
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری

   Kurgovatتولید مواد اولیه از مسکویت برای تولید آلومینیوم در محل ذخایر 

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 اداره زمین شناسی دولت جمهوری تاجیکستان آغازگر پروژه

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

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

 +(997) 02 772-04-07، 772-20-02تلفن: 

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

 شرکت دولتی  نوع مالکیت 

  صنایع بخش 

 توسعه ذخایر جدید  - ایده اصلی پروژه 

 توسعه صنعت معدن  -

 افزایش توان صادراتی کشور  -

 تولید محصوالت رقابتی    -

 تأمین نیازهای کارخانجات آلومینیوم و افزایش توان صادراتی کشور    هدف / نتیجه پروژه 

کنسانتره های مسکویت به دست آمده، به لحاظ فنی مواد اولیه مقرون به صرفه ای  ظرفیت تولید پیش بینی شده 

برای استخراج آلومینیوم هستند. طبق نتایج به دست آمده از اقدامات اکتشافی، منابع 

بیش از یک  P1در دسته  Kurgovatپیش بینی شده در منطقه  آلومینیوم اکسید

میلیارد تن است. با این وجود، با توجه به امتداد گسترده رشته کوههای بارشتیان در 

 می تواند پایان ناپذیر باشد.    آلومینیوم اکسیدشمال پامیر، منابع 

مواد اولیه سود آوری برای استخراج آلومینیوم  ،نیکنسانتره های مسکویت به لحاظ ف صادرات پیش بینی شده 

هستند که در تولید آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرند. آلومینیوم عمدتاً به 

 قزاقستان، روسیه، چین و کشورهای اروپایی صادر می گردد. 

 سال  0 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی 

 پروژه و غیره( 

 کانساردر حال حاضر در در خصوص اکتشافات زمین شناختی مسکویت که  یمستندات

  در جریان است موجود می باشد. Kurgovatتنگستن 

 پروژه نیاز به مطالعات امکان سنجی دارد. 

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  4

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 4سرمایه گذاری مورد نیاز : 

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


 %04 قابلیت سوددهی 

 سال  20 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم نوع سرمایه گذاری 

 سرمایه گذاری و مشارکت در قرارداد سرمایه گذاری  فرم مشارکت سرمایه گذار 

توقف بازرسی از فعالیت های واحدهای تجاری فعال در زمینه تولید به مدت دو سال  - امتیازات / مزایای مالیاتی و گمرکی 

(7777-7724) 

نظام مجوزدهی خاص تحت قرارداد سرمایه گذاری )شامل تسهیل صدور، صدور  -

 مجدد، و تمدید مجوزهای ارائه شده به موجب قرارداد سرمایه گذاری، صدور

با مدت زمان بیش از حداکثر زمان مجاز برای مجوز، معافیت از پرداخت  هاییمجوز

 تمام یا بخشی از حقوق و عوارض مربوط به مجوزها(  

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

که در قانون در نظر رمشوق های مالیاتی دیگاعطای پرداخت تمامی انواع مالیات و 

   .گرفته نشده است(

روز از تاریخ امضای آن،  07صدور مجوز تحت قرارداد مشارکت در تولید، ظرف مدت  -

 بدون نیاز به ارائه اسناد بیشتر یا اخذ تأییدیه های دیگر

تحویل محصوالت توسط سرمایه گذار در زمان اجرای قرارداد مشارکت در تولید  -

 مالیات ارزش افزوده و مالیات های غیر مستقیم می باشد.معاف از پرداخت 

با اجرای قرارداد مشارکت در تولید، سرمایه گذار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف  -

 خواهد شد.  

وارد کردن تجهیزات  تولید و تجهیزات فنی و قطعات مربوطه که تشکیل یک کیت  -

 اف می باشد.   فنی واحد می دهند از پرداخت عوارض گمرکی مع

قابلیت جذب کارگران خارجی در چهارچوب قرارداد سرمایه گذاری بیش از سهمیه  -

 تعیین شده

 شاخص های فنی

والیت خود مختار کوهستان بدخشان به لحاظ اداری، محل کار در ناحیه درواز در  موقعیت و محل پروژه 

رشته کوه  جنوبیدر مهمیزهای  و به لحاظ جغرافیایی،بوده جمهوری تاجیکستان 

در غرب در امتداد رود پنج قرار  خَرو ویسدر شرق و  خَرو پشیدرواز میان رودخانه های 

، به طور دقیق تر میان رودخانه Kurgovatدارد. در سراشیبی کرانه چپ رود خانه 

یزهای کوچک کامالً متپه های بزرگی وجود ندارد و مه ،خَرو پشی و Kurgovatهای 

 متر می باشد.  0277تا   2077از هم جدا هستند و ارتفاع آن ها در منطقه بین 

از  غخارو–هیچ شرکت صنعتی و صنایع دستی در محل وجود ندارد. بزرگراه دوشنبه 

 کیلومتر است.    Kurgovat 000میان این روستاها می گذرد. فاصله دوشنبه تا قشالق 

 هکتار  07 تولید )زمین( مورد نیاز   اندازه کل کارگاه

 757 تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

برق کشیده شده و ترانسفورماتور مخصوص به آن انتقال خط  یکت د. قرار اسندار تأمین برق 

 نصب شود. 



 ریزی شده است.  برنامهاحداث خط انتقال آب  .ندارد تأمین آب
 ندارد.  گاز  تأمین
 کارگاههای آزمایشی خود  دسترسی به سایر 

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

 به جاده اصلی احداث شود. کارگاه کیلومتر از  2طول  بهقرار است جاده ای  جاده 

 غخاروکیلومتر از فرودگاه  240 فرودگاه 

 کیلومتر از ایستگاه راه آهن کوالب 120 راه آهن 

 غخاروشهر  بهکیلومتر  240 سایر

 


