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1. Introduction (preface)

External shocks arising from negative processes on-going in the global
economy continued to impose a negative impact on the Azerbaijani econ-
omy in the reporting year. Flexible economic policy measures pursuant
to requirements of existing challenges were implemented under the lead-
ership of President Ilham Aliyev in order to ensure macroeconomic and
financial stability, as a result of which the economy of the country pre-
served its stability.
It was possible to minimize the negative impacts of external factors on

1. Giriş (ön söz)

Dünya iqtisadiyyatında davam edən neqativ proseslərdən qaynaqlanan
xarici şoklar hesabat ilində də Azərbaycan iqtisadiyyatına mənfi təsir
göstərməkdə davam etmişdir. Makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin
olunması məqsədilə Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə mövcud
çağırışların tələblərinə uyğun çevik iqtisadi siyasət tədbirləri
müəyyənləşdirilərək həyata keçirilməyə başlanılmış və ölkə iqtisadiyyatı
öz dayanıqlılığını saxlaya bilmişdir.
Regional və qlobal səviyyədə davam edən mürəkkəb siyasi və iqtisadi
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the country’s economy thanks to the great economic potential and pur-
poseful reforms carried out during recent years in the background of com-
plex political and economic processes going on at regional and global
levels, including the diversification of economy, promotion of investments,
improvement of business environment, promotion of non-oil export, pro-
motion of governance and other measures.
System measures implemented on the development of entrepreneurship

proseslərin davam etdiyi  şəraitdə son illərdə yaradılmış böyük iqtisadi
potensial və aparılan məqsədyönlü islahatlar, o cümlədən  iqtisadiyyatın
diversifikasiyası, investisiyaların təşviqi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması,
qeyri-neft ixracının həvəsləndirilməsi, idarəetmənin təkmilləşdirilməsi və
digər tədbirlər sayəsində xarici amillərin ölkə iqtisadiyyatına mənfi
təsirlərinin minimuma endirilməsi mümkün olmuşdur.
Bu sosial-iqtisadi şəraitdə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, biznes mühitinin
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and consistent improvement of business environment in such socio-eco-
nomic conditionshave particular importance. Generally, system measures
on the development of entrepreneurship and consistent improvement of
business environment are of strategic character in terms of the sustainable
development of economy. At the same time, provision of state low interest
loans for the development of entrepreneurship is of great importancein en-
suring the sustainable economic development. State low interest loans are
provided through the National Fund for Entrepreneurship Support, as part
of the state economic policy, focusing on the financing of investment proj-
ects in the priority areas of economy and regions, improvement of invest-
ment attractiveness and balanced development of the regions, realization
of competitive projects based on the application of the state-of-the-art tech-
nologies and involvement of vulnerable groups of the population, including
IDPs, persons with disabilities, youth, women and low-income families in
entrepreneurial activity. Taking close part in the implementation of the gov-
ernment's economic policy, the National Fund for Entrepreneurship Sup-
port continued its successful activity towards the provision of low interest
loans to entrepreneurs, promotion of specific areas of financing investment
projects, organization of business forums dedicated to the development
of entrepreneurship in Baku city and regions,delivery of educational train-
ing for entrepreneurs, strengthening of provision of business information,
application of the state-of-the-art technologies andthe financing of infra-
structure projects focusing on the production and processing of competi-
tive, particularly export-oriented and import substituting products and
promotion of the development of those fields in 2016. 
Presently, the sustainable development of Azerbaijan in the background
of complex problems encountered by the world countries, the continuation
of all social programs and the serious and comprehensive economic re-
forms led by the Government Head based on the development strategy of
national leader Heydar Aliyev, which meet contemporary challenges, open
good horizons and perspectives.

davamlı olaraq yaxşılaşdırılması ilə bağlı  həyata keçirilən sistemli tədbirlər
xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, sahibkarlığın inkişaf
etdirilməsi, biznes mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması ilə bağlı
həyata keçirilən sistemli tədbirlər, iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin
olunması baxımından strateji xarakter daşıyır. Eyni zamanda, sahibkarlığın
inkişafı istiqamətində dövlətin güzəştli kreditlərinin verilməsi davamlı iqti-
sadi 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 investisiya 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 qəsəbələrində sahibkarlığın inkişafına həsr olunmuş işgüzar
forumların keçirilməsi, sahibkarlara maarifləndirici treninqlərin təşkil
edilməsi, sahibkarlığın informasiya təminatının gücləndirilməsi, 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 2016-cı ilərzində də uğurlu fəaliyyətini
davam etdirmişdir. 
Hazırda dünya ölkələrinin üzləşdiyi mürəkkəb problemlər fonunda
Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı, bütün sosial proqramların davam
etdirilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasına əsaslanan,
müasir çağırışlara cavab verən və Dövlət başçısı tərəfindən aparılan ciddi
və hərtərəfli iqtisadi islahatlar gələcək inkişafımız üçün çox gözəl üfüqlər,
perspektivlər açır.



2.  2016-cı 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 mexanizmi izah ol-
unur, investisiya layihələrinin hazırlanmasına və təqdim olunmasına dair
treninq 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 za-
manda, respublikanın bütün şəhər və rayonları əhatə olmaqla 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 2016-cı il ərzində regionlarda
33, Bakı şəhərinin qəsəbəsində 6 olmaqla 39 işgüzar forum keçirilmişdir.
Forumlarda sahibkarlara güzəştli kreditlər təqdim edilmiş, 3960 sahibkara,
o cümlədən regionlarda 3350, Bakı şəhərinin qəsəbəsində isə 610
sahibkara maarifləndirici treninqlər keçirilərək iqtisadi biliklər verilmiş,
nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatı keçirilmiş, müvəkkil kredit
təşkilatlarının nümayəndələri və sahibkarlarla mövcud iqtisadi potensial-
dan 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 potensialının reallaşdırılması istiqamətində sahibkarlarla
müzakirələrin aparılması, onların təkliflərinin öyrənilməsi, güzəştli
kreditlərin verilməsi mexanizminin izah olunması, sahibkarlarla 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 forumlar çərçivəsində
sahibkarlarlarla görüşlərin keçirilməsi və müzakirələrin aparılması ilə
yanaşı, həmin ərazilərdə potensial biznes imkanları, reallaşdırılması

2. Key directions of activities implemented by the National Fund for
Entrepreneurship Support in 2016

2.1 Business forums on the “Issues of concessional crediting of
entrepreneurship”

The National Fund for Entrepreneurship Support regularly holds business
forums to further encourage the development of entrepreneurship in the
regions and settlements of Baku city. The business forums include ses-
sions on mechanisms of using low interest loans, presentations on invest-
ment 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 entrepreneurs on the issues of building busi-
ness relations with authorized loan agencies and receiving loans and the
suggestions of entrepreneurs, 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 pre-
pared for priority areas and low interest loans before entrepreneurs.
The National Fund for Entrepreneurship Support has conducted totally 39
business forums, including 33 in the regions and 6 in the settlements of
Baku city in 2016. During the events, entrepreneurs were provided low in-
terest loans and 3960 entrepreneurs, including 3350 operating in the re-
gions and 610 in Baku settlements were given economic knowledge,
presentations were made on model investment projects, as well as dis-
cussions were conducted with representatives of authorized loan agencies
and entrepreneurs on effective use of existing economic potential of each
region and city, and those model projects were presented to entrepre-
neurs, and advertisements were posted on media regarding to admission
of investment proposals in cities and regions where activities were fulfilled.
The main point of the activities is to carry out discussions with entrepre-
neurs in the direction of realizing the current economic potential of regions
and Baku city, its surrounding settlements and villages, learning about their
proposals, explaining low interest loan provision mechanism, holding dis-
cussions on the establishment of business relations between entrepre-
neurs and authorized representatives of authorized loan agencies and the
issues of provision of loans, as well as organizing awareness raising train-
ings on the preparation and submission of investment projects and pre-
senting low interest loans to entrepreneurs.
It should be underlined that potential business opportunities and projects
of which realization is considerable were determined alongside with hold-
ing meetings and discussions were held for entrepreneurs as a part of the
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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

activity. In other words, purposeful activities are carried out in the direction
of involving citizens to entrepreneurship activity, discovering potential en-
trepreneurs and businessmen by encouraging them to create a business
at the expense of the state low interest loans, and financing of those proj-
ects by the Fund.
Focusing the business forums on the establishment of business relations
between entrepreneurs and authorized loan agencies and directing those
relations to the level of discussions will create opportunities for solution of
the most urgent issues on the relations between entrepreneurs and au-
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layihələrinin səmərəliliyinə inandırmalarına, qarşılıqlı dialoq əsasında özləri
haqqında daha ətraflı məlumat vermələrinə, eləcə də müvəkkil kredit
təşkilatlarının sahibkarlarla 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 prioritet
istiqamətlər müəyyənləşdirilir;

thorized loan agencies, enablingentrepreneurs to persuade authorized
loan agencies in the efficiency of their projects and provide detailed infor-
mation on themselves on the basis of a mutual dialog, intensive coopera-
tion of authorized loan agencies with entrepreneurs and eventually,
financing of mostly small and medium-sized projects.
The National Fund for Entrepreneurship Support carries out the following
activities prior to the forums:
- Relevant analysis is conducted aiming at the realization of economic po-
tential of the region (city) where the forum is due to take place and priorities
are defined for each region (city);
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- Small, medium and large-scale model investment projects are prepared
for each priority defined;
- Heads of district (city) branches of authorized loan agencies are invited
to the forums.
Relevant advocacy measures are taken to raise the awareness of entre-
preneurs within the forums:
- Entrepreneurs are provided knowledge through awareness raising train-
ing on low interest loan provision mechanisms, documents required, online
applications and branch network of authorized loan agencies;
- Presentations are made on small, medium and large-scale model invest-
ment projects prepared and the model projects are presented to entrepre-
neurs;

- Müəyyənləşdirilmiş prioritet sahələr üzrə kiçik, orta və böyük həcmli
nümunəvi investisiya layihələri hazırlanır;
- Müvəkkil kredit təşkilatlarının həmin rayon (şəhər) üzrə filiallarının
rəhbərləri forumlara dəvət olunur. 
Forumlar çərçivəsində sahibkarların maarifləndirilməsi istiqamətində
aşağıdakı müvafiq təşviqat işləri həyata keçirilir:
- Sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi mexanizmi, 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;

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu

11
İLLİK HESABAT

ANNUAL REPORT2016

GİPS zAVOdU
BAKI şƏHƏRI, qARAdAğ RAYONU



Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi

12

İLLİK HESABAT
ANNUAL REPORT 2016

YALAMA AqROPARK
xAçMAz RAYONU, YALAMA qƏSƏBƏSİ
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S/s Forumların keçirildiyi tarix Forumların keçirildiyi yer
İştirakçıların sayı (nəfər)Forumların keçirildiyi yer

Regionlar üzrə

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

03.03.2016
10.03.2016
17.03.2016
08.04.2016
14.04.2016
21.04.2016
29.04.2016
06.05.2016
12.05.2016
19.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
23.06.2016
30.06.2016
21.07.2016
28.07.2016
04.08.2016
02.09.2016
08.09.2016
15.09.2016
22.09.2016
06.10.2016
13.10.2016
20.10.2016
03.11.2016
10.11.2016
17.11.2016
24.11.2016
02.12.2016
09.12.2016
16.12.2016
22.12.2016
28.12.2016

Cəmi

Bərdə rayonu, Türkmən kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
xaçmaz rayonu, Arzu kəndi (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Kəlbəcər m. köçkünləri (Yevlax rayonu, 32-ci məhəllə)
Beyləqan rayonu (Aran iqtisadi rayonu)
qax rayonu, zəyəm kəndi (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu)
Abşeron rayonu, xırdalan şəhəri (Abseron iqtisadi rayonu)
Tərtər rayonu (Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu)
Ağcabədi rayonu, Rəncbərlər kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
quba rayonu, Barlı kəndi (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Goranboy rayonu (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Saatlı rayonu (Aran iqtisadi rayonu)
Ağsu rayonu, Muradlı kəndi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Lerik rayonu, Ambu kəndi (Lənkəran iqtisadi rayonu)
qazax rayonu, qazaxbəyli kəndi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
xızı şəhəri (Abşeron iqtisadi rayonu)
qusar şəhəri (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Sabirabad rayonu, qaratəpə kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Cəlilabad şəhəri (Lənkəran iqtisadi rayonu)
İmişli rayonu, Cəfərli kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
zaqatala şəhəri (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu)
Ağstafa rayonu, Göyçəli kəndi (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Biləsuvar rayonu, Ağalıkənd kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
şabran şəhəri (Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu)
Samux şəhəri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Lənkəran şəhəri (Lənkəran iqtisadi rayonu)
İsmayıllı rayonu, qalınçaq kəndi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Göyçay rayonu, Ləkçıplaq kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Kürdəmir rayonu, Atakişili kəndi (Aran iqtisadi rayonu)
Balakən şəhəri (Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu)
şamaxı rayonu, Mədrəsə qəsəbəsi (Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu)
Salyan şəhəri (Aran iqtisadi rayonu)
Gəncə şəhəri (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu)
Abşeron rayonu, xırdalan şəhəri (Abşeron iqtisadi rayonu)

100
90

100
120
70

150
120
120
110
130
130
80
80
90

100
100
100
110
80

130
90
80
90
90
80
80
80
80
80
80
110
150
150

3350Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə

YEKUN

zirə qəsəbəsi (Xəzər rayonu)
Hövsan qəsəbəsi (Suraxanı rayonu)
Lökbatan qəsəbəsi (Qaradağ rayonu)
Rəsulzadə qəsəbəsi (Binəqədi rayonu)
Bakıxanov qəsəbəsi (Sabunçu rayonu)
Mərdəkan qəsəbəsi (Xəzər rayonu)

29.03.2016
26.05.2016
15.07.2016
09.08.2016
29.09.2016
28.10.2016

Cəmi

1
2
3
4
5
6

70
110
80

130
120
100
610

3960
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o/n date of forums Number of participants 
(person)Place of forums

Regions

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

03.03.2016
10.03.2016
17.03.2016
08.04.2016
14.04.2016
21.04.2016
29.04.2016
06.05.2016
12.05.2016
19.05.2016
03.06.2016
09.06.2016
23.06.2016
30.06.2016
21.07.2016
28.07.2016
04.08.2016
02.09.2016
08.09.2016
15.09.2016
22.09.2016
06.10.2016
13.10.2016
20.10.2016
03.11.2016
10.11.2016
17.11.2016
24.11.2016
02.12.2016
09.12.2016
16.12.2016
22.12.2016
28.12.2016

Total

Berde district, Turkman village (Aran economic district)
Khachmaz district, Arzu village (Guba-Khachmaz economic district)
Kelbejer IdPs (Yevlakh district, block No. 32)
Beylegan district (Aran economic district)
Gakh district, zayam village (Sheki-Zagatala economic district)
Absheron district, Khirdalan city (Absheron economic district)
Terter district (Upper Karabakh economic district)
Aghjabedi district, Ranjberler village (Aran economic district)
Guba district, Barly village (Guba-Khachmaz economic district)
Goranboy district (Ganja-Gazakh economic district)
Saatly district (Aran economic district)
Aghsu district, Muradly village (Mountainous Shirvan economic district)
Lerik district, Ambu village (Lankaran economic district)
Gazakh district, Gazakhbeyli village (Ganja-Gazakh economic district)
Khizi city (Absheron economic district)
Gusar city (Guba-Khachmaz economic district)
Sabirabad district, Garatepe village (Aran economic district)
Jalilabad city (Lankaran economic district)
Imishly district, Jafarli village (Aran economic district)
zagatala city (Sheki-Zagatala economic district)
Aghstafa district, Goychali village (Ganja-Gazakh economic district)
Bilasuvar district, Aghalikend village (Aran economic district)
Shabran city (Guba-Khachmaz economic district)
Samukh city (Ganja-Gazakh economic district)
Lankaran city (Lankaran economic district)
Ismayilli district, Galinchag village (Mountainous Shirvan economic district)
Goychay district, Lakchiplag village (Aran economic district)
Kurdamir district, Atakishili village (Aran economic district)
Balakan city (Sheki-Zagatala economic district)
Shamakhi district, Madrasa settlement (Mountainous Shirvan economic district)
Salyan city (Aran economic district)
Ganja city (Ganja-Gazakh economic district)
Absheron district, Khirdalan city (Absheron economic district)

100
90

100
120
70

150
120
120
110
130
130
80
80
90

100
100
100
110
80

130
90
80
90
90
80
80
80
80
80
80
110
150
150

3350Settlements of Baku city

SUM

zire settlement (Khazar district)
Hovsan settlement (Surakhani district)
Lokbatan settlement (Garadagh district)
Rasulzade settlement (Binagadi district)
Bakikhanov settlement (Sabunchu district)
Merdekan settlement (Khazar district)

29.03.2016
26.05.2016
15.07.2016
09.08.2016
29.09.2016
28.10.2016

Total

1
2
3
4
5
6

70
110
80

130
120
100
610

3960
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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 ol-
unur;
- 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 an-
swered;
- The Fund coordinates the discussion of issues related with the provision
of loans based on mutual dialog between entrepreneurs and authorized 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 investment proposals in cities and regions where activities
were fulfilled.

qUşçULUq TƏSƏRRÜFATI
İMİşLİ RAYONU



2.2 Respublikanın regionları və Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 
iqtisadi potensialın reallaşdırılmasının təşviqi tədbirləri

2016-cı il ərzində sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması məqsədilə
təşkil olunan forumlarda 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 sahibkarlıq subyektlərindən
investisiya təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi informasiya vasitələrində elanlar
verilmişdir.

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

of Baku city

In line with provision of low interest loans and delivery of awareness raising
training within the forums aimed at promotion of the deveopment of entre-
preneurship, the State Support for Development of Entrepreneurship made
announcements in mass media for investment applications from entertain-
ers 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 nat-
ural resources and existing economic capacity of those regions in 2016.

S/s Tarix Rayonun adı

Bərdə rayonu 
Türkmən kəndi

Xaçmaz rayonu, 
Arzu kəndi

Yevlax rayonu, 
32-ci məhəllə

(Kəlbəcər m. köçkün

Bakı şəhəri,
Xəzər rayonu, 
Zirə qəsəbəsi

Beyləqan şəhəri

03.03.2016

10.03.2016

17.03.2016

29.03.2016

08.04.2016

1

2

3

4

5

Rayon üzrə verilmiş elan

- müasir istixana kompleksinin yaradılması;
- intensiv bağçılıq təsərrüfatının yaradılması;
- meyvə-tərəvəz emalı müəssisəsinin yaradılması;
- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- 3 ulduz otel, cins heyvandarlıq müəssisələrinin yaradılması.

- müasir istixana kompleksinin yaradılması;
- intensiv bağçılıq və heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- süd emalı və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması;
- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması.

- cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən sənaye üsulu ilə balın emalı)
yaradılması;
- pendir, çörək və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- istixana, zeytunçuluq və üzümçülük təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi müəssisəsinin yaradılması;
- üzlük daşların və plastik qabların istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- südlük istiqamətli heyvandarlıq kompleksinin yaradılması;
- meyvə-tərəvəz emalı və bitki yağlarının istehsalı zavodlarının yaradılması;
- intensiv bağçılıq və tərəvəzçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- cins heyvandarlıq təsərrüfatının, ət kəsimi və pendir istehsalı müəssisələrinin yaradılması.
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- iri fermer təsərrüfatının yaradılması;
- bağçılıq, cins heyvandarlıq, tütünçülük və arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- çörək istehsalı və meyvə emalı müəssisələrinin yaradılması;
- 3 ulduz otelin yaradılması.

- müasir istixana kompleksinin və kiçik istixana təsərrüfatlarının yaradılması;
- dekorativ süni üzlük daşların, dam örtükləri, plastik qablar və polietilen paketlər istehsalı
müəssisələrinin yaradılması.

- intensiv bağçılıq (alma, gilas, xırnik, ərik), tərəvəzçilik (kök, kələm) və kiçik  cins heyvandarlıq
təsərrüfatlarının yaradılması;
- 3 ulduz otelin və pendir istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- iri fermer, intensiv bağçılıq, tərəvəzçilik və cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in, meyvə-tərəvəz emalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- müasir meyvə-tərəvəz emalı zavodunun yaradılması;
- intensiv bağçılıq, cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- çörək və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- südlük istiqamətli cins heyvandarlıq kompleksinin yaradılması;
- intensiv bağçılıq, cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- gips əsaslı üzlüklər və dam örtükləri istehsalı müəssisələrinin və 3 ulduz otelin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi, üzlük daşlar, polietilen paketlər və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- iri fermer, intensiv bağçılıq, cins heyvandarlıq və tərəvəzçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in, çörək istehsalı və süd emalı müəssisələrinin yaradılması.

- intensiv bağçılıq, cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- pendir istehsalı və meyvə emalı müəssisələrinin yaradılması

- kiçik cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən sənaye üsulu ilə balın emalı və
qablaşdırılması) yaradılması;
- kiçik həcmli pendir, cır meşə meyvələrinin və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin
yaradılması

Qax rayonu, 
Zəyəm kəndi

Abşeron rayonu, 
Xırdalan şəhəri

Tərtər şəhəri

Ağcabədi rayonu, 
Rəncbərlər kəndi

Quba rayonu, 
Barlı kəndi

Goranboy şəhəri

Bakı şəhəri,  
Suraxanı rayonu,
Hövsan qəsəbəsi

Saatlı şəhəri

Ağsu
(Muradlı kəndi)

Lerik rayonu, 
Ambu kəndi

14.04.2016

21.04.2016

29.04.2016

06.05.2016

12.05.2016

19.05.2016

26.05.2016

03.06.2016

09.06.2016

23.06.2016

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- kartofçuluq, kiçik cins heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının (balın sənaye üsulu ilə emalı
müəssisəsinin) yaradılması;
- kiçik həcmli ət kəsimi və pendir istehsalı müəssisələrinin və 3 ulduz otelin yaradılması.

- ət kəsimi, üzlüklər, dam örtükləri, plastik qablar, corab və şirniyyat məhsullarının istehsalı
müəssisələrinin yaradılması

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- iri fermer, intensiv bağçılıq və istixana təsərrüfatlarının yaradılması;
- şirniyyat istehsalı müəssisəsinin və 3 ulduzlu otelin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin yaradılması;
- intensiv bağçılıq, kartofçuluq, kiçik cins heyvandarlıq və arıçılıq (sənaye üsulu ilə balın emalı)
təsərrüfatlarının yaradılması;
- kiçik və ya orta həcmli meyvə emalı və şirniyyat məhsullarının istehsalı müəssisələrinin
yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- iri fermer, intensiv bağçılıq (nar) və kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının yaradılması;
- meyvə-tərəvəz və süd emalı müəssisələrinin və 3 ulduz otelin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- istixana təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi, üzlük daşların, plastik qablar və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- südlük istiqamətli müasir heyvandarlıq, intensiv kartofçuluq və üzümçülük təsərrüfatlarının
yaradılması;
- kiçik həcmli çiyələk emalı, üzümqurutma və şirniyyat məhsulları istehsalı müəssisələrinin
yaradılması.

- iri fermer, intensiv bağçılıq, cins heyvandarlıq və tərəvəzçilik təsərrüfatlarının yaradılması;
- çörək istehsalı və süd emalı müəssisələrinin yaradılması.

- iri taxılçılıq (qarğıdalı), intensiv bağçılıq (fındıq), tütünçülük və kiçik cins heyvandarlıq
təsərrüfatlarının yaradılması;
- çörək istehsalı və cır meşə meyvələrinin emalı müəssisələrinin yaradılması.

Qazax rayonu,
Qazaxbəyli kəndi

Bakı şəhəri, 
Qaradağ rayonu,

Lökbatan qəsəbəsi

Xızı şəhəri

Qusar şəhəri

Sabirabad rayonu, 
Qaratəpə kəndi

Bakı şəhəri, 
Binəqədi rayonu, 

Rəsulzadə qəsəbəsi

Cəlilabad şəhəri

İmişli rayonu, 
Cəfərli kəndi

Zaqatala şəhəri

30.06.2016

20.07.2016

02.07.2016

28.07.2016

04.08.2016

12.08.2016

02.09.2016

08.09.2016

15.09.2016

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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- iri taxılçılıq, kartofçuluq, arıçılıq, kiçik istixana və kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının
yaradılması;
- kiçik süd emalı müəssisəsinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- istixana təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi, üzlük daşların, plastik qablar və corab istehsalı müəssisələrinin yaradılması. 

- iri fermer, müasir heyvandarlıq kompleksinin, intensiv bağçılıq (nar), kiçik cins heyvandarlıq və is-
tixana təsərrüfatlarının yaradılması;
- 3 ulduz otelin yaradılması.

- iri taxılçılıq, intensiv bağçılıq (üzüm), kiçik cins heyvandarlıq və istixana təsərrüfatlarının
yaradılması;
- çörək istehsalı müəssisəsinin və 3 ulduz otelin yaradılması.

- iri taxılçılıq, kartofçuluq, üzümçülük, kiçik cins heyvandarlıq və istixana təsərrüfatlarının
yaradılması;
- kiçik həcmli pendir istehsalı müəssisəsinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- müasir istixana kompleksinin, kiçik həcmli istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının yaradılması;
- ət kəsimi və dekorativ süni üzlük daşların istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə tərəvəzçilik, çayçılıq, bağçılıq və kiçik cins heyvandarlıq
təsərrüfatlarının yaradılması.

- intensiv bağçılıq (alma, fındıq), tərəvəzçilik (kartof), kiçik cins heyvandarlıq və arıçılıq (o cümlədən
sənaye üsulu ilə bal istehsalı) təsərrüfatlarının yaradılması;
- kiçik həcmli pendir istehsalı müəssisəsinin və 3 ulduz otelin yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- müasir heyvandarlıq kompleksinin, intensiv bağçılıq (nar), kiçik cins heyvandarlıq və istixana
təsərrüfatlarının yaradılması.

- ixtisaslaşdırılmış "yaşıl market"in yaradılması;
- intensiv bağçılıq (nar), taxılçılıq (ərzaq buğdası və qarğıdalı) və kiçik cins heyvandarlıq
təsərrüfatlarının yaradılması;
- soya əkini, ət-sümük unu və çörək istehsalı müəssisələrinin yaradılması.

Ağstafa şəhəri

Bakı şəhəri, 
Sabunçu rayonu, 

Bakıxanov qəsəbəsi

Biləsuvar  rayonu,
Ağalıkənd kəndi

Şabran şəhəri 

Samux şəhəri

Bakı şəhəri,
Xəzər rayonu, 

Mərdəkan qəsəbəsi

Lənkəran şəhəri

İsmayıllı rayonu, 
Qalınçaq kəndi

Göyçay rayonu, 
Ləkçıplaq kəndi

Kürdəmir  rayonu,
Atakişili kəndi

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

22.09.2016

29.09.2016

06.10.2016

13.10.2016

20.10.2016

28.10.2016

03.11.2016

10.11.2016

17.11.2016

24.11.2016



Special attention should be attached to the presentations on model invest-
ment projects prepared by the Fund for entrepreneurs according to different
fields of economy within the promotional measures aimed at raising the
awareness of entrepreneurs. Those projects have built a bridge between
theoretical knowledge and practical skills in the issue of business projects,
as well as ensured assistance to entrepreneurs in obtaining more compre-
hensive and accurate information on business, carrying out calculations
correctly, evaluating and comparing business activities in terms of effec-
tiveness, and positively influenced the increasing number of initiatives in
creating new business fields by taking into account capacity opportunities
of all regions and improvement of economic activeness of entrepreneurs. 
The presentations on model investment projects have encouraged entre-

Sahibkarlıq subyektlərinin maarifləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən
təşviqat işləri sırasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə Fond tərəfindən
hazırlanmış nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatlarının keçirilməsi və
həmin nümunəvi layihələrin sahibkarlara təqdim olunması xüsusi qeyd
olunmalıdır. Bu təqdimatlar biznes layihələrinin hazırlanmasında nəzəri
biliklərin praktiki biliklərlə əlaqələndirilməsini 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, sahibkarlıq subyektlərinin
iqtisadi aktivliyinin yüksəlməsinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 
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İRİ TAxILçILIq TƏSƏRRÜFATI
CƏLİLABAd RAYONU
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03.03.2016

10.03.2016

17.03.2016

29.03.2016

08.04.2016

14.04.2016

21.04.2016

29.04.2016

1

2

3

4

5

6

7

8

o/n date Name of the 
district

Announcement for the district 

- establishment of a modern greenhouse complex;
- establishment of intensive horticultural farms;
- establishment of a contemporary fruit and vegetables processing facility;
- establishment of a specizalized “green market”;
establishment of a 3 star hotel and  cattle breeds farms .

- establishment of a modern greenhouse complex;
- establishment of intensive horticultural and livestock farms;
- establishment of  dairy processing and confectionery facilities;
- establishment of a specizalized “green market”.

- establishment of cattle breeds and bee-keeping farms (including industrial processing and pack-
aging of honey);
- establishment of cheese producing, bakery and confectionery facilities.

- establishment of greenhouse, olive and vine farms;
- establishment of a meat cutting facility ;
- establishment of facing stones and plastic containers manufacturing facilities.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of a cattle breeds farm for production of milk;
- establishment of fruit and vegetables processing and  vegetable oil production plants;
- establishment of intensive horticultural and vegetable growing farms;
- establishment of a cattle breeds farm, cheese producing and meat cutting facilities.

- establishment of large farms;
- establishment of  horticultural, cattle breeds, tobacco-growing and bee-keeping farms;
- establishment of bakery and fruit processing  facilities;
- establishment of a 3 star hotel.

- establishment of a modern greenhouse complex and small-sized greenhouse farms;
- establishment of decorative artificial facing stones, roofing materials, plastic containers and poly-
ethylene bags manufacturing facilities

- establishment of intensive horticultural (apple, sweet cherry, persimmon, apricot), vegetable (root,
cabbage) and small-sized cattle breeds farms;
- establishment of a 3 star hotel and cheese producing facilities.

Berde district, 
Turkman village

Khachmaz district,
Arzu village

Yevlakh district, 
block No. 

32 (Kelbejer IDPs)

Baku city,
Khazar district, 
Zire settlement 

Beylegan district

Gakh district, 
Zayam village

Absheron district,
Khirdalan city

Terter city



- establishment of large farming, intensive horticultural, vegetable-growing and cattle breeds farms;
- establishment of a specizalized “green market”, fruit and vegetables processing facilities.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of a state-of-the-art fruit and vegetables processing plant;
- establishment of intensive horticultural, cattle breeds and bee-keeping farms;
- establishment of bakery and confectionery production facilities.

- establishment of a cattle breeds complex for production of milk;
- establishment of intensive horticultural, cattle breeds and bee-keeping farms;
- establishment of gypsum-based decorative covers and roofing materials manufacturing facilities and 
a 3 star hotel.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of greenhouse and olive farms ;
- establishment of meat-cutting, facing stones, polyethylene bags and stockings manufacturing facilities.

- establishment of large farming, intensive horticultural,  vegetable-growing and cattle breeds farms;
- establishment of a specizalized “green market”, bakery and diary processing facilities.

- establishment of intensive horticultural, cattle breeds and bee-keeping farms;
- establishment of cheese producing and fruit processing facilities.

- establishment of small-sized cattle breeds and bee-keeping farms (including industrial processing
and packaging of honey);
- establishment of small-sized cheese, wild forest fruits and confectionary production facilities

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of  potato growing, small-sized cattle breeds and bee-keeping farms (including a facility
for industrial processing of honey);
- establishment of small-sized meat-cutting and cheese producing facilities and a 3 star hotel.

- establishment of meat-cutting and facing and roofing materials, plastic containers, stockings  man-
ufacturing and confectionary production facilities.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of large farming, intensive horticultural and greenhouse farms;
- establishment of a confectionary production facility and a 3 star hotel.

Aghjabedi district,
Ranjberler village

Guba district, 
Barly village

Goranboy city

Baku city, 
Surakhani  district,
Hovsan settlement

Saatly city

Aghsu
(Muradly village)

Lerik district, 
Ambu village

Gazakh district,
Gazakhbeyli 

village

Baku city, 
Garadagh district,

Lokbatan 
settlement

Khizi city

06.05.2016

12.05.2016

19.05.2016

26.05.2016

03.06.2016

09.06.2016

23.06.2016

30.06.2016

20.07.2016

02.07.2016

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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- establishment of a specizalized green market;
- establishment of intensive horticultural, potato growing, small-sized cattle breeds and bee-keeping
farms (including a facility for industrial processing of honey);
- establishment of small- and medium-sized fruit processing and confectionary production facilities.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of large farming, intensive horticultural (pomegranate) and small-sized cattle breeds farms;
- establishment of fruit and vegetables processing facilities and a 3 star hotel.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of greenhouse farms;
- establishment of meat-cutting and facing stones, plastic containers and stockings manufacturing fa-
cilities.

-- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of modern livestock farms for production of milk, potato growing and viticulture farms;
- establishment of small-sized strawberry processing, grape drying and confectionary production fa-
cilities.

- establishment of large farming, intensive horticultural, small-sized cattle breeds and vegetable grow-
ing farms;
- establishment of bakery production and dairy processing facilities.

- establishment of grain growing (maize), horticultural (hazel), tobacco growing and small-sized cattle
breeds farms;
- establishment of bakery production and wild forest fruit processing facilities.

- establishment of large grain growing, potato growing and bee-keeping farms and small-sized green-
house and cattle breeds farms;
- establishment of a small-sized dairy processing facilities.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of greenhouse farms;
- establishment of meat-cutting and facing stones, plastic containers and stockings manufacturing fa-
cilities. 

- establishment of large farming, modern livestock, intensive horticultural (pomegranate), small-sized
cattle breeds and greenhouse farms;
- establishment of a 3 star hotel.

- establishment of large grain growing, intensive horticultural (grape), small-sized cattle breeds and
greenhouse farms;
- establishment of a bakery production facility and a 3 star hotel

Gusar city

Sabirabad district,
Garatepe village

Baku city,
Binagadi district,

Rasulzade 
settlement

Jalilabad city

Imishly district, 
Jafarli village

Zagatala city

Aghstafa city

Baku city,
Sabunchu district,

Bakikhanov 
settlement

Bilasuvar district, 
Aghalikend village

Shabran city

28.07.2016

04.08.2016

12.08.2016

02.09.2016

08.09.2016

15.09.2016

22.09.2016

29.09.2016

06.10.2016

13.10.2016
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20

21

22

23

24

25

26

27

28
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- establishment of large grain growing, viticulture, small-sized cattle breeds and greenhouse farms;
- establishment of a small-sized cheese producing facilities.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of a modern greenhouse complex, small-sized greenhouse and olive farms;
- establishment of meat-cutting and decorative artificial facing stones manufacturing facilities.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of vegetable growing, tea growing, horticultural and cattle breeds farms with the
application of state-of-the-art irrigation systems.

- establishment of intensive horticultural (apple, hazel), vegetable growing (potato), small-sized
cattle breeds and bee-keeping farms (including industrial production of honey);
- establishment of a small-sized cheese producing facility and a 3 star hotel.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of a modern livestock complex, intensive horticultural (pomegranate), small-sized
cattle breeds and greenhouse farms.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of intensive horticultural (pomegranate), grain growing (wheat and maize) and
small-sized cattle breeds farms;
- establishment of soybean plantations, meat and bone meal and bakery production facilities.

- establishment of large grain growing (maize), horticultural (hazel), tobacco growing and small-
sized cattle breeds farms;
- establishment of bakery production and wild forest fruit processing facilities.

- establishment of  grain growing (maize) and livestock (50 heads) farms, bee-keeping farms (in-
cluding a facility for industrial processing of honey), vineyards, almond orchards and potato grow-
ing farms  in a 50 ha area; 
- establishment of small-sized cheese, bakery and confectionary production facilities and a 3 star hotel.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of intensive horticultural (pomegranate, grape), grain growing (maize), small-sized
cattle breeds and greenhouse farms and soybean plantations.

- establishment of small- and medium-sized greenhouse farms;
- establishment of decorative artificial covers, roofing materials, iron doors, plastic containers, poly-
ethylene bags, plastic doors and windows  and  soap (from natural products) manufacturing facilities.

- establishment of a specizalized “green market”;
- establishment of a modern greenhouse complex, small-sized greenhouse farms, olive and al-
mond orchards;
- establishment of meat and bone meal and  container products plants.

Samukh city

Baku city,
Khazar district, 

Mardakan settlement

Lankaran city

Ismayilli district, 
Galinchag village

Goychay district,
Lakchiplag village

Kurdamir district, 
Atakishili village

Balakan city

Shamakhi district,
Madrasa settlement

Salyan city

Ganja city

Absheron district,
Khirdalan city

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

20.10.2016

28.10.2016

03.11.2016

10.11.2016

17.11.2016

24.11.2016

02.12.2016

09.12.2016

16.12.2016

22.12.2016

28.12.2016
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Nümunəvi investisiya layihələrinin təqdimatlarının keçirilməsi və həmin
layihələrin sahibkarlara təqdim olunması, onların güzəştli kreditlərin
istifadəsinə daha həssas yanaşmasını, eləcə də güzəştli kreditlərə olan
tələbatın artmasını şərtləndirmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Şəffaflığın artırılması və korrup-
siyaya 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

preneurs to initiate a more sensitive approach to low interest loans, as well
as increased demand for soft loans.
The “KPMG Audit Azerbaijan” has conducted auditing of the financial state-
ment 2015 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 Republic of Azer-
baijan” to ensure the proper execution of the Decree of the Resident of
the Republic of Azerbaijan on approval of the “National Strategy on In-

MÜASİR HEYVANdARLIq KOMPLEKSİ
qƏBƏLƏ RAYONU
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Əsasnamə”yə uyğun olaraq, “KPMG Audit Azərbaycan” beynəlxalq audit
şirkəti tərəfindən Beynəlxalq Audit Standartları əsasında Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun 2015-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi
keçirilmişdir. Son səkkiz 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 rəhbərliyin uçot ehtimallarının
əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, həmçinin Fondun fəaliyyəti ilə bağlı
digər məsələlər təhlil edilmişdir. 
“KPMG Audit Azərbaycan” beynəlxalq audit şirkəti tərəfindən verilmiş rəyə
əsasən, Fondun 2015-ci il üzrə maliyyə fəaliyyəti müsbət qiymətləndirilmiş,
maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun
olaraq tərtib edilidiyi müəyyən edilmişdir. 
2016-cı il üzrə Fondun maliyyə hesabatlarının auditinin keçirilməsi
məqsədi ilə kotirovka sorğusu keçirilmiş və “RSM Azerbaijan” audit şirkəti
kotirovka sorğusunun qalibi seçilmişdir.
Eyni zamanda, sahibkarlığın inkişafına verilən güzəştli kreditlər haqqında
daha geniş məlumat əldə edilməsi məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun Azərbaycan və ingilis dillərində 2015-ci il üzrə fəaliyyətinə dair
illik hesabatı dərc olunmuşdur.

2.3 Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə dövlətin güzəştli
kreditlərini almaq üçün müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət etmiş

sahibkarlıq subyektlərinə dair 

2016-cı il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına
dövlətin güzəştli kreditlərini almaq məqsədilə sahibkarlıq subyektləri
tərəfindən 54 müvəkkil kredit təşkilatına ümumilikdə 3252 müraciət daxil
olmuşdur. Müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən müraciətlərin 3198-i müsbət
qiymətləndirilmiş, 54 müraciətə isə sahibkarın təqdim etdiyi hüquqi
sənədlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması
səbəblərinə görə imtina edilmişdir. Müraciətlərin ümumi investisiya tələbatı
555483.7 min manat, o cümlədən müsbət qiymətləndirilmiş müraciətlər
üzrə 554485.7 min manat, imtina edilmiş müraciətlər üzrə isə 998 min
manat olmuşdur.
Müraciətlər üzrə ümumi kredit tələbatı 238996.5 min manat, o cümlədən
müsbət qiymətləndirilmiş müraciətlər üzrə 238282.6 min manat, imtina
olunmuş müraciətlər üzrə 713.9 min manat olmuşdur.

creasing Transparency and Combating Corruption” dated to July 28, 2007.
The the financial statements of the National Fund for Entrepreneurship
Support were audited by international audit companies in recent eight
years. The issues related with the application an effective and high-quality
internal control system for preparation and proper submission of financial
statements by the National Fund For Entrepreneurship Support, prepara-
tion and proper submission of the financial statements of the National Fund
For Entrepreneurship Support in compliance with the International Finan-
cial Reporting Standards, relevance accounting policies and assessment
of justification of accounting assumptions of the management, as well as
other issues related with the activity of the Fund were analyzed during the
audit control. 
The “KPMG Audit Azerbaijan” international audit company rated, in its audit
opinion, the Fund’s financial activity for 2015 as positive and identified that
the financial statements had been compiled in compliance with the Inter-
national Financial Reporting Standards. 
A request for quotations was carried out for the auditing of financial state-
ments for 2016 of the Fund and the “RSM Azerbaijan” audit company has
become the winner of the request for quotations.
Furthermore, the National Fund for Entrepreneurship Support has pub-
lished an annual report on its activity for 2015 in the Azerbaijani and Eng-
lish languages to provide detailed information on low interest loans
allocated to the development of entrepreneurship.

2.3 Entrepreneurs who applied to authorized loan agencies 
for state soft loans through the National Fund for 

Entrepreneurship Support

During 2016, totally 3252 applications entered 54 authorized loan agencies
by entrepreneurs to get the state low interest loans at the funds of the Na-
tional Fund for Entrepreneurship Support. The authorized loan agencies
considered 3198 applications as positive, while 54 applications were re-
jected due to incompliance of the documents submitted by the entrepre-
neurs with requirements of the applicable law. 
Total investment demand was 555,483.7 thousand manat on the applica-
tions, including 554,485.7 thousand manat on the applications considered
as positive and 998.00 thousand manat on rejected ones.
Total demand for loans was 238,996.5 thousand manat on the applica-
tions, including 238,282.6 thousand manat on the applications considered
as positive and 713.9 thousand manat on rejected ones.
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2016-cı il ərzində güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilməsi
məqsədilə MKT-lərə müraciət etmiş sahibkarların investisiya

layihələrinin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

2016-cı il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə dövlətin
güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit
təşkilatlarına Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 100 (3.1%), Gəncə-Qazax iqti-
sadi rayonu üzrə 514 (15.8%), Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 234
(7.2%), Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 344 (10.6%), Quba-Xaçmaz iqtisadi
rayonu üzrə 275 (8.5%), Aran iqtisadi rayonu üzrə 1322 (40.7%), Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 147 (4.5%), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu
üzrə 151 (4.6%) və Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 165 (5.1%) müraciət
daxil olmuşdur. 

Classification of investment projects of entrepreneurs 
applied to ALAs for financing at the state low interest loans in 2016

by economic districts

Authorized loan agencies received 100 (3.1%)  applications from Absheron
economic district, 514 (15.8%) from Ganja-Gazakh economic district, 234
(7.2%) from Shaki-Zagatala economic district, 344 (10.6%) from Lankaran
economic district, 275 (8.5%) from Guba-Khachmaz economic district, 1322
(40.7%) from Aran economic district, 147 (4.5%) from Upper Karabakh eco-
nomic district, 151 (4.6%) from Mountainous Shirvan economic district and
165 (5.1%) applications from Baku settlements for financing of investment
projects at state soft loans through the National Fund for Entrepreneurship
Support in 2016. 
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2016-cı il ərzində güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilməsi
məqsədilə MKT-lərə müraciət etmiş sahibkarların investisiya
layihələrinin güzəştli kredit tələbatının iqtisadi rayonlar üzrə 

bölgüsü (min manatla)

2016-cı il ərzində Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət etmiş
sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin güzəştli kredit tələbatı
238996.5 min manat, o cümlədən Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 32877 min
manat (13.8%), Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 23591.2 min manat
(9.9%), Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 2189.5 min manat (0.9%),
Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 14593.6 min manat (6.1%), Quba-Xaçmaz
iqtisadi rayonu üzrə 57483.7 min manat (24.1%), Aran iqtisadi rayonu üzrə
60345.6 min manat (25.2%), Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 8297.5
min manat (3.5%), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 4058 min manat
(1.7%) və Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 35560.5 min manat (14.9%) təşkil
etmişdir.

Classification of investment projects of entrepreneursapplied 
to ALAs for financing at low interest loans in 2016 by economic 

districts (thousand manat)

During 2016, the low interest loan demand of investment projects of en-
trepreneurs applied to authorized loan agencies for financing at the ex-
pense of state low interest loans through the Fund made 238,996.5
thousand manat in total, including 32,877 thousand manat (13.8%) from
Absheron economic district, 23,591.2 (9.9%) from Gandja-Gazakh eco-
nomic district, 2,189.5 (0.9%) from Shaki-Zagatala economic district,
14,593.6 (6.1%) from Lankaran economic district, 57,483.7 (24.1%) from
Guba-Khachmaz economic district, 60,345.6 (25.2%) from Aran economic
district, 8,297.5 (3.5%) from Upper Karabakh economic district, 4,058
(1.7%) from Mountainous Shirvan economic district and 35,560.5 (14.9%)
applications from the settlements of Baku city.
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2016-cı il ərzində güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilməsi
məqsədilə MKT-lərə müraciət etmiş sahibkarların investisiya

layihələrinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü

2016-cı il ərzində Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət etmiş
sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin 3100-ü (95.3%) aqrar
sektorun inkişafı, 152-si (4.7%)  isə müxtəlif sənaye və digər sahələrin
inkişafı sahələrini əhatə etmişdir.

Classification of investment projects of entrepreneurs applied to
ALAs for financing at the state low interest loans in 2016 by the

fields of economy

3100 (95.3%) of total investment projects proposed to authorized loan
agencies by entrepreneurs for financing at the expense of state low inter-
est loans by means of the Fund covered the development of agricultural
sector, while 152 (4.7%) encompassed the development of various indus-
trial and other fields in 2016.

Aqrar sektor
Agricultural sector

3100

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industrial and other fields

152

Aqrar sektor
Müxtəlif sənaye və digər sahələr
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2016-cı il ərzində güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilməsi
məqsədilə MKT-lərə müraciət etmiş sahibkarların investisiya

layihələrinin güzəştli kredit tələbatının iqtisadiyyatın sahələri üzrə
bölgüsü (min manatla)

2016-cı il ərzində MKT-lərə müraciət etmiş sahibkarların investisiya
layihələrinin güzəştli kreditlərin 

növləri üzrə bölgüsü

Classification of investment projects of entrepreneurs applied to
ALAs for financing at the state low interest loans in 2016 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 2016

by the types of low interest loans

Aqrar sektor
Agricultural sector

196474.5

42522200000,0

100000,0

0,0 Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industrial and other fields

Böyük həcmli
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49; 1.5%

Orta həcmli
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3162; 97.2%

Kiçik həcmli

Orta həcmli
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2016-cı il ərzində Fondun vasitəsilə dövlətin güzəştli kreditləri hesabına
maliyyələşdirilməsi məqsədilə müvəkkil kredit təşkilatlarına müraciət etmiş
sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin 3162-si (97.2%) kiçik
həcmli, 41-i (1.3%) orta həcmli, 49-u (1.5%) böyük həcmli olmuşdur.

2016-cı il ərzində 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 

2016-cı il ərzində sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kredit verilməsi
məqsədilə müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığa Kömək Milli
Fonduna təqdim edilmiş 2424 müraciətə baxılmış və 2350 (96.9%)
müraciətin (investisiya layihəsinin) maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy
verilmişdir. 74 (3.1%) investisiya layihəsi üzrə sahibkarların təqdim etdiyi
hüquqi sənədlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmaması
səbəblərinə görə imtina verilmşdir. Bu müraciətlərdən isə 32-nə
çatışmamazlıqlar ardan qaldırıldıqdan sonra müsbət rəy verilmişdir. 

3162 (97.2%) of total investment projects of entrepreneurs applied to au-
thorized loan agencies for financing at the expense of state soft loans by
means of the Fund were small-scale, 41 (1.3%) projects were medium-
scale and 49 (1.5%) projects were large-scale ones in 2016.

Classification of the loan demands of investment projects of entre-
preneurs applied to ALAs in 2016 according to types of loans 

(thousand manat)

2.4 Applications for low interest loans to the National Fund for 
Entrepreneurship Support 

The National Fund for Entrepreneurship Support reviewed 2424 applica-
tions for loans submitted by the authorized loan agencies and a positive
opinion was issued on the financing of 2350 (96.9%) applications (invest-
ment projects) in 2016. 74 (3.1%) investment projects were turned down
as they did not comply with requirements of the applicable law. Out of
them, 32 applications were provided a positive opinion after the removal
of shortcomings. 
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2016-cı il ərzində Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy
verilmiş investisiya layihələrinin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

2016-cı il ərzində 2350 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə
müsbət rəy verilmişdir. O cümlədən:
- Aran iqtisadi rayonu üzrə 940 (40%);
- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 418 (17.8%);
- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 261 (11.1%);
- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 188 (8%);
- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 103 (4.4%);
- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 174 (7.4%);
- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 84 (3.6%);
- Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 43 (1.8%);
- Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 139 (5.9%) investisiya layihəsi.

Classification of investment projects considered as 
positive by the Fund in 2016 by the economic districts

2350 investment projects were considered as positive for finan-cing in
2016. Including:
- 940 (40%) in Aran economic district;
- 418 (17.8%) in Ganja-Gazakh economic district;
- 261 (11.1%) in Lankaran economic district;
- 174(7.4%) in Shaki-Zagatala economic district;
- 103 (4.4%) in Mountainous Shirvan economic district;
- 43 (1.8%) in Absheron economic district;
- 188 (8%) in Guba-Khachmaz economic district;
- 84 (3.6%) in Upper Karabakh economic district;
- 139 (5.9%) in the settlements of Baku city.
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43, 1.8%Yuxarı qarabağ,
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84, 3.6%
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2016-cı il ərzində Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy
verilmiş layihələrin kredit tələbatının iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

min manatla)

2016-cı il ərzində Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy
verilmiş investisiya layihələri üzrə ümumi kredit tələbatının 124428 min
manatı (65.4%) regionlar üzrə olmaqla cəmi 190238 min manat olmuşdur.
O cümlədən:
- Aran iqtisadi rayonu üzrə 49972 min manat (26.3%);
- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 20653 min manat (10.9%);
- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 13854 min manat (7.3%);
- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 1722 min manat (0.9%);
- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 3690 min manat (1.9%);
- Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 12075 min manat (6.3%);
- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 14881 min manat (7.8%);
- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 7582 min manat (4%);
- Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 65810 min manat (34.6%).

Classification of the loan demand of investment projects consid-
ered as positive by the Fund in 2016 by the economic districts

(thousand manat)

Total loan demand for investment projects considered as positive by the
Fund accounted for 190,238 thousand manat, including 124,428 thousand
manat (65.4%) in regions during 2016. Including:
- 49,972 thousand manat (26.3%) in Aran economic district;
- 20,653 thousand manat (10.9%) in Ganja-Gazakh economic district;
- 13,864 thousand manat (7.3%) in Lankaran economic district;
- 1,722 thousand manat (0.9%) in Shaki-Zagatala economic district;
- 3,690 thousand manat (1.9%) in Mountainous Shirvan economic district;
- 12,075 thousand manat (6.3%) in Absheron economic district;
- 14,881 thousand manat (7.8%) in Guba-Khachmaz economic district;
- 7,582 thousand manat (4%) in Upper Karabakh economic district;
- 65,810 thousand manat (34.6%) in Baku settlements.
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2016-cı il ərzində Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy
verilmiş investisiya layihələrinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü

2016-cı il ərzində Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy
verilmiş investisiya layihələrinin 2221-i (94.5%) aqrar sektor, 129-u (5.5%)
isə müxtəlif sənaye və digər sahələrin inkişafını əhatə etmişdir.

2016-cı il ərzində 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 2016 by the fields of economy

2221 (94.5%) of investment projects considered as positive by the Fund
covered the development of agricultural sector, while 129 (5.5%) encom-
passed the development of various industrial and other fields in 2016.

Classification of the loan demand of investment projects consid-
ered as positive by the Fund in 2016 by the fields of economy 

(thousand manat)

Aqrar sektor
Agricultural sector

150832

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industrial and other fields

39406

Aqrar sektor 

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
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2016-cı il ərzində  Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət
rəy verilmiş investisiya layihələrinin güzəştli kreditlərin növləri 

üzrə bölgüsü

2016-cı il ərzində Fond tərəfindən maliyyələşdirilməsinə müsbət rəy
verilmiş investisiya layihələrinin 2274-ü (96.8%) kiçik həcmli, 36-sı (1.5%)
orta həcmli və 40-ı (1.7%) isə böyük həcmli olmuşdur.

2016-cı il ərzində 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

2274 (96.8%) of investment projects considered as positive by the Fund
were small-scale, 36 (1.5%) projects were medium-scale and 40 (1.7%)
projects were large-scale ones in 2016.

Classification of the loan demand of investment projects consid-
ered as positive by the Fund in 2016 according to the types 

of loans (thousand manat)
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3. Sahibkarlığın inkişafına verilmiş dövlətin  
güzəştli kreditləri

3.1  dövlətin güzəştli kreditlərinin maliyyə mənbələri
“Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə”
Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 23 fevral tarixli 129-VQD nömrəli
Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət
büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə”
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 7 dekabr tarixli 698
nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 2 mart tarixli 814 nömrəli Fərmanının
1.13.1.1.4-cü bəndinə əsasən İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək
Milli Fonduna 2016-cı il ərzində sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı xərclər üçün
dövlət büdcəsindən ayrılmış 69 990 min manat vəsait “Azərbaycan
Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi
Qaydaları”na uyğun olaraq müvəkkil kredit təşkilatlarının sifarişi əsasında
sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsinə
güzəştli kredit verilməsi məqsədilə istifadə olunmuşdur.

2016-cı il ərzində verilmiş güzəştli kreditlərin maliyyə mənbələri
(min manat)

3. Low interest loans provided to the development 
of entrepreneurship

3.1 Financing sources of low interest loans
According to the provision 1.13.1.1.4 of the Decree No. 814 dated March
2, 2016 of the President of the Republic of Azerbaijan on the application of
the Law No. 129-VQD dated February 23, 2016 of the Republic of Azer-
baijan on “Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan on the
“State Budget for 2016 of the Republic of Azerbaijan” and on “Amendments
to the Decree No. 698 dated December 7, 2015 of the President of the Re-
public of Azerbaijan” on the “Application of the  Law of the Republic of Azer-
baijan on the “State Budget for 2016 of the Republic of Azerbaijan”, 69,990
thousand manat allocated to the National Fund for Entrepreneurship Sup-
port under the Ministry of Economy for costs related with the development
of entrepreneurship 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 Azer-
baijan” in 2016.

Financing sources of state low interest loans provided in 2016
(thousand manat)
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189 420,0

Güzəştli kreditlərin verilməsi üçün 
ayrılmış cəmi vəsaitlər

Total funds allocated for low interest loans

Fonda qaytarılan vəsaitlər hesabına
At the funds returned to the Fund

dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlər hesabına
At the funds allocated from the state budget

119 430,0

69 990,0
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Sahibkarların maarifləndirilməsi istiqamətində müvafiq təşviqat işlərinin
aparılması, xüsusi ilə respublikanın regionlarında və Bakı şəhərinin
qəsəbələrində “Sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsi məsələləri”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 zamanda, güzəştli kreditlərə olan
tələbatın artmasına təsir göstərmişdir.

3.2  Müvəkkil  kredit təşkilatları ilə əməkdaşlıq

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu dövlətin güzəştli kreditlərini sahibkarlıq
subyektlərinə çatdırılması üçün 55 müvəkkil kredit təşkilatı, o cümlədən
23 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 onlara ayrılmış limit həddində
sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlərin verilməsini həyata keçirirlər.

Müvəkkil  kredit təşkilatlarının filial şəbəkəsinin respublikanın 
iqtisadi rayonları üzrə bölgüsü

The implementation of relevant awareness campaigns among entrepre-
neurs, in particular the presentation of model investment projects on var-
ious fields of economy within the business forums on the “Issues of
concessional crediting of entrepreneurship” in the regions and the settle-
ments of Baku city encouraged much more efficient use of loans, at the
same time, influenced increase of demand for soft loans.

3.2 Cooperation with authorized loan agencies 

The National Fund for Entrepreneurship Support maintains cooperation
with 55 authorized loan organizations, including 23 banks, 7 non-bank
credit organizations and 25 credit associations to deliver the state low in-
terest loans to entrepreneurs. 
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 provision 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

Abşeron,
Absheron
28; 5%

Yuxarı qarabağ,
Upper Karabakh 

4; 1%

quba-xaçmaz 
Guba-Khachmaz

26; 5%

Gəncə-qazax 
Ganja-Gazakh 58; 11%Bakı şəhəri, ətraf kənd və qəsəbələri 

Baku city, its villages and settlement
242; 44%

Aran 
106; 19%

Lənkəran
Lankaran 36; 7%

şəki-zaqatala,
Sheki-Zagatala

28; 5%

dağlıq şirvan
Mountainous Shirvan

19; 3%
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Hazırda müvəkkil kredit təşkilatlarının filial şəbəkələrinin 305-i (55.8%) re-
gionlarda olmaqla 547-yə çatmışdır.

3.3 Sahibkarlıq subyektlərinə verilmiş dövlətin güzəştli kreditləri

2016-cı il ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə 2477
sahibkarlıq subyektinə 189.4 milyon manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmiş
və bu kreditlər hesabına 8106 yeni iş yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır.
Güzəştli kreditlərin 82.3%-i aqrar sektorun, 17.7%-i müxtəlif sənaye
sahələrinin inkişafına verilmişdir. Verilmiş kreditlərin 74%-i respublikanın
regionlarının, 26%-i isə Bakı şəhərinin qəsəbələrinin payına düşür.
2016-cı il ərzində  kiçik həcmli 2402 layihəyə 22.9 milyon manatadək
güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 3400-dək yeni iş yerinin
açılması imkanı yaranmışdır.
Fondun vasitəsilə müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslan iri layihələrin
maliyyələşdirilməsi 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, 173 məcburi köçkün sahibkara 2.3 mln.
manat, 263 qadın sahibkara 10.4 mln. manat, 487 gənc sahibkara 44.6
mln. manat güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına müvafiq olaraq
266, 488 və 1695 yeni iş yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır. Bu da
2016-cı il ərzində verilmiş ümumi kreditlərin 37.2%-ni, maliyyələşdirilmiş
layihələrin sayının 30.3%-ni, yeni yaradılan iş yerlərinin sayının isə 30.2%-
ni təşkil edir. 
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 layihələrinin
reallaşdırılmasına, güzəştli kreditlərin verilməsinə xüsusi əhəmiyyət verilir
və bu istiqamətdə fəaliyyət getdikcə genişlənir. Bu dəstək tədbirlərinə misal
olaraq Fondun vəsaitləri hesabına dövlətin güzəştli kreditlərinin verilməsini
göstərmək olar. Aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı 2351 (94.9%) layihəyə 156
(82.3%) milyon manatadək dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir.
Əhalinin ərzaq təminatını yerli istehsal hesabına daha da yaxşılaşdırmaq
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin
tapşırığına uyğun olaraq, respublikanın 20 rayonunda 44 min hektaradək
sahədə 22 sahibkarlıq subyekti tərəfindən 32 iri fermer təsərrüfatı
yaradılmışdır. Hazırda təsərrüfatlarda əsasən müasir suvarma sistemləri

Currently, the number of branch networks of authorized loan agencies has
reached 547, including 305 (55.8%) in the regions.

3.3 State low interest loans allocated to entrepreneurs

There were extended 189.4 million manat state low interest loans to 2477
entrepreneurs through the National Fund for Entrepreneurship Support in
2016 and it is considered to create up to 8106 jobs at the expense those
loans. 82.3% of the state low interest loans were allocated to development
of agricultural sector, while 17.7% to that of industry and other fields. 74%
of the loans were provided to the regions of the republic, while 26% to the
settlements of Baku city. 
22.9 mln. manat was allocated to 2402 small-scale projects in 2016. Those
loans enabled to create over 3400 new jobs.
Alongside with financing of large-scale projects based on modern tech-
nologies, financing of small-scale projects on favorable terms by means
of the Fund is also one of essential issues. Creation of business opportu-
nities for vulnerable groups of people, including IDPs, young and female
entrepreneurs, as well as low-income families benefiting small-scale loans
are constantly kept at the focus of attention at maximum. Thus, 173 inter-
nally displaced entrepreneurs were provided low interest loans at amount
of 2.3 mln. manat, 263 women entrepreneurs 10.4 mln. manat and 487
young entrepreneurs 44.6  mln. manat. Those loans paved the way for
creating correspondingly 266, 488 and 1695 jobs, which makes 37.2% of
total loans provided, 30.3% of projects financed and 30.2% jobs created
in 2016. 
The development of agricultural sector which is of leading fields of non-oil
sector is of special importance regarding provision of food security and
employment of the country population. The government considers realiza-
tion of investment projects and provision of soft loans very important for
development of agricultural sector and activities are expanded in this di-
rection. Extension of state low interest loans at the expense of the Fund’s
resources can be underlined as an example of those support measures.
There were allocated up to 156 (82.3%) mln. manat of state low interest
loans to 2351 (94.9%) projects regarding development of agricultural sec-
tor.
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, 22 business entities established 32 large farms in up to 44
thousand hectares in 20 districts of the Republic. At present, there are
state-of-the-art irrigation systems installed in the farms. The productivity
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qurulmuşdur. Hər hektardan məhsuldarlıq arpa və buğda üzrə 60
sentnerədək, qarğıdalıda 120 sentnerədək, soyada isə 35 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 və Xaç-
maz rayonlarında aqropraklar yaradılır. Xaçmaz rayonunda aqroparklarda
1-ci mərhələ üzrə işlər başa çatdırılmış və 08.09.2016-cı il tarixdə Dövlət
başçısı açılışda iştirak etmişdir. Yalama Aqroparkda 100 hektar sahədə
payızlıq qarğıdalı biçini başa çatmış, respublikada rekord səviyyədə
məhsuldarlıq - hər hektardan 15.6 ton yüksək keyfiyyətli dənlik qarğıdalı
istehsal olunmuşdur. Şəmkir aqroparkda 1-ci mərhələ üzrə işlər davam et-
dirilir.
Aqroparkların yaradılması ölkənin ixrac həcminin artırılmasında və
coğrafiyasının genişləndirilməsində, milli brendlərin yaradılmasında, kiçik
və orta fermerlərin innovativ qabiliyyətinin artırılmasında, intensiv
metodların geniş tətbiqində, kənd təsərrüfatı sahəsində əlaqələndirilmiş
vahid sistemin, eləcə də istehsalçı, emalçı və istehlakçı arasında inte-
qrasiya münasibətlərinin formalaşmasında, yüksək məhsuldarlığın əldə
olunmasında, aqrar sahədə ixtisaslı kadrların hazırlanmasında və yeni iş
yerlərinin yaradılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.

“2012-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında üzümçülüyün
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın icrası ilə əlaqədar Fondun vasitəsi ilə
2016-cı il ərzində 47 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1.5 mi-
lyon manatdan çox güzəştli kredit verilmişdir. 
Dövlət başçısının pambıqçılığın və tütünçülüyün inkişaf etdirilməsi ilə bağlı
verdiyi tapşırığa uyğun olaraq, pambıqçılıqla məşğul olan 260-dək fermerə
3.2 milyon manat, tütünçülüklə bağlı isə 30-dək fermerə 220 min manat
güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına müvafiq olaraq 1000 və
100 yeni iş yeri yaradılmışdır.
“2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi
inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiqindən ötən dövr ərzində 651 in-
vestisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 204.7 milyon manat güzəştli
kredit verilmişdir. Bu kreditlər hesabına 6600-dək yeni iş yerinin
yaradılması imkanı yaranmışdır.

per hectare makes 60 quintals for barley and wheat, 120 quintals for maize
and 35 quintals for soybeans. Supporting the establishment of large farms
at low interest loans led to activation of secondary land market.
Establishment of agricultural parks is important for acceleration of social
and economic development by widely promotingthe development of en-
trepreneurship in the field of agriculture, production of competitive agricul-
tural products and improvement of export capacity and employment in
Azerbaijan. According to the instructions of the government head, agricul-
tural parks are being established in Shamkir and Khachmaz districts.
Phase 1 works are almost over in agricultural parks established in
Khachmaz district and the Government Head took part at the opening cer-
emony of the park on 08.09.2016. The autumnal maize harvesting is over
in a 100 ha area in the “Yalama Agropark”, the productivity reached a
record level in the Republic – 15.6 tons of maize crops were harvested
per hectare. Phase 1 works are underway in Shamkir agropark.
Establishment of agricultural parks will play a significant role in the im-
provement of export capacity of the country and expansion of its geogra-
phy, creation of national brands, improvement of innovative competense
of small- and medium-sized farmers, wide application of intensive meth-
ods, formation of an coordinated system in the field of agriculture and in-
tegrated relations between processors and consumers, achievement of
high yields, training of qualified personnel in agriculture and creation of
new jobs.
There were extended more than 1.5 mln. manat state low interest loans
to financing of 47 investment projects through the Fund in 2016 in relation
with the implementation of the “State Program on development of wine-
growing in Azerbaijan during 2012-2020”. 
According to the instructions of the Government Head regarding the de-
velopment of cotton and tobacco cultivation, 260 farmers growing cotton
were provided 3.2 million manat and 30 farmers growing tobacco were
provided 220 thousand manat of low interest loans. Those loans enabled
to create correspondingly 1000 and 100 new jobs.
After the approval of the “State Program on socio-economic development
of Baku city and its settlements for 2014-2016”, low interest loans of 204.7
mln. manat were allocated to financing of 651 investment projects. Those
loans enabled to create around 6600 new jobs.
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2016-cı il ərzində  güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilmiş 
investisiya layihələrinin respublikanın iqtisadi rayonları 

üzrə bölgüsü

2016-cı il ərzində Fondun vasitəsilə Aran iqtisadi rayonu üzrə 1034
(41.7%) layihəyə 44892 min (23.7%) manat, Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu
üzrə 397 (16%) layihəyə 20365.2 (10.8%) manat, Quba-Xaçmaz iqtisadi
rayonu üzrə 192 (7.8%) layihəyə 30260.1 min (16%) manat, Yuxarı
Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 85 (3.4%) layihəyə 7173 min (3.8%) manat,
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 179 (7.2%) layihəyə 1756 min (0.9%)
manat, Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 275 (11.1%) layihəyə 13895.5
(7.3%) min manat, Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 116 (4.7%) layihəyə
3818 min (2%) manat, Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 54 (2.2%) layihəyə
18060.3 min (9.5%) manat və Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 145 (5.9%)
layihəyə 49200 min (26%) manat dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir.

Classification of investment projects financed at low 
interest loans in 2016 by the economic districts 

of the Republic

There were allocated 44,892 thousand (23.7%) manat to 1034 (41.7%)
projects in Aran economic district, 20,365.2 thousand (10.8%) manat to
397 (16%) projects in Ganja-Gazakh economic district, 30,260.1 thousand
(16%) manat to 192 (7.8%) projects in Guba-Khachmaz economic district,
7,173 thousand (3.8%) manat to 85 (3.4%) projects in Upper Karabakh
economic district, 1,756 thousand (0.9%) manat to 179 (7.2%) projects in
Shaki-Zagatala economic district, 13,895.5 thousand (7.3%) manat to 275
(11.1%) projects in Lankaran economic district, 3,818 thousand (2%)
manat to 116 (4.7%) projects in Mountainous Shirvan economic district,
18,060.3 thousand (9.5%) manat to 54 (2.2%) projects in Absheron eco-
nomic district, 49,200 thousand (26%)  manat to 145 (5.9%) projects in
the settlements Baku city through the National Fund for Entrepreneurship
Support in 2016.
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2016-cı il ərzində verilmiş güzəştli kreditlərin respublikanın iqtisadi
rayonları üzrə bölgüsü (min manatla)

2016-cı il ərzində aqrar sektor üzrə 2351 (94.9%) layihənin
maliyyələşdirilməsinə 155918.8 min (82.3%) manat, müxtəlif sənaye və
digər sahələr üzrə 126 (5.1%) layihənin maliyyələşdirilməsinə 33501.3 min
(17.7%) manat güzəştli kredit verilmişdir.

Classification of investment projects financed at low interest loans
in 2016 by the economic districts of the Republic (thousand manat)

There were allocated low interest loans at amount of 155,918.8 thousand
(82.3%) manat to financing of 2351 (94.9%) projects in agricultural sector,
while 33,501.3 thousand (17.7%) manat soft loans to financing of 126
(5.1%)  projects in various industrial and other fields in 2016.
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2016-cı il ərzində verilmiş güzəştli kreditlərin iqtisadiyyatın sahələri
üzrə bölgüsü (min manatla)

Güzəştli kreditlər hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələrinin
həyata keçirilməsi nəticəsində 8100-dən çox yeni iş yerlərinin yaradılması
nəzərdə tutulur.                    
O cümlədən:
- Bakı şəhərinin qəsəbələri üzrə 2321 (28.6%);
- Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 286 (3.5%);
- Aran iqtisadi rayonu üzrə 2417 (29.8%);
- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 1190 (14.7%);
- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 605 (7.5%);
- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 357 (4.4%);
- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 468 (5.8%);
- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 222 (2.7%);
- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 240 (3%) yeni iş yeri.

Classification of investment projects financed at low 
interest loans in 2016 by the fields of economy (thousand manat) 

It is intended to create more then 8100 new jobs at the expense of the in-
vestment projects funded at low interest loans. 
Including:
- 2321 (28.6%) in the settlements of Baku city, 
- 286 (3.5%) in Absheron economic district, 
- 2417 (29.8%) in Aran economic district, 
- 1190 (14.7%) in Ganja-Gazakh economic district, 
- 605 (7.5%) in Lankaran economic district, 
- 357 (4.4%) in Shaki-Zagatala economic district,
- 468 (5.8%) in Guba-Khachmaz economic district, 
- 222 (2.7%) in Mountainous Shirvan economic district and 
- 240 (3%) in Upper Karabakh economic district.

Aqrar sektor
Agricultural sector

155 918,8

33501,3

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industrial and other fields

200000,0

100000,0
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2016-cı il ərzində verilmiş güzəştli kreditlər hesabına yaradılacaq
yeni iş yerlərinin respublikanın iqtisadi rayonları üzrə bölgüsü

(min manatla)

2016-cı il ərzində verilmiş güzəştli kreditlər hesabına yaradılacaq
yeni iş yerlərinin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü

Classification of new jobs to be created at low interest loans 
provided in 2016 by the economic districts of the Republic

(thousand manat)

Classification of new jobs to be created at low interest loans 
provided in 2016 by the fields of economy

Aqrar sektor
Agricultural sector

6882
84,9%

Müxtəlif sənaye və digər sahələr 
Various industrial and other fields

1224
15,1%
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Güzəştli kreditləri hesabına maliyyələşdirilən investisiya layihələrinin
həyata keçirilməsi nəticəsində yaradılacaq yeni iş yerlərinin 84.9%-i aqrar
sektorun, 15.1%-i müxtəlif sənaye və digər sahələrin payına düşmüşdür. 

2016-cı il ərzində verilmiş güzəştli kreditlərin növlər üzrə bölgüsü
(min manatla)

2016-cı il ərzində  güzəştli şərtlərlə maliyyələşdirilmiş investisiya
layihələrinin 2402-si (97%) kiçik həcmli (kredit məbləği 22877.8 min
manat), 34-ü (1.4%) orta həcmli (kredit məbləği 8890.3 min manat) və 41-
i (1.7%) böyük həcmli (kredit məbləği 157652 min manat) layihələr
olmuşdur.

The agricultural sector shares 84.9%, while various industries and other
fields share 15.1% of new jobs o be created as a result of the implemen-
tation of investment projects funded at state low interest loans. 

Classification of low interest loans provided in 2016 by their types
(thousand manat)

2402 (97%) investment projects financed on favorable terms were small-
scale (amount of loans 22,887.8 thousand manat), 34 (1.4%) were
medium-scale (loan demand 8,890.3 thousand manat) and 41 (1.7%) of
them were large-scale (loan demand 157,652 thousand manat) ones in
2016.

Orta həcmli
8 890
5%

Böyük həcmli
157 652

83%

Kiçik həcmli 

Orta həcmli 

Böyük həcmli 

Kiçik həcmli
22 878
12%
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2016-cı il ərzində  maliyyələşdirilmiş investisiya layihələrinin 
növlər üzrə bölgüsü

3.4 Məcburi köçkünlərə verilmiş dövlətin güzəştli kreditləri

İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən məcburi
köçkünlərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün onlara maliyyə
dəstəyinin göstərilməsi istiqamətində davamlı olaraq məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə 2016-cı il ərzində Fondun vəsaiti
hesabına 173 məcburi köçkün sahibkara 2.3 milyon manat güzəştli kredit
verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər hesabına 266 yeni iş yerinin
yaradılması imkanı yaranmışdır. 
Son illər Fond tərəfindən məcburi köçkün qəsəbələrində və ərazisinin
böyük hissəsi işğal olunmuş rayonlarda da “Sahibkarlığın güzəştli
kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair işgüzar forumlar keçirilir. Forumlar
çərçivəsində məcburi sahibkarlara maarfiləndirici treninqlər keçirilmiş,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə hazırlanımış nümunəvi investisiya
layihələri və digər metodiki materiallar təqdim edilmişdir. 
2016-cı ilin 17 mart tarixində Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlərin

Classification of investment projects financed in 2016
by their types

3.4 State low loans allocated to internally displaced persons 

The National Fund for Entrepreneurship Support under the Ministry of
Economy consistently fulfills purposeful measures in the direction of pro-
viding financial support to encourage internally displaced persons to get
engaged in entrepreneurship. In this regard, 173 internally displaced en-
trepreneurs were provided 2.3 mln. manat low interest loans at the Fund’s
resources in 2016. Those loans enabled to create 266 new jobs.
In recent years, NFES held business forums on the “Issues of conces-
sional crediting of entrepreneurship” 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 me-
thodical materials within the forums. 
A business forum on the “Issues of concessional crediting of entrepreneur-
ship” was held in block 32 of Yevlakh city, where IDPs from Kelbejer tem-

Orta həcmli
Medium-scal

34; 1,4%

Böyük həcmli
Large-scale

41; 1,7%

Kiçik həcmli
Small-scale
2402; 97,0%
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müvəqqəti məskunlaşdığı Yevlax şəhəri, 32-ci məhəllədə “Sahibkarlığın
güzəştli kreditləşdirilməsi məsələləri”nə dair işgüzar forum keçirmişdir. Fo-
rumda 100-dək Kəlbəcərdən olan məcburi köçkün iştirak etmişdir.
İşgüzar forumlar çərçivəsində regionlarda məcburi köçkünlərin məşğul ola
biləcəyi sahələrə uyğun olaraq hazırlanmış nümunəvi investisiya
layihələrinin təqdimatı keçirilmiş, Fondun vəsaitləri hesabına digər rayon-
larda həyata keçirilmiş belə layihələrdən nümunələr nümayiş etdirilmiş və
daha çox əyani vəsaitlər və nümunəvi investisiya layihələrinin məcburi
köçkünlərə çatdırılması təmin olunmuşdur.

porarily settled, on March 17, 2016. The forum was attended by nearly 100
IDPs from Kelbejer district.
The business forums included the presentation of sample investment proj-
ects according tothe potential fields for internally displaced persons, sam-
ples from similar projects implemented in other districts at the funds of the
Fund and other sample investment projects.

ƏT MƏHSULLARI İSTEHSALI MÜƏSSİSƏSİ
ABşERON RAYONU, xIRdALAN şƏHƏRİ
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3.5  qadın sahibkarlara verilmiş dövlətin güzəştli kreditləri

Müasir mərhələdə respublikada qadınların iqtisadi 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 olunur. Sahibkarlıq fəaliyyətinin və kiçik biznesin

3.5 State low loans allocated to women entrepreneurs

At the current stage, it is initiated various encouraging campaigns to pro-
mote women’s capacity in economic sphere in the Republic. Provision of
soft loans for women to create business fields and involvement of house-
wives to entrepreneurship are of those measures. Furthermore, activities
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 ac-
count that development entrepreneurship and small business is an efficient

TİKİş MÜƏSSİSƏSİ
SUMqAYIT şƏHƏRİ
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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 2016-cı il ərzində 263 qadın sahibkara 10.4 milyon manat
dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir. Verilmiş güzəştli kreditlər hesabına
488 yeni iş yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır. 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 istiqamətində sistemli tədbirlər həyata keçir-
ilir. Bu baxımdan ölkə iqtisadiyyatının rəqabətə davamlılıq qabiliyyətinin
artırılması üçün gəncliyin innovativ potensialından geniş istifadə olunması
məqsədəuyğundur.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu respublikada gənclərin sahibkarlıq
fəaliyyətinə cəlb olunmasının stimullaşdırılması, gənc sahibkarların biznes
əlaqələrinin genişləndirilməsi, onların innovasiya və müasir
texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan sahibkarlığa istiqamətləndirilməsi 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 prioritetlərindəndir. 
Fondun vasitəsilə 2016-cı il ərzində 487 gənc sahibkara 44.6 milyon manat
dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir. Verilmiş kreditlər hesabına isə 1695

means in creating new jobs, reducing unemployment and ensuring em-
ployment, current and potential female entrepreneurs are not outside de-
velopment processes. The National Fund for Entrepreneurship Support
extended 10.4 million manat state low interest loans to 263 women entre-
preneurs in 2016. An opportunity arose for creating 488 new jobs at the
expense of low interest loans provided. The National Fund for Entrepre-
neurship Support prepares, and presents to them, model investment proj-
ects on carpet-weaving, sewing and other fields where women's labor is
much more needed, aiming at involving women to entrepreneurship activ-
ity and particularly, at ensuring employment of housewives within business
forums on the “Issues of concessional crediting of entrepreneurship” or-
ganized in the regions and the settlements of Baku city. Campaign activi-
ties in this direction, alongside with being effective, create opportunities
for women to get necessary knowledge and information in dealing with
business. 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, provision of low interest loans
for establishment of business areas and women’s involvement in entre-
preneurship.

3.6 State low loans allocated to young entrepreneurs

Consistent activities are implemented in the direction of ensuring more active
participation of youth in social-economic, scientific-cultural, educational and
other fields and promoting those activities to a new level in the Republic of
Azerbaijan. In this context, it is necessary to widely use innovative capacity of
youth for raising competitiveness of the country economy.
The National Fund for Entrepreneurship Support carries on its purposeful ac-
tivities on encouragement of involvement of youth to entrepreneurship in the
Republic, expansion of business relations of young entrepreneurs, their en-
couragement to entrepreneurship based on the application of new technolo-
gies and other directions of this kind. Moreover, financing of small
entrepreneurship, including small family farms, young entrepreneurs, and low-
income persons needing soft loans is among the key priorities of the Fund. 
44.6 mln. manat of state low interest loans were allocated to 487 young en-
trepreneurs through the Funds in 2016. It created favorable opportunities for
creating 1695 new jobs. 
It should be noted that business forums on the “Issues of concessional cred-
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yeni iş yerinin yaradılması imkanı yaranmışdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Fond tərəfindən regionlarda və Bakı şəhərinin
qəsəbələrində “Sahibkarlığın 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 istehsal, emal, infrastruktur
sahələrinin yaradılması istiqamətində verdiyi tapşırıqların icrasını təmin
etmək məqsədi ilə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə son
illərdə respublika iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru üzrə ümumi dəyəri 2.7
mlrd. manat olan 410 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1.3 mil-
yard manatadək dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş
müəssisələrdən 345-si (84%) istifadəyə verilmiş, digər 65 (16%) müəssisə
üzrə isə tikinti-quraşdırma işləri aparılır.
Yeni texnologiyalara əsaslanan investisiya layihələrinin güzəştli qaydada
maliyyələşdirilməsi sahəsində işlər 2016-cı il ərzində də davam etdirilmiş
və bu məqsədlə 58 istehsal, emal, o cümlədən 1 aqropark, 2 logistik
mərkəz, 1 yaşıl market, 5 iri fermer, 3 müasir heyvandarlıq, 3 quşçuluq,
127.2 ha ərazidə 16 istixana və 1 zeytunçuluq təsərrüfatları, 2 çörək, 3 un
və 1 qənnadı məmulatları, 2 süd, 1 ət, 1 biyan, 1 pambıq və 1 dərin emal,
3 tikinti materialları, 1 balıq yemi, 1 nar şirəsi və konsentrantı, 1 müxtəlif
idman ləvazimatları, 1 trikotaj məhsulları, 1 hava kompresoru, 1 plastik
mətbəx və məişət malları, 1 mebel, 1 kağız tara istehsalı və 1 müalicə
sağlamlıq mərkəzinə 164 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir.
Dövlətin güzəştli kreditləri hesabına rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü
məhsullar istehsal 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. 

iting of entrepreneurship” organized by the Fund in the regions and the set-
tlements of Baku city influenced on increase of economic activeness of youth
dealing with entrepreneurship, especially small entrepreneurship to a signifi-
cant extent. 

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 1.3 billion manat were allocated
to the financing of 410 investment projects with a total value of 2.7 billion
manat through the National Fund for Entrepreneurship Support aiming at
fulfillment of the tasks of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham
Aliyev in the direction of bringing the most advanced practice of the world
to Azerbaijan and creating modern production, processing and infrastruc-
ture sectors based on the application of the most modern technologies in
the country. 345 (84%) of the enterprises financed have already been com-
missioned, while construction and installment works of other 65 (16%) in-
vestment projects are under way.
Activities directed to the financing of investment projects based on new
technologies on favorable terms were continued during 2016 and in this re-
gard, 164 million manat low interest loans were allocated to 58 production
and processing facilities, including 1 agropark, 2 logistic center, 1 green
market, 5 large farming facilities, 3 modern livestock, 3 poultry farms, 16
greenhouses in a 127.2 ha area and 1 olive orchard, 2 bakery, 3 pastry and
1 confectionery facilities, 2 diary, 1 meat, 1 liquorice, 1 cotton and 1 leather
processing facilities, 1 construction materials, 1 fish feed, 1 pomegranate
juice and concentrate, 1 various sports supplies, 1 knitwear stuff, 1 air com-
pressor, 1 plactic kitchen and household goods, 1 furniture, 1 paper pack-
age production facilities and a medical-health center.
Establishment of small and medium-sized non-oil industrial enterprises pro-
ducing 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 domestic production. Furthermore,
realization of investment projects based on the applications of new tech-
nologies creates opportunities for ensuring employment in the regions, in-
creasing the investment attractiveness of the regions, stimulation of the
development of other fields, as well as changing the structure of economy. 
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Son illər Fond tərəfindən maliyyələşdirilmiş və 2016-cı il ərzində 45 is-
tehsal, emal və infrastruktur müəssisələri, o cümlədən 1 aqropark, 1 taxıl
anbarı, 2 yaşıl market, 5 iri fermer, 3 müasir heyvandarlıq, 6 quşçuluq və
10 istixana təsərrüfatları, 2 süd, 2 ət, 1 meyvə-tərəvəz və 1 pambıq emalı,
1 şərab zavodu, 1 şirniyyat, 1 un məmulatları, 1 qənnadı, 3 tikinti
materialları, 1 neft-kimya sənayesi avadanlıqları, 1 polietilen və
polipropilen məmulatları istehsalı, 1 hava kompresoru və 1 sürtkü
yağlarının təkrar istehsalı müəssisələri istifadəyə verilmişdir. 2017-ci ildə
daha 65 istehsal, emal və infrastruktur müəssisələri, o cümlədən 1 taxıl

45 production, processing and infrastructure facilities, including 1 agropark,
1 grain storage, 3 modern livestock, 6 poultry and 10 greenhouse farms,
2 diary, 2 meat, 1 fruit and vegetables and 1 cotton processing facilities, 1
wine factory, 1 confectionary and 1 pastry facilities, 1 construction materi-
als, 1 petrochemical industry equipment, 1 polyethylene and polypropylene
products, 1 air compressor and 1 lubricating oils recycling plants were fi-
nanced by the Fund during recent years and commissioned in 2016. It is
planned to commission more 65 production, processing and infrastructure
facilities, including 1 grain storage, 8 logistic centers, 5 farming facilities,

YEM zAVOdU VƏ TAxIL ANBARI KOMPLEKSİ
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anbarı, 8 logistik mərkəz, 5 iri fermer, 4 müasir heyvandarlıq, 2 quşçuluq,
14 istixana, 3 üzümçülük və 4 intensiv bağçlıq təsərrüfatları, 1 süd və 1 ət
emalı, 1 süfrə suları, 2 çörək zavodu, 2 tara, 4 tikinti materiallları, 1 mebel,
6 qida və 6 qeyri-qida məhsullarının istehsalı müəssisəsi və 1 müalicə
sağlamlıq mərkəzinin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Bu layihələrin icrası
nəticəsində 5400-dək yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2016-cı ildə
istifadəyə verilmiş müəssisələrdən 4-də (Suraxanı rayonunda yerləşən
“ATEF Şirkətlər Qrupu”nun iri qabaritli transformatorlar zavodunda
(11.01.2016), Qaradağ rayonunda “Mətanət-A” şirkətinin Yeni Ağdağ gips
zavodunda (30.01.2016), “Yalama Aqroparkda (08.09.2016) və Ağcabədi
və Beyləqan rayonlarında yerləşən “Qarabağ Taxıl” MMC-nin özəl pilot
taxılçılıq təsərrüfatında (12.11.2016) olmuş tapşırıq və tövsiyələrini
vermişdir. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
sənayeləşmə strategiyasına uyğun olaraq yeni yaradılmış müəssisələrdən
biri də, Suraxanı rayonunda inşa edilmiş iri qabaritli transformatorlar za-
vodudur. Ümumi sahəsi 15.6 hektar, istehsal sahəsi isə 14 min kvadratmetr
olan zavod 3 korpus və 5 istehsal sahəsindən ibarətdir. Müəssisədə iri
qabaritli güc transformatorları və reaktorların, eləcə də  müxtəlif növ elek-
trotexniki avadanlıqlar, açıq və qapalı tipli yarımstansiyalar istehsal
edilməsi nəzərdə tutulur. Cənubi Qafqazda analoqu olmayan, dünyanın
aparıcı şirkətlərinin istehsal etdiyi avadanlıqla təchiz edilmiş zavodda
yüksək keyfiyyətli məhsul hazırlamaq üçün bütün şərait yaradılmış və 300
nəfərin işlə təmin edilməsi nəzərdə tutulur. 
Sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq yeni yaradılmış müəssisələrdən biri
də, Qaradağ rayonunda 4.4 hektar sahədə yaradılmış Yeni Ağdağ gips za-
vodudur. Burada gips əsaslı tikinti materialları istehsal edilməsi nəzərdə
tutulur. Zavodun Goranboyda gips və Daşkəsəndə kalsid karxanaları var.
Müəssisənin illik istehsal gücü 400 min ton təşkil edir. Zavodda əsasən
yerli xammaldan istifadə olunacaq. Hazırlanan məhsulların daxili tələbatın
ödənilməsi ilə yanaşı, 50 faizinin Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan,
Türkmənistan, İran və Ukraynaya ixrac olunması nəzərdə tutulur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyri-neft
sektorunun inkişafının sürətləndirilməsi, aqrar sahədə intensiv
texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı tapşırığına uyğun olaraq ölkəmizdə ilk
aqropark yaradılmışdır. 523 hektar ərazidə salınan Yalama Aqroparkının
yaradılmasına birinci mərhələdə 20 milyon manat investisiya qoyulub.
Layihənin ilkin mərhələsinə uyğun olaraq, 1000 başı sağmal olmaqla 3000
başlıq cins iribuynuzlu heyvandarlıq kompleksi, müasir suvarma sistemi
ilə 385 hektar sahədə iri taxılçılıq təsərrüfatı, istehsal gücü saatda 5 ton

4 modern livestock, 2 poultry, 14 greenhouse, 3 viticulture and 4 intensive
horticultural farms, 1 diary and 1 meat processing facilities, 1 bottle waters
and bakery facility, 2 container, 4 construction materials, 1 furniture plants,
6 food and 6 non-food products factories and 1 medical-health center.
President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev took part in the open-
ing ceremony of 3 facilities (Large-sized transformers plant of “ATEF
Group” located in Surakhani district (11.01.2016), New Aghdagh gypsum
plant of “Matanat-A” company in Garadagh district (30.01.2016) and
“Yalama Agropark (08.09.2016)), as well as the private pilot grain farm of
1 company (“Karabakh Grain” LLC) in Aghjabedi and Beylagan districts
(12.11.2016)) commissioned in 2016, and gave his instructions and rec-
ommendations.
One of the new facilities established in accordance with the industrializa-
tion strategy of President of Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev is the
large-sized transformers plant constructed in Surakhani district. The plant
with a total area of 15.6 ha and production area of 14 thousand square
meters consists of 3 buildings and 5 production areas. The plant is in-
tended for the manufacturing of large-sized power transformers and reac-
tors, as well as various types of electrotechnical equipment, open and
closed type substations. The plant equipped with machines and equipment

ARIçILIq TƏSƏRRÜFATI
qAx RAYONU
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olan yem zavodu yaradılıb. Zavodun davamlı və fasiləsiz xammala olan
tələbatının ödənilməsi məqsədilə tutumu 4,5 min ton olan anbar və saatda
30 ton taxıl qurudan qurğu quraşdırılıb. Aqroparka  “Aqrolizinq” ASC
vasitəsilə “Simmental” cinsindən olan 1103 baş cins heyvan gətirilmişdir.
Hazırda təsərrüfatda yüksək yağlılıqlı və keyfiyyətli süd istehsal olunur.
Aqroparklar aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafını daha geniş şəkildə təşviq
edərək sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində, rəqabətqabiliyyətli
kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında, ixrac potensialının və
məşğulluğun artırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Aqroparkların
yaradılması ölkənin ixrac coğrafiyasının genişləndirilməsində, milli
brendlərin yaradılmasında, kənd təsərrüfatı sahəsində əlaqələndirilmiş

manufactured by the leading companies of the world, which has no ana-
logues in the South Caucasus, has all the conditions to produce high qual-
ity products and will employ 300 people. 
Another facility established in accordance with the industrialization strategy
is the New Aghdagh gypsum plant constructed in Garadagh district. The
plant is intended for the manufacturing of gypsum-based construction ma-
terials. It has a gypsum quarry in Goranboy and a calcite quarry in
Dashkasan. The annual production capacity of the facility is 400 thousand
tons. It will mainly make use of domestic raw material. Alongside with
meeting domestic demand, the plant is planning to export 50 percent of
products to Russia, Kazakhstan, Georgia, Turkmenistan, Iran and Ukraine.

İRİ qABARİTLİ TRANSFORMATORLAR zAVOdU
BAKI şƏHƏRİ, SURAxANI RAYONU
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vahid sistemin, eləcə də istehsalçı-emalçı-istehlakçı münasibətlərinin
formalaşmasında, aqrar sahədə ixtisaslı kadrların hazırlanmasında və yeni
iş yerlərinin açılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. 
Dövlət başçısının aqrar sahədə intensiv texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı
tapşırığına uyğun olaraq respublikada ilk özəl pilot taxılçılıq təsərrüfatı olan
“Qarabağ Taxıl” MMC Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının ərazisində
müasir suvarma sistemlərinin tətbiqi ilə 4800 hektar sahədə yaradılıb.
“Qarabağ Taxıl” MMC “Səba” şirkətinin müəssisəsi və istehsal
sahələrindən biridir. Şirkətin səhmlərinin 25 faizi Azərbaycan İnvestisiya
Şirkətinə məxsusdur. Bu təsərrüfat dövlət və özəl sektor əməkdaşlığının
gözəl nümunəsidir. 
Layihənin həyata keçirilməsinə 10 milyon manat dövlət güzəştli krediti ver-

The first agropark was established in the country in accordance with the
instructions of President of Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev on accel-
eration of development of the non-oil sector and the application of intensive
technologies in agriculture. 20 million manat was invested in the first phase
of the construction of Yalama Agropark in a 523 ha area. According to the
first phase of the project, there were constructed a cattle breeds complex
for 3000 heads, including 1000 heads of milch cattle, large grain growing
farm in a 385 ha area with the application of state-of-the-art irrigation sys-
tems and a feed factory with the production capacity of 5 tons/hour. Stor-
age with 4.5 thousand tons of capacity and a facility drying 30 tons of grain
per hour were installed to meet continuously and uninterruptedly plant’s
demand for inputs. The “Agroleasing” OJSC brought 1103 heads of “Sim-

MÜASİR HEYVANdARLIq KOMPLEKSİ
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ilib. Təsərrüfatda tutumu 20 min ton olan taxıl anbarı kompleksi, gücü
saatda 100 ton olan qurutma sistemi və tutumu 6 min ton olan logistik
mərkəz yaradılıb. Dövlət investisiyaları hesabına “Yuxarı Mil kanalının tik-
intisi” layihəsi çərçivəsində ümumi uzunluğu 10,7 kilometr, suötürücülük
qabiliyyəti saniyədə 16-18 kubmetr olan beton örtüklü kanal, yığılmış
suların ərazidən kənarlaşdırılması üçün iki yeraltı suötürücü hidrotexniki
qurğu və 7 kilometr uzunluğunda əsas suaxıdıcı kollektor tikilib. Bundan
əlavə, Beyləqan rayonu ərazisində 1500 hektar sahədə qrunt sularının
təmizlənməsi üçün kompleks meliorativ tədbirlər aparılıb, 35/10 kilovoltluq
“Dostluq” yarımstansiyasından Beyləqan-Xaçınabad yolunun kənarı ilə 7
kilometr uzunluğunda köhnə elektrik xətti tamamilə yenilənib, 35/10 kilo-
voltluq “Xocavənd” yarımstansiyasından yüksəkgərginlikli ikidövrəli elektrik
xətti çəkilib. Həmçinin, ərazidən keçən, uzunluğu 23 kilometr olan
Daşburun-Beyləqan-Xaçınabad avtomobil yoluna asfalt örtük döşənib. 

3.8 dövlətin güzəştli kreditləri üzrə ödənişlər

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları”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.
2016-cı il ərzində müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun xəzinə hesabına 126 217.3 min manat vəsait daxil
olmuşdur.
2017-ci il 1 yanvar tarixinə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun müvəkkil
kredit təşkilatları üzrə kredit portfeli 1 044 963.9 min manat təşkil etmişdir.

mental” breed cattle. Currently, high fat and quality milk is produced in the
farm.
Agroparks have special importance in the acceleration of socio-economic
development, the production of competitive agricultural products and the
improvement of export capacity and employment by further promoting the
development of entrepreneurship in agriculture. The establishment of
agroparks will play a significant role in the expansion of export geography
of the country, the creation of national brands, in the formation of a coor-
dinated and integrated system in the field of agriculture, the training of
highly qualified experts in agriculture and the creation of new jobs. 
The first private pilot grain farm “Karabakh Grain” LLC was established in
a 4800 ha area in Aghjabedi and Beylagan districts with the application of
state-of-the-art irrigation systems in accordance with the instructions of
President of Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev on the application of in-
tensive technologies in agriculture. “Karabakh Grain” LLC is a facility and
a production area of “Saba” company. 25 percent of the company’s shares
belong to the Azerbaijan Investment Company. This farm is a good PPP
(public-private partnership) example. 
10 million manat was lended to the implementation of the project. The farm
includes a grain storage complex with 20 thousand tons of capacity, a dry-
ing system with the capacity of 100 tons/hour and a logistic center with 6
thousand tons of capacity. There were constructed a 10.7 km long con-
crete channel and  the water discharge capacity of 16-18 cubic meters per
second, two underground hydrotechnical water discharge facilities dis-
posal of accumulated water and a 7 km long drain collector within the
“Upper Mil channel construction” project at the expense of state invest-
ments. Besides, complex ameliorative measures were implemented for
the treatment of goundwater in a 1500 ha area in Beylagan district, the old
power line with 7 km length from the 35/10 kV “Friendship” substation
along the Beylagan-Khachinabad highway was reconstructed completely
and a high voltage double-circuit power line was constructed from the
35/10 kV “Khojavand” substation. Moreover, the 23 km long Dashburun-
Beylagan-Khachinabad highway running through the territory was paved
with asphalt.

3.8    Payments on state low interest loans

According to the “Rules for use of the funds of the National Fund for En-
trepreneurship Support of the Republic of Azerbaijan” and the Agreement
concluded with authorized loan institutions on the terms of using the
Fund’s resources, it was imposed a daily control over the performance of
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3.9 Güzəştli kreditlərin təyinatı üzrə istifadəsinin monitorinqi

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vəsaitlərinin istifadəsi Qaydaları”nın 4.3-cü bəndinə uyğun olaraq 21
müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun
vəsaitləri hesabına 181 350 min manat güzəştli kreditlərin ayrılması
məqsədilə təqdim edilmiş 82 sahibkarlıq subyektinin, o  cümlədən 55-i
aqrar, 23-ü sənaye, 2-si xidmət, 2-si isə turizmin inkişafı yönümlü in-
vestisiya layihəsinin bilavasitə yerində ilkin monitorinqi həyata keçirilmişdir.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən müvəkkil kredit təşkilatlarının
nümayəndələrinin iştirakı ilə respublikanın 2 şəhər və 8 rayonunda 19
müvəkkil kredit təşkilatı vasitəsilə 368 sahibkarlıq subyektinə verilmiş 104
909.5 min manat güzəştli kredit vəsaitinin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət
etmək məqsədilə monitorinqlər aparılmışdır.
56 müvəkkil kredit təşkilatı tərəfindən 10057 sahibkarlıq subyektinə Fon-
dun vəsaiti hesabına verilmiş 871.7 mln. manat güzəştli kredit vəsaitinin
təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət etmək məqsədilə monitorinqlər aparılmış
və bu barədə müvafiq hesabatlar Fonda təqdim edilmişdir.

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 National 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 entrepreneurs to the National Fund
for Entrepreneurship Support was ensured, analyzed and included to data-
base.
During 2016, authorized loan agencies transferred 126.217.3 thousand manat
to the treasury account of the Fund.
The loan portfolio of the National Fund for Entrepreneurship Support by au-
thorized loan institutions is 1,044,963.9 thousand manat for January 01, 2017.

3.9 Monitoring of the purposeful use of state low interest loans

According to the provision 4.3 of the “Rules for use of the funds of the Na-
tional Fund for Entrepreneurship Support of the Republic Azerbaijan, 21
authorized loan agencies conducted the initial monitoring of 82 entrepre-
neurs, including 55 investment projects on development of agriculture, 23
investment projects on development of industry, 2 investment projects on
the development of the service sector and 2 investment projects on the
development of tourism for allocation of low interest loans at amount of
181,350 million manat at the funds of the National Fund for Entrepreneur-
ship Support.
The National Fund for Entrepreneurship Support conducted monitoring in
2 cities and 8 districts of the Republic with the participation of representa-
tives of authorized loan agencies in order to control the purposeful use of
the low interest loans at amount of 104,909.5 thousand manat allocated
to entrepreneurs for 368 investment projects through 19 authorized loan
agencies.
Monitoring was conducted with the aim of controlling the purposeful use
of the low interest loans at amount of 871.7 million manat soft loans allo-
cated to 10,057 entrepreneurs through 56 authorized loan agencies at the
expense of the Fund's funds and relevant reports were submitted to the
Fund in this regard.
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