
 
 
 

 
 

Azərbaycan: MFF Elektrik Paylaşdırma Şəbəkəsinin Gücləndirilməsinə 
İnvestisiya Proqramının hazırlanması  
 

Layihənin adı  MFF Elektrik Paylaşdırma Şəbəkəsinin Gücləndirilməsinə 
İnvestisiya Proqramının Hazırlanması  

Layihənin nömrəsi  42401-016 

Ölkə  Azərbaycan  

Layihənin statusu Təsdiq olunub  

Layihənin növü / 
Yardımın modallığı  

Texniki Yardım  

Maliyyə mənbəyi / 
Məbləğ  

TA 8891-AZE: MFF Elektrik Paylaşdırma Şəbəkəsinin 
Gücləndirilməsinə İnvestisiya Proqramının Hazırlanması  

Texniki Yardım üzrə Xüsusi Maliyyə 
Vəsaiti  

800,000.00 ABŞ dolları 

 

Strateji məsələlər  İnklusiv iqtisadi artım   

Dəyişikliyin 
səbəbləri  

İdarəetmə və poetnsialın inkişafı  

Sektor / Subsektor Enerji – Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylaşdırılması – 
Enerjinin səmərəliliyi və qorunması  

Gender Bərabərliyi 
və Daimilik  

Effektiv kompleks gender yanaşması  

Təsviri  Təklif olunan Elektrik Paylaşdırılma Prosesinin Gücləndirilməsinə 
İnvestisiya Proqramının (İnvestisiya Proqramı) məqsədi köhnə 
elektrik paylaşdırma şəbəkəsinin bərpası və genişləndirilməsi ilə 
Azərbaycanda elektrik paylaşdırma subsektorunun səmərəliliyini 
təkmilləşdirməkdən ibarətdir. İnvestisiya Proqramı (i) elektrik 
təchizatının etibarlılığını artıracaq, (ii) paylaşdırma şəbəkəsində 
itkiləri azaldacaq, (iii) müştəri xidmətinin effektivliyini və keyfiyyətini 
gücləndirəcək, (iv) paylaşdırma şirkətinin əməliyyat və maliyyə 
fəaliyyətini təkmilləşdirəcək və (v) paylaşdırma subsektorunda 
korporativ islahat və institusional inkişafa təkan verəcək. 

Layihənin məntiqi 
əsası və Ölkə / 
Regional 
Strategiyası ilə 
əlaqəsi  

Neft və qaz sektoru ilə yanaşı elektrik enerjisi sektoru 
Azərbaycanın sosial və iqtisadi inkişafında aparıcı rol oynayır. 
2013-cü ildə ümumi elektrik istehsalı 20,786.8 milyon kilovata 
(kWh) çatmışdır ki, bunun da 93.9%-i istilik elektrik 
stansiyalarından, 6.1%-i isə su elektrik stansiyalarından hasil 

This translated PDS is based on its English version dated 30 sentyabr 2015. 

2015. 

 



edilmişdir. Hal-hazırda daxili tələbi ödəmək üçün lazımi qədər  
elektrik istehsal olunur və bu, artıq qalan hissənin qonşu ölkələrə 
ixrac edilməsinə imkan verir. Sabit və güclü iqtisadi artım ilə daxili 
elektrik enerjisi satışının 2015-2020-ci illər arasında illik 3.0% 
artacağı gözlənilir. Elektrik enerjisi sektorunun üzləşdiyi əsas 
çətinlik ümümi istifadədə olan elektrik stansiyalarının iş və maliyyə 
səmərəliliyini təkmilləşdirmək ehtiyacının olmasıdır.   
Elektrik enerjisi sektorunun fəaliyyətinə təsir edən əsas amillərə (i) 
paylaşdırma şəbəkəsinə investisiyaların az olması, (ii) yüksək 
paylaşdırma itkilərinin olması, (iii) ümumi istifadədə olan elektrik 
stansiyalarının iş səmərəliliyinin aşağı olması, (iv) tariflərin iqtisadi 
sərfəli-bərpa səviyyələrindən aşağı olması və (v) müəssisələr arası 
borcların mövcudluğu daxildir.  
Təklif olunan investisiya proqramı AİB-in 2015-2017-ci illər Ölkə 
Əməliyyatlarının Biznes Planının layihəsinə daxil edilib. Təklif 
olunan layihə AİB-in 2014-2018-ci illər Ölkə Tərəfdaşlıq 
Strategiyasına uyğundur. 

Təsir  

Layihənin nəticəsi  

Nəticənin təsviri   

Nəticə istiqamətində inkişaf   

İcra prosesinin gedişatı  

Layihə nəticələrinin təsviri   

İcra prosesi gedişatının status (Nəticələr, Fəaliyyətlər və Məsələlər)  

Coğrafi yerləşmə   

Ətraf Mühit və Aspektlərin xülasəsi  

Ətraf mühit 
aspektləri  

 

Məcburi 
məskunlaşma  

 

Yerli əhali   

Maraqlı tərəfin Münasibəti, İştirakı və Məsləhəti 

Layihənin 
planlaşdırılması 
zamanı  

2010-cu ilin fevral – aprel aylarında investisiya proqramı ilə əhatə 
olunan strateji yerlərdə bir sıra ictimai məsləhətləşmələr, o cümlədən 
Sumqayıt bölgəsinin 6 rayonunu əhatə edən hədəf qrupu müzakirələri 
keçirilmişdir.  C&P-nin məqsədləri (i) layihə məlumatlarını yaymaq, (ii) 
təsirə məruz qalmış şəxslər (TMŞ) arasında məlumatlılıq yaratmaq və 
ictimaiyyətdən reaksiyasını müəyyənləşdirmək, (iii) ictimaiyyətin rəyini 
öyrənmək və (iv) ümumi əmlaka və dini strukturlara təsir edəcək 
potensial məsələləri həll etmək olmuşdur. Müxtəlif kateqoriyalardan 
olan maraqlı tərəflər layihənin təsir etdiyi şəxslər (TŞ), hökumət 
rəsmiləri, rəy rəhbərləri kimi kənd səviyyəsində hədəf qrupu 



müzakirələrində iştirak edib. Layihənin xüsusiyyətləri, yerli səviyyədə 
insanlara əməliyyat və təhlükəsizlik tələbləri, onların əmlakı və 
müliyyətinə əks təsirlərə görə narahatlıqlar və anlayışlar, məşğulluq, 
ictimai müəssisələrə və ümumi əmlak resurslarına çıxış imkanı və s. 
haqqında onlara məlumat və izahlar verildi. Məsləhətləşmələr zamanı 
sosial və ətraf mühit təsirləri və məskunlaşma və reabilitasiya 
məsələləri açıqlandı. 

Layihənin icrası 
zamanı  

İctimai məsləhətləşmələr keçirilmişdir. 

İş imkanları  

Məsləhət 
xidmətləri  

PPTA 14 ay ərzində, yəni 2015-ci ilin may ayından 2016-cı ilin iyun ayına 
kimi keçiriləcəkdir. Hökumətin MFF və Tranşe 1 layihəsini təcili işləmək 
tələbini cavablandırmaq və qısa vaxtda məsləhətçiləri cəlb etmək üçün 
PPTA 6-sı benəlxalq (17 p-m), 4-ü isə yerli məsləhətçilərdən (12 p-m) ibarət 
olacaq 10 fərdi məsləhətçi işə götürəcək. Bütün məsləhət xidməti 
kontraktlarında nəticə əsaslı (birdəfəlik ödənilən məbləğ) müqavilələr nəzərə 
alınacaq. Məsləhətçilər AİB-in Məsləhətçilərdən İstifadə Qaydalarına (2013, 
vaxtaşırı olaraq düzəliş olunur) uyğun olaraq, AİB tərəfindən seçiləcək və işə 
götürüləcək. 

Satınalma  Məsləhətçilər sektor qiymətləndirməsini və sektor yolunun xəritəsini, layihə 
təsiri üzrə lazımi səyləri, nəticə, əhatə həcmi, xərc, qrafik, satınalma planı, 
sapınalma potensialı və risk qiymətləndirməsini, icra tədbirləri, iqtisadi və 
maliyyə təhlilini, maliyyə idarəetmə və risk qiymətləndirməsini və ətraf mühit, 
sosial təminatlar və çərçivə işlərinə dair qiymətləndirməni yeniləyəcək.    

Məsul AİB Məmuru  Tianhua Luo 

Məsul AİB 
Departmenti 

Mərkəzi və Qərbi Asiya Departmenti (MQAD) 

Məsul AİB Bölməsi  Enerji Bölməsi, MQAD 

İcraçı təşkilatlar  
Azerişıq ASC Azərbaycan, Bakı AZ1065, A. Bakıxanov küçəsi 
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Qrafik-cədvəl 

Konseptual təmizlik  -  

Faktların müəyyən edilməsi  -  

MRM -  

Təsdiq  04 may 2015 

Sonuncu Yoxlama Missiyası  -  

Sonuncu PDS Yenilənməsi  22 Sep 2015 



TA 8891-AZE 

Əsas mərhələlər 

Təsdiq İmzalanma tarixi Qüvvəyə minmə tarixi 
Bağlanma 

Orijinal Düzəliş edilmiş Həqiqi 

04 may 2015 15 may 2015 15 may 2015 30 iyun 2016 -  -  

Maliyyələşdirmə Planı / TA-dan istifadə Ümumi Ödəmələr  

AİB Birgə maliyyələşdirmə 
Tərəf 

Ümumi Tarix Məbləğ 
Hök.  Benefisiarlar  Layihə Sponsoru Digərlər 

800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 04 may 2015 190,218.74 

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.  


