
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 ساخت تأسیسات نگهداری )سردخانه( برای میوه و سبزیجات

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 شرکت ساختمانی صبور )با مسئولیت محدود( آغازگر پروژه

 کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان  اطالعات تماس 

 200777، کد پستی 72تاجیکستان، دوشنبه، خیابان شاه تیمور، شماره آدرس: 

 +(997) 02 772-04-07، 772-20-02تلفن: 

 ipd@investcom.tjایمیل:  www.investcom.tj وبسایت:

 اموال خصوصی نوع مالکیت 

 کشاورزی ش بخ

ساخت سردخانه برای نگهداری محصوالت کشاورزی به منظور تأمین نیازهای جدید  ایده اصلی پروژه 

 کشورهاسایر صادرات محصوالت تازه به و ، اشتغالمردم شهرها و نواحی مختلف، ایجاد 

برای برای نگهداری طوالنی مدت میوه و سبزیجات، عرضه محصوالت  الزم ایجاد شرایط هدف / نتیجه پروژه 

 کشورها  سایر و صادرات به  ،تازه به مردم کشور

 تن در سال  0777 ظرفیت تولید پیش بینی شده 

  7722-7724تولید در سال 

 به درصد  7722تا  7724 

 %220 میلیون تن  27/7 سبزیجات 

 %0/227 هزار تن  2/002 میوه
 

 صادرات پیش بینی شده حجم 

 مناطق )در صورت وجود(

 تن به روسیه 2777

 تن به قزاقستان  077

 تن  2777 –کشورهای اروپایی 

 سال  7 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی 

 پروژه و غیره( 

 نیاز به تدوین طرح توجیهی دارد.

 پروژههزینه کلی 

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  70/9

 میلیون دالر آمریکا 49/7بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 02/4سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %7/02 قابلیت سوددهی 

 سال  0 دوره بازگشت سرمایه 

http://www.investcom.tj/
mailto:ipd@investcom.tj


 سرمایه گذاری مستقیم  نوع سرمایه گذاری 

 )ساخت، بهره برداری و واگذاری( BOTقرارداد سرمایه گذاری، و  فرم مشارکت سرمایه گذار 

واردات ماشین های برای از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات ارزش افزوده معافیت  - امتیازات / مزایای مالیاتی و گمرکی 

 کشاورزی. 

برای وارد کردن و متعاقباً تحویل درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده  07کاهش  -

)اتومبیل، وسایل نقلیه موتوری که عمدتاً برای حمل و نقل افراد در نظر  نواتومبیل های 

، و استبرای حمل بار در نظر گرفته شده که گرفته شده است، وسایل نقلیه موتوری 

   غیره( 

ش های خاص ارائه سوبسید )حمایت مالی( به اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخ -

 مجموعه کشت و صنعت اشتغال دارند.  

امکان ارائه یک نظام مالیاتی خاص مطابق با قرارداد سرمایه گذاری )شامل معافیت از  -

مزایای مالیاتی دیگر و همچنین معافیت از کل اعطای پرداخت تمامی انواع مالیات و 

که در قانون ات گمرکی ، تسهیل رویه گمرکی، و ارائه دیگر امتیازیپرداختی های گمرک

 تعبیه نشده است.(

 شاخص های فنی

 جمهوری تاجیکستان، شهر حصار موقعیت و محل پروژه 

 هکتار  0 مساحت کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز  

 هزار متر مربع 27 مساحت زیر تولید 

 شغل 27بیش از  تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 آن خریداری گردد. مخصوص برق وجود دارد و قرار است ترانسفورماتور  انتقال یک خط تأمین برق 

 دسترسی به آب دارد. تأمین آب 

 استفاده از کارگاههای آزمایشی خود امکان سایر

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

 درجاده اصلی جاده 

 دوشنبهکیلومتر از فرودگاه بین المللی  20 فرودگاه 

 کیلومتر از ایستگاه راه آهن  0 راه آهن 

 کیلومتر از شهر حصار 0 سایر

 کیلومتر از شهر دوشنبه  27

 


