
ab0cd Layihənin İcmal Sənədi 
 

Layihənin adı: Accessbank Azərbaycan (MKOS) Krediti 

 Azərbaycan 

Layihənin nömrəsi: 43247 

Biznes Sektoru: Kiçik Sahibkarlığın 

Dövlət/Özəl: Özəl Sektor 

İdarə Heyətinin Müəyyən Etdiyi Tarix: 13 Dek 2011 

Status:  Yekun yoxlamani keçdi. Şuranin tastiqi gözlənilir. 

LİS-in oxunma tarixi: 
LİS-in yenilənmə tarixi: 

11 Noy 2011 

Layihənin Təsviri və Məqsədləri: AYİB yerli mikro, kiçik və orta sahibkarlığın (MKOS) maliyyə 
imkanlarını artırmaq məqsədilə Accessbank Azərbaycana 25 
milyon ABŞ Dolları həcmində kredit ayırmağı planlaşdırır 

Bu əməliyyat ümumilikdə inkişafı dəstəkləyəcək və ölkədə, 
xüsusən də rayonlarda bu növ borcvermənin genişlənəsinə yol 
açacaqdır 

Bu, eyni zamanda qlobal maliyyə böhranı və Avro məkanında 
yaşanan suveren borc böhranlarından sonra əhəmiyyətli 
dərəcədə qıt xarakter alan uzun müddətli maliyyələşməni təmin 
edəcəkdir 

Nəticədə bu əməliyyat Accessbankın maliyyələşməsini 
diversikasiya etməklə bankın balans cədvəlini və biznes modelini 
yaxşılaşdıracaqdır 

Sub-layihələr: Yoxdur 

Dəyişikliklərin Təsviri: 
Əməliyyatın reallaşmasilə aşağıdakı dəyişiklikləri həyata 
keçirmək nəzərə alınmışdır – maliyyə vasitəçiliyini və MKOS-
ların maliyyə vəsaitlərinə çıxışını asanlaşdırmaqla bazarın 
genişləndirilməsi 

- Kənd təsərrüfatı  

- Qabiliyyətlərin ötürülməsi 

Bütünlüklə MKOS-lara maliyyə xidmətləri təqdim etməyə 
fokuslanmış yeganə kommersiya bankı kimi  Accessbankın digər 
yerli banklara mühüm nümunəvi təsiri vardır 

Bakıdan kənar regional təmsilçiliyi vasitəsilə, bank maliyyə 
imkanlarının məhdud olduğu regionlarda da MKOS-larla yaxın 
təmas quracaqdır 

Accessbank Azərbaycanda kiçik fermerlərə borc ayıran aparıcı 
kreditordur və bu əməliyyat Accessbanka kənd təsərrrüfatı 
maiyyələşməsini gələcəkdə artırmağa şərait yaradacaqdır 

Əlavə olaraq, Accessbank yetərsiz Xarici Mübadilə (XM) gəlirinə 
malik XM sub-borcalanlar üzrə həssaslıq analizini işləyib 
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hazırlayır. Məqsədi müxtəlif stress ssenariləri ilə geri ödəniş və 
ödənişlər üzrə devalvasiya təsirini açıqlamaq üçün onların 
potensialının nümayiş etdirməkdir 
 

 
 

Müştəri: Accessbank Azərbaycan, MKOS-lara maliyyə xidmətlər üzrə 
aparıcı təminatçı olub, gəlirlərinə görə Azərbaycanda ikinci, 
ümumi kredit protfelinə görə isə altıncı ən böyük bankdır.  

AYİB maliyyəsi: Beş il müddətinə (iki il güzəşt dövrü) və 2 tranşda olmaqla 25 
milyon ABŞ Dolları (i) 15 milyon ABŞ Dolları və (ii) 10 milyon 
ABŞ Dolları (bağımsız) 

Layihənin ümumi dəyəri: 25 milyn ABŞ Dolları 

Ətraf-mühit və Sosial Kateqoriya, Ətraf 
Mühitə təsir və onun yumşaldılması 

AYİB-in Ətraf-mühit və Sosial Siyasəti ilə tənzim olunan Maliyyə 
İnstitutu (MU) kimi kateqoriyalaşıb. Accessbank onlayn 
bələdçidə öz əksini tapmış Ətraf-mühit və Sosial prosedurları 
həyata keçirməli və fəaliyyətini AYİB-in (əsasən 2 və 9-cu 
maddələr əsas olmaqla) Mİ-yə tədbiq etdiyi Faliyyət Tələbləri ilə 
uzlaşdırmalıdır. 

Texniki Əməkdaşlıq: Yoxdur 

Şirkət üzrə Əlaqələndirici Şəxs: Renata Iksar, iksarr@ebrd.com 

Sven Friebe: friebes@ebrd.com  

Biznes İmkanları: Biznes imkanları və satınalma üçün müştəri ilə əlaqə saxlayın 

Ümumi Sorğular: Satınalma ilə əlaqəli olmayan AYİB-lə bağlı suallar üçün: 
Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 
E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

İctimai İnformasiya Siyasəti (İİS) İİS AYİB siyasəti, strategiya və əməliyyatları üzrə daha yaxşı 
təşviqat və maarifləndirməni təmin etmək məqsədilə AYİB-in 
informasiya siyasətini və hissədarları ilə məsləhətləşmələr 
aparılmasının yollarını müəyyən edir.  

İİS-nin mətni ilə aşağıdakı keçiddə tanış ola bilərsiniz: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Layihə üzrə Şikayət Mexanizmi (LŞM) AYİB, Bank tərəfindən maliyyələşən layihələrlə bağlı zərər verici 
və ya potensial zərər daşıyan hallar haqqında bir və ya bir neçə 
şəxs və ya hər hansı bir təşkilat tərəfindən irəli sürülən hallara 
müstəqil baxılması üçün Layihə Şikayət Mexanizmi (LŞM) 
yaratmışdır. LŞM tənzimləyən Prosedur qaydaları: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf , Rus 
dilində olan versiyasını aşağıdakı keçiddən əldə edə bilərsiniz. 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf  

LŞM mexanizmi üzrə hər hansı bir şikayət AYİB maliyyəsinin 
son bölgüsündən sonra, 12 aydan gec olmamaq şərtilə qeydə 
alınmalıdır. Şikayətin sənədləşməli olduğu zaman kəsiyi ilə 
əlaqəli suallarınız yarandığı halda, aşağıdakı e-mail ünvanından 
pcm@ebrd.com LŞM üzrə mütəxəssislə və ya AYİB-in müvafiq 
Daimi Nümayəndəlik ofisi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz  
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