
ХУЛОСАИ 

ЛОИҲАИ   САРМОЯГУЗОРӢ 
 

Сохтмони сардхона барои меваю сабзавот дар ҳудуди 
Минтақаи озоди иқтисодии «Панч». 

 

 
 

Ташабускори  лоиҳа 
 

Номи пурра 
Минтақаи озоди иқтисодии “Панҷ”, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, вилояти Хатлон, ноҳияи Ҷайҳун  

 

Маълумот барои тамос 

Тел: (992) 44 600 55 85  

Тел: (992) 900 25 43 00 

E-mail: fezpanj@gmail.com 

www.fezpanj.tj  

Намуди моликият Корхонаи хусусӣ 

Бахш Саноатӣ 



Ҳадафҳои лоиҳа 

 

Сохтмони сардхонаҳо барои нигоҳ доштани 

маҳсулоти хоҷагии қишлоқ бо мақсади қонеъ 

гардонидани талаботи аҳолии ноҳия, ташкили ҷойҳои 

нави корӣ ва ба дигар кишварҳо содирот  намудани 

маҳсулоти тару тоза. 

Натиҷаи ниҳоии татбиқи 

лоиҳа 

Фароҳам овардани шароити мусоид барои муддати 

дароз нигоҳ доштани сабзавоту мева ва бо маҳсулоти 

тару тоза таъмин намудани аҳолии кишвар, инчунин 

содирот намудан ба дигар кишварҳо. 

Иқтидори истеҳсолии 

пешбинишуда 
5000 тонн 

Воридот ва Содироти 
сабзавоту мева дар 2018 с. 

Кишвар Афғонистон, Покистон, Россия, Қазоқистон, 
Узбекистон ва кишварҳои Аврупо 

Содирот 
Сабзавот 84660 тонн 4,3  млн. долл. ШМА 

Мева 48754 тонн 11,3 млн. долл. ШМА 

Воридот 
Сабзавот 39470 тонн 6,3   млн. долл. ШМА 

Мева 28387 тонн 16,9 млн. долл. ШМА 

Ҳаҷми пешбинишудаи 

содироти маҳсулот ба 

кишварҳои минтақа 

Россия - 1 000 тонн 

Қазоқистон - 500 тонн 

Кишварҳои Аврупо - 1 000 тонн 

Муҳлати татбиқи лоиҳа 2 сол 

Ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ Нақшаи тиҷорати таҳия намудан лозим 

Маблағи лоиҳа 9,26 млн. долл. ШМА 

Аз ҷумла: Маблағҳои худӣ:                      0,89 млн. долл. ШМА 

Маблағи сармоягузорӣ : 8,37 млн. долл. ШМА 
Даромаднокӣ (фойданокӣ) 67,2% 
Давраи баргардонидан  
(мӯҳлати бозпардохт) 

5 сол 

Шакли сармоягузори Саҳмгузории мустақим 

Механизмҳои имконпазири 
татбиқи лоиҳа 

Таъсиси корхонаи муштарак,  амалисозии лоиҳа дар 
асоси шартномаи сармоягузорӣ ё грант. 

Афзалиятҳои имтиёзнок 

- Корхонаҳое, ки дар минтақаҳои озоди иқтисодӣ ба 
қайд гирифта шудаанд, аз пардохти тамоми 
андозҳо, ба истиснои андози даромад ва андози 
иҷтимоӣ озод мебошанд: 

- Воридоти молҳои ватанӣ ва хориҷӣ ба ҳудуди 
минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз пардохти боҷҳои 
гумрукӣ озод мебошад; 

- Воридоти молҳои ватанӣ ва хориҷӣ ба қаламрави 
минтақаҳои озоди иқтисодӣ аз андоз аз арзиши 
иловашуда озод карда мешаванд (ААИ). 

 



 
 

 
Паспорти техникии корхона 

Суроғаи воқеъии иншоот Минтақаи озоди иқтисодии “Панҷ”, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, вилояти Хатлон, ноҳияи Ҷайҳун  
 

Майдони умумии корхона, 
га 

Бештар аз 3 га 

Масоҳати яхдонҳои 
сардхона, м

2
 

Банақша гирифташуда 10 000 м
2
 

Шумораи ҷойҳои корӣ 
дар нақша гирифташуда  

Бештар аз 10 ҷои кор 

Инфрасохтор 
 

Таъминоти Барқ 

 

Дастрас 

Таъминоти Об Дастрас 

Таъминоти Газ  Нест 

Роҳҳои нақлиётӣ 
 
 

Роҳи мошингард Шоҳроҳи байналмилалии  Душанбе – (қитъаи Панҷи 
Поён) - Кобул 

Фурудгоҳ 90 км.  аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри  Бохтар 

Роҳи Оҳан 60 км.  аз истгоҳи роҳи оҳани «Колхозобод»,  ноҳия       
Ҷ. Балхи,  вилояти Хатлон  
 


