
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

  "سرکارحافظ العبد"تعاونی بازرگانی شرکت  جامعتوسعه 

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 "حافظ سرکارالعبد"شرکت تعاونی  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 

 صنایع  بخش 

هدف اصلی این پروژه، ایجاد واحدهایی برای تولید و فرآوری انواع اصلی محصوالت  ایده اصلی پروژه 

کشاورزی از قبیل شیر و گوشت گاو، گوشت طیور، تخم مرغ، و میوه و سبزیجات در 

 گلخانه و زمین باز می باشد.  

 داخلتولید وری شیر فرآ وتولید گوشت گاو و سبزیجات،  هدف / نتیجه پروژه 

میوه و سبزیجات  ،محصوالت لبنی ،در بازار گوشت شرکتسهم  تقویتتوسعه و 

 جمهوری تاجیکستان 

 افزایش سودآوری تولید و فروش 

 ن هاآتأمین اجتماعی  ودستمزد کارکنان شرکت  توسعه صندوق

 مالیاتی برای بودجه داخلی کشور  درآمدافزایش 

 سال  7 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی 

 پروژه و غیره( 

 طرح توجیهی اولیه ایجاد شده است. پروژه نیاز به مطالعات امکان سنجی دارد.

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  2

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 2سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %27 قابلیت سوددهی 

 سال  5/5 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم  نوع سرمایه گذاری 

 قرارداد سرمایه گذاری فرم مشارکت سرمایه گذار 

واردات فن آوری، تجهیزات، و مواد برای تأمین نیازهای صنعت طیور و )یا( واردات  - امتیازات / مزایای مالیاتی و گمرکی 

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


کاال توسط شرکت های طیور و شرکت های تولید خوراک مرکب دام و طیور مستقیماً 

  برای تأمین نیازهای خود، از مالیات ارزش افزوده معاف می باشد. 

 شاخص های فنی

 سغد والیت موقعیت و محل پروژه 

 هکتار 0/2 اندازه کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز  

 077 تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 دارد تأمین برق 

 دارد تأمین آب 

 ندارد تأمین گاز 

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

 دسترسی به جاده اصلی دارد جاده 

 

 


