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Layihənin Təsviri
Azərbaycanda telekommunikasiya, internet və genişzolaqlı xidmətlər təmin edən
dövlət şirkəti olan Aztelekom MMC-yə ("Aztelekom" və ya "Borcalan") Birinci Dərəcəli
Kreditin ayrılması. Bank Azərbaycanın regionlarında köhnə texnologiyanın müasir
çoxxidmətli platformalarla əvəz edilməsi ilə genişzolaqlı infrastrukturun lifli-optik
səviyyəyə qədər təkmilləşdirilməsinə, ucqar nöqtələrdə yeni magistral infrastrukturun
və stasionar simsiz kommunikasiya bazalarının yaradılmasına dəstək təmin edəcək.

Layihənin məqsədləri
Layihə Aztelekom MMC-yə (i) özəl investorların iştirakı məhdud olan, ələlxüsus da
kənd yerlərində öz xidmətlərinin keyfiyyətini və əhatəliliyini artırmaq, (ii) yeni
multimedia xidmətlərini (məs. IPTV, Smart Home) təqdim etməklə müştəri bazasını
artırmaq, (iii) müasir və az texniki qulluq tələb edən avadanlığın istifadəsi sayəsində
istismar xərclərini optimallaşdırmaq və (iv) köhnə texnologiyaları dəyişdirərək daha
yeni enerji qənaətli avadanlığa keçid etməklə CO2 emissiyalarını azaltmaq
istiqamətində dəstək təmin edəcək.

Keçidin təsiri
Orta Yaxşı
Layihənin aşağıdakılar sayəsində “Rəqabətli” keçid xüsusiyyətini nəzərə alaraq
əhəmiyyətli təsir yaradacağı gözlənilir: (i) müasir İKT infrastrukturunun daha yüksək
əlçatanlığı / hal-hazırda İKT xidmətlərinin aşağı səviyyədə göstərildiyi ərazilərdə
müasir İKT xidmətlərinin daha geniş yayılma dərəcəsi; (ii) layihəni müşayiət etməsi
planlaşdırılan və bazarın liberallaşdırılmasını mümkün etmək üçün nəzərdə tutulan
Texniki Əməkdaşlıq (TƏ) çərçivəsində hüquqi, institusional və tənzimləyici qanunlar
sahəsində dəyişikliklərin qəbul edilməsinin və həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi.
Keçidin ikinci dərəcəli Təsir xüsusiyyəti kimi - "Yaxşı tənzimlənən" – layihənin daha bir
məqsədi effektiv uyğunluq funksiyasının təsis edilməsi də daxil olmaqla, şirkətdə
korporativ idarəetmə sahəsində müəyyən edilmiş problemlərin həll edilməsinə qulluq
edən tədbirlər planının icra edilməsi yolu ilə korporativ idarəetmə sisteminin
yaxşılaşdırılması olacaq.

Müştəri haqqına məlumat
AZTELEKOM MMC
Borcalan Bakıdan kənarda, Azərbaycan regionlarında fəaliyyət göstərən dövlət
stasionar xəttin operatorudur. Telefoniya xidmətlərindən başqa Aztelekom MMC
regionlarda genişzolaqlı və internet xidmətlərini təmin edir və telefon kabelinin,
ötürücü dirəklərin, kanalların və lifli infrastrukturun sahibidir.

AYİB-nin Maliyyələşdirmə İcmalı
Azərbaycan manatı (AZN) ilə uzunmüddətli maliyyələşdirmənin təmin edilməsi.

Ətraf Mühit və Sosial Sahələr üzrə icmal
2014 ESP üzrə B Kateqoriyalı kimi təsnifatlandırılır. Ətraf Mühit və Sosial Sahələr üzrə
Hüquqi Yoxlama (ESDD) müştəri tərəfindən doldurulmuş ESDD anketinin nəzərdən
keçirilməsi və sonrakı yazışmalar əsasında həyata keçirilmişdir. ESDD bunları göstərdi:
Şirkətin əməliyyatları və kabelləri genişləndirmək planları ətraf mühitlə bağlı ciddi
problemlər yaratmır; şirkət Ətraf Mühit və Sosial Sahələrdə tətbiq olunan dövlət
qanunlarına əməl edir; onun işçi qüvvəsi, peşə, sağlamlıq və texniki təhlükəsizlik
sahələrində təcrübələri dövlət qanunlarına və AYİB-nin 2 və 4 saylı Fəaliyyət
Tələblərinə (FT) uyğundur. Lakin, layihə üçün şirkətdən Ətraf Mühit və Sosial Sahələr
üzrə Tədbirlər Planının ayrıca bənd kimi göstərilən rəsmi ətraf mühit üzrə menecer
təyin etməsi tələb olunur, çünki şirkətin layihənin Bankın FT-lərinə əməl etməsini
təmin edən ayrıca ətraf mühit üzrə meneceri yoxdur.
Bundan əlavə, şirkət Banka Əraf Mühit və Sosial sahələr üzrə illik hesabat təqdim
etməlidir. Bank illik hesabatı nəzərdən keçirməklə və lazım olarsa sahəyə səfər
etməklə layihənin Ətraf Mühit və Sosial sahələr üzrə göstəricilərinə nəzarət edəcək.

Texniki Əməkdaşlıq
Bazarın liberallaşdırılmasının genişləndirilməsinin daha da dəstəklənməsi və
Aztelekom-un layihəsindən rəqabətlilik sahəsində yarana biləcək potensial problemləri
həll etməyə kömək etmək üçün Hüquqi və Tənzimləyici Sahələrinin İnkişafı
istiqamətində TƏ çərçivəsində komanda sektor üzrə hüquqi, tənzimləyici və
institusional bazanın nəzərdən keçirilməsi və ona düzəliş edilməsi üçün Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə dəstək verəcək və həmin nəzərdən
keçirilmə nəticəsində ediləcək düzəlişlərə qanunların möhkəmləndirilməsi və effektiv
rəqabətliliyin yaradılması kimi amillərin daxil olacağı gözlənilir. Komandanın layihə ilə
paralel olaraq dəstəyin ilk fazasını təmin etmək niyyəti var. Dəstək fəaliyyətinə
mövcud genişzolaqlı infrastrukturdan daha effektiv istifadə edilməsinə və yeni
genişzolaqlı infrastrukturun istifadəyə verilməsi üçün sərmayələrin cəlb olunmasına
töhfə verəcək dəyişiklər üzrə tövsiyələrlə yanaşı sektorun nəzərdən keçirilməsi və ən
uyğun olan və ən yaxşı beynəlxalq təcrübənin müəyyən edilməsi daxil olacaq. Birinci
mərhələnin dəyərinin təxminən 74,000 avro olacağı gözlənilir. Layihə 2019-20-ci il
Səhmdarların Xüsusi Fondunun işçi planında prioritetli maliyyələşdirmə layihəsi kimi
müəyyən edilmişdir.

Tədarük və Texniki TƏ: AYİB şirkətə tədarük prosesini Bankın PPR ilə uyğun həyata
keçirməsi üçün kömək etmək məqsədilə təcrübəli müstəqil konsultant təyin etmişdir.
Təxmini ümumi xərclərin 50,000 avro olacağı gözlənilir və maliyyələşdirmə
Səhmdarların Xüsusi Fondu hesabına təmin olunacaq.

Şirkətin əlaqə məlumatları
İlqar Nahmadov
ilgar.nahmadov@aztelekom.az
+99450 210 3353

Biznes imkanları
İşgüzar imkanlar və ya satınalma üçün müştərinin şirkəti ilə əlaqə saxlayın.
Dövlət sektoru layihələri üçün AYİB Satınalma şöbəsinə baş çəkin. Tel: +44 20 7338
6794
E-poçt: procurement@ebrd.com

Ümumi sorğular
AYİB-in satınalma ilə əlaqədar olmayan layihələri
Tel: +44 20 7338 7168
E-poçt: projectenquiries@ebrd.com

İctimai məlumatlandırma siyasəti (İMS)

İMS AYİB-in strategiyalarının, siyasət və əməliyyatlarının daha yaxşı başa düşülməsini
və məlumat verilməsini təbliğ etmək üçün məlumatı necə açıqladığını və tərəfdaşları
ilə necə məsləhətləşdiyini izah edir. İctimai Sektor Şurasının Hesabatını necə əldə
etməyi öyrənmək üçün aşağıdakı İctimai Məlumatlandırma Siyasəti səhifəsini ziyarət
edin.
İMS mətni

Layihə ilə bağlı Şikayətlərin verilməsi Mexanizmi (LŞVM)
Layihə ilə bağlı Şikayətlərin verilməsi Mexanizmi (LŞVM) AYİB-in cavabdehlik daşıma
mexanizmidir. O, AYİB maliyyələşdirdiyi layihələrlə bağlı fiziki şəxslərdən və
təşkilatlardan alınmış və ətraf mühitə və/yaxud sosial aləmə zərər verildiyini iddia
edən şikayətləri müstəqil nəzərdən keçirməyə imkan verir.
Şikayəti təqdim etmə üsullarına dair məlumat almaq üçün Layihə ilə bağlı Şikayətlərin
verilməsi Mexanizmi səhifəsinə baş çəkin. LŞVM üzrə məsul şəxs (pcm@ebrd.com)
şikayətin təqdim edilməsinə və LŞVM Reqlamentinə uyğun qeydiyyatdan keçmə və
belə qeydiyyat hüququna malik olma meyarlarına dair istənilən sualınıza cavab
verəcək.

