
 

 

 
 
 

Sürətli ekipaj katerinin maliyyələşdirilməsi  
 
 

Ölkə:                                                      AZƏRBAYCAN 
Layihə No:                                          48157 
Biznes sektoru:                                    Nəqliyyat 
Bildiriş No:                                                Gizli 
Ətraf mühit üzrə kateqoriya:                    B 
İdarə heyəti tərəfindən baxılmasının 
nəzərdə tutulan tarixi:                                   

25 May 2016 

Status:                                                       İlkin yoxlamadan keçib, yekun yoxlaması gözlənilir 
TPD açıqlanıb:                                    28 Aprel 2016 

 
 
 

 Layihənin Təsviri 
AYİB Azərbaycanda dəniz platformalarının təchizat gəmilərinin operatoru olan Caspian Marine Services 
Limited ('CMS') şirkətinə ilk tələb əsasında qaytarılmalı olan 20,4 milyon ABŞ dollarına qədər məbləğdə 
kredit vermək imkanını nəzərdən keçirir. 

 
 

Layihənin Məqsədləri 
 

Bu kredit Xəzər dənizinin ərazi sularında istismar olunacaq yeni sürətli ekipaj katerinin satın alınması 
xərclərinin bir hissəsinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunacaq. 

 
 

Keçid dövrünün təsiri 
 
Bazar iqtisadiyyatına keçidin təsirinin aşağıdakı proseslər nəticəsində meydana çıxması gözlənilir: 

 

- Bu sektorda dövlət gəmiçilik şirkətinin üstün mövqe tutması şəraitində özəl şirkətlərin daha geniş 
miqyasda fəaliyyət göstərməyə başlaması; 

 

- Yeni xidmətlərin nümayiş etdirilməsi: bu layihə heyətin dəniz platformalarına sürətli ekipaj katerləri ilə 
daşınmasına keçidi asanlaşdıracaq və enerjiyə qənaət etməyə kömək edəcək. 

 

Müştəri haqqında məlumat 
 

CASPIAN MARINE SERVICES LTD şirkəti  
 
CMS şirkəti neft-qaz xidmətləri şirkəti olaraq Xəzər dənizində, əsasən Azərbaycan ərazi sularında dəniz 
platformalarının təchizat gəmiləri donanmasını idarə edir. 



 

AYİB-nin Maliyyə İcmalı 
 

20,400,000.00 ABŞ Dolları 
 
 

Ümumi Layihə Dəyəri 
 

34,000,000.00 ABŞ Dolları 
 
 

Ətraf mühit və Sosial sahə üzrə İcmal 
 

2014-cü il Ekoloji və Sosial strategiyaya uyğun olaraq B kateqoriyasına aid edilib. Sürətli ekipaj 
katerinin satın alınması əhəmiyyətli ekoloji və sosial təsirlərlə əlaqəli deyil. Belə hesab olunur ki, tam 
risk azaltma tədbirləri vasitəsilə mümkün Ekologiya, Sağlamlıq, Texniki və Fiziki Təhlükəsizlik 
(ESTFT) riskləri asanlıqla aşkarlanacaq və aradan qaldırılacaq. Standart Ekoloji və Sosial Vəziyyət 
Ekspertizası (ESVE) tətbiq olunacaq, o cümlədən Korporativ qaydaları nəzərdən keçiriləcək; 
Ekologiya, Təhlükəsizlik, Sağlamlıq və Hüquq (ETSH - EHSL) strategiyaları və standartları qəbul 
olunacaq; gəminin beynəlxalq ekologiya və təhlükəsizlik tələblərinə, o cümlədən Gəmilər tərəfindən 
suların çirkləndirilməsinin qarşısını alınması haqqında beynəlxalq konvensiyaya və Beynəlxalq dəniz 
təşkilatının qəza-xilas planlarına, ballast suyunun idarə olunmasına, neft sızması qəzalarının 
nəticələrinin aradan qaldırılmasına və s. dair tələblərinə uyğun gəlməsi təmin olunacaq. ESVE 
əsnasında həm də Şirkətin cari əməliyyatlarının və mövcud obyektlərinin, habelə  Austal 
gəmiqayırma zavoduna aid olan təchizat silsiləsinin hər hansı risk yaradıb yaratmadığı 
qiymətləndiriləcək. ESVE əsnasında aşkarlanan riskləri azaltma tədbirlərini və düzəliş işlərini yerinə 
yetirmək məqsədilə Ekoloji və Sosial Fəaliyyət Planı (ESFP) işlənib hazırlanacaq.  

 
 

Texniki Əməkdaşlıq 
Yoxdur. 

 

Şirkətin əlaqə vasitələri 
 
Vüqar 
Ramazanov 
info@caspmari
ne.com 
+994 12 464 1531 
+994 12 464 
1533 
www.caspmari
ne.com 
N.Əliyev küç, 38 A, Bakı, Azərbaycan 
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Biznes imkanları 
 

İşgüzar fəaliyyət imkanları və ya tədarük məsələləri ilə əlaqədar olaraq sifarişçi şirkətlə əlaqə saxlayın.  
 

 

Ümumi rekvizitlər 
 
AYİB-nin layihə haqqında tədarükə aid olmayan sorğuları: 
Tel: +44 20 7338 7168;  
Faks: +44 20 7338 7380 
E-po.t: projectenquiries@ebrd.com 

 

 

İctimai İnformasiya Siyasəti (İİS) 
 

İİS-də AYİB-nın öz strategiyaları, siyasətləri və əməliyyatlarının daha yaxşı bilinməsi və başa düşülməsini 
təşviq etmək üçün öz səhmdarlarına məlumat açıqlaması və onlarla məsləhətləşməsi qaydası təsbit olunur.  

 
İİS-nin mətni 

 

Layihə üzrə Şikayət Mexanizmi (LŞM) 
 

AYİB bir və ya daha çox şəxsin və ya təşkilatın Bank tərəfindən maliyyələşdirilən və ətrafa zərər verdiyi 
iddia olunan və ya həqiqətən ətrafa zərər verən layihələr haqqında şirkətlərinin müstəqil mütəxəssislər 
tərəfindən araşdırılmasına imkan yaratmaq məqsədilə Layihə haqqında şikayətlərin araşdırılması 
mexanizmini (LŞAM) təyin edib.  
 

 
LMŞ-nı idarə edən Prosedur Qaydaları| rus dilli variant 

 
LŞAM əsasında verilən hər hansı şikayət AYİB vəsaitlərinin sonuncu hissəsinin verilməsindən sonra 
12 aydan gec olmayaraq təqdim olunmalıdır. Əgər siz şikayətin təqdim edilməli olduğu müddəti 
bildiyinizə əmin deyilsinizsə, onda siz LŞAM mütəxəssisi ilə (pcm@ebrd.com ünvanlı e-poçtla) və 
ya AYİB-nın müvafiq daimi nümayəndəsinin ofisi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 
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