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FİF — Bank Respublikanın MKOS 
Krediti II tranş 

Yer: 
Azərbaycan 

Layihə nömrəsi: 
52661 

Biznes sektoru: 
Maliyyə institutları 

Bildiriş növü: 
Şəxsi 

Ətraf mühit kateqoriyası: 
FI 

Təsdiq olunma tarixi: 
10 avqust 2021-ci il 

Vəziyyət: 
Təsdiqlənmiş 

LİS-in ingilis dili versiyasının yayımlandığı tarix: 
14 avqust 2021-ci il 

İnformasiyaya çıxış haqqında Direktivin 1.4.2-ci (iii) bölməsinə əsasən: "Direktorlar Şurasının təsdiq etmək səlahiyyətini 
ötürdüyü Bank rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilmiş layihələrə gəldikdə, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının 
(AYİB) təsis edilməsi haqqında Sazişin 13-cü (iii) maddəsinə uyğun olaraq, LİS Bankın üzvü olan ölkəyə münasibətdə 
etirazın olmadığı barədə müvafiq bildirişin təqdim ediləcəyi dövrün əvvəlində açıqlanır". 

Layihənin təsviri 
Maliyyə Vasitəçiləri proqramı (FİF) çərçivəsində Bank Respublikanın xeyrinə 4 milyon ABŞ 
dolları ekvivalentində (3,4 milyon avro) AZN ilə veriləcək əsas təminatsız kredit. 

Layihənin məqsədləri 
Layihə FİF-in Siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir və nəticələri Azərbaycanda özəl 
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq (MKOS) kreditləşdirilməsi üçün istifadə olunacaqdır. 
Əməliyyat (i) ortamüddətli LCY resursları hesabına maliyyələşmə strukturunun 
diversifikasiyası və (ii) onun MKOS portfelinin genişlənməsinə dəstək yolu ilə Azərbaycanın 
aparıcı özəl bankına dəstək göstərəcəkdir.  
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Keçid təsiri 
GKT (Gözlənilən keçid təsiri) göstəricisi: 60 

Layihə rəqabətqabiliyyətli və davamlı keçid xüsusiyyətlərini dəstəkləyən FİF məqsədlərinə 
nail olmağa kömək edir. 

Rəqabətqabiliyyətli: Layihə MKOS portfelinin genişləndirilməsində, eləcə də regional 
müştərilərə və yeni borcalanların cəlb edilməsinə fokuslanmaqla, sub-borcalanlar üçün LCY 
maliyyələşməsinə çıxışın genişləndirilməsində Bank Respublikaya dəstək verəcəkdir. 

Davamlı: Layihə məqbul kreditləşmə praktikasının və portfelin müvafiq keyfiyyətinin təmin 
edilməsinə yönəlib. 

Sifarişçi haqqında məlumat 
"BANK RESPUBLIKA" ASC 

Bank Respublika (BR) 1992-ci ildə təsis edilmiş özəl səhmdar kommersiya bankıdır. Hazırda 
2020-ci ilin sonuna olan məlumata əsasən, Azərbaycanda aktivlərinə və depozitlərinə görə 
19 özəl bank arasında 4-cü yeri (və ya ümumilikdə 26 bank arasında 5-ci yeri) tutan, bazar 
payı müvafiq olaraq 3,2% və 3,3% olan ortaölçülü bankdır. BR-nin Baş ofisi Bakıda yerləşir, 
24 filialdan ibarət filial şəbəkəsinə malikdir və 1160 əməkdaşı var. "Moody's" agentliyi 
tərəfindən ona B3 (Müsbət) reytinqi verilmişdir (Aprel 2021). 

AYİB BR ilə 2004-cü ildə əməkdaşlıq etməyə başlayıb və həmin vaxtdan bəri banka MKOS, 
Orta ölçülü birgəmaliyyələşdirmə Mexanizmi (MCFF) və İpoteka xətləri də daxil olmaqla 
14 kredit verib. 

AYİB-in Maliyyə İcmalı 
4,000,000.00 ABŞ dolları 

Layihənin ümumi dəyəri 
4,000,000.00 ABŞ dolları 

Əlavə 
Əlavə kredit aşağıdakılardan irəli gələcəkdir: 

Maliyyələşdirmə strukturu: AYİB bazarda sərfəli şərtlərlə (məsələn, güzəşt dövrü və yerli 
valyuta) kommersiya mənbələrində heç də həmişə əlçatan olmayan maliyyələşmə təklif 
edir.  

Standartların müəyyən edilməsi: Sub-borcalanlar üçün dəqiq şəkildə müəyyən edilmiş 
uyğunluq meyarları, habelə AYİB-in ekoloji və sosial standartlarına, sazişlərinə və cari bazar 
standartları çərçivəsindən kənara çıxan hesabatvermə tələblərinə uyğunluq və bununla da, 
FİF-də nəzərdə tutulduğu kimi, maliyyə sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinə və 
davamlılığına verilən töhfə. 
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Ətraf mühit və sosial icmal 
FI Kateqoriyası (2019 ƏMSS). Hazırda AYİB-in müştərisi kimi, BR mövcud risklər 
çərçivəsində AYİB-in ekoloji və sosial tələblərini qənaətbəxş şəkildə yerinə yetirir və 2,4 
və 9 saylı prudensial normalara riayət etmək və AYİB-in Korporativ Kreditlər, KOS-lar və 
Mikrokreditlərə dair E&S prosedurlarına riayət etməyə davam etmək, habelə Bankın illik 
ekoloji və sosial hesabatlarını təqdim etmək öhdəliyi daşıyacaqdır. 

Texniki Əməkdaşlıq və Qrant Maliyyələşməsi 
Qeyri-TƏ: (i) KOS LCY Proqramı çərçivəsində KOS LCY Xüsusi Fondu tərəfindən AYİB-in 
xeyrinə verilən 12,5% həcmində FLRC (ilk zərərə qədər sığorta təminatı). 

Şirkətin əlaqə vasitələri 
Aslan Abasov 
Aslan@BankRespublika.az 
+994 (12) 598 08 00 
http://www.bankrespublika.az 
Xəqani küç., 21, AZ1000, Bakı, Azərbaycan 

İcra xülasəsi 
 

LİS-in son yenilənmiş versiyası 
14 avqust 2021-ci il 

Keçidin öyrənilməsi 
Keçid təsirinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı AYİB-in yanaşmasına dair əlavə məlumatları 
buradan əldə edə bilərsiniz. 

Biznes imkanları 
Biznes imkanları və ya satınalma məsələləri ilə bağlı sifarişçi şirkətlə əlaqə saxlayın. 

AYİB ilə (satınalmadan sair mövzuda) biznes imkanları üçün aşağıdakı vasitələrlə əlaqə 
saxlayın: 

Tel: +44 20 7338 7168 
E-poçt: projectenquiries@ebrd.com 

Dövlət sektoru layihələri ilə bağlı AYİB Satınalmalar səhifəsinə daxil olun: 
 
Tel: +44 20 7338 6794 
E-poçt: procurement@ebrd.com 

Ümumi müraciətlər 
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Xüsusi müraciətlər AYİB Müraciət blankı vasitəsilə edilə bilər. 

Ətraf Mühit və Sosial Siyasət (ƏMSS) 
ƏMSS və müvafiq Fəaliyyət tələbləri (FT-lər) AYİB-in “ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində 
düzgün və dayanıqlı inkişaf” strategiyasının təşviqi öhdəliyinin icra metodlarını 
müəyyənləşdirir. ƏMSS-yə və FT-lərə müştərilərin ictimai məlumat və məsləhət üzrə 
dövlət qanunlarının tətbiq olunan tələblərinə cavab vermək, eləcə də maraqlı tərəflərin, 
xüsusilə də müştərinin və layihənin ətraf mühit və sosial göstəricilər sahəsində 
narahatlıqlarını və şikayətlərini qəbul etmək və həllini sürətləndirmək üçün şikayətlərin 
baxılması mexanizminin müəyyən edilməsi üçün xüsusi müddəalar daxildir. AYİB əlavə 
olaraq layihənin ətraf mühit və sosial risklərinin və təsirlərinin xarakterinə və miqyasına 
uyğun olaraq müştərilərindən layihələrdə yaranan risk və təsirlər barədə müvafiq 
məlumatları açıqlamağı və ya maraqlı tərəflərlə hərtərəfli məsləhətləşmə aparmağı və 
onların düşüncələrini nəzərə alaraq onlara cavab verməyi tələb edir. 

AYİB-in bu sahədə təcrübələrinə dair ətraflı məlumat ƏMSS səhifəsində verilmişdir. 

Düzgünlük və Uyğunluq 
AYİB-in Uyğunluq üzrə Baş direktorunun Ofisi (UBDO) yaxşı idarəetməni təşviq edir və 
Bankın bütün əməliyyatlarında qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrə uyğun olaraq ən yüksək 
düzgünlük standartlarının tətbiqini təmin edir. Layihələrin icrası zamanı qeyri-məqbul 
düzgünlük və ya reputasiya ilə bağlı risklərə yol verməmək üçün Bank bütün müştərilərinin 
düzgünlük sahəsində hüquqi yoxlamasını aparır. Bank hesab edir ki, layihələrin 
qiymətləndirilməsi və təsdiqlənməsi mərhələlərində problemlərin müəyyən və həll edilməsi 
Bank əməliyyatlarının düzgünlüyünün təmin olunması üçün ən effektiv üsuldur. UBDO bu 
qabaqlayıcı tədbirlərdə mühüm rol oynayır və eləcə də investisiya qoyuluşundan sonra 
layihələrin düzgünlük sahəsində risklərinə nəzarətdə kömək edir. 

UBDO həmçinin AYİB-in maliyyələşdirdiyi layihələrdə saxtakarlıq, korrupsiya və qeyri-
məqbul davranışla bağlı iddiaların araşdırılmasına görə məsuliyyət daşıyır. Bankın daxilində 
və ya xaricində saxtakarlıq və ya korrupsiya halları ilə bağlı şübhəsi olan hər bir şəxs 
compliance@ebrd.com e-poçt ünvanı vasitəsilə Uyğunluq üzrə Baş direktora yazılı şəkildə 
müraciət etməlidir. Məruzə olunan bütün məsələlər UBDO tərəfindən araşdırılacaqdır. 
Bütün müraciətlər, o cümlədən anonim müraciətlər nəzərdən keçiriləcəkdir. Müraciətlər 
Bankda istifadə olunan və ya Bankın fəaliyyət göstərdiyi ölkələrin dilində edilə 
bilər. Məlumatlar dürüst şəkildə təqdim edilməlidir. 

İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasət (İƏS) 
İƏS AYİB-in informasiyanı açıqlama qaydasını və 1 yanvar 2020-ci il tarixindən etibarən 
qüvvəyə mindikdən sonra bankın strategiya, siyasət və əməliyyatları sahəsində 
maariflənməni və anlayışı artırmaq üçün maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmə qaydalarını 
müəyyən edir. AYİB-in veb-saytında mövcud olan məlumatları əldə etmək üçün 
İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasət səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. 

İnformasiya əldə etməklə bağlı xüsusi müraciətlər AYİB Müraciət blankından istifadə 
etməklə göndərilə bilər. 
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Layihənin Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizmi (LMHM) 
Ətraf mühit, sosial və ya ictimai məlumatların açıqlanması ilə bağlı narahatlıqların Müştəri 
və ya Bankla həll edilməsi cəhdləri uğursuz olduğu təqdirdə (məs., Müştərinin Layihə 
səviyyəli şikayətlərinin baxılması mexanizmi və ya Bankın rəhbərliyinə birbaşa müraciət 
vasitəsilə) fiziki şəxslər və təşkilatlar onları narahat edən məsələləri AYİB-in Layihənin 
Müstəqil Hesabatlılıq Mexanizmi (LMHM) vasitəsilə bildirə bilərlər. 

LMHM zərər verdiyi ehtimal olunan (və ya zərər vermə ehtimalı olan) Layihə məsələlərini 
müstəqil şəkildə nəzərdən keçirir. Bu Mexanizmin məqsədi ətraf mühit, sosial və ya ictimai 
məlumatların açıqlanması ilə bağlı yaranan problemlərin həlli istiqamətində Layihənin 
maraqlı tərəfləri arasında dialoqu dəstəkləmək, Bankın özünün Ətraf Mühit və Sosial 
Siyasətinə və ya İnformasiya Əlçatanlığına dair Siyasətinin Layihəyə aid müddəalarına əməl 
edib-etmədiyini müəyyən etmək və Bankın gələcəkdə uyğunsuzluq hallarına yol 
verməməsi üçün aidiyyəti üzrə bu siyasətlərə riayət olunmama hallarını aradan 
qaldırmaqdır. 

LMHM və onun səlahiyyətləri haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək, Yenidən 
baxılması üçün müraciətin qaydalarını öyrənmək üçün Layihənin Müstəqil Hesabatlılıq 
Mexanizminin veb-səhifəsinə daxil olmağınız və ya LMHM və müraciət etmək barədə 
təlimat və əlavə məlumat əldə etmək üçün ipam@ebrd.com e-poçt vasitəsilə LMHM ilə 
əlaqə saxlamağınız xahiş olunur. 

 


