
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 احداث کارخانه تولید سرامیک نمای ساختمان در منطقه آزاد اقتصادی دنگارا

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 منطقه آزاد اقتصادی دنگارا 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:

 دولتی نوع مالکیت 

  صنایع ش بخ

برای تولید کاشی های سرامیکی، تمام انواع مواد اولیه مورد استفاده در فن آوری  ایده اصلی پروژه 

کائولن، شن و ماسه کوارتز، فلدسپات، دولومیت و (تولید کاشی های سرامیکی 

 پورفیریت( موجود می باشد.

عرضه کاشی های با کیفیت باال و مصالح ساختمانی ارزان قیمت به بازار داخلی،  هدف / نتیجه پروژه 

 صادرات به آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه 

 میلیون متر مربع در سال  0 ظرفیت تولید پیش بینی شده 

 واردات محصوالت سرامیکی 
 

7724  

 میلیون دالر آمریکا 22 (CISکشورهای مستقل مشترک المنافع )

  میلیون دالر آمریکا 72 های خارجیکشورسایر 
 صادرات پیش بینی شده 

 مناطق )در صورت وجود(

میلیون متر مربع به آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، و دیگر  2/7صادرات 

 کشورهای منطقه 

 سال  0/2 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی پروژه 

 و غیره( 

 ارائه

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  27

 میلیون دالر آمریکا 2بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 9سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %60/70 قابلیت سوددهی 

 سال  0 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم نوع سرمایه گذاری 

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


 قرارداد سرمایه گذاری فرم مشارکت سرمایه گذار 

شرکت هایی که در مناطق آزاد اقتصادی به ثبت رسیده اند از پرداخت تمامی مالیات  امتیازات / مزایای مالیاتی و گمرکی 

واردات کاالهای ها به استثنای مالیات بر درآمد و مالیات اجتماعی معاف می باشند. 

داخلی و خارجی به محدوده مناطق آزاد اقتصادی معاف از پرداخت عوارض گمرکی 

 هستند. 

 شاخص های فنی

 منطقه دنگاراجمهوری تاجیکستان، والیت ختالن،  موقعیت و محل پروژه 

 هکتار است.  672مساحت کل منطقه آزاد اقتصادی دنگارا  کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز   متراژ

 هکتار  7 مساحت زیر تولید 

 شغل  27بیش از  تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 آن وجود دارد.مخصوص یک خط اختصاصی برق به همراه ترانسفورماتورهای  تأمین برق 

 دارد تأمین آب 

 ندارد تأمین گاز
 تمام ارتباطات الزم در محل  سایر

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

 متر به جاده اصلی   277 جاده 

 کیلومتر به فرودگاه دانگارا 0 فرودگاه 

 کیلومتر از ایستگاه راه آهن  2 راه آهن 

 کیلومتر به شهر دوشنبه   277 سایر

 


