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Əsas NƏtİcƏlƏr

 2008 2009 dəyişiklik
 balans cədvəlinin elementləri abş dolları (‘000) abş dolları (‘000)

 Ümumi Aktivlər 242 091 374 514 55%

 Likvid Aktivlər 29 119 70 536 142%

 Kredit portfelinin cəmi (ümumi) 208 154 296 991 43%

     Biznes Kredit Portfeli 191 303 276 400 44%

        Mikro Kreditlər (< 10,000 $) 87 883 141 988 62%

        Etibarlı və kiçik Kreditlər (> 10,001 $ < 100,000 $) 68 522 81 161 18%

        Orta Həcmli Kreditlər (> 100,000 $) 34 898 53 251 53%

     İstehlak Krediti Portfeli 12 219 14 377 18%

     Digər Kreditlər 4 633 6 214 34%

     Toplanmış faizlər və ödənilən komissiyalar 1 315 2 193 67%

     Kreditlərdən yaranan xərclərin ödənilməsi üzrə ehtiyatlar 5 138 8 211 60%

 Xalis Kredit Portfeli 204 331 290 974 42%

 Əsas və əlavə aktivlər 8 644 13 004 50%

 Müştəri Depozitləri 27 281 84 676 210%

 Borc vəsaitləri 170 090 220 821 30%

 Şəxsi kapital 41 572 66 349 60%

 Mənfəət və itki hesabı abş dolları (‘000) abş dolları (‘000)

 Əməliyyat gəlirləri 39 223 59 595 52%

 Əməliyyat xərcləri 22 478 34 714 54%

 Vergi tutulmazdan əvvəlki mənfəət 16 745 24 881 49%

 Vergi tutulduqdan sonrakı mənfəət 13 052 24 886 91%

 Əmsallar

 Şəxsi kapitalın gəlirliliyi (ilin sonu üzrə) 31,6% 37,5% 19%

 Aktivlərin orta gəlirliliyi 6,8% 8,2% 21%

 Xərc / Mənfəət nisbəti 57,3% 58,2% 2%

 Kapital adekvatlığı 24,6% 25,8% 5%

 digər elementlər

 Ödənilməmiş kreditlərin sayı 71 148 100 489 41%

     Biznes kreditlərinin sayı 47 753 78 025 63%

     Mikro kreditlərin sayı 45 017 74 284 65%

     ABŞ dolları ilə verilmiş mikro kreditlərin orta həcmi 2 712 2 737 1%

     Etibarlı, kiçik və orta həcmli kreditlərin sayı 2 736 3 741 37%

     ABŞ dolları ilə verilmiş etibarlı, kiçik və orta həcmli

     kreditlərin orta həcmi 46 937 46 864 -0%

     Aqrokreditlərin sayı 8 995 24 500 172%

     ABŞ dolları ilə verilmiş aqrokreditlərin orta həcmi 2 207 2 194 -1%

 Depozit hesablarının sayı 28 158 114 507 307%

 Filialların sayı 20 23 15%

 İşçi heyətinin sayı 863 960 11%

 Riskli portfel (30 gün) 0,56% 0,85% 52%
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AccessBank-ın missiyası Azərbaycanda mikro və 
kiçik biznesmenlərin, eləcə də aşağı və orta gəlirli 
ailələrin maliyyə xidmətlərindən istifadə etmələrinə 
imkan yaratmaqdan ibarətdir.
AccessBank öz müştərilərinə tam çeşidli maliyyə 
xidmətləri, o cümlədən, kredit məhsulları, cari 
hesab lar, əmanətlər, plastik kartlar, ticarətin maliy-
yələşdirilməsi, pulköçürmə və ödəmə xidmətləri 
göstərir. AccessBank-ın məqsədi, xüsusən, bank 
əməliyyatlarının effektivliyi, şəffaflığı, müştərilərin 
tələbatlarının ödənilməsi, məsuliyyət, dəqiqlik və in-
san resurslarının inkişafı yönümündə ən yüksək bank 
standartlarına nail olmaq dan ibarətdir. Tam əhatəli 
bank əməliyyatları lisenziyasına malik AccessBank, 
həmçinin, digər ka teqoriyalara mənsub müştərilərə, 
o cümlədən daha iri müəssisələrə və beynəlxalq 
təşkilatlara, xüsusilə AccessBank-ın əsas missiyasını 
bölüşən şirkətlərə maliyyə xidmətləri göstərir.
AccessBank mikro və kiçik biznes fəaliyyətinə xü-
susi diqqət yetirir, çünki bu sahə Azərbaycan iqtisa-
diyyatının inkişafı və genişləndirilməsi, yeni iş yer-
lərinin yaradılması və yoxsulluğun aradan qaldırılması 
üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Əksər mikro və kiçik 
biznes müəssisələri mənfəətlə işləsə də və onların 
fəaliyyətinin elastikliyi iqtisadi gözlənilməzlikləri qəbul etməyə imkan versə də, onların inkişafı, çox za-
man, maliyyə xidmətlərindən faydalanmaq imkanının olmaması ilə məhdudlaşır. AccessBank da məhz bu 
çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün yaranmışdır: bank, bütün mikro və kiçik biznes müəssisələrinə, o cüm-
lədən qrup halında bu cür biznes sahələri ilə məşğul olan ailələrə Avropa standartlarına uyğun maliyyə 
xidmətləri təklif edir və geniş əhatəli maliyyə sistemi yaradır.
AccessBank-ın xüsusi məhsulları, eləcə də bu sektorlara xidmət göstərmək məqsədi ilə işlənib hazırlanmış 
risk idarəçiliyi texnologiyası bu işləri uğurla həyata keçirməyimizə imkan verir. AccessBank-ın mənfəətlilik 
səviyyəsi bankın uzunmüddətli sabitliyini və sürətlə genişlənməsini təmin edir.  
AccessBank-ın səhmdarları öz maraqlarını inkişaf yönümündə birləşdirərək AccessBank-ın öz xidmət 
çeşidlərini artırmasına və qısamüddətli mənfəətə diqqət yetirməməklə uzunmüddətli və sabit fəaliyyət 
üçün möhkəm bünövrə yaratmasına imkan verir. AccessBank öz müştərilərinə yüksək səviyyədə xidmət 
göstərilməsi və AccessBank-ın durmadan genişlənməsi məqsədi ilə öz gənc və yüksək perspektivli işçi 
heyətinin  təlimatlandırılmasına  böyük  sərmayələr  qoyur.

MİssİyaNIN şƏrhİ



biz çətinliklərə sinə gəririk

2009-cu ildə Azərbaycan qlobal maliyyə böhranının təsirini hiss edib. 
Qlobal miqyasda Azərbaycan iqtisadiyyatı nisbətən güclü olaraq qalsa 
da, iqtisadi zəifləmə azərbaycanlı sahibkarları və bank ictimaiyyətini 
kəskin risk qarşısında qoyub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir 
çox banklar kəskinləşmiş risklərə cavab olaraq verdikləri kreditləri 
məhdudlaşdırmalı olsa da, AccessBank bazar tendensiyalarının 
əleyhinə olaraq 2009-cu ildə öz mənfəətini artırıb. Eyni zamanda, 
AccessBank mükəmməl portfel səviyyəsini qoruyub saxlamağa və 
sağlam mənfəət əldə etməyə müvəffəq olub – hər üç aspekt 2010-cu 
ildə və gələcəkdə bankın inkişafının və fəaliyyətinin davam etdirilməsi 
üçün möhkəm zəmin yaradır.  
Mikro və kiçik sahibkarlara maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi 
AccessBank-ın biznesinin əsasını təşkil edir. 2009-cu il ərzində 
biznes kreditləri üzrə müştərilərin sayı 57%, yəni 76 000 nəfərədək 

artıb və bu, çətin şəraitdə AccessBank-ın bir biznes tərəfdaşı kimi etibarlılığını göstərir.    
Bu etibarlılıq, həmçinin, AccessBank-ın inkişaf edən depozit biznesində də öz əksini tapır. Bankın depozit 
müştəriləri bazası 4 dəfə artıb və hal-hazırda AccessBank 65 000-dən artıq təsərrüfat və müəssisəyə xidmət 
göstərərək təhlükəsiz və müştəri yönümlü cari hesablar, müddətli depozitlər və əmanət planları təklif edir. 
2009-cu il ərzində AccessBank Azərbaycanın mikro və kiçik müəssisələrinə, eləcə də aşağı və orta gəlirli 
ailələrə maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar öz rolunu daha da artırıb. Bankın əməkdaşları və 
rəhbərliyi yerli iqtisadiyyatda artan risklərı uğurla aradan qaldırırlar. Öz fəaliyyət tarixi ərzində AccessBank 
iqtisadi sabitliyə, mikro və kiçik sahibkarlığın inkişafına, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, iş yerlərinin 
yaradılmasına və işsizliyn azaldılmasına böyük töhfə verib. 
AccessBank-ın öz müştərilərinə göstərdiyi müsbət təsir, 2009-cu ildə Azərbaycan Mikromaliyyə Asso-
siasiyası tərəfindən nəşr olunmuş təsirin qiymətləndirilməsi üzrə müstəqil tədqiqatlarda sənədləşdirilib. Bu 
tədqiqat nəticəsində, AccessBank-ın uzunmüddətli kredit müştərilərinin biznes fəaliyyətindən əldə olunan 
mənfəəti və təsərrüfat gəlirləri, AccessBank-la tərəfdaşlıqdan hələ yenicə bəhrələnməyə başlamış  yeni 
müştərilərin gəlirlərindən 90% yüksək olub.
Səhmdarlar tədricən mürəkkəbləşən iqtisadi mühitdə AccessBank-ın davamlı və sabit fəaliyyət göstər-
məyə müvəffəq olmasından, bu mürəkkəbliyin Azərbaycan iqtisadiyyatına göstərdiyi təsirin azaldılmasında 
bankın oynadığı roldan və onun öz müştərilərinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına töhfə verməsindən fəxr 
duyurlar.    

Maykl yainzik

Müşahidə şurasının sədri

MüşahİdƏ şurasI sƏdrİNİN MƏktubu
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accessbank 2009 – İnkişafın və risklərin idarə olunması

2009-cu ildə iqtisadi səviyyə aşağı düşsə də, AccessBank, artan risk lə rin 
idarə olunması sayəsində öz gəlirlərini artırmaqda və portfelin səviy yəsini 
yüksəltməkdə davam edib. 2009-cu ilin sonunda AccessBan k ümumi 
kredit portfelinin 43% artmasına nail olub və ölkə üzrə 76 000 sahibkarın 
maliyyələşdirilməsini həyata keçirib ki, bu da ötən ilki gös təricidən 65% 
artıqdır. Buraya kənd təsərrüfatı sektoru ilə məşğul olan 24 000 sahib-
kar da daxildir və onların sayəsində AccessBank Azərbaycanın kənd 
təsərrüfatı sektorunda aparıcı investora çevrilib. Eyni zamanda, ödənişi 
30 gündən artıq gecikdirilmiş bütün kreditlərin ümumi dəyəri kredit portfe-
linin ümumi həcminin 1%-dən də aşağı olaraq qalır və bu da AccessBank-
da risklərin yüksək səviyyədə idarə olunduğunu sübut edir.  
Hərtərəfli planlaşdırma və biznesin inkişafı sayəsində AccessBank 
rəhbərliyi, həmçinin, regional və sektorlar üzrə diversifikasiya yolu ilə, 
portfelin böyük kreditlərə hesablanmış mütənasibliyini azaltmaqla, 
bankın yerli valyuta ehtiyatını və portfelin yerli valyuta mütənasibliyini artırmaqla  və bu yolla həm bankın 
özü üçün, həm də müştərilər üçün valyuta riskini azaltmaqla öz portfelində risklərin səviyyəsinin əhəmiyyətli 
dərəcədə aşağı salınmasına nail olub.  
AccessBank-da risk idarəçiliyinin yüksək səviyyədə olması bir daha rəsmən Fitch Ratings agentliyi tərəfindən 
təsdiqlənib. Bu agentlik həm 2009-cu ildə, həm də 2010-cu ilin əvvəlində bankın ölkə üzrə ən yüksək ‘BB+’ 
səviyyəli uzunmüddətli emissiya reytinqini yenidən təsdiqləyib. Bundan əlavə, 2010-cu ilin əvvəlində Fitch 
Ratings agentliyi AccessBank-ın fərdi reytinqini ‘D/E’ səviyyəsindən ‘D’ səviyyəsinədək yüksəldərək onu 
Azərbaycanda Fitch agentliyinin ən yüksək reytinqinə malik olan təşkilat səviyyəsinə çatdırıb. 
Azərbaycan əhalisi arasında AccessBank-ın nüfuzunun artması 2009-cu ildə ümumi depozitlərin üç 
dəfə artmasına şərait yaradıb ki, bu da depozitlər hesabına formalaşan portfelin mütənasibliyinin ikiqat 
artmasına və illik portfel artımının 60%-dən artıq yüksəlməsinə imkan verib. Bu, hemçinin bankın beynəlxalq 
mənbələrdən yenidən təkrar maliyyələşmə cəlb etmək ehtiyacını azaltmışdır.
Bankın rəhbərliyi və işçi heyəti bankın uğurları ilə fəxr etsə də, rəhbərlik bundan arxayın olmur və dərk edir ki, bank 
genişləndikcə və iqtisadi mühit tədricən daha da mürəkkəbləşdikcə, bankın üzləşdiyi risklər də artır. Bu problemlərin 
qarşısını almaq üçün AccessBank fasiləsiz olaraq öz işçi və rəhbər heyətinin mütəmadi təlimatlandırılmasını 
və ixtisasının artırılmasını, risklərin idarə olunması və nəzarət sistemləri nin təkmilləşdirilməsini maliyyələşdirir. 
Biz bankın üzləşə biləcəyi problemləri aradan qaldırmağa və AccessBank-ın Azərbaycanda mikro və kiçik 
biznesmenlər, eləcə də aşağı və orta gəlirli ailələr üçün etibarlı tərəfdar olmaqda davam etməsinə daim hazırıq.

baş Menecer

dr andrü pospilovski
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İdarƏ heyƏtİNİN MƏktubu



AccessBank Qapalı Səhmdar Bankı 29 oktyabr 2002-ci il tarixində Azərbaycan Mikromaliyyələşdirmə Bankı 

qismində təsis olunmuşdur. 2008-ci ilin sentyabr ayında bankın adı AccessBank olmuşdur. O, Azərbaycanın 

və mikromaliyyə sahəsinin inkişafı naminə çalışan beynəlxalq təşkilatların rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən 

6 səhmdara məxsusdur. 2009-cu ilin sonunda səhm kapitalı, hər birinin nominal dəyəri 1 AZN olan 20 milyon 

səhmdən ibarət olmaqla, 20 milyon AZN təşkil edib. 2010-cu ilin mart ayında, bölüşdürülməmiş mənfəətin 

kapitallaşdırılması nəticəsində 21,8 milyon AZN həcmində artaraq 41,8 milyon AZN-ə çatıb. Səhmlərin nomi-

nal dəyəri 2,09 AZN həcminədək yüksəlib, səhmlərin paylaşdırılması və sayı isə dəyişməz qalıb.

qara dəniz ticarət və İnkişaf bankı (accessbank-ın səhm kapitalının 20%-i)

Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (QDTİB), Qara Dəniz regionunun 11 ölkəsi tərəfin-

dən yaradılmış beynəlxalq maliyyə təşkilatıdır. Bankın məqsədi, onun səhmdar ları olan 

ölkələrin inkişaf etdirilməsindən və onlar arasında əməkdaşlığın sürətləndirilməsindən 

ibarətdir. 3 milyard SDR (təxminən, 4,5 milyard ABŞ dolları) həcmində nizamnamə kapitalına malik olan bu 

bank, üzv ölkələrdəki dövlət və özəl müəssisələrin inkişafına yönəlmiş layihələrə zəmanət verilməsi, ticarət və 

layihə maliyyələşməsi istiqamətində iqtisadi və regional əməkdaşlığa yardım göstərir. (www.bstdb.org)

avropa yenidənqurma və İnkişaf bankı (20%)

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Mərkəzi Avropadan Mərkəzi Asiyaya qədər 

29 ölkədə həyata keçirilən layihələri dəstəkləyən beynəlxalq maliyyə təşkilatıdır. İlk 

növbədə, tələbatları bazarla tam ödənilə bilməyən özəl sektor müştərilərinə maliyyə 

yardımı göstərən bu bank sahibkarlığın inkişafı, açıq və demokratik bazar iqtisadiyyatına keçid üçün 

şərait yaradır. Regionda ən böyük investor olan AYİB, həmçinin, fəaliyyət göstərdiyi ölkələrə əhəmiyyətli 

dərəcədə xarici investisiyaları bilavasitə səfərbər edir. Bank, əsasən, özəl müəssisələri maliyyələşdirir və 

bunu, adətən, öz ticarət tərəfdaşları ilə birlikdə həyata keçirir. O, maliyyə sektorunda, real iqtisadiyyatda və 

maliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən mövcud şirkətlərə investisiya yatırmaqla onların maliyyələşdirilməsini 

həyata keçirir. Bank, həmçinin, özəlləşməyə yardım, dövlət şirkətlərinin restrukturizasiyası və bələdiyyə 

xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi sahələrində dövlət şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir. 

61 ölkəyə və iki hökumətlərarası təşkilata məxsus olan AYİB hökumətlərlə, dövlət orqanları ilə və vətəndaş cəmiy-

yətlərinin nümayəndələri ilə sıx siyasi dialoq apararaq onların məqsədlərinin həyata keçirilməsinə yardım göstərir. 

Həyata keçirdiyi bütün əməliyyatlarda AYİB korporativ idarəetmə və davamlı inkişaf üzrə ən yüksək standartlara 

riayət edir. İctimai təşkilat olaraq, AYİB ciddi ictimai informasiya siyasətini həyata keçirir. (www.ebrd.org)

beynəlxalq Maliyyə korporasiyası (20%)

Dünya Bankı Qrupuna üzv olan BMK yoxsulluq səviyyəsinin azaldılmasına və əhalinin 

həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradır. O, özəl sektorun inkişafına yardım 

etməklə, şəxsi kapitalı səfərbər etməklə, hökumət və biznes müəssisələrinə məsləhət

sƏhMdarlar
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və risklərin azaldılması üzrə xidmət göstərməklə ölkələrin sabit iqtisadi inkişafına kömək edir. 2009-cu 

maliyyə ilində BMK-nın yeni investisiyalarının cəmi 14,5 milyard ABŞ dolları təşkil edib və bu, maliyyə 

böhranı şəraitində,  inkişaf etməkdə olan ölkələrə kapitalın yönəldilməsinə imkan yaradıb. (www.ifc.org)

kfW - kreditanstalt für Wiederaufbau (20%)

KfW İnkişaf Bankı, inkişaf etməkdə olan ölkələrin əhalisinin iqtisadi-sosial şəraitinin 
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. KfW, Almaniya hökumətinin 
adından özünün Maliyyə Korporasiyası (MK) vasitəsi ilə yoxsulluğun azaldılması, 

təbii ehtiyatların mühafizəsi və dünyada sülhün qorunub saxlanması istiqamətində fəaliyyət göstərir. KfW 
ötən 10 il ərzində Şərqi Avropa və MDB ölkələrində mikro, kiçik və orta biznes müəssisələrinin inkişafında 
əsas rol oynayan şirkətlərdən biridir. KfW İnkişaf Bankı, Almaniyada, Avropada və bütün dünyada 50 ildən 
artıq bir müddətdə iqtisadiyyatı, cəmiyyəti və ekologiyanı stimullaşdıran KfW Bankengruppe (KfW Bank 
əməliyyatları qrupu) hökumət qrupunun bir hissəsidir. 2009-cu ildə mühasibat balansının cəmi 400 milyard 
Avrodan artıq olan KfW Bankengruppe Almaniyanın 10 ən böyük bankı sırasındadır. (www.kfw.de)

access Microfinance holding aG (16,53%)

AccessHolding mikromaliyyələşdirmə sənayesində strateji investordur. O, 
2006-cı ildə LFS Financial Systems (16,12%) tərəfindən yaradılıb və hər 

birinin payı 16,12% olmaqla, beynəlxalq özəl və dövlət investorları qrupuna məxsusdur – bu qrupa CDC 
Group plc (Böyük Britaniya hökumətinə məxsus olan və iqtisadiyyatın inkişafına və güclənməsinə investisiya 
qoyan fond), AİB – Avropa İnvestisiya Bankı (Avropa İttifaqının maliyyə institutu), BMK, KfW İnkişaf Bankı, 
Omidyar Tafts Mikromaliyyələşdirmə Fondu (EBay təsisçisi tərəfindən yaradılıb), eləcə də LFS-in Micro-
Assets (3,26%) heyət üzrə investisiya proqramı daxildir. AccessHolding mikromaliyyələşdirmə institutlarına 
investisiya qoymaq və səhm maliyyələşdirməsinin, xidmət və idarəetməyə yardım əməliyyatlarının bir araya 
gətirilməsi hesabına həmin investisiyaları inkişaf etdirmək, eləcə də ümumi brend fərdiliyinə malik qlobal 
mikromaliyyələşdirmə bankları şəbəkəsi yaratmaq məqsədi ilə fəaliyyət göstərir. (www.accessholding.com)

lfs financial systems Gmbh (3,47%)

LFS Berlin şəhərində yaradılmış və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həyata keçirilən 

maliyyə sektoru layihələri və keçid iqtisadiyyatı üzrə ixtisaslaşan məsləhət şirkətidir. 

1997-ci ildə yaradılmış LFS, mikro və kiçik biznes maliyyələşməsi sahəsində aparıcı məsləhət şirkətindən 

birinə çevrilib. LFS şirkətinin tətbiq etdiyi və daimi məsləhətçilərdən ibarət böyük bir qrupun həyata keçirdiyi 

kredit texnologiyaları və təcrübi yanaşmalar sayəsində bu şirkət beynəlxalq donorların və investorların faydalı 

tərəfdaşına çevrilib. Ənənəvi məsləhətləşmə fəaliyyəti çərçivəsindən kənara çıxaraq, LFS həm mene cer 

və həm də investor qismində çıxış etməklə mikromaliyyələşdirmə təşkilatlarına investisiya qoyur. Bu növ 

investisiyaların ilk dəfə qoyulmasında qazanılan təcrübəyə əsaslanaraq, LFS hal-hazırda AccessBank brendi 

əsasında beynəlxalq mikromaliyyələşdirmə bankları şəbəkəsini yaradır. (www.lfs-consulting.de)
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2002
• Oktyabrın 29-da Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf 

Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, KfW and 
LFS Financial Systems tərəfindən Azərbay-
can Mikromaliyyələşdirmə Bankı qismin də tə-
sis  olunub

2003
• AYİB-dən 5 milyon ABŞ dolları məb ləğində ilk 

təkrar maliyyələşmə krediti alınıb

2004
• Müştəri hesabları və pulköçürmə sistemləri 

işə salınıb

2005
• Müddətli depozitlərin açılmasına başlanıb və AccessBank SWIFT, Western Union və PrivatMoney kimi 

beynəlxalq pulköçürmə şəbəkələrinə qoşulub

• Global Microfinance Facility (GMF), Blue Orchard, Deutsche Bank, Incofin və Triodos şirkətlərindən ilk 
qeyri-səhmdar kreditləri alınıb

• Gəncə şəhərində ilk regional filial açılıb

2006
• Əlavə depozit məhsullarının, pərakəndə kreditləşmənin, kredit kartlarının işə salınması, ilk bankomatların 

quraşdırılması, eləcə də VISA kart şəbəkəsinə və bir neçə digər pulköçürmə şəbəkələrinə qoşulma 
sayəsində pərakəndə biznes inkişaf edib

2007
• AccessHolding yeni səhmdar qismində qoşulub

• Pərakəndə və “çarpaz sektor” məhsulları inkişaf etdirilib, o cümlədən: VISA  debit kartları buraxılıb; əmək haqqı 
layihələrinin işə salınması sayəsində işəgötürənlər üçün  əməkhaqqının bilavasitə işçilərin bank hesablarına 
ödənilməsi üçün şərait yaradılıb; ilk POS terminallar və filiallardan kənar bankomatlar quraşdırılıb

• Xüsusi aqrokredit məhsulları işlənib hazırlanaraq işə salınıb

• Mikromaliyyələşdirmə üzrə M-CRIL reytinq agentliyindən Alpha reytinqi alınıb

• Ümumilikdə 50 milyon ABŞ dollarından artıq həcmdə təkrar maliyyələşdirmə haqqında müqavilələr 
bağlanıb: buraya AccessBank-ın buraxdığı və beynəlxalq kapital bazarlarında Azərbaycan şirkəti 
tərəfindən buraxılan ilk istiqraz olan debüt istiqrazı; beynəlxalq özəl investor olan SNS Institutional Mi-
crofinance Fondundan alınan AZN denominasiyalı ilk istiqraz və Deutsche Bank-dan alınmış 10 milyon 
ABŞ dolları həcmində subordinasiyalı kredit daxildir

accessbaNk-IN tarİxİ

İl

aktivlərin 
cəmi

(mln. ABŞ 

dolları)

kredit portfeli depozit 
portfeli

(mln. ABŞ 
dolları)

filialların 
sayı

həcmi
(mln. ABŞ 

dolları)

Müştəri-
lərin sayı

2002 4,9 0,1 117 - 1

2003 5,7 3,3 2 000 - 4

2004 8,9 6,5 3 000 - 5

2005 21,8 17,5 5 500 0,6 6

2006 55,3 47 16 000 3,7 10

2007 133,3 114,5 46 000 14 14

2008 242,1 208 69 000 26,5 20

2009 375 297 98 000 82 23
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2008
• Daha güclü və dəqiq brend yaratmaq məqsədi ilə Azərbaycan Mikromaliyyələşdirmə Bankının adı 

dəyişilərək  AccessBank  olub

• Fitch Ratings tərəfindən BB+ reytinqi verilib – bu, Azərbaycanda özəl banklara verilməsi mümkün olan 
ən yüksək reytinqdir

• İl ərzində yeni təkrar maliyyələşdirmə kreditləri 80 milyon ABŞ dollarını ötüb – buraya AccessBank-ın 
debüt istiqrazlarının ikinci buraxılışı və bankın AYİB tərəfindən təyin olunan ilk sindikatlaşdırılmış kre-
ditinin imzalanması daxildir 

• AccessBankın aqrokredit məhsulu Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası tərəfindən “Ən yaxşı kredit 
məhsulu” adına layiq görülüb

• AccessBank BMT-nin Global Compact proqramına qoşulub - Azərbaycanda bu programa qoşulmuş ilk 
bank olub

2009
• Fitch Ratings Agentliyi tərəfindən BB+ reytinqi Azərbaycanın özəl bankları üçün ən yüksək reytinq 

qismində yenidən təsdiqlənib

• Üç yeni filial açılıb, iki filial yeni binalara köçürülüb, daha iki filial isə iki dəfə genişlənib. Genişlənmiş 
filiallar və yeni filiallardan ikisi Bakıdan kənarda yerləşir

• Depozitlər il ərzində üç dəfə artıb. Portfelin artımının 90%-ni maliyyələşdirmək üçün bölüşdürülməmiş 
gəlirlərlə birləşərək onlar təkrar maliyyəyə olan tələbatı azaldırlar

• Əsas meyarları Ətraf Mühit, Sosial və Korporativ Məsuliyyət və Korporativ İdarəetmə amillərindən ibarət 
olan AccessBank “2009 Financial Times Sustainable Banking Awards” tərəfindən Qərbi Avropanın üç ən 
sabit banklarından biri kimi tanınıb

• MIX özünün 2008 Global Composite 100 reytinqində AccessBank-ı 50 ən yaxşı mikromaliyyə təşkilatı 
sırasına daxil edib

• AccessBank, Maliyyə Vəsaitlərinin Cəlb Olunması Mərkəzi tərəfindən Müştərilərin Mühafizəsi üzrə 
Beynəlxalq Kampaniyaya qoşulub və Azərbaycanda bu kampaniyaya qoşulmuş ilk bank olub

• AccessBank-ın İdarə Heyətinin sədri “Azeri Business Awards” tərəfindən 2009-cu il üzrə “İlin Bankiri” 
adına layiq görülüb
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sİyasİ vƏ İqtİsadİ Mühİt
Azərbaycanın siyasi-iqtisadi mühitini sabit hesab etmək olar. 2009-cu ildə siyasi sabitlik üçün heç bir prob-
lem yaranmasa da, neftin qiymətinin aşağı düşməsi iqtisadi sabitliyi gərginləşdirib və Azərbaycanla qonşu 
olan ölkələrə öz təsirini göstərib. Mərkəzi Bank ilin birinci yarısında manatı sabit saxlamaq üçün məsələyə 
müdaxilə etsə də, ilin son 6 ayı ərzində neft qiymətlərinin yüksəlməsi davamlı enerji ixracatı siyasəti və cari 
əməliyyatlar üzrə müsbət hesab saldosu sayəsində manata və iqtisadiyyata inam bərpa edilib.   2009-cu ildə 
hökumətin çəkdiyi xərclərə və iqtisadi artımın aşağı düşməsinə baxmayaraq, qlobal miqyasda Azərbaycan 
iqtisadiyyatı nisbi olaraq dəyişməz qalıb. 
Dövlət Statistika Komitəsi 2009-cu il üzrə ÜDM-n 9,3% artdığını bildirib, amma bu məlumat neftin satışından 
əldə olunan faktiki gəlirə yox, istehsal edilən neftin həcmindən asılı olaraq neft gəlirlərinin ÜDM-a ayrılan 
həcminin hesablanmasına əsaslanır. Beləliklə, pul nöqteyi-nəzərindən, 2009-cu ilin ÜDM-u 34,6 milyard 
AZN (43,3 milyard ABŞ dolları) təşkil edib ki, bu da 2008-ci ilin göstəricisindən (38,0 milyard AZN = 47,4 
milyard ABŞ dolları) 8,9% aşağıdır. Bu, 2009-cu ilin dövlət büdcəsinin azalmasına səbəb olub – belə ki, 
ümumi büdcə gəlirləri 10,3 milyard AZN (12,9 milyard ABŞ dolları), yaxud 2008-ci ilə nisbətən 4,1% az, 
xərclər isə 10,6 milyard AZN (13,2 milyard ABŞ dolları), yaxud 1,9% az olub. ÜDM-n pul göstəricisinin 
azalması və hökumət xərcləri 2009-cu ildə istehlak xərcləri indeksi üzrə inflyasiyanın zəifləyərək rəsmən 
1,5% həcmində olmasına (2008-ci ilə nisbətən 21%) şərait yaradıb (qeyri-rəsmi hesablamalara görə, 7%).  
Neft qiymətlərinin aşağı düşməsinə baxmayaraq, aktiv ticarət balansı sabit olaraq 8,6 milyard ABŞ dolları, 
ixracat 14,7 milyard ABŞ dolları, idxal isə 6,1 milyard ABŞ dolları həcmində qalıb. Yerli istinad valyutasına, 
yəni ABŞ dollarına nisbətdə AZN faktiki surətdə dəyişməz qalıb, yəni 2008-ci ilin sonunda 1 ABŞ dolları 
0,8010 AZN, 2009-cu ilin sonunda isə 1 ABŞ dolları 0,8031 AZN təşkil edib. Enerji ixracatı ortamüddətli iqti-
sadi sabitliyi təmin etməlidir, amma 2008-ci ildə əmtəə qiymətlərinin aşağı düşməsi göstərdi ki, inflyasiyanın 
təsirinə nəzarət edilməsi, neft gəlirlərindən əldə olunan mənfəətin artırılması və korrupsiyanın azaldılması 
ilə bərabər, iqtisadiyyatın diversifikasiyası da Azərbaycan üçün əsas vəzifələrdən biri olaraq qalır.  
Oxşar ssenari bank sektorunda da özünü göstərib. Belə ki, 2006-2008-ci illərdə 50%-dən artıq olan artım 
səviyyəsi azalmaya doğru getsə də, bu göstərici müsbət olaraq qalır. Qlobal kapital bazarlarının imkanlarının 
məhdudlaşdığı bir şəraitdə təkrar maliyyələşdirmə ilə əlaqədar çətinliklər nəticəsində yaranmış likvidlik 
problemləri səbəbindən kredit verilməsini azaltmalı olan bir çox banklarda artım səviyyəsinin azalması baş 
verib. Bununla belə, Mərkəzi Bank bu məsələyə müdaxilə edərək likvidliyi yüksəltmək məqsədi ilə depozit 
ehtiyatını ilin əvvəlindəki 6%-dən I rübdə 0,5%-dək endirib (2008-ci ilin II rübünün sonunda bu, 12% təşkil 
edirdi), xarici borc lara münasibətdə 5%-lik ehtiyat tələbatını ləğv edib və bir çox banklara birbaşa kreditlər 
verib. Nəticədə bank aktivlərinin cəmi 2009-cu ildə 14% (10,3 milyard AZN-dən 11,7 milyard AZN-dək), kredit 
portfelinin cəmi isə 20% (6,8 milyard AZN-dən 8,2 milyard AZN-dək) artıb. ÜDM-n payı qismində ümumi bank 
aktivləri 33%-dək, ümumi kredit portfeli isə 24%-dək artıb, halbuki, 2008-ci ilin sonunda bu göstəricilər, müvafiq 
olaraq, 27% və 18% təşkil edirdi. Bununla belə, bu rəqəmlər nüfuz səviyyəsinin aşağı olduğunu göstərir. 
Depozitlərin artım göstəricisi daha aşağıdır – 4%, yəni 5,7 milyard AZN, yaxud ÜDM-n cəmi 17%-ni təşkil edir.
Bank sektorunu stimullaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Prezidenti, həmçinin, 1 yanvar 2009-cu ildən 
başlayaraq, kapitallaşdırılmış mənfəətin üç il müddətinə vergidən azad olunmasına dair fərman verib. 

bİzNesİN tƏhlİlİ

10 İllik hesabat 2009 / AccessBank, Azərbaycan





Bu, həmçinin, bank sektorunda vergi ödənişlərini azaltmaqla 2010-cu ildə likvidliyin artırılmasına kömək 
edəcək. Mərkəzi Bank uzun illər bank sektorunda konsolidasiyanı dəstəkləsə də, 2009-cu ildə bu cür kon-
solidasiya baş verməyib və bankların sayı 46 olaraq qalıb. 

Bir çox banklar tərəfindən kredit verilməsinin səngiməsi Azərbaycanın kiçik biznes icmaları üçün   
AccessBank-ın bir kreditor kimi əhəmiyyətini yüksəldib. AccessBank sektorda bütün əsas aspektlər üzrə 
əhəmiyyətli yer tutur və bu, AccessBank-ın bazardakı payının və mövqeyinin yüksəlməsində öz əksini tapır. 
Ümumi bank aktivləri ilə hesabladıqda, AccessBank-ın bazardakı payı 2008-ci ilin sonundakı 2,0%-dən 
2,7%-dək artıb və 46 bank arasında AccessBank 2008-ci ildə tutduğu 11-ci yerdən 9-cu yerə yüksəlib. Ümu-
mi kredit portfeli ilə hesabladıqda, bank öz mövqeyini 10-cu yerdən 6-cı yerə yüksəlib, bankın bazardakı 
payı isə 2,3%-dən 2,9%-dək artıb. Kənd təsərrüfatı kreditlərində AccessBank hesabatçı banklar arasında 
birinci yeri tutub. Biznes müştərilərinin sayına dair rəqəmlər dərc edilməsə də, AccessBank-ın mikro və kiçik 
biznes kreditlərinin verilməsində aparıcı mövqe tutması şübhəsizdir.   

Azərbaycanda banklardan əlavə, 96 qeyri-bank maliyyə təşkilatı da fəaliyyət göstərir ki, bunlardan da təxminən 
18-i mikromaliyyələşdirmə ilə məşğul olur. Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMMA) mik ro maliyyə 
fəaliyyəti ilə məşğul olan 31 təşkilat (18 qeyri-bank maliyyə təşkilatı və 13 bank, o cümlədən AccessBan k) 
haq qında məlumat toplayıb. Həmin təşkilatların mikro kredit portfeli 2009-cu ilin sonunda 443 milyon ABŞ 
dolları həcmində qalıb və nəticədə AccessBank-ın bazardakı payı 36% təşkil edib və AccessBank aparıcı 
mikromaliyyə təşkilatı olub. AccessBank-dan sonrakı yeri 16%-lik bazar payı ilə Finca tutur.

12 İllik hesabat 2009 / AccessBank, Azərbaycan

accessbaNk-IN MüştƏrİlƏrƏ MüsbƏt tƏsİrİ
2009-cu ildə Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMFA) tərəfindən aparılan müstəqil tədqiqat lar 
göstərdi ki, AccessBank öz mikromaliyyə müştərilərinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərir. 
Tədqiqat zamanı 2 000 azərbaycanlı mikromaliyyə müştərisi təhlil olunub ki, onların yarısı yeni müştəri-
lər, yarısı isə uzunmüddətli müştərilərdir. AccessBank öz yeni müştərilərinə, tədqiqatda göstərilən 
həcmdən azacıq artıq olan orta həcmli kreditlər təklif edib (1 100 AZN yox, 1 500 AZN), uzunmüddətli 
müştərilər isə əhəmiyyətli dərəcədə artıq irihəcmli kreditlər alıb (2 000 AZN yox, 3 400 AZN). Buna 
baxmayaraq, kredit ödənişini öz biznes gəlirləri hesabına ödəyən Access Bank müştərilərinin faiz 
göstəricisi də tədqiqatda göstəriləndən artıqdır (71% yox, 80%).  
Maliyyələşdirmə nəticəsində AccessBank-ın uzunmüddətli müştərilərinin təsərrüfat gəlirləri yeni müştərilər lə 
müqayisədə, orta hesabla, 90% (2 025 AZN-lə müqayisədə, 3 800 AZN), biznes gəlirləri isə 120% (5 629 
AZN-lə müqayisədə, 12 397 AZN) artıq olub. Daha yüksək gəlir səviyyələri də, təhsil xərclərinə, əmanətlərə 
və digər “həyat əhəmiyyətli” sahələrə yönəldilib. Bu rəqəmlər AccessBank müştəriləri üçün, bütünlüklə sekto-
run müştəriləri ilə müqayisədə daha artıq olub. Tədqiqat zamanı müəyyən olunub ki, bu fərqlər, AccessBank-
ın maliyyələşdirmə fəaliyyətinin Azərbaycanda mikro və kiçik sahibkarlığın inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə 
müsbət təsir göstərdiyini sübut edir (Tam hesabatla bizim vebsaytımızda tanış olmaq olar).
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Bank və mikromaliyyə sektorlarında rəqabət intensivləşsə də, AccessBank-ın məqsədli müştəri qruplarına digər 
banklar tərəfindən göstərilən maliyyə xidmətləri məhdud olaraq qalır. Eyni zamanda, qeyri-bank mikromaliyyə 
təşkilatlarına münasibətdə AccessBank-ın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, əsas maliyyələşdirmə xidmətlərindən 
əlavə, öz müştərilərinə tam çeşidli bank xidmətləri göstərmək iqtidarındadır. AccessBank öz xidmətlərində mak-
simal effektivliyə və şəffaflığa riayət etməklə, müştərilərin puluna və vaxtına qənaət etməklə, özünün bazardakı 
mikro və kiçik biznes üzrə aparıcı mövqeyini qoruyub saxlayır. Rəqabət AccessBank-ın inkişafına minimal təsir 
göstərir və ötən iki il ərzində AccessBank-ın xidmətlərinə olan tələbat artıb, çünki likvidliklə və risk idarəçiliyi ilə 
bağlı çətinliklər səbəbindən bir çox banklar və təşkilatlar öz kreditləşdirmə fəaliyyətini məhdudlaşdırmalı olub.

MalİyyƏ NƏtİcƏlƏrİ
2009-cu ildə AccessBank-ın ümumi aktivləri 55%-dək artaraq ilin sonunda 375 milyon ABŞ dolları təşkil edib, 
halbuki, 2008-ci ilin sonunda bu rəqəm 242 milyon ABŞ dolları təşkil edirdi. Bu yüksəliş, müştəri depozitlərinin 
artması, bölüşdürülməmiş mənfəət  (25 milyon ABŞ dolları) və borc vəsaitlərinin artması (30%, yəni 2008-ci ilin 
sonundakı 168 milyon ABŞ dolarından 219 milyon ABŞ dollarınadək) sayəsində mümkün olub. Kapital adekvatlığı 
son dərəcə sabit qalaraq ilin sonunda Ümumi Kapital Adekvatlığı üzrə 26%, I dərəcəli kapital üzrə isə 21% təşkil 
edib. Bu isə Mərkəzi Bankın tənzimləyici normasını (müvafiq olaraq, 12% və 6%) iki dəfədən də artıq üstələyir.
2009-cu ildə vergidən sonrakı mənfəət 25 milyon ABŞ dollarına çatıb ki, 2008-ci ildə bu rəqəm 13 milyon ABŞ 
dolları təşkil edirdi. Yüksək mənfəətlilik gəlir axınının davamlı surətdə artması, o cümlədən portfelin artması 
(43%, yəni 2008-ci ilin sonundakı 208 milyon ABŞ dolarından 297 milyon ABŞ dollarınadək) və xərclərə 



nəzarət edilməsi sayəsində baş verib. Mənfəətliliyə, həmçinin, kapitallaşdırılmış mənfəətin vergidən azad 
edilməsi (yuxarıdakı məlumata bax) də şərait yaradıb ki, AccessBank da bundan faydalanıb, çünki 2009-cu il 
üzrə bütün mənfəət kapitallaşdırılıb. Xərclərə mükəmməl nəzarət gəlir-xərc nisbətində də öz əksini tapıb – ilin 
sonunda bu, 58% təşkil edib, yəni 2008-ci illə eyni səviyyədə qalıb. Maliyyə gəlirinin 2008-ci ildəki 33,8%-dən 
33,1%-ə düşməsi, xalis maliyyə xərclərinin 2008-ci ildəki 9,1%-dən 8,5%-dək azalması ilə balanslaşdırılıb və 
nəticədə portfelin mənfəəti 2008-ci illə müqayisədə təxminən dəyişməz qalaraq 24,7%-dən 24,6%-ə düşüb.

kredİt portfelİNİN İNkİşafI
2009-cu ildə AccessBank-ın ödənilməmiş kredit portfelinin cəmi 43% artıb. Bütünlükdə portfel artımının 17%-i 
bank sektorunun payına düşüb və 297 milyon ABŞ dollarına çatıb, 2008-ci ilin sonunda isə bu, 208 milyon ABŞ 
dolları təşkil edirdi. 2009-cu ildə ümumilikdə 363 milyon ABŞ dolları məbləğində 104 000 kredit verilib (2008-ci 
ilin sonunda 269 milyon ABŞ dolları məbləğində 76 000 kredit verilib) və orta kredit həcmi 3 494 ABŞ dolları 
(2008-ci ildə 3 534 ABŞ dolları) təşkil edib. İlin sonunadək AccessBank-da 900 milyon ABŞ dollarından artıq 
məbləğdə 275 000 kredit verilib. Portfelin keyfiyyəti yüksək səviyyədə qalıb, Riskli portfel > 30 gün (ümumi port-
felin faizi qismində, 30 gündən artıq gecikdirilmiş ödənişlərlə birlikdə tam kapital məbləği kimi ölçülməklə) 2009-
cu ildə 0,85%, 2008-ci ildə isə 0,56% təşkil edib. Bu artım iki amilin sayəsində baş verib. Birincisi, AccessBank 
çox az sayda kreditləri hesabdan silib: 2006-cı ildən etibarən ilk dəfə olaraq, 2009-cu ilin I rübündə 223 000 ABŞ 
dolları hesabdan silinib və hesabdan silinənlər arasında SME krediti yoxdur. Bu isə o deməkdir ki, bir çox borc 
kreditləri bir neçə il ərzində toplanıb. İkincisi, iqtisadi böhran şəraitində bəzi sahibkarlar çətinliklərlə üzləşib. Port-
felin artımı Mikro Kredit seqmentində daha yüksək olub, çünki rəhbərlik iqtisadi mühitdə baş verən dəyişikliklərə 
cavab olaraq, SME və Pərakəndə kreditlərə qarşı daha konservativ yanaşma tətbiq edib (qrafikə bax).

accessbaNk-IN MƏNfƏƏtlİlİyİNİN MüştƏrİ üçüN faydasI

AccessBank genişləndikcə və öz effektivliyini artırdıqca, bankın biznesi də mənfəət gətirməyə başlayıb. 

İndiyədək səhmdarlar bütün mənfəəti biznesin inkişafına, bankın sürətlə genişlənməsinə yönəldiblər. 

2010-cu ilin yanvar ayında AccessBank-ın maliyyə vəsaitindəın yararlanan sahibkarların sayı 4 il 

əvvəlki göstəricidən, 2006-cı ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 18 dəfə artıq olub. Eyni zamanda, bankın 

mənfəətliliyi milli valyuta ilə, yəni AZN-lə verilən kreditlərin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına şərait 

yaradıb və bu da AccessBank-ın on minlərlə debitoru üçün valyuta riskinin qarşısını alıb. Bankın kapitalı 

AZN denominasiyasında olduğundan, bu, AccessBank-ın əsas AZN resurslarından birini yaradıb. 

Bölüşdürülməmiş mənfəət bankın kapitalına daxil edildiyindən, AccessBank-ın  AZN resursları da artıb. 

2009-cu ilin sonunda AccessBank 58 000 biznes debitoruna AZN denominasiyalı kreditlər verib (ümumi 

kreditlərin 74%-i), 2006-cı ilin sonunda isə bu göstərici 4 300 nəfər (33%) təşkil edirdi. 2009-cu ilin so-

nunda AccessBank-ın AZN portfeli 85 milyon ABŞ dolları ekvivalentinə (biznes portfelinin 31%-i) çatıb, 

2006-cı ilin sonunda isə bu göstərici 4,5 milyon ABŞ dolları (biznes portfelinin 10%-i) təşkil edirdi.
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2008-2009-cu illərdə ümumi kredit portfelinin inkişafı
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bİzİM  MüştƏrİlƏrİMİz

oNuN  şƏxsİ  Mal-qarasI

Adil İmanov öz əmək fəaliyyətinə İmişlidəki yerli kolxozda çobanlıqla başlayıb. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı 
süqut etdikdən sonra o, fermadan 120 qoyun alaraq mal-qara sahibi olub. İllər ərzində onun mal-qarasının 
sayı  artıb,  amma  maliyyə  çatışmazlığı  üzündən  bu  artım  ləng  gedib.  2009-cu  ildə  AccessBank-
dan  20 000 ABŞ dolları həcmində aqrokredit götürdükdən sonra A.İmanov öz mal-qarasının sayını 600-ə 
çatdırıb.  Nəticədə  onun  gəliri  artıb  və  o,  üç  nəfər  çobanı  da  işə  cəlb  edib.
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bİzNes baNkçIlIğI
biznes portfelinin inkişafı - 2009-cu ilin sonunadək ödənilməmiş biznes kreditləri portfeli 44% artaraq  
276 milyon ABŞ dollarına çatıb (76 000 müştəriyə 78 000 kredit verilib), 2008-ci ildə isə bu rəqəm 191 
milyon ABŞ dolları təşkil edib. Ümumilikdə, 2009-cu ildə 338 milyon ABŞ dolları məbləğində 82 000 kredit 
verilib, bu isə 56% artım (2008-ci il üzrə 38% artım) deməkdir. Bütün biznes kreditlərinin orta həcmi 4 130 
ABŞ dolları təşkil edib və bütün biznes kreditlərinin 50%-i AccessBank-dan ilk dəfə kredit almış müştərilərə 
verilib. Bu müştərilərin bir çoxu üçün bu kredit, onların maliyyə təşkilatından aldığı ilk kredit olub.
Ən əhəmiyyətli artım, 100 – 10 000 ABŞ dolları civarında dəyişən Mikrokredit seqmentində baş verib. İl 
ərzində ödənilməmiş kredit portfeli 62% artaraq 142 milyon ABŞ dollarına çatıb (74 000 kredit). Bu seq-
ment həm kreditlərin sayında – bütün biznes kreditlərinin 95%-i 10 000, 85%-i isə 5 000 ABŞ dollarından 
az olub – həm də məbləğində üstünlük təşkil edib və ümumi biznes portfelinin 51%-dən artıq olub. 2009-
cu ildə ümumilikdə 217 milyon ABŞ dolları həcmində 79 000 mikro kredit verilib (orta kredit həcmi 2 737 
ABŞ dolları olmaqla), bu isə 2009-cu il üzrə SME müştərilərinə verilən kreditlərdən iki dəfə artıqdır. Bu, 
AccessBank-ın Mikro seqmentinə yetirdiyi diqqətin təzahürüdür. AccessBank-ın risk idarəçiliyinin gücü 
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mikro portfel üzrə Riskli portfel > 30 gün göstəricisinin son dərəcə aşağı, yəni 0,4% olmasındadır. Riskin 
həm bank, həm də müştərilər üçün aşağı olması yerli valyuta ilə verilən kreditlərin davamlı olaraq artması 
sayəsində mümkün olub: 2009-cu ildə verilmiş 79 000 mikro kreditdən 62 586 (76%-i) AZN-lə verilib, 2008-ci 
ildə isə bu rəqəm 34 000 kredit (kreditlərin cəminin 64%-i) təşkil edirdi (yuxarıdakı mətnə bax). AccessBank-ın 
fəaliyyət effek tivliyinin artırılmasına daim diqqət yetirməsi hər bir kredit ekspertinin payına düşən orta portfel 
artımı ilə təzahür olunur. 2009-cu ilin sonunda bu göstərici 556 000 ABŞ dolları, yaxud 2008-ci illə müqayisədə 
(364 000 ABŞ dolları) 53% artıq olub.
Effektivliyi daha da artırmaq və müştərilərin tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə AccessBank öz mikro kredit 
metodologiyasını 10 001 - 20 000 ABŞ dolları seqmentinədək yüksəldib və 2008-ci ildə bunu ayrıca məhsul 
kimi tətbiq edib. Bu, həmin kreditlərin verilməsi prosesini sadələşdirib və onu həm müştərilər, həm də işçi 
heyəti üçün daha sürətli edib. 2009-cu ilin əvvəlində bu məhsul Etibarlı Kredit adını alıb. 2009-cu ildə 14 
milyon ABŞ dolları məbləğində 853 Etibarlı Kredit verilib və ilin sonunda qalıq portfeli 13 milyon ABŞ dolları 
həcmində 1 084 kreditdən ibarət olub, bu isə 2008-ci ilin sonuna nisbətən 89% artıq olub.
2009-cu ildə KOBK portfeli (20 000 ABŞ dollarından artıq kreditlər) 26% artaraq 122 milyon ABŞ dollarına 
çatıb və il ərzində 107 milyon ABŞ dolları həcmində 1 733 kredit verilib (orta kredit həcmi 61 761 ABŞ 
dolları). KOBK kreditləri üzrə Riskli portfel > 30 gün göstəricisi il ərzində 0,8%-dən 1,4%-dək artıb, çünki 
bank hələ KOBK kreditlərini hesabdan silməyib və gecikdirilmiş kreditlər tədricən artıb. Buna, həmçinin, 
ümumi iqtisadi səviyyənin aşağı düşməsi də səbəb olub. Həmin artımla bərabər, keyfiyyət göstəricisi də 
yüksək olaraq qalır, portfelin keyfiyyəti isə daim rəhbərliyin diqqət mərkəzindədir.

31 dekabr 2009-cu il tarixinə, qalıq kreditləri üzrə
biznes portfelinin verilmiş kreditlərin məbləğləri əsasında paylaşdırılması
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AccessBank-ın kredit portfelinin iqtisadi sektorlar üzrə diversifikasiyası 2009-cu ildə də təkmilləşməkdə 
davam edib. Özəl iqtisadiyyatı və maliyyə strukturunu əks etdirməklə, pərakəndə və topdansatış ticarətinin 
payı daha da genişlənib və ilin sonunda qalıq kreditlər üzrə biznes portfelinin 59,4%-ni təşkil edib (xidmətlər 
- 15,8%, kənd təsərrüfatı – 12,3%). Ticarət göstəriciləri yüksək olsa da, onlar 2008-ci ilin sonundan 66%, 
2006-cı ilin sonundan isə 73% aşağı olub. Bu sektorda portfel də, həmçinin, pərakəndə və topdansatış 
fəaliyyəti üzrə diversifikasiya olunub. Portfelin ticarət üzrə hesablanmış payı kənd təsərrüfatı sektoruna nü-
fuz edib və bu, 2009-cu ildə ən yüksək artım kimi qeyd olunaraq 2008-ci ilin sonuna nisbətən 6,5%, 2006-cı 
ilin sonuna nisbətən isə 1,2% artıq olub. Statistika kreditlərin sayında hətta daha müsbətdir, portfelin 28% 
kənd təsərrüfatının payına düşür (2008-ci ilin sonunda 17%, 2006-cı ilin sonunda isə 5%) və bu sektorda 
orta kredit həcmi daha aşağıdır.
AccessBank-ın portfelində kənd təsərrüfatı sektorunun payının artması 2007-ci ildən aqrokredit məhsulunun 
uğurlu tətbiqinin nəticəsidir. Hal-hazırda AccessBank-ın regional filiallarında verilən bütün biznes kreditlərinin 
təxminən yarısı aqrokredit məhsuludur. İlin sonunadək qalıq aqrokredit portfeli (o cümlədən, mikro kredit port-
feli), 2008-ci ilin sonundakı 14 milyon ABŞ dollarından 38 milyon ABŞ dollarına çatıb (verilən kreditlərin orta 
həcmi cəmi 2 194 ABŞ dolları təşkil edir). Keyfiyyət yüksək olaraq qalır, Riskli portfel > 30 gün göstəricisi 0.28% 
həddindədir. Aqrokredit portfelinin cəmi, yuxarıda göstərilən əsas kənd təsərrüfatı sektorunun göstəricisindən 
yüksəkdir, çünki aqrokredit məhsulu, həmçinin, mövsümi gəlir gətirən kənd təsərrüfatı ilə əlaqədar xidmətlərin 
və təsərrüfatların (məsələn, müvafiq olaraq, ticarət və xidmət sektorları üzrə təsnif olunan, toxum və gübrə 
satışı və ya baytarlıq xidmətləri göstərən müştərilərin) maliyyələşdirilməsi üçün də istifadə olunur.

31 dekabr 2009-cu il tarixinə qalıq biznesi portfelinin sektor üzrə bölüşdürülməsi

qalıq kreditlərinin sayı
iqtisadi sektora görə

qalıq portfeli
iqtisadi sektora görə
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korporativ xidmətlər - AccessBank-ın müştəriləri inkişaf etdikcə, onların maliyyə xidmətlərinə olan tələbat-
ları da tədricən artır. Həmin tələbatları ödəmək məqsədi ilə Korporativ Xidmətlər Departamenti yaradılıb 
və Baş Ofis heyəti, filial heyətinə müştərilərə xüsusiləşdirilmiş xidmətlər göstərməkdə kömək edir. Buraya 
AccessBan k vasitəsi ilə Əməkhaqqı Layihəsi (aşağıda göstərilir) və Ticarətin Maliyyələşdirilməsi Əməliyyatları 
əsasında şirkətin əməkhaqqı cədvəlinə nəzarət edilməsi daxildir. Departament, həmçinin, bank xidmətlərinə 
ehtiyacı olan, amma heç də mütləq maliyyə axtarışında olmayan daha böyük xarici və Azərbaycan 
şirkətlərinin və təşkilatların cəlb olunmasına və onlara xidmət göstərilməsinə çalışır. Bu cür təşkilatların və 
onların əməkdaşlarının cari hesabları və depozit balansları, Accessbank-ın mikro və kiçik müəssisələrə kredit 
verilməsi fəaliyyətinin genişləndirilməsi və diversifikasiyası kimi strateji məqsədə nail olmaqda kömək edir. 

pƏrakƏNdƏ baNkçIlIq vƏ ƏMƏlİyyatlar
2006-2007-ci illərdə əsas məhsul çeşidləri işləyib hazırlamış AccessBank indi öz müştəri bazasını artırmağa 
və öz biznes fəaliyyətini genişləndirməyə çalışır. Buraya işçi heyətinin intensiv şəkildə təlimatlandırılması və 
cəmiyyətdə mükəmməl marketinq və müştərilərin əldə olunması proqramlarının həyata keçirilməsi daxildir.

depozitlər və cari hesablar – 2009-cu ildə depozit və cari hesabların həcminin artım səviyyəsi yüksək olub. 
İl ərzində sektor üzrə 4% artımla müqayisədə, 210%-lik artım müşahidə olunub və bu da Azərbaycanda 
AccessBank-ın nüfuzunun artdığını göstərir. 2008-ci ilin sonunda cari hesabların və depozitlərin (28 000 he-
sab) məbləği 26 milyon ABŞ dollar təşkil edirdisə, 2009-cu ilin sonunda bu rəqəm 82 milyon ABŞ dollarına 

bİzİM MüştƏrİlƏrİMİz

MƏşğulİyyƏtdƏN sürƏtlƏ İNkİşaf edƏN 
bİzNesƏdƏk

Əşrəf Həbibov cənub bölgəsi olan Astarada 20 ildən artıq 
dekorativ bitkilərin becərilməsi ilə məşğul olub. O, yerli 
məktəbdə riyaziyyat müəllimi işləyərkən bu işi öz gəliri-
ni artırmaq üçün özünə məşğuliyyət seçib. Amma 30 il-
lik müəllimlik fəaliyyətindən sonra Ə.Həbibov təqaüdə 
çıxaraq özünü tam olaraq əkinlərinə həsr edib.
Amma gəlirinin az olması üzündən, regionda baş verən 
qasırğa  nəticəsində  dəyən  ziyanın  aradan qaldırıl-
ması və öz biznesinin genişləndirilməsi üçün onun maddi 
ehtiyatı az olub. Son 3 il ərzində Ə.Həbibov AccessBank-
d an 3 dəfə, 2 000 – 4 000 AZN məbləğində kredit götürüb 
və bu da ona daha çox toxum almaqda, öz çiçək ləklərini 
genişləndirməkdə, suvarma sistemini yaxşılaşdırmaq da 
və bitki istixanasını təmir etməkdə kömək edib. Ə.Həbibov 
yüksək nüfuz qazanıb və bu gün o, ölkənin hər  yerindən  
sifarişlər  qəbul  edir.
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çatıb (115 000 hesab). Depozitlərdə 56 milyon ABŞ dollarlıq artım portfelin artımının 60%-ni təşkil edib, 
Ümumi Aktivlərdə və Kredit Portfelində depozitlərin payı isə 2009-cu ildə iki dəfə artıb və müvafiq olaraq, 
23% və 28% təşkil edib (2008-ci ilin sonunda 11% və 13%).

hesab dövriyyəsi – Sahibkarların, beynəlxalq pulköçürmələr zamanı vergi orqanlarından və qanuni 
məhdudiyyətlərdən yayınmaq üçün hələ də qeyri-rəsmi pulköçürmə sistemlərinə üstünlük vermələrinə 
baxmayaraq, 2009-cu ildə hesab dövriyyəsi 85% artıb. Qeyri-nağd dövriyyə 2008-ci ildəki 95 milyon ABŞ 
dollarından 2009-cu ildə 84%, yəni 175 milyon ABŞ dollarınadək, nağd dövriyyə isə 2008-ci ildəki 306 
milyon ABŞ dollarından 2009-cu ildə 63%, yəni 497 milyon ABŞ dollarınadək artıb. Bu biznesi inkişaf 
etdirərkən AccessBank mükəmməl müştəri xidmətlərinin göstərilməsinə, müştərilərə HÖEKS Azərbaycan 
banklararası klirinq sistemindən, beynəlxalq pulköçürmələr üçün SWIFT sistemindən istifadə olunmasının 
təklif edilməsinə, bankın müxbir hesabları şəbəkəsinə girişin təmin olunmasına diqqət yetirir.

pulköçürmə sistemləri – Xaricdə çalışan ailə üzvlərinin həyata keçirdiyi beynəlxalq pulköçürmələr 
bir çox aşağı gəlirli azərbaycanlı ailələr üçün əsas gəlir mənbəyidir. Bu bazara xidmət göstərmək üçün 
Access Ban k öz müştərilərinə, hesab açılmadan və açılmış hesablara pulköçürmələr üzrə bir sıra aparıcı 
beynəlxalq pulköçürmə sistemləri təkilf edir. Buraya  Western Union, CoinStar (keçmiş Travelex), Bistraya 
Pochta, PrivatMoney, Migom və Kontakt sistemləri daxildir. Sonuncu dörd system öz fəaliyyətini, azərbaycanlı 
mühacirlərin daha çox iş axtardığı MDB ölkələrinə yönəldib. Həmin sistemlər vasitəsi ilə həyata keçirilən 
əməliyyatların ümumi sayı 2009-cu ildə 38%, yəni 30 225 artlb, rəsmiləşdirilmiş pulköçürmələrin ümumi həcmi 
isə 3%, yəni 18 milyon olub.  Azalma, əksər azərbaycanlı mühacirlərin çalışdığı Rusiyada və Ukraynada mey-
dana çıxaraq onların dollar gəlirlərini aşağı salıb. Həqiqətən də, pulköçürmələrin həcmi il ərzində bütünlüklə 
Azərbaycan üzrə 20% aşağı düşüb və AccessBank-ın öz bazardakı payını bir daha artırdığını təzahür etdirib.

2008-2009-cu illər üzrə depozit hesablarının artması
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viza kartları – 2007-2008-ci illərdə geniş çeşidli məhsullar işləyib hazırladıqdan sonra 2009-cu ildə 
AccessBan k öz diqqətini, xüsusən Əməkhaqqı Layihələri əsasında, bankın Viza markalı plastik kart 
müştəriləri bazasının genişləndirilməsinə yönəldib. AccessBank-ın Viza kartlarının xüsusiyyətlərinə 
“çoxvalyutalı” seçim daxildir. Bu o deməkdir ki, kartlar AZN, ABŞ dolları və Avro hesablarına qoşularaq 
istifadəçiyə həm Azərbaycanda, həm də xaricdə valyuta konvertasiyasına görə heç bir komissiya 
ödəmədən, bu üç valyutadan hər hansı biri ilə alqı-satqı aparmağa imkan verir. Bu, Azərbaycanda ilk belə 
xidmətdir. Digər xidmətlərə kartdan karta pulköçürmələr, eləcə də bankomatlar vasitəsi ilə mobil telefon 
danışıqlarının ödənilməsi daxildir. Viza debit kartlarının tətbiqində strateji məqsədlərdən biri müştəriləri öz 
cari hesablarından istifadə etməyə və AccessBank-da daha çox nağd vəsaiti depozit qismində qoymağa 
sövq etməkdir. 2007-ci ildə bankın KOBK müştəriləri ilə Əməkhaqqı Layihəsi işə salındıqdan və bu xidmətin 
inkişafından sonra AccessBank KOBK, korporativ müştərilər və onların əməkdaşları tərəfindən cari hesab-
lardan istifadə olunmasını stimullaşdırıb. Bu layihə əsasında, işəgötürənlər öz əməkdaşlarına əməkhaq-
qını AccessBank vasitəsi ilə verir və AccessBank işçilərə plastik debit kartları təqdim edir. Həmin kartlar 
əsasında işçilər öz əməkhaqqı hesablarını AccessBank-ın hər hansı filialından və ya bankomatından əldə 
edə bilərlər. Cari hesab balansının və dövriyyənin artımından əlavə, Əməkhaqqı Layihələri, həmçinin, KOBK 
və korporativ müştərilərlə əlaqələri möhkəmləndirməyə kömək edir. 2009-cu ildə AccessBank, həmçinin, 
bir neçə təhsil müəssisəsini də cəlb edib və hal-hazırda Əməkhaqqı Layihəsi əsasında tələbələrə aylıq 
stipendiyalar ödənilir. Bu, Əməkhaqqı Layihələrinə qoşulmuş fiziki şəxslərin sayının 2008-ci ilin sonundakı 
1 500 nə fərdən 2009-cu ilin sonunda 7 500 nəfərədək artmasına (96 Əməkhaqqı layihəsi əsasında) imkan 
yara dıb. 2009-cu ildə debit kartların ümumi sayı, ötənilki 5 854 ədəddən 157%, yəni 15 070 ədədədək artıb. 
2009-cu ildə əməliyyatların ümumi həcmi daha aşağı sürətlə – 59%, yəni 26 milyon ABŞ dollarınadək ar tıb. 
Buna səbəb tələbələrin stipendiya kartları ilə aparılan əməliyyatların aşağı həcmdə olmasıdır. 2009-cu ildə 
artım güclü olsa da, AccessBank hələ də bu biznes aspektinin inkişafın ilk mərhələsi olduğunu düşünür.

pərakəndə kreditlər – AccessBank pərakəndə kreditləri 3 strateji məqsədi həyata keçirmək üçün inkişaf 
etdirir: birincisi, kiçik və orta gəlirli təsərrüfatları maliyyə mənbəyi ilə təmin etmək; ikincisi, AccessBank-ın 
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pərakəndə müştəri bazasının artırılmasına şərait yaratmaq; üçüncüsü isə, AccessBank-ın göstərdiyi xid mət 
çeşidlərini artırmaqla KOBK və korporativ müştərilərin əlaqələrini gücləndirməkdir. Ailələrə ən vacib təsərrüfat 
mallarının əldə olunmasına kömək etmək və bankın KOBK müştərilərinə xidmət göstərmək üçün 2006-cı ildə 
ilk pərakəndə kredit məhsulu – Tərəfdaş Kreditləri tətbiq olunmağa başlayıb. Bu məhsul əsasın da AccessBan k, 
elektrik cihazlarının, təsərrüfat mallarının və mebel əşyalarının pərakəndə satışı ilə məşğul olan bir sıra KOBK 
müştəriləri ilə birləşib. Həmin müştərilər öz müştərilərini aldıqları malları maliyyələşdirmək üçün AccessBank-
a yönəldir və bəzi hallarda həmin pərakəndə satıcılar kreditlərə əlavə zəmanət verir. Bu proqram, həmçinin, 
pərakəndə satıcıların işçi heyətinə də kreditlər verir və bu kreditlərə də pərakəndə satıcılar zəmanət verir. Bu-
nun davamı olaraq, 2007-ci ildə nəqliyyat vasitələrinin alınması üçün avto kredit xidməti işə salınıb. 2009-cu 
ildə səciyyəvi, seçilmiş və sabit peşə sahibləri (ilk əvvəl, yalnız müəllimlər və həkimlər) üçün Nağd Kredit lər və 
Depozit Kreditləri – yaxud, depozitlərlə zəmanət verilən kreditlər - tətbiq olunmağa başlayıb. Bu, müştərilərə, öz 
uzunmüddətli depozitlərini dayandırmadan qısamüddətli maliyyə mənbəyi əldə etməyə imkan yaradır.
2009-cu ildə iqtisadiyyat zəiflədiyindən, rəhbərlik Pərakəndə kreditləşməyə və Pərakəndə portfelə xüsusi diqqət 
yetirib və il 14,4 milyon ABŞ dolları (22 000 kredit) ilə başa vurulub. Bu, 12,2 milyon ABŞ dolları (23 000 kredit) 
ilə başa vurulmuş 2008-ci ilə nisbətən 18% yüksək olsa da, 2008-ci ilin iyul ayında əldə olunmuş zirvədən (15,3 
milyon ABŞ dolları – 26 000 kredit) aşağıdır. Ümumi portfelin faizi qismində, Pərakəndə kreditlər 2007-ci ilin so-
nunda 10%, 2009-cu ilin sonunda isə 4,8% təşkil edib. Tərəfdaş kreditləri Pərakəndə Portfelin ən böyük nisbəti 
olaraq 53%, Nağd kreditlər – 38%, Avtokreditlər – 6,4%, Depozit kreditləri isə 2,4% təşkil edir.  
AccessBank, müştərilərin həddən artıq borclanmaması üçün pərakəndə kreditlərin işlənib hazırlanmasına 
məsuliyyətlə yanaşır. Rəhbərlik, bankın çalışdığı pərakəndə tərəfdaşların sayını azaltmaqla, məhdud 
pərakəndə kredit məhsulları işləyib hazırlamaqla və kredit ərizəçilərinin borc-gəlir əmsallarına ciddi 
məhdudiyyətlər tətbiq etməklə bu biznesin artımını fəal surətdə məhdudlaşdırır. AccessBank-ın məsul 
kreditləşməni həyata keçirməsinin sübutu olaraq, Riskli Portfel > 30 gün göstəricisinin çox aşağı olduğunu 
və ilin sonunda cəmi 1,4% təşkil etdiyini göstərmək olar.

2008-2009-cu illərdə pərakəndə kreditlərin inkişafı (qalıq portfeli)
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Marketinq – AccessBank-ın 2009-cu ildə keçirdiyi çoxşaxəli marketinq kampaniyaları biznes kreditləri-
nin fasiləsiz əlverişliliyinin təmin olunmasına və böhran şəraitində AccessBank-ın etibarlılıq nüfuzunun 
gücləndirilməsinə yönəldilib. Bu, AccessBank-ın ilk dəfə olaraq kreditlər üzrə keçirdiyi marketinq kampa-
niya sı olsa da, ən uğurlu “depozit” kampaniyasına çevrilib və bu, əhali arasında banka inam yaradılmasına 
və depozitlərin cəlb olunmasına kömək edib. Digər marketinq əməliyyatları, yeni açılan filialların reklam 
edilməsini, marketinq üzrə ictimai tədbirlərin keçirilməsini, eləcə də Korporativ Sosial Məsuliyyət layihəsini 
– Bakı Filarmoniyasında analar və körpələr və kimsəsiz uşaqlar üçün klassik konsertlərin, həmçinin gənc 
musiqiçilərə baxış konsertlərinin keçirilməsini əhatə edir. Marketinq Departamenti, həmçinin, AccessBank-
ın Məlumat Mərkəzinə cəlb olunub və  ilin  sonunadək  gün  ərzində  bank  xidmətləri  ilə  əlaqədar  təxminən 
1 00 0 zəng qeydiyyata alınıb.

MasallI  MƏtbƏxİ

Ramin Məmmədəliyevin doğma regionu olan 
Masallıda təndir çörəyinin bişirilməsi geniş 
ənənə şəklini alıb. Amma sonradan o başa 
düşüb ki, bu ənənə çörəyin yalnız bir so-
badan ibarət təndirxanalarda bişirilməsi ilə 
məhdudlaşır, bu isə tələbatın ödənilməsi üçün 
kifayət deyil. R. Məmmədəliyev anasının çö-
rək bişirmə bacarığından istifadə edərək bir 
neçə təndirdən və işçidən ibarət geniş çörək-
bişirmə müəssisəsi yaradıb və burada çörək 
və qızardılaraq içi qozla doldurulan cücə, yəni 
“ləvəngi” istehsal etməyə başlayıb. İllər ötdük-
cə onun biznesi artaraq səkkiz təndirdən və 
doqquz əməkdaşdan ibarət olub, amma hava 
şəraiti üzündən məhsuldarlıq məhdud olaraq 
qalıb, çünki təndirlərdən 5-i çöldə olub və 
baca olmayıb. 2009-cu ildə AccessBank-dan 
götürdüyü 20 000 ABŞ dolları məbləğində kre-
dit hesabına R. Məmmədəliyev baca düzəldib, 
çöldəki təndirləri örtüb və bişirmə əməliyyatını 
hava şəraitindən mühafizə edib. Bu, həmçinin, 
işçilərin əməkhaqqını 30% artırmağa və biz-
nesin gələcəkdə genişləndirilməsi üçün qə-
naət  etməyə  imkan  yaradıb.

bİzİM MüştƏrİlƏrİMİz
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tƏkrar MalİyyƏlƏşdİrMƏ
2009-cu ildə AccessBank 89 milyon ABŞ dolları həcmində portfel artımının əksər hissəsini depozitlərin artması 
və bölüşdürülməmiş mənfəət sayəsində maliyyələşdirib. Bu maliyyə mənbəyinin cəmi 81 milyon ABŞ dolları 
həcmində olub və AccessBank-ın xaricdən maliyyələşdirilməsinə ehtiyacı azaldıb. 2009-cu ildə bank yeni təkrar 
maliyyə mənbəyi qismində 65 milyon ABŞ dolları əldə edib və əlavə 5 milyon ABŞ dollarını konsolidasiya edib. 
Bu, bankın 2008-ci ildə əldə etdiyi 81 milyon ABŞ dollarından qat-qat azdır. Borc vəsaitlərinin cəmi, 2008-ci ilin 
sonundakı 170 milyon ABŞ dollarına nisbətən 49 milyon ABŞ dolları artaraq 219 milyon ABŞ dollarına çatıb. İl 
ərzində aparılan əhəmiyyətli sövdələşmələrə: AccessBank-a ilk sindikatlaşdırılmış (AYİB tərəfindən 28 milyon 
ABŞ dolları həcmində verilmiş) kreditinin verilməsi; BMK-nın 15 milyon ABŞ dolları həcmində verdiyi yeni kredit; 
DWM / SNS Mikromaliyyə Fondu tərəfindən, hər ikisi AZN denominasiyalı, 5 milyon və əlavə 2 milyon ABŞ dolları 
həcmində təkrar maliyyələşdirmə; eləcə də AYİB ilə 10 milyon ABŞ dolları həcmində AZN denominasiyalı kredit 
müqaviləsinin imzalanması (kreditin qaytarılması 2010-cu ilə nəzərdə tutulur) daxildir. Maliyyənin digər hissəsi 
KfW (2008-ci ildə bağlanmış kredit müqaviləsi əsasında 10 milyon ABŞ dolları), DWM / SNS Mikromaliyyə 
Fondu (5 milyon ABŞ dolları) və Triodos (5 milyon ABŞ dolları) tərəfindən verilib. 
Fitch Ratings Agentliyi tərəfindən AccessBank-a, Azərbaycanın özəl bankları üçün ən yüksək və ölkə 
üzrə ali göstəriciyə müvafiq olan BB+ Uzunmüddətli Emitent Reytinqinin verilməsi AccessBank-ın təkrar 
maliyyələşdirmə mənbəyi əldə etməsini daha da asanlaşdırıb. 

İNfrastruktur
2009-cu ildə AccessBank, biri Bakıda, ikisi isə regionlarda – Cəlilabadda və Salyanda olmaqla, 3 yeni filial 
açıb. Hal-hazırda Azərbaycanın 12 böyük şəhərində AccessBank-ın ümumilikdə 23 filialı fəaliyyət göstərir. 
Bu, AccessBank-ın xidmətlərinin bütün ölkəni əhatə etməsi məqsədini daha da reallaşdırır. Mövcud filial-
lardan ikisi yeni binalara köçürülüb: fəaliyyət sahəsi köhnə binaya sığmayan Gəncə filialı daha geniş bina-
da, topdansatış bazarının yerinin dəyişilməsi ilə əlaqədar olaraq isə Aeroport filialı Badamdar qəsəbəsində 
məskunlaşıb. Filiallardan ikisi – Şəki və Lənkəran filialları, əməliyyat miqyasının artması səbəbindən iki 
dəfə genişləndirilib, Baş Ofis üçün isə əlavə ofis sahəsi ayrılıb.
İl ərzində AccessBank, bütün filiallarda rabitə qovşaqlarının təkmilləşdirilməsinə, Baş Ofisin serverinin optik 
naqilli kabellərlə təchiz olunmasına və yardımçı Qəza Kompüter Mərkəzinin yaradılmasına böyük vəsait 
sərf edib. İnformasiya texnologiyaları ilə əlaqədar riskləri azaltmaq üçün bank öz əməliyyatlarında yalnız 
tam lisenziyalaşdırılmış proqram təminatı vasitələrindən istifadə edir.

rİsklƏrİN İdarƏ oluNMasI
Portfelin keyfiyyətinin yüksək olması AccessBank-da risklərin mükəmməl səviyyədə idarə olunmasından xə-
bər verir. Amma bu, rəhbərliyi arxayınlaşdırmır, çünki rəhbərlik dərk edir ki, iqtisadi artımın səngiməsi və ban-
kın böyüməsi risklərin də artmasına gətirib çıxara bilər. Risk idarəçiliyinin gücləndirilməsi və nəzarət olunması 
davamlı bir prosesdir. AccessBank üçün əsas risk hesab olunan kredit risklərinin idarə olunması, 2005-ci 
ildə, biznes kreditlərinə nəzarət məqsədi ilə Baş Ofisdə kredit idarəçiliyi şöbəsinin yaradılması (hal-hazırda 
bu şöbəyə Biznes Bankıçılığı üzrə Direktor və ayrıca Mikro, KOBK, Korporativ Xidmətlər, Bək Ofis və Tre-
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ninq üzrə ayrıca rəhbərlər daxildir), Böyük Kredit mütəxəsislərinin birbaşa kreditləşmə öhdəliklərindən azad 
olunması və tam olaraq öz diqqətini filialın kredit mütəxəssilərinin idarə olunmasına və təlimatlandırılmasına, 
onlara nəzarət və rəhbərlik edilməsinə yönəltməsi ilə əhəmiyyətli şəkildə gücləndirilib.    
Bu struktur, 2006-2007-ci illərdə filial səviyyəli KOBK rəhbərlərinin şəxsində və işçi heyətinin öz yeni vəzifələrində 
daha geniş təcrübə qazanması ilə bir araya gətirilib. Kredit kimi, Pərakəndə Bankçılıq və Əməliyyatlar biznesi ilə 
əlaqədar risklərin idarə olunması üçün 2006-cı ildə Baş Ofis şöbələri da yaradılıb. İndi buraya Bank Xidmətləri, 
Pərakəndə Kreditləşmə, Metodologiya və İnkişaf və Plastik Kartlar üzrə Departament Rəhbərləri daxildir.
Baş Ofisin biznes menecerlərinin texniki dəstəyi ilə, filial rəhbərinə iyerarxik tabeçilikdən ibarət olan bu 
nəzarət strukturu effektiv olmaqla bərabər, həyata keçirilən siyasət və prosedurların risk idarəçiliyinə tam 
müvafiq olduğunu sübut edir.
2008-ci ildə Risk İdarəçiliyi, hər rüb Müşahidə Şurasına hesabat verən Risk, APİK və İT Komitələrinin 
yaradılması ilə daha da gücləndirilib. Həmçinin, Risk İdarəçiliyi Departamenti də yaradılıb və bu Depar-
tament, ilk növbədə, 100,000 ABŞ dollarından artıq məbləğdə verilən bütün yeni kreditlərin nəzərdən 
keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır – bu, daha bir müstəqil nəzarət, strateji monitorinq və risklərə nəzarət 
səviyyəsini təmin edir. 2009-cu ildə, həm sahələr üzrə, həm də bütünlüklə bank üzrə risklərə nəzarəti 
gücləndirmək, Mikro və KOBK analizlərini müşahidə etmək və müştərilərin xidmətlərini araşdırmaq üçün 
dörd nəfər əlavə əməkdaşın cəlb edilməsi Risk İdarəçiliyi Departamentini daha da gücləndirib.   
Qeyri-kredit əməliyyatları artdıqca, çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə 
prosedurları daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. AccessBank hər iki problemin idarə olunması üzrə müfəssəl 
prosedurlar qəbul edib – bu prosedurlar KYC – ÖMT (Know Your Customer – Öz müştərini tanı) siyasətinin 

ağac üzƏrİNdƏ oyMa

Lənkəranın yerli hava limanında hava nəqliyyatı nəzarətçisi 
vəzifəsində çalışan Vüsal Xalıqov ağac üzərində oyma sənəti 
ilə məşğul olur. O, toy mərasimləri üçün ənənəvi əşyalar və 
suvenirlər düzəltməklə gəlir əldə edir və Lənkərandakı və 
Bakıdakı mağazalardan və fiziki şəxslərdən sifarişlər alır. Bunun-
la belə, yüksək keyfiyyətli, nəfis işlənmiş məmulatlar üçün yüksək 
keyfiyyətli materiallar tələb olunur – nağd pul ehtiyatı olmayan 
V.Xalıqov çox vaxt hər bir fərdi sifariş üçün material almalı olur, 
bu isə sifarişlərin yerinə yetirilməsini gecikdirir və müştərilərin 
itirilməsinə səbəb olur. V.Xalıqov toplu şəkildə material almaq və 
öz ehtiyatını artırmaq üçün AccessBank-dan 2007-ci ildə 2 000  
AZN, 2008-ci ildə isə 3 000 AZN kredit götürüb. Bu, ona sifarişləri 
tez bir zamanda başa çatrdırmaqda və məmulatların qiymətini 
artırmaqda kömək edib. Hal-hazırda o, düzəltdiyi məmulatları 
birbaşa  satmaq  üçün  öz  dükanını  açmaq  niyyətindədir.

bİzİM MüştƏrİlƏrİMİz
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əsas qayəsidir və Azərbaycan vətəndaşlarının və qanunlarının mühafizəsinə xidmət edir. Bu prosedurlar 
FATF (Financial Action Task Force) və digər beynəlxalq tövsiyyələrə müvafiq surətdə tərtib olunub. 
AccessBank-ın biznesinin uğuru, gündəlik əməliyyatların aparılması və rəhbərliyin məlumatlandırılması 
üçün nəzərdə tutulmuş İT sisteminə əsaslanır.  Bütün filiallar onlayn qaydada birləşib və bütünlüklə biznes 
tam olaraq mərkəzi məlumatlar bazasında inteqrasiya edilib. Bu, bütün fəaliyyətilər haqqında məlumatların 
vaxtlı-vaxtında rəhbərliyin şəxsi kompüterlərinə daxil edilməsinə və bununla da rəhbərlik tərəfindən 
nəzarətin gücləndirilməsinə və risklərin idarə olunmasına imkan yaradır.  
AccessBank-da nəzarət mexanizmlərinin və Risk İdarəçiliyinin effektivliyinə Daxili Audit şöbəsi tərəfindən 
daim nəzarət olunur. 2009-cu ilin sonuna Audit Departamentində 10 nəfər əməkdaş tam ştatla çalışır və 
onlar ildə iki dəfə hər bir filial və Baş Ofis departamentini yoxlayır. Departamentin işi, bilavasitə Müşahidə 
Şurasına və Səhmdarların Ümumi Yığıncağına hesabat verən Audit Komitəsi tərəfindən dəstəklənir. 
Bankda Risk İdarəşiliyinin texniki inkişafı da, həmçinin, AccessHolding səviyyəsində, LFS-n Berlindəki 
biznes mütəxəssisləri tərəfindən dəstəklənir.

perspektİv
2009-cu ildə iqtisadiyyatdakı zəifləmələr bütövlükdə Azərbaycanın Bank Sektoruna da təsir göstərib və 
biznes risklərini artırıb. Bununla belə, AccessBank və onun işçi heyəti çətinliklərin öhdəsindən gəlib və 
bank sürətlə böyüməkdə, gəlirlərini artırmaqda və effektivliyini yüksəltməkdə davam edib və eyni zaman-
da, risklərin uğurla idarə edilməsinə, mikro və kiçik sahibkarlara və aşağı və orta gəlirli ailələrə xidmət 
göstərməkdən ibarət olan əsas missiyasını həyata keçirməyə nail olub. 2010-cu ildə iqtisadi mühitin daha 
sabit olacağı gözlənilsə də, bu, ölkə üçün nisbətən zəif artımın başlanğıcı olacaq. 
Son illər ərzində bu sektordakı rəqabət intensivləşsə də, AccessBank Azərbaycandakı mikro və kiçik sahib-
karların və aşağı və orta gəlirli ailələrin tələbatlarını ödəmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərən yeganə bank 
olaraq qalır. Eyni zamanda, o, müvafiq bazar seqmentlərinə xidmət göstərmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi 
məhsullara, həmin bazarla əlaqədar risklərin idarə olunması üzrə ixtisaslaşmış heyətə və etibarlı texnologiyaya 
malik olan yeganə bankdır. AccessBank-ın digər mikromaliyyə təşkilatlarından üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 
tam bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərməklə o, öz müştərilərinə tam çeşidli maliyyə xidmətləri göstərir.
2010-cu ildə iqtisadiyyat inkişaf etdikcə, AccessBank-ın da inkişaf edəcəyi gözlənilir. Bu inkişaf nəticəsində 
kredit portfelində və filial şəbəkəsində yüksəliş səngiyəcək, çünki əsas diqqət fəaliyyətin genişləndirilməsinə 
yox, dərinləşməsinə yönəldiləcək. AccessBank, həmçinin, risklərə nəzarət edilməsi və idarə olunması üçün 
nəzərdə tutulmuş mənbələri də genişləndirməkdə davam edəcək, çünki pul təchizatının azalması (ÜDM 
artımının və inflyasiyanın aşağı düşməsi) bir çöx sahibkarların işini çətinə salacaq.
AccessBank 2010-cu ilə yüksək kapital adekvatlığı və likvidliklə, yüksək keyfiyyətli portfellə, sabit depozit 
artımı və təkrar maliyyələşdirmə tərəfdaşları ilə qədəm qoyur. AccessBank-ın Azərbaycan bazarındakı nü-
fuzu da əhəmiyyətli dərəcədə artıb, çünki bank 2009-cu ildəki çətin şəraitdə öz gücünü və sabitliyini nümayiş 
etdirə bilib. Rəhbərlik və işçi heyəti yeni problemlərin öhdəsindən gəlməyə qadir olduğunu sübut edib və 
rəhbərlik əmindir ki, səhmdarlarla birlikdə AccessBank 2010-cu ildə də yaranacaq çətinlikləri aradan qaldıra 
biləcək və Azərbaycanın etibarlı bank tərəfdaşı olaraq qalacaq.
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AccessBank-ın peşəkar və yüksək ixtisaslı işçi heyəti bankın uğurlarının əsasını təşkil edir. AccessBan k öz 

ədalətli, şəffaf və bərabər imkan səviyyəli heyət seçimi və təkmilləşdirilməsi prosesindən qürur duyur. Bank, 

əsasən, ali məktəb məzunlarını işə cəlb edir və ilkin bank təcrübəsindən daha çox, işgüzar qabiliyyətə və 

ixtisaslılığa önəm verir. AccessBank yeni işçi heyətinə daxili seminarlarda və iş prosesində peşəkar və bank 

bilikləri verir. Bankın sürətlə genişlənməsi işçi heyətinə dinamik karyera imkanları təklif edir. Bundan əlavə, 

ilk əvvəl xarici rəhbər heyətinin təyin olunduğu rəhbər vəzifələr indi təşkilat daxilində yerli namizədlərə 

həvalə olunur və yalnız Baş Menecer vəzifəsini əcnəbi mütəxəssis tutur. Nəticədə, AccessBan k öz işçi 

heyətində özünə inam, loyallıq yaradır, onların sərbəst düşünməsinə və çalışmasına imkan verir.     

AccessBank-ın ali qərarverici orqanı olan Səhmdarların Ümumi Yığıncağı 2009-ci ildə 3 dəfə iclas keçi rib. 

Ümumi Yığıncaq tərəfindən təyin olunmuş Müşahidə Şurasının 5 üzvü hər rüb görüşərək bankın və bank 

rəhbərliyinin işini müzakirə edirlər. 2009-cu ildə Müşahidə Şurasının üzvləri cənab Maykl Yainzik (Sədr); 

cənab Syed Aftab Ahmed; cənab Orhan Aytemiz; cənab Tomas Engelhart və xanım Oksana Pak olmuşlar. 

2010-ci ilin əvvəlində xanım Oksana Pakı xanım Viktoriya Maylz əvəz edib. Müşahidə Şurasının üzvləri 

illər ərzində dəyişsə də, 5 üzvdən 4-ü elə AccessBank yarandığı vaxtdan, müvafiq təşkilatlarda müxtəlif 

vəzifələrdə bankla birgə çalışır. Beləliklə, AccessBank bank və mikromaliyyə işinə və regiona yaxşı bələd 

olan güclü Müşahidə Şurasına malikdir.

Gündəlik biznes əməliyyatları haqqında, cənab Andrü Pospilovskinin sədrlik etdiyi və 5 üzvdən ibarət olan 

İdarə Heyətinə məlumat verilir. Cənab Pospilovski də bankın ümumi fəaliyyətinə görə cavabdehlik daşıyır. 

Filial menecerləri, eləcə də Hüquq və İnsan Resursları departmentləri birbaşa ona hesabat verirlər. 2008-ci 

ildən Biznes əməliyyatları üzrə Direktor vəzifəsində çalışan Şakir Rəhimov Mikrokredit, KOBK Kreditləri, 

Kredit Bək Ofis, Risk İdarəçiliyi və Korporativ Xidmətlər departamentlərinin işinə görə məsuliyyət daşıyır. 

2007-ci ildə Pərakəndə Bankçılıq və Əməliyyat Direktoru təyin olunmuş Anar Həsənov Bank Xidmətləri, 

Pərakəndə Kreditlər, Plastik Kartlar, Kassa əməliyyatları, Marketinq, Metodologiya və İnkişaf şöbələrinə və 

Məlumat Mərkəzinə cavabdehdir. 2006-cı ildən İnfrastruktur Direktoru təyin olunmuş cənab Rüfət İsmayılov 

filial şəbəkələri, Texniki təminat və Təchizat, Katiblik, Təhlükəsizlik, İnformasiya Texnologiyaları və Arxiv 

Departamentinə rəhbərlik edir. Bankın yarandığı tarixdən Maliyyə Direktoru vəzifəsini tutan Elşən Haciyev 

isə Mühasibat, Maliyyə Nəzarəti və Xəzinədarlıq Departamenti üzrə məsul şəxsdir. 

AccessBank-ın idarəetmə strukturunda Baş Ofis şöbələrinin texniki rəhbərliyi iyerarxik tabeçilik yaradır 

və bunun əsasında filialların əməkdaşları bilavasitə öz filial menecerlərinin tabeliyindədirlər. Mikro, KOBK 

və Pərakəndə Kredit, Kredit Bək Ofis, Bank Xidmətləri, Plastik kartlar və Kassa əməliyyatları üzrə biznes 

menecerləri filial şəbəkəsi daxilində fəaliyyət göstərərək filial menecerlərinə və işçi heyətinə dəyərli yardım 

göstərir və məsləhətlər verirlər.  

Audit Komitəsi Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən təyin olunub və Daxili Audit Departamentinin işinə 

nəzarət edir. Komitə 3 əməkdaşdan – sədr Kristofer Falko, xanım Aleksandra Veyxezmiller və cənab Söhrab 

Fərhadovdan ibarətdir. Daxili auditorlar filiallar şəbəkəsi daxilində sürətli və müstəqil biznes yoxlamaları 
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tƏşkİlat vƏ İşçİ heyƏtİ





aparır. Bundan əlavə, daxili auditorlar və Audit Komitəsi rəhbərliyə siyasət və prosedurlar, eləcə də ümumi 

nəzarət mühiti haqqında məsləhətlər verirlər.  

2008-ci ildə risk idarəçiliyinin gücləndirilməsi üçün APİK, İT və Risk Komitələri yaradılıb. Bu komitələr 

Müşahidə Şurası tərəfindən təyin olunur və bilavasitə Müşahidə Şurasına hesabat verirlər.

2009-ci il dekabr ayına olan təşkilati struktur
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AccessBank-ın fəaliyyətə başladığı vaxtdan etibarən yüksək etik qaydalara və məsuliyyətli bankçılıq 

prinsiplərinə riayət olunması bankın əsas korporativ elementi hesab olunub və işçi heyətinə münasibətdən 

tutmuş, müştərilərlə qurulan əlaqələrədək, o cümlədən yerli icmalara və orqanlara, səhmdarlara və təkrar 

maliyyələşdirmə üzrə tərəfdaşlara münasibətdə məsuliyyət bankın işinin bütün aspektlərini əhatə edir.   

2008-ci ildə AccessBank BMT-nin Global Compact Proqramına qoşularaq öz öhdəliyini rəsmiləşdirib. 

Bu proqram, 4 əsas sahə çərçivəsində mövcud prinsiplərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur: bun-

lar, AccessBank-ın elə yarandığı vaxtdan riayət etdiyi insan hüquqları, ətraf mühitin mühafizəsi, əmək 

hüquqları və korrupsiya ilə mübarizə prinsipləridir. 2009-cu ildə AccessBank-ın Müştərilərin Mühafizəsi üzrə 

Beynəlxalq Kampaniyaya qoşulması bu öhdəliyi daha da gücləndirib. Maliyyə Vəsaitlərinin Cəlb Olunması 

Mərkəzi tərəfindən keçirilən bu kampaniya ifrat borclanmanın qarşısının alınması, şəffaf qiymətqoyma, 

müvafiq toplama təcrübəsi, işçi heyətin etik davranışı, şikayətlərin araşdırılması mexanizmləri və müştəri 

haqqında məlumatların məxfiliyi kimi prinsipləri nəzərdə tutur. AccessBank Azərbaycanda Global Compact 

Proqramına və Müştərilərin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Kampaniyaya qoşulmuş ilk bankdır.

Əməyin mühafizəsi üzrə Global Compact öhdəliyini paylaşan AccessBank əməkdaşların ədalətli və 

bərabərhüquqlu şəkildə işə cəlb olunmasına, cinsi, irqi, milli və ya dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, 

işçi heyəti ilə müsbət davranışa və onların təlimatlandırılmasına böyük önəm verir.  Bu, işçi heyəti və gender 

siyasətində, eləcə də Global Compact proqramında da nəzərdə tutulub və işçi heyətinə peşəkar davranışın 

aşılanmasını əhatə edir. AccessBank sektora rəhbərlik etməklə işçi heyətinin təlimatlandırılmasını, onların 

şəxsi sağlamlığının sığortalanmasını və yüksək rəqabət şəraitində mükafatlandırılmasını təmin edir. Glo-

bal Compact məqsədlərini rəhbər tutaraq, AccessBank Azərbaycanda “kişi işi” kimi tanınan vəzifələrdə 

qadınların da karyera qurması üçün fəal tədbirlər görür. 

AccessBank-ın müştərilərinə göstərilən şəffaf, düzgün və anti-bürokratik maliyyə xidmətləri  Global Com-

pact və Müştərilərin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Kampaniyanın korrupsiya əleyhinə standartlarına müvafiq 

olmaqla, AccessBank-ın ticarət nişanı qismində çıxış edir. Şəffaflıq öhdəliyini yerinə yetirməklə, AccessBan k 

Azərbaycanda Micro Finance Transparency (Mikromaliyyə Şəffaflığı) tərəfindən təşkil olunmuş Qiymət 

Şəffaflığı Təşəbbüsünə qoşulmuş aparıcı bankdır. Bu təşəbbüs mikromaliyyə təşkilatlarından faktiki kredit 

qiymətləri haqqında məlumatların toplanmasını və təsdiqlənməsini, eləcə də həmin təşkilatların müqayisəli 

və effektiv faiz dərəcələrinin dərc olunmasını nəzərdə tutur.   

Global Compact proqramında nəzərdə tutulan insan hüquqları öhdəliyini AccessBank həm əməkdaşlara, 

həm də müştərilərə münasibətdə, eləcə də biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsində yerinə yeti rir.  

Bank verilmiş kreditlərin həm müştəriyə, həm də cəmiyyətə müsbət töhfə verməsinə böyük diqqət yeti-

rir. AccessBan k rəhbərliyi cəmiyyət üçün zərərli hesab etdiyi fəaliyyət növlərini maliyyələşdirmir. Həm 

pərakəndə, həm də biznes kreditləri üzrə məsuliyyət, həmçinin, müştərilərin ifrat borclanmasının qarşısının 

alınmasını nəzərdə tutur. Bu prinsipə riayət olunmasını bankdakı borc faizlərinin son dərəcə aşağı olması 

sosİal, Ətraf Mühİt vƏ etİk korporatİv MƏsulİyyƏt
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da sübut edir. Bundan əlavə, AccessBank Azərbaycan əhalisinə ən ümdə insan hüquqlarından birinin – 

yoxsulluqdan mühafizənin təmin olunmasında kömək edir (bax: “Müştərilər” xanasında “AccessBank-ın 

müsbət təsiri”) və həm biznesin, həm də peşəkarlığın inkişafı üçün şərait yaradır.

Yerli icmalar və dövlət orqanları qarşısındakı məsuliyyətini genişləndirməklə AccessBank, xüsusən, re-

gionlarda peşəkarların işlə təmin olunmasına imkan yaradan aparıcı təşkilatlardan biridir. Bank, həmçinin, 

kimsəsiz uşaqlar üçün dövlət filarmoniyasında 
keçirilən xeyriyyə konserti

talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən 
uşaqlar üçün donor günü

yaşıllaşdırma günü Əlillər üçün treninq
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özünün bütün vergi və sosial sığorta öhdəliklərini yerinə yetirir və hal-hazırda Azərbaycanın maliyyə sekto-

runda əsas vergi ödəyicilərindən biri kimi, 2009-cu ildə 6.9 milyon AZN (8.6 milyon ABŞ dolları) həcmində 

vergi və sosial sığorta ödənişlərini (əməkdaşların gəlir vergisi də daxil olmaqla) həyata keçirib.

Bundan əlavə, AccessBank, innovativ vasitələrdən istifadə etməklə, sponsorluq və xeyriyyəçilik tədbirlərini 

həyata keçirməklə, yerli icmalar qarşısında standart öhdəliklərini icra edir (bax: AccessBank – Əhatəli 

İcmaların Yaradılması).

AccessBank Global Compact proqramında nəzərdə tutulmuş ətraf mühit standartlarına da riayət edir. Çünki 

ətraf mühitin mühafizəsinin ən yaxşı üsulu ziyanın ilk mərhələdəcə qarşısının alınmasıdır. Ekologiyaya zi-

yan vuran fəaliyyət növləri ilə məşğul olan sahibkarlara kreditlərin verilməsini qadağan edən siyahıya riayət 

edərək, AccessBank Azərbaycanın ekoloji sistemini mühafizə etməklə bərabər, həm də yerli bankçılıq 

sənayesinin lideri kimi nümunə göstərir. Bu siyahı bankın səhmdarlarının ciddi tələblərinə müvafiq surətdə 

tərtib olunub və ətraf mühitlə əlaqədar risklərin qiymətləndirilməsi standart kreditləşdirmə prosedurunun bir 

hissəsidir. AccessBank-ın bu sahədə fəaliyyətinin məcmusu Ətraf Mühit haqqında İllik Hesabatda öz əksini 

tapır. Həmin ideyalara riayət etməklə, bu hesabat, Azərbaycanın maliyyə təşkilatları arasında, təkrarən 

istifadə olunan kağızda çap edilmiş ilk hesabatdır.
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accessbaNk – ƏhatƏlİ İcMalarIN yaradIlMasI

AccessBank bütünlüklə Azərbaycanda yerli icmaların iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oynamaqla 

bərabər, həm də əhatəli yerli icmaların təkamülünə təkan və fayda verən xeyriyyəçilik və ictimai 

layihələrə sponsorluq edir və həmin layihələrə qoşulmuş işçi heyətinə yardım edir.

2009-cu ildə həyata keçirilən bu cür layihələrə misal olaraq: AccessBank-ın qadın menecerlərindən 

birinin cəlb olunduğu və Azərbaycanın regionlarında yaşayan məktəbli qızlar üçün nəzərdə tutulmuş 

“Dünyamızı İdarə Edən Qızlar” (DİEQ) adlı yay düşərgəsinə sponsorluq; ətraf mühiti mühafizə 

təyinatlı yay məktəbinin təşkili və orada təqdimat mərasiminin keçirilməsi, o cümlədən iqtisadiyyatın 

ətraf mühitə təsirinə dair müzakirə aparılması; ətraf mühitin mühafizəsi ilə məşğul olan, gənclərdən 

ibarət yerli “Yaşıl velosipedçilər” adlı QHT tərəfindən təşkil olunmuş fotoşəkil yarışmasının və sərginin 

keçirilməsi; şəhər ərazisinin yaşıllaşdırılması üçün ağac və kolların əkilməsi; yerli, mütəşəkkil gənclərin 

təlim-təhsil prosesinə yardım göstərmək üçün Bakı Filarmoniyasında konsertlərin keçirilməsi; 

fiziki cəhətdən qüsurlu şəxslərin sonradan bank daxilində işə cəlb olunması üçün onlara peşəkar 

treninqlərin keçirilməsi; Azərbaycanın regionlarında yaşayan əhali üçün sahibkarlıq treninqlərinin 

keçirilməsi; cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına təkan vermək üçün uşaq evlərində tədbirlərin və 

yığıncaqların təşkili və s. bu kimi tədbirləri göstərmək olar. İşçi heyəti də uşaq evlərinə yardım etmək 

məqsədi ilə maddi vəsait və geyim əşyaları toplayıb.




































































































































