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 ختالن  والیتآسانسور در شهر کوالب  تولیدی واحداحداث 

 
 اطالعات مربوط به آغازگر پروژه 

 وزارت صنعت و فن آوری های نوین 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:

 اموال خصوصی نوع مالکیت 

 صنایع  بخش 

تشکیل مجموعه ای با تکنولوژی باال برای تولید آسانسور. اجرای این پروژه امکان تولید  ایده اصلی پروژه 

 آسانسورهای مدرن در کشور و سپس صادرات آن ها را ممکن می سازد. 

 سازماندهی تولید داخل و تأمین بازار داخلی  هدف / نتیجه پروژه 

 هزار واحد در سال  0 ظرفیت تولید پیش بینی شده 

 صادرات پیش بینی شده 

 مناطق )در صورت وجود(

 . صورت خواهد گرفتصادرات محصوالت بر اساس سفارش مشتریان 

 سال  0 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  27

 میلیون دالر آمریکا --بودجه داخلی: 

 میلیون دالر آمریکا 27سرمایه گذاری مورد نیاز : 

 %70 قابلیت سوددهی 

 سال  21 دوره بازگشت سرمایه 

 سرمایه گذاری مستقیم نوع سرمایه گذاری 

 قرارداد سرمایه گذاری، مشارکت در سرمایه گذاری فرم مشارکت سرمایه گذار 

در تولید معاف از تحویل محصوالت توسط سرمایه گذار در زمان اجرای قرارداد مشارکت  - امتیازات / مزایای مالیاتی و گمرکی 

 پرداخت مالیات ارزش افزوده می باشد.

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

 پرداخت مالیات های غیر مستقیم می باشد.
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با اجرای قرارداد مشارکت در تولید، سرمایه گذار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد  -

 .شد

واردات کاال توسط سرمایه گذار جهت انجام کار تحت قرارداد مشارکت در تولید، معاف از  -

 مالیات ارزش افزوده می باشد. 

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

رداخت عوارض گمرکی برای وارد کردن تجهیزات تولید و تجهیزات فنی و معافیت از پ -

 قطعات مربوطه که تشکیل یک کیت فنی واحد می دهند.   

توقف بازرسی از فعالیت های واحدهای تجاری فعال در زمینه تولید به مدت دو سال  -

(7777-7724) 

اینکه مشروط بر  رآمد،معافیت شرکت های جدید تولید کاال از پرداخت مالیات بر د -

سرمایه  سرمایه گذاری در ، میزانماه از تاریخ ثبت دولتی 27مؤسسین آن ها ظرف مدت 

 : اعالم نمایند به شرح زیررا  ثبتی

هزار دالر آمریکا  177هزار تا  777سال، اگر میزان سرمایه گذاری بین  7الف( به مدت 

 باشد.

 میلیون دالر آمریکا باشد.  7هزار تا  177سال، اگر میزان سرمایه گذاری بین  0ب( به مدت 

 میلیون دالر آمریکا باشد.  1میلیون تا  7سال، اگر میزان سرمایه گذاری بین  0ج( به مدت 

 میلیون دالر آمریکا باشد. 1سال، اگر میزان سرمایه گذاری بیش از  1د( به مدت 

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

با مدت زمان  هاییتمدید مجوزهای ارائه شده به موجب قرارداد سرمایه گذاری، صدور مجوز

بیش از حداکثر زمان مجاز برای مجوز، معافیت از پرداخت تمام یا بخشی از حقوق و 

 عوارض مربوط به مجوزها(   

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

که در قانون در نظر گرفته  پرداخت تمامی انواع مالیات و اعطای امتیازات مالیاتی دیگر

 .نشده است(

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

  شده

 شاخص های فنی

 ختالن احداث گردد.  والیتواحد مذکور قرار است در شهر کوالب  موقعیت و محل پروژه 

 هکتار 1/2 کل کارگاه تولید )زمین( مورد نیاز   متراژ

 هکتار 1/2 مساحت زیر تولید 

 شغل 717بیش از  تعداد شغل های پیش بینی شده

 زیرساخت ها / ارتباطات 

 برنامه هایی برای نصب پست اختصاصی برق وجود دارد.  تأمین برق 

 احداث خط انتقال آب در برنامه کار قرار دارد.  تأمین آب 

 ندارد  تأمین گاز
 دسترسی به کارگاههای آزمایشی خود سایر



 مسیرهای ارتباطی حمل و نقل

دوشنبه احداث گردد. فاصله آن تا دوشنبه -این واحد قرار است در مجاورت بزرگراه کوالب جاده 

 کیلومتر است.  290

 کیلومتر تا فرودگاه بین المللی کوالب 0 فرودگاه 

 دوشنبهکیلومتر تا فرودگاه بین المللی  290

 کیلومتر از ایستگاه راه آهن کوالب 1/0 راه آهن

 شهر دوشنبهکیلومتر تا  290 سایر

 


