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LDS yaranma tarixi – 
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yenilənib 

14 aprel 15 

 

Layihənin adı Mikro, kiçik və orta sahibkarlığı dəstəkləməsi üçün DəmirBanka üstün 
kredit təklif olunub  

Borc alan/Səhm 
investisiyasının adı 

DƏMİRBANK ASC AZƏRDƏMİRYOLBANK (ƏVVƏLKİ ADI) 

Ölkə Azərbaycan  

Layihə/Proqram nömrəsi 48320-001  

Status Təsdiq olunub   

Coğrafi məkan – 

Hər hansı bir ölkə üçün proqram və ya strategiya hazırlayanda, hər hansı layihəni maliyyələşdirəndə və ya bu sənəddə hər 
hansı əraziyə və ya coğrafi bölgəyə istinad edəndə, Asiya İnkişaf Bankı hər hansı ərazinin və ya bölgənin hüquqi və ya hər 
hansı başqa statusu ilə bağlı mühakimə irəli sürmək niyyətində deyil. 

Sektor Maliyyə 

Alt-sektor Maliyyə sektorunun inkişafı 

Kiçik və orta sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi və 
lizinq  

Gündəlikdə duran strateji məsələlər İnkluziv iqtisadi inkişaf (İQ) 

Dəyişiklik səbəbləri Gender bərabərliyi və meynstriminq (GBM) 

Özəl sektorun inkişafı (ÖSİ) 

Gender bərabərliyi və meynstriminq kateqoriyaları Kateqoriya 3: Bəzi gender əlamətləri (BGƏ) 

Layihə sponsorları  DƏMİRBANK ASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Layihə Data Sənədi 
 
Layihə data sənədi (LDS) layihə və ya proqram ilə bağlı xülasə məlumatı ehtiva edir: LDS davam 
etməkdə olan işi əks etdirdiyindən, məlumatın bir qismi ilkin versiyada olmazsa əldə olunandan sonra 
sənədə əlavə olunacaq. Təklif olunan layihələrlə bağlı məlumat dəyişkəndir və istiqamətləndiricidir. 
 



 Maliyyələşmə  

Yardımın növü/Modallığı Təsdiq nömrəsi Maliyyə mənbələri 
Təsdiq olunmuş 

məbləğ (min) 

LS 7441/3234 LİBOR əsaslı kredit  20,000$ ABŞ 

CƏM  – 

 

 Mühafizə kateqoriyaları 

Mühafizə kateqoriyaları ilə bağlı daha geniş məlumat üçün zəhmət olmasa bu linkə baxın  
http://www.adb.org/site/safeguards/safeguard-categories 

Ətraf mühit Mİ 

Qeyri-iradi yerdəyişmə Mİ 

Yerli xalqlar  Mİ 

 

 Ətraf mühitlə bağlı və sosial aspektlərin xülasəsi  

Ətraf mühitlə bağlı aspektlər 

Mİ 

Qeyri-iradi yerdəyişmə  

Mİ 

Yerli xalqlar  

Mİ 

 

 

 Maraqlı tərəflərlə ünsiyyət, onların iştirakı və məsləhətləşmələr 

Layihələndirmə zamanı  

– 

Layihənin icrası zamanı 

– 

 

 Təsvir 

Azərbaycanda mikro, kiçik və orta sahibkarlığa (MKOS) kredit verməsi üçün DəmirBanka 20 milyon ABŞ 
dolları məbləğində üstün kredit verilib. Əksər Azərbaycan şirkətləri mikro və kiçik ölçülü şirkətlərə aid 
edilirlər; bununla belə, onların maliyyə xidmətlərinə çıxışı zəifdir. 

 

 

http://adb.org/site/safeguards/safeguard-categories


 

 Məqsəd və əhatə dairəsi  

Təklif edilmiş AİB yardımı 20 milyon dəyərində üstün kreditdən ibarətdir. Bu vəsait Dəmirbanka MKOS-
lara, xüsusilə Bakıdan kənarda yerləşən və az xidmət göstərilmiş bölgələrdəki MKOS-lara kredit verilməsi 
işində Demirbanka dəstək verəcək. Bu yardım, MKOS seqmenti üçün daha uzun-müddətli 
maliyyələşməyə çıxışı artıracaq, bu isə ölkədə gəlirliliyin və iş yerlərinin artırılması üçün çox vacibdir. 

 

 Layihənin əsaslandırılması və ölkə/regional strategiya ilə bağlantı  

AİB-in “Özəl sektorun inkişafı strategiyası və gücləndirilmiş yoxsulluğun azaldılması strategiyası”-da qeyd 
olunduğu kimi özəl sektor investisiyası vasitəsilə stimullaşdırılan, iqtisadi inkişafı müəyyən edən və 
yoxsulluğun aradan qaldırılmasında əsas faktor olan maliyyə sektorunun inkişafı AİB-in yardımlarının 
əsas məğzini təşkil edir. Bu strategiyalar, özəl sektorun işçilər və onların ailələri üçün əsas gəlir mənbəyi 
olması ilə yeni iş yerlərinin yaradılmasının vacibliyini vurğulayır. “Özəl sektorun inkişafı strategiyası” öz 
inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrində maliyyə sektorunun gücləndirilməsində AİB-in rolunu qeyd edir. 
Qeyd olunur ki, maliyyə müdaxiləsinin MKOS benefisiarları vacib bazar iştirakçılarıdır və yoxsulluğun 
azaldılmasına öz töhfələrini qazanc yaratmaqla verirlər. Kredit AİB-in maliyyə sektorunda əməliyyat 
planına və  kənd yerlərində maliyyə xidmətlərinin əhəmiyyətini qeyd edən və az xidmət göstərilmiş kasıb 
ev təsərrüfatlarına, fermerlərə və MKOB-lara inkluziv maliyyə xidmətlərinin göstərilməsinin vacibliyini 
vurğulayan “Kənd yerlərində yoxsulluq üzrə İşçi Qrup”-un hesabatına uyğundur. 

 

 Əldə olunanlar və icrada irəliləyiş  

Layihədə əldə olunanların təsviri 
İcrada irəliləyişin statusu  
(Nəticələr, fəaliyyətlər və məsələlər) 

– – 

İnkişaf hədəflərinin statusu Əməliyyat/tikintinin statusu 

– – 

Əhəmiyyətli dəyişikliklər  

– 

 

 Biznes imkanları 

İlk elan tarixi – 

Məsləhət xidmətləri  

– 

Satınalma  

– 

Satınalma və konsultant işi elanları  

http://www.adb.org/projects/48320-001/business-opportunities  

 



 

 

 Vaxt cədvəli  

Konsepsiyanın ilkin müzakirəsi – 

Fakt araşdırma – 

Rəhbərliyin yoxlama görüşü – 

Təsdiq 10 dekabr 14 

 

 Müqavilələr və yeniləmə ilə bağlı təfərrüatlar  

Məsul AİB işçisi ()  

Məsul AİB şöbəsi Özəl sektor əməliyyatları şöbəsi  

Məsul AİB bölmələri   Özəl sektor maliyyə institutları bölməsi   

İcraçı orqanlar – 

 

 Linklər  

Layihənin vebsaytı http://www.adb.org/projects/48320-001/main  

Layihə sənədlərinin siyahısı http://www.adb.org/projects/48320-001/documents  

 




