


1 

 

 

 

 

 

“Məqsədimiz Azərbaycanın hər bölgəsini inkişaf etdirməkdir”. 

 

HEYDƏR ƏLİYEV, 

 

Ümummilli lider 

 

 



2 

 

 

 

 

 

“Ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişafı sahibkarlığın  

inkişafından bilavasitə asılıdır”. 

 

İLHAM ƏLİYEV, 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 



3 

 

Mündəricat 

1. Giriş .............................................................................................................................. 4 

2. Xülasə ........................................................................................................................... 5 

3. Maliyyə mexanizmləri haqqında ümumi məlumat ......................................................... 7 

4. Güzəştli kreditlər ........................................................................................................... 8 

4.1. MKT-lər ilə əməkdaşlıq.............................................................................................................. 9 

4.2. Güzəştli kredit almaq üçün müvəkkil kredit təşkilatlarına və Fonda edilmiş müraciətlər ...... 10 

4.3. Sahibkarlığın inkişafına verilmiş güzəştli kreditlər .................................................................. 12 

4.4. Yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan maliyyələşdirilmiş investisiya layihələri ............... 15 

4.4.1. Yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan istifadəyə verilmiş investisiya layihələri .......... 28 

4.5. Əhalinin həssas qruplarına verilmiş güzəştli kreditlər ............................................................ 36 

4.6. Verilmiş güzəştli kreditlər üzrə ödənişlər ................................................................................ 37 

4.7. Fond tərəfindən keçirilmiş monitorinqlər ............................................................................... 38 

4.7.1. İlkin monitorinq .................................................................................................................. 38 

4.7.2. Təyinatı üzrə istifadənin monitorinqi ................................................................................. 39 

5. Avadanlıq krediti ......................................................................................................... 40 

6. Dövlət zəmanətli kreditlər ............................................................................................ 41 

7. Mövcud kredit portfeli üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması .......................................... 43 

8. Mənfəət və zərər hesabatı (Audit olunmamış) ............................................................ 45 

9. Fondun hüquq və mənafelərinin müdafiəsi, problemli kreditlərinin bərpası 

istiqamətində görülmüş işlər .................................................................................................. 46 

10. Risklərin idarəolunması ........................................................................................... 49 

11. Daxili audit tədbirləri ................................................................................................ 51 

12. Daxil olmuş müraciətlər ........................................................................................... 53 

13. Strateji Yol Xəritələrinin icrası .................................................................................. 54 

14. Beynəlxalq əlaqələr ................................................................................................. 55 

 

  



4 

 

1. 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 və biznes mühitinin davamlı 

olaraq yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən sistemli tədbirlər xüsusilə böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Eyni zamanda, sahibkarlığın inkişafı istiqamətində dövlətin maliyyə dəstəyi davamlı 

iqtisadi inkişafın təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Fond tərəfindən güzəştli kreditlərin 

verilməsi  dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsi olmaqla iqtisadiyyatın prioritet sahələrində, 

o cümlədən regionlarda 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. 

Pandemiyadan zərərçəkmiş sahibkarlıq subyektləri üzrə qəbul edilmiş proqramların icrası 

isə iqtisadi aktivliyin bərpa olunması, sahibkarların, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlıq 

subyektlərinin maliyyə əlçatanlığının artırılması, pandemiyadan zərər çəkmiş fəaliyyət 

sahələrinə investisiya qoyuluşunun sürətləndirilməsi və bu fəaliyyət sahələri üzrə məşğulluğun 

qorunub saxlanması, maliyyə risklərinin bölüşdürülməsi, maliyyə-bank sektorunun canlanması, 

pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarların maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, bank 

sektorunda likvidlik və problemli kreditlərin həcminin yüksəlməsi risklərinin aradan 

qaldırılmasına imkan yaradır. 
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2. Xülasə 

• Güzəştli kredit mexanizmi 

milyon manatla 

Fakt və proqnoz 
2020-ci il üzrə 

proqnoz 
Verilmiş 

Güzəştli kredit 120 126.9 

 

 

Verilmiş kreditlərin 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisəsi, milyon manatla 

 
 

milyon manatla 
 

 

Dinamika və təhlil 2020-ci il 2019-cu il Müqayisə 

Layihələrin sayı 908 1 573 -42.3% 

Ümumi dəyəri              397 638.6 -37.8% 

Güzəştli kredit 126.9 175 -27.5% 

▪ O cümlədən, mikro, kiçik və 

orta sahibkarlıq 

subyektlərinə 

106.8 - - 

Kreditlərin layihələrin 

ümumi dəyərində payı (Debt to 

Value) 

31.9% 27.4% 4.5% 

Orta kredit məbləği 0.140 0.111 26.1% 

Orta kredit müddəti 6.5 7.0 -7.1% 

Yaradılacaq iş yerləri  2 725 5 363 -49% 
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• Fond tərəfindən 2020-ci il ərzində təqdim edilən dövlətin güzəştli maliyyələşmə 

mexanizmindən yararlanmaq istəyən sahibkarlıq subyektlərinin sayında 2019-cu ilin 

müvafiq dövrü ilə müqayisədə azalma koronavirus pandemiyasının işgüzar mühitə və 

iqtisadi fəallığa mənfi təsiri ilə əlaqədar olmuşdur. Eyni zamanda, Fondunun vəsaitinin 50 

milyon manatı mövcud kredit portfelinin subsidiyalaşdırılması mexanizminin icrası üçün 

nəzərdə tutulduğundan, həmin vəsait güzəştli kreditlərin verilməsi üçün istifadə 

edilməmişdir. 

 

 

• Dövlət zəmanəti ilə kredit mexanizmi (Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr üzrə) 

milyon manatla 

Fakt və proqnoz 

Proqnoz Zəmanət verilmiş 

müraciətlər  

(iyul-dekabr) 

Ümumi 

2020-ci il üzrə 

Məbləğ 

Ümumi 

proqnozda 

xüsusi 

çəkisi 

Zəmanət 

verilmiş 

Birdəfəlik 

komissiyası 

ödənilərək 

zəmanəti 

qüvvəyə 

minmiş 

Kredit (MKT-lərin 

vəsaiti) 
500 100 20% 148 130 

Zəmanət məbləği 

(Dövlət büdcəsi) 
300 58.6 19.5% 86.1 74.8 

Subsidiya (Dövlət 

büdcəsi) 
80 1.4 1.8% 1.3 1.1* 

*Zəmanəti qüvvəyə minmiş müraciətlər üzrə kreditin müddəti ərzində ödənilməsi proqnozlaşdırılan cəmi 

subsidiya məbləği 14.2 milyon manat təşkil edir. 

 

• Mövcud (10.03.2020 tarixinə) kredit portfelinin subsidiyalaşdırılması mexanizmi 

(Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr üzrə) 

milyon manatla 

Fakt və 

proqnoz 

Proqnoz Müsbət qərar qəbul edilmiş 
 

Faktiki 

ödənilib 

Ümumi 

2020-ci il üzrə 

Cəmi 

Verilməli olan  

Məbləğ 
xüsusi 

çəkisi 

mart-

dekabr  

yanvar-

fevral 

Fond və 

dövlət 

büdcəsi 

100 30 30% 33 26.7 6.3 

 

20.1 
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3. Maliyyə mexanizmləri haqqında ümumi məlumat 
 

 Güzəştli kredit 

mexanizmi 

Avadanlıq krediti 

mexanizmi 

Zəmanət və 

subsidiya 

mexanizmi 

Subsidiya 

mexanizmi 

Əhatə dairəsi 

Prioritet istiqamətlər 

(əsaslı investisiya 

qoyuluşu) 

Prioritet 

istiqamətlər 

(yalnız avadanlıq 

alışı) 

Pandemiyadan 

zərər çəkmiş 

sahələr 

Pandemiyadan 

zərər çəkmiş 

sahələr 

Məbləği 
5 000 - 10 000 000 

manatadək 

5 000 - 3 000 000 

manatadək 

3 000 000 

manatadək 

5 000 000 

manatadək 

(qalıq məbləği) 

Faiz dərəcəsi 5%-dək 9%-dək 15%-dək 

Faiz 

dərəcəsindən 

aslılı olmayaraq 

Subsidiya həcmi - - 

Faiz dərəcəsinin 

yarısı həcmində 

(maksimum 

7.5%) 

Faiz dərəcəsinin 

10% bəndi 

Müddəti 10 ilədək 5 ilədək 3 ilədək 
Müddətindən 

aslılı olmayaraq 

Güzəşt müddəti 
Kredit müddətinin 

yarısınadək 
12 ayadək 12 ayadək  -  

Subsidiya 

müddəti 
 -   -  3 ilədək 

12 ay  

(mart 2020 - 

fevral 2021) 

Zəmanətin 

kreditə nisbəti 
 -   -  60%-dək  -  

Maliyyələşmə 

mənbəyi 
Fond 

Kredit - MKT-

lərin vəsaiti 

Subsidiya - 

dövlət büdcəsi 

Fond və dövlət 

büdcəsi 

Maliyyə tutumu 2020-ci il üzrə 127 milyon manat 
Kredit - 500 

milyon manat 

Portfel - 1 

milyard manat, 

Subsidiya - 50 

milyon manat 

Fond və 50 

milyon manat  

dövlət büdcəsi 

Müraciət forması  Kağız-sənəd Elektron Kağız-sənəd 

Müraciətə 

baxılma müddəti 

MKT - 10 iş günü 

Fond - 10 iş günü 

Sürətli - 7 iş 

günü 

Ənənəvi - 10 iş 

günü 

 3 iş günü  

MKT-lərin sayı 40 21 - 
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4. Güzəştli kreditlər 

Fondun güzəştli kreditləri sahibkarlıq subyektlərinə müvəkkil banklar və ya bank olmayan 

kredit təşkilatları vasitəsilə onların öz adından və öz riskləri hesabına verilir. 

Güzəştli kreditlər ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətləri çərçivəsində Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin aktları ilə, eləcə də Fondun Müşahidə Şurasının qərarı ilə müəyyən 

edilmiş prioritet sahələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 4 iyun tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi 

Qaydası” təsdiq olunmuş və Fondun nizamnaməsində dəyişikliklər edilmişdir. 

Qaydaya əsasən kənd təsərrüfatı üzrə uzunmüddətli investisiya tələb edən sahələrdə (məs; 

çayçılıq, bağçılıq və s.) kiçik həcmli kreditlər üzrə kredit müddəti 3 ildən 5 ilə, orta həcmli 

kreditlər üzrə isə 5 ildən 7 ilədək artırılıb. Mexanizmin tətbiqində əsas məqsəd kredit risklərinin 

azaldılması, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin güzəştli kreditlərə çıxış imkanlarının 

artırılmasıdır. 

Eyni zamanda, Qaydada fors-major hadisə (təbii fəlakətlər, epidemiyalar və s.) ilə bağlı 

şəraitin dəyişməsi səbəbindən Fondun Müşahidə Şurasının müəyyən etdiyi qaydada kredit 

təşkilatlarının Fond qarşısındakı borc öhdəliyinin zəruri hallarda restrukturizasiya olunması və 

kredit öhdəliyin icrasına möhlət verilməsi də nəzərdə tutulub. 

Sahibkarlığın inkişafına dövlətin maliyyə dəstəyini göstərən Fond tərəfindən fəaliyyəti 

dövründə MKT-lər vasitəsilə investisiya layihələrinin ümumi dəyəri 5.9 milyard manatdan çox 

olan 38 mindən artıq sahibkara 2.6 milyard manatadək güzəştli kredit verilmişdir. Bu kreditlər 

hesabına 173 mindən çox yeni iş yerinin açılması imkanı yaradılmışdır. 
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4.1. MKT-lər ilə əməkdaşlıq 

Fond güzəştli kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinə çatdırılması üçün 40 kredit təşkilatı, o 

cümlədən 21 bank, 6 bank olmayan kredit təşkilatı (bundan sonra BOKT) və 13 kredit ittifaqı 

ilə əməkdaşlıq edir. Hazırda müvəkkil kredit təşkilatlarının filial şəbəkələrinin sayı 246-sı (54%) 

regionlarda olmaqla 457-yə çatmışdır. Müşahidə Şurasının 16 iyul 2020-ci il tarixli 02 nömrəli 

qərarına əsasən “Bank VTB (Azərbaycan)” ASC müvəkkil kredit təşkilatları siyahısına əlavə 

edilmişdir. 

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli 

kreditlərin verilməsi Qaydası”nın 1.5-ci bəndinə əsasən vəsaitin müvəkkil kredit təşkilatları 

arasında səmərəli bölgüsünü təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi 

Bankı 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 
211

Aran
77

Gəncə-Qazax
51

Lənkəran
24

Şəki-Zaqatala
26
Quba-Xaçmaz

25

Abşeron
26

Dağlıq Şirvan
14

Yuxarı Qarabağ
3

Digər

Müvəkkil kredit təşkilatlarının filial şəbəkəsi, say üzrə
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4.2. 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 

27 müvəkkil kredit təşkilatına ümumilikdə 1 193 müraciət daxil olmuşdur. Müvəkkil kredit 

təşkilatları tərəfindən müraciətlərin 1 174-ü müsbət qiymətləndirilmiş, 19 müraciətə isə 

sahibkarların təqdim etdiyi sənədlərin Qaydaya uyğun olmaması səbəbindən imtina edilmişdir. 

Müraciətlərin ümumi investisiya tələbatı 403 014.4 min manat, ümumi kredit tələbatı 

175 624.7 min manat olmuşdur. 

 

  

Aran
26.7%

Lənkəran
22.1%

Gəncə-Qazax
15.0%

Quba-Xaçmaz
13.8%

Şəki-Zaqatala
7.5%

Bakı qəsəbələri 
4.9%

Abşeron
3.8%

Dağlıq Şirvan
3.3%

Yuxarı Qarabağ
3.0%

Digər

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

2020-ci il ərzində Fondun vəsaiti hesabına güzəştli kredit almaq məqsədilə sahibkarlıq 

subyektləri tərəfindən 17 müvəkkil kredit təşkilatı vasitəsi ilə ümumilikdə 1 072 müraciət daxil 

olmuşdur. Müraciətlərin 886-sı müsbət qiymətləndirilmiş, 186 müraciətə isə sahibkarlıq 

subyektinin təqdim etdiyi hüquqi sənədlərin mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun 

olmaması səbəbindən imtina verilmişdir. Müraciətlərin ümumi kredit tələbatı 179.8 milyon 

manat, o cümlədən müsbət qiymətləndirilmiş müraciətlər üzrə 88.5 milyon manat, imtina 

edilmiş müraciətlər üzrə isə 91.4 milyon manat olmuşdur. Fonda daxil olan 1 072 müraciətdə 

4 660 yeni iş yeri açılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bunun da 2 521-i (54.1%-i) məqbul sayılan 

layihələrin payına düşmüşdür. 

 

 

  

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı

52.2%

Sənaye məhsullarının 
istehsalı və emalı

37.3%

Xidmət
5.5%

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının emalı

2.5% Turizm
2.2%

KİV
0.4%

Digər

Fonda edi lmiş  müraciə t lər in iq t isadiyya t ın  
sahələr i  üzrə  bölgüsü ,  məbləğ üzrə   



12 

 

4.3. Sahibkarlığın inkişafına verilmiş güzəştli kreditlər 

Hesabat dövründə Fond tərəfindən layihələrin ümumi dəyəri 397 milyon manat olan 908 

investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 126.9 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir. 

Verilmiş kreditlər hesabına 2725 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. 

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 32 layihəyə 26.7 milyon manat; 

- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 160 layihəyə 10.7 milyon manat; 

- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 122 layihəyə 10.5 milyon manat; 

- Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 33 layihəyə 32.3 milyon manat;  

- Aran iqtisadi rayonu üzrə 309 layihəyə 35.8 milyon manat; 

- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 42 layihəyə 4.2 milyon manat; 

- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 28 layihəyə 2.4 milyon manat  

- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 34 layihəyə 1.4 milyon manat; 

- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 148 layihəyə 2.9 milyon manat; 

 

 

 

Aran
34.0%

Quba-Xaçmaz
17.6%

Lənkəran
16.3%

Gəncə-Qazax
13.4% Şəki-Zaqatala

4.6%

Dağlıq Şirvan
3.7%

Abşeron
3.6%

Bakı şəhəri və ətraf 
qəsəbələr 

3.5%

Yuxarı Qarabağ
3.1%

Digər

Layihə lə r in  iq t isad i rayonla r  üzrə  bö lgüsü ,  
say üzrə
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Güzəştli kreditlərin iqtisadiyyatın sahələri üzrə bölgüsü: 

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı üzrə 824 layihəyə 56.5 milyon manat;  

- Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üzrə 9 layihəyə 15.8 milyon manat;  

- Sənaye məhsullarının istehsalı və emalı üzrə 59 layihəyə 47.3 milyon manat; 

- Xidmət (infrastruktur) üzrə 6 layihəyə 1.6 milyon manat;  

- Turizm üzrə 7 layihəyə 0.7 milyon manat;  

- Digər (xidmət, tibb və s.) sahələr üzrə 3 layihəyə 5 milyon manat güzəştli kredit 

verilmişdir.  

 

Güzəştli kreditlərin növlər üzrə bölgüsü: 

- Kiçik həcmli kreditlər üzrə 773 layihəyə 12.2 milyon manat; 

- Orta həcmli kreditlər üzrə 97 layihəyə 22.4 milyon manat; 

-       Böyük həcmli kreditlər üzrə 38 layihəyə 92.3 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir.  

 

Verilmiş kreditlərin sahibkarlıq subyektlərinin təsnifatı üzrə bölgüsü 

Sahibkarlıq subyektinin 
təsnifatı 

Verilmiş kreditlər 

Layihə sayı Məbləği 

Say 
Xüsusi çəki 

(%) 
Milyon 

manat 
Xüsusi çəki 

(%) 

Mikro 818 90.1 15.4 12.2 

Kiçik 57 6.3 19.7 15.5 

Orta  28 3.1 71.7 56.5 

Böyük 5 0.5 20.1 15.8 

 Cəmi 908 100 126.9 100 

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalı 

44.5%

Sənaye məhsullarının 
istehsalı və emalı 

37.3%

Kənd təsərrüfatı 
məhsullarının emalı 

12.5%

Xidmət
1.2%

Turizm
0.5%

Digər (tibb və s.)
4%

Digər

Layihələr in iqt isadiyat ın sahələri  üzrə bölgüsü, 
məbləğ üzrə
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• 2020-ci il ərzində verilmiş kreditlərin layihə sayı üzrə 99.5%-i (903 layihə) mikro, kiçik və 

orta sahibkarlıq subyektlərinin payına düşür. Kreditin məbləği üzrə mikro, kiçik və orta 

sahibkarlıq subyektlərinin payı 84.2% təşkil edir.  

Yeni yaradılacaq iş yerləri 

Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 2 725 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır: 

- Bakı şəhəri və qəsəbələri üzrə 431 yeni iş yeri; 

- Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə 401 yeni iş yeri; 

- Aran iqtisadi rayonu üzrə 853 yeni iş yeri; 

- Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu üzrə 177 yeni iş yeri; 

- Lənkəran iqtisadi rayonu üzrə 118 yeni iş yeri. 

- Abşeron iqtisadi rayonu üzrə 514 yeni iş yeri; 

- Yuxarı Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 37 yeni iş yeri; 

- Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu üzrə 62 yeni iş yeri; 

- Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu üzrə 132 yeni iş yeri;   

Böyük
4.2% Orta

10.7%

Kiçik
85.1%

Layihələr in kredi t  növlər i  üzrə bölgüsü,
say üzrə

Aran
29%

Abşeron
17%

Bakı
15%

Quba-Xaçmaz
14%

Gəncə-Qazax
6%

Yuxarı Qarabağ
6%

Dağlıq Şirvan
5%

Şəki-Zaqatala
4%

Lənkəran
4%

Digər

Yaradılacaq yeni iş yerlərinin iqtisadi rayonlar üzrə 
bölgüsü, say üzrə



15 

 

4.4. Yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan maliyyələşdirilmiş 

investisiya layihələri 

Hesabat dövrü ərzində yeni texnologiyalara əsaslanan ümumi dəyəri 323.3 milyon manat 

olan 46 müəssisəyə, o cümlədən 1 aqropark, 1 iri fermer, 2 logistik mərkəz, 7 bağçılıq, 2 

quşçuluq, 1 cins heyvandarlıq təsərrüfatı, 8 istixana kompleksi, 3 meyvə-tərəvəz və 2 süd 

emalı, 2 un və un məmulatları, 1 spirtli içki, 2 gübrə və pestisid, 3 tikinti materialları, 2 kağız və 

karton məmulatları, 1 plastik və kağızdan mətbəx qabları, 1 müxtəlif ölçülü metal qutu, 1 

polietilen paket, 1 şüşə, şüşə paketləri və güzgü, 1 etiket və ilkin qida qablaşdırma materialları, 

1 avtomobil (ehtiyat hissələrinin gətirilərək yığılması), 1 tibbi maska, 1 nəm salfet istehsalı və 

1 tibbi xidmət olan müəssisəyə 89.3 milyon manat güzəştli kredit verilmişdir.  
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”AQROPAT” MMC 

 Ünvan:   - Tərtər rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 6.2 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 2 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - 129 ha sahədə intensiv meyvə bağının salınması; 

 İllik istehsal gücü:  - 3 min ton meyvə; 

 Yeni iş yeri:   - 40 nəfər. 
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“GEOTERMAL AQRO” MMC 

 Ünvan:   - Kürdəmir rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 11 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - 7 hektar sahədə müasir istixana 

  kompleksinin yaradılması; 

 İllik istehsal gücü:   - 3.4 min ton pomidor 

 Yeni iş yeri:   - 100 nəfər. 

 



18 

 

“AĞCABƏDİ TAXIL” MMC 

 Ünvan:   - Ağcabədi rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 10.1 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 4 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - 843 ha sahədə müasir əkinçilik təsərrüfatının  

                                                        yaradılması; 

 İllik istehsal gücü:   - 6 min ton buğda, 12 min ton qarğıdalı 

 Yeni iş yeri:    - 12 nəfər. 
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“AZƏRMAŞ” ASC 

 Ünvan:   - Neftçala Sənaye Məhəlləsi; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 7.9 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 7.5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  Minik avtomobillərinin istehsalı sahəsinin 

                                                         genişləndirilməsi; 

 İllik gücü:                  - 3440 ədəd avtomobil;  

 Yeni iş yeri:    - 130 nəfər.  
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“BAKI İNŞAAT SƏNAYE” ASC 

 Ünvan:   - Bakı şəhəri; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 15 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  Metal məmulatlar (armatur, boru, profil, şveller)  

                                                         istehsalının genişləndirilməsi 

 İllik gücü:                  - 77 min ton metal məmulatları;  

 Yeni iş yeri:    - 80 nəfər.  
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“AZ AGROMİLA” MMC 

 Ünvan:   - Hacıqabul Sənaye Məhəlləsi; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 1.7 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 0.9 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  Gübrə və pestisid istehsalı sahəsinin  

                                                         genişlədirilməsi; 

 İllik gücü:                  - 1 min ton gübrə və pestisid;  

 Yeni iş yeri:    - 6 nəfər.  
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“AZBADAM” MMC 

 Ünvan:   - Abşeron rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 12.6 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 10 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  460 hektar badam bağı və emal zavodu; 

 İllik gücü:                  - 0.7 min ton badam ləpəsi;  

 Yeni iş yeri:    - 35 nəfər.  
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“RED VALLEY” MMC 

 Ünvan:   - Hacıqabul rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 3.5 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 1.3 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - 110 hektar sahədə intensiv meyvə bağının            

                                                        salınması; 

 İllik gücü:                  - 3.3 min ton nar;  

 Yeni iş yeri:    - 48 nəfər.  
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“FƏDƏK-AZƏRBAYCAN” MMC 

 Ünvan:   - Hacıqabul rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 0.8 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 0.5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Dəvəçilik təsərrüfatının genişləndirilməsi; 

 İllik gücü:                  - 30 ton dəvə əti;  

 Yeni iş yeri:    - 21 nəfər.  
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“SƏRHAM” MMC 

 Ünvan:   - Bakı şəhəri; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 2.6 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 1.3 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Çörək istehsalı sahəsinin genişləndirilməsi; 

 İllik gücü:                  - 24.6 milyon ədəd çörək;  

 Yeni iş yeri:    - 100 nəfər.  
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“GÖYÇAY ŞƏRAB” ASC 

 Ünvan:   - Göyçay rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 11.5 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 3 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Spirtli içkilərin istehsalı sahəsinin genişləndirilməsi;  

 İllik gücü:                  - 3.1 ton konyak, 0.7 min ton araq spirti; 

 Yeni iş yeri:    - 72 nəfər.  
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“FACADE” MMC 

 Ünvan:   - Abşeron rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 2 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 0.9 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  -  Şüşə məmulatları istehsalı sahəsinin 

                                                        genişləndirilməsi; 

 İllik gücü:                  - 31 min ədəd avtomobilin qabaq və yan şüşələri, 49  

                                                        min kv.m. şüşə paketlər və güzgülər; 

 Yeni iş yeri:    - 23 nəfər.  
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4.4.1. Yeni texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan istifadəyə verilmiş investisiya 

layihələri 

Fond tərəfindən layihələrinin ümumi dəyəri 193.6 milyon manat olan və 64.5 milyon manat 

güzəştli kredit ayrılmış yeni texnologiyalara əsaslanan 25 müəssisə istifadəyə verilmişdir. Bu 

müəssisələrin fəaliyyətə başlaması hesabına 1124 yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır.  

İstifadəyə verilmiş müəssisələr: 

➢ İstixana kompleksi – 1 layihə: 

• Fiziki şəxs Axundova Aida – Abşeron; dəyəri 2.4 milyon, kredit 1.05 milyon; 1.5 ha 

istixana; 21 iş yeri. 

➢ İntensiv bağçılıq, tingçilik və toxumçuluq təsərrüfatları – 6 layihə: 

• "SUN TEA ÇAY FABRİKİ" MMC – Masallı; dəyəri 16.6 milyon, kredit 10 milyon; 100 ha 

çay plantasiyası; 100 iş yeri; 

• “FRUİTGARDEN” MMC – Lənkəran; dəyəri 1.6 milyon, kredit 1 milyon; 108 ha meyvə 

bağı; 10 iş yeri; 

• "NİAB" MMC – Quba; dəyəri 7.8 milyon, kredit 2 milyon; 98 ha meyvə bağı; 32 iş yeri; 

• "MONTE FERRO" MMC – Qax; dəyəri 15.3 milyon, kredit 4 milyon; 1615 ha fındıq bağı; 

57 iş yeri; 

• "QRANT GARDEN" MMC – Qusar; dəyəri 3.7 milyon, kredit 343 min; 39.6 ha meyvə 

bağı; 14 iş yeri; 

• Fiziki şəxs Ələkbərov Ayaz – Qusar; dəyəri 1 milyon, kredit 200 min; 84.1 ha meyvə 

bağı; 8 iş yeri. 

➢ Müasir iri fermer təsərrüfatları – 2 layihə: 

• "TƏMIZ TƏRƏVƏZ" MMC – Ağdaş; dəyəri 7.8 milyon, kredit 5.3 milyon; 1160 ha (870 

ha pivotaltı); 38 iş yeri; 

• MUĞAN AQRO-SERVİS" MMC – İmişli; dəyəri 2.3 milyon, kredit 500 min; 572 ha (50 

ha pivotaltı); 25 iş yeri. 

➢ Müasir heyvandarlıq kompleksi – 1 layihə: 

• Fiziki şəxs Əhmədəliyev Sahib  – Xaçmaz; dəyəri 2 milyon, kredit 550 min; 800 baş 

xırdabuynuzlu, 45 baş iribuynuzlu heyvandarlıq; 48 iş yeri. 

➢ Süd emalı müəsisələri – 3 layihə: 

• “A.Y.S-60” MMC – Abşeron; dəyəri 6.4 milyon, kredit 1 milyon; illik 6 min ton; 34 iş yeri; 

• “BAKI SÜD CO” MMC – Abşeron; dəyəri 2.3 milyon, kredit 1.5 milyon; illik 4.5 min ton; 

66 iş yeri; 
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• “SƏHLİYALI” Kiçik Müəssisəsi – Abşeron; dəyəri 7.8 milyon, kredit 2 milyon; illik 6.3 

min ton; 29 iş yeri. 

➢ Turizm – 1 layihə: 

• "A ənd J Liftinq" MMC – Quba; dəyəri 6 milyon, kredit 3 mln.; 160 nömrəli mehmanxana; 

50 iş yeri. 

➢ Tikinti materialları istehsalı müəssisələri – 2 layihə: 

• "NB SATINALMA VƏ TICARƏT" MMC – Gəncə; dəyəri 46.5 milyon, kredit 10 mln.; illik  

3 milyon m2 süni mərmər, qranit və seramik plitələr; 107 iş yeri; 

• "BAKIİNŞAATSƏNAYE" ASC – Bakı; dəyəri 15.5 milyon, kredit 5 milyon; illik  74 min 

ton metal məmulatları; 80 iş yeri 

➢ Logistika mərkəzi – 1 layihə: 

• Fiziki şəxs Ələsgərov Kamal – Tovuz; dəyəri 7.1 milyon, kredit 1.8 milyon; 3 min tonluq; 

18 iş yeri; 

➢ Spirtli içkilər istehsalı müəssisələri – 1 layihə: 

• “MƏRƏNDİ” MMC – Abşeron; dəyəri 2.9 milyon, kredit 2,05 milyon; illik 374 min litr 

alkoqollu içkilər; 38 iş yeri. 

➢ Çörək istehsalı müəssisələri – 1 layihə: 

• "PLATEK PACT" MMC – Şəmkir; dəyəri 4.6 milyon, kredit 2.5 milyon; illik 20 min ton 

çörək və digər un məmulatları istehsalı; 40 iş yeri. 

➢ Digər qida və qeyri-qida müəssisələri – 6 layihə: 

• “GREEN PLAST” MMC – Abşeron; dəyəri 19.1 mln, kredit 1.5 mln; illik 7 min ton 

polietilen örtük istehsalı; 57 iş yeri; 

• "XIRMAN" Firması – Bakı; dəyəri 3 mln, kredit 1.5 mln; illik 27,5 min ton un, 10,3 min 

ton kəpək istehsal; 30 iş yeri; 

• "ZİRƏ MƏHSUL" MMC – Abşeron; dəyəri 5.2 mln, kredit 2 mln; illik 3.6 min ton 

göbələk istehsalı və 270 ton konservləşdirilmiş göbələk; 100 iş yeri; 

• "AQROBİOEKOTEX" MMC – Bakı; dəyəri 925 min, kredit 440 min; illik 870 min ton 

gübrə istehsalı;  12 iş yeri; 

• "AZƏRMAŞ" MMC – Neftçala; dəyəri 5.2 milyon, kredit 5 milyon; illik 3130 ədəd 

avtomobil istehsalı; 100 iş yeri; 

• "AS STRETCH" MMC – Bakı; dəyəri 600 min, kredit 300 min; illik 53 milyon ədəd plastik 

və kağızdan mətbəx qabları; 10 iş yeri. 

  



30 

 

 

"MONTE FERRO" MMC 

 Ünvan:   - Qax rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 15.3 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 4 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Fındıq bağının salınması;  

 Yeni iş yeri:    - 57 nəfər.  
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 “NİAB” MMC 

 Ünvan:   - Quba rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 7.8 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 2 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Meyvə bağının salınması;  

 Yeni iş yeri:    - 32 nəfər.  
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 CƏNAB PREZİDENTƏ TƏQDİM OLUNAN BƏZİ MÜƏSSİSƏLƏR 

 

“BAKI TEKSTİL FABRİKİ” MMC / 06.04.2020-ci il / Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı 

 Ünvan:   - Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 1.7 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 1.2 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Tibbi maska istehsalı; 

 İllik gücü:                  - 20 milyon ədəd tibbi maska;  

 Yeni iş yeri:    - 30 nəfər.  
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“AĞSTAFA AQRAR SƏNAYE KOMPLEKSİ” MMC / 04.03.2020-ci il / Ağstafa 

 

 Ünvan:   - Ağstafa rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 59 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 5 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Aqroparkın yaradılması; 

 Yeni iş yeri:    - 102 nəfər.  
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“AZERLİME” əhəng zavodu / 03.03.2020-ci il / Qazax 

 Ünvan:   - Qazax rayonu; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 15 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 9 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Sönmüş əhəng istehsalı; 

 Yeni iş yeri:    - 250 nəfər.  
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“NB SATINALMA VƏ TİCARƏT” MMC / 24.06.2020-ci il / Gəncə 

 Ünvan:   - Gəncə şəhəri; 

 Layihənin ümumi dəyəri: - 46.5 milyon manat; 

 Kreditin məbləği:  - 10 milyon manat; 

 Layihənin məqsədi:  - Mərmər, qranit və seramik piltə istehsalı; 

 Yeni iş yeri:    - 107 nəfər.  
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4.5. Əhalinin həssas qruplarına verilmiş güzəştli kreditlər 

  

74 qadın sahibkarlıq subyektinə 5.2 milyon 

manat məbləğində güzəştli kredit vəsaiti 

ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr 

hesabına 297 yeni iş yerinin yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

 

47 məcburi köçkün sahibkarlıq subyektinə 

6.5 milyon manat məbləğində güzəştli kredit 

vəsaiti ayrılmışdır. Maliyyələşdirilmiş layihələr 

hesabına 134 yeni iş yerinin yaradılması 

nəzərdə tutulmuşdur. 

 

46 gənc sahibkarlıq subyektinə 17 milyon manat 

məbləğində güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. 

Maliyyələşdirilmiş layihələr hesabına 314 yeni iş 

yerinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur. 
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4.6. Verilmiş güzəştli kreditlər üzrə ödənişlər 

 

Fondun cari hesabına qaytarılan güzəştli kreditlər üzrə daxilolmaların məbləği 151 milyon 

manat olmuşdur ki, bunun 143 miyon manatını kreditlər üzrə əsas borc, 7.7 milyon manatını 

kreditlərə hesablanmış faiz, 1.32 min manatını öhdəliklərin yerinə yetirilməməsinə görə cərimə 

və 0.75 min manatını istifadə olunmamış limitə görə cərimə məbləğləri təşkil etmişdir. 

2020-ci il ərzində Fondun vəsaitləri hesabına sahibkarlıq subyektlərinin investisiya layihələrinin 

maliyyələşdirilməsinə 126.9 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). 

2020-cu il ərzində hesab qalığına “overnight” depozit məhsulu üzrə hesablanmış 207 

min manat faiz məbləğindən, eləcə də “müddətli əmanət” depozit məhsulu üzrə hesablanmış 

900 min manat faiz məbləğindən 10 faiz dərəcəsində ödəmə mənbəyində vergi tutulduqdan 

sonra 996.3 min manat Fondun hesablaşma hesabına köçürülmüşdür. 

Fondun 2020-ci il ərzində saxlanma xərcləri 4.4 milyon manat təşkil etmişdir. 
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4.7. Fond tərəfindən keçirilmiş monitorinqlər 

4.7.1. İlkin monitorinq 

 “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli 

kreditlərin verilməsi Qaydası”nın 4.2-ci bəndinə uyğun olaraq 2020-ci il ərzində 16 müvəkkil 

kredit təşkilatı tərəfindən Fondun vəsaiti hesabına 116.6 milyon manat güzəştli kreditlərin 

ayrılması məqsədilə təqdim edilmiş 181, o cümlədən 125-i aqrar, 40-ı sənaye, 10-u turizm, 6-ı 

xidmət və infrastruktur sahəsinin inkişafı yönümlü investisiya layihələrinin bilavasitə yerində 

ilkin monitorinqi həyata keçirilmişdir. 

 

  

42

25

19

15

15

14

12

10

8

8

5

4

1

1

1

1

"Rabitəbank" ASC

ASC “Xalq” Bank

“Bank Respublika” ASC

“Paşabank” ASC

“Unibank” ASC

“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC

“Aqrarkredit” QSC

"Yelo Bank" İKB

“Ziraat Bank Azərbaycan” ASC

Bank “BTB” ASC

“Bank of Baku” ASC

“Accessbank” QSC

“Azərtürkbank” ASC

"Turanbank" ASC

“Muğanbank” ASC

“AFB Bank” ASC

Fond tərəfindən keçirilmiş ilkin monitorinqlərin sayı, 
MKT-lər üzrə



39 

 

4.7.2. Təyinatı üzrə istifadənin monitorinqi 

“Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli 

kreditlərin verilməsi Qaydası”nın 9.2-ci bəndinə uyğun olaraq Fond tərəfindən müvəkkil kredit 

təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə respublikanın 7 rayonunda 11 müvəkkil kredit 

təşkilatı vasitəsilə 411 sahibkarlıq subyektinə verilmiş 14 928.2 min manat güzəştli kredit 

vəsaitinin təyinatı üzrə istifadəsinə nəzarət etmək məqsədilə monitorinqlər aparılmışdır. 

Keçirilmiş monitorinqlər zamanı 8 sahibkarlıq subyektinə verilmiş 72 min manat güzəştli 

kredit vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə olunmadığı müəyyən edilmiş və həmin vəsaitlərin Fonda 

vaxtından əvvəl geri qaytarılması təmin edilmişdir. 

 

  

105

92

67

26

24

22

20

19

16

12

8

"Bank Respublika" ASC

"Unibank" ASC

"Aqrarkredit" QSC

"Access Bank" ASC

"Muğanbank" ASC

"Aşıxlı Kİ" MMC " MMC

"Rabitəbank" ASC

"Turanbank" ASC

"Hindarx Kİ" MMC

ASC "Xalq" Bankı

"İnci Kredo Kİ" MMC

Fond tərəfindən keçirilmiş monitorinqlərin sayı, 
MKT-lər üzrə
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5. Avadanlıq krediti 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 4 iyun tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi 

Qaydası” təsdiq olunmuşdur. Yeni Qaydaya əsasən, sahibkarlığın güzəştli kreditləşdirilməsinin 

yeni mexanizmi də tətbiq olunur. Bu mexanizm daşınmaz əmlak girovu olmayan sahibkarların 

güzəştli kreditlərə çıxış imkanlarının yaradılması məqsədilə avadanlıqların alınması üçün 

güzəştli kreditlərin verilməsidir. Bu mexanizmə əsasən güzəştli kredit yeni avadanlıqların 

alınmasına yönəldilir və alınan avadanlıqlar da girov kimi qəbul edilir. Tətbiq olunan yeni 

mexanizm biznes subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının daha da 

genişlənməsinə, investisiya fəallığının, iqtisadi artımın və məşğulluğun dəstəklənməsinə 

əhəmiyyətli töhfə verə bilər. 

Kreditlərin illik faiz dərəcəsi maksimum 9%, müddəti 5 ilədək, güzəşt müddəti 12 ayadək, 

məbləği isə 3 milyon manatadəkdir. 
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6. Dövlət zəmanətli kreditlər 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 4 iyun tarixli Fərmanı ilə Fondun 

nizamnaməsində əlavə və dəyişikliklər edilərək, fəaliyyət istiqamətlərinə zəmanət və subsidiya 

verilməsi mexanizmləri də əlavə olunub. 

Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələr üzrə biznes kreditlərinə dövlət zəmanətinin verilməsi və 

həmin kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması mexanizminə əsasən yeni veriləcək 500 

milyon manat kredit portfelinin 60%-dək hissəsinə dövlət zəmanəti verilir. Həmçinin həmin 

kreditlərin illik faiz dərəcəsinin 50%-i dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılır. Bu mexanizm 

müddəti 3 ildən, illik faiz dərəcəsi 15%-dən çox olmayan kreditlərə şamil edilir. Bu kreditlər üzrə 

güzəşt müddəti 12 aya qədərdir. 

 

 

 

Qeyd olunan mexanizmin tətbiqində sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış 

imkanlarının daha da asanlaşdırılması, kredit sifarişlərinə qısa zaman ərzində baxılması, 

müraciətlərin qəbulu, kredit təşkilatları və Fond tərəfindən zəruri təhlillərin aparılması və 

qərarların sahibkarlara çatdırılması kimi proseslər İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən hazırlanan 

Elektron Kredit Platforması vasitəsilə həyata keçirilir. 

 Biznes kreditlərinin elektron platforma vasitəsilə verilməsi sahibkarlar üçün bir sıra üstünlüklər 

yaradır. Belə ki, sahibkarlar biznes kreditləri üçün onlayn rejimdə müraciət edir, onların 

müraciətlərinə MKT-lər və İqtisadiyyat Nazirliyində eyni vaxtda baxılır, müraciətlərin statusunun 

real vaxt rejimində izlənməsi imkanı yaradılır. Elektron Kredit Platformasının tətbiqi ilə, 

kreditlərin əldə olunmasında çeviklik və şəffaflıq, sahibkarlar üçün bərabər şərait təmin edilir, 

sağlam rəqabət mühiti formalaşdırılır və sahibkarlar tərəfindən sərf olunan vaxta və xərclərə 

qənaət olunur. 
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Kredit-zəmanət mexanizmi üzrə zəmanət ödənişlərinin və subsidiyanın ödənilməsinin dövlət 

büdcəsi hesabına həyata keçirilir. Subsidiyanın ödənilməsi üçün ilkin olaraq dövlət 

büdcəsindən Fondun hesabına 20 milyon manat vəsait köçürülmüşdür. 

Elektron kredit platforması vasitəsilə müraciətlərin qəbulu 30 iyun 2020-ci il tarixdən etibarən 

başlamışdır. Hesabat dövründə dövlət zəmanəti ilə kreditlərin alınması üçün kredit tələbatı 

949.1 milyon manat olan 3 320 müraciət daxil olmuşdur. Bu müraciətlərin 81%-i sürətli, 19%-i 

isə ənənəvi olmuşdur.  

 

Bu müraciətlərdən kredit tələbatı 169.3 milyon manat olan 529-na (17.3%)  kredit verilməsi 

təsdiq edilmişdir. 17 MKT tərəfindən kredit verilməsi təsdiq edilmiş müraciətlərin 432-si sürətli, 

97-si isə ənənəvidir. 

• Təsdiq olunmuş 529 müraciətdən kredit tələbatı 148 milyon manat olan 433-nə (81.9%) 

Fond tərəfindən zəmanət verilmişdir. Zəmanət verilmiş müraciətlər üzrə zəmanət məbləği 

86.1 milyon manat təşkil edir. 

• 01.01.2021-ci il tarixinədək Fonda birdəfəlik komissiyası ödənilmiş və zəmanəti qüvvəyə 

minmiş müraciətlər üzrə kredit məbləği 130 milyon manat, zəmanət məbləği isə 74.8 

milyon manat təşkil etmişdir. 

2393
72%

927
28%

Müraciətlərin regionlar üzrə bölgüsü, sayı üzrə 

Bakı şəhəri Regionlar

344
79%

89
21%

Verilmiş zəmanətlərin növlərinə 
görə bölgüsü, say üzrə   

Sürətli müraciət Ənənəvi müraciət

352
81%

81
19%

Verilmiş zəmanətlərin regionlar 
üzrə bölgüsü, say üzrə  

Regionlar Bakı şəhəri və onun qəsəbələri
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7. Mövcud kredit portfeli üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılması  

Fondun yeni Qaydasına əsasən pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən 

sahibkarların mövcud 1 milyard manat kredit portfeli üzrə faizləri subsidiyalaşdırılır. Belə ki, 10 

mart 2020-ci il tarixədək alınmış kreditlərin illik faiz dərəcəsinin 10 faiz bəndi mart ayından 

başlayaraq 12 ay ərzində dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Bu mexanizm kreditlərin 

müddətindən və faiz dərəcəsindən asılı olmayaraq tətbiq olunur. 

 

Mövcud kredit portfeli üzrə faizlərinin subsidiyalaşdırılması üçün 100 milyon manat vəsaitin 

ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu vəsaitin 50 milyon manatı dövlət büdcəsi, 50 milyon manatı 

isə Fond tərəfindən təmin ediləcəkdir. Bu məqsədlə artıq dövlət büdcəsindən 50 milyon manat 

vəsait Fondun hesabına köçürülmüşdür. 

Hesabat dövrü ərzində subsidiyanın alınması ilə bağlı 25 kredit təşkilatı vasitəsilə 2375 

müraciət daxil olmuş, bunlardan 1992-nə subsidiyanın verilməsi barədə müsbət qərar qəbul 

edilmişdir. Müsbət qərar qəbul edilmiş müraciətlər üzrə kreditlərin qalıq məbləği 483 milyon 

manat, subsidiyanın məbləği isə 33 milyon manat təşkil edir. Artıq bu məbləğin 20 milyon 

manatı sahibkarlıq subyektlərinə ödənilmişdir.  

 

Faizlərin subsidiyalaşdırılması məqsədilə daxil olmuş müraciətlər 

S/s Kredit təşkilatının adı 

Daxil olan müraciət 
Subsidiyalaşdırılmasına dair 

müsbət qərar qəbul edilmişlər 

Sayı 

Kredit 

qalıqlarının 

cəmi 

Subsidiya 

məbləği Sayı 

Kredit 

qalıqlarının 

cəmi 

Subsidiya 

məbləği 

min manatla min manatla min manatla min manatla 

1 "PAŞA Bank" ASC 110 144 299 10 647 78 97 181 7 671 

2 
"Bank Respublika" 
ASC 

442 44 665 3 459 394 42 098 3 283 

3 "TuranBank" ASC 57 55 477 4 589 38 31 260 2 749 

4 
"Azərbaycan Sənaye 
Bankı" ASC 

9 70 233 3 512 8 54 419 2 721 

5 "Muğanbank" ASC 41 49 108 2 117 37 44 958 1 933 
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6 
"Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı" 
ASC 

42 26 210 2 045 29 24 306 1 879 

7 Bank "BTB" ASC 158 23 622 2 002 143 21 321 1 828 

8 ASC "Xalq" Bankı 90 44 548 2 973 50 24 876 1 586 

9 
"Ziraat Bank 
Azərbaycan" ASC 

67 27 361 1 890 59 22 426 1 579 

10 "Expressbank" ASC 465 17 056 1 282 456 16 522 1 237 

11 "Rabitəbank" ASC 132 17 638 1 531 97 11 552 982 

12 "Bank Avrasiya” ASC 19 26 756 1 322 14 19 856 876 

13 "Kapital Bank" ASC 69 24 760 1 813 47 13 019 859 

14 "Yelo Bank" ASC 129 12 414 1 061 94 9 401 808 

15 "AccessBank" QSC 191 10 590 823 162 8 650 679 

16 
"Aqrarkredit" BOKT 
QSC  

40 22 158 1 475 22 9 029 665 

17 "Unibank" KB ASC 89 5 314 455 70 4 655 406 

18 
"YapıKredi Bank 
Azərbaycan" QSC 

24 6 968 428 23 6 368 400 

19 "Bank of Baku" ASC 154 5 930 421 142 5 649 398 

20 "Günay Bank" ASC 2 10 710 134 2 10 710 134 

21 "AFB Bank" ASC 5 1 274 115 4 1 174 106 

22 
"Bank VTB 
(Azərbaycan)" ASC 

17 4 258 295 9 1 121 93 

23 
"Azər Türk Bank" 
ASC 

13 2 821 145 8 1 715 85 

24 
BOKT “Embafinans” 
QSC 

7 1 098 95 6 607 51 

25 
"Asel Kredit" BOKT 
MMC 

3 87 8 0 0 0 

Yekun: 2 375 655 354 44 637 1 992 482 873 33 007 
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8. Mənfəət və zərər hesabatı (Audit olunmamış) 

                                                                                                    min manatla 

  2020-ci il 

Faiz gəlirləri 7 997 

Cərimə gəlirləri 11 

Depozit gəlirləri 1 007 

Zəmanət haqqı (birdəfəlik) 650 

Komisyon haqqı(zəmanət) 51 

Digər gəlirlər  4 

Əməliyyat gəlirləri 9 720 

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyat ayırmaları (35 086) 

İşçi heyəti ilə bağlı xərclər (4 086) 

İnzibati xərclər (629) 

Amortizasiya xərcləri (434) 

Vergidən əvvəl zərər (30 515) 

Mənfəət vergisi (201) 

Mənfəət/zərər (30 716) 
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9. Fondun hüquq və mənafelərinin müdafiəsi, problemli kreditlərinin bərpası 

istiqamətində görülmüş işlər 

LPO banklar üzrə görülmüş işlər: 

Ləğv prosesində olan KB “Bank Standard” QSC, “Texnikabank” ASC, “Gəncəbank” ASC, 

“Atrabank” ASC, “Dəmirbank” ASC, “Deka-Bank” ASC,  “Kredobank” ASC, “Zaminbank” ASC 

və “Bank of Azerbaijan” ASC-dən SİF-in vəsaiti hesabına kredit almış sahibkarlıq subyektlərinin 

bankların lisenziyası ləğv olunduğu tarixdən 31.07.2018-ci il tarixədək geri ödədikləri kredit 

vəsaitlərinin qaytarılmasından ƏSF-nin imtinasının qanunsuz və əsassız sayılmasına dair SİF-

in ərizələrinin təmin edilməməsi barədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin müvafiq qərarlarından 

verilmiş kassasiya şikayətləri üzrə Ali Məhkəmədə məhkəmə iclaslarında iştirak edilmiş, Ali 

Məhkəmənin müvafiq qərarları ilə kassasiya şikayətləri təmin olunmamışdır. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının ərizəsi əsasında Bakı 

Apellyasiya Məhkəməsinin müvafiq qərarları ilə “AtaBank” ASC və “AGBank” ASC müflis elan 

olunmuş və Əmanətlərin Sığortalanması Fondu banklara ləğvedici təyin edilmişdir. Bununla 

əlaqədar olaraq qeyd olunan banklar üzrə Fondun tələbinin qeydə alınması təmin edilmişdir. 

LPO banklarda olan kredit portfeli üzrə kreditlərin yığılması prosesin səmərəliliyinin 

artırılması məqsədilə SİF ilə ləğvedici ƏSF arasında 23.09.2020-ci il tarixində birgə tədbirlər 

planı təsdiq olunmuşdur. Tədbirlər planının icrasına uyğun olaraq, ƏSF-dən portfel üzrə 

kreditlərin təminatları barədə məlumatlar alınaraq təhlil edilmiş, 31.08.2018-ci il tarixinədək 

ƏSF-də toplanmış 35.8 milyon manat vəsaitin SİF-ə qaytarılması üçün əlavə vəsaitin ayrılması 

barədə ƏSF-dən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə ünvanlanacaq məktub 

layihəsi hazırlanmış, ödəniş qabiliyyəti yüksək sahibkarlıq subyektlərinin kreditlərinin sağlam 

banklara köçürülməsi məqsədilə banklara müraciətlər edilmiş, “Kapitalbank” ASC-nin 

“Aqrarkredit” QSC-nin iştirakı ilə birgə görüşlər keçirilmiş, o cümlədən “Gədəbəy Mineral Su” 

MMC, “Aqropol” MMC, “AS İnşaat” MMC və Şükürov İlkin Mirzəxan oğluna ayrılmış kredit 

portfelinin digər banklar tərəfindən götürülməsi istiqamətində işlər aparılmışdır.  

Məhkəmə proseslərində iştirak: 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondun tərəfindən 2020-ci il ərzində  “Atabank” ASC-yə, “Para” 

BOKT ASC-yə, “Fim Finans Kredit İttifaqı” MMC-yə, “Aqroinvest Kredit İttifaqı” MMC-yə, 

“Yüksəliş Kİ” MMC-yə, “Azəri Finans” MMC-yə, “A.F.S Kredit İttifaqı” MMC-yə, Rəsul 

Rəşidzadə və ortaqları tam ortaqlıq “TAC” Kredit İttifaqına, “Kömək Kİ” MMC-yə qarşı borc 

tələbinə dair iddia ərizələri üzrə qaldırılmış iddia ərizələri əsasında kommersiya işləri ilə 

əlaqədar aidiyyəti məhkəmə orqanlarında Fondun qanuni-hüquqi maraqları qorunaraq, 
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müvafiq məhkəmə qərarlarının çıxarılması təmin edilmişdir. “Atabank” ASC-nin ləğvi ilə 

əlaqədar qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq məhkəmə prosesi üzrə icraata xitam 

verilmişdir. 

“Ağan Kredit İttifaqı” MMC-dən, “Şahsevən” Kredit İttifaqı MMC-dən, “Kömək Kredit 

İttifaqı” MMC-dən və “Ləman” Məhdud Məsuliyyətli Kredit İttifaqından borcun tutularaq 

ödənilməsi barədə çıxarılmış məhkəmə qətnamələrinin icra vəziyyəti barədə məlumatların 

təqdim edilməsi barədə müvafiq olaraq İmişli, Beyləqan, Füzuli və Ağsu rayon İcra və 

Probasiya şöbələrinə sorğular göndərilmiş, icra tədbirlərinin izlənilməsi məqsədilə onlarla 

mütəmadi telefon əlaqəsi saxlanılmışdır.  

“GəncəBank” ASC-nin, “Azəri Finans” MMC-nin, “Şahsevən” Kİ MMC-nin və “Ağan” Kİ 

MMC-nin rəhbər vəzifəli şəxsləri barədə vəzifədən sui-istifadə, vəzifə saxtakarlığı, eləcə də 

güzəştli kredit əldə edərək təyinatı üzrə istifadə etməmiş sahibkarlıq subyektləri Xankişiyev 

Oqtay İsbəndiyar oğlu, Həsənova Tahirə Musa qızı (həyat yoldaşı Zakir Həsənov) barədə 

açılmış cinayət işləri üzrə müvafiq məhkəmə instansiyalarında keçirilmiş məhkəmə 

proseslərində zərərçəkmiş şəxs qismində iştirak edilərək Fondun qanuni-hüquqi maraqlarının 

qorunması təmin edilmişdir. 
  

 Normativ hüquqi təminat sahəsində görülmüş işlər: 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 4 aprel tarixli 135s nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının 6-cı, 8-ci və 12.1-ci bəndlərinin icrası, o 

cümlədən ölkə iqtisadiyyatında qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşlarının və sahibkarlıq 

subyektlərinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının artırılması ilə əlaqədar sahibkarlığın 

inkişafına dəstək mexanizminin təkmilləşdirilməsi, eləcə də koronavirus infeksiyasının işgüzar 

mühitə və iqtisadi fəallığa təsirinin minimuma endirilməsi məqsədilə müvafiq tədbirlərin 

görülməsi məqsədilə “Koronavirus (COVID-19) pandemiyasından zərər çəkmiş sahələrdə 

fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinə veriləcək bank kreditləri üzrə dövlət zəmanətinin 

verilməsi və kredit faizlərinin subsidiyalaşdırılması” Qaydası və “Koronavirus (Covid-19) 

pandemiyasından zərər çəkmiş sahibkarlıq subyektlərinin mövcud kredit portfeli üzrə faiz 

dərəcələrinə subsidiya verilməsi Qaydası”nın layihəsi işlənib hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim 

olunmuş və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 iyul 2020-ci il tarixli 249 nömrəli 

Qərarı ilə təsdiq edilmişdir.  

Bundan başqa, Fondun fəaliyyət istiqamətlərinə Azərbaycan Respublikası Nazirlər 

Kabinetinin 2020-ci il 4 aprel tarixli 135s nömrəli Sərəncamından irəli gələn istiqamətlər üzrə 

əlavələrin edilməsi, eləcə də fəaliyyətinin daha da təkmillələşdirilməsi məqsədilə “Azərbaycan 

Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun vəsaiti hesabına güzəştli kreditlərin verilməsi 
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Qaydası”nın təsdiq edilməsi və “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət 

dəstəyi mexanizminin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2018-ci il 31 iyul tarixli 224 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə hazırlanmış 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman layihəsi 04.06.2020-ci il tarixində 1052 nömrəli 

Fərmanla təsdiq olunmuşdur. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 09 iyul 2020-ci il tarixli 249 

nömrəli Qərarının icrasının təmin edilməsi məqsədilə “Sahibkarlıq subyektləri tərəfindən alınan 

kreditlərə Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 

Nazirliyi tərəfindən dövlət zəmanətinin verilməsi barədə Çərçivə Zəmanət Sazişi”nin 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə naziri və Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə 

Şurasının sədri tərəfindən imzalanması təmin edilmiş, fəaliyyət üzrə müvafiq sənədlərin 

layihələri hazırlanaraq Fondun Müşahidə Şurasında təsdiq olunmuş, müvəkkil kredit təşkilatları 

ilə əməkdaşlıq müqavilələri bağlanılmışdır. 

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

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Nizamnaməsi”nə 

dəyişiklik edilməsi haqqında” hazırlanmış Fərman layihəsinin aidiyyəti qurumla razılaşdırılaraq, 

yuxarı orqana müvafiq qaydada təqdim edilməsi təmin edilmişdir. Fərman layihəsi 12 dekabr 

2020-ci il tarixdə təsdiqlənmiş və SİF-in İdarə Heyətinin say tərkibi artırılmışdır. 

Hesabat dövrü ərzində Müşahidə Şurasının 7 (yeddi) iclası təşkil edilmiş və keçirilmiş 

iclaslarla əlaqədar müvafiq protokol və qərarlar hazırlanmışdır.  

Hesabat dövrü ərzində daxil olmuş normativ sənədlərin layihələrinə baxılaraq müvafiq 

rəy və təkliflərin təqdim olunması, eləcə də fondun fəaliyyətindən irəli gələn məsələlər üzrə 

qanunvericiliyin tələblərinin izahı ilə bağlı fiziki və hüquqi şəxslərdən, o cümlədən müvəkkil 

kredit təşkilatlarından daxil olmuş müraciətlərə baxılaraq cavablandırılması təmin olunmuşdur.  

Hesabat dövrü ərzində Hüquq və problemli aktivlərlə iş şöbəsi tərəfindən SİF-in digər 

struktur bölmələrinin tərtib etdikləri sənədlərin, müvafiq müqavilə layihələrinin, o cümlədən 

“Koronavirus (Covid-19) pandemiyasından zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən 

sahibkarlıq subyektlərinə veriləcək bank kreditlərinə dövlət zəmanətinin verilməsi və kredit 

faizlərinin subsidiyalaşdırılması ilə əlaqədar banklardan daxil olmuş müraciətlər üzrə 

sahibkarlıq subyektləri ilə bağlanmış kredit, girov, ipoteka və zaminlik müqavilələrinin hüquqi 

ekspertizası həyata keçirilmişdir. 
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10. Risklərin idarəolunması 

Sahibkarlığın İnkişafı Fondu risklərin idarə edilməsi üzrə hesabatlılıq sistemini qarşıya 

qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq və risklərin Fondun aktivlərinin təhlükəsizliyini təmin edən 

səviyyədə saxlamaq üçün tətbiq edir. Fondda effektiv inteqrasiya oluna bilən risk sisteminin 

qurulması, risklərin idarəolunması prosesinin vahid standartlaşdırılmış yanaşma əsasında 

davamlı təkmilləşdirilməsi aparılmaqla yaradılması və risk hesabatlılıq sisteminin tətbiq 

edilməsi vacib xarakter daşıyır. 

Bu məqsədlə Fondun fəaliyyəti, aktivlərinin idarə olunması və strukturuna, eləcə də 

fəaliyyət göstərdiyi mühitə uyğun risklərin effektiv idarə edilməsi sisteminin yaradılması və 

tətbiqinə ehtiyac yaranmışdır. 

Fond tərəfindən qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün risklərinin 

idarəolunması prosesinin təmin edilməsi məqsədilə risklərin vaxtında müəyyən edilməsi, 

qiymətləndirilməsi, təhlili, monitorinqi və onlara nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə görülmüş 

işlər: 

- Fondla əməkdaşlıq etmək üçün müraciət etmiş bütün kredit təşkilatlarının maliyyə-

statistik göstəriciləri və fəaliyyətləri təhlil edilmiş və nəticələri İdarə Heyətinə təqdim 

edilmişdir; 

- Müvəkkil kredit təşkilatları tərəfindən limitin ayrılması ilə bağlı daxil olan müraciətlərin 

mütəmadi olaraq təhlilləri aparılaraq Fondun Müşahidə Şurasına və İdarə Heyətinə 

təkliflər təqdim edilmişdir; 

- Risk hesabatı çərçivəsində Fondun kredit riskləri üzrə siyasəti barədə təkliflər 

hazırlanaraq İdarə Heyətinə təqdim edilmiş və bununla bağlı rəhbərlik tərəfindən 

müvafiq tədbirlər görülmüşdür; 

- Fondun kredit portfeli üzrə PAR analizi aparılmış, 30 gündən artıq gecikmədə olan 

kreditlər təhlil olunmuş və müvafiq risk xəritələri hazırlanaraq İdarə Heyətinə təqdim 

edilmişdir. Bundan əlavə gecikmələr üzrə açıq məhkəmə işləri və nəticələri təhlil edilmiş, 

kredit portfelinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması məqsədilə təkliflər verilmişdir; 

- Ayrılmış güzəştli kreditlər üzrə iqtisadi rayonlar, iqtisadiyyatın sahələri və kreditlərin 

növünə dair diversifikasiyalar aparılmışdır. Hər bir iqtisadi rayon, iqtisadi sahələr və 

kreditlərin həcmi üzrə asılılıq həddinin təhlili aparılmış, asılılıqların azaldılması üçün 

müvafiq tədbirlərin görülməsi və sahələr üzrə limitlərin təyin edilməsi ilə bağlı təkliflər 

verilmişdir;  
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- Korporativ risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılması məqsədilə ümumi müddəalar 

ilkin versiya üzərində yaradılmış, qaydaların hazırlanması və korporativ risklərin idarə 

edilməsinin təkmilləşdirilməsi üzrə müvafiq işlərin görülməsi davam etdirilmişdir; 

- MKT-lərin qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirməsi ilə bağlı yeni Scoring mexanizmi üzrə 

ilkin qiymətləndirmə meyarları müəyyən edilmiş və təkmilləşdirilmə işləri davam etdirilir; 

- Kreditlər üzrə ehtiyat fondunun yaradılması məqsədilə metodologiya hazırlanmış, illik 

ehtiyat hesablanmış və təkmilləşdirmə işləri  davam etdirilir. 

 

 

 

Fondun qarşılaşdığı əsas risklər: 

 

Riskin növü 
Risk 

reytinqi 
Risk növünün tam təsviri 

Riskin minimallaşdırılması 

tədbirləri 

Əsas borcun 

ödənilməməsi 

riski 

Yüksək risk MKT tərəfindən əsas borcun 

qaytarılmaması və ya gecikdirilməsi 

nəticəsində yaranan kredit riski 

1. Monitorinqlər keçirmək 

2. MKT-nin təhlil edilməsi 

Faiz borcunun 

ödənilməməsi 

riski 

Yüksək risk MKT tərəfindən faiz  borcunun 

qaytarılmaması və ya gecikdirilməsi 

nəticəsində yaranan kredit riski 

1. Monitorinqlər keçirmək 

2. MKT-nin təhlil edilməsi 

MKT-dən 

asılılıq riski 

Orta risk Bir MKT-də portfelin cəmləşməsi 

nəticəsində yaranan kredit riski 

MKT-lərə müəyyən olunmuş limitlərə 

yenidən baxılması 

Sahədən 

asılılıq riski 

Dözümsüz 

risk 

Eyni sektorda fəaliyyət göstərən 

müştərilərdə portfelin cəmləşməsi 

nəticəsində yaranan kredit riski 

1. Sahələr üzrə limitlərin müəyyən 

olunması və onlara yenidən 

baxılması 

2. İcra intizamını və icraya görə 

cəzalandırma tədbirlərini 

sərtləşdirmək 
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11. 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 auditin məqsədi struktur bölmələrdə audit 

tədbirləri keçirərək hüquqi, tənzimləyici və digər qaydalara əməl edilməsi vəziyyətini yoxlamaq, 

daxili idarəetmə və nəzarət sistemlərinin, idarəetmə prosesinin təkmilləşdirilməsi yolu ilə 

Fondun fəaliyyət məqsədlərini dəstəkləməkdir. 

Hesabat dövrü ərzində şöbə tərəfindən Fondun struktur bölmələrində auditlərin aparılması 

üçün risk əsaslı illik plan-qrafik tərtib olunmuş və Müşahidə Şurasının 28.02.2020-ci il tarixli 01 

saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir. İllik plan-qrafikə uyğun şəkildə aparılmış hər bir audit tədbirinin 

nəticəsində aşkar edilmiş uyğunsuzluqların aradan qaldırılması istiqamətində audit aparılan 

struktur bölmələrinin rəhbərləri və Daxili audit şöbəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə birgə 

görüşlər keçirilmiş, həmin tədbirlər barədə İdarə Heyətinə məlumat verilmişdir. Aparılan 

nəzarət tədbirlərinə dair İdarə Heyətinin sədrinə xidməti məruzələr hazırlanmış, yoxlamalar 

zamanı əvvəlki auditin nəticələrinin monitorinqi aparılmışdır. 

Hesabat ili ərzində Daxili audit şöbəsi tərəfindən Fondun kənar auditini həyata keçirən 

“UHY Audit” MMC-nin rəhbərliyi ilə görüşlər keçirilmiş, 2019-cu il üzrə “Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlarına uyğun Hazırlanmış Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorun 

Hesabatı”nın hazırlanması zamanı zəruri məlumatlar təqdim edilmiş, Fondun likvidlik 

səviyyəsinin təyin edilməsi üçün birgə qiymətləndirilmə aparılmışdır.  

Lakin bununla belə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən ölkə 

ərazisində koronovirus (COVID-19) infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı 

tədbirlər çərçivəsində işçilərin say həddinin 30 faizədək azaldılması tapşırığı ilə əlaqədar, 

hesabat ili ərzində illik plan-qrafikin tam reallaşdırılması mümkün olmamışdır. Belə ki, Təhlil və 

risklərin idarə olunması şöbəsində və Maliyyə və kreditlərin uçotuna nəzarət şöbəsində 

nəzərdə tutulan audit tədbirləri aparılmamışdır. Həmin auditlərin Fondun Müşahidə Şurasının 

müvafiq qərarından sonra 2021-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Hesabat ili ərzində plandankənar nəzarət tədbirlərinin aparılması haqqında Müşahidə 

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

keçirilmişdir.  

Şöbə tərəfindən 2020-ci il ərzində daxil olmuş müraciətlərə qanunvericiliklə müəyyən 

olunmuş qaydada və müddətdə baxılmış, şikayətlərin yaranma səbəblərinin aradan 



52 

 

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. 

Fondda Daxili audit şöbəsinin işçilərinin pandemiya dövründə ixtisaslarının artırılması və 

yeni biliklər əldə etmələri işi nəzarətdə saxlanılmış, İnzibati işlər və insan resursları şöbəsinə 

bu sahədə görüləcək tədbirlər haqqında təkliflər verilmişdir.  

Eyni zamanda hesabat dövründə şöbə tərəfindən hazırlanmış və 04.06.2020-ci il tarixli 

9/304 nömrəli xidməti məruzə ilə İdarə Heyətinin sədrinə təqdim olunmuş “Koronavirus 

(COVİD-19) infeksiyası ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun 

əməkdaşlarının sağlam və təhlükəsiz şəkildə fəaliyyətinin təmin edilməsinə dair Təlimat” 

Fondun 04.06.2020-ci il tarixli F-16 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bundan əlavə şöbə 

tərəfindən “Fondun pandemiya dövründə fəaliyyət istiqamətləri üzrə tövsiyyə olunan tədbirlər” 

hazırlanmış və 17.12.2020-ci il tarixli 9/946 nömrəli xidməti məruzə İdarə Heyətinin sədrinə 

təqdim olunmuşdur.       
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12. Daxil olmuş müraciətlər 

2020-ci il ərzində Fonda vətəndaşlardan və hüquqi 

şəxslərdən icra xarakterli 1100 müraciət (vətəndaşlardan 

950 (86.4%), hüquqi şəxslərdən 150 (13.6%) müraciət) 

daxil olmuşdur. Daxil olan müraciətlərin 133-ü (12%) 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Administrasiyasından, 11-i (1%) Azərbaycan 

Respublikasının Milli Məclisindən, 57-si (5.2%) 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetindən, 15-i 

(1.4%) digər dövlət orqanlarından daxil olmuşdur. Digər 

884 (80.4%) müraciətin 564-ü 

(51.3%) İqtisadiyyat Nazirliyi 

vasitəsi ilə 320-si (29.1%) isə 

birbaşa Fonda daxil olan 

müraciətlərdir. 2020-ci il ərzində 

Fonda daxil olan müraciətlərin 680-

i (61.8%) güzəştli kredit alınması, 

43-ü (3.9%) ayrılmış kredit 

vəsaitinin müddətinin uzadılması, 

26-sı (2.4%) qəbula dəvət 

olunmasının xahiş olunması, 21-i 

(1.9%) kreditin alınmasında 

yaranmış problemlərlə bağlı və 330-

u (30%) isə digər məsələlər üzrə 

olmuşdur. 2020-ci il ərzində Fonda 

164 şikayət xarakterli müraciət daxil 

olmuşdur ki, bunlardan 59-u (36%) 

müvəkkil kredit təşkilatları ilə, 27-si 

(16.5%) Fond ilə, 43-ü (26.2%) 

güzəştli kreditin verilməsi ilə bağlı, 4-ü (2.4%) digər dövlət orqanları ilə yaranan problemlərlə 

bağlı, 15-i (9.4%) faiz subsidiyası ilə bağlı, 12-si (7.3%) qəbula dəvətlə bağlı,  2-si (1.2%) işlə 

təmin edilmə ilə bağlı, 1-i (0.6%) restrukturizasiya ilə bağlı, 1-i (0.6%) zəmanətlə bağlı 

şikayətlər olmuşdur. Daxil olan 1100 müraciətin 12-si nəzarətə alınmış, 402-si isə təkrar 

xarakterli müraciətlərdir. Nəzarətə alınmış müraciətlərin 11-i ərizə, 1-i isə şikayət xarakterlidir. 

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

Birbaşa SİF-ə 
daxil olmuş 
müraciətlər

32%

İqtisadiyyat 
Nazirliyi

38% Prezident 
Administrasiyası

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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13. 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 üzrə 

müvafiq işlər görülmüşdür: 

✓ “Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına 

dair Strateji Yol Xəritəsi”; 

✓ “Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının 

istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsi”; 

✓ “Azərbaycan Respublikasında ixtisaslaşmış turizm sənayesinin inkişafına dair Strateji 

Yol Xəritəsi”.  

• Fondun Müşahidə Şurasının 28 fevral 2020-ci il tarixli qərarı ilə 2020-ci il üzrə Fondun 

güzəştli kreditlərinin verilməsi çərçivəsində prioritet istiqamətlərə aşağıdakı sahələr daxil 

edilmişdir:  

✓ kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı üzrə nəzərdə tutulmuş müxtəlif 

sahələrin dəstəklənməsi; 

✓ startap layihələrinin dəstəklənməsi; 

✓ turizmin inkişafı üzrə layihələrin dəstəklənməsi (eləcə də kənd turizmi layihələrinin 

dəstəklənməsi). 

• Fondun vəsaiti hesabına 2020-ci il ərzində strateji yol xəritələrinin icrası çərçivəsində 

aşağıdakı işlər görülmüşdür: 

✓ kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və kənd təsərrüfatına xidmət 

infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı 839 layihəyə 73.8 milyon manat güzəştli kredit 

verilmişdir; 

✓ turizmin inkişafı ilə bağlı 7 layihəyə 663 min manat güzəştli kredit verilmişdir; 

✓ startap layihələrinin dəstəklənməsi, onlara beynəlxalq təcrübədə tətbiq olunan 

xidmətlərin göstərilməsi və ya koordinasiya edilməsi məqsədilə Fondda fəaliyyətə 

başlamış “Biznes İnkubasiya Mərkəzi”ndə 2020-ci ərzində yanvar-mart aylarında 

startapçılara köməkliyin göstərilməsi ilə bağlı işlər davam etdirilmiş və 5 layihənin 

komanda üzvlərinə müvafiq dəstək göstərilmişdir.  
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14. Beynəlxalq əlaqələr 

Fond tərəfindən hesabat dövründə də xarici dövlətlərin analoji təşkilatlarının təcrübələrinin 

öyrənilməsi ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilmişdir.  

Eyni zamanda, Fond ilə Türkiyə Respublikasının Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı və 

Dəstəklənməsi Birliyi (bundan sonra KOSGEB) arasında 2019-cu ilin iyul ayında imzalanmış 

Anlaşma Memorandumuna əsasən tərəflər arasında birgə əməkdaşlığın gələcək 

perspektivlərini özündə əks etdirən Fəaliyyət Planını 2020-ci ilin 28 fevral tarixində Fondun 

inzibati binasında keçirilmiş görüşdə hər iki qurumun rəhbərləri tərəfindən imzalanaraq təsdiq 

edilmişdir. Hazırda Fəaliyyət Planının icrası ilə bağlı tərəflər arasında danışıqlar həyata keçirilir. 

Qeyd olunanlarla yanaşı 2019-cu ilin oktyabr ayında Fond ilə Qazaxıstan Respublikasının 

“DAMU Sahibkarlığın İnkişafı Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti arasında sahibkarlığın təşviqi 

və maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının genişləndirilməsi ilə əlaqədar imzalanmış Anlaşma 

Memorandumu əsasında Fəaliyyət Planının tərtib edilməsinə dair qərar qəbul edilmişdir. 2020-

ci ilin mart ayında sözügedən Fəaliyyət Planının ilkin mətni Fond tərəfindən hazırlanmış və 

baxılması üçün Qazaxıstan Respublikasının analoji qurumuna təqdim olunmuşdur.  

Fond ilə Rusiyanın "Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üzrə Federal Korporasiya" Səhmdar 

Cəmiyyəti (Korporasiya) arasında müvafiq sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı 

danışıqların nəticəsi olaraq 2020-ci ilin iyun ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan “Sankt-

Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forum”u çərçivəsində memorandum imzalanması 

planlaşdırılırdı. Lakin, pandemiya səbəbi ilə Forumun keçirilməsi və memorandumun 

imzalanması qeyri-müəyyən tarixə təxirə salınmışdır. Buna baxmayaraq Fondla Korporasiya 

arasında birgə əməkdaşlıq perspektivlərini əks etdirən Fəaliyyət Planı hazırlanmış və tərəflər 

arasında aparılmış onlayn müzakirələr nəticəsində razılaşdırılmışdır. Həm Anlaşma 

Memorandumunun, həm də Fəaliyyət Planının 2021-ci ilin ilk rübündə imzalanaraq təsdiq 

olunması nəzərdə tutulmuşdur. 

Hesabat dövrü ərzində Fondun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar Avropa 

Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və İslam İnkişaf Bankı ilə strateji 

əməkdaşlıq, texniki dəstək və maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsi istiqamətləri üzrə müzakirələr 

aparılmışdır.  


