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I. MƏZMUN VƏ MƏQSƏDLƏR

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin (ABB) restrukturizasiya prosesi uğurla başa çatmış, hazırda əsas məqsədlər bankın gəlirliliyinin 

artırılmasına və potensial özəlləşdirməyə istiqamətlənmişdir.Yeni Strategiyanın əsas hədəfləri stabil artım, sağlam maliyyə vəziyyəti, 

yüksək əməliyyat səmərəliliyi və ən yaxşı təcrübəyə uyğun olan korporativ idarəetmənin qurulmasıdır. 

II. MİSSİYA VƏ STRATEJİ BAXIŞ

MİSSİYAMIZ

müasir universal maliyyə qrupu kimi müştərilərimizin maliyyə ehtiyaclarını təmin etməkdir.

 Maliyyə xidmətlərini hər kəs üçün əlçatan və əlverişli edərək;

 Ən qabaqcıl təcrübə və yenilikləri gətirərək;

 Biznes və insan kapitalını dəstəkləməklə ictimaiyyətimizi gücləndirərək;

 Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına və dünyaya inteqrasiyasına töhfə verərək

1. Bankçılığın əsas istiqamətləri.

Yüksək icra göstəricilərinə malik universal bank olmaq üçün ABB öz strategiyasını 3 səviyyə üzrə müəyyən etmişdir:

a) Biznes istiqamətləri üzrə hədəflər;

b) Biznesi dəstəkləyən və digər təşkilati struktur bölmələri üzrə hədəflər;

c) Törəmə şirkətlər üzrə hədəflər.

Bank öz strateji hədəflərinə doğru 2 istiqamət üzrə irəliləyir:
• Bankçılığın əsas istiqamətləri hesabına Pərakəndə və Korporativ biznesdə davamlı və dayanıqlı artıma və gəlirliliyə nail olmaq.

• Yeni və innovativ biznes sahələrini inkişaf etdirməklə yeni gəlir sahələrinin müəyyən edilməsi və yaradılması hesabına fərqli rəqabət 

üstünlüyünün əldə edilməsi.

STRATEJİ BAXIŞIMIZ

Cənubi Qafqazda aparıcı universal maliyyə qrupu olmaqdır.

 Müştərilərimizə üstün keyfiyyətli xidmət göstərməklə;

 İstedadlı və peşəkar liderlər üçün ən arzuolunan işəgötürən olmaqla;

 Səhmdarlarımıza ən yüksək mənfəət qazandırmaqla;

 Ən yüksək korporativ idarəetmə standartlarını tətbiq etməklə;

 Rəqəmsal gələcək üçün ən güclü tərəfdaşlıq yaratmaqla



a. Biznes istiqamətləri üzrə hədəflər:

Bank həm korporativ, həm də pərakəndə seqmentində əsas məhsullar üzrə bazarda ilk 2 bankdan biri olmağı hədəfləyir.

b. Biznesi dəstəkləyən və digər təşkilati struktur bölmələri üzrə hədəflər:

Biznes üzrə məsul olan strukturların strateji məqsədlərə nail olunması üçün onları 3 əsas istiqamət dəstəkləyəcəkdir: Risklərin idarə edilməsi, 

Rəqəmsal bankçılıq və Məlumatlar (Digital&Data), habelə İnsan resursların idarə edilməsi.

Pərakəndə kreditlərin anderraytinqi sahəsində avtomatlaşdırılmış qərarlarların qəbul edilməsi, korporativ və KOS kreditləşmə proseslərinin 

optimallaşdırılması hesabına, ABB-də kreditlərin qiymətləndirilməsi müddətinin azaldılması nəzərdə tutulur.

Strategiyanın həyata keçirilməsi müddətində Bankın texnoloji imkanlarının əhəmiyyətli şəkildə inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır. Bu imkanların 

artması hesabına proqamlaşdırma fəaliyyəti (xüsusən – müştəri xidməti ilə birbaşa bağlı olan proqram təminatlarının yaradılması (mobil 

bankçılığın inkişaf etdirilməsi və s.)) sürətləndiriləcək, məlumatların keyfiyyəti və əlçatan olması artırılacaqdır.

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə motivasiya səviyyəsinin artırılması məqsədilə istedadların inkişafına, fəaliyyət nəticələrinə əsaslanan 

güclü performans idarəetmə sisteminin yaradılmasına və bankdaxili  korporativ mədəniyyətinin sürətli transformasiyasına diqqət yetiriləcəkdir.

Korporativ bankçılıq üzrə ABB iri korporativ müştərilər üzrə ilk 2 bankdan biri olmaq, kiçik və orta sahibkarlığın maliyyələşdirilməsi üzrə 

isə orta artım sürətini saxlamaqla rəqabətə davamlı bazar payına sahib olmağı məqsəd qoyur. Korporativ biznesin əsas inkişaf istiqamətləri 

aşağıdakılardır:

Pərakəndə bankçılıq üzrə ABB istehlak kreditləri və kredit kartları kimi gəlirli məhsullara, eyni zamanda ölkədə nağdsız ödənişlərin 

stimullaşdırılması və rəqamsal bankçılığın inkişafı üçün tədbirlərə prioritet verəcək. İpoteka (mənzil) kreditləri portfelinin orta templər ilə 

artırılması nəzərdə tutulur. Pərakəndə biznesin əsas inkişaf istiqamətləri aşağıdakılardır:

- “Müştəri ilə əlaqələr üzrə menecer” modelini (RM) tətbiq etməklə, korporativ portfelin diversifikasiyası, çarpaz satış, qeyri-faiz gəlirlərinin 

artırılması hesabına mövcud müştərilərlə münasibətlərin aktivləşdirilməsi;

- RM analitik vasitələrinin tətbiqi və qiymət qoyma alətlərinin inkişaf etdirilməsi;

- Bazarda ən inkişaf etmiş kreditləşmə prosesinə, rəqəmsal bankçılığa və müştəri xidmətinin səviyyəsinə malik olmaq.

- Müştəri məlumatlarının təhlili və satış kampaniyalarının idarə edilməsi vasitələrindən istifadə edilməklə mövcud müştəri bazasına əlavə 

məhsulların çarpaz satışı;

- Hədəfyönümlü kommunikasiyalar və yeni məhsul və xidmətlərlə yeni müştərilərin  cəlb edilməsi;

- Rəqəmsallaşma və avtomatlaşdırma səviyyəsinin artırılması hesabına müştəri xidməti strukturlarının “əməliyyatların icra edilməsi”ndən 

“intensiv satış və yüksək xidmət” göstərilməsinə yönləndirilməsi;

- Fəaliyyət modelini təkmilləşdirmək üçün proseslərin mərkəzləşdirilməsi və optimallaşdırılması.

- Bankın rəqəmsal və alternativ satış kanallarının, o cümlədən mobil bankçılıq və internet bankçılıq xidmətinin imkanlarının genişləndirilməsi



İnvestisiya şirkəti: yüksək gəliri olan müştərilərə, o cümlədən korporativ müştərilərə alternativ investisiya məhsullarını təqdim etmək üçün 

investisiya şirkətinin yaradılması və platformanın qurulması nəzərdə tutulur.

Təchizat zəncirinin maliyyələşdirilməsi: Təchizatçıların və ya distributorların debitor borclarının/təchizat zənciri ödənişlərinin maliyyələşdir-

ilməsi.

2. Yeni və innovativ biznes sahələri:

Aşağıdakı yeni biznes ideyaları gələcəkdə ABB üçün əhəmiyyətli dəyər yaratmaq potensialına malikdir:


