
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 مجتمع تولیدی گوشت طیور در منطقه دانگارا   احداث

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

  "اوستا"شرکت با مسئولیت محدود  آغازگر پروژه

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

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

 +(997) 02 772-04-07، 772-20-02تلفن: 

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

 اموال خصوصی نوع مالکیت 

 ذاییصنایع غ بخش 

تأمین نیازهای جدید مردم شهرها و جهت  گوشت طیور یمجتمع تولیدیک ساخت  ایده اصلی پروژه 

 اکشورهسایر نواحی مختلف، ایجاد اشتغال، و صادرات محصوالت تازه به 

و عرضه محصوالت تازه به مردم، و همچنین  گوشت طیور یمجتمع تولیدیک ساخت  هدف / نتیجه پروژه 

 سایر کشورها.صادرات به 

 تن گوشت مرغ در سال 20777 ظرفیت تولید پیش بینی شده 

 7722-7724واردات در 
 

 از قزاقستان، برزیل، آمریکا، روسیه، ترکیه و بالروس 

 هزار تن  229

  میلیون دالر آمریکا  4/277
 صادرات پیش بینی شده حجم 

 مناطق )در صورت وجود(

 تن به افغانستان  4777

 تن به قرقیزستان  2077

 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.

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  0/0

 میلیون دالر آمریکا 7/7بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 0/7سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %77 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، ایجاد شرکت سهامی و  فرم مشارکت سرمایه گذار 

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

 تجهیزات کشاورزی. 

برای واردات و عرضه وسایل نقلیه درصدی نرخ مالیات ارزش افزوده  07کاهش  -

حمل و نقل )وسایل نقلیه موتوری سبک، وسایل نقلیه موتوری که برای  نوموتوری 

در نظر گرفته  برای حمل بارکه مسافر در نظر گرفته شده است، وسایل نقلیه موتوری 

، وسایل نقلیه موتوری برای مقاصد خاص مانند کامیون سوانح، جرثقیل حمل استشده 

 خودرو، کامیون میکسر بتن و غیره(

های ات کاالواردبرای شرکت های طیور و شرکت های تولیدکننده خوراک دام و طیور  -

سال از عوارض گمرکی واردات، مالیات ارزش افزوده، مالیات بر  0به مدت  مصرفی خود

 د.  نسود شرکت ها، مالیات کاربران جاده و مالیات بر اموال غیرمنقول معاف می باش

کاالهای اساسی توقف بازرسی از فعالیت های واحدهای تجاری فعال در زمینه تولید  -

 (7724-7777به مدت دو سال )

 شاخص های فنی

 ختالن، منطقه دانگارا والیتجمهوری تاجیکستان،  موقعیت و محل پروژه 

 هکتار 27 اندازه کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز  

 متر مربع  0777 مساحت زیر تولید 

 شغل 00بیش از  تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 آن خریداری گردد.  مخصوص برق وجود دارد و قرار است ترانسفورماتورانتقال خط  تأمین برق 

 دسترسی به آب دارد تأمین آب 

 ندارد تأمین گاز 

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

 نزدیک به جاده اصلی جاده 

 کیلومتر به فرودگاه بین المللی دوشنبه  47 فرودگاه 

 کیلومتر به ایستگاه راه آهن  20 راه آهن 

 دوشنبه شهر کیلومتر به  20 سایر

 


