
 خالصه/معرفی پروژه سرمایه گذاری 

 مجموعه ای با تکنولوژی باال برای تولید سنگ بازالت و الیاف پیوسته بازالت

 جندسغد شهر خ والیتدر   Tech-Proسهامیشرکت 

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

   Tech-Proشرکت سهامی 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:

 اموال خصوصی نوع مالکیت 

 صنایع / معدن بخش 

اجرای پروژه این امکان را برای صاحبان شرکت فراهم می آورد تا جذابیت و اهمیت  ایده اصلی پروژه 

 ه باشند.افزایش داده و در توسعه کشور مشارکت فعال داشت شرکت خود را در بازار

 تولید لوله های کامپوزیتی از الیاف بازالت  - هدف / نتیجه پروژه 

 تولید لوله از الیاف پیوسته بازالت تولید خود شرکت -

 تأمین بازار داخلی و صادرات به دیگر کشورهای منطقه  -

 این پروژه شامل جذب سرمایه برای تولیدات صنعتی می شود:  ظرفیت تولید پیش بینی شده 

 تن در سال  70777( سنگ بازالت با ظرفیت 2

( الیاف پیوسته بازالت با استفاده از فن آوری و تجهیزات مدرن با مصرف انرژی کم با 7

 تن در سال 7777ظرفیت 

میلیمتر با  7077تا  077( با قطر BPT( سازماندهی تولید لوله های بازالت پالستیک )0

 تن در سال 2077ظرفیت 

میلیمتر با ظرفیت  47تا  0( با قطر BPAولید آرماتور بازالت پالستیک )( سازماندهی ت0

 تن در سال 077

 صادرات پیش بینی شده 

 مناطق )در صورت وجود(

 هزار تن در سال:  7صادرات 

 ماه، عرضه الیاف بازالت پیوسته به صورت رشته ای 27پس از  -

 ماه، عرضه اولین محصوالت لوله،  24پس از  -

درصد ظرفیت طرح تولید الیاف پیوسته  277ماه، عرضه لوله و سرپوش و  70پس از  -

 بازالت.  

 سال  7 مدت زمان پیش بینی شده برای تحقق پروژه 

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


مرحله پروژه )طرح توجیهی، مستند سازی 

 پروژه و غیره( 

 طرح توجیهی

 

 هزینه کلی پروژه

 شامل 

 میلیون دالر آمریکا  22

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 22سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %00 قابلیت سوددهی 

 سال  7 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم نوع سرمایه گذاری 

 مشارکت در سرمایه گذاری، اجرای پروژه بر اساس 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) 

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

که در قانون در نظر گرفته گرمشوق های مالیاتی دیاعطای پرداخت تمامی انواع مالیات و 

   .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 معاف از  -

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

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

 خواهد شد.  

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

 تعیین شده.

سال از پرداخت مالیات  0دالر آمریکا، شرکت به مدت  میلیون 0با سرمایه گذاری بیش از 

 بر درآمد معاف خواهد بود.

 دیگر قابل مذاکره می باشد. مزایای -

 شاخص های فنی

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

 هکتار 27 کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز   متراژ

 هکتار 0/7 مساحت زیر تولید 

 077 تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 دارد تأمین برق 

 دارد تأمین آب 

 ندارد تأمین گاز
 


