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1. Giriş (ön söz)

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu
böyük uğurla davam etdirən Prezident cənab
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi
siyasəti nəticəsində ölkəmiz yeni inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuş, bütün sahələrdə
ciddi uğurlara imza atmışdır. Həyata keçirilən bu
siyasət nəticəsində ölkəmizin dinamik inkişafı
davam edir, makroiqtisadi sabitlik qorunub
saxlanılır, iqtisadiyyatın şaxələnməsi uğurla
təmin edilir, özəl bölmənin inkişafı üçün daha
əlverişli biznes və investisiya mühiti forma-
laşdırılır.
2015-ci il ölkə iqtisadiyyatının inkişafı qlobal iqti-
sadiyyatda baş verən mürəkkəb proseslər, dünya

1. Introduction (preface)

Our country has entered a new stage of devel-
opment and great achievements have been
made in all areas as a result of the socio-eco-
nomic policy implemented by President Ilham
Aliyev, who successfully carries on the political
course of National Leader Heydar Aliyev. This
policy has provided for continuation the dynamic
development of the country, preservation of the
macroeconomic stability, successful performance
of the economic diversification and formation of
a more favorable business and investment envi-
ronment for development of the private sector. 
The economic development of the country was
accompanied by the complex processes going

QUŞÇULUQ SƏNAYE KOMPLEKSİ
UCAR RAYONU
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enerji daşıyıcıları bazarlarında təklifin artması və
neftin qiymətinin 3 dəfədən çox aşağı düşməsi,
iri iqtisadiyyata malik və əsas neft istehlakçıları
olan dövlətlərdə iqtisadi artımın zəifləməsi, ABŞ-
da faiz dərəcələrinin artması, avrozonaya daxil
olan ölkələrdə böhranın davam etməsi ilə
müşaiyət olunmuşdur. Ölkənin valyuta bazarına
və manatın məzənnəsinə ciddi təzyiqlərin
yaranması ilə bağlı ötən ilin fevral ayında
məzənnə korreksiyası edilmiş, eləcə də xarici
iqtisadi şokların uzunmüddətli xarakter alması və
güclənməsi nəzərə alınaraq, tədiyə balansının
tarazlaşdırılması, milli iqtisadiyyatın beynəlxalq
rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması məqsədilə
dekabrda üzən məzənnəyə keçilmişdir. 2015-ci
ildə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi

on in the global economy, excessive supply by
energy carriers at world markets and a sharp de-
cline by more than 3 times in oil prices, the weak-
ening of economic growth in countries with
largest economies that are major oil consumers
and increased interest rates of USD and contin-
uing crisis in the eurozone countries during 2015.
The rate of the national currency was corrected
in related with serious pressure on on the cur-
rency market of the country and the rate of
manat in February of last year and the govern-
ment shifted to fluctuating exchange rate to en-
sure the international competitiveness of the
national economy taking into account long-term
and strong external economic impacts in Decem-
ber. The outcomes of social and economic de-

GİPS ZAVODU 
BAKI ŞƏHƏRİ, QARADAĞ RAYONU
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velopment of the Republic of Azerbaijan in 2015
show that the sustainability of the country’es
economy was secured by the political and
macroeconomic stability, strong economic poten-
tial, timely reforms, including diversified econ-
omy, reduced dependence from the oil factor,
improved business environment and develop-
ment of entrepreneurship under the thoughtful
and far-sighted policy of President Ilham Aliyev.
GDP and the non-oil sector increased by 1.1%
in 2015. As a result of the diversification policy
conducted in recent years, the added value es-
tablished in the non-oil sector reached 69% of
GDP. The non-oil industry plays an important role
in the development of the non-oil sector and the
improvement of production and export capacity.
Last year, activities were continued in the direc-
tion of supporting the establishment of modern
industrial enterprises and organizing industrial
parks and districts, giving rise to the industry by
2.4%, including the non-oil industry by 8.4%.
Agriculture which takes a special part in the em-
ployment and food safety of the population in-

inkişafının yekunları göstərir ki, regional və
qlobal səviyyədə mürəkkəb siyasi və iqtisadi
proseslərin mənfi təsirlərinə baxmayaraq, ölkə
iqtisadiyyatının mənfi təsirlərə qarşı dayanıqlığı
Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş və
uzaqgörən siyasəti nəticəsində yaradılmış siyasi
və makroiqtisadi sabitlik, güclü iqtisadi potensial,
vaxtında aparılan islahatlar, o cümlədən
iqtisadiyyatın diversifikasiyası, neft amilindən
asılılığın azaldılması, biznes mühitinin təkmil-
ləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi
sayəsində mümkün olmuşdur.
2015-ci ildə Ümümi Daxili Məhsul 1,1%, qeyri-
neft sektoru isə 1,1% artmışdır.  Son illərdə
aparılan şaxələndirmə siyasətinin nəticəsidir ki,
qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərin
ümumi daxili məhsulda payı 69%-ə çatmışdır.
Qeyri-neft sektorunun inkişafında, bu sahədə is-
tehsal və ixrac potensialının artırılmasında qeyri-
neft sənayesi əhəmiyyətli rol oynayır. Ötən il
müasir sənaye müəssisələrinin yaradılmasının
dəstəklənməsi, sənaye parklarının və məhəllə-
lərinin təşkili işləri davam etdirilmiş, ümumilikdə

TİKİŞ FABRİKİ
SUMQAYIT ŞƏHƏRİ
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sənaye 2,4%, o cümlədən qeyri-neft sənayesi
8,4% artmışdır. Əhalinin məşğulluğu və ərzaq
təhlükəsizliyində xüsusi yer tutan kənd
təsərrüfatı 6,6% artmışdır. Əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət
Proqramına uyğun olaraq son illərdə müasir
quşçuluq və heyvandarlıq komplekslərinin, inten-
siv bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının, logis-
tik mərkəzlərin yaradılması aqrar sektorda
dönüşün əldə olunmasına, ixrac potensialının
artmasına, idxaldan asılılığın azalmasına,
ümumilikdə ərzaq təhlükəsizliyinin möhkəm-
lənməsinə səbəb olmuşdur.
Sahibkarlığın inkişafı istiqamətində dövlətin

creased by 6.6%. According to the State Pro-
gram on reliable food supply of population in the
Republic of Azerbaijan, the establishment of
modern poultry and livestock complexes, inten-
sive horticultural farms and vineyards, logistical
centers has provided for a turning point in agri-
culture, increase of export potential, reduction of
dependence from import and generally, strength-
ening of food safety in the country.
The provision of state low interest loans to the
development of entrepreneurship is of great im-
portance in the development of economy. The
provision of state low interest loans through the
National Fund for Entrepreneurship Support is a

QUŞÇULUQ SƏNAYE KOMPLEKSİ
UCAR RAYONU
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güzəştli kreditlərinin verilməsi davamlı iqtisadi
inkişafın təmin edilməsində çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun vasitəsi ilə güzəştli kreditlərin
verilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib
hissəsi olmaqla iqtisadiyyatın, o cümlədən
regionların prioritet sahələrində investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə, regionların in-
vestisiya cəlb ediciliyinin artırılmasına və tarazlı
inkişafına, müasir texnologiyaların tətbiqinə
əsaslanan rəqabət qabiliyyətli layihələrin
reallaşdırılmasına, əhalinin həssas qruplarının,
o cümlədən məcburi köçkünlərin, əlillərin,
gənclərin, qadınların və az təminatlı ailələrin
sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasına üstünlük
verilməklə həyata keçirilir. Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondu dövlətin iqtisadi siyasətinin həyata
keçirilməsində yaxından iştirak etməklə,
sahibkarlara güzəştli kreditlərlə maliyyə
dəstəyinin verilməsi, investisiya layihələrinin
maliyyələşdirilməsi sahəsində konkret sahələrin
təşviqi, regionlarda və Bakı şəhərinin

part of the economic policy of the country imple-
mented with a special focus on financing of in-
vestment projects in priority areas of economy
and the regions, increase of investment attrac-
tiveness and balanced development of regions,
realization of competitive projects based on the
application of state-of-the-art technologies and
involvement of vulnerable groups of the popula-
tion, including internally displaced persons, per-
sons with disabilities, youth, women and low
income families in entrepreneurial activity. The
National Fund for Entrepreneurship Support took
an active part in the implementation of the gov-
ernment's economic policy and carried on its
successful activity in the provision of financial
support to entrepreneurs by means of low inter-
est loans, promotion of specific areas in financ-
ing of investment projects, conduction of
business forums in Baku city and the regions, or-
ganization of awareness raising training from en-
trepreneurs, application of state-of-the-art
technologies and financing of infrastructure proj-

BETON MƏMULATLARI ZAVODU
SUMQAYIT ŞƏHƏRİ
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qəsəbələrində sahibkarlığın inkişafına həsr
olunmuş işgüzar forumların keçirilməsi, sahibkar-
lara maarifləndirici treninqlərin təşkil edilməsi,
sahibkarlığın informasiya təminatının güclən-
dirilməsi, müasir texnologiyaların tətbiqini,
rəqabət qabiliyyətli, xüsusilə ixrac yönümlü və
idxalı əvəz edən məhsulların istehsalını və
emalını nəzərdə tutan, eləcə də bu sahələrin
inkişafını stimullaşdıran infrastruktur layihələrinin
maliyyələşdirilməsi istiqamətində 2015-ci il
ərzində də uğurlu fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Bununla yanaşı, fermerlərin kiçik həcmli güzəştli
kreditlərə birbaşa çıxış imkanlarının geniş-
ləndirilməsi məqsədilə güzəştli kreditlərin
verilməsində bank olmayan kredit təşkilatlarının,
o cümlədən kredit ittifaqlarının rolunun
artırılması, eləcə də yeni bank olmayan kredit
təşkilatlarının yaradılmasının təşviq olunması,
həmçinin Fondla əməkdaşlığa yeni bankların,

ects providing for production and processing of
export-oriented and import-substitute products
and stimulating the development of these fields
throughout 2015.
Besides, activities are carried out in the direction
of increasing the role of non-bank loan agencies,
including credit associations in the provision of
low interest loans to expand the direct access of
farmers to small low interest loans, promoting the
establishment of new non-bank credit organiza-
tion and involving new banks and non-bank
credit organization in cooperation with the Fund.
As, more 2 banks and 13 non-bank loan agen-
cies, including 7 credit associations were in-
volved in cooperation in 2015. It raised the
number of authorized loan agencies and non-
bank credit organization working with the Fund
correspondingly to 60 and 32. The Fund will
carry on the activities towards the involvement of

İRİ QABARİTLİ TRANSFORMATORLAR ZAVODU
BAKI ŞƏHƏRİ, SURAXANI RAYONU
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bank olmayan kredit təşkilatlarının cəlb olunması
istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Belə ki,
2015-ci il ərzində daha 2 bank, 13 bank olmayan
kredit təşkilatı, o cümlədən 7 kredit ittifaqı Fondla
əməkdaşlığa cəlb edilmişdir. Bununla da Fondla
əməkdaşlıq edən müvəkkil kredit təşkilatlarının
sayı 60-a, o cümlədən bank olmayan kredit
təşkilatlarının sayı 32-ə çatdırılmışdır. Bundan
sonra da bank olmayan kredit təşkilatlarının, o
cümlədən kredit ittifaqlarının Fondla əməkdaş-
lığa cəlb olunması istiqamətində tədbirlər davam
etdiriləcəkdir.
Bu gün dünya ölkələrinin üzləşdiyi mürəkkəb
problemlər fonunda Azərbaycanın dayanıqlı
inkişafı, bütün sosial proqramların davam
etdirilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf
strategiyasına əsaslanan və müasir çağırışlara
cavab verən ölkə başçısının siyasətinin alterna-
tivsiz olduğunu bir daha göstərir və sözsüz ki, bu
siyasət qarşıdakı illərdə də ölkəmizin
iqtisadiyyatını dünyada gedən mənfi proses-
lərdən qoruyacaq, onun davamlı inkişafını təmin
edəcəkdir.

non-bank credit organization and credit associa-
tions in cooperation.
The sustainable development of Azerbaijan and
the continuation of all social programs in light of
complex problems confronting the world coun-
tries is an explicit proof of the uncontested policy
conducted by the President based on the devel-
opment strategy of national leader Heydar Aliyev,
and of course, this policy will protect the coun-
try’s economy from ongoing negative processes
in the world and ensure its sustainable develop-
ment.

İRİ QABARİTLİ TRANSFORMATORLAR ZAVODU
BAKI ŞƏHƏRİ, SURAXANI RAYONU
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2. 2015-ci il ərzində Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun fəaliyyətinin 

əsas istiqamətləri

2.1 “Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi
məsələləri”nə dair işgüzar forumlar

Regionlarda və Bakı şəhərinin qəsəbələrində
sahibkarlığın inkişafını daha da stimullaşdırmaq
məqsədi ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən mütəmadi olaraq işgüzar forumlar
həyata keçirilir. İşgüzar forumlar çərçivəsində
sahibkarlara güzəştli kreditlərdən istifadə mex-
anizmi izah olunur, investisiya layihələrinin
hazırlanmasına və təqdim olunmasına dair tren-
inq və tədbir keçirilən inzibati rayonun iqtisadi
potensialına uyğun olaraq maliyyələşdirilməsi
nəzərdə tutulan investisiya layihələrinin
təqdimatı keçirilir, sahibkarlarla müvəkkil kredit
təşkilatlarının səlahiyyətli nümayəndələrinin
işgüzar münasibətlər qurması və kreditin
alınması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilir,
sahibkarların təklifləri öyrənilir, eyni zamanda,
respublikanın bütün şəhər və rayonları əhatə ol-
maqla iqtisadi potensial təhlil olunur, prioritet
istiqamətlər müəyyənləşdirilir, prioritet sahələr
üzrə hazırlanmış nümunəvi investisiya layihələri
və güzəştli kreditlər sahibkarlara təqdim olunur.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 2015-
ci il ərzində regionlarda 39, Bakı şəhərinin
qəsəbələrində 7 olmaqla 46 işgüzar forum
keçirilmişdir. Forumlarda sahibkarlara güzəştli
kreditlər təqdim edilmiş, 4070 sahibkara, o
cümlədən regionlarda 3470, Bakı şəhərinin
qəsəbələrində isə 600 sahibkara maarifləndirici
treninqlər keçirilərək iqtisadi biliklər verilmiş,
nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı
keçirilmiş, müvəkkil kredit təşkilatlarının
nümayəndələri və sahibkarlarla mövcud iqtisadi
potensialdan daha səmərəli istifadə edilməsi
məqsədi ilə müzakirələr aparılmış, tədbir
keçirilmiş şəhər və rayonlar üzrə investisiya
təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi informasiya
vasitələrində elanlar verilmişdir.
Bu forumların əsas mahiyyəti regionların və Bakı
şəhərinin qəsəbələrinin mövcud iqtisadi

2. Main directions of the activities 
implemented by the National Fund for 
Entrepreneurship Support during 2015

2.1 Business forums on the 
“Issues on provision of low interest 

loans to entrepreneurs”

The National Fund for Entrepreneurship Support
regularly conducts business forums to further en-
courage the development of entrepreneurship in
the regions and the settlements of Baku city. The
business forums include sessions on mecha-
nisms of using low interest loans, presentations
on investment projects aiming at financing of an
administrative district, where an event and a
training course takes place, in compliance with
its economic capacities, discussions with entre-
preneurs on the issues of building business re-
lations with authorized loan agencies and
receiving loans and the suggestions of entrepre-
neurs, at the same time analysis of the economic
potential of the republic, including all the cities
and districts, determination of priority directions
and presentation of model investment projects
prepared for priority areas and low interest loans
before entrepreneurs. 
The National Fund for Entrepreneurship Support
has conducted totally 47 business forums, in-
cluding 39 in the regions and 7 in the settlements
of Baku city. During the events, entrepreneurs
were provided with low interest loans, and 4070
of them, including 3470 operating in the regions
and 600 in Baku settlements were given eco-
nomic knowledge, presentations were made on
model investment projects, as well as it was con-
ducted discussions with representatives of au-
thorized loan agencies and entrepreneurs on
effective use of existing economic potential of
each region and city, and those model projects
were presented to entrepreneurs, and advertise-
ments were posted on media regarding to admis-
sion of investment proposals in cities and regions
where activities were fulfilled.
The main point of the activities is to carry out dis-
cussions with entrepreneurs in the direction of
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potensialının reallaşdırılması istiqamətində
sahibkarlarla müzakirələrin aparılması, onların
təkliflərinin öyrənilməsi, güzəştli kreditlərin
verilməsi mexanizminin izah olunması, sahibkar-
larla müvəkkil kredit təşkilatlarının səlahiyyətli
nümayəndələrinin işgüzar münasibətlər qurması
və kreditin alınması ilə bağlı məsələlərin
müzakirə edilməsi, o cümlədən investisiya
layihələrinin hazırlanması və təqdim olunmasına
dair maarifləndirici treninqin keçirilməsi və
sahibkarlara güzəştli kreditlərin təqdim
olunmasıdır. Xüsusilə qeyd edilməlidir ki, bu fo-
rumlar çərçivəsində sahibkarlarlarla görüşlərin
keçirilməsi və müzakirələrin aparılması ilə
yanaşı, həmin ərazilərdə potensial biznes
imkanları, reallaşdırılması məqsədəuyğun olan
layihələr də müəyyən edilir. Başqa sözlə,
vətəndaşların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb
olunması, onların dövlətin güzəştli kreditləri
hesabına biznes qurmağa təşviq edilərək real
sahibkarlıq subyektləri, iş adamları üzə çıxarılır
və Fond tərəfindən həmin layihələrin
maliyyələşdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilir.
İşgüzar forumlarda əsas gücün sahibkarlarla
müvəkkil kredit təşkilatları arasında işgüzar
münasibətlərin qurulmasına və müzakirələr
müstəvisində yönəldilməsi sahibkar-müvəkkil
kredit təşkilatı münasibətləri üzrə ən aktual
məsələlərin həllinə – sahibkarların müvəkkil
kredit təşkilatlarını öz layihələrinin səmərəliliyinə
inandırmalarına, qarşılıqlı dialoq əsasında özləri
haqqında daha ətraflı məlumat vermələrinə,
eləcə də müvəkkil kredit təşkilatlarının sahibkar-
larla daha intensiv işləməsinə, potensial
sahibkarların üzə çıxarılmasına və nəticədə daha
çox kiçik və orta həcmli layihələrin
maliyyələşdirilməsinə imkan yaradır.

Forumlardan öncə Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondu tərəfindən aşağıdakı işlər görülür:
- Forum keçiriləcək rayonun (şəhərin) iqtisadi

potensialının reallaşdırılması məqsədilə müvafiq

təhlillər aparılır və hər bir rayon (şəhər) üzrə pri-

oritet istiqamətlər müəyyənləşdirilir;

- Müəyyənləşdirilmiş prioritet sahələr üzrə kiçik,

realizing the current economic potential of re-
gions and Baku city, its surrounding settlements
and villages, learning about their proposals, ex-
plaining low interest loan provision mechanism,
holding discussions on the establishment of busi-
ness relations between entrepreneurs and au-
thorized representatives of authorized loan
agencies and the issues of provision of loans, as
well as organizing awareness raising trainings on
the preparation and submission of investment
projects and presenting low interest loans to en-
trepreneurs.
Particularly, it should be pointed out that potential
business opportunities and projects of which re-
alization is considerable were determined along-
side with holding meetings and discussions were
held for entrepreneurs as a part of the activity. In
other words, purposeful activities are carried out
in the direction of involving citizens to entrepre-
neurship activity, discovering potential entrepre-
neurs and businessmen by encouraging them to
create a business at the expense of the state low
interest loans, and financing of those projects by
the Fund.
Building the business forums on the establish-
ment and business relations between entrepre-
neurs and authorized loan agencies and
directing those relations to the level of discus-
sions will create opportunities for solution of the
most urgent issues on the relations between en-
trepreneurs and authorized loan agencies, en-
abling entrepreneurs to persuade authorized
loan agencies in the efficiency of their projects
and provide detailed information on themselves
on the basis of a mutual dialog, intensive coop-
eration of authorized loan agencies with entre-
preneurs and eventually, financing of mostly
small and medium-sized projects.

The National Fund for Entrepreneurship Sup-
port carries out the following activities prior
to the forums:
- Relevant analysis is conducted aiming at the

realization of economic potential of the region

(city) where the forum is due to take place and

priorities are defined for each region (city);
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orta və böyük həcmli nümunəvi investisiya

layihələri hazırlanır;

- Müvəkkil kredit təşkilatlarının həmin rayon

(şəhər) üzrə filiallarının rəhbərləri forumlara

dəvət olunur. 

Forumlar çərçivəsində sahibkarların maariflən-

dirilməsi istiqamətində aşağıdakı müvafiq

təşviqat işləri həyata keçirilir:

- Sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi mex-

anizmi, tələb olunan sənədlər, elektron müraciət

və müvəkkil kredit təşkilatlarının filial şəbəkəsi

mövzusunda maarifləndirici treninq keçirilərək

iqtisadi biliklər verilir;

- Prioritet sahələr üzrə hazırlanmış kiçik, orta və

böyük həcmli nümunəvi investisiya layihələrinin

təqdimatı keçirilir və həmin nümunəvi layihələr

sahibkarlara təqdim olunur;

- Small, medium and large-scale model invest-

ment projects are prepared for each priority de-

fined;

- Heads of district (city) branches of authorized

loan agencies are invited to the forums. 

Relevant advocacy activities are implemented in

order to raise the awareness of entrepreneurs

within the forums:

- Entrepreneurs are provided knowledge through

awareness raising training on low interest loan

provision mechanisms, documents required, on-

line applications and branch network of author-

ized loan agencies;

- Presentations are made on small, medium and

large-scale model investment projects prepared

and the model projects are presented to entre-

preneurs;

İRİ TAXILÇILIQ TƏSƏRRÜFATI
CƏLİLABAD RAYONU
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- Mövcud iqtisadi potensialdan daha səmərəli

istifadə edilməsi məqsədi ilə sahibkarlarla

müzakirələr aparılır, onların təklifləri öyrənilir və

sualları cavablandırılır;

- Fondun koordinatorluğu ilə sahibkarlarla

müvəkkil kredit təşkilatlarının səlahiyyətli

nümayəndələri arasında qarşılıqlı dialoq

əsasında kreditin alınması ilə bağlı məsələlər

müzakirə edilir və tərəflər arasında işgüzar

münasibətlər yaradılır;

- Sahibkarlara müxtəlif çap materialları (buklet,

broşur və s.) təqdim olunur;

-Forumdan sonra tədbir keçirilmiş rayon (şəhər)

üzrə investisiya təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi

informasiya vasitələrində elanlar verilir.

- Discussions are conducted with entrepreneurs

for effective use of existing economic potential,

their proposals are sounded and questions are

answered;

- The Fund coordinates the discussion of issues

related with the provision of loans based on mu-

tual dialog between entrepreneurs and author-

ized loan agencies and the establishment of

business relations between the parties;

- The entrepreneurs are given a variety of print

materials (booklets, brochures etc.);

- Following the event, advertisements were

posted on media regarding to admission of in-

vestment proposals in cities and regions where

activities were fulfilled.

İRİ TAXILÇILIQ TƏSƏRRÜFATI
CƏLİLABAD RAYONU
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S/s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Forumların keçirildiyi yer
İştirakçıların 
sayı (nəfər)

Forumların
keçirildiyi

tarix

16.01.2015
23.01.2015
29.01.2015
06.02.2015
13.02.2015
19.02.2015
06.03.2015
12.03.2015
18.03.2015
09.04.2015
16.04.2015
24.04.2015
08.05.2015
15.05.2015
21.05.2015
27.05.2015
04.06.2015
11.06.2015
18.06.2015
24.06.2015
02.07.2015
09.07.2015
23.07.2015
30.07.2015
06.08.2015
13.08.2015
03.09.2015
10.09.2015
17.09.2015
08.10.2015
15.10.2015
22.10.2015
29.10.2015
06.11.2015
11.11.2015
19.11.2015
03.12.2015
10.12.2015
17.12.2015

Cəmi

1
2
3
4
5
6
7

100
80
100
80
80
70
80
80
90
80
80
80
80
90
80
70
70
70
80
100
100
80
150
80
80
100
100
80
130
80
80
80
110
120
80
70
100
130
80

3470

70
80
80
80
70
130
90

600

Regionlar üzrə

Şüvəlan qəsəbəsi (Xəzər rayonu)
Qaraçuxur qəsəbəsi (Suraxanı rayonu)
Bakıxanov qəsəbəsi (Sabunçu rayonu)
Binəqədi qəsəbəsi (Binəqədi rayonu)
Türkan qəsəbəsi (Xəzər rayonu)
Lökbatan qəsəbəsi (Qaradağ rayonu)
Əmircan qəsəbəsi (Suraxanı rayonu)

Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə

27.02.2015
30.03.2015
30.04.2015
15.07.2015
23.09.2015
26.11.2015

24.12.2015

Cəmi

YEKUN 4070

Şəmkir rayonu (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Cəbrayıl m.köçkünləri (Biləsuvar rayonu, 4 saylı qəsəbə)
İmişli rayonu, Ölcələr kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Bərdə rayonu, Zümürxan kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Samux rayonu, Qovlarsarı kəndi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Lerik rayonu, Hamarmeşə kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Yevlax rayonu, Kövər kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Quba rayonu, Qəçrəş kəndi (Ouba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Ağsu şəhəri (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Qazax rayonu, Ağköynək kəndi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Astara rayonu, Vaqo kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Ağdaş rayonu, Gürcüva kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Cəlilabad rayonu, Gülməmmədli kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Beyləqan rayonu, Birinci Aşıqlı kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Oğuz rayonu, Yaqublu kəndi (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu)
Hacıqabul şəhəri (Aran iqtisadi rayonu)
Xaçmaz rayonu, Köhnə Xaçmaz kəndi (Ouba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Masallı rayonu, Sığıncaq kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Gədəbəy rayonu, Slavyanka kəndi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Ucar rayonu, Qazıqumlaq kəndi (Aran iqtisadi rayonu) 
Qəbələ rayonu, Vəndam kəndi (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu)
Qusar rayonu, Çiləgir kəndi (Ouba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Daşkəsən rayonu (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
İsmayıllı rayonu (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Şabran rayonu, Rəhimli kəndi (Ouba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Ağdam m.köçkünləri (Ağdam rayonu, Quzanlı qəsəbəsi)
Sabirabad rayonu (Aran iqtisadi rayonu)
Lənkəran rayonu, Yuxarı Nüvədi kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Göygöl rayonu, Qızılca kəndi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Ağcabədi rayonu, Təzəkənd kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Şamaxı rayonu, Muğanlı kəndi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Tovuz rayonu, Qovlar şəhəri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Neftçala şəhəri (Aran iqtisadi rayonu)
Mingəçevir şəhəri (Aran iqtisadi rayonu)
Yardımlı rayonu, Çay Üzü kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
Goranboy rayonu, Goran qəsəbəsi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Biləsuvar rayonu, İsmətli kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu)
Qobustan rayonu, Çuxanlı kəndi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
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o/n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Place of forums
Number of 

participants 
(person)

Date of 
forums

16.01.2015
23.01.2015
29.01.2015
06.02.2015
13.02.2015
19.02.2015
06.03.2015
12.03.2015
18.03.2015
09.04.2015
16.04.2015
24.04.2015
08.05.2015
15.05.2015
21.05.2015
27.05.2015
04.06.2015
11.06.2015
18.06.2015
24.06.2015
02.07.2015
09.07.2015
23.07.2015
30.07.2015
06.08.2015
13.08.2015
03.09.2015
10.09.2015
17.09.2015
08.10.2015
15.10.2015
22.10.2015
29.10.2015
06.11.2015
11.11.2015
19.11.2015
03.12.2015
10.12.2015
17.12.2015

Total

1
2
3
4
5
6
7

100
80
100
80
80
70
80
80
90
80
80
80
80
90
80
70
70
70
80
100
100
80
150
80
80
100
100
80
130
80
80
80
110
120
80
70
100
130
80

3470

70
80
80
80
70
130
90

600

Regions

Shuvalan settlement (Khazar district)
Garachukhur settlement (Surakhani district)
Bakikhanov settlement (Sabunchu district)
Binagadi settlement (Binagadi district)
Turkan settlement (Khazar district)
Lokbatan settlement (Garadagh district)
Amirjan settlement (Surakhani district)

Baku settlements

27.02.2015
30.03.2015
30.04.2015
15.07.2015
23.09.2015
26.11.2015
24.12.2015

Total

SUM 4070

Shamkir district (Ganja–Gazakh economic district)
Jabrayil IDPs (Bilasuvar, settlement No. 4)
Imishli district, Oljalar village (Aran economic district)
Berde district, Zumurkhan village (Aran economic district)
Samukh district, Govlarsari village (Ganja–Gazakh economic district)
Lerik district, Hamarmesha (Flatwoods) village (Lankaran economic district)
Yevlakh district, Kover village (Aran economic district)
Guba district, Gachrash village (Guba-Khachmaz economic district)
Aghsu city (Mountainous Shirvan economic district)
Gazakh district, Aghkoynak village (Ganja–Gazakh economic district) 
Astara district, Vago village (Lankaran economic district)
Aghdash district, Gurjuva village (Aran economic district)
Jalilabad district, Gulmammadli village (Lankaran economic district)
Beylagan district, Birinji Ashigli village (Aran economic district)
Oghuz district, Yagublu village (Sheki-Zagatala economic district)
Hajigabul city (Aran economic district)
Khachmaz district, Kohna Khachmaz village (Guba-Khachmaz economic district)
Masalli district, Sighinjag village (Lankaran economic district)
Gedebey district, Slavyanka village (Ganja–Gazakh economic district)
Ujar district, Gazigumlag village (Aran economic district) 
Gabala district, Vandam village (Sheki-Zagatala economic district)
Gusar district, Chilagir village (Guba-Khachmaz economic district)
Dashkasan district (Ganja–Gazakh economic district)
Ismayilli district (Mountainous Shirvan economic district)
Shabran district, Rahimli village (Guba-Khachmaz economic district)
Aghdam IDPs (Aghdam district, Guzanli sett.)
Sabirabad district (Aran economic district)
Lankaran district, Upper Nuvadi village (Lankaran economic district)
Goygol district, Gizilja village (Ganja–Gazakh economic district)
Aghjabedi district, Tazakand village (Aran economic district)
Shamakhi district, Mughanli village (Mountainous Shirvan economic district)
Tovuz district, Govlar city (Ganja–Gazakh economic district)
Neftchala city (Aran economic district)
Mingachevir city (Aran economic district)
Yardimli district, Chay Uzu village (Lankaran economic district)
Goranboy district, Goran settlement (Ganja–Gazakh economic district)
Bilasuvar district, Ismatli village (Aran economic district)
Sheki district, Gokhmug village (Sheki-Zagatala economic district)
Gobustan district, Chukhanli village (Mountainous Shirvan economic district)
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2015-ci il ərzində sahibkarlığın inkişafının
stimullaşdırılması məqsədilə təşkil olunan forum-
larda sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi
və maarifləndirici treninqlərin keçirilməsi ilə
yanaşı, sahibkarlıq subyektləri ilə onların təmsil
olunduqları rayonların inkişaf perspektivləri, təbii
ehtiyatları və mövcud iqtisadi potensialı nəzərə
alınmaqla, güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilməsi

zəruri olan sahələrin müəyyənləşdirilməsi
istiqamətində aparılmış müzakirələrin məntiqi
nəticəsi olaraq investisiya layihələrinin güzəştli
şərtlərlə maliyyələşdirilməsi məqsədilə sahib-
karlıq subyektlərindən investisiya təkliflərinin
qəbulu üçün kütləvi informasiya vasitələrində
elanlar verilmişdir.

S/s Tarix Rayonun adı Rayon üzrə  verilmiş elan

cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- tikişçilik və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- çörək və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisəsinin yaradılması.

- 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
- çorək, pendir və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- “yaşıl market” və kiçik fermer mağazalarının yaradılması;
- intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması.

- cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- pendir, üzlük daş və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- “yaşıl market” və kiçik fermer mağazalarının yaradılması;
- intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması.

- 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
- kiçik istixana və  intensiv üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;
- kiçik həcmli pendir, plastik qapı-pəncərə, üzlük daş və corab istehsalı
müəssisələrinin yaradılması;
- yaşıl market və kiçik fermer mağazalarının yaradılması. 

- cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- pendir, plastik qapı-pəncərə və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- cır meşə meyvələrinin və balın sənaye üsulu ilə emalı və qablaşdırılması
müəssisələrinin yaradılması. 

- ixtisaslaşdırılmış “yaşıl market”in yaradılması;
- ət kəsimi müəssisəsinin yaradılması;
- istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının yaradılması;
- plastik qapı-pəncərə, üzlük daş və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış “yaşıl market”in yaradılması;
- 1000 başlıq cins heyvandarlıq kompleksinin yaradılması;
- kiçik və ya orta həcmli istixana və bağçılıq (nar) təsərrüfatlarının yaradılması; 
- kiçik pendir istehsalı və meyvəqurutma müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış “yaşıl market”in yaradılması;
- müasir meyvə-tərəvəz emalı zavodunun yaradılması;
- kiçik və ya orta həcmli bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması; 
- kiçik meyvəqurutma və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
- kiçik həcmli pendir, meyvəqurutma və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- intensiv bağçılıq (üzüm və nar) və arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən sənaye üsulu
ilə bal istehsalı) yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış “yaşıl market”in yaradılması;
- ət kəsimi müəssisəsinin yaradılması;
- istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının yaradılması;
plastik qapı-pəncərə, üzlük daş və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

Biləsuvar rayonu,
4 saylı qəsəbə

İmişli rayonu, 
Ölcələr kəndi 

Bərdə rayonu, 
Zümürxan kəndi

Samux rayonu, 
Qovlarsarı kəndi

Lerik rayonu, 
Hamarmeşə kəndi

Bakı şəhəri, 
Xəzər rayonu, 

Şüvəlan qəsəbəsi

Yevlax rayonu, 
Kövər kəndi

Quba rayonu, 
Qəçrəş kəndi

Ağsu şəhəri

Bakı şəhəri, 
Suraxanı rayonu,

Qaraçuxur qəsəbəsi

27.01.2015

04.02.2015

11.02.2015

16.02.2015

23.02.2015

05.03.2015

11.03.2015

16.03.2015

30.03.2015

02.04.2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.2 Respublikanın regionları və Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 
iqtisadi potensialın reallaşdırılmasının təşviqi tədbirləri
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- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- cins heyvandarlıq, üzümçülük və arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi, pendir istehsalı, meyvəqurutma və günəbaxan tumlarının emalı və
qablaşdırılması müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- cins heyvandarlıq, arıçılıq, çayçılıq və intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- corab istehsalı və balın sənaye üsulu ilə emalı və qablaşdırılması müəssisələrinin
yaradılması.

- çörək, pendir və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- cins heyvandarlıq, istixana və intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- kiçik həcmli istixana təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi, makaron, dondurma və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin
yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə fermer, intensiv kartofçuluq və üzümçülük
təsərrüfatlarının yaradılması;
- çiyələk emalı, üzümqurutma və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin
yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə fermer, intensiv bağçılıq və tərəvəzçilik
təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi, pendir istehsalı, meyvəqurutma və şirniyyat məhsullarının istehsalı
müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- 50 başlıq südlük istiqamətli müasir ailə fermer, taxılçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik və
arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- pendir, meyvəqurutma və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin
yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- cins heyvandarlıq, taxılçılıq və bağçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- çörək və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- çörək istehsalı, bağçılıq təsərrüfatlarının, pendir istehsalı və ət kəsimi
müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- kiçik ət kəsimi, plastik qapı-pəncərə, üzlük daş istehsalı və çiyələk emalı
müəssisələrinin yaradılması;
- kiçik istixana, cins heyvandarlıq, intensiv kartofçuluq və sitrus bağçılıq
təsərrüfatlarının yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- cins heyvandarlıq, intensiv kartofçuluq, yüksək məhsuldar kartof toxumçuluğu və
arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- meşə meyvələrinin və balın sənaye üsulu ilə emalı və qablaşdırılması
müəssisələrinin yaradılması;
- şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- çörək zavodunun yaradılması;
- kiçik cins heyvandarlıq, istixana, intensiv bağçılıq (nar, xırnik və heyva) və
tərəvəzçilik (lobya) təsərrüfatlarının yaradılması;
- kiçik həcmli pendir və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisasdırılmış “yaşıl marketin” yaradılması;
- intensiv bağçılıq, tərəvəzçilik, taxılçılıq və balıqçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- arıçılıq təsərrüfatlarının, balın sənaye üsülü ilə emalı və qablaşdırılması, şirniyyat
məhsullarının istehsalı və xalçacılıq müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisasdırılmış “yaşıl marketin” yaradılması;
- cins heyvandarlıq, kartofçuluq, yüksək məhsuldar kartof toxumçuluğu və arıçılıq
təsərrüfatlarının (balın sənaye üsülü ilə emalı və qablaşdırılması müəssisəsi)
yaradılması;
- intensiv bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;
- günəbaxan tumlarının emalı və xalçaçılıq müəssisələrinin yaradılması. 

Qazax rayonu, 
Ağköynək kəndi

Astara rayonu,
Vaqo kəndi

Ağdaş rayonu,
Gürcüva kəndi

Bakı şəhəri,
Sabunçu rayonu, 

Bakixanov qəsəbəsi

Cəlilabad rayonu, 
Gülməmmədli kəndi

Beyləqan rayonu, 
Birinci Aşıqlı kəndi

Oğuz rayonu,
Yaqublu kəndi

Hacıqabul şəhəri

Xaçmaz rayonu,
Köhnə Xaçmaz kəndi

Masallı rayonu,
Sığıncaq kəndi

Gədəbəy rayonu,
Slavyanka kəndi

Ucar rayonu,
Qazıqumlaq kəndi

Qəbələ rayonu, 
Vəndam kəndi

Qusar  rayonu,
Çiləgir kəndi

14.04.2015

22.04.2015

28.04.2015

06.05.2015

13.05.2015

21.05.2015

26.05.2015

02.06.2015

06.06.2015

22.06.2015

23.06.2015

30.06.2015

08.07.2015

14.07.2015

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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- ixtisasdırılmış “yaşıl marketin” yaradılması;
- ət kəsimi, plastik qapı-pəncərə, üzlük daş, corab, və şirniyyat məhsullarının istehsalı
müəssisələrinin yaradılması;
- istixana təsərrüfatının yaradılması;

- cins heyvandarlıq, kartofçuluq və yüksək məhsuldar kartof toxumçuluğu
təsərrüfatının yaradılması;
- meyvə emalı və qablaşdırılması müəssisəsinin yaradılması;
- arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən, balın sənaye üsülü ilə emalı və qablaşdırılması
müəssisəsi) yaradılması;
-çörək şirniyyat məhsulları, plastik qapı-pəncərə və üzlük daş istehsalı müəssisələrinin
yaradılması;

- südlük istiqamətli heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması;
- intensiv bağçılıq və arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən sənaye üsulu ilə bal
istehsalı müəssisəsinin) yaradılması;
- pendir, meyvə və qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin yaradılması

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- intensiv bağçılıq, cins heyvandarlıq və istixana təsərrüfatlarının yaradılması;
- çörək, şirniyyat və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- südlük istiqamətli heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- intensiv bağçılıq və tərəvəzçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- çörək istehsalı, meyvə və süd emalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin yaradılması;
- çörək, ketçup, mayonez və xardal sousu, pendir istehsalı və meyvəqurutma
müəssisələrinin yaradılması;
- iri fermer, kiçik cins heyvandarlıq, intensiv bağçılıq (nar, xırnik) və tərəvəzçilik (lobya)
təsərrüfatlarının yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə tərəvəzçilik, çayçılıq, intensiv bağçılıq və
cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- dekorativ süni üzlük daşların və plastik qabların istehsalı, meyvəqurutma
müəssisələrinin yaradılması.

- kiçik cins heyvandarlıq, üzümçülük və arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən balın
sənaye üsulu ilə emalı və qablaşdırılması müəssisəsi) yaradılması;
- cır meşə meyvələrinin emalı və qablaşdırılması müəssisəsinin yaradılması;
- cörək, kiçik pendir və keramika məhsullarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- kiçik həcmli istixana, zeytunçuluq və üzümçülük (istixana şəratində) təsərrüfatlarının
yaradılması;
- ət kəsimi müəssisəsinin yaradılması;
-dekorativ süni üzlük daşların və plastik qabların istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- cins heyvandarlıq, intensiv bağçılıq və tərəvəzçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- meyvə-tərəvəz emalı, ketçup, mayonez və xardal sousu, pendir istehsalı,
meyvəqurutma və üzlük daşların istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- 50 başlıq südlük istiqamətli ailə fermer təsərrüfatlarının yaradılması;
- üzümçülük və arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən balın sənaye üsulu ilə emalı
müəssisəsinin) yaradılması;
- pendir, ət kəsimi, şirniyyat məhsulları və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- iri fermer təsərrüfatının yaradılması;
- müasir heyvandarlıq kompleksinin, kartofçuluq və yüksək məhsuldar kartof
toxumçuluğu təsərrüfatlarının yaradılması;
- istixana və intensiv üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;
- meyvəqurutma, şirniyyat məhsulları və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin
yaradılması.

- plastik qapı-pəncərə, üzlüklər, dam örtükləri, dəmir qapı, plastik qablar, polietilen
paketlər, corab və sabun istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- plastik qapı-pəncərə, üzlüklər, dam örtükləri, dəmir qapı, plastik qablar, polietilen
paketlər və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

Binəqədi  rayonu

Daşkəsən şəhəri

İsmayıllı  rayonu,
Qaraqaya kəndi

Şabran  rayonu,
Rəhimli kəndi

Ağdam  rayonu, 
Quzanlı qəsəbəsi

Sabirabad şəhəri

Lənkaran 

Göygöl  rayonu, 
Qızılca kəndi

Bakı şəhəri, 
Xəzər  rayonu,

Türkan qəsəbəsi

Ağcabədi rayonu,
Təzəkənd kəndi

Şamaxı  rayonu, 
Muğanlı kəndi

Tovuz  rayonu, 
Qovlar şəhəri

Neftçala  rayonu

Mingəçevir şəhəri

23.07.2015

28.07.2015

05.08.2015

15.08.2015

18.08.2015

08.09.2015

10.09.2015

17.09.2015

23.09.2015

08.10.2015

15.10.2015

22.10.2015

29.10.2015

06.11.2015

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
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- cins heyvandarlıq, arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən, balın sənaye üsulu ilə emalı
və qablaşdırılması müəssisəsinin), çörək, şirniyyat, pendir və plastik qapı-pəncərə
istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- cins heyvandarlıq, intensiv bağçılıq, arıçılıq təsərrüfatlarının, meyvəqurutma, pendir,
plastik qapı-pəncərə, gips əsaslı dekorativ üzlüklər, dam örtükləri və dəmir qapı
istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ət kəsimi, şirniyyat məhsulları, plastik qapı-pəncərə, süni üzlüklər, dam örtükləri,
dəmir qapı, plastik qablar, polietilen paketlər, corab istehsalı müəssisələrinin
yaradılması.

- cins heyvandarlıq, intensiv bağçılıq və tərəvəzçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- pendir istehsalı, meyvəqurutma, üzlük daşların və dam örtükləri istehsalı
müəssisələrinin yaradılması.

- iri fermer, cins heyvandarlıq, intensiv bağçılıq və arıçılıq təsərrüfatlarının (o
cümlədən, balın sənaye üsulu ilə emalı və qablaşdırılması müəssisəsinin)
yaradılması;
- pendir, meyvə emalı və qablaşdırılması, üzlüklər, dam örtükləri və corab istehsalı
müəssisələrinin yaradılması.

- cins heyvandarlıq, üzümçülük və arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- pendir, şirniyyat məhsulları və plastik qapı-pəncərə istehsalı müəssisələrinin
yaradılması.

- istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi, dam örtükləri, dəmir qapı, plastik qablar və polietilen paketlər istehsalı
müəssisələrinin yaradılması.

Yardımlı  rayonu,
Çay Üzü kəndi

Goranboy  rayonu,
Goran qəsəbəsi

Bakı şəhəri, 
Qaradağ  rayonu, 

Lökbatan qəsəbəsi

Biləsuvar 
(İsmətli kəndi)

Şəki rayonu, 
Qoxmuq kəndi

Qobustan  rayonu,
Çuxanlı kəndi

Bakı şəhəri, 
Suraxanı  rayonu,
Əmircan qəsəbəsi

11.11.2015

19.11.2015

26.11.2015

03.12.2015

10.12.2015

17.12.2015

24.12.2015

39

40

41

42

43

44

45

Sahibkarlıq subyektlərinin maarifləndirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən təşviqat işləri
sırasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə
Fond tərəfindən hazırlanmış nümunəvi in-
vestisiya layihələrinin təqdimatlarının keçirilməsi
və həmin nümunəvi layihələrin sahibkarlara
təqdim olunması xüsusi qeyd olunmalıdır. Bu
təqdimatlar biznes layihələrinin hazırlanmasında
nəzəri biliklərin praktiki biliklərlə əlaqələn-
dirilməsini təmin etmiş, eyni zamanda, konkret
biznes sahəsində daha geniş və dəqiq
məlumatların əldə olunmasında, hesablamaların
düzgün aparılmasında, səmərəlilik baxımından
biznes fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsində və
müqayisə edilməsində sahibkarlara dəstək
olmuş, hər bir regionun potensial imkanları
nəzərə alınmaqla yeni biznes sahələrinin
yaradılmasına təşəbbüslərin artmasına, sahib-
karlıq subyektlərinin iqtisadi aktivliyinin
əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə öz müsbət
təsirini göstərmişdir. 
Nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimat-
larının keçirilməsi və həmin layihələrin sahibkar-
lara təqdim olunması, onların güzəştli kreditlərin

istifadəsinə daha həssas yanaşmasını, eləcə də
güzəştli kreditlərə olan tələbatın artmasını
şərtləndirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı
mübarizə üzrə Milli Strategiyanın təsdiq edilməsi
barədə” 28 iyul 2007-ci il tarixli Sərəncamının
icrasını təmin etmək məqsədilə “Azərbaycan
Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
haqqında Əsasnamə”yə uyğun olaraq,
“PraysvoterhausKupers” beynəlxalq audit şirkəti
tərəfindən Beynəlxalq Audit Standartları
əsasında Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
2014-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi
keçirilmişdir. Son yeddi ildə Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun maliyyə hesabatlarının auditi
beynəlxalq audit şirkətləri tərəfindən keçirilir.
Audit zamanı Fond tərəfindən maliyyə
hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim
edilməsi üçün səmərəli və keyfiyyətli daxili
nəzarət sisteminin tətbiqi, Fondun maliyyə
hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı
Standartlarına uyğun hazırlanması və təqdim
edilməsi, mövcud uçot siyasətinin uyğunluğu və
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rəhbərliyin uçot ehtimallarının əsaslan-
dırılmasının qiymətləndirilməsi, həmçinin Fondun
fəaliyyəti ilə bağlı digər məsələlər təhlil edilmişdir. 
“PraysvoterhausKupers” beynəlxalq audit şirkəti
tərəfindən verilmiş rəyə əsasən, Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun 2014-cü il üzrə maliyyə
fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilmiş, maliyyə
hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı

Standartlarına uyğun olaraq tərtib edilidiyi
müəyyən edilmişdir. Eyni zamanda, sahibkarlığın
inkişafına verilən güzəştli kreditlər haqqında
daha geniş məlumat əldə edilməsi məqsədilə
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun Azərbaycan
və ingilis dillərində 2014-cü il üzrə fəaliyyətinə
dair illik hesabatı dərc olunmuşdur.  

YÜKSƏK GƏRGİNLİKLİ AVADANLIQLAR 
İSTEHSALI ZAVODUNUN TƏMƏLQOYMA MƏRASİMİ

BAKI ŞƏHƏRİ, SURAXANI RAYONU
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Alongside with extension of low interest loans
and organizations of awareness raising trainings
within the forums aimed at the promoting the de-
veopment of entrepreneurship, the State Support
for Development of Entrepreneurship made an-
nouncements in mass media for investment ap-
plications from entertainers for low interest loans

as a result of the discussions held with entrepre-
neurs regarding to development perspectives of
their regions, determination of the spheres for
soft financing taking into account the natural re-
sources and existing economic capacity of those
regions in 2015.

2.2 Activities on the realization of economic potential of the regions 
of the Republic of Azerbaijan and the settlements of Baku city

S/s Date Name of the
district

Announcement for the district 

- establishment of cattle breeds farms;
- establishment of sewing and plastic doors and windows manufacturing  facilities;
- establishment of bakery and confectionery facilities.

establishment of modern family cattle breeds farms for production of milk (50 heads);
-establishment of bakery, cheese products and plastic doors and windows manufac-
turing  facilities;
- establishment of “green market” and small farmer shops;
- establishment of intensive horticultural farms.

- establishment of cattle breeds farms;
- cheese products, facing stones and stockings manufacturing facilities;
- establishment of “green market” and small farmer shops;
- establishment of intensive horticultural farms.

- establishment of modern family cattle breeds farms for production of milk (50
heads);
- establishment of small-sized greenhouse farms and intensive vineyards;
- establishment of  small-sized cheese products, facing stones, stockings and plastic
doors and windows manufacturing facilities;
- establishment of “green market” and small farmer shops. 

- establishment of cattle breeds and bee-keeping farms;
- establishment of cheese products, stockings and plastic doors and windows man-
ufacturing facilities;
- establishment of forest wild fruits and honey processing and packing factories. 

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of a meat-cutting facility;
- establishment of greenhouse and olive farms;
- establishment of facing stones, stockings and plastic doors and windows manufac-
turing facilities

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of modern family cattle breeds farms for production of milk (1000
heads);
- establishment of small- and medium-sized greenhouse and horticultural (pomegran-
ate) farms; 
- establishment of small-sized cheese products and fruit drying facilities.

Bilasuvar district, 
settl. No.4 

Imishli district, 
Oljalar village

Berde district, 
Zumurkhan village

Samukh district, 
Govlarsari village

Lerik district, 
Hamarmesha 

(Flatwoods) village

Baku city, Khazar district,
Shuvalan sett.

Yevlakh  district, 
Kover village

27.01.2015

04.02.2015

11.02.2015

16.02.2015

23.02.2015

05.03.2015

11.03.2015

1

2

3

4

5

6

7
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- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of a state-of-the-art fruit and vegetables processing plant;
- establishment of small- or medium-sized horticultural farms; 
- establishment of  small-sized fruit drying and plastic doors and windows manufac-
turing  facilities.

- establishment of modern family cattle breeds farms for production of milk (50 heads);
- establishment of small-sized cheese products, fruit drying  and stockings facilities;
- establishment of intensive horticultural (grape and pomegranate) and bee-keeping
(including a facility for industrial processing of honey) farms.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of a meat-cutting facility;
- establishment of greenhouse and olive farms;
- establishment of facing stones, stockings and plastic doors and windows manufac-
turing facilities .

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of cattle breeds and bee-keeping farms and vineyards;
- establishment of meat-cutting, cheese producing, fruit drying and sunflower seeds
processing and packaging facilities.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of cattle breeding, bee-keeping, tea-growing and intensive horticul-
tural farms;
- establishment of stocking manufacturing and honey processing and packaging fa-
cilities.

- establishment of bakery, cheese producing and plastic doors and windows manu-
facturing facilities;
- establishment of cattle breeds, greenhouse and intensive horticultural farms 

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of small-sized greenhouse farms;
- establishment of meat-cutting, macaroni, ice cream and confectionery products fa-
cilities.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of modern family cattle breeds farms for production of milk (50 heads)
and intensivs potato-growing farms and vineyards;
- strawberry processing, grape drying and confectionery products facilities.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of modern family cattle breeds farms for production of milk (50 heads),
intensive horticultural and vegetable-growing farms;
- establishment of meat-cutting, cheese producing, fruit drying and confectionery prod-
ucts facilities.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of modern family cattle breeds farms for production of milk (50 heads),
grain growing farms, vineyards, vegetable growing and bee-keeping farms;
- establishment of cheese producing, fruit drying and confectionery facilities.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of cattle breeds, grain growing and horticultural farms;
- establishment of bakery and plastic doors and windows manufacturing facilities.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of bakery, cheese producing and meat cutting facilities.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of small-sized meat cutting, plastic doors and windows and facing
stone manufacturing, strawberry processing facilities;
- establishment of small-sized greenhouse, cattle breeds, intensive potato growing
and citrus horticultural farms.

- establishment of a specialized “green market”;
- establishment of cattle breeds, intensive potato growing,  high-yielding seed potatoes
and bee-keeping farms;
- establishment of forest fruits and honey processing and packaging facilities;
- establishment of confectionery facilities.

Guba  district, 
Gachrash village

Aghsu  city

Baku city,  
Surakhani district,
Garachukhur sett. 

Gazakh district, 
Aghkoynak village

Astara district,
Vago village

Aghdash district,
Gurjuva village

Baku city,  
Sabunchu district,
Bakikhanov sett.

Jalilabad district, 
Gulmammadli 

Beylagan district, 
Birinji Ashigli village

Oghuz district,
Yagublu village

Hajigabul city

Khachmaz district,
Kohna Khachmaz village

Masalli district,
Sighinjag village

Gedebey district,
Slavyanka village

16.03.2015

30.03.2015

02.04.2015

14.04.2015

22.04.2015

28.04.2015

06.05.2015

13.05.2015

21.05.2015

26.05.2015

02.06.2015

06.06.2015

22.06.2015

23.06.2015

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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- establishment of a bread factory;
- establishment of small-sized cattle breeds, greenhouse, intensive horticultural
(pomegranate, persimmon and quince) and vegetable (bean) growing farms;
- establishment of small-sized cheese producing and plastic doors and windows man-
ufacturing facilities.

- establishment of a  specialized “green market”;
- establishment of intensive horticulture, vegetable growing, grain growing and fishery
farms;
- establishment of bee-keeping farms and honey processing and packaging, confec-
tionary and carpet-weaving facilities.

- establishment of a  specialized “green market”;
- establishment of cattle breeds, intensive potato growing,  high-yielding seed potatoes
and bee-keeping (including a facility for industrial processing of honey) farms;
- establishment of intensive horticultural farms and vineyards;
- establishment of sunflower seeds processing and carpet-weaving facilities . 

- establishment of a  specialized “green market”;
- establishment of meat cutting, stockings producing, facing stones and plastic doors
and windows manufacturing and confectionery facilities;
- establishment of greenhouse farms;

- establishment of cattle breeds, intensive potato growing and high-yielding seed po-
tatoes farms;
- establishment of a fruit processing and packaging facility;
- establishment of bee-keeping farms (including a facility for industrial processing and
packaging of honey);
- establishment of bakery, confectionery, facing stones and plastic doors and windows
manufacturing facilities;

- establishment of a cattle breeds farm for production of milk;
- establishment of intensive horticultural and bee-keeping farms (including industrial
processing and packaging of honey);
- cheese producing, fruit and vegetable processing and plastic doors and windows
manufacturing facilities

- establishment of a  specialized “green market”;
- establishment of intensive horticulture, cattle breeds and greenhouse farms;
- establishment of bakery, confectionery and plastic doors and windows manufacturing
facilities.

- establishment of cattle breeds farms for production of milk ;
- establishment of intensive horticultural and vegetable growing farm;
- establishment of bakery, fruits and milk processing facilities.

- establishment of a  specialized “green market”;
- establishment of bakery, ketchup, mayonnaise and mustard sauce, cheese products
and fruit drying facilities;
- establishment of large farmer, small-sized cattle breeds, intensive horticultural
(pomegranate, persimmon) and vegetable (bean) growing farms.

- establishment of a  specialized “green market”;
- establishment of vegetable growing, tea growing, intensive horticultural and cattle
breeds farms with the application of state-of-the-art irrigation systems;
- establishment of decorative artificial facing stones and plastic containers manufac-
turing and fruit drying facilities.

- establishment of small-sized cattle breeds farms, vineyards and bee-keeping farms
(including a facility for industrial processing and packaging of honey);
- establishment of a wild forest fruit processing and packaging facility;
- establishment of bakery, small-sized cheese producing and ceramic products man-
ufacturing facilities.

- establishment of small-sized greenhouse, olive and vine (under greenhouse condi-
tions) farms;
- establishment of a meat cutting facility;
- establishment of decorative artificial facing stones and plastic containers manufac-
turing facilities.

Ujar district,
Gazigumlag village

Gabala district, 
Vandam village

Gusar  district,
Chilagir village

Binagadi  district

Dashkasan city

Ismayilli  district,
Garagaya village

Shabran  district,
Rahimli village

Aghdam  district, 
Guzanli sett.

Sabirabad city

Lankaran 

Goygol district, 
Gizilja village

Baku city, 
Khazar district, 

Turkan sett.

30.06.2015

08.07.2015

14.07.2015

23.07.2015

28.07.2015

05.08.2015

15.08.2015

18.08.2015

08.09.2015

10.09.2015

17.09.2015

23.09.2015

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
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- establishment of a  specialized “green market”;
- establishment of  cattle breeds, intensive horticultural and vegetable growing farm;
- establishment of fruit and vegetables processing, ketchup, mayonnaise and mustard
sauce, cheese products, fruit drying and facing stones manufacturing facilities.

- establishment of modern family cattle breeds farms for production of milk (50 heads);
- establishment of vine and bee-keeping farms (including a facility for industrial pro-
cessing and packaging of honey);
- establishment of cheese producing, meat cutting, confectionery and stockings man-
ufacturing facilities.

- establishment of farms;
- establishment of a modern livestock complex, potato growing and high-yielding seed
potatoes farms;
- establishment of greenhouse and intensive vine farms;
- establishment of fruit drying, confectionery and plastic doors and windows manu-
facturing facilities.

- establishment of  plastic doors and windows, facing and roofing materials, iron doors,
plastic containers, stockings and soap manufacturing facilities.

- establishment of a  specialized “green market”;
- establishment of  plastic doors and windows, facing and roofing materials, iron doors,
plastic containers,  polyethylene bags and soap manufacturing facilities.

- establishment of cattle breeds and bee-keeping farms (including a facility for indus-
trial processing and packaging of honey), bakery, confectionery, cheese producing
and plastic doors and windows manufacturing facilities.

- establishment of cattle breeds, intensive horticultural and bee-keeping farms, fruit
drying, cheese producing, plastic doors and windows, gypsum-based decorative cov-
ers, roofing materials and iron doors manufacturing facilities.

- establishment of meat cutting, confectionery, plastic doors and windows, artificial
covers, roofing materials, iron doors, plastic containers, polyethylene bags and stock-
ings manufacturing facilities.

- establishment of cattle breeds, intensive horticultural and vegetable farms;
- establishment of cheese producing, fruit drying, facing stones and roofing materials
roofing materials manufacturing facilities.

- establishment of large farms, cattle breeds, intensive horticultural and bee-keeping
farms (including a facility for industrial processing and packaging of honey);
- establishment of cheese producing, fruit processing and packaging, facing and roof-
ing materials and stockings manufacturing facilities.

- establishment of cattle breeds, intensive horticultural and bee-keeping farms;
- establishment of cheese producing, confectionery and plastic doors and windows
manufacturing facilities.

- establishment of greenhouse and olive farms;
- establishment of meat cutting, roofing materials, iron doors, plastic containers and
polyethylene bags manufacturing facilities.

Aghjabedi district,
Tazakand village

Shamakhi  district, 
Mughanli village

Tovuz  district, 
Govlar city

Neftchala  district

Mingachevir  city

Yardimli district,
Chay Uzu village

Goranboy  district,
Goran sett.

Baku city,  
Garadagh district,  

Lokbatan sett

Bilasuvar 
(Ismatli village)

Sheki district, 
Gokhmug village

Gobustan  district,
Chukhanli village

Baku city,   Surakhani
district,   Amirjan sett. 

08.10.2015

15.10.2015

22.10.2015

29.10.2015

06.11.2015

11.11.2015

19.11.2015

26.11.2015

03.12.2015

10.12.2015

17.12.2015

24.12.2015

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Special attention should be attached to the pre-
sentations on model investment projects pre-
pared by the Fund for entrepreneurs according
to different fields of economy within the promo-
tional measures aimed at raising the awareness
of entrepreneurs. Those projects have built a
bridge between theoretical knowledge and prac-
tical skills in the issue of business projects, as
well as ensured assistance to entrepreneurs in

obtaining more comprehensive and accurate in-
formation on business, carrying out calculations
correctly, evaluating and comparing business ac-
tivities in terms of effectiveness, and positively
influenced the increasing number of initiatives in
creating new business fields by taking into ac-
count capacity opportunities of all regions and
improvement of economic activeness of entre-
preneurs.
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The presentations on model investment projects
have encouraged entrepreneurs to initiate a
more sensitive approach to low interest loans, as
well as increased demand for soft loans.
The “PricewaterhouseCoopers” has conducted
auditing of the financial statement 2014 of the
National Fund for Entrepreneurship Support on
the basis of the International Audit Standards in
accordance with the “Regulation on the National
Fund for Entrepreneurship Support of the Re-
public of Azerbaijan” to ensure the proper exe-
cution of the Decree of the Resident of the
Republic of Azerbaijan on approval of the “Na-
tional Strategy on Increasing Transparency and
Combating Corruption” dated to July 28, 2007.
The financial statements of the National Fund for
Entrepreneurship Support were audited by inter-
national audit companies in recent seven years.
The issues related with the application an effec-
tive and high-quality internal control system for
preparation and proper submission of financial
statements by the National Fund For Entrepre-

neurship Support, preparation and proper sub-
mission of the financial statements of the Na-
tional Fund For Entrepreneurship Support in
compliance with the International Financial Re-
porting Standards, relevance accounting policies
and assessment of justification of accounting as-
sumptions of the management, as well as other
issues related with the activity of the Fund were
analyzed during the audit. 
The “PricewaterhouseCoopers” international
audit company rated, in its audit opinion, the fi-
nancial activity of the National Fund for Entrepre-
neurship Support for 2014 as positive and
identified that the financial statements had been
compiled in compliance with the International Fi-
nancial Reporting Standards. At the same time,
the National Fund for Entrepreneurship Support
has published an annual report on its activity for
2014 in the Azerbaijani and English languages
to provide detailed information on low interest
loans allocated to the development of entrepre-
neurship.  

İRİ TAXILÇILIQ TƏSƏRRÜFATI
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2.3 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditlərini almaq
üçün müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət

etmiş sahibkarlıq subyektlərinə dair 

2015-ci il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fon-
dunun vəsaitləri hesabına dövlətin güzəştli
kreditlərini almaq məqsədilə sahibkarlıq
subyektləri tərəfindən 56 müvəkkil kredit
təşkilatına ümumilikdə 6041 müraciət daxil
olmuşdur. Müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən
müraciətlərin 5985-i müsbət qiymətləndirilmiş, 56
müraciətə isə sahibkarın təqdim etdiyi hüquqi
sənədlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə
uyğun olmaması səbəblərinə görə imtina
edilmişdir. Müraciətlərin ümumi investisiya
tələbatı 748281.3 min manat, o cümlədən
müsbət qiymətləndirilmiş müraciətlər üzrə
719726.1min manat, imtina edilmiş müraciətlər
üzrə isə 28555.3 min manat olmuşdur.
Müraciətlər üzrə ümumi kredit tələbatı 352344.4
min manat, o cümlədən müsbət qiymətləndirilmiş
müraciətlər üzrə 331483.4 min manat, imtina
olunmuş müraciətlər üzrə 20861 min manat
olmuşdur.

2015-ci ildə güzəştli kreditlər hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların investisiya

layihələrinin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

2.3  Business entities applied to authorized
loan agencies for state law interest loans

via the National Fund for 
Entrepreneurship Support 

During 2015, totally 6041 applications entered 56
authorized loan agencies by entrepreneurs to get
the state low interest loans at the funds of the
National Fund for Entrepreneurship Support. The
authorized loan agencies considered 5985 of the
applications as positive, while 56 applications
were rejected due to the incompliance of the
documents submitted by the entrepreneurs with
the requirements of the applicable law. 
The total investment demand was 748281.3
thousand manat on the applications, including
719726.1 thousand manat on the applications
considered as positive and 28555.3 thousand
manat on rejected ones.
The total demand for loans was 352344.4 thou-
sand manat on the applications, including
331483.4 thousand manat on the applications
considered as positive and 20861 thousand
manat on rejected ones.

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs for 

financing at the state low interest loans
in 2015 by economic districts
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Absheron

Bakı şəhərinin
qəsəbələri

Baku settlements

Gəncə-Qazax
Ganja-Gazakh

Şəki-Zaqatala
Sheki-Zagatala

Lənkəran
Lankaran

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

Aran
Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

Dağlıq Şirvan
Mountainous Shirvan
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2015-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatlarına Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 139
(2.3%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 1057
(17.5%), Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 254
(4.2%), Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 751
(12.4%), Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 377
(6.2%), Aran iqtisadi rayonu üzrə 2712 (44.9%),
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 209 (3.5%),
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 315 (5.2%) və
Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 227 (3.8%)
müraciət daxil olmuşdur. 

2015-ci ildə güzəştli kreditlər hesabına
hesabına maliyyələşdirilməsi məqsədilə

MKT-lərə müraciət etmiş sahibkarların in-
vestisiya layihələrinin güzəştli kredit

tələbatının iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü
(min manatla)

2015-ci ildə Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına maliyyələşdirilməsi məqsədilə
müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət etmiş
sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin
güzəştli kredit tələbatı 352344.4 min manat, o
cümlədən Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 77841

The authorized loan agencies received 1952
(43.2%) applications from 139 (2.3%) from Ab-
sheron economic district, 1057 (17.5%) from
Gandja-Gazakh economic district, 254 (4.2%)
from Shaki-Zagatala economic district, 751
(12.4%) from Lankaran economic district, 377
(6.2%) from Guba-Khachmaz economic district,
2712 (44.9%) from Aran economic district, 209
(3.5%) from Upper Karabakh economic district,
315 (5.2%) from Mountainous Shirvan economic
district and 227 (3.8%) applications from Baku
settlements for financing of investment projects
at the state soft loans via the Fund in 2015. 

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs for 

financing at low interest loans in 2015 
by economic districts

(thousand manat)

During 2015, the low interest loan demand of in-
vestment projects of entrepreneurs applied to
authorized loan agencies for financing at the ex-
pense of state low interest loans through the
Fund made 352344.4 thousand manat in total,
including 77841 thousand manat (22.1%) from

Abşeron
Absheron

77841
22,1%

Bakı şəhərinin
qəsəbələri

Baku settlements
72935
20, 7%

Gəncə-Qazax 
Ganja-Gazakh

45203,8
12,8%

Şəki-Zaqatala
Sheki-Zagatala

16588,1
4,7%

Lənkəran
Lankaran

8628,
2,4%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

36313,7
10,3%

Aran
83432,9
23,7%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

2019,9
0,6%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

9382
2,7%
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min manat (22.1%), Gəncə-Qazax iqtisadi ray-
onu üzrə 45203.8 min manat (12.8%), Şəki-Za-
qatala iqtisadi rayonu üzrə 16588.1 min manat
(4.7%), Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 8628 min
manat (2.4%), Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu
üzrə 36313.7 min manat (10.3%), Aran iqtisadi
rayonu üzrə 83432.9 min manat (23.7%), Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 2019.9 min manat
(0.6%), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 9382
min manat (2.7%) və Bakı şəhərinin qəsəbələri
üzrə 72935 min manat (20.7%) təşkil etmişdir.

2015-ci ildə güzəştli kreditlər hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların investisiya

layihələrinin iqtisadiyyatın sahələri 
üzrə bölgüsü

2015-ci ildə Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına maliyyələşdirilməsi məqsədilə
müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət etmiş
sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin
5888-i (97.5%) aqrar sektorun inkişafı (güzəştli
kredit tələbatı 278803.2 min manat (79.1%)),
153-ü (2.5%)  isə müxtəlif sənaye və digər
sahələrin inkişafı (güzəştli kredit tələbatı 73541.2
min manat (20.9%)) sahələrini əhatə etmişdir.

Absheron economic district, 45203.8 (12.8%)
from Gandja-Gazakh economic district, 16588.1
(4.7%) from Shaki-Zagatala economic district,
8628 (2.4%) from Lankaran economic district,
36313.7 (10.3%) from Guba-Khachmaz eco-
nomic district, 83432.9 (23.7%) from Aran eco-
nomic district, 2019.9 (0.6%) from Upper
Karabakh economic district, 9382 (2.7%) from
Mountainous Shirvan economic district and
72935 (20.7%) applications from Baku settle-
ments.

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs for 

financing at the state low interest loans 
in 2015 by the fields of economy

5888 (97.5%) of investment projects presented
to authorized loan agencies by entrepreneurs for
financing at the expense of state low interest
loans by means of the Fund covered the devel-
opment of agricultural sector (loan demand
278803.2 thousand manat (79.1%)), while 153
(2.5%) of them encompassed the development
of various industries and other fields (loan de-
mand 73541.2  thousand manat (20.9%)) in
2015.

Aqrar sektor 
Agricultural sector

5888
97,5%

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industrial and other fields

153
2, 5%
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2015-ci ildə güzəştli kreditlər hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə MKT-lərə
müraciət etmiş sahibkarların investisiya
layihələrinin güzəştli kredit tələbatının

iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü
(min manatla)

2015-ci ildə MKT-lərə müraciət etmiş
sahibkarların investisiya layihələrinin

güzəştli kreditlərin növləri üzrə bölgüsü

2015-ci ildə Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına maliyyələşdirilməsi məqsədilə
müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət etmiş
sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin
5943-ü (98.4%) kiçik həcmli (kredit tələbatı
64059.4 min manat (18.2%)), 35-i (0.6%) orta
həcmli (kredit tələbatı 6985 min manat (2%)), 63-
ü (1%) böyük həcmli (kredit tələbatı 281300 min
manat (79.8%)) olmuşdur.

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs for 

financing at the state low interest loans 
in 2015 by the fields of economy

(thousand manat)

Classification of investment projects 
of entrepreneurs applied to ALAs for 

financing at the state low interest loans in
2015 by the types of low interest loans

5943-ü (98.4%) of investment projects of entre-
preneurs applied to authorized loan agencies for
financing at the expense of state soft loans by
means of the Fund were small-scale (loan de-
mand 64059.4 thousand manat (18.2%)), 35
(0.6%) projects were medium-scale (loan de-
mand 6985 thousand manat (2%)), and 63 (1%)
projects were large-scale (loan demand 281300
thousand manat (79.8%)) ones in 2015.

Kiçik həcmli
Small-sized
5943, 98,4%

Böyük həcmli
Large-sized

63, 1% 

Orta həcmli 
Medium-sized

35, 0,6%

Aqrar sektor 
Agricultural sector

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industrial and other fields

278 803,2

300 000,0

200 000,0

100 000,0

0,0

73 541,2
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2015-ci ildə MKT-lərə müraciət etmiş
sahibkarların investisiya layihələrinin

güzəştli kredit tələbatının kreditin 
növləri üzrə bölgüsü (min manatla)

2.4 Dövlətin güzəştli kreditlərini almaq
məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli 

Fonduna edilmiş müraciətlər 

2015-ci ildə sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli
kredit verilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığa Kömək Milli
Fonduna təqdim edilmiş 6109 müraciətə
baxılmış və 5825 (95.3%) müraciətin (investisiya
layihəsinin) maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy
verilmişdir. 284 investisiya layihəsi 4.7%) üzrə
sahibkarların təqdim etdiyi hüquqi sənədlərin
mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
olmaması səbəblərinə görə imtina verilmşdir
(bundan da 135-nin investisiya layihəsindəki
nöqsanlar aradan qaldırıldıqdan sonra yenidən
Fonda təqdim edilmiş və maliyyələşdirilməsi ilə
bağlı qərar qəbul edilmişdir).

Classification of the loan demands of 
investment projects of entrepreneurs 

applied to ALAs in 2015 according 
to types of loans (thousand manat)

2.4 Applications to the National Fund for 
Entrepreneurship Support for state 

low interest loans

During 2015, the National Fund for Entrepre-
neurship Support reviewed 6109 applications for
loans submitted by the authorized loan agencies
and a positive opinion was issued on the financ-
ing of 5825 (95.3%) applications (investment
projects). 284 (4.7%) investment projects were
turned down as they did not comply with the re-
quirements of the applicable law (while 135 of
them were re-submitted to the Fund after the re-
moval of errors and the latter made a decision
on those projects).

Kiçik həcmli
Small-sized

64059,4 
18,2%

Böyük həcmli
Large-sized

281300,
79,8%

Orta həcmli 
Medium-sized

6985,
2%
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2015-ci ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş
investisiya layihələrinin iqtisadi rayonlar

üzrə bölgüsü

2015-ci ildə Aran iqtisadi rayonu üzrə 2697
(46.3%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 997
(17.1%), Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 723
(12.4%), Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə
351(6%), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 310
(5.3%), Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə
241(4.1%), Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə
193(3.3%), Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 61 (1%)
və Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 252 (4.3%) in-
vestisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə
müsbət rəy verilmişdir.

Classification of investment projects 
considered as positive by the Fund in 2015

according to economic districts 2015

The National Fund for Entrepreneurship Support
issued a positive opinion on 2697 (46.3%) projects
from Aran economic district, 997 (17.1%) from
Ganja-Gazakh economic district, 723 (12.4%)
from Lankaran economic district, 351(6%) from
Guba-Khachmaz economic district, 310 (5.3%)
from Mountainous Shirvan economic district,
241(4.1%) from Shaki-Zagatala economic district,
193 (3.3%) from Upper Karabakh economic dis-
trict, 61 (1%) from Absheron economic district and
252 (4.3%) from Baku settlements during 2015.

Abşeron
Absheron

61, 1%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

252, 4,3%

Gəncə-Qazax 
Ganja-Gazakh

997,
17,1%

Şəki-Zaqatala
Sheki-Zagatala

241, 4,1% Lənkəran
Lankaran

723, 12,4%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

351, 6%

Aran 2697
46,3%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

193, 3,3%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

310, 
5,3%
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2015-ci ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş

layihələrin kredit tələbatının iqtisadi 
rayonlar üzrə bölgüsü (min manatla)

2015-ci ildə Fond tərəfindən maliyyələşdirilmə-
sinə müsbət rəy verilmiş investisiya layihələri
üzrə ümumi kredit tələbatının 198057 min manatı
(64.9) regionlar üzrə olmaqla cəmi 305383.5 min
manat olmuşdur. 

O cümlədən:
- Aran iqtisadi rayonu üzrə 70051.5 min manat

(22.9%);

- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 43261.8 min

manat (14.7%);

- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 6505 min manat

(2.1%);

- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 18163.8 min

manat (5.9%);

- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 8963.5 min

manat (2.9%);

- Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 21427 min manat

(7%);

- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 27863 min

manat (9.1%);

- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 1821.4

min manat (0.6%);

- Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 107326.5 min

manat (35.1%).

Classification of the loan demand 
of investment projects considered 

as positive by the Fund in 2015 according 
to economic districts (thousand manat)

The total loan demand for investment projects
considered as positive by the Fund accounted
for 305383.5 thousand manat, including 198057
thousand manat (64.9%) in regions during 2015.

Including:
- 70051.5 thousand manat (22.9%) in Aran eco-

nomic district;

- 43261.8 thousand manat (14.7%) in Ganja-

Gazakh economic district;

- 6505 thousand manat (2.1%) in Lankaran eco-

nomic district;

- 18163.8 thousand manat (5.9%) in Shaki-Za-

gatala economic district;

- 8963.5 thousand manat (2.9%) in Mountainous

Shirvan economic district;

- 21427 thousand manat (7%) in Absheron eco-

nomic district;

- 27863 thousand manat (9.1%) in Guba-

Khachmaz economic district;

- 1821.4 thousand manat (0.6%) in Upper

Karabakh economic district;

- 107326.5 thousand manat (35.1%) in Baku set-

tlements.

Abşeron
Absheron

21427
7%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

107326,5
35,1%

Gəncə-Qazax 
Ganja-Gazakh

43261,8
14,2%

Şəki-Zaqatala
Sheki-Zagatala

18163,8
5,9%

Lənkəran
Lankaran

6505, 2,1%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

27863, 9,1%

Aran 70051,5
22,9%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

1821,4
0,6%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

8963,5
2,9%
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2015-ci ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş

investisiya layihələrinin iqtisadiyyatın
sahələri üzrə bölgüsü

2015-ci ildə Fond tərəfindən maliyyə-
ləşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş investisiya
layihələrinin 5666 (97.3%) (kredit tələbatı
251818.5 min manat (82.5%) aqrar sektor, 
159-u (2.7%) (kredit tələbatı 53535 min manat
(17.5%) isə müxtəlif sənaye və digər sahələrin
inkişafını əhatə etmişdir.

2015-ci ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş
layihələrin kredit tələbatının iqtisadiyyatın

sahələri üzrə bölgüsü (min manatla) 

Classification of investment projects 
considered as positive by the Fund in 2015

by the fields of economy 

5666 (97.3%) of investment projects considered
as positive by the Fund covered the develop-
ment of agricultural sector (loan demand
251818.5 thousand manat (82.5%), while 159
(2.7%) of them encompassed the development
of various industries and other fields (loan de-
mand 53535 thousand manat (17.5%)) in 2015.

Classification of investment projects 
considered as positive by the Fund in 2015
by the fields of economy (thousand manat)

Aqrar sektor 
Agricultural sector

5666, 97,3%

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industrial and other fields

159, 2,7%

Aqrar sektor 
Agricultural sector

251818,5
82,5%

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industrial and other fields

53565
17,5%
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2015-ci ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş
investisiya layihələrinin güzəştli kreditlərin

növləri üzrə bölgüsü

2015-ci ildə Fond tərəfindən maliyyələş-
dirilməsinə müsbət rəy verilmiş investisiya
layihələrinin 5739-i (98.5%) kiçik həcmli (kredit
tələbatı 61990.5 min manat (20.3%), 30-u (0.5%)
orta həcmli (kredit tələbatı 6403 min manat
(2.1%) və 56-sı (1%) isə böyük həcmli (kredit
tələbatı 236990 min manat (77.6%) olmuşdur.

2015-ci ildə Fond tərəfindən
maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy verilmiş

kredit tələbatının kreditlərin 
növləri üzrə bölgüsü (min manatla)

Classification of investment projects 
considered as positive by the Fund in 2015

by the types of low interest loans 

5739 (98.5%) of investment projects considered
as positive by the Fund were small-scale (loan
demand 61990.5 thousand manat (20.3%)), 30
(0.5%) projects were medium-scale (loan de-
mand 6403 thousand manat (2.1%)) and 56 (1%)
projects were large-scale (loan demand 236990
thousand manat (77.6%)) ones in 2015.

Classification of the loan demand of 
investment projects considered as positive

by the Fund in 2015 according 
to the types of loans (thousand manat)

Kiçik həcmli
Small-sized

61990,5
20,3%

Böyük həcmli
Large-sized

236990, 
77,6%

Orta həcmli
Medium-sized

6403
2,1%

Kiçik həcmli
Small-sized

5739, 
98,5%

Böyük həcmli
Large-sized

56, 1%

Orta həcmli 
Medium-sized

30, 0,5%
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2015-ci ildə müvəkkil kredit təşkilatları
tərəfindən Fonda təqdim edilmiş investisiya

layihələrinin 2014-cü illə müqayisəsi

2015-ci ildə sahibkarlıq subyektlərinə dövlətin
güzəştli kreditlərinin verilməsi məqsədilə
müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Fonda
təqdim edilmiş investisiya layihələrinin sayı ötən
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 6.2% çox
olmuşdur ki, bu da Fondun dövlətin iqtisadi
siyasətinin həyata keçirilməsində yaxından
iştirak etməsi, sahibkarlara güzəştli kreditlərlə
maliyyə dəstəyinin verilməsi, investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsi sahəsində
konkret sahələrin təşviqi, regionlarda və Bakı
şəhərinin qəsəbələrində sahibkarlığın inkişafına
həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi, sahibkarlara
maarifləndirici treninqlərin təşkil edilməsi
istiqamətində uğurlu fəaliyyətinin nəticəsidir.

3. Sahibkarlığın inkişafına verilmiş dövlətin
güzəştli kreditləri

3.1 Dövlətin güzəştli kreditlərinin maliyyə
mənbələri

“Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il dövlət
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 22 dekabr
tarixli 413 nömrəli Fərmanının 1.13.1.1.1-ci

Investment projects submitted 
to the Fund by the authorized loan 

agencies in 2015 in comparison to 2014

The number of investment projects submitted to
the National Fund for Entrepreneurship Support
by authorized loan agencies for the provision of
state soft loans to entrepreneurs in 2015 was
6.2% more in comparison with the relevant pe-
riod of the previous year as a result of the active
participation of the National Fund for Entrepre-
neurship Support in the fulfillment of the state
economic policy, provision of favorable financial
support to entrepreneurs, promotion of specific
fields in the financing of investment projects, im-
plementation of activities dedicated to the devel-
opment of entrepreneurship in the districts and
Baku settlements and delivery of awareness
raising training to entrepreneurs.

3. State low interest loans allocated to the
development of entrepreneurship

3.1  Financing sources of state low 
interest loans

According to the provision 1.13.1.1.1 of the De-
cree 413 of the President of the Republic of Azer-
baijan on the “Application of the  Law of the
Republic of Azerbaijan on the “State Budget of
the Republic of Azerbaijan for 2015” dated to De-

5 557

5 934

2015 ci il üzrə

2014 cü il üzrə

175

198

6 000

4 000

2 000

0

Aqrar sektor (Agricultural sector)

5 934

5 557

Müxtəlif sənaye və digər sahələr (Various industrial and other fields)

175

198
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bəndinə əsasən İqtisadiyyat və Sənaye Nazir-
liyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fonduna 2015-
ci il ərzində sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı xərclər
üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış 100000 min
manat vəsait “Azərbaycan Respublikasının
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin
istifadəsi Qaydaları”na uyğun olaraq müvəkkil
kredit təşkilatlarının sifarişi əsasında sahibkarlıq
subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyə-
ləşdirilməsinə güzəştli kredit verilməsi məqsədilə
istifadə olunmuşdur.

2015-ci ildə verilmiş güzəştli kreditlərin
maliyyə mənbələri (min manat)

148 485.4 min manatı sahibkarlıq subyektlərinin
investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi
məqsədilə istifadə olunmuşdur. Sahibkarların
maarifləndirilməsi istiqamətində müvafiq təşviqat
işlərinin aparılması, xüsusi ilə respublikanın
regionlarında və Bakı şəhərinin qəsəbələrində
“Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələ-
ləri”nə dair işgüzar forumlar çərçivəsində
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə hazırlanmış
nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatının
keçirilməsi və həmin nümunəvi layihələrin
sahibkarlara təqdim olunması kreditlərin daha da
səmərəli istifadəsinə stimul yaratmış, eyni za-
manda, güzəştli kreditlərə olan tələbatın
artmasına təsir göstərmişdir.

cember 22, 2014, 100000 thousand manat allo-
cated to the National Fund for Entrepreneurship
Support under the Ministry of Economy regard-
ing costs related with the development of entre-
preneurship was spent to the provision of state
low interest loans for financing of investment
projects of entrepreneurs upon the order of au-
thorized loan agencies in accordance with the
“Rules for use of resources of the National Fund
for Entrepreneurship Support of the Republic of
Azerbaijan” in 2015.

Financial sources of state low interest loans
provided in 2015 (thousand manat)

According to the provision 1.7 of the “Rules for
use of resources of the National Fund for Entre-
preneurship Support of the Republic of Azerbai-
jan” approved by the Decree 162 of the
President of the Republic of Azerbaijan dated
October 7, 2009, 148 485.4 thousand manat of
repaid loans and other revenues was spent for
financing investment projects of entrepreneurs.
Realization of relevant awareness raising cam-
paigns among entrepreneurs, especially presen-
tation of model investment projects on various
fields of economy during events in regions of the
Republic and Baku, its surrounding settlements
and villages within the “State Support to Devel-
opment of Entrepreneurship,” encouraged much
more efficient use of loans, at the same time, in-
fluenced increase of demand for soft loans

248 485.4

148 485.4
(59.8%)

100 000
(40.2%)

Güzəştli kreditlərin verilməsi üçün ayrılmış cəmi vəsaitlər
Total funds allocated for provision of low interest loans Fonda qaytarılan vəsaitlər hesabına

At the funds repaid to the Fund Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına
At the funds allocated from the state budget
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3.2 Müvəkkil  kredit təşkilatları ilə
əməkdaşlıq

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu dövlətin güzəştli
kreditlərini sahibkarlıq subyektlərinə çatdırılması
üçün 60 müvəkkil kredit təşkilatı, o cümlədən 32
bank, 7 bank olmayan kredit təşkilatı və 25 kredit
ittifaqı ilə əməkdaşlıq edir. 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
təqdim etdiyi maliyyə-statistik göstəricilər
əsasında mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq
hər maliyyə ilinin əvvəlində Fondun vəsaitləri
üzrə müvəkkil kredit təşkilatlarına limitlər
müəyyən edilir və müvəkkil kredit təşkilatları on-
lara ayrılmış limit həddində sahibkarlıq
subyektlərinə güzəştli kreditlərin verilməsini
həyata keçirirlər. 

Müvəkkil  kredit təşkilatlarının filial
şəbəkəsinin respublikanın

iqtisadi rayonları üzrə bölgüsü

Hazırda müvəkkil kredit təşkilatlarının filial
şəbəkələrinin 368-i (56%) regionlarda olmaqla 658-
ə çatmışdır.
Fermerlərin kiçik həcmli güzəştli kreditlərə birbaşa
çıxış imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə
güzəştli kreditlərin verilməsində bank olmayan kredit
təşkilatlarının, o cümlədən kredit ittifaqlarının rolunun
artırılması, eləcə də yeni bank olmayan kredit
təşkilatlarının yaradılmasının təşviq olunması,

3.2 Cooperation with the authorized 
loan agencies 

The National Fund for Entrepreneurship Support
maintains cooperation with 60 authorized loan
organizations, including 32 banks, 7 non-bank
credit organization and 25 credit associations to
deliver the state low interest loans to entrepre-
neurs. 
According to the current legislation based on the
financial and statistical indicators presented by
the Central Bank of the Republic of Azerbaijan,
certain limits are defined for authorized loan
agencies at the beginning of every fiscal year
and authorized loan agencies ensure the provi-
sion of low interest loans to entrepreneurs within
the limits set for them. 

Classification of the branch network 
of authorized loan agencies by the 
economic districts of the country 

Presently, the number of branch networks of au-
thorized loan agencies has reached 658, includ-
ing 368-i (56%) in the regions.
The activities are continued in the direction of in-
creasing the role of non-bank credit organization
(including credit associations) in the provision of
low interest loans to improve the direct access of
farmers to small-sized low interest loans, encour-
aging the establishment of loan agencies and in-

Abşeron
Absheron

38, 6%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

290, 44%

Gəncə-Qazax 
Ganja-Gazakh

72, 11%

Şəki-Zaqatala
Sheki-Zagatala

31, 5%

Lənkəran
Lankaran

44, 6%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

32, 5%

Aran 70051,
125, 19%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

5, 1%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

21, 3%
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həmçinin Fondla əməkdaşlığa yeni bank olmayan
kredit təşkilatlarının cəlb olunması istiqamətində
tədbirlər həyata keçirilir.
2015-ci ildə 13 bank olmayan kredit təşkilatı, o
cümlədən 7 kredit ittifaqı Fondla əməkdaşlığa cəlb
edilib və bununla da Fondla əməkdaşlıq edən bank
olmayan kredit təşkilatlarının sayı 32-ə, o cümlədən
kredit ittifaqlarının sayı 25-ə çatdırılmışdır. Bundan
sonra da kredit ittifaqlarının və bank olmayan kredit
təşkilatlarının Fondla əməkdaşlığa cəlb olunması
istiqamətində tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. 

3.3 Sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş
dövlətin güzəştli kreditləri

2015-ci ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vasitəsilə 5243 sahibkarlıq subyektinə 248.5 mi-
lyon manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmiş və
bu kreditlər hesabına 12600-dək yeni iş yerinin
yaradılması imkanı yaranmışdır. Güzəştli
kreditlərin 85.6%-i aqrar sektorun, 14.4%-i
müxtəlif sənaye və digər sahələrin inkişafına
verilmişdir. Verilmiş kreditlərin 63.8%-i respub-
likanın regionlarının, 36.2%-i isə Bakı şəhərinin
qəsəbələrinin payına düşür. 
2015-ci ildə kiçik həcmli 5157 layihəyə 55.5 mi-
lyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər
hesabına 8600-dən çox yeni iş yerinin
yaradılması imkanı yaranmışdır.
Fondun vasitəsilə müasir texnologiyaların
tətbiqinə əsaslan iri layihələrin maliyyələş-
dirilməsi ilə yanaşı, kiçik həcmli layihələrin də
güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilməsi əsas
məsələlərdən biridir. Əsasən əhalinin həssas
qruplarının, o cümlədən məcburi köçkün, əlil,
gənc və qadın sahibkarların, eləcə də az
təminatlı ailələrin kiçik həcmli kreditlərdən mak-
simum bəhrələnərək özlərinə biznes imkanları
yaratmaları daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
Belə ki, 293 məcburi köçkün sahibkara 5.1 mln.
manat, 762 qadın sahibkara 22.1 mln. manat,
1177 gənc sahibkara 68.4  mln. manat və 2 əlil
sahibkara 60 min manat güzəştli kredit
verilmişdir. Bu kreditlər hesabına müvafiq olaraq
366, 1707, 2571 və 6 yeni iş yerinin yaradılması
imkanı yaranmışdır. Bu da 2015-ci il ərzində

volving new non-bank credit organization in co-
operation with the Fund. 
13 non-bank credit organizations (including
credit associations) were involved in cooperation
with the Fund raising the number of non-bank
credit organizations working with the Fund to 32
(including the number of credit associations to
25) in 2015. There will be implemented activities
to further involve credit associations and non-
bank credit organizations in cooperation with the
Fund.

3.3 State low interest loans allocated to
business entities

There were extended 248.5 million manat state
low interest loans to 5243 entrepreneurs through
the National Fund for Entrepreneurship Support
in 2015 and it is considered to create up to
12600 jobs at the expense those loans. 85.6%
of the state low interest loans were allocated to
development of agricultural sector, while 14.4%
to that of industry and other fields. 63.8% of the
loans were provided to the regions of the repub-
lic, while 36.2% to the settlements of Baku city. 
There was allocated 55.5 mln. manat to 5157
small-scale projects in 2015. Those loans en-
abled to create over 8600 new jobs.
Alongside with financing of large-scale projects
based on modern technologies, financing of
small-scale projects on favorable terms by
means of the Fund is also one of essential is-
sues. Creation of business opportunities for vul-
nerable groups of people, including IDPs, young
and female entrepreneurs, as well as low-income
families benefiting small-scale loans are con-
stantly kept at the focus of attention at maximum.
Thus, 293 internally displaced entrepreneurs
were provided low interest loans at amount of 5.1
mln. (1.8%) manat, 762 women entrepreneurs
22.1 mln. manat, 1177 young entrepreneurs 68.4
mln. manat and 2 disabled entrepreneurs 60
thousand manat. Those loans paved the way for
creating correspondingly 1366, 1707, 2571 and
6 jobs, which makes 38.5% of total loans pro-
vided, 42.6% of projects financed and 36.9%
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verilmiş ümumi kreditlərin 38.5%-ni, maliyyə-
ləşdirilmiş layihələrin sayının 42.6%-ni, yeni
yaradılan iş yerlərinin sayının isə 36.9%-ni təşkil
edir. 2015-ci ildə qadın sahibkarlara verilmiş
güzətli kreditlərin həcmi ötən illə müqayisədə 2.4
dəfə, gənclərdə isə 37.6% artmışdır. 
Qeyri-neft sektorunun aparıcı sahələrindən biri
olan aqrar sektorun inkişafı ölkə əhalisinin ərzaq
təhlükəsizliyinin və məşğulluğunun təmin
edilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Aqrar sahənin daha da inkişaf etdirilməsi
məqsədilə dövlət tərəfindən investisiya layihə-
lərinin reallaşdırılmasına, güzəştli kreditlərin
verilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir və bu
istiqamətdə fəaliyyət getdikcə genişlənir. Bu
dəstək tədbirlərinə misal olaraq Fondun vəsaitləri
hesabına dövlətin güzəştli kreditlərinin verilmə-
sini göstərmək olar. 
Aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı 5100 (97.3%)
layihəyə 213 (85.6%) milyon manatadək dövlətin

jobs created in 2015. The amount of loans allo-
cated to women and young entrepreneurs was
increased by correspondingly 2.4 times and
37.6% in 2015. 
The development of agricultural sector which is
of leading fields of non-oil sector is of special im-
portance regarding provision of food security and
employment of the country population. The gov-
ernment considers realization of investment proj-
ects and provision of soft loans very important
for development of agricultural sector and activ-
ities are expanded in this direction. Extension of
state low interest loans at the expense of the
Fund’s resources can be underlined as an exam-
ple of those support measures.

There were allocated state low interest loans at
amount of 213 (85.6%) mln. manat to 5100
(97.3%) projects regarding development of agri-
cultural sector.

YALAMA AQROPARK
MÜASİR HEYVANDARLIQ KOMPLEKSİ
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güzəştli kreditləri verilmişdir.
“Kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə
tədbirlər haqqında” 16 yanvar 2014-cü il tarixli
Sərəncama uyğun olaraq, dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına tutumu 192.5 min ton olan 10
logistik mərkəzə 60 milyon manat və 4
ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketə 15.7 milyon
manat güzəştli kreditlər verilmişdir. Bu layihələr
üzrə 900-dək yeni iş yerinin yaradılması imkanı
yaranmışdır.
Əhalinin ərzaq təminatını yerli istehsal hesabına
daha da yaxşılaşdırmaq məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin
tapşırığına uyğun olaraq, respublikanın 19 ray-
onunda (Ağcabədi, Beyləqan, Kürdəmir, Ağsu,
İmişli, Hacıqabul, Cəlilabad, Salyan, Xaçmaz,
Füzuli, Saatlı, Şamaxı, Yevlax, Ağdaş, Şəmkir,
Siyəzən, İsmayıllı, Samux və Şəmkir) 40 min
hektardan artıq sahədə 31 iri fermer təsərrüfatı
yaradılır. Ümumi dəyəri 173.9 milyon manat olan
bu təsərrüfatların yaradılmasına 73.1 milyon
manat güzəştli kredit verilmişdir. Hazırda
təsərrüfatlarda əsasən müasir suvarma

According to the Decree on the “Additional
measures on improving the performance of the
agricultural and food products market” dated to
the January 16, 2014, 60 mln. manat was allo-
cated to 10 logistical centers with a capacity of
192.5 thousand tons and 15.7 mln. manat to 4
specialized green markets. It was possible to
create up to 900 new jobs within those projects.
According to the instructions of President of the
Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev to further
improve the food supply of the population at local
production, established 31 large farms in over 40
thousand hectares in 19 districts (Aghjabedi,
Beylagan, Kurdamir, Aghsu, Imishli, Hajigabul,
Jalilabad, Salyan, Khachmaz, Fuzuli, Saatli,
Shamakhi, Yevlakh, Aghdash, Shamkir, Siyazan,
Ismayilli, Samukh and Shamkir) of the republic.
The Fund directed low interest loans at amount
of 73.1 mln. manat to the establishment of those
farms with a total estimate of 173.9 mln. manat.
At present, there are state-of-the-art irrigation
systems installed in the farms. The productivity
per hectare makes 60 quintals for barley and
wheat, 120 quintals for maize. Supporting the es-

GİPS ZAVODU
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sistemləri qurulmuşdur. Hər hektardan
məhsuldarlıq arpa və buğda üzrə 60
sentnerədək, qarğıdalıda isə 120 sentnerədək
təşkil edir. İri fermer təsərrüfatlarının
yaradılmasının güzəştli kreditlər hesabına
dəstəklənməsi təkrar torpaq bazarının
aktivləşməsinə səbəb olmuşdur.
Azərbaycanda aqroparkların yaradılması aqrar
sahədə sahibkarlığın inkişafını daha geniş
şəkildə təşviq edərək sosial-iqtisadi inkişafın
sürətləndirilməsi, rəqabətqabiliyyətli kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, ixrac
potensialının və məşğulluğun artırılması üçün
əhəmiyyətlidir. Dövlət başçısının tapşırığına
uyğun olaraq Şəmkir, Xaçmaz və Xızı
rayonlarında aqropraklar yaradılır. Şəmkir və
Xaçmaz rayonlarında aqroparklarda 1-ci
mərhələ üzrə işlər yekunlaşmışdır. Artıq “Aqroliz-
inq” ASC vasitəsilə “Yalama Aqropark”a 469 baş
cins heyvanlar gətirilmiş və daha 500 baş cins
heyvan gətiriləcəkdir. Bundan əlavə, aqropark
daxilində qarışıq yem və süd emalı zavodları, is-
tixana kompleksi, intensiv bağçılıq təsərrüfat-
larının yaradılması nəzərdə tutulur.
Xızı rayonunun Yeni Yaşma kəndinin 1000 ha
torpaq sahəsində yaradılmasına başlanılmış
“Xızı Aqropark”da isə müvafiq layihələndirmə
işləri aparılır. Aqroparkda cins heyvandarlıq kom-
pleksinin, ət kəsimi və ət emalı sahəsinin, istix-
ana kompleksinin və balıqçılıq təsərrüfatının
yaradılması nəzərdə tutulur. Aqroparklarda
müasir istehsal, emal və infrastruktur
müəssisələrinin yaradılmasına 27 milyon manat
güzəştli kredit verilmişdir.
Aqroparkların yaradılması ölkənin ixrac həcminin
artırılmasında və coğrafiyasının genişlən-
dirilməsində, milli brendlərin yaradılmasında, kiçik
və orta fermerlərin innovativ qabiliyyətinin
artırılmasında, intensiv metodların geniş
tətbiqində, kənd təsərrüfatı sahəsində əlaqələn-
dirilmiş vahid sistemin, eləcə də istehsalçı, emalçı
və istehlakçı arasında inteqrasiya münasibətlərinin
formalaşmasında, yüksək məhsuldarlığın əldə
olunmasında, aqrar sahədə ixtisaslı kadrların
hazırlanmasında və yeni iş yerlərinin
yaradılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.

tablishment of large farms at low interest loans
led to activation of secondary land market.
The establishment of agricultural parks is impor-
tant for acceleration of social and economic de-
velopment by widely promoting the development
of entrepreneurship in the field of agriculture,
production of competitive agricultural products
and improvement of  export capacity and em-
ployment in Azerbaijan. According to the instruc-
tions of the government head, agricultural parks
are being established in Shamkir, Khachmaz and
Khizi districts. Faza 1 works are almost over in
agricultural parks established in Shamkir and
Khachmaz districts. 469 cattle breeds have al-
ready been brought to the “Yalama Agropark” by
means of the “Agroleasing” OJSC and more 500
cattle breeds will be brought to the agricultural
park. Moreover, it is intended to establish mixed
fodder and milk processing plants, a greenhouse
complex and intensive horticultural farms.
Relevant design works are underway in “Khizi
Agropark” located in a 1000 ha area in Yeni
(new) Yashma village of Khizi district. The agri-
cultural park is considered to include a cattle
breeds complex, a meat cutting and processing
area, a greenhouse complex and a fishery farm.
There have been provided low interest loans at
amount of 27 mln. manat for the establishment
of modern production, processing and infrastruc-
ture facilities.
The establishment of agricultural parks will play
a significant role in the improvement of export
capacity of the country and expansion of its ge-
ography, creation of national brands, improve-
ment of innovative competence of small- and
medium-sized farmers, wide application of inten-
sive methods, formation of an coordinated sys-
tem in the field of agriculture and integrated
relations between processors and consumers,
achievement of high yields, training of qualified
personnel in agriculture and creation of new jobs.
Besides, the construction of a logistical center for
storage and sale of agricultural and other food
products in Aktau, the Republic of Kazakhstan,
within the measures taken towards the diversifi-
cation of and increasing the capacity of export in
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Bununla yanaşı, Bununla yanaşı, cənab prezi-
dentin tapşırığına uyğun olaraq, ixracın
şaxələndirilməsi və həcminin artırılması isti-
qamətində reallaşdırılan tədbirlər çərçivəsində
Qazaxıstan Respublikasının Aktau şəhərində
kənd təsərrüfatı və digər qida məhsullarının
saxlanmasını və satışını təmin edəcək logistik
mərkəzin tikintisi yekunlaşmışdır. Dövlətin
maliyyə yardımı, İqtisadiyyat və Sənaye Nazir-
liyinin təşkilatçılığı və dəstəyi ilə “Azərsun Hold-
inq” MMC tərəfindən həyata keçirilən layihənin
dəyəri 20 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Logistik
mərkəz vasitəsilə Azərbaycanda istehsal olunan
meyvə, tərəvəz, ət və süd məhsulları, meyvə-
tərəvəz konservləri və digər qida məhsulları
Qazaxıstanın qərb regionlarına ixrac olunması
nəzərdə tutulur. Digər regionlarda da belə logistik
mərkəzlərin yaradılması istiqamətində tədbirlər
həyata keçirilir.
“2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublika-
sında üzümçülüyün inkişafına dair Dövlət
Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar Fondun vasitəsi
ilə 2015-ci il ərzində 37 investisiya layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 1.5 milyon manat, o

accordance with the instructions of President.
The total value of the project implemented by
“Azersun Holding” LLC with the financial support
of the government and organization of the Min-
istry of Economy is 20 mln. USD. It is intended
to export fruit, vegetables, meat and dairy prod-
ucts, canned fruit and vegetables and other food-
stuff produced in Azerbaijan to the western
regions of Kazakhstan through the logistical cen-
ter. Activities are being implemented in the direc-
tion of establishing such logistical centers in
other regions, as well.
There were extended 1.5 mln. manat state low
interest loans to financing of 37 investment proj-
ects, including 0.3 mln. manat to cultivation of
grapes in a 20 ha area with the application of
modern technologies through the Fund in 2015
with regard to the implementation of the “State
Program on development of wine-growing in
Azerbaijan during 2012-2020”. 
After the approval of the “State Program on
socio-economic development of Baku city and its
settlements for 2014-2016”, there were allocated
low interest loans at amount of 155.5 mln. manat

TİKİŞ FABRİKİ
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cümlədən müasir texnologiyaların tətbiqi ilə 20
ha üzüm əkilməsinə 0.3 milyon manat güzəştli
kredit verilmişdir. 
“2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun
qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair
Dövlət Proqramı”nın təsdiqindən ötən dövr
ərzində 506 investisiya layihəsinin maliyyə-
ləşdirilməsinə 155.5 milyon manat güzəştli kredit
verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 4260-dək yeni
iş yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır.
2015-ci ildə Fondun vasitəsilə Aran iqtisadi ray-
onu üzrə 2413 (46%) layihəyə 61502.8 min
(24.8%) manat, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
üzrə 878(16.7%) layihəyə 42174 (17%) manat,
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 328 (6,3%)
layihəyə 22861,7 min (9,2%) manat, Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 175 (3.3%)
layihəyə 1621,7min (0.7%) manat, Şəki-Zaqatala
iqtisadi rayonu üzrə 223 (4,3%) layihəyə 4087,1
min (1.6%) manat, Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə
660 (12.6%) layihəyə 5962 (2,4%) min
manat,Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 290
(5.5%) layihəyə 9028,5 min (3,6%) manat,
Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 48 (0,9%) layihəyə 

to financing of 506 investment projects. Those
loans enabled to create around 4260 new jobs.
There were allocated 61502.8 thousand (24.8%)
manat to 2413 (46%) projects in Aran economic
district, 42174 thousand (17%) manat to
878(16.7%) projects in Ganja-Gazakh economic
district, 22861,7 thousand (9,2%) manat to 328
(6,3%) projects in Guba-Khachmaz economic
district, 1621,7 thousand (0.7%) manat to 175
(3.3%) projects in Upper Karabakh economic
district, 4087,1 thousand (1.6%) manat to 223
(4,3%) projects in Shaki-Zagatala economic dis-
trict, 5962 thousand (2,4%) manat to 660
(12.6%) projects in Lankaran economic district,
9028,5 thousand (3,6%) manat to 290 (5.5%)
projects in Mountainous Shirvan economic dis-
trict, 11395,5 thousand (4.6%) manat to 48
(0,9%) projects in Absheron economic district,
89851.5 thousand (36.2%) manat to 228 (4,3%)
projects in Baku settlements through the Na-
tional Fund for Entrepreneurship Support in
2015.

İRİ FERMER TƏSƏRRÜFATI
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2015-ci ildə güzəştli kreditlər hesabına
maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin

respublikanın iqtisadi rayonları 
üzrə bölgüsü

2015-ci ildə aqrar sektor üzrə 5100 (97.3%)
layihənin maliyyələşdirilməsinə 212916.2 min
(85.6%) manat, müxtəlif sənaye və digər sahələr
üzrə 143 (2.7%) layihənin maliyyələşdirilməsinə
35569.2 min (14.4%) manat güzəştli kredit
verilmişdir.

11395,5 min (4.6%) manat və Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 228 (4,3%) layihəyə 89851.5 min
(36.2%) manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir.

Classification of investment projects 
financed at low interest loans in 2015 by the

economic districts of the Republic

There were allocated low interest loans at
amount of 212916.2 thousand (85.6%) manat to
financing of 5100 (97.3%) projects in agricultural
sector, while 35569.2 thousand (14.4%) manat
soft loans to financing of 143 (2.7%) projects in
various industries and other fields in 2015.

Abşeron
Absheron
48, 0,9%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

228, 4,3%

Gəncə-Qazax 
Ganja-Gazakh

878, 16,7%

Şəki-Zaqatala
Sheki-Zagatala

223, 4,3%

Lənkəran
Lankaran

660, 12,6%

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

328, 6,3% Aran 
2413, 
46%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

175, 3,3%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

290, 5,5%
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2015-ci ildə verilmiş güzəştli kreditlərin
respublikanın iqtisadi rayonları 

üzrə bölgüsü (min manatla)

2015-ci ildə güzəştli kreditlər hesabına
maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin

iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü

Classification of investment projects 
financed at low interest loans in 2015 by the

economic districts of the Republic 
(thousand manat)

Classification of investment projects
financed at low interest loans in 2015 

by the fields of economy 

Abşeron
Absheron
11395,5

4,6%

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

89851,5, 
36,2%

Gəncə-Qazax 
Ganja-Gazakh

42174,1
17%

Şəki-Zaqatala
Sheki-Zagatala

4087,1
1,6%

Lənkəran
Lankaran
5962,5, 
2,4%

Quba-Xaçmaz 
Guba-Khachmaz

22861,7
9,2%

Aran 
61502,8
24,8%

Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

1621,7
0,7%

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

9028,5
3,6%

Aqrar sektor 
Agricultural sector

5100
97,3%

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industrial and other fields

143
2,7%
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2015-ci ildə verilmiş güzəştli kreditlərin
iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü 

(min manatla)

Güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilən in-
vestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi nəticə-
sində 12587, o cümlədən Bakı şəhərinin qəsəbələri
üzrə 2756 (21.9%), Abşeron iqtisadi rayonu üzrə
424 (3.3%), Aran iqtisadi rayonu üzrə 4522
(35.9%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 2111
(16.8%), Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 939 (7.5%),
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 342 (2.7%),
Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 787 (6.3%),
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 503 (4%) və
Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 203 (1.6%)
yeni iş yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulur.

2015-ci ildə verilmiş güzəştli kreditlər
hesabına yaradılacaq yeni iş yerlərinin

respublikanın iqtisadi rayonları 
üzrə bölgüsü

Classification of investment projects 
financed at low interest loans in 2015 by the

fields of economy (thousand manat)

It is considered to create 12587 new jobs as a
result of the investment projects funded at low
interest loans, including 2756 (21.9% in the set-
tlements of Baku city, 424 (3.3%) in Absheron
economic district, 4522 (35.9%) in Aran eco-
nomic district, 2111 (16.8%) in Ganja-Gazakh
economic district, 939 (7.5%) in Lankaran eco-
nomic district, 342 (2.7%) in Shaki-Zagatala eco-
nomic district, 787 (6.3%) in Guba-Khachmaz
economic district, 503 (4%) in Mountainous Shir-
van economic district and 203 (1.6%) new jobs
in Upper Karabakh economic district.

Classification of new jobs to be created at
low interest loans provided in 2015 by the

economic districts of the Republic

2756

424

2111

342
939 787

4522

203 503

Abşeron
Absheron

Bakı şəhərinin qəsəbələri
Baku settlements

Gəncə-Qazax 
Ganja-Gazakh

Şəki-Zaqatala
Sheki-Zagatala

Lənkəran
Lankaran

Quba-Xaçmaz
Guba-Khachmaz

Aran Yuxarı Qarabağ
Upper Karabakh

Dağlıq Şirvan 
Mountainous Shirvan

Aqrar sektor 
Agricultural sector

212 916,2
(85.6%)

35 569.2
(14.4%)

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industrial and other fields
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2015-ci ildə verilmiş güzəştli kreditlər
hesabına yaradılacaq yeni iş yerlərinin

iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü

Güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilən in-
vestisiya layihələrinin həyata keçirilməsi
nəticəsində yaradılacaq yeni iş yerlərinin 83.5%-
i aqrar sektorun, 16.5%-i müxtəlif sənaye və
digər sahələrin payına düşmüşdür. 

2015-ci ildə verilmiş güzəştli kreditlərin
növlər üzrə bölgüsü (min manatla)

2015-ci ildə güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilmiş
investisiya layihələrinin 5157-si (98.4%) kiçik
həcmli (kredit məbləği 55 464.5 min manat), 29-
u (0.6%) orta həcmli (kredit məbləği 6 083 min
manat) və 57-si (1%) böyük həcmli (kredit
məbləği 186 938 min manat) layihələr olmuşdur.

Classification of new jobs to be created at
low interest loans provided in 2015 by the

fields of economy

The agricultural sector shares 83.5%, while var-
ious industries and other fields share 16.5% of
new jobs o be created as a result of the imple-
mentation of investment projects funded at state
low interest loans.

Classification of low interest loans provided
in 2015 by types (thousand manat)

5157 (98.4%) investment projects financed on
favorable terms were small-scale (amount of
loans 55 464.5 thousand manat), 29 (0.6%) were
medium-scale (loan demand 6 083 thousand
manat) and 57 (1%) of them were large-scale
(loan demand 186 938 thousand manat) ones in
2015.

Aqrar sektor 
Agricultural sector

10515
83,5%

Müxtəlif sənaye və digər sahələr
Various industrial and other fields

2072
16,5%

Kiçik həcmli
Small-sized

55 464,4
22,3%

Böyük həcmli
Large-sized

186 938 
75,2%

Orta həcmli 
Medium-sized

6 083
2,5%
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2015-ci ildə maliyyələşdirilmiş investisiya
layihələrinin növlər üzrə bölgüsü

3.4 Məcburi köçkünlərə verilmiş dövlətin
güzəştli kreditləri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nda nəzərdə
tutulmuş tədbirlərin icrasının təmin edilməsi
məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
tərəfindən davamlı olaraq məqsədyönlü tədbirlər
həyata keçirilir. Bu məqsədlə 2015-ci il ərzində
Fondun vəsaiti hesabına 293 məcburi köçkün
sahibkara 5.1 milyon manat güzəştli kredit
verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər hesabına
366 yeni iş yerinin yaradılması imkanı yaran-
mışdır. 
Son illər Fond tərəfindən məcburi köçkün
qəsəbələrində və ərazisinin böyük hissəsi işğal
olunmuş rayonlarda da “Sahibkarlığın güzəştli
kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair işgüzar fo-
rumlar keçirilir. Forumlar çərçivəsində məcburi
sahibkarlara maarfiləndirici treninqlər keçirilmiş,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə hazırlanımış
nümunəvi investisiya layihələri və digər metodiki
materiallar təqdim edilmişdir. 

Classification of investment projects 
financed in 2015 according to their types 

3.4 State low interest loans allocated 
to internally displaced persons 

The National Fund for Entrepreneurship Support
consistently fulfills purposeful measures at the
aim of ensuring the implementation of activities
specified in the “State Program on improvement
of the living standards and employment of
refugees and internally displaced persons” ap-
proved by President of the Republic of Azerbai-
jan Ilham Aliyev. On this purpose, 293 internally
displaced entrepreneurs were provided with over
5.1 mln. manat low interest loans at the Fund’s
resources in 2015. There will be created 366
new jobs at the soft loans provided
In recent years, NFES held business forums on
“State support to the development of entrepre-
neurship” in IDP settlements and districts with a
great portion of territories occupied. Internally
displaced entrepreneurs were provided with
awareness raising training and presentations on
model investment projects prepared on a various
economic areas and other methodical materials
within the forums. 
On this purpose, there were held business fo-
rums on involvement of IDPs from Jabrayil dis-

Kiçik həcmli
Small-sized

5157
98,4%

Böyük həcmli
Large-sized

57
1,1%

Orta həcmli 
Medium-sized

29
0,6%
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2015-ci ilin 23 yanvar tarixində Biləsuvar ray-
onunda Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlərin
müvəqqəti məskunlaşdığı 4 saylı qəsəbədə və
2015-ci ilin 13 avqust tarixində Ağdam ray-
onunun Quzanlı kəndində işgüzar forumlar
keçirilmişdir. Forumlarda Cəbrayıldan və
Ağdamdan olan 180 məcburi köçkün iştirak
etmişdir. İşgüzar forumlar çərçivəsində region-
larda məcburi köçkünlərin məşğul ola biləcəyi
sahələrə uyğun olaraq hazırlanmış nümunəvi in-
vestisiya layihələrinin təqdimatı keçirilmiş, Fon-
dun vəsaitləri hesabına digər rayonlarda həyata
keçirilmiş belə layihələrdən nümunələr nümayiş
etdirilmiş və daha çox əyani vəsaitlər və
nümunəvi investisiya layihələrinin məcburi
köçkünlərə çatdırılması təmin olunmuşdur.

3.5  Qadın sahibkarlara verilmiş dövlətin
güzəştli kreditləri

Müasir mərhələdə respublikada qadınların iqti-
sadi sferada öz potensiallarını artırması üçün
müxtəlif həvəsləndirici və təşviqedici tədbirlər
görülür. Qadınların biznes sahələri yaratması
üçün güzəştli kreditlərin verilməsi, evdar
qadınların sahibkarlığa cəlb olunması da bu
tədbirlərdəndir. Eyni zamanda, respublikanın
ucqar və dağlıq regionlarında, məcburi
köçkünlərin sıx məskunlaşdığı ərazilərdə
yaşayan qadınların özəl biznes və aqrar
təsərrüfatlarını yaratması üçün də tədbirlər
həyata keçirilir. Bunun nəticəsidir ki, son illərdə
qadın sahibkarların sayının artdığı müşahidə ol-
unur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin və kiçik biznesin
inkişafının yeni iş yerlərinin yaradılması, işsizliyin
azaldılması və məşğulluğun təmin edilməsi
sahəsində səmərəli vasitə olduğunu nəzərə
alsaq, mövcud və potensial qadın sahibkarların
inkişaf proseslərindən kənarda qalmadığı təmin
edilir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vasitəsilə 2015-ci il ərzində 762 qadın sahibkara
22.1 milyon manat dövlətin güzəştli kreditləri
verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər hesabına
1707 yeni iş yerinin yaradılması imkanı
yaranmışdır. Maliyyələşdirilən layihələrinin sayı
ötən illə müqayisədə 8.4%, məbləği 2.4 dəfə, bu

trict temporarily settled in the settlement No.4
and Guzanli village of Aghdam district corre-
spondingly on January 23, 2015 and August 13,
2015. The forums involved up to 180 IDPs of
Jabrayil and Aghdam district. 
The business forums included the presentation
of sample investment projects according to the
potential fields for internally displaced persons,
samples from similar projects implemented in
other districts at the funds of the Fund and other
sample investment projects.

3.5  State low interest loans allocated 
to women entrepreneurs

At the current stage, it is initiated various encour-
aging campaigns to promote women’s capacity
in economic sphere in the Republic. Provision of
soft loans for women to create business fields
and involvement of housewives to entrepreneur-
ship are of those measures. Furthermore, activ-
ities are taken relating to women living in remote
and mountainous region of the Republic and
areas where IDPs are closely settled, to build
their private business and agricultural farms, as
well. As a result, it is observed increase in the
number of female entrepreneurs during recent
years. Taking into account that development en-
trepreneurship and small business is an efficient
means in creating new jobs, reducing unemploy-
ment and ensuring employment, current and po-
tential female entrepreneurs are not outside
development processes. The National Fund for
Entrepreneurship Support extended 22.1 million
manat state low interest loans to 762 women en-
trepreneurs in 2015. An opportunity arose for
creating 1707 new jobs at the expense of low in-
terest loans provided. The number and amount
of projects funded have increased correspond-
ingly by 8.4% and 2.4 times compared to the pre-
vious year, whereas the number of jobs
considered at those loans has increased by
24%. The National Fund for Entrepreneurship
Support prepares, and presents to them, model
investment projects on carpet-weaving, sewing
and other fields where women's labor is much
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kreditlər hesabına yaradılması nəzərdə tutulan
yeni iş yerlərinin sayı isə 24% artmışdır.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu regionlarda və
Bakı şəhərinin qəsəbələrində “Sahibkarlığın
güzəştli kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair
işgüzar forumlar çərçivəsində qadınların
sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması və
xüsusilə evdar qadınların məşğulluğunun təmin
edilməsi məqsədi ilə xalçaçılıq, tikişçilik, şirniyyat
istehsalı və digər daha çox qadın əməyinə
ehtiyac duyulan sahələrdə nümunəvi investisiya
layihələri hazırlayır və onlara təqdim edir. Bu
istiqamətdə təşviqat işlərinin aparılması öz
səmərəsini verməklə yanaşı, qadınların bizneslə
məşğul olmaq sahəsində lazımi bilik və
informasiyanı əldə etmələrinə geniş imkanlar
açır. Hazırda qadınlar iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində çalışırlar və əldə olunan iqtisadi
uğurlara öz töhfələrini verirlər. Qadınların iqtisadi
sahədə fəallığının daha da artırılması üçün
həvəsləndirici və təşviqedici tədbirlər görülür.
Onların sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunması
üçün müxtəlif treninqlərin təşkil olunması, biznes
sahələri yaratması üçün güzəştli kreditlərin
verilməsi, evdar qadınların sahibkarlığa cəlb
olunması da bu tədbirlərdəndir.

3.6 Gənc sahibkarlara verilmiş dövlətin
güzəştli kreditləri

Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi,
elmi-mədəni, təhsil və digər sahələrdə gənclərin
daha fəal iştirakının təmin edilməsi, aparılan
işlərin yeni səviyyəyə yüksəldilməsi isti-
qamətində sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Bu
baxımdan ölkə iqtisadiyyatının rəqabətə
davamlılıq qabiliyyətinin artırılması üçün
gəncliyin innovativ potensialından geniş istifadə
olunması məqsədəuyğundur.
Gəncliyin inkişafında növbəti mərhələnin təmin
edilməsi məqsədilə Dövlət Başçısının 2011-ci il
7 iyul tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan gəncliyi
2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı təsdiq
edilmişdir. Dövlət Proqramının əsas məqsədi
ölkədə gənclər siyasətini daha da inkişaf
etdirmək, gənclərin menecment sahəsində fəal

more needed, aiming at involving women to en-
trepreneurship activity and particularly, at ensur-
ing employment of housewives within activities
on “State support to entrepreneurship develop-
ment” organized in regions and Baku, its villages
and settlements. Campaign activities in this di-
rection, alongside with being effective, create op-
portunities for women to get necessary
knowledge and information in dealing with busi-
ness. Presently, women work in different fields of
economy making contributions to economic
achievements. The Fund is taking motivating and
encouraging actions to improve the activeness
of women in economy.  The actions include the
organization of a variety of training courses for
their involvement in entrepreneurial activity, pro-
vision of low interest loans for establishment of
business areas and women’s involvement in en-
trepreneurship.

3.6 State low interest loans allocated 
to young entrepreneurs 

Systematic activities are implemented in the di-
rection of ensuring more active participation of
youth in social-economic, scientific-cultural, ed-
ucational and other fields and promoting those
activities to a new level in the Republic of Azer-
baijan. In this context, it is necessary to widely
use innovative capacity of youth for raising com-
petitiveness of the country economy.
The State Program on “Azerbaijani youth in
2011-2015” was approved under the Decree of
the President dated July 7, 2011 for ensuring a
next stage in development of youth. Main goal of
the State Program is to further develop the youth
policy in the country, create opportunity for active
participation of youth in management, employ-
ment of young specialists and secure solution for
other social-economic problems.
Besides, one of the key objectives of the State
Program is to develop entrepreneurship among
youth. Regarding this, the National Fund for En-
trepreneurship Support carries on its purposeful
activities on encouragement of involvement of
youth to entrepreneurship in the Republic, ex-
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iştirakına şərait yaratmaq, gənc mütəxəssislərin
işlə təminatı və digər sosial-iqtisadi problem-
lərinin həllini təmin etməkdir. 
Bununla yanaşı, Dövlət proqramının əsas
vəzifələrindən biri də gənclər arasında
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsidir. Bununla
əlaqədar, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu re-
spublikada gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb
olunmasının stimullaşdırılması, gənc sahibkar-
ların biznes əlaqələrinin genişləndirilməsi,
onların innovasiya və müasir texnologiyaların
tətbiqinə əsaslanan sahibkarlığa istiqamət-
ləndirilməsi və s. bu kimi istiqamətlərdə
məqsədyönlü fəaliyyətini davam etdirir. Bundan
əlavə, kiçik sahibkarlığın, o cümlədən xırda ailə
təsərrüfatlarının, gənc sahibkarların, güzəştli
kreditə ehtiyacı olan digər az təminatlı şəxslərin
maliyyələşdirilməsi Fondun əsas prioritet-
lərindəndir. 
Fondun vasitəsilə 2015-ci il ərzində 1177 gənc
sahibkara 68.4 milyon manat dövlətin güzəştli
kreditləri verilmişdir. Verilmiş kreditlər hesabına
isə 2571 yeni iş yerinin yaradılması imkanı

pansion of business relations of young entrepre-
neurs, their encouragement to entrepreneurship
based on the application of new technologies
and other directions of this kind. Moreover, fi-
nancing of small entrepreneurship, including
small family farms, young entrepreneurs, and
low-income persons needing soft loans is among
the key priorities of the Fund. 
There were allocated 68.4 mln. manat state low
interest loans to 1177 young entrepreneurs
through the Funds in 2015. It created favorable
opportunities for creating nearly 2571 new jobs.
The amount of projects provided to young entre-
preneurs increased 37.6% in comparison to the
previous year, whereas the number of new jobs
considered at those loans has increased by 7%.
It should be noted that activities organized by the
Fund on “Issues on provision of low interest
loans to entrepreneurs” in the regions and the
settlements of Baku city influenced on increase
of economic activeness of youth dealing with en-
trepreneurship, especially small entrepreneur-
ship to a significant extent. 

BROYLER FABRİKİ
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yaranmışdır. Gənc sahibkarlara verilmiş
kreditlərin məbləği ötən illə müqayisədə 37.6%,
kreditlər hesabına yaradılması nəzərdə tutulan
yeni iş yerlərinin sayı isə 7% artmışdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Fond tərəfindən region-
larda və Bakı şəhərinin qəsəbələrində “Sahibkar-
lığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair
işgüzar forumlar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə,
xüsusilə kiçik sahibkarlıqla məşğul olan gənclərin
iqtisadi aktivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə
artmasına təsir göstərir. 

3.7 Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli
kreditləri hesabına maliyyələşdirilmiş, 

yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan 
investisiya layihələri

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin dünya ölkələrinin qabaqcıl
təcrübəsinin Azərbaycana gətirilməsi, ölkədə
müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan is-
tehsal, emal, infrastruktur sahələrinin yara-
dılması istiqamətində verdiyi tapşırıqların icrasını
təmin etmək məqsədi ilə Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun vasitəsilə son illərdə respublika
iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru üzrə ümumi

3.7 Investment projects financed at the state
low interest loans through the Fund and

based on the application 
of new technologies

State low interest loans at amount of over 1.1 bil-
lion manat were allocated to the financing of 392
investment projects with a total value of 2.4 bil-
lion manat through the National Fund for Entre-
preneurship Support aiming at fulfillment of the
tasks of the President of the Republic of Azerbai-
jan Ilham Aliyev in the direction of bringing the
most advanced practice of the world to Azerbai-
jan and creating modern production, processing
and infrastructure sectors based on the applica-
tion of the most modern technologies in the
country. 321 (81.9%) of the enterprises financed
have already been commissioned, while con-
struction works of the other 71 (18.1%) invest-
ment projects are under way.
Activities directed to the financing of investment
projects based on new technologies on favorable
terms were continued during 2015 and 65 invest-
ment projects were financed with this respect.
185.3 mln. manat low interest loans were ex-
tended to the projects such as 5 logistical cen-

TİKİNTİ MATERİALLARI ZAVODU
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dəyəri 2.4 mlrd. manat olan 392 investisiya
layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1.1 milyard
manatdan çox dövlətin güzəştli kreditləri
verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş müəssisələrdən
321-i (81.9%) istifadəyə verilmiş, digər 71
(18.1%) müəssisə üzrə isə tikinti-quraşdırma
işləri aparılır.
Yeni texnologiyalara əsaslanan investisiya
layihələrinin güzəştli qaydada maliyyələş-
dirilməsi sahəsində işlər 2015-ci il ərzində də
davam etdirilmiş və bu məqsədlə 65 investisiya
layihəsi maliyyələşdirilmişdir. Bu layihələrdən tu-
tumu 57.5 min ton olan 5 logistik mərkəz, 3
ixtisaslaşdırılmış yaşıl market (o cümlədən 7 min
tonluq 3 logistik mərkəz, 664 ədəd fermer
mağazası), tutumu 10 min ton olan 1 taxıl anbarı,
illik istehsal gücü 9.3 min ton quş əti və 47.7 mln.
ədəd damazlıq yumurta olan 7 quşçuluq
təsərrüfatı, 7900 başlıq 5 müasir heyvandarlıq
kompleksi, 5637 ha ərazidə 5 iri fermer
təsərrüfatı, 98.8 ha ərazidə 13 istixana kom-
pleksi, gündəlik istehsal gücü 43.6 ton olan 4
çörək zavodu, 419 ha ərazidə 5 intensiv bağçılıq
təsərrüfatı, 20 ha ərazidə 1 üzümçülük
təsərrüfatı, illik emal gücü 7.2 min ton olan 1 süd
emalı zavodu, illik gücü 3 min ton ət emalı və 1.5
min ton üzvi gübrə istehsalı olan 2 müəssisə, illik
istehsal gücü 161 min ton olan 2 qüvvəli yem za-
vodu, illik istehsal gücü 12.8 mln. litr limonad
olan 1 zavod, illik istehsal gücü 180 ton şirniyyat
olan 1 müəssisə, illik istehsal gücü 1782 min litr
şərab və konyak olan 1 zavod, illik istehsal gücü
3.5 mln. ədəd şüşə taraların dekorasiyası olan 1
müəssisə, illik istehsal gücü 250 dəst mebel olan
1 müəssisə, müxtəlif növ transformator və elek-
trotexniki avadanlıqlar istehsalı edən 2 zavod,
illik istehsal gücü 269 ədəd müxtəlif neft-kimya
sənayesi avadanlıqları olan 1 müəssisə, illik is-
tehsal gücü 12 min ton PVC tərkibli yarımfabrikat
olan 1 müəssisə, illik istehsal gücü 140 min kub
metr beton boru və 730 min kv. metr döşəmə
daşı və 350 min kub metr qum-çınqıl olan 2
müəssisəyə 185.3 milyon manat güzəştli kredit
verilmişdir.
Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü məhsullar is-

ters with a capacity of 57.5 thousand tons, 3 spe-
cialized green markets (including 3 logistical cen-
ters with a capacity of 7 thousand tons, 664
farmer shops), 1 grain storage with a capacity of
10 thousand tons, 7 poultry facilities with an an-
nual production capacity of 9.3 thousand tons of
poultry meat and 38.6 mln. pieces of breeding
eggs, 5 modern livestock complexes (900
heads), 5 large farms in a 5637 ha area, 13
greenhouse complexes in 5637 ha area, 4 bak-
ery facility with a daily capacity of 43.6, 5 inten-
sive horticultural farms in 419 ha area, 1
vineyard in 20 ha area, 1 milk processing with an
annual processing capacity of 7.2 thousand tons,
2 facilities with an annual processing capacity of
3 thousand tons and production capacity of 1.5
thousand tons of organic fertilizer, 2 powerful
fodder plants with an annual production capacity
of 161 thousand tons, 1 plant with an annual pro-
duction capacity of 12.8 mln. liters of lemonade,
1 confectionery facility with an annual production
capacity of 180 tons, 1 factory with an annual
production capacity of 1782 tons of wine and co-
gnac, 1 facility with an annual production capac-
ity of 3.5 pieces of glass containers decoration,
1 factory with an annual production capacity of
250 sets of furniture, 2 plants manufacturing var-
ious types of transformers and electrotechnical
equipment, 1 facility with an annual production
capacity of 269 pieces of various petrochemical
industry equipment, 1 facility with an annual pro-
duction capacity of 12 thousand tons semi-fin-
ished products containing PVC and 2 plants with
an annual production capacity of 140 thousand
cubic meters of concrete pipes, 730 thousand
square meters of floor stones and 350 thousand
cubic meters of sand and gravel.
Establishment of small and medium-sized non-
oil industrial enterprises producing competitive
and export-oriented products at the expense of
state low interest loans is of great significance in
increase the country's export capacity in addition
to supply the Republic’s demand for various food
and other industrial products by means of do-
mestic production. Furthermore, realization of in-
vestment projects based on the applications of
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tehsal edən kiçik və orta həcmli qeyri-neft
sənaye müəssisələrinin yaradılması
respublikanın müxtəlif yeyinti və digər sənaye
məhsullarına olan tələbatının yerli istehsal
hesabına ödənilməsi ilə yanaşı, ölkənin ixrac
potensialının artırılmasında mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Bundan əlavə, müasir texnologiyaların
tətbiqinə əsaslan investisiya layihələrinin
reallaşdırılması regionlarda məşğulluğun təmin
edilməsinə, regionların investisiya cəlbediciliyinin
artırılmasına, digər sahələrin inkişafının
stimullaşdırılmasına, eləcə də iqtisadiyyatın
strukturunun şaxələnməsinə şərait yaradır. 
Son illər Fond tərəfindən maliyyələşdirilmiş və
2015-ci ildə 49 istehsal və emal müəssisələri, o
cümlədən tutumu 81.3 min ton olan 3 logistik
mərkəz, gündəlik istehsal gücü 67 ton (illik 24.4
min ton) çörək olan 5 çörək zavodu, 8350 ha
ərazidə 5 iri fermer təsərrüfatı, 3400 başlıq 5
müasir heyvandarlıq kompleksi, 40.3 ha ərazidə
7 istixana kompleksi, 234 ha ərazidə 3 intensiv
bağçılıq təsərrüfatı, 20 ha ərazidə 1 üzümçülük
təsərrüfatı, illik istehsal gücü 12 min ton quş əti,
26.4 milyon ədəd əmtəəlik yumurta və 240 min
ədəd inkubator olan 4 quşçuluq təsərrüfatı, illik
istehsal gücü 18 min ton olan 1 meyvə-tərəvəz
emalı zavodu, illik emal gücü 5 min ton olan 1
süd emalı zavodu, illik istehsal gücü 1.8 min ton
ət kəsimi, 2 min ton ət emalı və 1.5 min ton gübrə
istehsalı olan 2 müəssisə, illik istehsal gücü 5.4
min ton olan 1 karton tara istehsalı müəssisəsi,
illik istehsal gücü 140 min kub metr beton boru
və 500 min kv. metr döşəmə daşı olan 1
müəssisə, illik istehsal gücü 438 min ton tikinti
materialları (gips, üzlük, yapışdırıcı) olan 1
müəssisə, illik istehsal gücü 220 min dəst
müxtəlif növ geyimlər olan 2 tekstil müəssisəsi,
illik 7 min ton çeşidləmə və qablaşdırma sahəsi
yaradılmış 1 müəssisə,  illik istehsal gücü 46 min
ton olan 1 qüvvəli yem zavodu, illik istehsal gücü
15 min ton PVC tərkibli yarımfabrikatlar olan 1
müəssisə, illik istehsal gücü 3440 ədəd transfor-
mator və müxtəlif növ elektrotexniki avadanlıqlar
olan 1 müəssisə, illik istehsal gücü 22 min ton un
olan 1 dəyirman kompleksi, illik istehsal gücü 3.5
mln. ədəd şüşə taraların dekorasiyası olan 1

new technologies creates opportunities for en-
suring employment in the regions, increasing the
investment attractiveness of the regions, stimu-
lation of the development of other fields, as well
as changing the structure of economy. 
49 production and processing facilities, including
3 logistical centers with a capacity of 81.3 thou-
sand tons, 5 bakery plants with a daily produc-
tion capacity of 67 tons (annually 24.4 thousand
tons) of bread, 5 large farms in a 8350 ha area,
5 modern livestock complexes (3400 heads of
cattle), 7 greenhouse complexes in a 40.3 ha
area, 3 intensive horticultural farms in 234 ha
area, 1 vineyard in 20 ha area, 4 poultry facilities
with an annual production capacity of 12 thou-
sand tons of poultry meat, 26.4 mln. pieces of
commodity eggs and 240 thousand tons of incu-
bators, 1 processing factory with an annual ca-
pacity of 18 thousand tons of fruit and
vegetables, 1 milk processing with an annual
processing capacity of 5 thousand tons, 2 facili-
ties with an annual cutting capacity of 1.8 thou-
sand tons of meat, with an annual processing
capacity of 2 thousand tons of meat and with an
annual production capacity of 1.5 thousand tons
of fertilizers, 1 facility with an annual production
capacity of 5.4 thousand tons of cardboard con-
tainers, 1 plant with an annual production capac-
ity of 140 thousand cubic meters of concrete
pipes and 500 thousand square meters of floor
stones, 1 facility with an annual production ca-
pacity of 438 thousand tons of construction ma-
terials (gypsum, cladding materials, glue), 2
textile facility with an annual production capacity
of 220 thousand sets of different kinds of gar-
ments, 1 facility with an annual capacity of 7
thousand tons of sorting and packaging area, 1
powerful fodder plant with an annual production
capacity of 46 thousand tons, 1 facility with an
annual production capacity of 15 thousand tons
of semi-finished products containing PVC, 1 fa-
cility manufacturing 3440 pieces of transformers
and various types of electrotechnical equipment,
1 mill complex with an annual production capac-
ity of 22 thousand tons of flour, 1 facility with an
annual production capacity of 3.5 pieces of glass
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müəssisə, illik istehsal gücü 6 mln. litr limonad
olan 1 zavod istifadəyə verilmişdir. 2016-cı ildə
71 istehsal, emal və infrastruktur müəssisələrinin
istifadəyə verilməsi gözlənilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev 2015-ci ildə istifadəyə verilmiş
müəssisələrdən 4-də (Sumqayıt şəhərində
yerləşən tikiş fabrikində (13.01.2015), beton
məmulatı zavodunda (13.01.2015), Cəlilabad
rayonunda iri fermer təsərrüfatında (11.08.2015)
və Ucar rayonunda quşçuluq təsərrüfatında
(06.10.2015) olmuş, tapşırıq və tövsiyələrini
vermişdir.

3.8 Dövlətin güzəştli kreditləri 
üzrə ödənişlər

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi Qayda-
ları”na və Fondun vəsaitlərindən istifadə
edilməsinin şərtləri haqqında müvəkkil kredit
təşkilatları ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən
verilmiş güzəştli kreditlər üzrə yaranmış
öhdəliklərin vaxtında yerinə yetirilməsinə
gündəlik nəzarət edilmişdir. “Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun vəsaitlərinin dövriyyəsinə nəzarət
Proqramı” vasitəsilə hesablanmış və müvəkkil
kredit təşkilatları tərəfindən Fonda ödənilməli
olan kredit, faiz və cərimənin ümumi
məbləğlərinin dəqiqləşdirilməsi aparılmış və
onların vaxtında ödənilməsini təmin etmək
məqsədilə müvəkkil kredit təşkilatları ilə
müntəzəm əlaqə saxlanılmışdır.
Eyni zamanda, verilmiş güzəştli kreditlərin
dövriyyəsi ilə bağlı göstəricilər və vəsaitlərin
müvəkkil kredit təşkilatlarının, eləcə də
sahibkarlıq subyektlərinin hesabına daxil
edilməsinə nəzarət etmək məqsədilə müvəkkil
kredit təşkilatlarından müvafiq sənədlər (SWIFT,
memorial order, bildiriş və ödəniş qrafiki),
ödənilmiş vəsaitlərin sahibkarlıq subyektləri üzrə
siyahısı rəsmi qaydada Sahibkarlığa Kömək Milli
Fonduna təqdim olunması təmin edilərək təhlil
olunmuş və məlumat bazasına daxil edilmişdir.
2015-ci ildə müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən
Fondun xəzinə hesabına 140014.61 min manat

containers decoration and 1 plant with an annual
production capacity of 6 mln. liters of lemonade
were financed by the Fund during recent years
and commissioned in 2015. It is anticipated to
commission 71 production, processing and infra-
structure facilities in 2016.
President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev visited 4 facilities (A textile factory
(13.01.2015) and a concrete products plant
(13.01.2015) in Sumgait, a farm in Jalilabad dis-
trict (11.08.2015) and a poultry farm Ujar district
(06.10.2015) commissioned in 2015, gave his
tasks and recommendations.

3.8 Payment of interest on the state 
low interest loans

According to the “Rules for use of the funds of
the National Fund for Entrepreneurship Support
of the Republic of Azerbaijan” and the Agree-
ment concluded with authorized loan institutions
on the terms of using the Fund’s resources, it
was imposed a daily control over the perform-
ance of obligations arising from state soft loans
extended. Total amounts of loans, interest rates
and fines calculated through the “Program on
controlling the circulation of resources of the Na-
tional Fund for Entrepreneurship Support” and to
be paid to the Fund by authorized loan agencies
were made precise and it was regularly kept in
touch with authorized loan agencies to ensure
their timely payment.
Also, official submission of indicators related with
the circulation of loans provided and relevant
documents (SWIFT, memorial order, notification
and payment schedule) from authorized loan
agencies in order to supervise insertion of funds
into accounts of authorized loan agencies, as
well as entrepreneurs, list of settled funds on en-
trepreneurs to the National Fund for Entrepre-
neurship Support was ensured, analyzed and
included to database.
During 2015, authorized loan agencies trans-
ferred 140014.61 thousand manat to the treasury
account of the Fund, which is 7.51% more than
the previous year.
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vəsait daxil olmuşdur ki, bu da keçən illə
müqayisədə 7.51% çoxdur.
2015-cı il 31 dekabr tarixinə Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun müvəkkil kredit təşkilatları üzrə
kredit portfeli 973629.4 min manat təşkil etmişdir.

3.9 Güzəştli kreditlərin təyinatı üzrə
istifadəsinin monitorinqi

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək
Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi
Qaydaları”nın 4.3-cü bəndinə uyğun olaraq 25
müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 248
443 min manat güzəştli kreditlərin ayrılması
məqsədilə təqdim edilmiş 91 sahibkarlıq subyek-
tinin,  o  cümlədən 56-sı aqrar sektorun,  35-i isə
müxtəlif sənaye və digər sahələrin inkişafı
yönümlü investisiya layihəsinin bilavasitə yerində
ilkin monitorinqi həyata keçirilmişdir.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən
müvəkkil kredit təşkilatlarının nümayəndələrinin
iştirakı ilə respublikanın 4 şəhər və 28 rayonunda
19 müvəkkil kredit təşkilatı vasitəsilə 1747 in-
vestisiya layihəsi üzrə sahibkarlıq subyektlərinə
verilmiş 122 507 min manat güzəştli kredit
vəsaitinin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət
etmək məqsədilə monitorinqlər aparılmışdır.
46 müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən 12566
sahibkarlıq subyektinə Fondun vəsaiti hesabına
verilmiş 724.2 mln. manat güzəştli kredit
vəsaitlərinin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət
etmək məqsədilə monitorinqlər aparılmış və bu
barədə müvafiq hesabatlar Fonda təqdim
edilmişdir.

The loan portfolio of the National Fund for Entre-
preneurship Support by authorized loan institu-
tions is 973629.4 thousand manat for December
31, 2015.

3.9 Monitoring of the intended use of state 
low interest loans

According to the provision 4.3 of the “Rules for
use of the funds of the National Fund for Entre-
preneurship Support of the Republic Azerbaijan,
25 authorized loan agencies conducted the initial
monitoring of 91 entrepreneurs, including 569 in-
vestment projects on development of agriculture
and 35 investment projects on the development
of industry and other fields for allocation of low
interest loans at amount of 248 443 million
manat at the funds of the National Fund for En-
trepreneurship Support.
The National Fund for Entrepreneurship Support
conducted monitoring in 4 city and 28 districts of
the Republic by with the participation of repre-
sentatives of authorized loan agencies in order
to control the purposeful use of the low interest
loans at amount of 122 507 thousand manat al-
located to entrepreneurs for 1747 investment
projects through 19 authorized loan agencies.
There was conducted monitoring aimed at con-
trolling the purposeful use of the low interest
loans at amount of 724.2 million manat soft loans
allocated to 12566 entrepreneurs through 46 au-
thorized loan agencies at the expense of the
Fund's funds and relevant reports were submit-
ted to the Fund in this regard.
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