
Səhifə 1 

OFFICIAL USE 

OFFICIAL USE 

 

 

DFF - Gemza Group II 
 

 

 

Layihənin təsviri 

Layihə üç hissədən ibarət müasir anbar tikintisi üçün "Gemza Group" MMC-yə 5,6 milyon avro 

məbləğinədək yüksək təminatlı kreditin verilməsini nəzərdə tutur.  

 
Layihənin məqsədləri 

Layihə çərçivəsində şirkətə əməliyyatları yeni biznes istiqamətində genişləndirməyə və gəlirlərini 

şaxələndirməyə köməklik göstəriləcək. 

 
Keçid təsiri 

GKT (Gözlənilən keçid təsiri) göstəricisi: 80 

 
DFF SME çərçivəsi ilk növbədə KOB-ların yenidən qurulmasına və daha səmərəli və ya peşəkar 

olmasına kömək etməklə “Rəqabətlilik” keyfiyyətinə diqqət yetirir. Alt layihələr ikinci dərəcəli məqsəd 

kimi digər keçid keyfiyyətlərindən hər hansı birini hədəf ala bilər. Layihə KOB-u "Rəqabətlilik" və 

"Yaşıl" istiqamətlər üzrə dəstəkləyərək çərçivə hədəflərinə dəstək verir. 

 
Müştəri haqqında məlumat 

"GEMZA GROUP" MMC 

"Gemza Group" Azərbaycanda, Mərkəzi Asiyanın bəzi ölkələrində, BƏƏ və Türkiyədə fırlanan 

avadanlıqlar (nasoslar və klapanlar) tədarükünü, ehtiyat hissələri istehsalını və təmir, texniki 

xidmət və əsaslı təmir xidmətləri həyata keçirir. Hazırkı Layihə Bankın Borcalan ilə ikinci 

layihəsi olacaq. 

Ölkə: 

Layihə nömrəsi: 

Biznes sektoru: 

Bildirişin növü: 

Ətraf mühit kateqoriyası: 

Hədəflənən təsdiq tarixi: 

Status: 

LİS sənədinin buraxılışı 
tarixi: 

AZƏRBAYCAN 

53746 

İstehsal və xidmətlər 

ÖZƏL 

B 

22 noyabr 2022-ci il 

Təsdiqlənmiş 

29 noyabr 2022-ci il 
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AYİB Maliyyələşdirmə Xülasəsi 

5,600,000.00 avro 

 
Layihənin ümumi dəyəri 

19,105,201.32 avro 

 
Ətraf mühit və sosial icmal 

B Kateqoriyası (2019 ƏMSS). Şirkət AYİB-in mövcud müştərisidir. "Gemza Group" ISO 

standartlarına uyğun sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və ətraf mühit idarəetmə sistemlərinə malikdir. 

Mövcud sənaye zonasında şirkət tərəfindən əvvəllər alınmış mövcud torpaq sahəsində yığma 

anbarların tikintisi aparılır. Təklif olunan tikinti işləri ƏMTQ tələb etmir və tikinti zamanı həyata 

keçiriləcək bütün zəruri sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və ətraf mühit tədbirlərini müəyyən edən milli 

səviyyədə tikinti işlərinə verilən icazə ilə tənzimlənir. Tikinti sahəsi yağış və kanalizasiya sularının 

toplandığı kollektora qoşulub. Zəruri yanğınsöndürmə avadanlıqları var və hazırlıq tədbirləri həyata 

keçirilir. Anbarın tikintisi çərçivəsində şirkət kiçik günəş panellərinin quraşdırılmasını planlaşdırır. 

Şirkət günəş panelinin tədarükçüsü və istehsalçısının təsdiqlənmiş GTS siyahısında olmasını təmin 

etməlidir. 

 
Texniki əməkdaşlıq 

Aİ NIP tərəfindən maliyyələşdirilən "FINTECC EU4Climate" proqramı çərçivəsində 

maliyyələşdiriləcək resurs və enerji səmərəliliyinin artırılması imkanlarını müəyyən etmək üçün 

texniki əməkdaşlığın davam etdirilməsi. 

 
Tamamlayıcılıq 

Tamamlayıcılıq layihənin həyata keçirilməsi üçün zəruri təklif olunan kreditin müddəti və ödəniş 

strukturu ilə bağlıdır. Yerli banklar ümumiyyətlə məhdud ödəniş qrafikləri ilə daha qısamüddətli 

kreditlər verirlər. Müştəri həmçinin EDGE sertifikatını əldə etmək üçün AYİB-in enerji və resurs 

effektivliyi sahəsində təcrübəsindən faydalanır. 

 
Şirkətin əlaqə vasitələri 

Tahir Əliyev 

info@gemza.az 

+994123770200 

www.gemza.az 

Azərbaycan/Bakı, AZ1040, Sabunçu rayonu, Bəşir Bünyadov, 3L  
  

mailto:info@gemza.az
http://www.gemza.az/
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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 
 
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 

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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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. 
 
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. 

 

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/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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
mailto:ipam@ebrd.com

