Лоиҳаи маблағгузории васеъкунии
тиҷорати Ширкати Луис Драйфус
Кишвари татбиқи лоиҳа:
минтақавӣ
Рақами лоиҳа:
51258
Соҳаи фаъолият:
тиҷорати кишоварзӣ
Шакли хабардиҳӣ:
ШАХСӢ
Категорияи таъсир ба муҳити зист:
Санаи банақшагирифташудаи баррасӣ дар сатҳи Шӯро:
27 ноябри соли 2019
Ҳолат:
Дар рафти омӯзиш қарор
дорад
Санаи ифшои ҲДЛ:
20 июни соли 2019
Тавсифи лоиҳа
Қарзи гардишӣ ба маблағи 100 млн. дол. ШМА барои маблағгузории як қисми ниёзи
корхонаҳои фаръии Ширкати Луис Драйфус дар Ҷумҳуриҳои Украина, Туркия, Миср,
Қазоқистон, Тоҷикистон, Булғористон, Руминия ва Лаҳистон бо мақсади таъмини сармояи
корӣ.
Дар доираи лоиҳа ниёзи корхонаҳои фаръии Ширкати Луис Драйфус (Ширкати
“ЛДС”) ба сармояи корӣ ҷиҳати пешбурди фаъолияти тиҷоратӣ оид ба фурӯши маҳсулоти
кишоварзӣ дар кишварҳои мазкур маблағгузорӣ карда мешавад.

Ҳадафҳои лоиҳа

Ниёз ба сармояи корӣ хусусияти мавсимӣ дошта, он бо мақсади таъмини хариди
маҳсулоти кишоварзӣ бо нархи дар давоми сол тағйирёбанда қонеъ карда мешавад. Лоиҳа
маблағгузории босуботи сармояи ҷориро барои амалиёти хариду фурӯш дар кишварҳое,
ки мушкилоти пардохтпазирӣ вуҷуд дорад, дастгирӣ мекунад.

Таъсир дар давраи гузариш

Таъсири сармоягузории мазкур дар давраи гузариш аз саҳми он дар таъмини сифати
“рақобатпазир” ҷиҳати ба роҳ мондани занҷираҳои муайяни арзиши иловашуда дар
кишварҳои фаъолияти БАТР бармеояд. Дар доираи лоиҳаи мазкур бахусус ба баланд
бардоштани сифати зироат, аз ҷумла ғалладона ва пахта, таҳкими робита бо таъминотчиён
ва стандартҳои баланди ҳифзи иҷтимоӣ ва муҳити зист эътибори хоса дода мешавад.
Илова ба ин, дар асоси принсипи “идоракунии самаранок” вобаста ба таъмини таъсири
дуюминдараҷа ба давраи гузариш Ширкати “ЛДС” ва БАТР бо мақсади беҳтар намудани
идоракунии корпоративӣ дар ҷодаи чорабиниҳо оид ба таъсири иқлим дар сатҳи баланд
муколама хоҳанд бурд. БАТР ва Ширкати “ЛДС” тавассути кӯшишҳои муштарак ба
қабули механизмҳои такмилдодашудаи баҳодиҳии таъсир ба иқлим ва ифшои маълумот,
ки метавонад ба иштироки Ширкати “ЛДC” дар платформаҳои ҷаҳонии ба монанди

Гурӯҳи корӣ оид ба ифшои иттилооти молиявӣ вобаста ба иқлим (ГКИМИ) тавассути
нишон додани самараи назарраси таъсир дар соҳаи саноат имкон диҳад, диққати худро
ҷалб менамоянд.

Иттилоот оид ба мизоҷ

Ширкати Луис Драйфус Свис СА (LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA) Ширкати
Луис Драйфус соли 1851 таъсис дода шуда, дар зиёда аз 100 кишвари дунё фаъолият
дорад. Ҳамчун ширкати байналмиллалии пешсаф оид ба фурӯш ва коркарди маҳсулоти
кишоварзӣ дар як сол тақрибан 80 миллион тонна маҳсулотро истеҳсол, коркард, фурӯш
ва ҳамлу нақл мекунад.

Маълумоти мухтасар оид ба маблағгузории БАТР

100,000,000.00 дол. ШМА
Қарзи гардишии ба маблағи то 100 миллион доллари ШМА ба мӯҳлати 3-5 сол бо мақсади
қисман маблағгузорӣ намудани сармояи кории корхонаҳои фаръии Ширкати Луис
Драйфус дар ҷумҳуриҳои Украина, Туркия, Миср, Қазоқистон, Тоҷикистон, Булғористон,
Руминия ва Лаҳистон пешниҳод карда мешавад.

Арзиши умумии Лоиҳа

300,000,000.00 доллари ШМА
Эзоҳ: Ниёзи аслӣ ба маблағгузорӣ дар асоси нарх ва ҳаҷми маҳсулот тағйир меёбад, ба ҳар
ҳол сатҳи он тахминан баробар ба 300 миллион доллари ШМА муайян шудааст.

Маълумоти мухтасар оид ба таъсири экологӣ ва иҷтимоӣ

Ҳамчун категорияи Б муайян гардидааст. Пешниҳоди сармояи корӣ барои хариди
маҳсулоти кишоварзӣ ба муҳити зист ва вазъияти иҷтимоӣ таъсири калон намерасонад.
Бонк оид ба Ширкати Луис Драйфус тавассути амалиётҳои пешинааш хуб медонад ва
идораи масоили таъсири экологиву иҷтимоӣ аз ҷониби Ширкат ҳамеша Бонкро қонеъ
кардааст. Ширкати Луис Драйфус Низоми идоракунии масоили бехатарӣ, тандурустӣ ва
муҳити зист (БТМЗ)-и ҳамаҷонибаи умумиҷаҳониро, ки принсипҳои асосии вобаста ба
пешсафӣ, санҷиши корхонаи истеҳсолӣ, тафтиши ҳолатҳои нохуш, банақшагирии
ҳолатҳои фавқулодда, қоидаву меъёрҳо, омӯзиш, истифодаи воситаҳои муҳофизати шахсӣ
(ВМШ), талаботи бехатарии беҳдошт ва меъёрҳои бехатарии меҳнат дар саноат ва
назорати корҳои муҳандисиро фаро мегирад, ба роҳ мондааст. БАТР истифодаи чунин
низомро бо Ширкат баррасӣ намуд ва пешравии Ширкатро дар ҷодаи иҷрои
ӯҳдадориҳояш пайгирӣ менамояд. Истифодаи пурраи низом барои қонеъ гардонидани
талаботҳои Бонк оид ба фаъолият имкон медиҳад. Ширкат дар оянда ҳам ба Бонк оид ба
масоили экологиву иҷтимоӣ вобаста ба фаъолияти худ ҳисоботи солона пешниҳод хоҳад
намуд.

Ҳамкории техникиву машваратӣ

Эҳтимолан шояд барои рушди занҷираи арзиши иловашуда оид ба намудҳои муайяни
зироат ва инчунин ба роҳ мондани робита бо ширкатҳои таъминкунанда дастгирии
машваратӣ пешниҳод карда шавад.

Маълумот барои тамос бо Ширкат

Ҳэрвэ Саҳорес (Hervé Sahores)
herve.sahores@ldcom.com
+41-58 688 26 66
https://www.ldc.com/global/en/
29, route de l#Aéroport, PO Box 236, CH-1215 Geneva 15

Имконият барои ҳамкорӣ

Оид ба имконият барои ҳамкории тиҷоратӣ ё харид метавонед ба ширкати мизоҷ муроҷиат
кунед.

Маълумот барои тамос оид ба иттилооти умумӣ

Барои маълумот оид ба дигар лоиҳаҳои БАТР, ки ба харид дахл надорад, метавонед
тавассути воситаҳои зерин муроҷиат кунед:
Тел: +44 20 7338 7168; Факс: +44 20 7338 7380
Почтаи эл: projectenquiries@ebrd.com

Сиёсат оид ба иттилооти барои омма дастрас (СИОД)

СИОД роҳҳои ифшои маълумот аз ҷониби БАТР ва машварат бо ҷонибҳои манфиатдор
бо мақсади баланд бардоштани савияи маълумотнокӣ ва тасаввурот оид ба стратегия,
сиёсат ва фаъолияти Бонкро муайян мекунад.
Матни СИОД

Механизми пешниҳоди шикоят оид ба лоиҳа (МШЛ)

БАТР бо мақсади пешниҳоди имконият барои баррасии беғаразонаи шикояти як ё якчанд
шахсони алоҳида ва ё ташкилотҳо вобаста ба лоиҳаҳои аз ҷониби Бонк
маблағгузоришаванда, ки бино ба изҳороти шикояткунандагон зарар расонидааст ва ё
имконияти чунин зарар доранд, Механизми пешниҳоди шикоят оид ба лоиҳаҳоро ба роҳ
мондааст.
Қоидаҳои тартиби идоракунии МШЛ | Варианти русӣ
Ҳамагуна шикоят дар доираи МШЛ бояд дар муддати на дертар аз 12 моҳ пас аз интиқоли
охирини маблағҳои БАТР пешниҳод карда шавад. Дар ҳолати пайдо шудани савол вобаста
ба давраи пешниҳоди шикоят Шумо метавонед бо Мушовири МШЛ (тавассути почтаи
электронии pcm@ebrd.com) ё Намояндагии доимии дахлдори БАТР дар тамос шавед.

