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Түүх
2019.08 сар Д.Хосбаяр нь уул уурхайн чиглэлээр Мали дахь 
“Somilo Mine”уурхайд ажиллаж эхэлсэн. Мали улсад 
амьдагдаг цор ганц Монгол иргэн.

2020.12 сар Малид бүртгэлтэй компани байгуулж Англи хэл, 
программ хангамжийн сургалтын төв байгуулсан.

2021.07 сар BTGT компани хамтран GPS үйлчилгээ 
нэвтрүүлж эхэлсэн.

BTGT ххк нь 2007 оноос хойш GPS систем болон бусад IT 
бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байна.



Мали улсын тухай товч мэдээлэл
● Хүн ам : 20 сая
● Газар нутаг 1,2сая кмв
● ДНБ : 17.4 тэрбум ам.доллар
● Нийслэл хот : Бамако 2.7сая.
● Нийт автомашин : 1,200,000
● Нийт мотоцикл мофед : 8 сая орчим 
● Цагийн бүс : GMT-0 /Монголоос 8 цагийн өмнө/
● Технологийн хөгжлийн хувьд Монголтой 

харьцуулахад 15жилийн өмнөхтэй адил.
● Африкийн ихэнхи улсууд Францын колони улс 

байсан тул бүгд Франц хэлээр чөлөөтэй ярина.





Зорилго
Африкт аюулгүй байдал, чанартай боловсрол гэсэн  2 тулгамдсан асуудал бий үүнд тохирсон 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монголоос экспорт хийж амжилттай нутагшуулах нь бидний зорилго 
юм.

1. Мали улс төдийгүй баруун Африкийн улсуудад Монголын IT компани бүтээгдэхүүнийг 
сурталчлах, хэрэглээнд нэвтрүүлэх.

2. 18 сарын хугацаанд 30,000 GPS төхөөрөмж борлуулах.
3. Сургалтын төвийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлж жилд  2500 с дээш элсэлт авах.
4. Монголд ашигладаг онлайн сургалтын системүүдийг Малид нэвтрүүлэх.
5. Мали болон Африкийн орнуудын бизнэсийн орчинд тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн 

үйлчилгээ нэвтрүүлэх.



Давуу талууд
● Хүн ам ихтэй манай улсаас 10 дахин том зах зээл.
● 2G/3G сүлжээ тархац маш сайн. Orange tel сүлжээг ашиглан Африкийн аль ч улсад GPS 

төхөөрөмж ажиллах боломжтой. Мөн ихэнхи улсууд франц хэлээр ярина, соёлын ялгаа 
байхгүй, амьдралын хэв маяг ижил, иргэд улс хоорондоо визгүй зорчино. 

● Томоохон компаниуд Африкийн олон улсад салбартай байдаг тул шийдвэр гаргалт удаан ч 
худалдан авалтын хэмжээ нь их байх боломжтой.

● Африкийн олон улсад салбартай маркетингийн компаниуд маш их байдаг. Тэднийг ашиглан 
борлуулалт нэмэх олон улсад зэрэг борлуулалт хийх боломжтой.

● Баруун Aфрикын орнууд хөгжлийн хувьд монголтой ойролцоо. Програм хангамж 
автоматжуулалтын шийдэл боломж маш их.

● GPS Тоног төхөөрөмжийг Хятадаас шууд Мали руу тээвэрлэдэг тул хил гаалийн хүндрэл 
гарахгүй.  /туршилтын тээвэр 2 удаа хийсэн/

● Програмын серверүүд  Монголд ҮДТөвд байрладаг.



GPS хяналтын систем
2021 оны 7р сараас эхлэн компаниудад үйлчилгээ танилцуулж 
эхэлсэн одоогоор 12 компани 200 орчим тээврийн хэрэгсэлд 
суурилуулсан.

Өрсөлдөгч компани :  

● ORBCOMM
● Seda
● Africa tracking

Үнийн хувьд манай санал болгох доод үнээс 3 дахин өндөр үнэтэй.

Мали дахь компаниуд ихэнх нь Герман, Франц эзэнтэй учираас 
шийдвэр гаргах процесс удаан танилцуулга мэдээлэл өгч уулзалт 
хийснээс хойш 3-6 сарын дараа хариу өгч байна.



Гэрээ хийгдсэн болон туршилт хийж буй компаниуд

1. Somilo mining
2. SOTRASY SARL
3. LOGA engineering 
4. ECO bank
5. DAF agriculture
6. Bank BIM
7. Amass Afrique verte
8. PCDA - MALI
9. I’APCAM

10. Арми болон хил гаалын салбарын машинууд.



Африкийн аль ч улсад нэг сүлжээгээр ажиллана.



Орлогын боломжууд
1. GPS системийн борлуулалт
2. Танхимаар сургалтын үйл ажиллагааны орлого.
3. Онлайн сургалтын системийн орлого.
4. Бусад мэдээлэл технологийн бүтээгдэхүүний 

борлуулалтаас олох орлого.

Орлого зарлагын дэлгэрэнгүй тооцоог нэмэлт 
материалаас үзнэ үү.



Хөрөнгө оруулагчид тавих санал

1. Шаардлагатай нийт хөрөнгө оруулалт : 240,000$
2. Эхний 3 жил алдагдалтай ажиллах бөгөөд 4 дахь жилээс 830,000$ орлого олж 500,000$ 

ашигтай ажиллах боломжтой. Үүний 60% Монгол руу ирнэ.
3. Оруулсан хөрөнгийг 2024 оны 12 сард бүрэн эргүүлэн төлөх. Эргэн төлж дуусах хүртэл 

оролцогч талууд ашиг авахгүй.
4. Монгол дахь ESSM ХХК ийн 20% хувьцаа эзэмших эрх санал болгож байна.
5. Мали дахь төсөл амжилттай болсны дараа энэ компаниараа бусад оронд салбар нээж 

ажиллах тул хөрөнгө оруулагч тал Африкийн бүх улсаас ашиг хүртэх боломжтой.

Д.Хосбаяр : 60 хувь           Хөрөнгө оруулагч 20 хувь         BTGT ххк 20 хувь



Баярлалаа.

Та хөрөнгө оруулж хамтарч ажиллахыг хүсвэл 
88889131 дугаарт холбогдоно уу.



Мали дахь салбар оффис



Үйл ажиллааны зурагнууд


