
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

  یشیشه صیقلسازماندهی تولید 

 جندخسغد شهر  والیتدر  "لعل"سهامی  شرکت

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 "لعل"سهامی  شرکت 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:

  بازی شرکت سهام نوع مالکیت 

 صنایع  بخش 

 در)پنجره(  M4 صیقلیپروژه ایجاد یک خط تولید مدرن برای تولید شیشه این هدف  ایده اصلی پروژه 

  می باشد. تولید شیشه که موجود استکارخانه یک 

 خط تولید شیشه شناور )فلوت(

صادرات به آسیای مرکزی، عرضه محصوالت با کیفیت و ارزان قیمت به بازار داخلی،  هدف / نتیجه پروژه 

 افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه

تن به  24407میلیمتر  0حجم پیش بینی شده برای تولید ورق شیشه ای ضخامت  ظرفیت تولید پیش بینی شده 

 متر مربع است. 2440777صورت محصول نهایی یا 

 صادرات پیش بینی شده 

 مناطق )در صورت وجود(

 متر مربع به افغانستان، پاکستان، و دیگر کشورهای منطقه    977777صادرات 

 سال  7 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی 

 پروژه و غیره( 

 طرح توجیهی

 ارائه

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  20

 میلیون دالر آمریکا 4بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 9سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %07 قابلیت سوددهی 

 سال  4 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم نوع سرمایه گذاری 

 قرارداد سرمایه گذاری  فرم مشارکت سرمایه گذار 

سال از پرداخت  4میلیون دالر آمریکا، شرکت به مدت  4با سرمایه گذاری بیش از  امتیازات / مزایای مالیاتی و گمرکی 

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


 مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

 شاخص های فنی

 جمهوری تاجیکستان، والیت سغد، شهر خجند، خیابان لنین  موقعیت و محل پروژه 

 هکتار 0/0 کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز   متراژ

 هکتار 7/7 مساحت زیر تولید 

 47 تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 .آنمخصوص به برق اختصاصی به همراه ترانسفورماتورهای انتقال خط وجود  تأمین برق 

 خط انتقال آب در محل. وجود  تأمین آب 

 ندارد. تأمین گاز
 .تمام ارتباطات الزم در محل سایر

 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

 متر تا جاده اصلی  277 جاده 

 جندخکیلومتر به فرودگاه بین المللی  0 فرودگاه 

 کیلومتر از ایستگاه راه آهن  7 راه آهن

 شهر دوشنبه تاکیلومتر  077 سایر

 


