This translated PDS is based on its English version dated 20 June 2016.

Azərbaycan: MFF Şah Dəniz 2-ci Mərhələ İnvestisiya Planı
Layihənin adı

MFF Şah Dəniz 2-ci Mərhələ İnvestisiya Planı

Layihənin nömrəsi

49451-002

Ölkə

Azərbaycan

Layihənin statusu

Təklif olunub

Layihənin növü /
Yardımın modallığı

Borc

Maliyyə mənbəyi /
Məbləğ

MFF Obyekt Konsepsiyası: MFF Şah Dəniz 2-ci Mərhələ İnvestisiya Planı
Adi kapital vəsaitləri

Strateji məsələlər

US$ 1,505.00 milyon

Hərtərəfli iqtisadi artım
Regional inteqrasiya

Dəyişikliyin səbəbləri Partnyorluqlar
Özəl sektorun inkişafı
Sektor / Subsektor

Enerji – Enerji sektorunun inkişaf etdirilməsi və təşkilati islahat – Neft və
qazın ötürülməsi və paylaşdırılması

Gender Bərabərliyi
və Daimilik

Heç bir gender elementi yoxdur

Təsviri

Təklif olunan Şah dəniz 2-ci Mərhələ İnvestisiya Planı Şah Dənz 2-ci
Mərhələ qaz yataqlarının genişləndirilməsinin tam inkişaf etdirilməsi
prosesində hökumətin cari investisiyasına dəstək olacaq. İnvestisiya
Planının məqsədi (i) genişləndirilmiş Şah Dəniz təbii qaz hasilatı və
emalı obyektindən təbii qazın ixracı və (ii) əlavə daxili iş imkanlarının
yaradılması nəticəsində gəlirləri artırmaqla Azərbaycanın maliyyə
vəziyyətini gücləndirməkdir.

Layihənin məntiqi
əsası və Ölkə /
Regional
Strategiyası ilə

İnvestisiya planı hökumətin layihənin işlənməsi xərclərindəki 16.67%-lik
hissəsinə kommersiya bank maliyyələşməsini təmin etmək və ya birbaşa
kredit ayırmaq məqsədilə qismən kredit zəmanəti (QKZ) vərəcək.

əlaqəsi
Təsir

Azərbaycanın maliyyə vəziyyəti güclənib
İxrac əməliyyatlarının artması və Avropa bazarının Azərbaycana
açılması ilə regional inteqrasiya və təbii qaz ixrac əməliyatlarının artması
Azərbaycanda təbii resursların işlənməsi və emalı layihələri üzrə birbaşa
xarici investisiya artıb

Nəticə

Təbii qazın ixrac həcmi artmışdır

Son nəticələr

Şah dəniz 2-ci Mərhələ təbii qaz hasilatı və emalı obyekti tamamlanmışdır
Azərbaycan vətəndaşlarının işə götürülməsi artıb.

Coğrafi yerləşmə

Ətraf Mühit və Sosial Aspektlərin xülasəsi
Ətraf Mühit Aspektləri
Məcburi məskunlaşma
Yerli əhali
Maraqlı tərəfin Münasibəti, İştirakı və Məsləhəti
Layihənin planlaşdırılması zamanı
Layihənin icrası zamanı

Məsul Heyət
Məsul AİB Məmuru

Megan Volf

Məsul AİB Departmenti

Mərkəzi və Qərbi Asiya Departmenti

Məsul AİB Bölməsi

Enerji Bölməsi, MQRD

İcraçı təşkilatlar

Cənub Qaz Dəhlizi Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Azərbaycan, AZ1001 Bakı,
Nizami küçəsi 1/3, Sapphire Plaza

Qrafik-cədvəl
Konsepsiya Aydınlaşdırma

26 Aprel 2016

Faktların tapılması

-

MRM

-

Təsdiq

-

Son Yoxlama Missiyası

-

Son PDS Yenilənməsi

25 May 2016

Layihə Spesifikasiyaları (PDS) layihə və proqram üzrə qısa məlumatlardan ibarətdir: PDS
tamamlanmamış bir iş olduğu üçün bəzi məlumatlar onun ilkin versiyasına daxil edilə bilməz,
lakin əldə edilən kimi əlavə ediləcəkdir. Təklif olunan layihələr haqqında məlumatlar sınaq və
göstərici xarakter daşıyır.
AİB heç bir yardım forması olmadan istifadəçiləri üçün resurs kimi yalnız bu layihə
spesifikasiyasında verilən məlumatları təmin edir. AİB yük keyfiyyətli tərkib təmin etməyə çalışır,
məlumatlar heç bir formada zəmanət olmadan “olduğu kimi” konkret və ya dolayısı ilə, o
cümlədən satışa yararlılıq, müəyyən məqsədə uyğunluq və pozuntu zəmanətləri olmadan
təqdim olunur. AİB hər hansı belə məlumatların dəqiqliyinə və ya tamlığına konkret vəd və
zəmanətlər vermir.

