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Giriş 

Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla davam etdirilən sosial-iqtisadi inkişaf 

strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirilmiş dərin iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkədə 

makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, sahibkarlığın inkişaf 

etdirilməsi və qeyri-neft ixracının artırılması tədbirləri uğurla davam etdirilir. 

Mövcud sosial-iqtisadi şəraitdə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, biznes mühitinin 

davamlı olaraq yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən sistemli tədbirlər xüsusilə böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, sahibkarlığın inkişafı istiqamətində dövlətin güzəştli 

kreditlərinin verilməsi davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsində çox böyük əhəmiyyətə 

malikdir. İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun (bundan sonra Fond) 

vasitəsi ilə güzəştli kreditlərin verilməsi dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla 

iqtisadiyyatın, o cümlədən regionların prioritet sahələrində investisiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsinə, regionların investisiya cəlbediciliyinin artırılmasına və tarazlı inkişafına, 

əhalinin həssas qruplarının, o cümlədən məcburi köçkünlərin, əlillərin, gənclərin, qadınların 

və az təminatlı ailələrin sahibkarlıq fəaliyyətinə cəlb olunmasına üstünlük verilməklə həyata 

keçirilir.  

Ayrılmış güzəştli kreditlər hesabına iqtisadiyyatın real sektoruna özəl investisiyaların 

cəlb olunmasının stimullaşdırması ilə yanaşı, əksər ərzaq və sənaye məhsulları üzrə 

özünütəminetmə səviyyəsi yüksəlmiş, eləcə də ixrac potensialı olan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının istehsalı və emalı ilə əlaqədar innovativ texnologiyaların tətbiqinə nail 

olunmuşdur. 

Fond 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 tətbiqi, rəqabət qabiliyyətli, xüsusilə ixrac yönümlü və 

idxalı əvəz edən məhsulların istehsalı və emalını tutan, eləcə də infrastruktur layihələrinin 

maliyyələşdirilməsi istiqamətində 2019-cu il ərzində də uğurlu fəaliyyətini davam etdirmişdir. 
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1. Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1.1. “Sahibkarların maarifləndirilməsi və maliyyə resurslarına çıxış 

imkanlarının artırılması”na dair işgüzar forumlar və digər tədbirlər 

 

Regionlarda və Bakı şəhərinin qəsəbələrində sahibkarlığın inkişafını daha da 

stimullaşdırmaq məqsədi ilə Fond tərəfindən mütəmadi olaraq işgüzar forumlar həyata 

keçirilir.  

Fond tərəfindən 2019-cu il ərzində Bakı şəhəri və regionlarda 4300-dən çox sahibkarın 

iştirakı ilə 30 işgüzar forum keçirilmişdir. Forumlar çərçivəsində 811 sahibkarlıq subyektinə 45 

milyon manatdan artıq güzəştli kredit verilmişdir.  

Forumlar çərçivəsində iştirakçılara iqtisadi biliklər verilmiş, müvəkkil kredit təşkilatlarının 

nümayəndələri və sahibkarlarla mövcud iqtisadi potensialdan daha səmərəli istifadə edilməsi 

məqsədi ilə müzakirələr aparılmış, tədbir keçirilmiş şəhər və rayonlar üzrə investisiya 

təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi informasiya vasitələrində elanlar verilmişdir. 

2019-cu il ərzində sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması məqsədilə təşkil olunan 

forumlarda sahibkarlara güzəştli kreditlər verilmiş və maarifləndirici treninqlər keçirilmişdir. 

Bununla yanaşı, sahibkarlıq subyektləri ilə onların təmsil olunduqları rayonların inkişaf 

perspektivləri, təbii ehtiyatları və mövcud iqtisadi potensialı nəzərə alınmaqla, güzəştli 



6 

 

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. 

 

Həyata keçirilmiş təşviqat tədbirləri 

S/s Tarix Rayonun adı Rayon üzrə verilmiş elan 

1. 15.02.19 
Tovuz  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- arıçılıq, kartofçuluq, kiçik cins heyvandarlıq 

təsərrüfatlarının; 

- kiçik meyvə emalının maliyyələşdirilməsi. 

2. 22.02.19 
Lənkəran  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- çəltikçilik, çayçılıq, sitrus bağçılığı, istixana və kiçik 

cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının; 

- ketçup, mayonez və xardal sousu istehsalının 

maliyyələşdirilməsi. 

3. 07.03.19 
Bərdə  

rayonu 

- qarğıdalı, soya əkini və kiçik cins heyvandarlıq 

təsərrüfatlarının; 

- taxıl anbarı kompleksinin; 

- quru meyvə istehsalı və kiçik meyvə emalının 

maliyyələşdirilməsi. 

4. 14.03.19 
Balakən  

rayonu 

- tütünçülük, baramaçılıq, arıçılıq, fındıq və qoz bağı 

təsərrüfatlarının; 

- tütün qurutma kameralarının; 

- quru meyvə istehsalının  maliyyələşdirilməsi. 

5 04.04.19 
Şabran  

rayonu 

- startap layihələrinin; 

- iri taxılçılıq, intensiv bağçılıq (üzüm), arıçılıq və 

istixana təsərrüfatlarının; 

- quru meyvə istehsalının maliyyələşdirilməsi . 

6 11.04.19 
Masallı  

rayonu 

- çayçılıq, sitrus bağı, kiçik cins heyvandarlıq və istixana 

təsərrüfatlarının; 

- yaşıl market və soyuducu anbar komplekslərinin; 

- çayın ilkin emalı, plastik qablar, polietilen paketlər, 

təbii məhsullardan sabun istehsalı müəssisələrinin; 

- xalça istehsalının maliyyələşdirilməsi. 
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7 25.04.19 
Mərdəkan 

qəsəbəsi 

- startap layihələrinin; 

- zeytunçuluq və kiçik həcmli istixana təsərrüfatlarının; 

- badam bağının salınmasının; 

- ət kəsimi və satışı mərkəzinin; 

- kiçik corab istehsalının maliyyələşdirilməsi. 

8 08.05.19 
Quba  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- arıçılıq və intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının; 

- kiçik həcmli meyvə-tərəvəz və süd emalının; 

- ixtisaslaşdırılmış yaşıl market və logistik mərkəzin 

maliyyələşdirilməsi. 

9 16.05.19 
Ağcabədi  

rayonu 

- iri bitkiçilik, tərəvəzçilik, kiçik cins heyvandarlıq və 

intensiv bağçılıq (nar, xirnik) təsərrüfatlarının; 

- quru meyvə istehsalının maliyyələşdirilməsi. 

10 30.05.19 
Şamaxı  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- kartofçuluq, intensiv bağçılıq (qoz, badam), kiçik cins 

heyvandarlıq və arıçılıq təsərrüfatlarının; 

- logistik mərkəzin maliyyələşdirilməsi. 

11 20.06.19 
Göygöl  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- kiçik cins heyvandarlıq, üzümçülük,  kartofçuluq, 

arıçılıq təsərrüfatlarının (o cümlədən sənaye üsulu ilə 

bal istehsalı) yaradılmasının maliyyələşdirilməsi . 

12 28.06.19 
Qax  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- fındıqçılıq, tütünçülük və arıçılıq təsərrüfatlarının (o 

cümlədən sənaye üsulu ilə bal istehsalı); 

- fındıq emalı müəssisəsi, tütün qurutma kameraları və 

yaşıl marketin maliyyələşdirilməsi. 

13 08.07.19 
Ismayıllı  

rayonu 

- kiçik cins heyvandarlıq, arıçılıq (o cümlədən sənaye 

üsulu ilə bal istehsalı), intensiv bağçılıq (alma, fındıq) 

və iri bitkiçilik təsərrüfatlarının; 

- ət kəsimi və satışı mərkəzi, kiçik həcmli süd emalı 

müəssisəsi və 3 ulduzlu otelin maliyyələşdirilməsi. 

14 18.07.19 
Abşeron  

rayonu 

- zeytunçuluq və badam bağı təsərrüfatlarının; 

- plastik qablaşdırma materialları və polietilen paket 

istehsalı müəssisələrinin; 

- logistik mərkəzin maliyyələşdirilməsi. 
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15 25.07.19 
Şəmkir  

rayonu 

- 5 min ha ərazidə aqroparkın; 

- kiçik həcmli logistik mərkəzin, kartof və soğan saxlama 

anbarının, quru meyvə istehsalı və süd emalı 

müəssisələrinin; 

- intensiv bağçılıq, üzümçülük, kartofçuluq və kiçik cins 

heyvandarlıq təsərrüfatlarının maliyyələşdirilməsi . 

16 05.09.19 
Xaçmaz  

rayonu 

- Intensiv bağçılıq (badam, fındıq, gavalı, gilas), tingçilik 

müəssisələrinin; 

- kiçik cins heyvandarlıq, arıçılıq təsərrüfatları və kiçik 

həcmli logistik mərkəz, quru meyvə istehsalı və süd 

emalının maliyyələşdirilməsi. 

17 11.09.19 
Binəqədi  

rayonu 

- kiçik və orta həcmli istixana təsərrüfatlarının; 

- ət kəsimi, kiçik həcmli corab və plastik qablar 

istehsalının; 

- ixtisaslaşdırılmış yaşıl marketin maliyyələşdirilməsi.  

18 12.09.19 
Lerik  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- kartofçuluq, arıçılıq, kiçik cins heyvandarlıq 

təsərrüfatlarının; 

- kiçik həcmli meyvə-tərəvəz emalının 

maliyyələşdirilməsi. 

19 17.09.19 
Suraxanı  

rayonu 

- startap layihələrinin; 

- istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının, badam 

bağının salınmasının; 

- plastik və karton tara istehsalının maliyyələşdirilməsi. 

20 19.09.19 
İmişli  

rayonu 

- Pambıq və süd emalı, çörək istehsalının; 

- müasir heyvandarlıq kompleksinin, bağçılıq (nar), 

kartofçuluq və tərəvəzçilik (soğan) üzrə 

təsərrüfatlarının; 

- taxıl anbarının və taxılçılıq təsərrüfatlarının 

maliyyələşdirilməsi. 

21 24.09.19 
Pirallahı  

rayonu 

- startap layihələrinin; 

- tikiş müəssisəsinin; 

- şirniyyat və çörək istehsalı müəssisələrinin; 

- logistik mərkəzin və 3 ulduzlu otelin 

maliyyələşdirilməsi. 

22 26.09.19 
Ağdam  

rayonu 

- kiçik cins heyvandarlıq, iri bitkiçilik, pambıqçılıq, 

tərəvəzçilik (soğan və pomidor) təsərrüfatlarının; 
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- kiçik həcmli süd emalının maliyyələşdirilməsi . 

23 02.10.19 
Saatlı  

rayonu 

- əkinçilik (qarğıdalı, soya, pambıq, mərci və noxud), 

intensiv bağçılıq (nar və badam) təsərrüfatlarının; 

- nar şirəsi istehsalının; 

- yem məhsullarının istehsalı və emalı müəssisələrinin; 

- logistik mərkəzin maliyyələşdirilməsi. 

24 04.10.19 
Qaradağ  

rayonu 

- ət kəsimi müəssisəsinin; 

- tikiş müəssisəsinin; 

- karton tara, dekorativ daş məhsulları istehsalının; 

- şirniyyat məhsullarının istehsalının maliyyələşdirilməsi. 

25 08.10.19 
Samux  

rayonu 

- iri bitkiçilik (qarğıdalı, soya, arpa, şəkər çuğunduru), 

kartofçuluq, tərəvəzçilik, üzümçülük təsərrüfatlarının; 

- intensiv bağçılıq (xurma) təsərrüfatının; 

- kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatının; 

- kiçik həcmli süd emalının maliyyələşdirilməsi. 

26 11.10.19 
Sabunçu  

rayonu 

- startap layihələrinin; 

- kiçik həcmli istixana və zeytunçuluq təsərrüfatlarının; 

- badam bağının; 

- ixtisaslaşdırılımış yaşıl marketin; 

- dekorativ daş məhsullarının istehsalının; 

- şirniyyat məhsullarının istehsalının maliyyələşdirilməsi. 

27 16.10.19 
Zaqatala  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- tütünçülük, qərzəkli bağçılıq (fındıq, qoz, şabalıd), 

arıçılıq təsərrüfatlarının; 

- quru tütün saxlanılması üçün anbarın; 

- fındıq emalı  müəssisələrinin  maliyyələşdirilməsi. 

28 22.10.19 
Goranboy  

rayonu 

- iri bitkiçilik (qarğıdalı, soya, arpa, şəkər çuğunduru), 

tərəvəzçilik, intensiv bağçılıq (ərik, nar, gilas); 

- kiçik cins heyvandarlığın; 

- meyvə şirələri konsentratı, kiçik və orta ölçülü meyvə 

və süd emalının maliyyələşdirilməsi. 

29 24.10.19 
Qusar  

rayonu 

- kənd turizmi layihələrinin; 

- tərəvəzçilik (kartof, o cümlədən yüksək məhsuldar 

kartof toxumçuluğu), intensiv bağçılıq (fındıq, alma), 

arıçılıq təsərrüfatlarının; 

- quru meyvə istehsalının; 

- logistik mərkəzin maliyyələşdirilməsi. 
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Aparılmış araşdırmalara əsasən əldə olunan nəticə və təkliflərin həmin sahədə fəaliyyət 

göstərən sahibkarlıq subyektlərinə çatdırılması, onların güzəştli maliyyə resurslarına çıxış 

imkanlarının genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqinin stimullaşdırılması, biznes 

fəaliyyətinin perspektivləri üzrə maarifləndirmə işlərinin aparılması məqsədilə sahibkarların, 

müvəkkil kredit təşkilatlarının və aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə 

mütəmadi olaraq konfranslar təşkil olunur. Bu istiqamətdə 2019-cu il ərzində bir sıra 

konfranslar keçirilmişdir:  

21 yanvar 2019-cu il tarixində Bakı Biznes Mərkəzində Fondun təşkilatçılığı ilə “Qadın 

sahibkarların güzəştli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi” 

mövzusunda konfrans keçirilmişdir.  

 

Konfransın keçirilməsində məqsəd qadın sahibkarların işgüzar fəallığının artırılması, 

güzəştli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, yeni texnologiyaların 

tətbiqinin stimullaşdırılması, biznes fəaliyyətinin perspektivləri üzrə maarifləndirmə işlərinin 

30 31.10.19 
Kürdəmir  

rayonu 

- İri bitkiçilik (qarğıdalı, soya, arpa və şəkər çuğunduru), 

intensiv bağçılıq (nar), pambıqçılıq təsərüfatlarının; 

- istixana və kiçik cins heyvandarlıq təsərrüfatlarının; 

- süd emalının maliyyələşdirilməsi. 
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aparılmasıdır. Tədbir iştirakçıları qadın sahibkarların əl işlərindən və istehsal etdikləri 

məhsullardan ibarət sərgi ilə tanış olmuşlar. 

28 fevral 2019-cu il tarixində Bakı Biznes Mərkəzində Fondun təşkilatçılığı ilə “Startap 

layihələrinin dəstəklənməsi və maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 

genişləndirilməsi” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. 

Konfransda müvafiq dövlət 

qurumlarının, Fondun müvəkkil kredit 

təşkilatlarının, startap layihələrinin 

dəstəklənməsi ilə birbaşa əlaqədar 

olan qurumların nümayəndələri, iş 

adamları və gənc startapçılar iştirak 

etmişdir. Konfransın keçirilməsində 

məqsəd gənclərin intellektual və 

yaradıcı potensialının, biznes 

ideyalarının reallaşdırılması üçün 

dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, onlara daha əlverişli şərait yaradılması, 

xüsusilə regionlarda yaşayan gənclərin iqtisadi sahədə fəallığının artırılmasıdır. 

3 iyun 2019-cu il tarixində Bakı Biznes Mərkəzində Fondun təşkilatçılığı ilə 

“Azərbaycanda turizmin inkişaf perspektivləri və bu sahədə fəaliyyət göstərən 

sahibkarların dövlətin güzəştli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının artırılması” 

mövzusunda konfrans keçirilmişdir. 

Konfransın keçirilməsində məqsəd 

turizm sektorunun inkişaf 

perspektivləri və Fond tərəfindən 

turizmin inkişafına ayrılmış güzəştli 

kreditlərdən istifadənin səmərəliliyinin 

artırılması barədə müzakirələrin 

aparılmasıdır. Konfrans çərçivəsində 

“Turizmin inkişafında sosial 

infrastruktur, nəqliyyat və kommunal 

xidmətlərin rolu və turizm 

sənayesində inzibati prosedurların 

sadələşdirilməsi və stimullaşdırıcı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi” 
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mövzusunda panel müzakirələr aparılıb. Turizm sektoru sahəsində fəaliyyət göstərən biznes 

subyektləri ilə dövlət qurumları arasında aparılan müzakirələrdə iştirakçıları maraqlandıran 

suallar cavablandırılıb və təkliflər dinlənilib. Tədbir çərçivəsində arıçılıqla məşğul olan 

sahibkarların istehsal etdikləri məhsulların sərgisi təşkil edilib. 

12 iyun 2019-cu il tarixində Yevlaxda Aran Regional İnkişaf Mərkəzində Fondun 

təşkilatçılığı ilə “Ət, süd və arıçılıq məhsullarının istehsalı sahəsində mövcud vəziyyət 

və inkişaf perspektivləri” mövzusunda regional konfrans keçirilmişdir.  

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd bu sahələrdə mövcud vəziyyət, dövlət dəstək 

mexanizmləri, tətbiq olunan müasir texnologiyaların səmərəliliyi, istehsalçılar, emalçılar və 

təchizatçılar arasında dəyər zənciri üzrə işgüzar münasibətlərin genişləndirilməsi, eləcə də bu 

sahənin gələcək inkişaf istiqamətləri üzrə müzakirələrin aparılması və sahibkarların 

maarifləndirilməsi idi. Aidiyyəti dövlət qurumlarının, sahibkar birliklərinin, müvəkkil kredit 

təşkilatlarının nümayəndələri və sahibkarların iştirak etdiyi konfrans çərçivəsində 

heyvandarlıq sahəsində tətbiq olunan qabaqcıl texnika, dərman preparatları, heyvandarlıq 

komplekslərinin tikintisində istifadə olunan avadanlıqlar nümayış olunub, ət, süd və arıçılıq 

məhsullarının sərgisi keçirilib. Konfransın sonunda müzakirələr aparılıb, təkliflər dinlənilib, 

iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 
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31 iyul 2019-cu il tarixində Bakı Biznes Mərkəzində “İnnovativ sahibkarlığın inkişafında 

dövlətin güzəştli maliyyə dəstəyi” mövzusunda konfrans keçirilib. İqtisadiyyat Nazirliyinin 

təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə dövlət qurumlarının, Fondun müvəkkil kredit təşkilatlarının, 

ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri, sahibkarlar və startapçılar iştirak ediblər. 

Tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına 

uyğun olaraq, digər sahələrdə olduğu kimi, özəl sektorun innovativ inkişafı istiqamətində 

sistemli və ardıcıl tədbirlərin, kompleks islahatların həyata keçirildiyini, sahibkarlığın sürətli 

inkişafına nail olunduğunu vurğulayıb. Türkiyənin Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı və 

Dəstəklənməsi Birliyinin (KOSGEB) İdarə Heyətinin sədr müavini Salih Tuna Şahin təmsil 

etdiyi qurumun fəaliyyəti barədə məlumat verib. İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyində Kiçik və 

Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və Fond ilə əməkdaşlıq həyata keçirildiyini qeyd edib. 

Sonda Fond ilə əməkdaşlıq edən bir qrup sahibkar müxtəlif nominasiyalar - ixracın və yerli 

istehsalın inkişafı, sərhədboyu rayonlarda uğurlu fəaliyyət, qadın sahibkarlığın inkişafı, ucqar 

dağ kəndində fəaliyyət göstərən fermer, ən gənc sahibkar nominasiyaları üzrə diplomlarla 
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təltif olunublar. 

 

 

27 sentyabr 2019-cu il tarixində Bakı Biznes Mərkəzində "Ağıllı Körpü" (Smart Bridge) 

layihəsinin başa çatması ilə bağlı tədbir keçirilib. 

Fondda fəaliyyət göstərən Sahibkarlara Xidmət və Biznes İnkubasiya mərkəzlərində 

biznes təşəbbüslərin sahibkarlıq fəaliyyətinə çevrilməsi üçün layihələr həyata keçirilir. 

Belə layihələrdən biri də Fondun təşkilatçılığı və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi 

(KOICA) Azərbaycan Ofisinin maliyyə dəstəyi ilə reallaşan “Ağıllı Körpü” layihəsidir. 

“Ağıllı Körpü” layihəsinin məqsədi müasir texnologiyanın tətbiqinə və elmin 

kommersiyalaşdırılmasına əsaslanmaqla innovativ sahibkarlığın inkişafını dəstəkləməkdir. 

Aidiyyəti dövlət orqanlarının, universitetlərin, biznes nümayəndələrinin iştirak etdiyi 

tədbirdə çıxış edən İqtisadiyyat nazirinin müavini Sahib Məmmədov dövlət başçısının sosial-

iqtisadi inkişaf strategiyasına uyğun olaraq, ölkədə özəl sektorun, xüsusilə innovativ 

sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı görülən işlər, həyata keçirilən islahatlar barədə məlumat verib. 

Vurğulanıb ki, bu istiqamətdə reallaşdırılan layihələr texnologiyanın transferi və elmin 

kommersiyalaşdırılmasına əsaslanan bilik əsaslı iqtisadiyyatın inkişafına xidmət edir. 

KOICA-nın Azərbaycan Ofisinin direktoru Park Kumok Agentliyin Azərbaycandakı 

fəaliyyətindən məmnunluğunu ifadə edib və həyata keçirilən birgə layihələrdən danışıb. 

İnnovativ iqtisadiyyatın inkişafı istiqamətində Azərbaycanın həyata keçirdiyi islahatları yüksək 

qiymətləndirən Park Kumok “Ağıllı Körpü” layihəsinin iştirakçılarına biznesdə uğurlar 

arzulayıb. 

Sonda “Ağıllı Körpü” layihəsi çərçivəsində keçirilən təlimlərin iştirakçılarına sertifikatlar 

təqdim olunub. 
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1.2. “Sahibkarlara Xidmət” və “Biznes İnkubasiya” mərkəzləri 

Fondda “Sahibkarlara Xidmət Mərkəzi” və “Biznes İnkubasiya Mərkəzi” fəaliyyətə 

başlamışdır. Bu mərkəzlər sahibkarların güzəştli kreditlərə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi, 

onların maarifləndirilməsi, əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı, startapların dəstəklənməsində 

əhəmiyyətli olacaqdır.  

 “Sahibkarlara Xidmət” mərkəzində müasir informasiya-kommunikasiya imkanlarından 

istifadə etməklə sahibkarların müraciətlərinin operativ şəkildə cavablandırılması üçün hər cür 

şərait, o cümlədən qaynar xətt (012-310-23-00) yaradılıb. Mərkəz həmçinin, hüquqi, iqtisadi və 

digər məlumatların toplanması, müasir texnologiyaların və elmi-texniki yeniliklərin təbliği, qabaqcıl 

beynəlxalq təcrübənin və bazar konyukturasının öyrənilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. 

Sözügedən mərkəzdə sahibkarlara bir neçə kateqoriya üzrə xidmətlər təqdim olunacaqdır. Həmin 

xidmətlər özündə telefon məlumat, məsləhət, sahibkarların maarifləndirilməsi və digər xidmətləri 

ehtiva edəcəkdir. 

1. Telefon məlumat: 

- Telefon zənglərinin operativ cavablandırılması, qeydə alınması və zərurət yarandığı 

təqdirdə müraciətin mahiyyətinə uyğun adiyyəti struktur bölmələrə yönləndirilməsi; 

- Müraciətçinin istəyinə uyğun olaraq lazımi məlumatın ona göndərilməsi; 

- Videomüraciətlərin qəbulu.   

2. Maarifləndirmə: 

- Güzəştli kreditlərin verilməsi mexanizmi; 

- Tələb olunan sənədlər; 

- Fondla əməkdaşlıq edən müvəkkil kredit təşkilatları; 

- Güzəştli kreditlərin verilməsi üzrə prioritet istiqamətlər; 

- Sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində qanunvericiliyin tələblərinin izah edilməsi və s. 

3. Məsləhət: 

- Zəruri hüquqi, iqtisadi və digər məlumatların toplanması və sahibkarlıq 

subyektlərinə təqdim edilməsi; 

- Biznes planların hazırlanması və qiymətləndirilməsi meyarları; 

- Mövcud bazar konyunkturunun öyrənilməsi; 

- İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində tətbiq olunan müasir texnologiyalar; 

- Xarici iqtisadi fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və s. 

4. Digər xidmətlər: 

- Sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üzrə işgüzar münasibətlərin 

yaradılmasına dəstək; 

- Zəruri elmi-texniki biliklərin və yeniliklərin təbliği və təşviqi; 
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- Yeni texnologiyalara əsaslanan layihələr üzrə qabaqcıl beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi və sahibkarlıq subyektlərinə ötürülməsi. 

“Biznes İnkubasiya” mərkəzi vasitəsilə sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyən 

təşəbbüskar, innovativ ideyası olan gənclərə dəstək veriləcək, startapçıların ideyalarının 

reallaşdırılması üçün lazımi şərait yaradılacaqdır. Sözügedən mərkəzdə ən qabaqcıl, innovativ 

ideya və startap layihələrinin müəllifi olan şəxslərin yerləşməsi təmin olunacaq və onlara bir sıra 

xidmətlər göstəriləcəkdir. Həmin xidmətlər özündə ümumi, infrastruktur, biznes, maliyyə 

resurslarına sərfəli və səmərəli çıxışa dəstək, həmçinin tədris və şəbəkələşmə üzrə xidmətləri 

ehtiva edəcəkdir. 

1. Ümumi xidmətlər: 

- Mail/biznes ünvanı; 

- Fotokopiya, kargüzarlıq, faks, fayllar və sair; 

- Kuryer və çap. 

2. İnfrastruktur xidmətləri: 

- Ofis, konfrans, treninq, telekonfrans və sərgi otaqları; 

- Kompyuter və internet şəbəkəsi; 

- İxtisaslaşmış avadanlıqlar. 

3. Biznes xidmətləri 

- Biznes ideyalarının təhlili və texniki əsaslandırılması; 

- Biznes plan, model və ya strategiyaların hazırlanması; 

- Marketinq və ya müştəri xidmətləri üzrə dəstək; 

- Hüquqi və digər xidmətlər üzrə dəstək. 

4. Maliyyə resurslarına çıxış üzrə xidmətlər 

- Qrantlara, kredit resurslarına, vençur və digər xidmətlərə yönəltmək; 

- Digər investorlara və investisiya alətlərinə yönəltmək. 

5. Tədris və şəbəkələşmə 

- Mütəşəkkil təlim və treninq proqramlarına cəlb etmək; 

- Elektron öyrənmə və digər aidiyyəti strateji partnyorlara yönəltmək; 

- Ali məktəblər tərəfindən təklif olunan aidiyyəti resurslara yönəltmək; 

- Şəbəkələşmə və digər aidiyyəti tədbirlərin təşkil olunması; 

- Müxtəlif tədbirlərə (konfrans, sərgi və s.) cəlb olunma və ya yönləndirmə. 
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1.3. Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi  

Fondun Nizamnaməsinə əsasən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Fondun qarşısına 

Azərbaycan Respublikasında və xarici ölkələrdə hüquqi və fiziki şəxslərlə işgüzar 

münasibətlər yaratmaq, beynəlxalq təcrübənin tətbiqi imkanlarının araşdırılması məqsədilə 

beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin analoji dövlət orqanları (qurumları) ilə əməkdaşlıq 

etmək və xarici dövlətlərin müvafiq təcrübəsini öyrənmək, eləcə də sahibkarlıq subyektlərinin 

xarici iqtisadi fəaliyyətinin genişləndirilməsinə kömək etmək, sahibkarlıq subyektləri üçün 

zəruri elmi-texniki biliklərin və yeniliklərin təbliğinə dəstək göstərmək kimi hüquq və vəzifələr 

qoyulmuşdur. Göstərilən hüquq və vəzifələrin icrası məqsədilə Fond tərəfindən bir sıra xarici 

dövlətlərin analoji təşkilatları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına dair müvafiq 

araşdırmalar aparılmışdır. 

Bu məqsədlə ilkin olaraq Türkiyə Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı və 

Dəstəklənməsi Birliyi (bundan sonra KOSGEB) ilə əlaqə saxlanılmış, qarşı tərəfə Fondun 

fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilmiş, eləcə də Fond ilə KOSGEB arasında müvafiq 

sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparılmışdır. Aparılmış 

danışıqların və müzakirələrin nəticəsi olaraq, adıçəkilən qurumlar arasında əməkdaşlığa dair 

Anlaşma Memorandumunun layihəsi hazırlanmış və Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmışdır. 

31 iyul tarixində “İnnovativ sahibkarlığın inkişafında dövlətin güzəştli maliyyə dəstəyi” 

mövzusunda keçirilən konfransda KOSGEB ilə anlaşma memarandumu imzalanmışdır. 

Hazırda, bu iki təşkilat arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə Fəaliyyət 

Planının ilkin versiyası hazırlanmışdır. Cari ildə sözügedən Fəaliyyət Planı tərəflər arasında 

imzalandıqdan sonra aidiyyəti üzrə icrasına başlanılacaqdır. 

Qeyd olunanlardan əlavə 15 oktyabr 2019-cu il tarixində Fond ilə Qazaxıstan 

Respublikasının “DAMU Sahikarlığın İnkişafı Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında 

sahibkarlığın təşviqi və maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi ilə əlaqədar 

görüş keçirilmişdir. 

Görüş çərçivəsində Fond ilə Qazaxıstan Respublikasının “DAMU Sahikarlığın İnkişafı 

Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında kiçik və orta sahibkarlığın təşviqi və dəstəklənməsi 

ilə bağlı təcrübə mübadiləsinin aparılması və həmçinin əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

məqsədilə Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. 

Eyni zamanda, Rusiyanın "Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə Federal Korporasiya" 

Səhmdar Cəmiyyəti (Korporasiya) ilə də əlaqə saxlanılmış və Fond ilə müvafiq sahədə 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparılmışdır.  
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1.4. Kredit təşkilatları ilə əməkdaşlıq 

Fond güzəştli kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinə çatdırılması üçün 43 kredit təşkilatı, o 

cümlədən 22 bank, 6 bank olmayan kredit təşkilatı (bundan sonra BOKT) və 15 kredit ittifaqı 

ilə əməkdaşlıq edir. Hazırda müvəkkil kredit təşkilatlarının filial şəbəkələrinin sayı 270-i (54%) 

regionlarda olmaqla 500-ə çatmışdır. Müşahidə şürasının 7 fevral 2019-cu il tarixli 2 nömrəli 

qərarına əsasən 13 kredit təşkilatı (“Atabank” ASC, “Para Bokt” ASC, “AFS” Kİ MMC, 

“Azəri Finans” BOKT, “Fim-Finans” Kİ MMC, “Ləman” Kİ MMC,  “S.A.F Kİ” MMC, 

“Şahsevən Kİ” MMC, “TAC” Kİ MMC, “Yüksəliş” Kİ MMC, “Aqroinvest” Kİ MMC, “Ağan 

Kİ” MMC, “Kömək” Kİ MMC) Fond qarşısında öhdəliklərinin icrasını əhəmiyyətli dərəcədə 

pozduqlarına görə müqavilədən irəli gələn öhdəlikləri qalmaq şərtilə müvəkkil kredit 

təşkilatları siyahısından çıxarılmışdır. Müşahidə Şurasının 18 iyun 2019-cu il tarixli 06 nömrəli 

qərarına əsasən “Günay Bank” ASC müvəkkil kredit təşkilatları siyahısına əlavə edilib. 

 

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə 

Qaydası”nın 1.5-ci bəndinə əsasən vəsaitin müvəkkil kredit təşkilatları arasında səmərəli 

bölgüsünü təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 

Palatası tərəfindən müvəkkil kredit təşkilatlarının maliyyə-statistik göstəriciləri barədə Fonda 

təqdim edilən məlumatlar təhlil edilərək hər maliyyə ilinin əvvəlində müvəkkil kredit 

təşkilatlarına limit müəyyən edilir. Eyni zamanda, limit istifadə edildikdən sonra müvəkkil 

kredit təşkilatlarının müraciəti əsasında Fondun Müşahidə Şurasının qərarı ilə sahibkarlıq 

subyektlərinin investisiya layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədilə kredit təşkilatlarına əlavə 

limit müəyyən edilə bilər. Müvəkkil kredit təşkilatları müəyyən edilmiş limit çərçivəsində 

sahibkarlıq subyektlərinə güzəştli kreditlərin verilməsini həyata keçirirlər.   

Bakı qəsəbələri 
230

Aran
87

Gəncə-Qazax
57

Lənkəran
28

Şəki-Zaqatala
27

Quba-Xaçmaz
26

Abşeron
26

Dağlıq Şirvan
16

Yuxarı Qarabağ
3

Digər

Kredit təşkilatlarının filial şəbəkəsi, say üzrə
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1.5. Güzəştli kredit almaq üçün müvəkkil kredit təşkilatlarına və Fonda 

edilmiş müraciətlər 

Müvəkkil kredit təşkilatlarına edilmiş müraciətlər 

Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kredit almaq məqsədilə sahibkarlıq subyektləri tərəfindən 

29 müvəkkil kredit təşkilatına ümumilikdə 1 975 müraciət daxil olmuşdur. Müvəkkil kredit 

təşkilatları tərəfindən müraciətlərin 1 963-ü müsbət qiymətləndirilmiş, 12 müraciətə isə 

sahibkarın təqdim etdiyi sənədlərin Qaydaya uyğun olmaması səbəbinə görə imtina 

edilmişdir. 

Müraciətlərin ümumi investisiya tələbatı 684 736.5 min manat, o cümlədən müsbət 

qiymətləndirilmiş müraciətlər üzrə 673 015.9 min manat, imtina edilmiş müraciətlər üzrə isə 

11 720.6 min manat olmuşdur. 

Müraciətlər üzrə ümumi kredit tələbatı 237 128.2 min manat, o cümlədən müsbət 

qiymətləndirilmiş müraciətlər üzrə 233 961.2 min manat, imtina olunmuş müraciətlər üzrə 

3 167 min manat olmuşdur. 

 

  

Aran
35,8%

Lənkəran
17,1%

Gəncə-Qazax
10,8%

Quba-Xaçmaz
11,9%

Şəki-Zaqatala
9,9%

Dağlıq Şirvan
5,1% Bakı qəsəbələri 

4,1%

Abşeron
3,0%

Yuxarı Qarabağ
2,3%

Digər

MKT- lərə edi lmiş müraciətlər in regionlar üzrə 
bölgüsü, say üzrə
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Fonda edilmiş müraciətlər 

2019-cu il ərzində Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kredit almaq məqsədilə sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən 28 müvəkkil kredit təşkilatı vasitəsi ilə ümumilikdə 1 875 müraciət daxil 

olmuşdur. Müraciətlərin 1 589-u müsbət qiymətləndirilmiş, 286 müraciətə isə sahibkarlıq 

subyektinin təqdim etdiyi hüquqi sənədlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 

olmaması səbəblərinə görə imtina verilmişdir. Müraciətlərin ümumi kredit tələbatı 285 566.2 

min manat, o cümlədən müsbət qiymətləndirilmiş müraciətlər üzrə 231 159.2 min manat, 

imtina edilmiş müraciətlər üzrə isə 54 407.0 min manat olmuşdur. Fonda daxil olan 1 875 

müraciətdə 7 230 yeni iş yeri açılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun da 5 732-i (79%-i) 

məqbul sayılan layihələrin payına düşmüşdür. 

 

 

 

  

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı

44,3%

Sənaye məhsullarının 
istehsalı və emalı
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Xidmət
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Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının emalı

9,0%

Turizm
5,1%

KİV
0,4%

Digər

Fonda edi lmiş  müraciə t lər in iq t isadiyya t ın  
sahələr i  üzrə  bölgüsü ,  məbləğ üzrə   
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1.6. Sahibkarlığın inkişafına verilmiş güzəştli kreditlər 

Hesabat dövründə Fond tərəfindən layihələrin ümumi dəyəri 638 milyon manat olan 1 573 

investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 175 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 

Verilmiş kreditlər hesabına 5 363 yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur. 

Həmin vəsaitlərin maliyyə mənbəyini Fond tərəfindən əvvəlki illərdə verilmiş güzəştli 

kreditlər üzrə daxilolmalar, o cümlədən kredit üzrə əsas borc məbləği, faiz və digər 

daxilolmalar təşkil etmişdir.  

Güzəştli kreditlərin respublikanın iqtisadi rayonları və Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə 

bölgüsü: 

- Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə 86 layihəyə 60.8 milyon manat; 

- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 224 layihəyə 28 milyon manat; 

- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 199 layihəyə 22.3 milyon manat; 

- Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 29 layihəyə 15.8 milyon manat;  

- Aran iqtisadi rayonu üzrə 580 layihəyə 18.5 milyon manat; 

- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 110 layihəyə 13.4 milyon manat; 

- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 53 layihəyə 6.6 milyon manat  

- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 52 layihəyə 5.5 milyon manat; 

- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 240 layihəyə 4.1 milyon manat; 

 

 

Aran
36,9%

Lənkəran
15,3%

Quba-Xaçmaz
14,1%

Gəncə-Qazax
12,7% Bakı şəhəri və ətraf 

qəsəbələr 
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Şəki-Zaqatala
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Dağlıq Şirvan
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Digər

Layihə lə r in  iq t isad i rayonla r  üzrə  bö lgüsü ,  
say üzrə
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Böyük
2,9%

Orta
6,3%

Kiçik
90,8%

Layihələr in kredi t  növlər i  üzrə bölgüsü,
say üzrə

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı

55,1%

Sənaye məhsullarının 
istehsalı və emalı

18,2%

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının emalı

13,8%
Xidmət

7,2%

Turizm
5,6%

KİV
0.1%

Digər

Layihələr in iqt isadiyat ın sahələri  üzrə bölgüsü, 
say üzrə

Güzəştli kreditlərin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü: 

- Kənd təsərüfatı məhsullarının istehsalı üzrə 1 450 layihəyə 96.3 milyon manat;  

- Kənd təsərüfatı məhsullarının emalı üzrə 14 layihəyə 24.1 milyon manat;  

- Sənaye məhsullarının istehsal və emal üzrə 63 layihəyə 31.8 milyon manat; 

- Xidmət (infrastruktur və “Diqlas” TM) üzrə 31 layihəyə 12.6 milyon manat;  

- Turizm üzrə 14 layihəyə 9.9 milyon manat;  

- KİV üzrə 1 layihəyə 0.3 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 

 

Güzəştli Kreditlərin növlər üzrə bölgüsü: 

- Kiçik həcmli kreditlər üzrə 1 428 layihəyə 17.8 milyon manat; 

- Orta həcmli kreditlər üzrə 99 layihəyə 22.5 milyon manat; 

- Böyük həcmli kreditlər üzrə 46 layihəyə 134.7 milyon manat güzəştli kredit 

verilmişdir. 
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Yeni yaradılacaq iş yerləri 

Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 5 363 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır: 

- Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə 1 432 yeni iş yeri; 

- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 1 056 yeni iş yeri; 

- Aran iqtisadi rayonu üzrə 1 027 yeni iş yeri; 

- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 718 yeni iş yeri; 

- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 338 yeni iş yeri. 

- Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 287 yeni iş yeri; 

- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 165 yeni iş yeri; 

- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 145 yeni iş yeri; 

- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 195 yeni iş yeri; 

 

.  
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Aran
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İqtisadi rayonlar üzrə yaradılacaq yeni iş yerlərinin sayı, 
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1.6.1. Yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan maliyyələşdirilmiş investisiya 

layihələri 

Dövlət başçısının inkişaf etmiş ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsinin Azərbaycana gətirilməsi, 

ölkədə müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan istehsal, emal, infrastruktur sahələrinin 

yaradılması istiqamətində verdiyi tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədi ilə Fondun 

vasitəsilə son illərdə respublika iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoru üzrə ümumi dəyəri 

4.2 milyard manat olan 520 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 1.6 milyard 

manatadək dövlətin güzəştli kreditləri verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş müəssisələrdən 463-

ü (89%) istifadəyə verilmiş, digər 57 (11%) müəssisə üzrə isə tikinti-quraşdırma işləri aparılır. 

Hesabat dövrü ərzində yeni texnologiyalara əsaslanan layihələrin ümumi dəyəri 

582 milyon manat olan 63 müəssisəyə, o cümlədən 6 aqropark, 1 iri fermer təsərrüfatı, 

2 logistik mərkəz, 1 taxıl anbarı, 10 istixana kompleksi, 6 bağçılıq təsərrüfatı, 3 quşçuluq 

təsərrüfatı, 2 meyvə-tərəvəz emalı, 4 süd emalı, 1 ət kəsimi, 1 göbələk istehsalı və 

konservləşdirilməsi, 1 alkoqollu içkilər, 1 süfrə suları, 1 çörək, 1 un və kəpək, 1 mebel, 3 tikinti 

materialları, 1 elektrik dirəyi, 3 polietilen məmulatları, 2 tara, 1 əlcək istehsalı, 1 gön-dəri 

emalı, 1 çeşidləmə və qablaşdırma, 6 turizm müəssisəsi və 3 digər müəssisəyə 143.5 milyon 

manat güzəştli kredit verilmişdir. 
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“NİAB” MMC 

 Ünvan:   - Quba rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 7.8 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 2 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  İntensiv meyvə bağınının salınması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 1.8 min ton meyvə; 

 dəyər ifadəsində:  - 3.1 milyon manat;  

 Yeni iş yeri:   - 32 nəfər. 
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”Aqropat” MMC 

 Ünvan:   - Tərtər rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 5.3 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 1.6 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  İntensiv meyvə bağınının salınması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 3 min ton meyvə; 

 dəyər ifadəsində:  - 2.3 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 74 nəfər. 
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“AGRO ART” MMC 

 Ünvan:   - Abşeron rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 26.2 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 8.2 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - 10.5 hektar sahədə şüşə tipli müasir istixana 

  kompleksinin yaradılması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 3.2 min ton pomidor; 

 dəyər ifadəsində:  - 4.8 milyon manat;  

 Yeni iş yeri:   - 87 nəfər. 
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“Xanni-2017” MMC 

 Ünvan:   - Göygöl rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 2.1 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 1 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  Əlcək istehsalı sahəsinin genişləndirilməsi; 

 İllik istehsal gücü:  

 natural ifadədə:   - 9.6 milyon ədəd əlcək; 

 dəyər ifadəsində:  - 2.6 milyon manat;  

 Yeni iş yeri:    - 98 nəfər. 
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“ZƏNGƏZUR CO” MMC 

 Ünvan:   - İsmayıllı rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 10.6 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 6.5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  111 otaqlı mehmanxana, 10 ədəd 3 otaqlı və 15  

   ədəd 2 otaqlı koteclərin, restoran binasının və 

   yardımçı binaların tikintisi; 

 İllik gücü: 

 natural ifadədə:   - 113 nömrədən ibarət mehmanxana,  

   25 ədəd kotec; 

 dəyər ifadəsində:  - 3.7 milyon manat;  

 Yeni iş yeri:    - 73 nəfər. 
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1.6.2. Yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan istifadəyə verilmiş investisiya 

layihələri 

Fond tərəfindən layihələrinin ümumi dəyəri 353.1 milyon manat olan və 113.4 milyon 

manat güzəştli kredit ayrılmış yeni texnologiyalara əsaslanan 34 müəssisə istifadəyə 

verilmişdir. Bu müəssisələrin fəaliyyətə başlaması hesabına 2271 yeni iş yerinin açılması 

imkanı yaranmışdır. 2019-cu il ərzində yeni texnologiyalara əsaslanan istifadəyə verilmiş 34 

müəssisə (sahələr üzrə): 

 Aqroparklar (“Tovuz Aqro” MMC, “Monte Ferro” MMC, “Qlobal Aqro” MMC, GF 

Company” MMC, “ULU AQRO” MMC, “Əkinçi-BO FT” MMC, Şabran Aqro 

Kompleks" MMC və "Ağstafa Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC); 

 İstixana kompleksi (“AGRO ART” MMC, “Alfa Aqro” MMC, fiziki şəxs Qurbanov 

İsgəndər və “Sənaye Texnologiya” MMC); 

 İntensiv bağçılıq (Fiziki şəxs Əsgərov Məhərrəm, “Aqropat” MMC və "MARS-FK 

LTD" MMC); 

 Kənd təssərüfatı mallarının emalı müəssisəsi (“AZNUTS” MMC və “BalaCans” 

MMC) 

 Ət emalı müəssisələri ( “ŞAHDAĞ SÜD VƏ ƏT” MMC və “Tovuz Aqro” MMC); 

 Süd emalı müəssisələri (“Birlik-2017” MMC və fiziki şəxs Məmmədov Məzahir); 

 Quşçuluq təsərrüfatı ("Siyəzən Broyler" ASC); 

 Süfrə suları istehsalı müəssisəsi ("Daşlı Bulaq-A" MMC); 

 Tikinti materiallarının istehsalı müəssisəsi (“Carçıoğlu Group” MMC); 

 Pambıq tədarükü və emalı müəssisələri (“P-Aqro” MMC və “Goran Cotton” MMC); 

 Tara istehsalı müəssisəsi (“Uysal Ambalaj” MMC və "QRANT GARDEN" MMC); 

 Digər qeyri qida müəssisələri (“İdeal Tibb Şirkəti” MMC, “Real Təhlil İnformasiya 

Mərkəzi” MMC və “MAN-AGRO” MMC); 

 Turizm layihələri (fiziki şəxs Şamıyev Aqşin, "Uludağ" Turizm və İstirahət 

kompleksi və fiziki şəxs Səmədova Təranə). 
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"Tovuz Aqro" MMC  

 Ünvan:   - Tovuz rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 16.3 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Aqroparkın yaradılması (1200 başlıq 

  heyvandarlıq kompleksi, taxıl anbarı, ət 

  kəsimi və s.); 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 1.2 min ton süd və 0.6 min ton ət; 

 dəyər ifadəsində:  - 6.1 milyon manat; 

  Yeni iş yeri:   - 66 nəfər. 
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"GF Company" MMC 

 Ünvanı:   - Qusar rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 31.5 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 10 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Logistika mərkəzinin yaradılması; 

 İllik istehsal gücü: 

 tutumu:    - 9 min tonluq anbar; 

 dəyər ifadəsində:  - 8 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 100 nəfər.
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"Alfa Aqro" MMC 

 Ünvanı:   - Abşeron rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 21.2 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 10 milyon manat; 

 Sahəsi:   - 17.2 ha istixana;  

 Layihənin məqsədi:  - İstixana kompleksinin yaradılması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 4 min ton tərəvəz məhsulları; 

 dəyər ifadəsində:  - 6 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 135 nəfər.  
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"Əkinçi-Bo FT" MMC   

 Ünvanı:   - Ağcabədi rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 26.7 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 6 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Aqropark və iri fermer təsərrüfatının  

  yaradılması (5000 ha); 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 7 min ton taxıl, 14 min ton qarğıdalı və 2  

    min ton soya; 

 dəyər ifadəsində:   - 8.2 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 92 nəfər.  



36 

 

"Monte Ferro" MMC 

 Ünvanı:   - Qax və Şəki rayonları; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 11.6 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 2.8 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Müasir fındıq bağının salınması; 

 Sahəsi:   - 1400 ha fındıq bağı 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 5.3 min ton qabıqlı fındıq; 

 dəyər ifadəsində:  - 14 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 82 nəfər. 



37 

 

“AZNUTS” MMC  

 Ünvan:   - Xaçmaz rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 2.7 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 2 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Fındıq emalı zavodunun yaradılması; 

 İllik istehsalı gücü:   

 natural ifadədə:  - 1.5 min ton qabıqlı fındıq emalı; 

 dəyər ifadəsində:   - 4 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 125 nəfər. 
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"Carçıoğlu Group" MMC  

 Ünvanı:   - Qazax rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 4 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 1 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Tikinti materialları (elektrod) istehsalı  

  müəssisəsinin yaradılması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - illik 7.1 min ton elektrod; 

 dəyər ifadəsində:  - 3.5 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 60 nəfər.
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"İDEAL Tibb Şirkəti" MMC  

 Ünvanı:   - Pirallahı sənaye parkı; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 9.6 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Şpris istehsalı müəssisəsinin yaradılması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 120 milyon ədəd şpris; 

 dəyər ifadəsində:  - 18 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 143 nəfər. 
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“P-Aqro” MMC  

 Ünvanı:   - Saatlı və Ucar rayonları; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 33.6 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 2 milyon manat;  

 Layihənin məqsədi:  - Pambıq tədarükü və emalı müəssisəsinin  

  yaradılması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 36 min ton pambıq tədarükü və emalı; 

 dəyər ifadəsində:  - 18 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 114 nəfər. 
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"Goran Cotton" MMC 

 Ünvanı:   - Goranboy rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 1.1 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 700 min manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Pambıq tədarükü və emalı müəssisəsinin  

  yaradılması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 10.9 min ton xam pambıq emalı;  

 dəyər ifadəsində:  - 6 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 118 nəfər. 
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" Ağsatafa Aqrar Sənaye Kompleksi" MMC 

 Ünvanı:   - Ağstafa rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 59.2 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Dənli bitkilərin emalı və çörək istehsalı; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 10 min ton hazır və 4.7 min ton yarımfabrikat 

  çörək, 11 min ton əla növ, 7 min ton 1-ci növ  

  un, 6.8 min ton kəpək və sair;  

 dəyər ifadəsində:  - 19.9 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:   - 136 nəfər. 
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"Ulu Aqro " MMC 

 Ünvanı:   - Qax rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 26 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 4 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Aqroparkın yaradılması; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 7 min ton süd, 0.2 min ton ət, 3 min ton  

  meyvə (alma, armud, gilas, ərik, şaftalı və  

  gavalı), 0.5 min ton badam, 0.4 min ton  

  qoz, 5.2 min ton taxıl, 2.4 min ton  

  qarğıdalı və sair; 

 dəyər ifadəsində:  - 15.2 milyon manat; 

 Yeni iş yeri:    - 90 nəfər. 
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"Ulu Dağ" Turizm və İstirahət Kompleksi MMC 

 Ünvanı:   - Qax rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 5.1 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 1.2 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Turizm kompleksi; 

 İllik istehsal gücü: 

 natural ifadədə:   - 34 otaqlı hotel, 42 ədəd kotec,  

restoran kompleksi və yardımçı binaların            

tikintisi  

 dəyər ifadəsində:  - 2.1 milyon manat; 
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 Yeni iş yeri:    - 15 nəfər. 

1.6.3. Ölkə başçısının açılışında iştirak etdiyi müəssisələr 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mayın 16-da Pirallahı Sənaye 

Parkında "Diamed" şpris istehsalı zavodunun açılış mərasimində iştirak edib.  
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İnvestisiya dəyəri 9.5 milyon manat olan bu layihəyə Fond tərəfindən 5 milyon manat 

güzəştli kredit verilib. İki hektar ərazidə yerləşən zavodda Almaniya, İsveçrə, İtaliya, Türkiyə, 

İngiltərə və Yaponiya texnologiyaları və avadanlıqlarından istifadə olunur. Müxtəlif tutumlu 

birdəfəlik şprislərin istehsalı zavodunun illik istehsal gücü 150 milyon şprisdir. Müəssisədə 

istehsal edilən məhsullar yerli bazarın tələbatını ödəməklə yanaşı, Rusiya, Gürcüstan, İran və 

Orta Asiya ölkələrinə ixrac ediləcək. Bu isə “Made in Azerbaijan” brendi ilə ixrac olunan 

məhsulların çeşidini və sayını artırmağa imkan verəcək. Zavodda 150 yeni iş yeri 

yaradılacaq.  

 

. 
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1.6.4. Əhalinin həssas qruplarına verilmiş güzəştli kreditlər 

  

142 qadın sahibkarlıq subyektinə 13.8 

milyon manat məbləğində güzəştli kredit vəsaiti 

ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr 

hesabına 538 yeni iş yerlərinin yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

88 məcburi köçkün sahibkarlıq subyektinə 

5.3 milyon manat məbləğində güzəştli kredit 

vəsaiti ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr 

hesabına 219 yeni iş yerlərinin yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

 

249 gənc sahibkara 45.5 milyon manat güzəştli 

kredit verilmişdir. Verilmiş kreditlər hesabına 1145 

yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 
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1.7.  Strateji Yol Xəritələrinin icrası 

“Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə 

strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 

dekabr 2016-cı il tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə 12 strateji yol xəritəsi təsdiq edilmişdir. 

Strateji yol xəritələrinin Tədbirlər Planında İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə 

aid tapşırıqların icrasını təmin etmək məqsədilə İqtisadiyyat nazirinin 2017-ci il 7 mart F-41 

nömrəli əmri ilə 11 istiqamət üzrə İş Planları təsdiq edilmişdir. Bunlardan Fonda aid 

aşağıdakı 3 İş Planı nəzərdə tutulmuşdur: 

 “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində 

istehlak malların istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi” üzrə; 

 28 fevral 2019-cu il tarixində Bakı Biznes Mərkəzində İqtisadiyyat Nazirliyinin 

təşkilatçılığı ilə “Startap layihələrinin dəstəklənməsi və maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 

genişləndirilməsi” mövzusunda Konfrans keçirilmişdir. Konfransda müvafiq dövlət 

qurumlarının, Fondla əməkdaşlıq edən müvəkkil kredit təşkilatlarının, startap layihələrinin 

dəstəklənməsi ilə birbaşa əlaqədar olan qurumların nümayəndələri, iş adamları və gənc 

startapçılar iştirak etmişdir.  

 2019-cu ilin aprel ayının 2-də startap layihələrinin dəstəklənməsi, onlara beynəlxalq 

təcrübədə tətbiq olunan xidmətlərin göstərilməsi və ya koordinasiya edilməsi məqsədilə 

Fondda “Biznes İnkubasiya Mərkəzi” fəaliyyətə başlamışdır. Mərkəzdə sahibkarlıq 

fəaliyyətinə başlamaq və ya fəaliyyətini təkmilləşdirmək istəyən startapçıların layihələrinin 

qəbulu ilə bağlı elan verilmiş, sözügedən layihələrin seçilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı 

meyarlar hazırlanmış və İşçi qrup yaradılmışdır. 04-30 aprel 2019-cu il tarixlərində Fondun 

elektron ünvanına 23 layihə daxil olmuş və İşçi qrup tərəfindən keçirilmiş səsvermə 

nəticəsində sosial-iqtisadi inkişafın prioritet istiqamətlərinə uyğun gələn ən uğurlu 11 startap 

layihəsinin (HealWith, ağıllı hiper market şəbəkəsi, Lean Consulting, təmiz hava, Mirvaristore, 

qamış bitkisinin gövdəsindən fanerka istehsalı, təbii gübrənin alınması üçün effektiv qurğu, 

Click Energy, 11delivery.com, baflike.com, VIP-kənd) dəstəklənməsi məqsədəuyğun hesab 

edilmişdir. (Bununla yanaşı, "Magic Eye" startap layihəsi də Biznes İnkubasiya Mərkəzinə 

cəlb olunub.) Artıq onlardan 8-i ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanmışdır. Hazırda həmin 

layihələrin komanda üzvlərinə təlim və mentorluq proqramı həyata keçirilir. 

 Fondun təşkilatçılığı və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi (KOICA) 

Azərbaycan Ofisinin maliyyə dəstəyi ilə keçirilən “Ağıllı Körpü” (Smart Bridge) layihəsidir. 

“Ağıllı Körpü” layihəsinin məqsədi texnologiyanın transferi və elmin kommersiyalaşdırılmasına 

əsaslanaraq qurulan innovativ sahibkarlığın inkişafını dəstəkləməkdir. “Ağıllı Körpü” layihəsi 
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çərçivəsində 2019-cu ilin 30 avqust - 14 sentyabr tarixlərində elmi araşdırma, tədqiqat 

resursları, texnoloji transfer prosesi, innovasiya prosesi və elm-təhsil-biznes üçbucağı, 

startap fəaliyyəti və biznes inkubatorlar, intellektual kapital, əqli mülkiyyət, patent və 

patentləşdirmə prosesi və s. mövzularda təlimlər təşkil olunmuşdur. "Ağıllı Körpü" layihəsinin 

başa çatması ilə bağlı 27.09.2019-cu il tarixində Bakı Biznes Mərkəzində tədbir keçirilmiş və 

təlim iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunmuşdur. 

 Fondun Bakı Mühəndislik Universiteti ilə birgə təşkil etdiyi “Yeni Fikir VI”  startap 

müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqə “BP Azərbaycan” şirkətinin maliyyə dəstəyi ilə təşkil 

olunmuşdur. 2019-cu ilədək 5 dəfə keçirilən “Yeni Fikir”  startap müsabiqəsinə ümumilikdə 

842 startap layihəsi təqdim edilmişdir. Onlardan 100-dən çoxunun inkişafına bilavasitə dəstək 

verilmiş, 35 layihəyə isə sponsor və tərəfdaşların köməyi ilə toxum investisiya və inkubasiya 

xidmətləri də göstərilmişdir. Bu ilki müsabiqədə 118 layihə iştirak etmişdir. Müsabiqənin 

finalında bu mərhələ üçün seçilmiş 12 startap layihəsi arasından ən perspektivli 5-i qalib elan 

olunmuş, eləcə də inkişafı toxum investisiya və inkubasiya xidmətləri ilə dəstəklənmişdir. 

 Fond tərəfindən 2019-cu il ərzində Şabran rayonunda və Bakı şəhərinin Xəzər, 

Suraxanı, Pirallahı və Sabunçu rayonlarında keçirilmiş işgüzar forumların nəticəsi olaraq, 

startap layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı investisiya təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi 

informasiya vasitələrində elanlar verilmiş və müvafiq təşviqat tədbirləri həyata keçirilmişdir. 

 Fond tərəfindən 2019-cu il ərzində yeni fəaliyyətə başlayan 350 sahibkarın 

investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 19.2 milyon manat güzəştli kredit verilmiş və bu 

kreditlər hesabına 717 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 

  Fondun Müşahidə Şurasının 21 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı ilə startap 

layihələrinin dəstəklənməsi Fondun güzəştli kreditlərinin verilməsi çərçivəsində prioritet 

istiqamətlərə daxil edilmişdir. 

 “Azərbaycan Respublikasında İxtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi” üzrə:  

 Fondun turizm sektoruna ayıracağı maliyyə vəsaitinin miqdarının müəyyən 

olunması ilə əlaqədar Fondun Müşahidə Şurasının qərarı ilə 2019-cu il üçün sözügedən 

sektora 10 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. 

 Sahibkarlıq subyektləri arasında stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi 

məqsədilə Fond tərəfindən “Sahibkarların maarifləndirilməsi və maliyyə resurslarına çıxış 

imkanlarının artırılması”na dair 2019-cu il ərzində Tovuz, Lənkəran, Quba, Şamaxı, Göygöl, 

Qax, İsmayıllı, Lerik, Zaqatala, Qusar rayonları və Bakı şəhərinin Pirallahı rayonunda 

keçirilmiş işgüzar forumların nəticəsi olaraq sahibkarlıq subyektlərindən konkret investisiya 
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layihələrinin, o cümlədən kənd turizminin inkişafı və otelin yaradılması lə bağlı investisiya 

təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi informasiya vasitələrində elanlar verilmiş və müvafiq təşviqat 

tədbirləri həyata keçirilmişdir. 

 Fond tərəfindən 2019-cu il ərzində 14 layihəyə 9.9 milyon manat, o cümlədən 

215 nömrəli mehmanxana, 76 nömrəli istirahət və 202 nömrəli müalicə-sağlamlıq kompleksi 

olan 6 turizm müəssisəsinə 9.3 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. Maliyyələşdirilmiş 

layihələr hesabına 279 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 

 İyunun 3-də İqtisadiyyat Nazirliyinin və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı 

ilə Bakı Biznes Mərkəzində “Azərbaycanda turizmin inkişaf perspektivləri və bu sahədə 

fəaliyyət göstərən sahibkarların dövlətin güzəştli maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 

artırılması” mövzusunda konfrans keçirilib. Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd turizm 

sektorunun inkişaf perspektivləri və Fond tərəfindən turizmin inkişafına ayrılmış güzəştli 

kreditlərdən istifadənin səmərəliliyinin artırılması barədə müzakirələrin aparılmasıdır. 

Konfransda aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri, turizm sektoruna aid biznes 

subyektləri və QHT-lər iştirak edib. Konfrans çərçivəsində “Turizmin inkişafında sosial 

infrastruktur, nəqliyyat və kommunal xidmətlərin rolu və turizm sənayesində inzibati 

prosedurların sadələşdirilməsi və stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi” mövzusunda 

panel müzakirələr aparılıb. Turizm sektoru sahəsində fəaliyyət göstərən biznes subyektləri ilə 

dövlət qurumları arasında aparılan müzakirələrdə iştirakçıları maraqlandıran suallar 

cavablandırılıb və təkliflər dinlənilib. 

 Fondun Müşahidə Şurasının 21 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı ilə turizmin 

inkişafı (eləcə də kənd turizmi layihələrinin dəstəklənməsi) Fondun güzəştli kreditlərinin 

verilməsi çərçivəsində prioritet istiqamətlərə daxil edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına 

və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi” üzrə; 

 Stimullaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə “Sahibkarların 

maarifləndirilməsi və maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının artırılması”na dair keçirilmiş 

işgüzar forumların nəticəsi olaraq sahibkarlıq subyektlərindən konkret investisiya 

layihələrinin, o cümlədən hər bir rayonun iqtisadi potensialına uyğun olaraq müasir 

heyvandarlıq və istixana komplekslərinin, iri fermer, kartofçuluq, arıçılıq, çayçılıq, bağçılıq və 

tütünçülük təsərrüfatlarının, meyvə-tərəvəz emalı və meyvəqurutma müəssisələrinin, 

tütünqurutma kameralarının, yaşıl marketin, soyuducu və taxıl anbar komplekslərinin 

yaradılması ilə bağlı investisiya təkliflərinin qəbulu üçün kütləvi informasiya vasitələrində 

elanlar verilmiş və müvafiq təşviqat tədbirləri həyata keçirilmişdir. 



51 

 

 Fondun vəsaiti hesabına 2019-cu il ərzində “Azərbaycan Respublikasında kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”nin icrası ilə bağlı 

kənd təsərrüfatının müxtəlif istehsal və emal sahələrinə, o cümlədən aşağıdakı sahələrə 

güzəştli kreditlər verilmişdir: 

- 6 aqroparka (illik 0.4 min ton süd emalı, 4 720 ha iri fermer təsərrüfatı, 271 ha 

meyvə bağı (İllik 2.4 min ton üzüm, badam, qoz), 1 615 ha fındıq bağı, 10 min 

ton çörək, 4.7 min ton yarımfabrikat çörək, 17.8 min ton un, 6.9 min ton kəpək, 

22 min ton buğda samanı istehsalı) 21.4 milyon manat; 

- ümumi tutumu 6.5 min ton olan 2 logistik mərkəzə 5 milyon manat, eləcə də 2 

kiçik həcmli soyuducu anbara 900 min manat və bağçılıq təsərrüfatı və kiçik 

soyuducu anbar olan 1 layihəyə 180 min manat; 

- 64 hektar ərazidə 10 istixana kompleksinə 35.4 milyon manat; 

- illik istehsal gücü 5.3 min ton meyvə emalı (meyvə şirəsi, quru meyvə və badam 

emalı) olan 2 müəssisəyə 6.5 milyon manat və 3 kiçik meyvə emalı 

müəssisəsinə 285 min manat; 

- illik istehsal gücü 16.2 milyon ədəd damazlıq, 18.7 milyon ədəd əmtəəlik 

yumurta və 13.1 min ton quş əti olan 3 quşçuluq təsərrüfatına 9.3 milyon manat;  

- illik istehsal gücü 26.8 min ton süd emalı olan 4 müəssisəyə 5.6 milyon manat; 

- 2 ət kəsimi müəssisəsinə 700 min manat; 

- kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı 8 layihəyə 140 min manat; 

- 8 intensiv bağçılıq təsərrüfatına (2-si aqroparkın nəzdində) 12.1 milyon manat;  

- üzümçülüyün inkişafı ilə bağlı 14 layihəyə 179 min manat; 

- arıçılığın inkişafı ilə bağlı 49 sahibkarlıq subyektinə 671 min manat. 

 Fondun Müşahidə Şurasının 21 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı ilə sözügedən strateji 

yol xəritəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə nəzərdə tutulmuş 

müxtəlif sahələrin dəstəklənməsi Fondun güzəştli kreditlərinin verilməsi çərçivəsində prioritet 

istiqamətlərə daxil edilmişdir.  
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1.8. Verilmiş güzəştli kreditlər üzrə ödənişlər 

Fondun cari hesabına qaytarılan güzəştli kreditlər üzrə daxilolmaların məbləği 174 487.8 

min manat olmuşdur ki, bunun 166 079.2 min manatını kreditlər üzrə əsas borc, 8 394.5 min 

manatını kreditlərə hesablanmış faiz, 14.1 min manatını öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə 

görə cərimə məbləğləri təşkil etmişdir. 

2019-cu il ərzində Fondun vəsaitləri hesabına sahibkarlıq subyektlərinin investisiya 

layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 175 milyon manat güzəştli kredit vəsaitlərinin ayrılması 

təmin edilmişdir (həmin vəsaitlərin maliyyə mənbəyini Fond tərəfindən əvvəlki illərdə verilmiş 

güzəştli kreditlər üzrə daxilolmalar, o cümlədən kredit üzrə əsas borc məbləği, faiz, cərimə və 

digər daxilolmalar təşkil etmişdir). 

2019-cu il ərzində hesab qalığına “overnight” depozit məhsulu üzrə hesablanmış 116.8 

min manat faiz məbləğindən 10 faiz dərəcəsində ödəmə mənbəyində vergi tutularaq 105.1 

min manat Fondun hesablaşma hesabına köçürülmüşdür. 

Həmçinin “müddətli əmanət” depozit məhsulu üzrə hesablanmış 300 min manat faiz 

məbləğindən 10 faiz dərəcəsində ödəmə mənbəyində vergi tutularaq 270 min manat Fondun 

hesablaşma hesabına köçürülmüşdür. 

Fondun 2019-cu il ərzində saxlanma xərcləri 4 280.3 min manat təşkil etmişdir. 
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1.9. Fond tərəfindən keçirilmiş monitorinqlər 

1.9.1. İlkin monitorinq 

 “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə 

Qaydası”nın 4.2-ci bəndinə uyğun olaraq 2019-cu il ərzində 17 müvəkkil kredit təşkilatı 

tərəfindən Fondun vəsaiti hesabına 268 003.4 min manat güzəştli kreditlərin ayrılması 

məqsədilə təqdim edilmiş 211, o  cümlədən 123-ü aqrar, 45-i sənaye, 18-i turizim, 11-i 

xidmət, 12-i ticarət və 2-i kütləvi informasiya vasitələri sahəsinin inkişafı yönümlü investisiya 

layihəsinin bilavasitə yerində ilkin monitorinqi həyata keçirilmişdir. 
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Fond tərəfindən keçirilmiş ilkin monitorinqlərin sayı
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1.9.2. Təyinatı üzrə istifadənin monitorinqi 

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitlərinin istifadəsi 

Qaydaları”nın 9.2-ci bəndinə uyğun olaraq Fond tərəfindən müvəkkil kredit təşkilatlarının 

nümayəndələrinin iştirakı ilə respublikanın 47 rayonunda 24 müvəkkil kredit təşkilatı vasitəsilə 

684 sahibkarlıq subyektinə verilmiş 188 678.2 min manat güzəştli kredit vəsaitinin təyinatı 

üzrə istifadəsinə nəzarət etmək məqsədilə monitorinqlər aparılmışdır. 

Keçirilmiş monitorinqlər zamanı 35 sahibkarlıq subyektinə verilmiş 9 800.5 min manat 

güzəştli kredit vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə olunmadığı və 1 layihə üzrə verilmiş 

15 min manat güzəştli kreditin sahibkar tərəfindən alınmadığı müəyyən edilmişdir. Həmin 

sahibkarlıq subyektlərinin Fond qarşısında öhdəliyi 3 278.3 min manat təşkil etmiş, həmin 

vəsaitdən 1 426.4 min manatın Fondun hesabına geri qaytarılması təmin edilmişdir.  
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2. Problemli kreditlərin bərpası, hüquq və mənafelərin müdafiəsi istiqamətində 

görülmüş işlər 

Ləğv prosesində olan banklar üzrə görülmüş işlər: 

Fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilmiş bir neçə sahibkarlıq subyektinə ayrılmış 

güzəştli kreditlər üzrə kredit portfelinin ləğvetməyə məruz qalmış banklardan “PAŞA Bank” 

ASC-yə keçirilməsi məqsədilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciətlər edilmişdir. Bakı 

Apellyasiya Məhkəməsi tərəfindən ləğv prosesində olan "Dəmirbank" ASC vasitəsilə “Pak-

Nur” Firması, “Quba Çörək” MMC, “Avanqard-N” MMC, “Mətanət-A” Şirkətinə və ləğv 

prosesində olan QSC "Bank Standard" KB vasitəsilə “AMORİS” MMC-yə ayrılmış güzəştli 

kreditlər üzrə kredit portfelinin köçürülməsi qərara alınmışdır. Həmin sahibkarlıq subyektləri 

üzrə 16.4 milyon manat kredit portfelinin keçirilməsi təmin edilmişdir.  

Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna (bundan sonra ƏSF) 20.08 2019-cu il tarixli, SİF-

09/01-3/133 nömrəli məktub ünvanlanaraq, ləğv prosesində olan banklar üzrə sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən 01.08.2018-ci il tarixədək ödənilmiş ümumilikdə 35.8 milyon manat 

vəsaitin köçürülməsinin təmin edilməsi xahiş edilmişdir. ƏSF-nin 03.09.2019-cu il tarixli cavab 

məktubu ilə müraciətin təmin edilməsindən imtina edilmişdir. Bununla əlaqədar Bakı 

Apellyasiya Məhkəməsinə aşağıdakı müraciətlər edilmişdir: 

-Fondun ləğv prosesində olan “Bank of Azerbaijan” ASC-nin ləğvedicisi ƏSF-yə qarşı 

tələbi Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 18.10.2019-cu il tarixli qərarı ilə təmin edilməmişdir. 

Apellyasiya Məhkəməsinin həmin qərarından kassasiya şikayəti hazırlanaraq baxılması üçün 

Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə göndərilmişdir; 

-Ləğv prosesində olan “Deka-Bank” KB ASC, “KredoBank” ASC, “DəmirBank” ASC, 

“Zaminbank” ASC, “Atrabank” ASC və “Gəncəbank” ASC-nin ləğvedicisi ƏSF-yə qarşı 

tələblər müvafiq olaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 19.11.2019-cu il, 28.11.2019-cu il, 

29.11.2019-cu il tarixli və Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin 02.12.2019-cu il tarixli qərarları 

ilə təmin edilməmişdir. Apellyasiya məhkəmələrinin həmin qərarlarından kassasiya şikayətləri 

hazırlanaraq baxılması üçün Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə göndərilmişdir; 

-Ləğv prosesində olan KB “Bank Standard” QSC və “Texnikabank” ASC-nin ləğvedicisi 

ƏSF-yə qarşı tələblər üzrə ərizələr Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin icraatındadır, məhkəmə 

iclaslarında Fondun nümayəndələri tərəfindən iştirak edilir. 

“Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə 

tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28.02.2019-cu il tarixli 

Fərmanının əhatə etdiyi problemli kreditlərdə Fondun vəsaiti hesabına kredit almış və vaxtı 
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keçmiş borcu olan fiziki şəxslərin restrukturizasiya zamanı nəzərə alınması üçün təkliflər 

hazırlanmış və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına təqdim edilmişdir.  

Kredit portfelinin ləğv olunan banklardan aktiv banklara köçürülməsində köməklik 

göstərilməsi ilə bağlı Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına məktub göndərilmişdir.  

Eyni zamanda, 18 sağlam banka müraciət edilərək ləğvetmə proseduruna məruz qalmış 

müvəkkil kredit təşkilatlarının kredit portfelinin onların sərəncamına verilməsi üçün 

məhkəməyə müraciət edilməsinə razılıq verilməsi xahiş edilmişdir.  

Fondun F-26 nömrəli 30.04.2019-cu il tarixli əmrinə əsasən ləğv prosesində olan banklar, 

eləcə də “Atabank” ASC və “Para” BOKT ASC tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi 

nəticəsində Fond tərəfindən ayrılmış kreditlərin qaytarılmasında yaranmış problemlərin 

araşdırılması və müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə Fondun əməkdaşlarından ibarət işçi 

qrupu yaradılmışdır.  

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin icraatında olan “Gəncə Bank” ASC-nin rəhbər 

vəzifəli şəxsləri barəsindəki cinayət işi üzrə vəsatət təqdim edilərək, yekun məhkəmə aktı 

çıxarılarkən əmlakın xüsusi müsadirə olunması və müsadirə edilmiş əmlakın Fondna dəymiş 

ziyanın ödənilməsinə yönəldilməsi barədə məhkəməyə müraciət edilmişdir. 

Fəaliyyətdə olan müvəkkil kredit təşkilatları ilə bağlı görülmüş işlər: 

“AtaBank” ASC vasitəsilə “Şəmkir Aqropark” MMC-yə verilmiş 10 milyon manat kredit 

üzrə tələb hüquqlarının və öhdəliklərin “PAŞA Bank” ASC-yə ötürülməsi təmin edilmişdir. 

Fondun iştirakı ilə dörd tərəfli müqavilə təsdiq olunaraq Fondun vəsaiti hesabına 

“AtaBank” ASC vasitəsilə “Platekt Pact” MMC-nin investisiya layihəsinə ayrılmış 2.5 milyon 

manat güzəştli kredit üzrə tələb hüquqlarının və öhdəliklərin “PaşaBank” ASC-yə ötürülməsi 

təmin edilmişdir.  

Fondun vəsaiti hesabına ASC “Xalq” Bankı vasitəsilə “CTC Holding” ASC-nin istixana 

kompleksinin yaradılmasına ayrılmış 10 milyon manat və “Aqro Qida” MMC-nin istixana 

kompleksinin və şitilxana təsərrüfatının yaradılmasına ayrılmış 8.8 milyon manat güzəştli 

kreditlər üzrə tələb hüquqlarının və öhdəliklərin “Muğanbank” ASC-yə ötürülməsi təmin 

edilmişdir. 

1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsinin icraatında olan Fondun “Atabank” ASC-yə və 

“Para” BOKT ASC-yə qarşı borcun tutularaq ödənilməsi tələbi barədə iddialarına dair mülki 

işlər üzrə məhkəmə mühasibatlıq ekspertizası təyin edilməsi barədə qərardadlar qəbul 

edilmişdir. 

Fondun cavabdeh “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-yə qarşı Fond qarşısında 

müqavilə üzrə öhdəliklərin icra edilməməsi nəticəsində yaranmış borcun ödənilməsi 
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məqsədilə qaldırdığı mülki iddia ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin 15 avqust 2019-cu il 

tarixli qətnaməsindən Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti 

verilmişdir. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 19.11.2019-cu il tarixli qərarı ilə 

Fondun kassasiya şikayəti təmin edilməmişdir. 

Fondun “FİM-Finans Kredit İttifaqı” MMC-yə qarşı Fond qarşısında yaranmış cərimə 

borcunun ödənilməsinə dair iddia tələbi üzrə Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti ilə müraciət 

edilmişdir. 

Fondun “Ləman” Kİ MMC-yə qarşı iddia tələbi qismən təmin olunduğundan Ali 

Məhkəməyə kassasiya şikayəti verilmişdir. Ali Məhkəmənin 09.10.2019-cu il tarixli qərarı ilə 

Fondun şikayəti təmin edilməmişdir. 

“Kömək Kİ” MMC, “Şahsevən” Kredit İttifaqı MMC və “Ağan Kredit İttifaqı” MMC-yə qarşı 

Fondun iddiaları təmin edilmişdir. 

“Yüksəliş” Kİ MMC-yə qarşı borc tələbinə dair iddia ərizəsi üzrə iş hazırda məhkəmənin 

icraatındadır.  

“S.A.F Kİ” MMC, “TAC” Kredit İttifaqı, “Aqroinvest” Kİ MMC və "A.F.S Kredit 

İttifaqı" MMC-nin Fond qaşısında yaranmış borcunun ödənilməsi məqsədilə Fond tərəfindən 

iddia ərizələri ilə məhkəməyə müraciət olunmuşdur. Məhkəmə tərəfindən işin məhkəmə 

mühasibatlıq ekspertizasına göndərilməsi barədə qərardadlar qəbul edilmişdir. 

“Aqroinvest Kredit İttifaqı” MMC-yə ayrılmış güzəştli kreditlərlə bağlı toplanmış material 

üzrə müvafiq vəzifəli şəxslər barəsində cinayət işi başlanmışdır. Bakı Ağır Cinayətlər 

Məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış məhkəmə hökmündən apellyasiya şikayəti verilmişdir. 

Apellyasiya şikayəti təmin edilmiş, həmin cəzanın şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında 

qərar ləğv edilmişdir. 

“Ağan Kredit İttifaqı” MMC-yə ayrılmış güzəştli kreditlərlə bağlı toplanmış material üzrə 

müvafiq vəzifəli şəxslər barəsində Azərbaycan Respublikası CM-nin 308.1-ci maddəsi ilə 

başlanılmış cinayət işi üzrə Fond zərərçəkmiş şəxs kimi tanınmış, eyni zamanda Fonda olan 

borcun ödənilməsi üçün mülki iddia qaldırılmışdır. İmişli Rayon Məhkəməsinin 11 sentyabr 

2019-cu il tarixli qərarı ilə xüsusi müsadirə tətbiq edilməsi üçün təqsirləndirilən şəxsə məxsus 

olan qeyri-yaşayış binasının qiymətləndirilməsi barədə rəy verilməsinə dair qərar qəbul 

edilmişdir. Qiymətləndirmə barədə rəy alındıqdan sonra qiymətləndirilən əmlakın Fondun 

hesabına xüsusi müsadirə olunması, eyni zamanda mülki iddia tələbimizin təmin tədbiri kimi 

həmin qeyri-yaşayış sahəsinin üzərinə həbs qoyulması barədə vəsatətlər hazırlanaraq İmişli 

Rayon Məhkəməsinə göndərilmişdir. 
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“Şahsevən” Kredit İttifaqı MMC-yə ayrılmış güzəştli kreditlərlə bağlı toplanmış material 

üzrə müvafiq vəzifəli şəxslər barəsində Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 

təqsirləndirilən şəxslərə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəzalar təyin edilmiş, Fondun 

mülki iddia tələbi 178.1 min manat məbləğində təmin edilmişdir. 

Fond tərəfindən Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinə edilmiş müraciət əsasında 

“Azəri Finans” MMC-nin İdarə Heyətinin sədri barəsində aparılan cinayət işi üzrə 

məhkəmənin hökmü ilə Zaidov Fizuli Abbas oğlu cərimə cəzasına məhkum edilmişdir. Fond 

tərəfindən “Azəri Finans” MMC-yə qarşı müqavilə üzrə öhdəliklərin icra edilməməsi 

nəticəsində yaranmış borc üzrə pul tələbinə dair iddia ərizəsi hazırlanaraq cavabdehə 

göndərilmişdir. 

Hesabat dövrü ərzində Müşahidə Şurasının on bir iclası təşkil edilmiş və keçirilmiş 

iclaslarla əlaqədar müvafiq protokollar və qərarlar hazırlanmışdır. Eyni zamanda, Müşahidə 

Şurasının tərkibində baş vermiş dəyişikliklərlə əlaqədar əmr layihələri hazırlanmış və 

imzalanması üçün aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdir.  

Fondun digər struktur bölmələrinin tərtib etdikləri sənədlərin, müvafiq müqavilə 

layihələrinin hüquqi ekspertizası həyata keçirilmiş, həmçinin Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 31 iyul 2018-ci il tarixli, 224 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi” və “Azərbaycan Respublikası 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaitindən istifadə Qaydası”nın təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

müvafiq rəy və təkliflər hazırlanmışdır. 
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3. Risklərin idarəolunması 

Fond qarşısında qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq və Fond tərəfindən qəbul edilən risklərin 

Fondun aktivlərinin təhlükəsizliyini təmin edən səviyyədə saxlamaq məqsədilə risklərin idarə 

edilməsi üzrə hesabatlılıq sistemini tətbiq edir.  Bu məqsədlə, Fondda effektiv inteqrasiya 

olunmuş risk sisteminin qurulması, kredit risklərinin idarəolunması prosesinin yaradılması, 

habelə risklərin idarəolunması üsulları və prosedurlarına vahid standartlaşdırılmış yanaşma 

əsasında fəaliyyətin davamlı təkmilləşdirilməsi və risk hesabatlılıq sisteminin tətbiq edilməsi 

vacib xarakter daşıyır. Fondun strukturuna, apardığı əməliyyatlara, onların həcminə, fəaliyyət 

göstərdiyi mühitə uyğun risklərin effektiv idarə edilməsi sisteminin yaradılması və tətbiqinə 

ehtiyac yaranmışdır. Fondun qarşısına qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün risklərin 

vaxtında müəyyənləşdirilməsi, qiymətləndirilməsi, təhlili, monitorinqi, nəzarəti əsasında 

davamlı əlaqələndirilmiş risklərinin idarəolunması prosesinin təmin edilməsi məqsədilə 

aşağıda qeyd edilən risk təhlilləri əsasən iki istiqamətdə aparılır:  

1. Fond daxili risklərin analizi  

2. Müvəkkil kredit təşkilatlarının risk analizi  

Diversifikasiya cədvəllərinin hazırlanması  

Diversifikasiya ümumi portfelin keyfiyyətini aşağı sala biləcək, ona mənfi təsir göstərə 

biləcək amilləri minimuma endirmək məqsədi ilə, portfelin fərqli sahələr üzrə bölgüsünün 

müxtəlifləşdirilməsidir. Fondun portfeli aşağıda qeyd edilən variantlarda diversifikasiya 

edilmişdir:  

Kredit portfelinin iqtisadi sahələr üzrə diversifikasiyası  

Mövcud kredit portfelinin iqtisadi sahələr üzrə diversifikasiyası üzrə təhlili zamanı müəyyən 

edilmişdir ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı bütün sahələr arasında ən yüksək faiz 

payını daşıyır və 2019-cu ilin yekununa mövcud portfelin 56.5% - ni təşkil edir. Diversifikasiya 

üzrə ən aşağı faiz payını turizm sahəsi daşıyır ki, bu da kredit portfelində 1.7% -ə bərabərdir. 

İqtisadiyyatın sahələri üzrə diversifikasiya aşağıdakı kimidir: 

İqtisadiyyatın sahələri Faktiki pay 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 56.5% 

Sənaye məhsullarının istehsalı və emalı 20.1% 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı 10.1% 

Xidmət 11.6% 

Turizm    1.7% 

Cəmi: 100% 

Kredit portfelinin iqtisadi rayonlar üzrə diversifikasiyası  
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İkinci diversifikasiya kredit portfelinin iqtisadi rayonlar üzrə diversifikasiyasıdır ki, burada 

birinci yerdə 24.5% pay ilə Abşeron iqtisadi rayonu yer tutur. Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu 

isə 1.7%-lə ən aşağı hissə payına malikdir. 

İqtisadi rayonlara ayrılan kreditlər üzrə diversifikasiya aşağıdakı kimidir: 

 İqtisadi rayonlar Faktiki pay 

Aran                                    23% 

Abşeron              24.5% 

Bakı şəhəri          17.4% 

Gəncə-Qazax          14.1% 

Quba-Xaçmaz          8.3% 

Lənkəran             4.8% 

Şəki-Zaqatala        3.5% 

Dağlıq Şirvan        2.8% 

Yuxarı Qarabağ       1.7% 

Fondun kredit portfelinin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrindən asılılığını minimuma 

endirmək məqsədilə, diversifikasiya edilmiş sahələr araşdırılaraq onlar üzrə limitlər təklif 

edilmişdir.  

Kreditlər üzrə limitlər diversifikasiya edilmiş sahələrə və eyni zamanda iqtisadiyyatın 

sahələri üzrə prioritet istiqamətlərə əsaslanaraq araşdırılmış və təyin edilmişdir. Belə ki, 

beynəlxalq təcrübəyə və iqtisadi normalara əsaslanaraq iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrindən 

asılılığı minimuma endirmək məqsədilə bu sahələrə ayrılan kreditlərin faiz nisbətinin bütün 

portfelin 35%-i nisbətini aşmaması tələbini və eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatı üzrə prioritet  

sahələri nəzərə alaraq limit təklifləri verilmişdir. Qeyd edilən limitin 35% olaraq təklif edilməsi 

ilk növbədə konsentrasiya riskini minimallaşdırmaq məqsədini daşıyır. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, bu limit təklif edilərkən ilk növbədə Bazel komitəsinin kredit riskləri üzrə bir sahədən 

asılılığın minimallaşdırılması tələbləri nəzərə alınmışdır.  

Növbəti limit təklifi kredit portfelinin iqtisadi rayonlar üzrə prioritet istiqamətlərə əsaslanaraq 

araşdırılmış və təyin edilmişdir. Belə ki, beynəlxalq təcrübəyə və iqtisadi  normalara 

əsaslanaraq ayrı-ayrı iqtisadi rayonlardan asılılığı minimuma endirmək məqsədilə bu iqtisadi 

rayonlar üzrə ayrılan kreditlərin faiz nisbətinin bütün portfellə müqayisədə 30%-i aşmaması 

təklifi verilmişdir. 

Müvəkkil kredit təşkilatları üzrə PAR (Portfolio at Risk) hesabatı 

Bu model, 1 ay ərzində kredit portfelinin risk altında qalma ehtimalını göstərir. Portfel üzrə 

əsas risk indikatorları ya portfeldə olan sıçrayış ( normadan kənar) ya da 30 gündən yuxarı 
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gecikmələrində olan artımdır ( PAR>30). Fondun 1 yanvar 2020-ci il tarixinə olan portfeli üzrə 

aparılan təhlilə əsasən ləğv prosesində olan banklar üzrə 12 təşkilatda, hal-hazırda fəaliyyət 

göstərən 1 bankda, 3 BOKT- da və 11 kredit ittifaqında PAR aşkarlanmışdır. Ümumilikdə 

Fondun kredit portfelinin PAR faizi 14.84%-ə (150 548.44 min manat) bərabərdir.  

Təhlillərə əsasən ümumi portfelin 177 703.54 min manatı, vaxtı keçmiş kredit portfelinin isə 

108 659.37 min manatı ləğv prosesində olan bankların payına düşür. Ləğv prosesində olan 

banklar üzrə PAR faizi 61.15% təşkil edir. 

Qeyd edilən riskin idarə edilməsi və  minimallaşdırılması üçün aşağıda qeyd edilən 

təkliflər verilmişdir: 

1. Monitorinq və problemli aktivlərlə məşğul olan əməkdaşların bilik və bacarıqlarının 

artırılması; 

2. Monitorinqlərin intensivləşdirilməsi; 

3. Kredit reytinq və skorinq sistemlərinin tətbiq edilməsi; 

4. Kredit ittifaqlarına limit ayrılmasının məhdudlaşdırılması 

Müvəkkil kredit təşkilatlarının maliyyə-statistik göstəricilərinin təhlili 

Müvəkkil kredit təşkilatlarının dayanıqlığını ölçmək məqsədilə adı çəkilən təşkilatların 

maliyyə-statistik göstəriciləri  təhlil edilir. Eyni zamanda, lisenziyası ləğv edilmiş və bununla 

əlaqədar ləğvetmə proseduruna məruz qalmış müvəkklil kredit təşkilatlarının Fondun vəsaiti 

hesabına maliyyələşdirilmiş kredit portfelinin digər müvəkkil kredit təşkilatlarına keçirilməsi 

prosesinin səmərəliləşdirilməsi məqsədilə təqdim olunmuş məlumatlar təhlil olunur və 

nəticələr rəhbərliyə təqdim edilir. 

Risk xəritəsi 

Hazırlanmış risk xəritəsində riskin hansı risklərin nəticəsi olması, yaratdığı risklər, zərərin 

hesablanması metodologiyası, ehtimalı, əhəmiyyəti və idarə edilə bilmə imkanları göstərilir. 

Qeyd edilən kriteriyaları nəzərə alaraq Fondda 2019-cu ilin yekunları üzrə aşkarlanmış 

ehtimalı daha yüksək olan 11 risk müəyyən edilmiş və onlar üzrə müvafiq risk xəritəsi 

hazırlanmışdır. Müəyyən olunan 11 riskdən 4-ü kredit riski (Əsas borcun ödənilməməsi riski, 

Faiz borcunun ödənilməməsi riski, MKT-dən asılılıq riski, Sahədən asılılıq riski) 1-i bazar riski 

(Fondun kapitalının tam və ya qismən itirilməsi riski), 6-sı isə əməliyyat riski (İT üzrə kadr 

çatışmamazlılığı riski, Komputer proqramlarının lisenziyasının olmaması ilə bağlı İT riski, 

Prosedurların tam olmaması və ya səhv olması riski, Səriştəsizlik riski, Məlumatın yayılması 

riski, Hüquqi baza riski) qrupuna aid edilir.  
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4. Aparılmış təhlil və araşdırmalar 

Fond tərəfindən mütəmadi olaraq iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə mövcud vəziyyətin 

araşdırılması, müasir texnologiyalara əsaslanan investisiya layihələri üzrə qabaqcıl 

beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və sahibkarlıq subyektlərinin xarici iqtisadi fəaliyyətinin 

genişləndirilməsi məqsədilə müvafiq təhlil və araşdırmalar aparılır. Bu istiqamətdə 2019-cu il 

ərzində bir sıra araşdırmalar aparılmış və əldə edilən nəticələrlə bağlı müvafiq təkliflər 

verilmişdir: 

- “Ət və süd məhsullarının istehsalı sahəsində mövcud vəziyyət, problemlər və 

təkliflər”. Heyvandarlıq sahəsində mövcud vəziyyət, ət və süd məhsullarının istehsalı, 

idxal, ixrac, istehlak və ÖTS-nə dair məlumatlar, respublikada olan heyvandarlıq 

kompleksləri, ət və süd emalı müəssisələrinin mövcud vəziyyəti əsasında araşdırma 

aparılmışdır. Araşdırma nəticəsində heyvandarlıq sahəsi üzrə həlli zəruri olan tədbirlər 

müəyyən edilmiş və bu istiqamətdə müvafiq təkliflər verilmişdir. 

- “Azərbaycanin turizm sektoru: mövcud vəziyyət və inkişaf perspektivləri”.  

Azərbaycanda turizm sektorunun mövcud vəziyyəti, turizmin növləri və onların inkişaf 

perspektivləri öyrənilmiş, eləcə də Azərbaycan və Gürcüstanın turizm sənayesinin 

müqayisəli analizi aparılmışdır. Araşdırma nəticəsində turizm sahəsi üzrə mövcud olan 

problemlər qruplaşdırılmış və bu problemlərin həlli istiqamətində müvafiq təkliflər 

verilmişdir. 

- “Respublikada fəaliyətdə və tikilməkdə olan logistik mərkəzlərin dislokasiyasına 

dair”. Ölkədə istehsal olunan ixrac qabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının uzunmüddətli 

və keyfiyyətli saxlanılması üçün mövcud  anbar infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və 

logistik mərkəzlərə olan ehtiyaclarının müəyyən edilməsi məqsədilə Fondun bir neçə 

əməkdaşı respublikanın 44 rayonuna ezam edilmişdir. Əldə edilmiş məlumatlar əsasında 

respublika üzrə logistik mərkəzlərin mövcud vəziyyəti, bu sahədə mövcud olan problemlər 

öyrənilmiş və bu problemlərin həlli istiqamətində müvafiq təkliflər verilmişdir. 

- “Çəltikçiliyin inkişafına dair”. Dünya üzrə çəltiyin əkin sahəsi, istehsalı, məhsuldarlığı, 

idxalı, ixracı, istehlakı, ÖTS və düyünün ixrac satış qiymətlərinə dair məlumatlar, 

respublikada olan çəltik emalı müəssisələrinin mövcud vəziyyəti əsasında araşdırma 

aparılmışdır. Araşdırma nəticəsində çəltikçiliyin inkişafına çətinlik yaradan amillər müəyyən 

edilmiş və bu çətinliklərin aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq təkliflər verilmişdir. 
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5.  Daxili audit tədbirləri 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 iyul 2018-ci il tarixli 224 nömrəli fərmanı ilə 

təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi”nin 

6-cı maddəsinə əsasən maliyyə, kreditlərin verilməsinə nəzarət və risklərin idarə edilməsi 

sistemlərinin səmərəliliyini artırmaq üçün Fondun icra orqanlarından müstəqil fəaliyyət 

göstərən Daxili audit şöbəsi yaradılmışdır. Daxili audit şöbəsinin məqsədi struktur bölmələrdə 

audit tədbirləri keçirərək nəzarət və idarəçilik proseslərinin normativ sənədlərə uyğunluğunun 

araşdırılması, səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, habelə artırılması yolu ilə Fondun öz 

məqsədlərinə çatmasında köməklik göstərməkdir. 

Fondun Nizamnaməsinin 6.2-ci maddəsinə əsasən Daxili audit şöbəsi struktur 

bölmələrdə audit tədbirləri apararaq nəticəsi barədə mütəmadi olaraq Fondun Müşahidə 

Şurasına hesabat verir. Bununla yanaşı əsasnaməyə uyğun olaraq Fondda idarəetmə və 

nəzarət sahəsindəki vəziyyəti özündə əks etdirən Daxili audit şöbəsinin illik fəaliyyəti barədə 

hesabat Müşahidə Şurasına təqdim olunmuşdur. 

Hesabat ili ərzində plandankənar nəzarət tədbirlərinin aparılması haqqında Müşahidə 

Şurası tərəfindən heç bir göstəriş daxil olmadığından Fondda yalnız planlı yoxlamalar həyata 

keçirilmişdir. Hər bir audit tədbirinin nəticəsi kimi aşkar edilmiş uyğunsuzluqların aradan 

qaldırılması istiqamətində Fondun struktur bölmələrinin rəhbərləri və Daxili audit şöbəsinin 

əməkdaşlarının iştirakı ilə birgə görüşlər keçirilmiş, İdarə Heyətinə həmin tədbirlər barədə 

məlumat verilmişdir. 

2019-cu il ərzində daxil olmuş müraciətlərə qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və 

müddətdə baxılmış, icraata qəbul olunmuş hər bir müraciət üzrə sahibkarlıq subyekti Fonda 

dəvət olunaraq dinlənilmiş, şikayətin yaranma səbəblərinin aradan qaldırılması istiqamətində 

zəruri tədbirlər görülməklə təşəbbüskarlara dolğun cavab verilməsi təmin olunmuşdur. 

Bununla yanaşı əsasnamə ilə müəyyən olunmuş digər vəzifələrin icrası da daima 

nəzarətdə saxlanılmış, iş planında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası ilə bağlı hesabatlar 

hazırlanaraq dövrlər üzrə təqdim edilmiş, Fondda hazırlanan və şöbəyə təqdim olunan bütün 

sənədlərə, normativ hüquqi aktlara baxılaraq münasibət bildirilmişdir.  

Hesabat dövründə Fondda Daxili audit şöbəsinin işçilərinin ixtisaslarının artırılması və yeni 

biliklər əldə etmələri işi nəzarətdə saxlanılmış, şöbənin 2 (iki) əməkdaşı Azərbaycan 

Respublikasının Auditorlar Palatasının təşkilati dəstəyi ilə 07-22 yanvar 2019-cu il tarixlərdə 

keçirilmiş “Daxili auditin planlaşdırılması” proqramı üzrə ixtisasartırma kurslarına göndərilmiş 

və həmin kursu müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.  
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Güzəştli kredit 
alınması ; 628

Digər 
məsələlər; 

291

Kreditin 
alınmasında 

yaranmış 
problemlər ; 

177

Qəbula dəvət 
olunması; 33

Kredit 
müddətinin 

uzadılması ; 2

M ü r a c i ə t l ə r i n  n ö v ü n ə  g ö r ə  b ö l g ü s ü

6. Daxil olmuş müraciətlər 

2019-cu il ərzində Fonda vətəndaşlardan və hüquqi 

şəxslərdən icra xarakterli 1131 müraciət (vətəndaşlardan 

803 (71%), hüquqi şəxslərdən 328 (29%) müraciət) daxil 

olmuşdur. Daxil olan müraciətlərin 248-i (22%) 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasından, 13-ü (1%) Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisindən, 57-si (5%) Azərbaycan 

Respublikasının Nazirlər Kabinetindən, 20-si (2%) digər 

dövlət orqanlarından daxil olmuşdur. Digər 793 (70%) 

müraciətin 429-u (38%) 

İqtisadiyyat Nazirliyi vasitəsi ilə 

364-ü (32%) isə birbaşa Fonda 

daxil olan müraciətlərdir. 2019-cu 

il ərzində Fonda daxil olan 

müraciətlərin 628-i (55.5%) 

güzəştli kredit alınması, 2-si 

(0.2%) ayrılmış kredit vəsaitinin 

müddətinin uzadılması, 33-ü 

(2.9%) qəbula dəvət olunmasının 

xahiş olunması, 177-si (15.7%) 

kreditin alınmasında yaranmış 

problemlərlə bağlı və 291-i 

(25.7%) isə digər məsələlər üzrə 

olmuşdur. 2019-cu il ərzində 

Fonda 214 şikayət xarakterli 

müraciət daxil olmuşdur ki, 

bunlardan 105-i (9.3%) müvəkkil 

kredit təşkilatları ilə, 103-ü 

(9.1%) Fond ilə, 1-i (0.1%) 

güzəştli kreditin təyinatından kənar xərclənməsi ilə, 5-i (0.4%) digər dövlət orqanları ilə 

yaranan problemlərlə bağlı olmuşdur. Daxil olan 1131 müraciətin 29-u nəzarətə alınmış, 363-

ü isə təkrar xarakterli müraciətlərdir. Nəzarətə alınmış müraciətlərin 25-i ərizə, 4-ü isə şikayət 

xarakterlidir. 

Birbaşa SİF-ə 
daxil olmuş 
müraciətlər

32%

İqtisadiyyat 
Nazirliyi

38%
Prezident 

Administrasiya
sı

22%

Nazirlər 
Kabineti

5%

Digər
2%

Milli Məclis
1%

İqtisadiyyat 
Nazirliyi 

vasitəsi ilə 
SİF-ə daxil 

olmuş 
müraciətlər

M ü r a c iə t l ə r i n  d a x i l  o l d u ğ u  o r q a n l a r

Hüquqi 
şəxs
29%

Fiziki 
şəxs 
71%

Müraciətlərin fəaliyyət 
növünə görə bölgüsü
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7. Müstəqil Auditorun Hesabatı 
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