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əSAS NəTİCəLəR
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       2010       2011 Dəyişiklik

 Balans cədvəlinin elementləri

 Ümumi Aktivlər

 Likvid Aktivlər

 Kredit portfelinin cəmi (ümumi)

     Biznes Kredit Portfeli

        Mikro Kreditlər (< 10,000$)

        Etibarlı və kiçik Kreditlər (> $10,001 <$100,000)

        Orta Həcmli Kreditlər (> 100,000$)

     İstehlak Krediti Portfeli

     Əməkdaş kreditləri

     Toplanmış faizlər və ödənilən komissiyalar

     Kreditlərdən yaranan xərclərin ödənilməsi üzrə ehtiyatlar

 Xalis Kredit Portfeli

 Əsas və əlavə aktivlər

 Müştəri Depozitləri (toplanmış faizlər çıxılmaqla, xalis)

 Borc vəsaitləri (toplanmış faizlər çıxılmaqla, xalis)

 Şəxsi kapital

 Mənfəət və itki hesabı

 Əməliyyat gəlirləri

 Əməliyyat xərcləri

 Vergi tutulmazdan əvvəlki mənfəət

 Vergi tutulduqdan sonrakı mənfəət

 Əmsallar

 Şəxsi kapitalın gəlirliliyi (ilin sonu üzrə)

 Aktivlərin orta gəlirliliyi

 Xərc / Mənfəət nisbəti

 Kapital adekvatlığı

 Digər elementlər

 Ödənilməmiş kreditlərin sayı

     Biznes kreditlərinin sayı

     Mikro kreditlərin sayı

     ABŞ dolları ilə verilmiş mikro kreditlərin orta həcmi

     Etibarlı, kiçik və orta həcmli kreditlərin sayı

     ABŞ dolları ilə verilmiş etibarlı, kiçik və orta həcmli kreditlərin 

     orta həcmi

     Aqrokreditlərin sayı

     ABŞ dolları ilə verilmiş aqrokreditlərin orta həcmi

 Depozit hesablarının sayı

 Filialların sayı

 Əməkdaşların sayı

 Riskli portfel (30 gün)

ABŞ dolları

 (‘000)

458,733

81,763

340,671

312,591

159,205

84,809

68,577

21,412

6,668

2,504

9,568

333,607

43,363

152,066

200,047

93,314

ABŞ dolları

(‘000)

77,582

44,684

32,898

32,799

35.1%

7.8%

57.6%

26.5%

122,519

92,135

87,654

3,029

4,481

51,287

33,802

2,300

181,635

28

1,243

1.00%

ABŞ dolları

 (‘000)

487,686

68,704

378,074

338,309

157,358

88,216

92,735

31,740

8,025

2,747

9,938

370,883

48,100

178,811

184,268

108,484

ABŞ dolları

(‘000)

76,643

53,842

22,801

21,955

20.2%

4.7%

70.3%

28.9%

119,501

82,583

77,477

3,076

5,106

48,901

30,899

2,538

220,594

29

1,372

0.76%

6.3%

-16.0%

11.0%

8.2%

-1.2%

4.0%

35.2%

48.2%

20.4%

9.7%

3.9%

11.2%

10.9%

17.6%

-7.8%

16.3%

-1.2%

20.5%

-30.7%

-33.1%

-2.5%

-10.4%

-11.6%

1.6%

13.9%

-4.7%

-8.6%

10.3%

21.4%

3.6%

10.4%

-24.0%



AccessBank öz müştərilərinə tam 
çeşid li maliyyə xidmətləri, o cümlə-
dən, kredit məhsulları, cari hesablar, 

əmanətlərin qorunub saxlanması, plastik kartlar, 
ticari maliyyələşdirmə, pulköçürmə və ödəmə 
xidmətləri göstərmək niyyətindədir. AccessBank-
ın məqsədi, xüsusən, bank əməliy yat larının ef-
fektivliyi, şəffaflığı, müştərilərin tələbat larının 
ödə nilməsi, məsuliyyət, dəqiqlik və insan resurs-
larının inkişafı yönümündə ən yüksək bank stan-
dartlarına nail olmaqdan ibarətdir. Tam əhatəli 
bank əməliyyatları lisenziyasına malik kommer-
siya bankı olan AccessBank, həmçinin, digər 
kateqoriyalara mən sub müştərilərə, o cümlədən 
daha iri müəs sisələrə və beynəlxalq təşkilatlara, 
xüsusilə AccessBank-ın əsas missiyasını bölüşən 
şirkət lərə maliyyə xidmətləri göstərir.

AccessBank mikro və kiçik biznes fəaliy-
yətinə xüsusi diqqət yetirir, çünki bu sahə 
Azər baycan iqtisadiyyatının inkişafı və geniş-
ləndirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması və 
yoxsulluğun azaldılması baxımından həyati 
əhəmiyyət daşıyır. Əksər mikro və kiçik biznes 
müəssisələri mənfəətlə işləsə də, onların 
fəaliyyətinin elastikliyi iqtisadi gözlənilməzlikləri 
qəbul etməyə imkan versə də, onların inkişafı, 

çox zaman, maliyyə xidmətlərindən faydalan-
maq imkanının olmaması ilə məhdudlaşır. 
AccessBank məhz bu çatışmazlığı aradan 
qaldırmaq üçün yaranmışdır: bank, bütün mikro 
və kiçik biznes müəssisələrinə, o cümlədən 
qrup halında bu cür biznes sahələri ilə məşğul 
olan ailələrə Avropa standartlarına uyğun 
maliy  yə xidmətləri təklif edir və geniş əhatəli 
maliyyə sistemi yaradır. AccessBank-ın xüsu-
si məhsulları, eləcə də bu sektorlara xidmət 
göstərmək məqsədi ilə işlənib hazırlanmış risk 
idarəçiliyi texnologiyası bu işləri uğurla həyata 
keçirməyimizə imkan verir. AccessBank-ın 
mən  fə  ətlilik səviyyəsi bankın uzunmüddətli 
sabitliyini və sürətlə genişlənməsini təmin edir. 

AccessBank-ın səhmdarları maraqlarını in-
kişaf yönümündə birləşdirərək AccessBank-ın 
xidmət çeşidlərinin artırılmasına və qısa müddətli 
mənfəətlərə diqqət yetirməməklə uzun   müddətli 
və sabit fəaliyyət üçün möhkəm bünövrə yarat-
ma ğa imkan verir. AccessBank öz müştərilərinə 
yüksək səviyyədə xidmət gös tərilməsi və 
AccessBank-ın durmadan geniş lənməsi məq-
sədi ilə öz gənc və yüksək perspektivli işçi 
heyətinin təlimatlandırılmasına bö yük sər ma-
yələr qoyur.

AccessBank-ın missiyası Azərbaycanda 
mikro və kiçik biznesmenlərin, eləcə 
də aşağı və orta gəlirli ailələrin maliyyə 
xidmətlərindən istifadə etmələrinə imkan 
yaratmaqdan ibarətdir.

MİSSİYANIN ŞəRHİ
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Yetkinlik və yeni 
problemlər

MÜŞAHİDƏ ŞURASI SƏDRİNİN 
MƏKTUBU

4

2012-ci ildə AccessBank-ın fəaliyyətinin 10 ili tamam olur. Bu onillik ərzində AccessBank 
fəaliyyətə yenicə qədəm qoymuş bir bankdan Azərbaycanın aparıcı kiçik biznes bankına çevrilib 
və hal-hazırda bütün dünyada 80,000-dən artıq sahibkara maliyyə xidmətləri göstərir. İndi Access-
Bank, həmçinin, kiçik və orta gəlirli ailələlərə maliyyə vəsaitləri təqdim edən aparıcı təşkilatdır – bu 
yolla o, ailələrə öz büdcəsini və əmanətlərini idarə etməkdə kömək edir. Bu gün AccessBank geniş 
əhatəli maliyyə sektorunun yaradılmasında və Azərbaycan iqtisadiyyatının, xüsusən də ölkənin 
regionlarının və kənd təsərrüfatı sektorunun diversifikasiyasında və inkişafında əhəmiyyətli rol oy-
nayaraq ailələrə yardım göstərilməsinə, iş yerlərinin yaradılmasına və yoxsulluğun azaldılmasına 
kömək edir.

Bu gün AccessBank 250,000 nəfərdən artıq müştəriyə 2 milyard ABŞ dollarından artıq maliyyə 
vəsaiti təqdim edib; o, həmçinin, Azərbaycanın maliyyə sektoru üçün “qabaqcıl təcrübə” mode-
li qismində çıxış edir. 2011-ci ildə AccessBank Fitch Ratings Agentliyi tərəfindən Azərbaycan 
bankları üçün təyin olunmuş ən yüksək reytinqə (BB+ Sabit) layiq görülüb, Euromoney, Global 
Finance və The Banker nəşrləri isə öz illik buraxılışlarında AccessBank-ı “Ən yaxşı Bank” adı ilə 
təltif edib. AccessBank-ın uğuru Azərbaycanın bir çox maliyyə təşkilatlarını onun təcrübəsindən 
faydalanmağa sövq edib, KOBK və mikromaliyyə bazarında AccessBank-ı müşayiət edərək bu 
vacib seqmentlər üçün maliyyə xidmətlərindən istifadəni genişləndiriblər. 

Fəaliyyətinin ilk onilliyini başa vuran AccessBank öz yetkinliyinin yeni mərhələsinə qədəm qo-
yur, amma yeni mərhələ də yeni çətinliklərlə əlaqədardır. Bank yetkinləşdikcə, onun artımı səngiyir, 
məhsul çeşidlərinin diversifikasiyasında, müştəri xidmətlərinin təkmilləşdirilməsində, effektivliyin 
və risk idarəçiliyinin yüksəldilməsində zərurət artır. Azərbaycanın maliyyə sektoru inkişaf etdikcə 
və daha çox təşkilat mikro və KOBK bazarına qədəm qoyduqca, müştərilərin ifrat borclanması ilə 
əlaqədar risk də yüksəlir. AccessBank-ın işçi heyəti, rəhbərliyi və səhmdarları həmin çətinlikləri 
aradan qaldırmaq və bizim məsul bankçılıq üzrə nüfuzumuzu qoruyub saxlamaq üçün çalışırlar. 

6 il ərzində AccessBank-ın Baş Meneceri vəzifəsində çalışmış Andrev Pospielovsky yeni 
çətinliklərin qarşısını almağa səy göstərmişdir. 2012-ci ildə rəhbərlikdə dəyişiklik aparılması 
planlaşdırılır. Mən Müşahidə Şurasının adından, AccessBank-ın uğurlu fəaliyyətinə verdiyi əvəzsiz 
töhfəyə görə Andrev Pospielovskiyə öz minnətdarlığımı bildirirəm və onun davamçısına – Mixael 
Hoffmanna öz yeni və məsuliyyətli vəzifəsində uğurlar arzulayıram. 

Orhan Aytemiz
Müşahidə Şurasının Sədri
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2011-ci ildə AccessBank artımın səngiməsi ilə yeni mərhələyə qədəm qoyub. Fürsətdən 
istifadə edərək bildirmək istərdik ki, biz öz missiyamızı məsuliyyətlə yerinə yetirmişik və müştəri 
bazamız üçün həqiqətən faydalı olan maliyyə xidmətlərindən istifadə üçün imkan yaratmışıq. 
Azərbaycanda daha çox təşkilat Mikro və KOBK bazarına daxil olduqca, biz ifrat borclanma ris-
kinin artmasının şahidi oluruq. 6 ildən artıq bir müddətdə sürətlə inkişaf etdikdən sonra, 2011-ci 
ildə biz, daha çox, portfelin keyfiyyətini yüksəltmək və risk səviyyəsini azaltmaq üçün kredit və 
biznes təcrübələrimizi və portfellərimizi araşdırır, əldə etdiyimiz nəticələri nəzərdən keçirirdik. Ac-
cessBank olaraq biz inanırıq ki, defolt göstəricilərinin aşağı olması məsul bankçılığın ən obyektiv 
ölçüsüdür – bizim məhsullarımız və xidmətlərimiz həqiqətən də faydalıdır və biz öz müştərilərimizi, 
onların biznesinə və ailə büdcəsinə xələl gətirəcək ifrat borclanmaya məruz qoymuruq. Əgər otuz 
gündən artıq ümumi qalıq portfeli (PAR > 30) ilin əvvəlində bizim ümumi portfelimizin 1.0%-i 
həcmində idisə, ilin sonunadək biz bu göstəricini 0.76%-dək endirməyə nail olmuşuq. Pərakəndə 
kreditləşmə portfelinin keyfiyyəti (PAR > 30) də yüksəlib – bu göstərici 0.565-dən 0.27%-ə enib ki, 
bəzən hətta bu cür səviyyəni təsəvvür etmək belə qeyri-mümkün olur. 

2011-ci ildə biz, həmçinin, debitorlarımızdan irəli gələn valyuta riskinin azaldılmasında böyük 
irəliləyişlərə nail olmuşuq. İlin sonunadək kreditlərimizin 91%-i yerli valyuta ilə – manatla de-
nominasiya olunub. Eyni zamanda, biz maliyyələşdirmə bazamızın diversifikasiyasında da böyük 
nailiyyət əldə etmişik – depozitləri artıraraq və xarici borclanmadan asılılığı azaldaraq bu iki amil 
arasında bərabərliyi təmin etmişik. İlin sonunda həm depozitlərdən, həm də beynəlxalq borclan-
malardan bizim ümumi aktivlərimizin 38%-i maliyyələşib. 

Beləliklə, AccessBank-ın həm rəhbərliyi, həm də əməkdaşları əmindirlər ki, biz 2012-ci ilə güc-
lü bünövrə ilə qədəm qoymağımızdan əlavə, biznesimizdə də hər şey qaydasındadır. Bütün bun-
lar 2012-ci ildə böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu il Bankın rəhbərliyində dəyişikliyin aparılması 
planlaşdırılır – altı illik fəaliyyətimdən sonra mən öz yerimi təcrübəli davamçıma ötürürəm və 
əminəm ki, o, Bankımıza yeni ruh və enerji gətirəcək. Fürsətdən istifadə edərək, öz davamçım 
Mixael Hoffmanı salamlayıram və bütün səhmdarlarımıza, Müşahidə Şurasına, İdarə Heyətinə və 
bütün əməkdaşlarımıza göstərdikləri köməyə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Dr Andryu Pospilovski
Baş Menecer

Məsul Bankçılıq

İDARƏ HEYƏTİ SƏDRİNİN
MƏKTUBU
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Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı
(AccessBank-nın səhm kapitalının 20%-i)
Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı (QDTİB), Qara Dəniz regionunun 11 ölkəsi 
tərəfindən yaradılmış beynəlxalq maliyyə təşkilatıdır. Bankın missiyası təsisçi 
ölkələrin inkişafının sürətləndirilməsinə və onların arasında əməkdaşlığın 
yaradılmasına kömək etməkdən ibarətdir. 3,5 milyard Avro 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 
həyata keçirilən layihələri dəstəkləyən beynəlxalq maliyyə təşkilatıdır. İlk növbədə, 
tələbatları bazarla tam ödənilə bilməyən özəl sektor müştərilərinə maliyyə yardımı 
göstərən bu bank açıq və demokratik bazar iqtisadiyyatına keçid üçün şərait yaradır. 
Həyata keçirdiyi bütün əməliyyatlarda AYİB korporativ idarəetmə və davamlı inkişaf üzrə 
ən yüksək standartlara riayət edir. 63 ölkəyə və iki hökumətlərarası təşkilata məxsus 
olan AYİB hökumətlərlə, dövlət orqanları ilə və vətəndaş cəmiyyətlərinin nümayəndələri 
ilə sıx siyasi dialoq apararaq onların məqsədlərinin həyata keçirilməsinə yardım göstərir. 
(www.ebrd.org)

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasi (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 
məsləhətçilik və risklərin azaldılması üzrə xidmət göstərməklə ölkələrin sabit iqtisa-
di inkişafına kömək edir. 2011-ci maliyyə ilində, bütün dünyada mövcud olan iqtisadi 
qeyri-müəyyənlik şəraitində bu korporasiya iş yerlərinin yaradılmasında, ətraf mühi-
tin mühafizəsinin gücləndirilməsində və öz yerli icmalarına yardım göstərilməsində 
öz müştərilərinə kömək edib – bu müddətdə korporasiyanın investisiyaları yüksək 
həddə qalaraq təxminən 19 milyard ABŞ dolları təşkil edib. (www.ifc.org)

“AccessBank” Qapalı Səhmdar Bankı 29 
oktyabr 2002-ci il tarixində Azərbaycan 
Mikromaliyyələşdirmə Bankı qismində təsis 
olunub. 2008-ci ilin sentyabr ayında bankın 
adı “AccessBank” olaraq dəyişdirilib. O, 
Azərbaycanın və mikromaliyyə sahəsinin 
inkişafı naminə çalışan beynəlxalq təşkilat-
ların rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən 
6 səhmdara məxsusdur. 2011-ci ilin so-
nunda səhm kapitalı, hər birinin nominal 
dəyəri 3.39 AZN olan 20 milyon səhmdən 

ibarət olmaqla, 67.8 milyon AZN təşkil edib. 
2010-cu ilin mart ayında, bölüşdürülməmiş 
mənfəətin kapitallaşdırılması nəticəsində 
səhm kapitalı 26 milyon AZN həcmində artıb. 
2012-ci ilin mart ayında isə səhm kapitalı 
yenidən bölüşdürülməmiş mənfəətin 
kapital   laş dırılması nəticəsində daha 17.2 
mil yon AZN həcmində artaraq 85 milyon 
AZN-ə çatıb. Səhmlərin nominal dəyəri 
4.25 AZN həcminədək yüksəlib, səhmlərin 
paylaş  dırılması və sayı isə dəyişməz qalıb.

SəHMDARLAR
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KfW - Kreditanstalt für Wiederaufbau (20%)
Yardımçı bank qismində fəaliyyət göstərən KfW İnkişaf Bankı Almaniyada, Av-
ropada və bütün dünyada həyata keçirilən dəyişiklikləri və uzaqgörən ideyaları 
dəstəkləyir. KfW İnkişaf Bankı Federal Hökumətin adından Afrikanın, Asiyanın, 
Cənubi və Mərkəzi Amerikanın, Yaxın Şərqin və Qafqazın inkişaf etməkdə 
olan 100-dən artıq ölkəsində Almaniyanın rəsmi Maliyyə Kooperasiyasını idarə 
edir. Onun əsas fəaliyyət sahəsi yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf, 
müvafiq idarəetmə, təhsil və səhiyyə, iqlimin və ətraf mühitin mühafizəsi 
məsələlərini əhatə edir. KfW İnkişaf Bankı bütün dünyada məsuliyyətli və əhatəli 
mikromaliyyələşdirmə üzrə liderdir. 2011-ci ildə mühasibat balansı 495 milyard 
Avro təşkil edən bu bank Moody’s, Standard & Poor’s və Fitch Ratings agentlikləri 
tərəfindən AAA reytinqinə layiq görülüb. (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 
14.12% olmaqla, beynəlxalq özəl və dövlət investorlar qrupuna məxsusdur – bu 
qrupa CDC Group plc (Böyük Britaniya hökumətinə məxsus olan və iqtisadiyyatın 
inkişafına və güclənməsinə investisiya qoyulan fond) AİB – Avropa İnvestisiya 
Bankı (Avropa İttifaqının maliyyə institutu), BMK, KfW İnkişaf Bankı, Omidyar 
Tafts Mikromaliyyələşdirmə Fondu (EBay təsisçisi tərəfindən yaradılıb), FMO 
(Niderland İnkişaf Bankı – 10.03%) və MicroAssets (LFS-in əməkdaş investisiyası 
proqramı – 3,26%) daxildir. AccessHolding mikromaliyyələşdirmə institutlarına in-
vestisiya 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 məsləhətləşmə 
şirkətidir. 1997-ci ildə yaradılmış LFS, mikro və kiçik biznes maliyyələşməsi 
sahəsində aparıcı məsləhətləşmə şirkətindən birinə çevrilib. LFS şirkətinin tətbiq 
etdiyi və daimi məsləhətçilərdən ibarət böyük bir qrupun həyata keçirdiyi borc 
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 Kor-
porasiyası, KfW and LFS Financial Sys-
tems tərəfindən Azərbaycan Mikro maliy-
yələşdirmə Bankı qismində təsis olunub.

2003
AYİB-dən 5 milyon ABŞ dolları məbləğində 
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, Blue Or-
chard, Deutsche Bank, Incofin və Triodos 
şirkətlərindən ilk qeyri-səhmdar kreditləri 
alınıb;
Gəncə şəhərində ilk regional filial açılıb. 

2006
Əlavə depozit məhsullarının, pərakəndə 
kredit ləşmənin, kredit kartlarının işə salın-
ması, ilk bankomatların quraşdırılması, eləcə 
də VISA kart şəbəkəsinə və bir neçə digər 
pul köçürmə şəbəkələrinə qoşulma sayə sin-
də pərakəndə biznes inkişaf edib.

2007
AccessHolding yeni səhmdar qismində 
qoşulub;
Pərakəndə və “çarpaz sektor” məhsulları 
inkişaf etdirilib, o cümlədən: VISA kredit 
kartları buraxılıb; əməkhaqqı 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 de-
büt istiqrazı; beynəlxalq özəl investor olan 
SNS Institutional Microfinance Fondundan 
alınan AZN denominasiyalı ilk istiqraz və 
Deutsche Bank-dan alınmış 10 milyon ABŞ 
dolları həcmində subordinasiyalı kredit 
daxildir.

2008
Daha güclü və dəqiq brend yaratmaq 
məqsədi ilə Azərbaycan Mikromaliy yələş-
dirmə Bankının adı dəyişilərək “Access-
Bank” 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 kreditinin 
imzalanması daxildir; 
AccessBankın aqrokredit məhsulu 
Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası 
tərəfindən “Ən yaxşı kredit məhsulu” adına 
layiq görülüb; 
AccessBank BMT-nin Global Compact qru-
puna qoşulub.
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İl
Aktivlərin cəmi

(milyon ABŞ 
dolları)

Kredit portfeli Depozit portfeli
(milyon 

ABŞ dolları)

Filialların 
sayıHəcmi

(milyon ABŞ dolları)
Müştərilərin 

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 22 18 5,500 0.6 6

2006 55 47 16,000 4 10

2007 133 115 46,000 14 14

2008 242 208 69,000 27 20

2009 375 297 98,000 82 23

2010 459 341 120,000  152 28

2011 488 378 118,000  179 29

2009
AccessBank “2009 Financial Times Sus-
tainable Banking Awards” tərəfindən Şərqi 
Avropanın üç ən sabit bankından biri kimi 
tanınıb; 
AccessBank Müştərilərin Mühafizəsi üzrə 
“SMART” Kampaniyasına qoşulan ilk 
Azərbaycan bankı olub.

2010
Səhmdarlara 5 milyon AZN məbləğində ilk 
dividend ödənilib; 
AccessBank Azərbaycan Futbol Fede-
rasiya ları Assosiasiyasının (AFFA) baş 
sponsoru olaraq Azərbaycanda futbolun 
inkişafını dəstəkləyir və kişilərdən, qadın-
lardan və yeniyetmələrdən ibarət yığma 
komandaları maliyyələşdirir;
AccessBank-ın Baş Meneceri Azeri Busi-
ness Awards buraxılışında “İlin Bankiri” 
adına layiq görülüb; 
Microfinance Information Exchange (Mikro -
maliyyələşdirmə Məlumatlarının Mü ba-
diləsi) agentliyi tərəfindən “5 brilyant” 
dərəcəsinə layiq görülüb – bu, ən yüksək 
mümkün dərəcədir; 
Mikromaliyyələşdirmə Mərkəzi (MFC) 
AccessBank-ı müştərilərin mühafizəsində 
və ifrat borclanmanın qarşısının alın-
masında əldə etdiyi mükəmməl təcrübəyə 
görə mükafatlandırıb – AccessBank Qaf-

qazda bu mükafata layiq görülmüş yeganə 
mikromaliyyə təşkilatıdır;
Euromoney təşkilatı özünün “Yüksək 
keyfiy yətə görə mükafatlar” buraxılışında 
AccessBank-ı “Azərbaycanın ən yaxşı 
Bankı” adına layiq görüb;
Standard & Poor’s reytinq agentliyi 
AccessBank-ı “Azərbaycanın ən şəffaf 
Bankı” adına layiq görüb;
Mikromaliyyə Assosiasiyası AccessBank-ı 
“Ən yaxşı məşğulluq təşkilatı” adına layiq 
görüb. 

2011
Fitch reytinq agentliyi AccessBank-ın 
Azərbaycan maliyyə sektorunda ən yüksək 
reytinq olan “BB+ Sabit” reytinqini təkrarən 
təsdiqləyib; 
AccessBank Global Finance agentliyinin 
“Azərbaycanda inkişaf etməkdə olan 
bazarların ən yaxşı bankı” mükafatına layiq 
görülüb;
Euromoney təşkilatı ardıcıl olaraq ikin-
ci dəfə özünün “Yüksək keyfiyyətə görə 
mükafatlar” buraxılışında AccessBank-ı 
“Azərbaycanın ən yaxşı Bankı” adına layiq 
görüb;
The Banker nəşri özünün “İlin Bankı” 
buraxılışında AccessBank-ı “Azərbaycanda 
ilin bankı” adına layiq görüb. 
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Mövcud siyasi vəziyyət 2011-ci il 
ərzində dəyişməz qalıb, ölkə daxilində 
heç bir seçki, yaxud ciddi bir problem 

baş verməyib və bu sabitliyin 2012-ci ildə də, 
sonrakı illərdə də qorunub saxlanacağı gözlənilir. 
Dekabr ayında Azərbaycanın təbii qazının Avropa 
bazarlarına ixrac edilməsi üçün 2 000 km-lik qaz 
boru kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədar Türkiyə 
ilə Azərbaycan arasında müqavilə imzalanıb. 
Qazın ilk tədarükünün 2017-ci ilədək baş tutacağı 
gözlənilməsə də, neft hasilatının zəifləyəcəyinin 
ehtimal edildiyi bir şəraitdə bu müqavilə ən azı 
növbəti onillik ərzində Azərbaycanın geosiyasi 
əhəmiyyətini və iqtisadi sabitliyini təmin edir. 
Neft hasilatının zəifləməsi artıq 2011-ci ildə hiss 
olunub – hasilat 11% azalıb və Dövlət Statistika 
Komitəsinin məlumatına əsasən, ÜDM-n artımı 
2010-cu ildəki 5%-lə müqayisədə 2011-ci ildə 
0.1% təşkil edib. 2011-ci ildə qeyri-neft ÜDM-da 
9.4%-lik güclü artım müşahidə olunub. 2010-cu 
ildə müşahidə olunan zəif məhsuldarlıqdan sonra 
2011-ci ildə məhsuldarlığın artması sayəsində 
kənd təsərrüfatı sahəsində 5.8%-lik artım qeydə 
alınıb və bu, bir çox kəndli təsərrüfatlarına müsbət 
təsir göstərib. Nominal ÜDM-də 20.4%-lik artım 
qeydə alınaraq 2010-cu ildəki 41.6 milyard man-
atdan (52.9 milyard ABŞ dollarından) 50.1 milyard 
manata (63.7 milyard ABŞ dollarına) yüksəlib. 
Bu, ümumdünya neft qiymətlərinin artaraq neft 
hasilatının azalmasını kompensasiya etməsi ilə 
əlaqədardır. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 2010-cu 
ildəki 11.4 milyard manatla (14.5 milyard ABŞ 
dolları ilə) müqayisədə 37.7% artaraq 15.7 milyard 
manata (20.0 milyard ABŞ dollarına) çatıb, xərclər 
isə 2010-cu ildəki 11.8 milyard manatla (15.0 
milyard ABŞ dolları ilə) müqayisədə 2011-ci ildə 
30.8% artaraq 15.4 milyard manat (19.6 milyard 
ABŞ dolları) təşkil edib. Rəsmi istehlak xərcləri 
indeksinə əsasən, inflyasiya 2009-cu ildəki 1.5%-
dən və 2010-cu ildəki 5.7%-dən 7.9%-ə yüksəlib. 

Aktiv ticarət balansı 2010-cu ildəki 14.8 mil-
yard ABŞ dolları ilə müqayisədə artaraq 16.8 mil-
yard ABŞ dolları, ixracat 26.6 milyard ABŞ dolları, 
idxal isə 9.8 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bu, 
valyuta sabitliyinə imkan yaradıb və yerli istinad 
valyutasına, yəni ABŞ dollarına nisbətdə faktiki 
surətdə dəyişməz qalaraq 2010-cu ildəki 0.7979 
manatla müqayisədə 0.7865 manat təşkil edib. 
Enerji ixracatı ortamüddətli iqtisadi sabitliyi təmin 
etməlidir, amma həm enerji qiymətlərinə xas olan 
dəyişkənlik, həm də neft hasilatının zəifləməsi 
iqtisadi diversifikasiyaya olan tələbatı artırır. Digər 
tələbatlar isə inflyasiya təzyiqlərinə nəzarət, biznes 
mühitinin yaxşılaşdırılması və neft gəlirlərindən 

əldə olunan mənfəətin genişləndirilməsi ilə bağlıdır. 
Bank sektorunun inkişafı iqtisadi inkişafı təzahür 

etdirib və bir sıra bankların fəaliyyəti digərlərindən 
daha yaxşı olub. Bank aktivlərinin cəmi 2011-ci 
ildə 7.3% (13.3 milyard manatdan 14.3 milyard 
manatadək) artıb – kredit portfelinin cəmi 5% (8.6 
milyard manatdan 9.0 milyard manatadək) ar-
taraq 2010-cu ildə müşahidə olunan 14%-lik artım 
göstəricisini geridə qoyub. Depozitlərin artımı isə 
daha sürətlə cərəyan edərək 29%-lik artımla 6.7 mil-
yard manat təşkil edib. ÜDM-n payı qismində ümu-
mi bank aktivləri 2010-cu ildəki 32%-dən 28%-ə, 
kredit portfelinin cəmi 2010-cu ildəki 21%-dən 
18%-ə düşüb, depozitlər isə 2010-cu ildəki 12%-
dən 13%-ə yüksələrək bankın təsir səviyyəsinin 
nisbətən aşağı olduğunu göstərib. Səhmlərinin 
əksər hissəsi dövlətə məxsus olan Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı öz üstünlüyünü davam etdirsə də, 
2011-ci ildə onun ümumi aktivlərinin cəmində 9.3%-
lik, kredit portfelində isə 15%-lik azalma müşahidə 
olunub və nəticədə onun ümumi Bank Aktivlərinin 
bazardakı payı 35%-ə və Kredit Portfelinin payı da 
35%-ə düşüb (2010-cu illə müqayisədə, müvafiq 
olaraq, 42% və 43% azalma). 

Bank sektorunu gücləndirmək məqsədi 
ilə, kapitallaşdırılmış mənfəətin 3 il müddətinə 
vergidən azad olunması haqqında 1 yanvar 2009-
cu il tarixdə qəbul edilmiş qərardan bank sektoru 
2011-ci ildə də faydalanıb. Mərkəzi Bank uzun 
illər bank sektorunda konsolidasiyanı dəstəkləsə 
də, konsolidasiyanın həcmi aşağı olub və 2011-ci 
ilin sonunda bankların sayı 44 olub (2010-cu ilin 
sonunda 45 bank fəaliyyət göstərib). 

AccessBank bu sektorda üstün mövqe tutmaq-
da davam etsə də, iqtisadiyyatın aşağı pillələrinin 
iqtisadi səngimənin təsirinə məruz qalması 
səbəbindən 2011-ci ildə bu üstünlük əvvəlki 
illərə nisbətən zəif olub. Ümumi bank aktivləri ilə 
hesabladıqda, AccessBank-ın bazardakı payı 
2010-cu ilin sonundakı 2.8%-dən 2.7%-ə enib və 
44 bank arasında AccessBank tutduğu 7-ci yerdən 
8-ci yerə düşüb. Eyni zamanda, ümumi kredit port-
feli ilə hesabladıqda, Bankın bazardakı payı 3.0%-
dən 3.1%-ə yüksəlsə də, mövqeyi 6-cı yerdən 7-ci 
yerə enib. Kənd təsərrüfatı kreditlərində 30 000 
müştəriyə malik AccessBank, Azərbaycanın bank 
sektorunda ümumi aqrokredit portfelində 7%-lik 
paya sahib olmaqla, bazarın lideri olaraq qalır. 
Banklardan əlavə, təxminən 27 qeyri-bank kredit 
təşkilatı da mikromaliyyələşdirmə ilə məşğul olur. 
Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMFA) 
mikromaliyyə fəaliyyəti ilə məşğul olan 30 təşkilat 
(18 qeyri-bank maliyyə təşkilatı və 12 bank, o 
cümlədən AccessBank) haqqında məlumat toplayıb. 

BİZNESİN TəHLİLİ
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Həmin təşkilatların mikro kredit portfeli 2011-ci ilin 
sonunda 646 milyon ABŞ dolları həcmində qalıb və 
nəticədə AccessBank-ın bazardakı payı 2010-cu 
ilin sonundakı 36%-dən 28%-ə enib. Beləliklə, Ac-
cessBank, xüsusən, kiçik fermer təsərrüfatlarına 
xidmət göstərilməsi sahəsində Azərbaycandakı 
mikromaliyyə təşkilatları arasında qeyd-şərtsiz lider-
dir.

Bankçılıq və mikromaliyyələşdirmə sahəsində 
rəqabət intensivləşsə də, digər banklar tərəfindən 
AccessBank-ın məqsədli müştəri qruplarına ef-
fektiv maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi məh-
dud olaraq qalır. Eyni zamanda, qeyri-bank 
mikro maliyyələşdirmə təşkilatları ilə müqayisədə 
AccessBank-ın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, əsas 
maliyyə mənbələrindən əlavə, öz müştərilərinə 

tam çeşidli bank xidmətləri, o cümlədən, əmanət 
məhsulları təqdim edir. AccessBan k öz xidmətlərini 
maksimal effektivlik və şəfafflıqla həyata keçirməklə, 
müştərilərin vaxtına və puluna qənaət etməklə mikro 
və kiçik biznesin maliyyələşdirilməsi sahəsində 
özünün bazardakı aparıcı mövqeyini qoruyub 
saxlayır. Bununla belə, rəqabətin intensivləşməsi 
müştərilərin ifrat borclanması riskini də artırır, çünki 
bir çox müştərilər bir neçə kreditordan kredit almağa 
çalışırlar. AccessBank rəhbərliyi bu riski ciddi qəbul 
edərək digər təşkilatlara borcu çox olan müştərilərə 
kreditin verilməsini azaldır və ifrat borclanmanın 
qarşısının alınması istiqamətində AMFA ilə fəal 
əməkdaşlıq edir (bax: “Məsul bankçılıq yolunda 
AccessBank-ın qabaqcıl mövqeyi” məqaləsi). 

AccessBank Məsul Bankçılıq prinsipi əsasında, 
öz müştəriləri üçün etibarlı və şəffaf fəaliyyət 
göstərən, faydalı və əlverişli xidmətlər təklif 
edən uzunmüddətli tərəfdaş olmaq məqsədi ilə 
yaradılıb. AccessBank öz müştərisinin biznesini 
və ödəniş imkanlarını ətraflı araşdıraraq sahibkar-
lara üzləşdikləri riskləri qiymətləndirməkdə və 
öhdəsindən gələ bilməyəcəkləri yüksək borclan-
ma yükünün qarşısının alınmasında kömək edir. 
Bu prinsip pərakəndə kreditləşməyə şamil edilir 
– burada AccessBank-ın kredit məhsullarının 
müştərilər üçün faydalı olması və müştəriləri 
həddən artıq borcla yükləməməsi üçün həmin 
məhsullar ətraflı şəkildə təhlil olunur. Bütün bu 
məhsulları təqdim edərkən AccessBank xidmət 
prosedurlarını mümkün qədər şəffaf və sadə 
şəkildə qurmağa və müştərilərə müsbət təsir 
göstərməyə çalışır. Buna misal olaraq, manat 
resurslarının yüksək xərclərlə bağlı olmasına 
rəğmən, AccessBank-ın öz müştərilərini valyuta 
riskinə məruz qoymamaq məqsədi ilə yerli valyuta 
ilə verilən kreditlərin həcmini artırdığını göstərmək 
olar (bax: “AccessBank-ın mənfəətliliyinin müş-
təri üçün faydası” məqaləsinə). 2009-cu ildə 
AccessBan k Müştərilərin Mühafizəsi üzrə SMART 
Kampaniyasına qoşulmaqla özünün Məsul 
Bankçılıq missiyasını rəsmiləşdirib və Azər bay-
canda bu kampaniyaya qoşulan ilk bank olub. Bu, 
bütün müştərilərə şəffaf, dəqiq və vicdanlı maliyyə 
xidmətləri göstərməkdə mikromaliyyə liderlərinə 
kömək edən qlobal kampaniyadır. 2011-ci ildə 
AccessBank Azərbaycanda müş tərilərin mühafizə 

olunması təcrübəsi üzrə Smart Assessment 
kampaniyasına könüllü şəkildə qoşulan ilk təşkilat 
olub, çünki AccessBank bu sahə də bazarın lideri 
olmağa çalışır. 2010-cu ildə AccessBank MFTrans-
parency şirkətinin Şəffaf Qiymətləndirmə Təşəb-
büsünə qoşulan aparıcı təşkilatlardan biri olaraq, 
müqayisəli İllik Faiz Dərəcələrini MFTransparenc y 
şəbəkə saytında dərc etdirib və Müştərilərin 
Mühafizəsi və İfrat Borclanmanın Qarşısının 
Alınması sahəsində əldə etdiyi uğurlara görə 
Mikromaliyyə Mərkəzinin (MFC) illik konfransında 
SMART Kampaniyası və MFC tərəfindən mükafa-
ta layiq görülüb. İfrat borclanma riskinin artması 
şəraitində öz mis siy asına sadiq qalan AccessBan k 
AMFA-nın Müş tərilərin Mühafizəsi üzrə Kampa-
niyasını fəal şəkildə dəstəkləyir. Biz müştəri 
borclarının səviyyəsinin müəyyən edilməsində və 
hətta ən yaxşı kredit tarixçəsinə malik müştərilərin 
bir neçə kreditordan kredit alması hallarını 
azaltmaq da köməklik göstərmək üçün Mərkəzi 
Bankın Kredit Reyestrindən istifadə edirik. Bu, 
2011-ci ildə mikro kredit müştərilərinin sayının 
9,000 nəfər azalması ilə nəticələnib. Bununla 
belə, AccessBank-ın Məsul Bankçılıq prinsiplərinə 
düzgün yanaşmasının daha aydın və obyektiv 
göstəricisi Bankın PAR > 30 gün əmsalına malik 
aşağı borclanma dərəcəsinin 2011-ci ildə daha 
da yaxşılaşaraq ilin sonunda bütünlüklə portfelin 
0.76%-ni təşkil etməsidir (2010-cu ilin sonunda bu 
rəqəm 1.00% təşkil edib). Hətta Bankın pəra kəndə 
kreditlərində PAR > 30 gün əmsalı ilin sonunda 
0.27%-lik aşağı səviyyədə olub.

MƏSUL BANKÇILIQ YOLUNDA
ACCESSBANK-IN QABAQCIL MÖVQEYİ 
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Maliyyə Nəticələri
2011-ci ildə AccessBank-ın ümumi aktivləri 

6%-dək artaraq ilin sonunda 488 milyon ABŞ 
dolları təşkil edib, halbuki, 2010-cu ilin sonunda bu 
rəqəm 459 milyon ABŞ dolları təşkil edirdi. 29 mi-
lyon ABŞ dolları həcmində bu yüksəliş depozitlərin 
27 milyon ABŞ dolları həcmində artması (2010-cu 
ilin sonundakı 152 milyon ABŞ dollarından 18% 
artaraq 179 milyon ABŞ dolları təşkil edib) və 
22  milyon ABŞ dolları həcmində mənfəətlərin 
əldə edilməsi sayəsində mümkün olub. Kapital 
adekvatlığı son dərəcə yüksək olub, ilin sonun-
da Ümumi Kapital Adekvatlığı üzrə 29%, Tier 1 
üzrə isə 26% təşkil edib. Bu isə Mərkəzi Bankın 
tənzimləyici normasını (müvafiq olaraq, 12% və 
6%) iki dəfədən də artıq üstələyir.

2011-ci ildə vergidən sonrakı mənfəət 22 
milyon ABŞ dollarına çatıb ki, 2010-cu ildə bu 
rəqəm 33 milyon ABŞ dolları təşkil edirdi. Kreditlər 

üzrə faiz dərəcələrinin azaldılması və xərclərin 
artması səbəbindən mənfəətliliyin aşağı düşməsi 
gözlənilirdi. Bu, Xərc / Gəlir əmsalına öz təsirini 
göstərib və bu əmsal 2010-cu ildəki 58%-lə 
müqayisədə 2011-ci ilin sonunda 70% təşkil edib, 
Maliyyə gəliri isə 30.5%-dən 33.0%-ə düşüb. Faiz 
dərəcələrinin aşağı salınması, həmçinin, Maliyyə 
Xərclərini də azaldıb, amma bu azalma cüzi olub 
və 2010-cu ildəki 9.4%-lə müqayisədə 9.1% təşkil 
edib. Portfelin 11% həcmində artması bu azalmanı 
qismən də olsa kompensasiya edib. Nəhayət, 
kapitallaşdırılmış mənfəətin vergidən azad edilməsi 
sayəsində (yuxarıda göstərilir) mənfəətlilik qo-
runub saxlanılıb, çünki AccessBank 2011-ci il üzrə 
qazancının əksər hissəsini kapitallaşdırıb. Sen-
tyabr ayında Bank öz səhmdarlarına 6.4 milyon 
manat həcmində dividend ödəyib.

BİZNESİN TəHLİLİ

AccessBank 2007-ci ildən etibarən genişləndikcə 
və öz effektivliyini artırdıqca, bankın biznesi də 
mənfəət gətirməyə başlayıb. AccessBank səhmdarları 
və rəhbərliyi Bankın mənfəətliyinin faydasını 
müştərilərimizlə bölüşdürməyə çalışıb və 2010-2011-ci 
illərdə Bank bütün kreditlər üzrə faiz dərəcələrini ən azı 
3 faiz nöqtəsinə qədər azaldıb. Amma AccessBank-
ın mənfəətliliyinin müştərilər üçün faydası təkcə faiz 
dərəcələrinin azaldılması ilə məhdudlaşmır. Access-
Bank tərəfindən qazanılan bütün mənfəətin əksər 
hissəsi Bankın və filial şəbəkəsinin genişləndirilməsinə 
yönəldilib. Nəticədə, AccessBank bu gün 2006-cı illə 
müqayisədə 20 dəfə artıq sayda müştəriyə maliyyə 
xidmətləri göstərmək iqtidarındadır. Ən əhəmiyyətlisi 
odur ki, bankın mənfəətliliyi yerli valyuta ilə (manatla) 
verilən kreditlərin qat-qat artmasına və on minlərlə 
AccessBank müştərisinin üzləşə biləcəyi valyuta 
riskinin qarşısını almağa şərait yaradıb.  Bankın 
kapitalı manat denominasiyasında olduğundan, bu, 
AccessBank-ın əsas manat resurslarından birini 
yaradıb. Bölüşdürülməmiş mənfəət bankın kapitalına 
daxil edildiyindən, AccessBank-ın manat resursları 
da artıb. 2011-ci ilin sonunda AccessBank 110,000 
müştəriyə manat denominasiyalı kreditlər verib (ümumi 
kreditlərin 91%-i), 2006-cı ilin sonunda isə bu göstərici 
4,300 nəfər (33%) təşkil edirdi. 2011-ci ilin sonunda 
AccessBank-ın manat portfeli 178 milyon ABŞ dolları 
ekvivalentinə (biznes portfelinin 47%-i) çatıb, 2006-cı 
ilin sonunda isə bu göstərici 4,5 milyon ABŞ dolları 
(biznes portfelinin 10%-i) təşkil edirdi.

ACCESSBANK-IN MƏNFƏƏTLİLİYİNİN MÜŞTƏRİ 
ÜÇÜN FAYDASI
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Kredit Portfelinin inkişafı
2011-ci ildə AccessBank-ın ödənilməmiş kredit port-
felinin cəmi 11% artıb və 378 milyon ABŞ dollarına 
çatıb, 2010-cu ilin sonunda isə bu, 341 milyon ABŞ 
dolları təşkil edirdi. 2011-ci ildə ümumilikdə 470 mi-
lyon ABŞ dolları məbləğində 120,000 kredit verilib 
(2010-cu ildə 436 milyon ABŞ dolları məbləğində 
123,000 kredit verilib) və orta kredit həcmi 3,900 
ABŞ dolları (2010-cu ildə 3,554 ABŞ dolları) təşkil 
edib. İlin sonunadək AccessBank-da 269,000-dən 
artıq müştəriyə 1.8 milyard ABŞ dolları məbləğində 
520,000 kredit verilib. Portfelin keyfiyyəti yüksək 
səviyyədə qalıb, Riskli portfel > 30 gün əmsalı il 
ərzində 0.76%, 2010-cu ilin sonunda isə 1.00% 

təşkil edib. Müstəsna dərəcədə aşağı olan bu 
borc səviyyəsi AccessBank-ın məsul kreditləşmə 
və müştərilərin ifrat borclanmasının qarşısının 
alınması prinsiplərinə riayət etdiyini göstərir (bax: 
“Məsul bankçılıq yolunda AccessBank-ın qabaqcıl 
mövqeyi” adlı məqalə). 2011-ci ildə ümumilikdə 1.9 
milyon ABŞ dolları həcmində kredit hesabdan sil-
inib və bu kreditlərin əksəriyyətinin hələ də bərpa 
ediləcəyi gözlənilir, amma onların məhkəmə yolu ilə 
bərpa edilməsi bir neçə il vaxt apara bilər.  Əvvəllər 
hesabdan silinmiş kreditlərin bərpası 2011-ci ildə 
430,000 ABŞ dolları təşkil edib.

2010-2011-Cİ İLLƏRDƏ ÜMUMİ KREDİT PORTFELİNİN İNKİŞAFI
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Biznes Bankçılığı
BİZNES PORTFELİNİN İNKİŞAFI 

2011-ci ilin sonunadək ödənilməmiş biznes 
kreditləri portfeli 8% artaraq 338 milyon ABŞ 
dollarına çatıb (83,000 kredit), 2010-cu ilin sonun-
da isə bu rəqəm 313 milyon ABŞ dolları təşkil edib 
(92,000 kredit). Ümumilikdə, 2011-ci ildə 409 mi-
lyon ABŞ dolları məbləğində 79,523 biznes krediti 
verilib, 2010-cu ildə isə 397 milyon ABŞ dolları 
məbləğində 90,262 biznes krediti verilmişdi. Bütün 
biznes kreditlərinin orta həcmi 5,139 ABŞ dolları 
təşkil edib və bütün biznes kreditlərinin 32%-i 
AccessBank-dan ilk dəfə kredit almış müştərilərə 
verilib. 

100 – 10 000 ABŞ dolları civarında dəyişən 
Mikrokreditlərin həcmi 2011-ci il ərzində cüzi 
şəkildə - 1%, yaxud 2 milyon ABŞ dolları 
həcmində azalaraq 157 milyon ABŞ dollarına 
düşüb (77,500 kredit). Bu seqment həm kreditlərin 
sayında – bütün biznes kreditlərinin 94%-i 10,000, 
78%-i isə 5000 ABŞ dollarından az olub – həm 
də məbləğində üstünlük təşkil edib və ümumi 
biznes portfelinin 47%-nə bərabər olub. 2011-ci 
ildə ümumilikdə 234 milyon ABŞ dolları həcmində 
76,000, yəni il ərzində KOB müştərilərinə verilən 
kreditlərdən təxminən 60% artıq mikro krediti veri-
lib. Bu, AccessBank-ın Mikro seqmentinə yetir-
diyi diqqətin təzahürüdür. AccessBank-ın risk 
idarəçiliyinin gücü mikro portfel üzrə Riskli portfel 
> 30 gün göstəricisinin son dərəcə aşağı olması 
ilə təzahür edir – ilin sonunda bu göstərici 0,96% 

təşkil edib. 2011-ci ildə 1.2 milyon ABŞ dolları 
həcmində 425 mikrokredit hesabdan silinib. 

Göstərilən dövrdə ən əhəmiyyətli artım, 
10,001-20,000 ABŞ dolları civarında dəyişən 
Etibarlı Kredit seqmentində qeyd olunub. İl 
ərzində qalıq portfeli 40% artaraq 26 milyon ABŞ 
dollarına çatıb (2,500 kredit) və il ərzində 28 mily-
on ABŞ dolları həcmində 1,851 etibarlı kredit ver-
ilib. Mikrokreditləşmə texnologiyasından istifadə 
etməklə effektivliyin gələcək artımına və daha çox 
kreditin verilməsinə nail olmaq məqsədi ilə 2008-
ci ildə bu seqment differensiallaşdırılıb. Yerli va-
lyuta ilə verilən Mikro və Etibarlı kreditlərin payının 
artırılması yolu ilə həm bank, həm də müştərilər 
üçün mövcud olan risk səviyyəsi azaldılıb. Əgər 
manatla verilən kreditlərin həcmi 2008-ci ildə 64%, 
2010-cu ildə isə 85% təşkil edirdisə, 2011-ci ildə 
manatla verilən Mikro və Etibarlı kreditlərin həcmi 
92%-ə çatıb (77,793 kreditin 71,421-i manatla ver-
ilib). 

2011-ci ildə KOBK portfeli (20,000 ABŞ 
dollarından artıq kreditlər) 15%, yaxud 20 milyon 
ABŞ dolları həcmində artaraq 155 milyon ABŞ 
dollarına çatıb və il ərzində 147 milyon ABŞ dolları 
həcmində 1,730 kredit verilib (orta kredit həcmi 
84,774 ABŞ dolları). KOBK portfeli  üzrə Riskli 
portfel > 30 gün göstəricisi ilin sonunda 0.66% 
təşkil edib və 588,231 ABŞ dolları həcmində 25 
kredit hesabdan silinib. 

BİZNESİN TəHLİLİ
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BİZNESİN TəHLİLİ

AccessBank kənd təsərrüfatını hər zaman 
maliyyələşdirsə də, 2007-ci ilədək Bankda bu sahə 
üçün xüsusi məhsul hazırlanmayıb. Nəticədə, 
2007-ci ilin əvvəlində kənd təsərrüfatı bizim biznes 
portfelimizin yalnız 1.3%-ni təşkil edib, halbuki, bizim 
hesablamalarımıza görə, əksər Azərbaycan ailələri 
bir neçə gəlir mənbəyinə malik olsa da, onların 40%-
nin büdcəsini məhz kənd təsərrüfatından əldə olunan 
gəlir təşkil edir. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı 
Azərbaycanın maliyyə sektorunun diqqətindən 
kənarda qalmışdı və biz bu sahədə geniş imkanların 
mövcud olduğunu görürdük. Kənd təsərrüfatının 
tələbatının ödənilməsi üçün xüsusi məhsula ehtiyac 
olduğunu dərk edərək biz 2007-ci ilin ortalarında 
aqrokreditləri işə saldıq. Bizim standart mikrokredit 
məhsulumuz yalnız cari nağd pul axını qismində 
təzahür edir. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailələr 
çox zaman gəlir mənbələrinin olmadığı, yaxud son 
dərəcə aşağı olduğu bir şəraitdə əkib-biçmək üçün 
maliyyə vəsaitlərinə ehtiyac duyurlar. Buna görə də 
aqrokredit məhsulları üçün biz, borc xidməti əmsalını 
müəyyən etmək məqsədi ilə gələcək nağd pul axınını 
təhlil etmək üçün nümunələr və metodologiyalar 
işləyib hazırladıq. Biz, həmçinin, kənd təsərrüfatından 

əldə olunan gəlir axınının dəyişkənliyini nəzərə 
alaraq, kreditdən tədricən istifadə olunması və 
qaytarılması ilə əlaqədar qrafiklər də tətbiq etdik – 
bizim mövcud məhsulumuz bərabər aylıq ödənişlərə 
malik idi və mümkün girovların siyahısına mal-qara, 
kənd təsərrüfatı mexanizmləri və avadanlığı, balıq 
və digər məhsullar da daxil edilmişdi. Nəhayət, biz 
kənd təsərrüfatı sahəsini başa düşməyi və təhlil 
etməyi öyrətmək üçün kredit mütəxəssislərimizə təlim 
keçdik. 
Aqrokreditlərin tətbiqi son dərəcə uğurlu oldu. Hal-
hazırda AccessBank-ın regional filiallarında bütün 
biznes kreditlərinin yarıdan çoxu bu məhsul əsasında 
verilir. 2011-ci ilin sonunadək aqrokredit portfeli 53 
milyon ABŞ dollarına / 31,000 kreditə çatıb, orta 
kredit həcminin cəmi 2,538 ABŞ dolları təşkil edib, 
həmin məhsul əsasında isə ümumilikdə 235 milyon 
ABŞ dolları / 101,000 kredit verilib. Hal-hazırda 
AccessBank kənd təsərrüfatı sahəsində aparıcı 
investordur və kənd təsərrüfatının əsas sahələrinin 
maliyyələşdirilməsi məbləğ etibarı ilə bizim ümumi 
biznes portfelimizin 15.7%-ni, biznes müştəriləri 
bazasının isə 37.9%-ni təşkil edir (2007-ci ilin yanvar 
ayında, müvafiq olaraq, 1.3% və 5%). 

ACCESSBANK KƏND TƏSƏRRÜFATINI 
MALİYYƏLƏŞDİRİR
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AccessBank-ın kredit portfelinin iqtisadi sek-
torlar üzrə diversifikasiyası 2011-ci ildə də 
təkmilləşməkdə davam edib. Özəl sek-
tor iqtisadiyyatı və maliyyə strukturunu əks 
etdirməklə, pərakəndə və topdansatış ticarətinin 
payı daha da genişlənərək ilin sonunda qalıq 
kreditlər üzrə biznes portfelinin 57%-ni təşkil edib 
(xidmətlər – 19.5%, kənd təsərrüfatı – 15.0%). 
Ticarət göstəriciləri yüksək olsa da, onlar 2006-cı 
ilin sonundan 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, 2010-cu ildəki 17.6%-ə nisbətdə 
2011-ci ildə təxminən 2%-lik artım kimi qeyd olu-
nub. Kreditlərin sayına gəldikdə isə, indi kənd 
təsərrüfatı sektoru kreditlərin sayında daha böyük 
paya malikdir – onlar biznes portfelinin cəminin 
35%-dən artıq hissəsini təşkil etməklə, sektorda 
daha kiçik orta kredit həcmini təzahür etdirir. 
AccessBank-ın portfelində kənd təsərrüfatı sek-
torunun 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 53 milyon ABŞ dollarına 
çatıb (verilən kreditlərin orta həcmi cəmi 2,540 
ABŞ dolları təşkil edir). Keyfiyyət yüksək olaraq 
qalır, Riskli portfel > 30 gün 1.02% həddindədir, 
2010-cu ildə isə bu göstərici 1.37% təşkil edir-
di. Bu yaxşılaşmanın səbəbi, 2011-ci ildə kənd 

təsərrüfatında məhsuldarlığın yüksək olması 
ilə bağlıdır. Aqrokredit portfelinin cəmi, yuxarıda 
göstərilən əsas kənd təsərrüfatı sektoru üçün 
göstəriləndən 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.

KORPORATİV XİDMƏTLƏR 

AccessBank-ın müştəriləri inkişaf etdikcə, 
onların maliyyə ximətlərinə olan tələbatları 
da tədricən artır. Həmin tələbatları 

ödəmək məqsədi ilə Korporativ Xidmətlər De-
partamenti yaradılıb və Baş Ofis heyəti filial 
heyətinə müştərilərə xüsusiləşdirilmiş xidmətlər 
göstərməkdə kömək edir. Buraya AccessBank 
vasitəsi ilə Əməkhaqqı Layihəsi və Ticari Maliyyə 
Əməliyyatları əsasında şirkətin əməkhaqqı 
cədvəlinə nəzarət edilməsi daxildir. Departa-
ment, həmçinin, bank xidmətlərinə ehtiyacı olan, 
amma heç də mütləq maliyyə axtarışında olma-
yan daha böyük azərbaycanlı və əcnəbi şirkətlərin 
və təşkilatların cəlb olunmasına və onlara xidmət 
göstərilməsinə çalışır. Bu cür təşkilatların və 
onların əməkdaşlarının cari hesabları və de-
pozit balansları, Accessbank-ın mikro və kiçik 
müəssisələrə kredit verilməsi fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi və diversifikasiyası kimi strateji 
məqsədə nail olmaqda kömək edir.

31 DEKABR 2011-CU İL TARİXİNƏ QALIQ BİZNESİ PORTFELİNİN SEKTOR ÜZRƏ 
BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ
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Pərakəndə Bankçılıq və əməliyyatlar
DEPOZİTLƏR VƏ CARİ HESABLAR

2009-2010-cu illərdə depozitlərin həcmi təx-
minən 6 dəfə artaraq 26 milyon ABŞ dollarından 
152 milyon ABŞ dollarına çatıb. Bu cür güclü 
artımdan sonra, 2011-ci ildə Bank öz diqqətini 
xərclərin azaldılmasına və depozit portfelinin 
diversifikasiyasına yönəldib. Faiz dərəcələri aşağı 
salınıb, kiçik fərdi əmanətçilərə təklif olunan ən 
yüksək faiz dərəcələrinə malik iri əmanətlərin 
qarşısı alınıb. 18%-lik artım qeydə alınıb və 
depozitlərin cəmi 179 milyon ABŞ dollarına çatıb 
(220,594 hesab). Depozitlərlə maliyyələşən Ümu-
mi Aktivlərin payı, 2008-ci ildəki 11%-lə və 2010-
cu ildəki 33%-lə müqayisədə, 2011-ci ilin sonunda 
38%-dək artıb.

HESAB DÖVRİYYƏSİ
Sahibkarların, beynəlxalq pulköçürmələr 

zamanı vergi orqanlarından və qanuni məhdudiy-
yətlərdən yayınmaq üçün hələ də qeyri-rəsmi 
pulköçürmə sistemlərinə üstünlük vermələrinə bax-
mayaraq, 2011-ci ildə hesab dövriyyəsi 10% artıb. 
Qeyri-nağd dövriyyə 255 milyon ABŞ dollarınadək 
artıb, nağd dövriyyə isə 2010-cu ildəki 835 milyon 
ABŞ dolları ilə müqayisədə 12% artaraq 2011-ci 
ildə 939 milyon ABŞ dollarına çatıb.  Bu biznesi 
inkişaf etdirərkən AccessBank mükəmməl müştəri 
xidmətlərinin gös təril məsinə, müştərilərə HÖEKS 
Azərbaycan ban klararası klirinq sistemindən, 
beynəlxalq pul köçürmələr üçün SWIFT sistemindən 

istifadə olunmasının təklif edilməsinə, bankın müx-
bir hesabları şəbəkəsinə girişin təmin olunmasına 
diqqət yetirir.

PULKÖÇÜRMƏ SİSTEMLƏRİ
Xaricdə çalışan ailə üzvlərinin həyata keçirdi-

yi beynəlxalq pulköçürmələr bir çox aşağı gəlirli 
azərbaycanlı ailələr üçün əsas gəlir mənbəyidir. 
Bu bazara xidmət göstərmək üçün AccessBank öz 
müştərilərində hesab və qeyri-hesab sahibkarları 
üçün bir sıra aparıcı beynəlxalq pulköçürmə 
sistemləri təkilf edir. Buraya  Western Union, 
CoinStar (keçmiş Travelex), Bistraya Pochta, Pri-
vatMoney, Caspian Money, Contact və Zolotaya 
Korona sistemləri daxildir. Sonuncu beş sistem 
öz fəaliyyətini, azərbaycanlı mühacirlərin daha 
çox iş axtardığı MDB ölkələrinə yönəldib. Həmin 
sistemlər vasitəsi ilə həyata keçirilən əməliyyatların 
ümumi sayı 2011-ci ildə 4% artaraq 39,173-ə çatıb, 
köçürülmüş vəsaitlərin ümumi həcmi isə 5% ar-
taraq 23 milyon ABŞ dollarına çatıb.

VİZA KARTLARI
AccessBank Visa debit kartlarını təkcə öz 

müştəriləri üçün əlverişli məhsul qismində deyil, 
həm də müştərilərin öz cari hesablarından istifadə 
edərək nağd vəsaitlərini AccessBank-da əmanət 
qismində saxlamasına kömək etmək üçün yaradıb. 
Əməkdaşların öz əməkhaqqlarını AccessBank-ın 
debit kartları vasitəsi ilə alması məqsədi ilə həyata 
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keçirilən Əməkhaqqı Layihələri KOB müştərilərinə, 
korporativ müştərilərə və onların əməkdaşlarına 
öz cari hesablarından istifadə etməsi və Bankla 
münasibətlərini möhkəmlətməsi üçün imkan yaradır. 
AccessBank-ın Viza kartlarının xüsusiyyətlərinə 
“çoxvalyutalı” seçim daxildir. Bu o deməkdir ki, kart-
lar 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 
bu növ 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. 2011-ci ildə Ac-
cessBank istifadə olunmamış kartları ləğv etmək 
üçün özünün Visa debit kartı üzrə müştəri portfe-
linin səmərəliləşdirilməsinə başlayıb. Nəticədə, 
kartların ümumi sayı 2010-cu ilin sonundakı 19,519 
ədəddən 4% aşağı düşərək 18,706 ədədə çatıb, 
amma tranzaksiyaların ümumi həcmi 25% artaraq 
52 milyon ABŞ dollarına çatıb. Eyni zamanda, 
Əməkhaqqı Layihələrinin sayı, 2010-cu ildəki 
10,000 kartla və 126 layihə ilə müqayisədə, 2011-ci 
ildə 8,746 karta və 54 layihəyə enib.

 
PƏRAKƏNDƏ KREDİTLƏR

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 pərakəndə müştəri bazasının artırılmasına 
şərait yaratmaq; üçüncüsü isə, AccessBank-ın 

göstərdiyi xidmət çeşidlərini artırmaqla KOBK və 
korporativ müştərilərin əlaqələrini gücləndirməkdir. 
AccessBank-ın Pərakəndə Kredit məhsullarının 
çeşidlərinə bir neçə kredit növləri daxildir: Məişət 
avadanlığının pərakəndə satıcılarının müştəriləri 
üçün nəzərdə tutulmuş Tərəfdaş Kreditləri; 
Avtokreditlər; seçilmiş sabit peşə sahibləri olan 
müştərilər üçün nəzərdə tutulmuş nağd kreditlər; 
və müştərilərə özünün uzunmüddətli əmanətlərini 
dayandırmadan qısamüddətli maliyyə vəsaitləri 
əldə etmək imkanı yaradan Əmanət Kreditləridir. 
2011-ci ildə AccessBank özünün pərakəndə kredit 
məhsullarına Daşınmaz əmlak kreditini də əlavə 
edib və bu kredit daşınmaz əmlakın alınmasını, 
tikilməsini və təchiz olunmasını nəzərdə tutur. İlin 
sonunda Daşınmaz əmlak krediti üzrə portfel cəmi 
43 kreditdən ibarət olub və qalıq balansı 1,0 mil-
yon ABŞ dolları təşkil edib, çünki rəhbərlik, hələ ki, 
məhsulun sınaqdan keçirilməsi və onunla əlaqədar 
siyasət və prosedurların işlənib hazırlanması ilə 
məşğuldur. Amma bizim fikrimizcə, gələcəkdə 
Daşınmaz əmlak krediti sürətlə inkişaf edəcək. 

2011-ci ildə Pərakəndə Kredit portfeli 48% ar-
taraq ilin sonunda 31.7 milyon ABŞ dolları (36,232 
kredit) təşkil edib. Amma bu artım çox kiçik çıxış 
nöqtəsindən başlanıb və pərakəndə kredit portfeli 
ümumi portfelin kiçik bir hissəsini – 8,4%-ni təşkil 
edib.

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 

2010-2011-cİ İllƏRDƏ PƏRAKƏNDƏ KREDİTlƏRİN İNKİŞAFI (ABŞ DollARI İlƏ qAlIq PoRTFElİ)
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Yeni istifadəyə verilən meydançada futbol dərsi Kimsəsiz uşaqlar arasında futbol üzrə turnirin qalibləri

U17 Caspian Cup çərçivəsində baş tutan Azərbaycan
və Gürcüstan arasında görüş Mingəçevir şəhərində quraşdırılan mobil futbol meydançası

surətdə məhdudlaşdırır. AccessBank-ın məsul 
kreditləşməni həyata keçirməsinin sübutu olaraq, 
Riskli Portfel > 30 gün göstəricisinin çox aşağı 
olduğunu və ilin sonunda cəmi 0.27% təşkil etdi-
yini göstərmək olar. 2011-ci ildə cəmi 71,000 ABŞ 
dolları həcmində 91 pərakəndə kredit hesabdan 
silinib. 

MARKETİNQ
2010-cu ildə AccessBank Azərbaycan Fut-

bol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) rəsmi 
sponsoru olub. Bu sponsorluq layihəsi 11 milli fut-
bol komandasını, o cümlədən, kişi və qadınlardan 
ibarət yaşlılar və yeniyetmələr komandasını, eləcə 
də futzal və çimərlik futbolu komandalarını əhatə 
edir. AccessBank və AFFA, həmçinin, məktəblərdə 
və bütünlüklə ölkədə futbolun və ümumiyyətlə, 
idmanın və sağlam həyat tərzinin dəstəklənməsində 
birgə çalışır və bu yolla biz, çalışdığımız cəmiyyətdə 
öz əsas missiyamızdan daha artıq səviyyədə rol 
oynamağa çalışırıq. 2011-ci ildə həyata keçirilən 
fəaliyyət növləri məktəblər, qızlar və uşaq evləri 
üçün futbol yarışlarının təşkilini; U-17 Xəzər Kuboku 
uğrunda beynəlxalq futbol turnirinə sponsorluq 

edilməsini; eləcə də Bakı ətrafında və regional 
ərazilərdə kişilərdən ibarət milli komanda üçün 
təqdimat materiallarının işlənib hazırlanmasında 
AFFA ilə əməkdaşlığı əhatə edir. Digər marketinq 
fəaliyyətinə, əvvəlki kimi, televiziya, bilbord və avto-
bus reklamları; filiallar üçün yerli təqdimat vasitələri 
və ictimai miqyasda keçirilən tədbirlər daxildir. Ac-
cessBank-da fəaliyyət göstərən Zəng Mərkəzində 
gün ərzində 550-dən artıq zəng qəbul edilir.

TƏKRAR MALİYYƏLƏŞDİRMƏ
2011-ci ildə AccessBank yeni təkrar maliyyə 

mənbəyi qismində 45.3 milyon ABŞ dolları əldə 
edib və əlavə 17 milyon ABŞ dollarını konsolidasiya 
edib. Bu, bankın 2010-cu ildə əldə etdiyi 25.5 mi-
lyon ABŞ dollarından qat-qat artıq olsa da, 2008-ci 
ildə əldə olunan 81 milyon ABŞ dollarından azdır. 
Borc vəsaitlərinin cəmi, 2009-cu ilin sonundakı 
219 milyon ABŞ dolları və 2010-cu ilin sonundakı 
200 milyon ABŞ dolları ilə müqayisədə 2011-ci ildə 
azalaraq 184 milyon ABŞ dollarına düşüb, çünki 
depozitlərlə maliyyələşən ümumi payı artmaqda 
davam edərək 2010-cu ildəki 33%-dən ilin sonunda 
38%-ə çatıb. Beynəlxalq borc vəsaitləri hesabına 
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maliyyələşən aktivlərin payı da 2010-cu ildəki 
43%-dən aşağı düşərək 38%-ə çatıb, əmanətlərlə 
beynəlxalq təkrar maliyyələşdirmə vəsaitləri 
arasında isə bərabərlik əldə olunub. İdarə Heyəti, 
maliyyələşmə riskini azaltmaq məqsədi ilə Bankın 
maliyyələşmə strukturundakı diversifikasiyanı da-
vam etdirmək məqsədi ilə bu bərabərliyi qoruyub 
saxlamağı qərara alıb.   

İl ərzində aparılan tranzaksiyalara: FMO-
dan alınmış 20 milyon ABŞ dolları; Microfinance 
Enhancement Facility təşkilatından alınmış 
7,5 milyon ABŞ dolları; ResponsAbility SICAV 
təşkilatından alınmış 7,5 milyon ABŞ dolları; 
DWM / SNS Mikromaliyyə Fondu tərəfindən 
manat denominasiyasında 4 milyon ABŞ dolları 
həcmində yeni maliyyələşdirmə vəsaiti və Cənub-
Şərqi Avropa üzrə Avropa Fondu tərəfindən 
verilən 15 milyon ABŞ dolları məbləğində kredi-
tin 7.5 milyon ABŞ dolları həcmində ilk tranşının 
tədricən istifadə olunması daxildir. Əlavə olaraq, 
2011-ci ildə Minlam Microfinance Offshore Master 
Fund tərəfindən manat denominasiyasında 5 mi-
lyon ABŞ dolları, DWM / SNS Mikromaliyyə Fondu 
tərəfindən 7 milyon ABŞ dolları və Triodos SICAV II 
– Triodos Mikromaliyyələşdirmə Fondu tərəfindən 
5 milyon ABŞ dolları həcmində vəsaitin təkrar 
maliyyələşdirilməsi həyata keçirilib.  

AccessBank çoxsaylı beynəlxalq təkrar 
maliyyələşdirmə tərəfdaşları ilə sıx əlaqələri 
davam etdirir və istər 2012-ci ildə, istərsə də 
sonrakı illərdə maliyyələşmə tələblərinə tam riayət 
olunacağına əmindir. Bunun göstəricisi kimi, 
Fitch Ratings Agentliyi tərəfindən AccessBank-a, 
Azərbaycanın özəl bankları üçün ən yüksək və 
ölkə üzrə ali göstəriciyə müvafiq olan “BB+Sabit” 
Uzunmüddətli Emitent Reytinqi verilib. 

İNFRASTRUKTUR
2011-ci ildə AccessBank İmişli regional 

şəhərində yeni filial açıb və bununla da Bankın 
filiallarının ümumi sayı 29-a çatıb. 2012-ci ildə 
Qubada, Maştağada və Sumqayıtda, ümumilikdə 
daha üç filialın da açılacağı gözlənilir. Bundan 
əlavə, Sumqayıt filialı yeni binaya köçürülüb. 
Hal-hazırda AccessBank Azərbaycanın 14 
əsas şəhərində fəaliyyət göstərir və müvafiq 
yaxınlıqdakı ərazilərdə filiallar açmaqla, əhalinin 
90%-nə xidmət edir. Həmçinin, Bankın Baş Ofisinin 
Bakı şəhərinin mərkəzindəki binaya köçürülməsi 
üçün həmin binada bərba işləri aparılıb. Bu, Ban-
ka bütünlüklə Baş Ofis əməkdaşlarını bir araya 
gətirmək imkanı yaradacaq. Bankın Baş Ofisinin 
ehtiyaclarının gələcək 20 il müddətinə ödəniləcəyi 
ehtimal olunur. Həmin binanın bərpası 2012-ci ildə 
həyata keçirilən iki əsas infrastruktur layihəsindən 
biridir – bu layihələrdən ikincisi Bankın əsas 

proqram təminatının Temenos T24 sisteminə 
keçididir. Bu sistem hal-hazırda işlənib hazırlanma 
mərhələsindədir və onun işlənib hazırlanması 
növbəti iki il müddətində davam edəcək. Bu, Bank 
üçün həm maliyyə nöqteyi-nəzərindən, həm də 
idarəetmə miqyasında ən böyük sərmayə olacaq.

RİSK İDARƏÇİLİYİ
Portfelin keyfiyyətinin yüksək olması Access-

Bank-da risklərin mükəmməl səviyyədə idarə 
olunmasından xəbər verir. Amma bu, rəhbərliyi 
arxayınlaşdırmır, çünki rəhbərlik dərk edir ki, 
iqtisadi artımın səngiməsi və bankın böyüməsi 
risklərin də artmasına gətirib çıxara bilər. Risk 
idarəçiliyinin gücləndirilməsi və nəzarət olunması 
davamlı, ardıcıl bir prosesdir. AccessBank üçün 
əsas risk hesab olunan Kredit və Əməliyyat riskləri 
filial səviyyəsində, dəqiq siyasət və prosedurlara 
riayət olunması və funksiyaların bölünməsi yolu 
ilə, hər bir biznes sahəsinə nəzarət edilməsinə 
görə cavabdeh olan orta səviyyəli menecerlər 
tərəfindən idarə olunur. Filial heyəti həm öz Filial 
Menecerləri, həm də Baş Ofisin Biznes və Depar-
tament rəhbərləri, təlimatlandırıcı və yardımçı işçi 
heyəti tərəfindən dəstəklənir. Baş Ofisin biznes 
menecerlərinin texniki dəstəyi ilə, filial rəhbərinə 
iyerarxik tabeçilikdən ibarət olan bu nəzarət struk-
turu effektiv olmaqla bərabər, həyata keçirilən 
siyasət və prosedurların risk idarəçiliyinə tam 
müvafiq olduğunu sübut edir.

Gündəlik risk idarəçiliyi, hər rüb Müşahidə 
Şurasına hesabat verən Risk İdarəçiliyi 
Komitəsi, Risk, APİK və IT Komitələri tərəfindən 
həyata keçirilir. Bu departamentlər riskləri bank 
səviyyəsində, yaxud qlobal səviyyədə nəzərdən 
keçirir, səciyyəvi risk aspektlərini tədqiq edirlər.  
2008-ci ildə yaradılan Risk İdarəçiliyi Departa-
menti, ilk növbədə, 100,000 ABŞ dollarından artıq 
məbləğdə verilən bütün yeni kreditlərin nəzərdən 
keçirilməsi üçün məsuliyyət daşıyır – bu, portfelə 
müstəqil nəzarət, strateji monitorinq və bütün risk 
aspektlərinin təhlil olunmasını təmin edir.

Valyuta və likvidlik riskinə Xəzinədarlıq De-
partamenti, Maliyyə Direktoru və Baş Menec-
er tərəfindən, Müşahidə Şurasının təyin etdiyi 
məhdudiyyətlər çərçivəsində və Bankın valyuta 
və likvidlik mövqelərindən nəzarət olunur. Valyuta 
Riski, Bankın yerli və xarici valyuta resurslarından 
yerli və xarici valyutada verilən kreditlərin 
balanslaşdırılması yolu ilə minimuma endirilib 
(bax: “AccessBank-ın mənfəətliliyinin müştəri 
üçün faydası”). Daha sonra Valyuta, Likvidlik və 
Faiz Dərəcələri üzrə risklərin idarə olunması hər 
ay APİK Komitəsi tərəfindən, eləcə də ən azı hər 
rübdə Risk Komitəsi və Müşahidə Şurası tərəfindən 
nəzərdən keçirilir.   
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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 Custom-
er – Öz müştərini tanı) siyasətinin 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 
fəaliyyətlər haqqında məlumatların vaxtlı-vaxtında 
rəhbərliyin şəxsi kompüterlərinə daxil edilməsinə 
və bununla da rəhbərlik tərəfindən nəzarətin 

gücləndirilməsinə və risklərin idarə olunmasına 
imkan yaradır.  Uzun illər beynəlxalq nüfuzlu ban-
klar tərəfindən tədqiq olunan Temenos T24 sistem-
inin tətbiq edilməsi sayəsində bu imkan daha da 
gücləndiriləcək. 

AccessBank-da nəzarət mexanizmlərinin və 
Risk İdarəçiliyinin effektivliyinə Daxili Audit şöbəsi 
tərəfindən daim nəzarət olunur. 2011-ci ilin sonun-
da Audit Departamentində 11 nəfər əməkdaş tam 
ştatla çalışır və onlar ən azı hər il hər bir filialı və 
Baş Ofis departamentini yoxlayır. Departamentin 
işi, bilavasitə Müşahidə Şurasına və Səhmdarların 
Ümumi Yığıncağına hesabat verən Audit Komitəsi 
tərəfindən dəstəklənir. 

Bankda Risk İdarəçiliyinin texniki inkişafı da, həm-
çinin, AccessHolding səviyyəsində, LFS-in Berlin dəki 
biznes mütəxəssisləri tərəfindən dəstəklənir.

2011-ci ildə üstünlük təşkil edən iqtisadi sabit-
liyinin 2012-ci ildə və daha sonra da davam 
edəcəyi gözlənilir, xüsusən, neft qiymətlərinə dair 
proqnozlar da müsbətdir. Bununla belə, bank sek-
torunda kredit riskləri öz mövcudluğunu davam 
etdirir və xüsusən, Maliyyə Sektorunda rəqabətin 
intensivləşməsi bir çox müştərilərin bir neçə 
təşkilatdan kredit almasına şərait yaradır ki, bu da 
müştərilərin ifrat borclanmasına səbəb olur. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi 
AccessBank-ın inkişafında da öz əksini tapır: 
Bankın artım göstəriciləri aşağı düşür, çünki 
dəyişkən iqtisadi mühit maliyyə vəsaitlərinə 
tələbatı zəiflədir, AccessBank-ın filial şəbəkəsinin 
genişləndirilməsi isə sona çatmaq üzrədir. Bu-
nunla belə, iqtisadi artımın səngiməsi və inflyasiya 
səviyyəsinin aşağı olması əmanətlərə müsbət təsir 
göstərərək depozitlərə tələbatı artırır. Bu, Access-
Bank-a həm öz maliyyə vəsaitlərini diversifikasi-
ya etməkdə, həm də öz yerli valyuta resurslarını 
artırmaqda kömək edir – bunun üçün Bank ma-
natla verilən kreditlərin həcmini artırır ki, bu da həm 
müştərilər, həm də Bank üçün valyuta riskini azaldır. 
Bank imkan daxilində riskləri azaltmağa və aradan 
qaldırmağa səy göstərəcək. Hal-hazırda 2012-
ci il üzrə və ortamüddətli miqyasda risklərin idarə 
olunmasına və artıma nəzarət edilməsinə daha 
çox diqqət yetirir. Maliyyə sektorunda rəqabətin 
inkişaf etməsi faiz dərəcələrinin azalmasına şərait 
yaradır, bu isə AccessBank-ın faiz marjalarının və 
mənfəətliliyinin aşağı düşməsinə gətirib çıxaracaq. 
Bu, rəhbərlik üçün gözləniləndir və o inanır ki, 

təkrar maliyyələşmə xərclərinin daha az olması 
sayəsində faiz marjalarının azalması qismən də 
olsa kompensasiya ediləcək, çünki beynəlxalq 
borc vəsaitləri və yeni yerli əmanətlər üzrə xalis 
faiz dərəcələri, onların əvəzlədiyi əmənatlərdən və 
borc vəsaitlərindən azdır. 

Son illər ərzində bu sektordakı rəqabət 
intensivləşsə də, AccessBank Azərbaycandakı 
mikro və kiçik sahibkarların 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 on-
dan ibarətdir ki, tam bank lisenziyası əsasında 
fəaliyyət göstərməklə o, öz müştərilərinə tam 
çeşidli maliyyə xidmətləri göstərir. 2012-ci ildə Ac-
cessBank yüksək kapital adekvatlığı və likvidliyi, 
portfelin yüksək keyfiyyəti, güclü depozit artımı 
və çoxsaylı təkrar maliyyə tərəfdaşları sayəsində 
sabit mövqeyə qədəm qoyub. Mükəmməl xidmət, 
etibarlılıq və açıqlıq amilləri Azərbaycanın bankçılıq 
bazarında AccessBank-ın aparıcı mövqeyini daha 
da möhkəmləndirir. Rəhbərlik və işçi heyəti yeni 
problemlərin öhdəsindən gəlməyə qadir olduğunu 
sübut edib və rəhbərlik əmindir ki, səhmdarlarla 
birlikdə AccessBank 2012-ci ildə də yaranacaq 
çətinlikləri aradan qaldıra biləcək və Azərbaycanın 
etibarlı bank tərəfdaşı olaraq qalacaq.

PERSPEKTİV
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KORPORATİV İDARəETMə,
TəŞKİLAT Və İŞÇİ HEYəTİ

AccessBank yarandığı vaxtdan etibarən 
onun səhmdarları və İdarə Heyəti Bankın 
təşkili və Korporativ İdarəetmə sahəsində 

ən yüksək standartlara və beynəlxalq təcrübələrə 
riayət etməyə çalışır. Bankın Təşkilati Struk-
turu, siyasətlərdə, prosedurlarda və vəzifə 
təlimatlarında nəzərdə tutulan bütün vəzifələrdə, 
öhdəliklərdə və proseslərdə aydın şəkildə öz 
əksini tapır. Həmin siyasət və prosedurların, 
eləcə də Bankın Korporativ İdarə edilməsinin 
təkmilləşdirilməsi və nəzərdən keçirilməsi 
davamlı və daimi bir prosesdir. AccessBank-
ın Korporativ İdarəetmə prinsiplərinə riayət 
etməsi 2010-cu ildə Standard & Poors Reytinq 
Agentliyi tərəfindən təsdiqlənib və həmin agent-
lik, Azərbaycanın bank sektorunun müşahidəsi 
üzrə ilkin Şəffaflıq və Açıqlama Tədqiqatında 
AccessBank-ı “Azərbaycanın ən şəffaf bankı” 
adına layiq görüb.      
AccessBank-ın peşəkar, təlimatlı və yüksək 
ixtisaslı işçi heyəti bankın uğurlarının əsasını 
təşkil edir. AccessBank 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. Access-
Bank yeni işçi heyətinə daxili seminarlarda və iş 
prosesində peşəkar və bank bilikləri verir. Bankın 
sürətlə genişlənməsi işçi heyətinə dinamik kar-
yera imkanları təklif edir. Bundan əlavə, ilk əvvəl 
xarici mütəxəssislərin təyin olunduğu rəhbər 
vəzifələr indi təşkilat daxilində yerli namizədlərə 
həvalə olunur və yalnız Baş Menecer vəzifəsini 
əcnəbi mütəxəssis tutur. Nəticədə, AccessBank 
öz işçi heyətində özünə inam, loyallıq yaradır, 
onların sərbəst düşünməsinə və çalışmasına im-
kan verir.   
AccessBank-ın matris əsaslı idarəetmə struk-
turunda Baş Ofis departamentləri tərəfindən 
texniki rəhbərlik iyerarxiya strukturu yaradır və bu 
strukturda filialların işçi heyəti özlərinin müvafiq 
filial menecerlərinin tabeçiliyindədir. Mikro, KOB 
və Pərakəndə Kredit, Kredit Bək Ofis, Bank 
Xidmətləri, Plastik kartlar və Kassirlər üzrə 
Biznes Menecerləri onların müvafiq fəaliyyətinə 
filial şəbəkəsi daxilində nəzarət edir və bu yolda 
filial menecerlərinə və əməkdaşlarına əhəmiyyətli 
yardım göstərirlər.

SƏHMDARLARIN ÜMUMİ YIĞINCAĞI  – 
AccessBank-ın ən ali qərarverici orqanı olan 
Səhmdarların Ümumi Yığıncağı 2011-ci ildə 4 dəfə 
iclas keçirib. Bu iclaslardan üçündə səhmlərin 
100%-i fiziki şəkildə iştirak edən nümayəndələr 
tərəfindən təmsil olunub və yalnız iclaslardan 
birində AYİB nümayəndəsi iştirak etməyib. 
Səhmdarların Ümumi Yığıncağı Müşahidə 
Şurasının və İdarə Heyətinin, eləcə də APİK, 
Risk, Audit və İT Komitələrinin üzvlərini təyin 
edir. Səhmdarların Ümumi Yığıncağı, həmçinin, 
Müşahidə Şurasının və Audit Komitəsinin 
üzvlərinə mükafatların ödənilməsini də müəyyən 
edir. Digər öhdəliklərə kənar auditorun və audit 
olunmuş maliyyə hesabatlarının təsdiqlənməsi, 
növbədənkənar audit yoxlamalarının aparılması, 
filialların açılması və bağlanması daxildir. 
Digər hüquqlara Bankın səhmləri ilə əlaqədar 
bütün fəaliyyət növləri, o cümlədən mənfəətin 
bölüşdürülməsi, nizamnamə kapitalının 
artırılması, hər hansı tərəfə səhmlərin verilməsi 
və ya satılması daxildir.

MÜŞAHİDƏ ŞURASI – AccessBank-ın Müşahidə 
Şurası Səhmdarların Ümumi Yığıncağı tərəfindən 
təyin olunur və Səhmdarların Ümumi Yığıncağının 
verdiyi səlahiyyətlər çərçivəsində Bankın biznes 
siyasətini müəyyən edir, Bankın İdarə Heyətinin 
və komitələrinin işini müşahidə edir və nəzərdən 
keçirir. 2011-ci ildə cənab Michael Jainzik 
Müşahidə Şurasını tərk edib və sədr vəzifəsindən 
istefa verib, bu isə onun Namibiyaya köçməsi və 
bu səbəbdən AccessBank-ın Müşahidə Şurasının 
tərkibində qalmasının mümkün olmaması ilə 
bağlıdır. Müşahidə Şurasının sədri vəzifəsinə, 
Bankın yaradılmasından bu günə qədər Müşahidə 
Şurasının üzvü olmuş cənab Orxan Aytemiz təyin 
olunub. Eyni zamanda, Müşahidə Şurasının 
üzvlüyünə xanım Eva Uitt seçilib – o, həmçinin, 
KfW Bankının Şərqi Avropa, Qafqaz və Mərkəzi 
Asiya üzrə direktorudur, bundan əvvəl isə Access-
Holding-in Şurasında fəaliyyət göstərib və bunun 
sayəsində regionla da, AccessBank-la da yaxşı 
tanışdır. Müşahidə Şurasının digər üç üzvü cənab 
Syed Aftab Ahmed, cənab Thomas Engelhardt və 
xanım Viktoriya Maylzdır. Müşahidə Şurası 2011-
ci il ərzində 4 dəfə şəxsən görüşüb, bu görüşlərin 
üçündə Müşahidə Şurasının bütün beş üzvü 
şəxsən iştirak edib və yalnız bir dəfə xanım Uitt öz 
qrafikindəki problemlər üzündən yığıncağa qatıla 
bilməyib. 
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Soldan sağa:

CƏNAB SYED AFTAB AHMED 
AccessBank-ın yaradıldığı vaxtdan 
(2002-ci ilin iyun ayından) etibarən 
Müşahidə Şurasının üzvüdür. 
Cənab Ahmed 1989-cu ilin aprel 
ayından etibarən Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyasında (BMK) çalışıb və 
2006-cı ilin dekabrında istefa verib. 
Onun BMK-da tutduğu son vəzifə 
Baş Menecer olub və o, BMK-nın 
qlobal mikromaliyyə strategiyasının 
və investisiya proqramlarının həyata 
keçirilməsi ilə məşğul olub. Bu 
vəzifədən istefa verdikdən sonra 
cənab Ahmed Avropada və Uzaq 
Şərqdə digər beş maliyyə təşkilatının 
və fondların müşahidə şuralarında 
çalışmaqda davam edir. Cənab 
Ahmed iqtisadiyyat üzrə ma gistr 
dərəcəsinə malikdir. Milliyyətcə 
pakistanlıdır, hal-hazırda ABŞ-da 
yaşayır və ingilis dilini mükəmməl bilir.

XANIM EVA UITT
2011-ci ildən etibarən AccessBank 
Müşahidə Şurasının üzvüdür. 
1995-ci ildən KfW Bankına qəbul 
olunub. 2010-cu ilin iyul ayından 
etibarən KfW Bankının Şərqi Avropa, 
Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri 
üzrə Direktoru vəzifəsində çalışıb 
və ölkə strategiyası, maliyyə sek-
toru, energetika, şəhər inkişafı, 
regionda ətraf mühit və sağlamlıq 
məsələləri ilə məşğul olan beş 
heyətin tərkibində fəaliyyət göstərib. 
O, həmçinin, Qafqaz Təbiət Fond-
unun Direktorlar Şurasının sədridir, 
bundan əvvəl isə AccessHolding-in 
Direktorlar Şurasının üzvü olub. 
Xanım Uitt Giessen Universitetinin 

Biznes Administrasiyası üzrə mag-
istr dərəcəsinə malikdir. Milliyyətcə 
almandır, alman, ingilis və ispan 
dillərini mükəmməl bilir.

CƏNAB ORXAN AYTEMIZ, Sədr
AccessBank-ın yaradıldığı vaxt-
dan (2002-ci ilin iyun ayından) 
etibarən Müşahidə Şurasının üzvü 
olub, 2011-ci ilin sentyabr ayından 
etibarən isə Müşahidə Şurasının 
sədridir. Cənab Aytemiz Yunanıstanın 
Tessaloniki şəhərindəki QDTİB-nın 
Layihə Maliyyələşməsi qrupunun 
direktorudur (1999-cu ildən) və 
QDTİB-nın fəaliyyət göstərdiyi 
ölkələrdə ümumi sənaye, nəqliyyat, 
turizm və daşınmaz əmlak sektorları 
üzrə layihə və korporativ maliyyə 
və kapital investisiyaları məsələləri 
ilə məşğul olur. Onun əvvəlki iş 
təcrübəsi Türkiyə İnkişaf Bankı və 
Türkiyədəki Eximbank-la əlaqədardır. 
Cənab Aytemiz Şərqi Miçiqan Uni-
versitetinin magistr dərəcəsinə və 
Yaxın Şərq Texniki Universitetinin 
Biznes Administrasiyası üzrə baka-
lavr dərəcəsinə malikdir. Milliyyətcə 
türkdür, türk, ingilis və yunan dillərini 
mükəmməl bilir.

XANIM VIKTORIYA MAYLZ
2010-cu ilin fevral ayından etibarən 
AccessBank-ın Müşahidə Şurasının 
üzvüdür. 2000-ci ildə xanım Maylz 
JPMorgan təşkilatına cəlb olunub 
və hal-hazırda İnkişaf edən bazarlar 
üzrə kredit ticarəti strategiyasına 
rəhbərlik edir. Bundan əvvəl o, 10 il 
müddətində JPMorgan təşkilatında 
daimi gəlirlərin tədqiqatı sahəsində 
çalışıb, daha sonra Qlobal İnkişaf 
edən Bazarların korporativ tədqiqat 

heyətinin həmsədri olub, eləcə də 
CEEMEA Korporativ Tədqiqatlar 
üzrə strategiya rəhbəri və İnkişaf 
edən Bazarların Maliyyə İnstitutları 
üzrə Baş Analitik vəzifəsində 
çalışıb. O, 1993-cü ildən etibarən 
inkişaf edən bazarların tədqiqatı 
sahəsində ixtisaslaşıb. Xanım 
Maylz bir neçə dəfə Şərqi Avropa 
Kredit Analitiklərinin təşkilati inves-
tor sorğusunda və inkişaf edən 
bazarların kredit tədqiqatı üzrə 
Euromoney sorğusunda birinci 
dərəcəyə layiq görülüb. O, Durham 
Universitetini iqtisadiyyat və ispan dili 
ixtisasları üzrə magistr dərəcəsi ilə 
bitirib. Xanım Maylz britaniyalıdır, in-
gilis və ispan dillərini mükəmməl bilir.

CƏNAB TOMAS ENGELHARDT 
2006-cı ilin sentyabr ayından 
AccessBank-ın Müşahidə 
Şurasının üzvüdür. Bundan əvvəl o, 
AccessBank-ın yaradıldığı vaxt-
dan etibarən onun Baş Meneceri 
vəzifəsində çalışıb. Cənab Engel-
hardt 1996-cı ildə LFS təşkilatına 
cəlb olunub, burada AccessBank-ın 
yaradılması və təşkili ilə məşğul 
olub və hal-hazırda AccessHolding-
in İdarə Heyətinin sədri və LFS 
Financial Systems təşkilatının 
Baş Direktorudur. Bundan əvvəl 
o, Özbəkistanda, Azərbaycanda 
və Bosniya-Hersoqovinada LFS-n 
KOBK layihələri ilə məşğul olub. 
Cənab Engelhardt Berlin Açıq Uni-
versitetini iqtisadiyyat üzrə magistr 
dərəcəsi və slavyan elmləri üzrə 
bakalavr dərəcəsi ilə bitirib. Cənab 
Engelhardt almandır, alman, ingilis və 
rus dillərini mükəmməl bilir.

AccessBank-ın Müşahidə Şurasi
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İllər ərzində Müşahidə Şurasının üzvlüyü 
dəyişildiyindən, 5 Şura üzvündən 3-ü Access-
Bank yaradıldığı vaxtdan müxtəlif vəzifələrdə 
onun fəaliyyətinə cəlb olunub. Bütün şura üzvləri 
geniş, çoxşaxəli, regional və peşə təcrübələrinə 
malikdir və AccessBank onların Bank, re-
gion, mikromaliyyələşdirmə və bankçılıq üzrə 
biliklərindən faydalanır. 
Müşahidə Şurasının üzvlərindən heç biri Bank-
da bilavasitə səhmə malik deyil və iclaslarda 
iştirak etdiklərinə görə Səhmdarların Ümumi 
Yığıncağının təyin etdiyi sabit faiz dərəcəsi 
əsasında mükafatlar alır. LFS-in həmtəsisçisi olan 
cənab Thomas Engelhardt LFS-in AccessBank-
dakı və AccessHolding-dəki səhmləri vasitəsi ilə 
dolayı faizlər alır.

İDARƏ HEYƏTİ – Bankın gündəlik işinə rəhbərliyi 
5 üzvdən ibarət İdarə Heyəti həyata keçirir. İdarə 
Heyətinin sədri, Doktor Andryu Pospielovsky 
Bankın bütünlüklə idarə olunmasına görə cavab-
dehdir. Müvafiqlik məmuru, eləcə də Hüquq və 
İndan Resursları Departamentləri bilavasitə ona 
hesabat verir. Cənab Şakir Rəhimov Biznes 
Bankçılığı və Risk İdarəçiliyi üzrə cavabdehdir. 
Cənab Anar Həsənov Pərakəndə kreditlər və 
Əməliyyatlar, o cümlədən Plastik Kartlar, Mar-
ketinq və Zəng Mərkəzi üzrə cavabdehlik daşıyır. 
Cənab Rüfət İsmayılov Bankın infrastrukturuna, o 
cümlədən Administrasiya, Təhlükəsizlik və IT üzrə 
cavabdehdir. Maliyyə Direktoru Elşən Hacıyev 
mühasibatlıq, maliyyə nəzarəti və xəzinədarlıq 
üzrə cavabdehdir. Filial menecerləri bütünlüklə 
İdarə Heyətinə hesabat verir. 
İdarə Heyətinə ödənilən mükafatların Müşahidə 
Şurası tərəfindən müəyyən edilir və Bankın 
fəaliyyəti ilə əlaqədar illik bonusları da əhatə 
edə bilər. 2011-ci ildə İdarə Heyətinə ödənilən 
bonuslar mükafatların cəminin 35%-dən artıq 
olmayıb. AccessBank-ın menecerlərindən 
və əməkdaşlarından heç biri AccessBank-ın 
səhmdarı deyil.

AUDİT KOMİTƏSİ – Audit Komitəsi Səhmdarların 
Ümumi Yığıncağı tərəfindən təyin olunur və 
bilavasitə həm Müşahidə Şurasına, həm də 
Səhmdarların Ümumi Yığıncağına hesabat 
verir. Audit Komitəsi Daxili Audit Departamen-
tinin işinə nəzarət edir (bax: “Risk İdarəçiliyi”) və 
Kənar Auditorların işini nəzərdən keçirir. Audit 
Komitəsi, yerli və beynəlxalq audit və bankçılıq 

sahəsində zəngin biliklərə malik olan üç üzvdən 
ibarətdir. Komitənin sədri Söhrab Fərhadov 
Bowling Green Dövlət Universitetinin iqtisadiy-
yat fakültəsinin magistratura şöbəsini bitirib 
və o vaxtdan Azərbaycanda audit və maliyyə 
nəzarəti sahəsində çalışır. Avropa Yenidənqurma 
və İnkişaf Bankının Böyük Bank mütəxəssisi 
Kristofer Falko bankçılıq və KOBK məsləhətçiliyi 
sahəsində geniş təcrübəyə malikdir. Xanım Ale-
ksandra Vayhezmiller LFS Financial Systems 
təşkilatının beynəlxalq audit mütəxəssisidir, bun-
dan əvvəl isə o, Ernst & Young təşkilatının Baş 
Auditoru olub. 2011-ci ilin son rübündə xanım 
Vayhezmiller analıq məzuniyyətinə çıxıb və 
məzuniyyət müddətində onu LFS Financial Sys-
tems təşkilatının beynəlxalq bankçılıq üzrə digər 
mütəxəssisi Kristof Diehl əvəz edəcək.

APİK KOMİTƏSİ – APİK Komitəsi Müşahidə 
Şurası tərəfindən təyin olunur və bilavasitə 
Müşahidə Şurasına hesabat verir. Komitə hər 
ay likvidlik, ödəniş müddətləri, valyuta və faiz 
dərəcələri amillərinin uyğunlaşdırılması, möv-
cud tələblərə və normativlərə riayət edilməsi, o 
cümlədən kapital adekvatlığı və iri kredit ayırmaları 
ilə əlaqədar məsələləri nəzərdən keçirir. Komitə 
İdarə Heyətindən və Xəzinədarlıq Menecerindən 
ibarətdir.

RİSK KOMİTƏSİ – Risk Komitəsi Müşahidə Şurası 
tərəfindən təyin olunur və bilavasitə Müşahidə 
Şurasına hesabat verir. Komitə hər rübdə sis-
tematik və bank səciyyəli riskləri, o cümlədən 
sektor, valyuta, likvidlik, təkrar maliyyələşdirmə, 
bazar və əməliyyat risklərini nəzərdən keçirir. 
Komitə, həmçinin, Azərbaycanın makroiqtisa-
di və sosial inkişafını müşahidə edir, bunun 
Bankın biznesinə necə təsir göstərə biləcəyini 
təhlil edir və kreditlərin verilməsi və təkrar 
maliyyələşdirmə siyasətinin tənzimlənməsinə dair 
Bank rəhbərliyinə məsləhətlər verir. Komitə İdarə 
Heyətindən və Risk Rəhbərindən ibarətdir.

IT KOMİTƏSİ – IT Komitəsi Müşahidə Şurası 
tərəfindən təyin olunur və bilavasitə Müşahidə 
Şurasına hesabat verir. Komitə hər rübdə 
AccessBank-ın IT məsələlərinə, o cümlədən 
IT investisiyaları, filiallarla Baş Ofis arasında 
əlaqələrin yaradılmasına və inkişaf layihələrinə 
nəzarət və rəhbərlik edir. Komitə İdarə Heyətindən 
və IT Rəhbərindən ibarətdir.

KORPORATİV İDARəETMə,
TəŞKİLAT Və İŞÇİ HEYəTİ
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Soldan sağa:

Cənab ELŞƏN HACIYEV 
Maliyyə Direktoru
AccessBank-ın yaradıldığı vaxt-
dan etibarən cənab Hacıyev onun 
Maliyyə Direktoru və İdarə Heyətinin 
üzvüdür. AccessBank-dan əvvəl 
cənab Hacıyev 6 il ərzində Bakıdakı 
HSBC Bankında Maliyyə Nəzarətçisi 
vəzifəsində çalışıb. Bundan əlavə, 
o, Bakı şəhərində Azərbaycan 
Sənaye-İnvestisiya Bankında və 
Moskva şəhərindəki Menatep 
Bankında çalışıb. O, Moskva Yol 
Nəqliyyatı İnstitutunun iqtisadiyyat 
üzrə magistr dərəcəsinə və Maliyyə 
Xidmətləri İnstitutunun (Böyük 
Britaniyanın Diplomlu Bankirlər 
İnstitutunun) Maliyyə Xidmətləri 
İdarəçiliyi üzrə diplomuna malikdir. 
Cənab Hacıyev azərbaycanlıdır, 
Azərbaycan, rus və ingilis dillərini 
mükəmməl bilir. 

Cənab ANAR HƏSƏNOV
Pərakəndə Bankçılıq və 
Əməliyyatlar Direktoru 
2002-ci ildən etibarən Access-
Bank-da Mikrokredit Mütəxəssisi 
vəzifəsində çalışıb. Daha sonra 
Baş Kredit Mütəxəssisi vəzifəsinə, 
KOBK Departamentinə təyin olunub. 
2006-cı ildə o, yeni yaradılmış 
Pərakəndə Bankçılıq üzrə Rəhbər 
vəzifəsinə təyin olunub və burada 
AccessBank-ın Pərakəndə 
Biznesinin yaradılmasına və 
inkişafına cəlb edilib. 2007-ci 
ildə cənab Həsənov Pərakəndə 
Bankçılıq və Əməliyyatlar Direk-
toru vəzifəsində İdarə Heyətinin 
üzvlüyünə qəbul olunub. Cənab 

Həsənov İstanbul Universitetinin 
Maliyyə ixtisası üzrə diplomuna, 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Uni-
versitetinin Maliyyə ixtisası üzrə 
magistr dərəcəsinə, eləcə də Pen-
silvaniya Universitetində Amerika 
Bankçılıq Assosiasiyasının Stonier 
magistraturasının diplomuna ma-
likdir. Milliyyətcə azərbaycanlıdır, 
Azərbaycan, türk, rus və ingilis 
dillərini mükəmməl bilir.

Doktor ANDREV 
POSPİELOVSKY 
Baş Menecer və İdarə Heyətinin 
sədri  
2006-cı ildə AccessBank-da Baş 
Menecer və İdarə Heyətinin sədri 
vəzifəsində çalışmağa başlayıb. 
Bankın gündəlik idarəçiliyi ilə 
məşğul olur. AccessBank-dan 
əvvəl doktor Pospielovsky keçmiş 
Sovet İttifaqında, eləcə də Asiya və 
Afrika ölkələrində çoxsaylı KOBK 
layihələrini həyata keçirib və bu 
zaman risk idarəçiliyi, məhsulların 
işlənib hazırlanması, informasiya 
sistemlərinin yenilənməsi və 
marketinq məsələləri ilə xüsusi 
məşğul olub. O, həmçinin, inkişaf 
edən bazarların analitiki vəzifəsində 
çalışıb, eləcə də London Uni-
versitetinin mühazirəçisi olub və 
burada da doktorluq dərəcəsini 
alıb. Doktor Pospielovsky, 
həmçinin, AccessBank Tacikistanın 
və DAWF – Alman-Azərbaycan 
Biznes Assosiasiyasının müşahidə 
şuralarının üzvüdür. Əslən ingiltərəli 
olan doktor Pospielovsky ingilis və 
rus dillərini mükəmməl bilir.

Cənab RÜFƏT İSMAYILOV 
İnfrastruktur Direktoru
2002-ci ildən etibarən Access-
Bank-da Mikrokredit Mütəxəssisi 
vəzifəsində çalışıb. Daha sonra Baş 
Kredit Mütəxəssisi vəzifəsinə, sonra 
isə Mərkəzi Filialın Meneceri və 
Administrasiya Meneceri vəzifələrinə 
təyin olunub. 2006-cı ildə Bankın 
infrastrukturu üzrə məsul şəxs 
qismində İdarə Heyətinin üzvlüyünə 
qəbul edilib. Cənab İsmayılov 
Azərbaycan Dövlət İqtisad Univer-
sitetinin magistr dərəcəsinə ma-
likdir və Azərbaycan Mikromaliyyə 
Assosiasiyasının (AMFA) müşahidə 
şurasının üzvüdür. Milliyyətcə 
azərbaycanlıdır, Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərini mükəmməl bilir.

Cənab ŞAKİR RƏHİMOV
Biznes Bankçılığı üzrə Direktor
2002-ci ildən etibarən Access-
Bank-da Mikrokredit Mütəxəssisi 
vəzifəsində çalışıb. Daha sonra 
Baş Kredit Mütəxəssisi vəzifəsinə, 
2004-cü ildə isə yenicə yaradılmış 
KOBK Departamentinə təyin olunub 
və 2005-ci ilin dekabr ayından 
etibarən həmin departamentə 
rəhbərlik edib. 2008-ci ilin aprel 
ayında Biznes Bankçılığı Depar-
tamentinin rəhbəri təyin olunub və 
İdarə Heyətinin üzvlüyünə qəbul 
edilib. Cənab Rəhimov Azərbaycan 
Dövlət İqtisad Universitetinin Biznes 
Administrasiyası və Maliyyə ixtisası 
üzrə magistr dərəcəsinə malikdir. 
O, həmçinin, hal-hazırda qiyabi 
təhsil proqramı üzrə Uorvik Univer-
sitetinin magistrantıdır. Milliyyətcə 
azərbaycanlıdır, Azərbaycan, rus və 
ingilis dillərini mükəmməl bilir.

AccessBank-ın İdarə Heyəti
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Administrasiya

Audit Komitəsi

Risk Komitəsi

APİK Komitəsi

İT Komitəsi

Korporativ Katiblik

Müşahidə Şurası

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı

İdarə Heyəti

Baş Menecer və
İdarə Heyətinin

Sədri
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SOSİAL, əTRAF MÜHİT Və
ETİK KORPORATİV MəSULİYYəT

AccessBank-ın fəaliyyətə başladığı vaxt-
dan etibarən yüksək etik qaydalara və 
məsuliyyətli bankçılıq prinsiplərinə riayət 

olunması bankın əsas korporativ elementi he-
sab 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: bunlar, AccessBank-ın elə yarandığı vaxt-
dan riayət etdiyi insan hüquqları, ətraf mühi-
tin mühafizəsi, əmək hüquqları və korrupsiya ilə 
mübarizə prinsipləridir. 2009-cu ildə AccessBank-ın, 
Müştərilərin Mühafizəsi üzrə Beynəlxalq Kampani-
yaya 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 öhdəli-
yini paylaşan AccessBank əməkdaşların ədalətli və 
bərabərhüquqlu şəkildə işə cəlb olunmasına, cinsi, 
irqi, milli və ya dini mənsubiyyətindən asılı olma-
yaraq, işçi heyəti ilə müsbət davranışa və onların 
təlimatlandırılmasına böyük önəm verir. Bu, işçi 
heyəti və gender siyasətində, eləcə də Global Com-
pact proqramında da nəzərdə tutulub və işçi heyətinə 
peşəkar davranışın aşılanmasını əhatə edir. 
Access Bank sektora rəhbərlik etməklə işçi heyətinin 
təlimatlandırılmasını, onların şəxsi sağlamlığının 
sığortalanmasını və yüksək rəqabət şəraitində 
mükafat landırılmasını təmin edir. Global Compact 
öhdəliklərindən əlavə, AccessBank qadınların və 
fiziki imkanları məhdud olan şəxslərin Bankda kar-
yera qurmaları üçün onların təlimatlandırılmasını 
və dəstəklənməsini həyata keçirir. Qadınlar Bankın 
ümumi işçi heyətinin 37%-ni, rəhbər heyətin isə 
26%-ni təşkil edir. Həmçinin, Bankda fiziki imkanları 
məhdud olan 13 nəfər əməkdaş çalışır. 

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

34

AccessBank əməkdaşları 
Salyandakı internat məktəbinin 
uşaqları ilə birlikdə Novruz 
bayramını qeyd edir;

Sumqayıtda ağacların əkilməsi 
və sığırçın yuvalarının salınması 
layihəsi;

Mingəçevirdə qadınlar üçün 
biznes strategiyası sahəsində 
keçirilən treninq. 
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AccessBank bütünlüklə Azərbaycanda yerli 
icmaların iqtisadi inkişafında əhəmiyyətli rol oy-
namaqla bərabər, həm də əhatəli yerli icmaların 
təkamülünə təkan və fayda verən xeyriyyəçilik 
və ictimai layihələrə sponsorluq edir və və həmin 
layihələrə qoşulmuş işçi heyətinə yardım edir.
2011-ci ildə həyata keçirilən bu cür layihələrə mi-
sal 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; AFFA 
və ABŞ-n Peace Corps təşkilatı ilə birlikdə qızlar 
üçün Futbol Düşərgəsinin yaradılması; Novruz 
bayramı münasibəti ilə qaçqın və əlil ailələri üçün 

ərzaq sovqatının hazırlanması; yeni biznesə 
başlamaq niyyətində olan qadınlar üçün biznes 
seminarlarının təşkili; görmə qabiliyyəti zəif 
olan uşaqlarla birlikdə ağacların əkilməsi, Brayl 
kitablarının alınması və göz əməliyyatlarının 
maliyyələşdirilməsi; fiziki cəhətdən qüsurlu gənclər 
üçün peşəkar treninqlərin keçirilməsi; qanvermə 
aksiyasının təşkili; fiziki cəhətdən qüsurlu şəxslərin 
əl işlərinin sərgisi; eləcə də uşaq evlərindən 
valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar, əlillər 
evindən əlillər və təqaüdçülər üçün birgünlük 
səyahətlərin və bayram tədbirlərinin keçirilməsinin 
təşkili, maliyyələşdirlməsi və s. bu kimi tədbirləri 
göstərmək olar.

ACCESSBANK – ƏHATƏLİ İCMALARIN
YARADILMASI 

bal Compact və Müştərilərin Mühafizəsi üzrə 
Beynəlxalq Kampaniyanın korrupsiya əleyhinə 
standartlarına müvafiq olmaqla, AccessBank-
ın ticarət nişanı qismində çıxış edir. Şəffaflıq 
öhdəliyini yerinə yetirməklə, AccessBank 
Azərbaycanda Micro Finance Transparency 
(Mikromaliyyə Şəffaflığı) tərəfindən təşkil olunmuş 
Qiymət Şəffaflığı Təşəb büsünə qoşulmuş 
aparıcı bankdır. Bu təşəbbüs, mikromaliyyə 
təşkilatlarından faktiki kredit qiy mət ləri haqqında 
məlumatların toplanmasını və təsdiqlənməsini, 
eləcə də həmin təşkilatların müqayisəli və ef-
fektiv faiz dərəcələrinin dərc olunmasını nəzərdə 
tutur. 2010-cu ildə Standard & Poor’s özünün 
“Azərbaycan banklarında şəffaflıq və açıqlıq” 
hesabatında AccessBank-ı “Azərbaycanın ən 
şəffaf bankı” adına layiq görüb. 

Global Compact proqramında nəzərdə tu-
tu lan insan hüquqları öhdəliyini AccessBank 
həm əməkdaşlara, həm də müştərilərə mü-
nasibətdə, eləcə də biznes fəaliyyətinin həyata 
keçirilməsində yerinə yetirir. Bank, verilmiş 
kreditlərin həm müştəriyə, həm də cəmiyyətə 
müsbət töhfə verməsinə böyük diqqət yetirir. 
AccessBank rəhbərliyi cəmiyyət üçün zərərli 
hesab etdiyi fəliyyət növlərini maliyyələşdirmir. 
Həm pərakəndə, həm də biznes kreditləri üzrə 
məsuliyyət, həmçinin, müştərilərin ifrat borclan-
masının qarşısının alınmasını nəzərdə tutur. 
Bu prinsipə riayət olunmasını bankdakı borc 
faizlərinin son dərəcə aşağı olması da sübut edir. 
Bundan əlavə, AccessBank Azərbaycan əhalisinə 
ən ümdə insan hüquqlarından birinin – yoxsulluq-
dan mühafizənin təmin olunmasına kömək edir 
və həm biznesin, həm də peşəkarlığın inkişafı 
üçün şərait yaradır.

Yerli icmalar və dövlət orqanları qarşısındakı 
məsuliyyətini genişləndirməklə AccessBank, 
xüsusən, regionlarda peşəkarların işlə təmin 
olunmasına imkan yaradan aparıcı təşkilatlardan 
biridir. Bank, həmçinin, özünün bütün vergi və 
sosial sığorta öhdəliklərini yerinə yetirir və hal-
hazırda Azərbaycanın maliyyə sektorunda əsas 
vergi ödəyicilərindən biri kimi, 2011-ci ildə 11.2 
milyon manat (14.2 milyon ABŞ dolları) həcmində 
vergi və sosial sığorta ödənişlərini (əməkdaşların 
gəlir vergisi də daxil olmaqla) həyata keçirib.

Bundan əlavə, AccessBank, innovativ vasitə-
lərdən istifadə etməklə, sponsorluq və xeyriy-
yəçilik tədbirlərini həyata keçirməklə, yerli icma-
lar 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 ziyan vuran fəaliyyət 
növləri ilə məşğul olan sahibkarlara kreditlərin 
verilməsini qadağan edən siyahıya riayət edə-
rək, 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 stan dart 
kreditləşdirmə prosedurunun bir hissəsidir. 
AccessBank-ın bu sahədə fəaliyyətinin məcmusu 
Ətraf Mühit haqqında İllik Hesabatda öz əksini 
tapır. Həmin ideyalar riayət etməklə, bu hesa-
bat, Azərbaycanın maliyyə təşkilatları arasında, 
təkrarən istifadə olunan kağızda çap edilmiş ilk 
hesabatdır. 






























































































































