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Azərbaycan Abşeron-Xızı KES 

 

Ölkə: 

Layihə №:  

Biznes sektoru:  

Bildiriş Növü: 

Ətraf mühit kateqoriyası:  

Nəzərdə tutulmuş təsdiq tarixi:  

Status: 

PSD açıqlanma tarixi: 

AZƏRBAYCAN 

52735 

Enerji Avrasiya YŞA 

Özəl 

A 

20 iyul 2022 

Konseptə baxılmışdır 

14 iyun 2022 

 
 

Layihənin Təsviri 
 
Azərbaycanın şərqindəki Xızı və Abşeron rayonlarında yerləşən, quraşdırılmış gücü 240 
MVt olan külək elektrik stansiyasının inkişafı, tikintisi və istismarı üçün 105 milyon ABŞ 
dollarına qədər uzunmüddətli borcun verilməsi (Layihə). Borcalan qismində 
Azərbaycanda yaradılmış xüsusi təyinatlı “ACWA Power” Azərbaycan Bərpa Olunan 
Enerji Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti çıxış edəcək. “ACWA Power” layihənin sponsoru 
qismində çıxış edəcək. 
 

Layihənin Məqsədləri 
 

Layihə Azərbaycanın enerji sisteminə 240 MVt külək enerjisi istehsal gücü əlavə edəcək. 
Bu, təbii qaza əsaslanan elektrik stansiyalarını əvəz etməyə və Paris Sazişi üzrə 
öhdəliklərinə uyğun olaraq Azərbaycan Hökuməti tərəfindən müəyyən edilmiş bərpa 
olunan enerji hədəflərinə çatmağa kömək edəcək. Layihə həmçinin təxmini illik CO2 
emissiyalarına 400,000 tona qədər qənaət etməklə əhəmiyyətli ekoloji faydalarla 
nəticələnəcək. Bu, ölkənin istilik enerjisi istehsalına olan yüksək asılılığını azaldaraq, 
aşağı karbonlu keçidə kömək edəcək. 

 

 

Keçidin Təsiri 
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GKT (Gözlənilən keçid təsiri) göstəricisi: 65 

 

Layihənin keçid təsirinin əsasən, hazırda dövlətin dominantlıq təşkil etdiyi Azərbaycanın 
enerji sektoruna yeni özəl qurumun daxil edilməsi ilə olacağı gözlənilir. Layihənin ölkədə 
ilk özəl geniş miqyaslı külək enerjisi layihəsi olacağı gözlənilir. Layihə həmçinin ölkəyə 
enerji sektorunda yeni beynəlxalq sponsoru təqdim edəcək - bu, enerji sektorunun inkişafı 
üçün əsas mərhələdir. 

  

Layihənin keçid effekti həmçinin onun AYİB-in Yaşıl İqtisadiyyata Keçid yanaşmasına 
(YİK) uyğunlaşdırılmasından irəli gəlir. Belə ki, Layihə külək enerjisindən istifadə etməklə 
elektrik enerjisi istehsalına imkan verəcək və bu, ölkəyə aşağı karbon keçidində kömək 
etməklə onun ənənəvi istilik enerjisi istehsalından hazırki yüksək asılılığını azaldacaq. 

 

Müştəriyə dair məlumat 

 
“ACWA POWER” AZƏRBAYCAN BƏRPA OLUNAN ENERJİ MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ 
CƏMİYYƏTİ 

“ACWA Power” Azerbaijan Bərpa Olunan Enerji Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 
(Borcalan) Layihənin əsas məqsədi üçün Azərbaycanda yaradılmış məhdud məsuliyyətli 
cəmiyyətdir.  

“ACWA Power” enerji istehsalı və duzsuzlaşdırılmış su layihələrinin həyata keçirilməsində 
beynəlxalq şirkətdir. 

 

AYİB Maliyyələşdirmə Xülasəsi 

 
105,000,000.00 ABŞ dolları 
240 MVt gücündə külək elektrik stansiyası layihəsinin inkişafının maliyyələşdirilməsi üçün 
Borcalana 105 milyon ABŞ dollarına qədər kredit. 

 
Layihənin Cəmi Dəyəri 
 
300,000,000.00 ABŞ dolları 
 
 

Ekoloji və Sosial Məsələlərin Xülasəsi 

Layihə Külək sektoru və Layihənin ölçüsü, kumulyativ təsirlər və Zümrüd/ Mühüm Quş 

Sahələrinə yaxınlıq səbəbindən A kateqoriyalı (Ekoloji və Sosial Siyasət (ESS) 2019) və 

Yüksək Risk kimi təsnifatlandırılmışdır. 240 MVt gücündə külək stansiyalarının olduğu iki 

yaşıl sahənin və şəbəkəyə qoşulma infrastrukturunun məcmu inkişafı potensial 

əhəmiyyətli ƏMS riskləri, xüsusilə biomüxtəliflik, torpaq və sosial təsirlər ilə əlaqələndirilir 
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və AYİB-in ESS və Şuranın müzakirəsinə qədər 60 gün ərzində açıqlanmasına uyğun 

olaraq Ətraf Mühitə və Sosial Təsirin Qiymətləndirilməsini (ƏMSTQ) tələb edir. 

ƏMSTQ, eləcə də Qeyri Texniki Xülasə (QTX), ESFP, Maraqlı Tərəfləri Cəlbetmə Planı 

(MTCP) və TAKÇ daxil olmaqla əlavə ƏMSTQ paketi “ACWA Power” tərəfindən cəlb 

edilmiş beynəlxalq Məsləhətçi tərəfindən işlənib hazırlanmış və 20 may 2022-ci il tarixində 

“ACWA Power” və AYİB-in internet saytlarında açıqlanmışdır.  

 

Layihənin veb-saytı: Azərbaycan Külək Elektrik Stansiyası (acwapower.com) 

AYİB veb-saytı: Azərbaycan Abşeron-Xızı KES (Azerbaijan Absheron-Khizi WPP) 

(ebrd.com) 

 

AYİB-in Ətraf Mühit və Sosial Təhlili (ƏMST) müstəqil Ətraf Mühit və Sosial Məsləhətçisi 

tərəfindən həyata keçirilir və ƏMSTQ-nin nəzərdən keçirilməsini və boşluqların təhlilini, 

Layihədən və əlaqədar infrastrukturdan kumulyativ təsirlərin qiymətləndirilməsini, 

torpaqların alınması və külək stansiyalarının istismarı nəticəsində yaranan icma və 

yaşayış vasitələrinə təsirləri, tikinti və istismar zamanı sosial, əmək və təhlükəsizlik 

aspektlərini, eləcə də təchizat zəncirinin idarə edilməsi məsələləri əhatə edir. ƏMST 

həmçinin quşların toqquşması riskinin qiymətləndirilməsi əsasında oritofaunaya potensial 

təsirləri və təsirin azaldılması tədbirlərinə ehtiyacı nəzərdən keçirir. 

 

Layihə Xülasəsi ƏMST-nin tamamlanmasından sonra yenilənəcəkdir. 

 

 

Texniki Əməkdaşlıq  
 
Nəzərdə tutulmayıb 

 
Əlavəlilik 

Maliyyələşdirmə strukturu: Bank, xüsusən COVID-19 pandemiyasının səbəb olduğu 
məhdud likvidlik nəzərə alınmaqla və Azərbaycanda bərpa olunan enerji layihələrinin özəl 
maliyyələşdirilməsində ilklərdən olması baxımından, bu böyük infrastruktur layihəsi üçün 
yerli bazarda mövcud olmayan şərtlərlə uzunmüddətli maliyyələşdirmənin təmin 
edilməsində əlavədir. 

Strategiya, sektor, institusional və ya tənzimləyici dəyişiklik: Bank Azərbaycanda 
strategiya dialoqunun inkişafında fəal iştirak edir. Layihə ölkənin bərpa olunan enerji 
sektoru üçün önəmli mərhələdir və bərpa olunan mənbələrin gələcək inkişafı üçün pilot 
rolunu oynayaraq onun yaşıl gündəmini daha da irəli aparacaqdır. 

 

Şirkətlə Əlaqə  
  
Cavid Əlifli  

https://acwapower.com/en/projects/azerbaijan-wind-ipp/
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/azerbaijan-absheronkhizi-wpp.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/esia/azerbaijan-absheronkhizi-wpp.html
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jalifli@acwapower.com  

+994 12 465 99 38 

www.acwapower.com  

ACWA Power Azərbaycan ofisi, Landmark Biznes Mərkəzi III, Nizami küçəsi 90A, Bakı, 
Azərbaycan 

 

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 

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 

mailto:jalifli@acwapower.com
http://www.acwapower.com/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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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. 

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. 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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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. 

 

https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
mailto:ipam@ebrd.com

