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Əziz oxucular!

Sahibkarlara, xüsusilə də mikro, kiçik və orta biznes (KOB) subyekt-
lərinə dəstək və xidmətlər göstərən qurumlardan biri də Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyidir (KOBİA). 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci 
il 28 dekabr tarixli Fərmanı ilə yaradılmış KOBİA-nın başlıca fəaliyyət 
istiqamətləri mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində idarəçiliyin 
müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, KOB-ların inkişafının dəstəklənməsi 
və ölkə iqtisadiyyatında rolunun artırılmasından ibarətdir. 2021-ci ildə 
də Agentlik bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirmiş, biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılması, biznesə dövlət xidmətlərinin və KOB sektorunda 
qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi prosesində aktiv iştirak etmiş, yeni 
KOB subyektlərinin yaradılmasına və mövcud KOB-ların inkişafına, 
sahibkarların qanuni maraqlarının müdafiəsinə, KOB-ların bazarlara, bilik 
və innovasiyalara, maliyyə resurslarına çıxışına dəstək göstərmişdir.

2021-ci ildə də Agentlik tərəfindən təmin edilən bir sıra yeni dəstək və 
xidmətlər sahibkarların istifadəsinə verilmişdir. Belə ki, sahibkarların ma-
raqlarının müdafiəsi, onların maarifləndirilməsi və investisiya təşəbbüs-
lərinin reallaşdırılması üçün yerində dəstək və xidmətlər göstərən KOB 
dostu şəbəkəsinin əhatə dairəsi daha da genişləndirilmişdir. KOB sub-
yektlərinin biznes sahəsində bilik və bacarıqlarının, məlumatlılığının artırıl-
ması üçün yeni KOB inkişafı mərkəzləri, eləcə də video təlim platforması 
yaradılmışdır. Yevlax KOB evinin fəaliyyətə başlaması ilə sahibkarlara va-
hid məkanda operativlik və şəffaflıq prinsipləri əsasında xidmət göstərən 
KOB evlərinin sayı ikiyə çatmışdır. 2021-ci ildə, həmçinin sahibkarları  
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3 il müddətinə innovasiya fəaliyyətindən əldə etdiyi gəlirlər üzrə mənfəət 
və gəlir vergisindən azad edən “Startap” şəhadətnaməsinin verilməsinə, 
KOB-ların inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin 
maliyyələşdirilməsinə başlanılmışdır. KOBİA-nın dəstəyi ilə sahibkarların, 
xüsusilə də mikro və kiçik biznes subyektlərinin satış imkanlarını geniş-
ləndirmək, məhsullarını tanıtmaq məqsədilə www.kobmarket.az onlayn 
ticarət portalı istifadəyə verilmişdir.

İnanırıq ki, dünyada və ölkəmizdə biznes üçün bir sıra çətinliklər 
yaradan COVID-19 pandemiyası tezliklə bitəcək və qarşıdakı illər 
Azərbaycan sahibkarları üçün daha uğurlu olacaq, bütün regionlarımızda, 
o cümlədən işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda yeni KOB subyektləri 
yaranacaq, sahibkarlıq fəaliyyəti daha da inkişaf edəcəkdir. 

KOBİA-nın 2021-ci il ərzindəki fəaliyyəti barədə bu nəşrdə ətraflı 
məlumat əldə edəcəksiniz. Bu nəşr, həmçinin fəaliyyətini şəffaflıq və 
sahibkar məmnunluğu kimi prinsiplər üzərində qurmuş KOBİA-nın, bir növ, 
biznes ictimaiyyəti və digər maraqlı tərəflər qarşısında hesabatıdır. Hesab 
edirik ki, KOBİA-nın 2021-ci ildəki fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərinin 
əks olunduğu bu nəşr sahibkarlar və Agentliyin fəaliyyəti barədə məlumat 
əldə etmək istəyən digər maraqlı tərəflər üçün əhəmiyyətli informasiya 
mənbəyi olacaqdır.

Hörmətlə,

Orxan MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
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KOB-lar rəqəmlərdə

KOBİA haqqında  

Missiya və strateji baxış

1.
2.
3.

Strateji 
hədəflər və  
prioritetlər  





Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2017-ci il 
28 dekabr tarixli 1771 
nömrəli “Kiçik və orta 

sahibkarlıq sahəsində idarəet-
mənin daha da təkmilləşdiril-
məsi haqqında” Fərmanı əsasın-
da Azərbaycan Respublikasının 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) yaradılmışdır. 
Dövlət başçısının 26 iyun 2018-ci 
il tarixli 148 nömrəli Fərmanı ilə 
Agentliyin nizamnaməsi və struk-
turu təsdiq edilmişdir. Agentlik 
ölkədə mikro, kiçik və orta sahib- 
karlığın (KOB) inkişafını dəstək-
ləyən, onun tənzimlənməsində, 
KOB maraqlarının qorunmasında 
və problemlərinin həllində işti-
rak edən, sahibkarlara bir sıra 
xidmətlər göstərən, dövlət və 
özəl qurumların bu sahədə xid-
mətlərini əlaqələndirən və sə-
lahiyyətli qurum kimi çıxış edən 
publik hüquqi şəxsdir. Məqsədi-
miz müvafiq sahədə beynəlxalq 
təcrübədə geniş tətbiq olunan 
və müasir tələblərə cavab verən 
çevik idarəetmə sisteminin və 
səmərəli əlaqələndirmə mexa-
nizminin tətbiqi yolu ilə KOB sub- 

yektlərinin ölkə iqtisadiyyatında 
rolunu möhkəmləndirmək, xüsu-
si çəkisini və rəqabət qabiliyyəti-
ni artırmaq, maliyyə resurslarına 
çıxış imkanlarını genişləndirmək 
və onlara institusional dəstək 
mexanizmlərini təkmilləşdirmək, 
dövlət və özəl qurumların bu sahə-
də fəaliyyətini əlaqələndirmək, 
regionlarda sahibkarlığın inkişa-
fına əlverişli şərait yaratmaq, bu 
sahəyə yerli və xarici investisiya-
ların cəlb edilməsinə nail olmaq-
dır. Dörd ildir ki, ölkədə biznes 
mühitinin inkişafında, KOB-ların 
dəstəklənməsində mühüm rol 
oynayan KOBİA əvvəlki illərdə ol-
duğu kimi, 2021-ci ildə də əsas 
vəzifə funksiyalarına uyğun olaraq 
mikro, kiçik və orta sahibkarlığın 
tənzimlənməsi, bu sahədə çevik 
idarəetmə sisteminin və səmərəli 
əlaqələndirmə mexanizminin tət-
biqi, KOB-ların ölkə iqtisadiyyatın-
da rolunun möhkəmləndirilməsi 
və rəqabətqabiliyyətliliyinin artı-
rılması, eləcə də KOB-ların inkişafı 
istiqamətində digər sahələrdə fəa-
liyyətini davam etdirmişdir.

01. KOBİA  
HAQQINDA
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• “Xaçmaz KOB evi”

• “Yevlax KOB evi”

KOBİA-NIN 
STRUKTURU

KOBİA-nın Aparatı

KOB evləri

Daxili audit və 
icra nəzarəti 

şöbəsi

Korporativ 
xidmətlər 

departamenti

KOB dostu 
departamenti

Katiblik

Biznesə xidmətlər 
departamenti

İDARƏ HEYƏTİ 
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Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Mərkəzləri 
(KOBİM)

Dövlət-Sahibkar Tərədaşlığının 
İnkişafı Mərkəzi

KOB evləri
Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Fondları

1. Bakı KOBİM 

2. Sumqayıt KOBİM 

3. Xaçmaz KOBİM 

4. Yevlax KOBİM

5. Zaqatala-Balakən KOBİM

6. Şəki KOBİM

7. Şamaxı-İsmayıllı KOBİM

8. Abşeron KOBİM

9. Ağsu-Kürdəmir KOBİM

10. Saatlı-Sabirabad KOBİM

11. Neftçala-Salyan KOBİM

12. Masallı-Cəlilabad-Biləsuvar  
KOBİM

13. Lənkəran KOBİM

14. Beyləqan-İmişli KOBİM

15. Göygöl-Daşkəsən KOBİM

16. Şəmkir-Gədəbəy KOBİM

17. Tovuz KOBİM

18. Gəncə KOBİM

19. Ucar-Zərdab KOBİM

20. Mingəçevir KOBİM

21. Göyçay-Ağdaş KOBİM
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KOBİA-NIN  
MÜŞAHİDƏ 
ŞURASI

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 28 dekabr tarixli 1771 nömrəli 
Fərmanına əsasən, Agentliyin fəaliyyətinə ümumi rəhbərliyi ictimai əsaslarla 
fəaliyyət göstərən Müşahidə Şurası (7 üzv) həyata keçirir.

Müşahidə Şurasının sədri: 
• Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri

Müşahidə Şurasının üzvləri:
• Azərbaycan Respublikasının maliyyə nazirinin müavini;
• Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini;
• Azərbaycan Respublikasının kənd təsərrüfatı nazirinin müavini;
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti;
• Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial

 İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi sədrinin müavini;
• Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 

Konfederasiyasının prezidenti.

Mikayıl Cabbarov
Sədr

İlqar Fəti-zadə
Üzv

Elçin Zeynalov 
Üzv

Ceyhun Salmanov
Üzv

Anar Əliyev
Üzv

Məmməd Musayev
Üzv
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2021-ci ilin 12 avqust tarixində Azərbaycan Respublikasının 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) Müşahidə 
Şurasının üçüncü iclası keçirilib. 

Müşahidə Şurasının sədri, 
Azərbaycan Respublika-
sının iqtisadiyyat naziri 

cənab Mikayıl Cabbarovun sədr- 
liyi ilə keçirilmiş iclasda Agentli-
yin İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov KOBİA-nın 2020-ci 
il və 2021-ci ilin birinci yarısın-
da fəaliyyəti üzrə görülmüş işlər 
barədə hesabat verib.

Müşahidə Şurasının sədri 
tərəfindən rəqabətədavamlı KOB 

subyektlərinin formalaşdırılma-
sının, dövlət satınalmalarında 
iştirak payının artırılmasının, 
startapların, ixrac potensialı olan 
KOB subyektlərinin dəstəklən-
məsinin diqqətdə saxlanılması 
tapşırılıb. 

 İclasda KOBİA-nın fəaliyyəti, 
mikro, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafı istiqamətində görüləcək 
tədbirlər barədə müzakirələr 
aparılıb. 

Müşahidə Şurasının  
üçüncü iclası
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02. MİSSİYA VƏ  
STRATEJİ BAXIŞ

STRATEJI HƏDƏFLƏR

Azərbaycan Respublikası Pre-
zidentinin 2021-ci il 2 fevral ta-
rixli 2469 nömrəli Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2030: 
sosial-iqtisadi inkişafa dair Mil-
li Prioritetlər” sənədindən irəli 
gələrək hazırlanan “2022-2026-cı 
illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Stra-
tegiyası”nın yekun layihəsində 
KOB subyektlərinin makroiqtisadi 
göstəricilər üzrə hədəfləri təqdim 
olunub.

Qeyri-neft/qaz sektoru 
üzrə ÜDM-də KOB-ların 
payının 35%-ə çatdırılması 
(2019-cu ildə 24,6% olub);

Qeyri-neft/qaz sektoru 
üzrə məşğulluqda KOB-ların 
payının 60%-ə çatdırılması 
(2019-cu ildə 53% olub).

35%

60%

STRATEJI PRIORITETLƏR 

“Azərbaycan Respublikasının 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin 2021-2025-ci illər 
üzrə əsas icra göstəriciləri” İdarə 
Heyəti sədrinin müvafiq əmri ilə 
təsdiq olunub. Burada strateji hə-
dəflər aşağıdakı istiqamətlərdə 
müəyyən edilib :

 

KOB-ların “G2B” və “B2B”  
xidmətinə çıxışına dəstək;

KOB-ların bazarlara  
çıxışına dəstək;

KOB-ların maliyyə resurslarına  
çıxışına dəstək;

KOB mühitinin təkmilləşdirilməsi;

KOB-ların bilik və innovasiyalara  
çıxışına dəstək;

İnstitusional inkişaf.
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03. KOB-LAR 
RƏQƏMLƏRDƏ

136 743MİKRO SAHİBKARLIQ  
SUBYEKTLƏRİNİN SAYI

KİÇİK SAHİBKARLIQ  
SUBYEKTLƏRİNİN SAYI

ORTA SAHİBKARLIQ  
SUBYEKTLƏRİNİN SAYI

6 832

2 652

1 306 490 

sahibkarlıq 
subyektlərinin ümumi 

sayı

hüquqi şəxslər

fərdi sahibkarlar 

163 979

1 142 511

Ölkədə sahibkarlığın inkişa-
fı sahəsində aparılan dövlət si-
yasəti və həyata keçirilmiş işlərin 
nəticəsi olaraq 2021-ci ilin 9 ayı 
ərzində qeydiyyata alınmış sahi-
bkarlıq subyektlərinin sayı ümu-
milikdə 6,7% artaraq 2021-ci ilin 
oktyabrın 1-i tarixinə 1 306 490 
olub. Onların 12,5%-i (163 979) 
hüquqi şəxslərin, 87,5%-i %-i  
(1 142 511) fərdi sahibkarların pa-
yına düşür. 

2021-ci ilin 9 ayı ərzində fərdi 
sahibkarlar istisna olmaqla statis-
tik vahidlərin sayı 5,5% artaraq 
2021-ci ilin oktyabrın 1-i vəziy-
yətinə 163 979 olub ki, onların da 
8918-i 2021-ci ilin 9 ayı ərzində 
yaradılıb. Qeydiyyata alınmış sta-
tistik vahidlərin 136 743-ü mikro, 
6832-si kiçik, 2652-si orta, 603-ü 
isə iri sahibkarlıq subyektidir.  
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Ümumilikdə, 2021-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə üzrə kommersi-
ya təşkilatlarının ümumi sayının 93,1 faizini mikro sahibkarlıq subyekt-
ləri, 4,7 faizini kiçik sahibkarlıq subyektləri, 1,8 faizini isə orta sahibkar-
lıq subyektləri təşkil etmişdir.

4,7% 1,8%93,1%

mikro sahibkarlıq kiçik sahibkarlıq orta sahibkarlıq

Kommersiya təşkilatları
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Koordinasiya Qrupu
KOBİA yanında  
İctimai Şura

KOB-larla  
4 təmas platforması KOB könüllüləri  

1.
2.

3.
4.

Fəaliyyət istiqamətləri və 
əməkdaşlıq platformaları





01. KOORDİNASİYA 
QRUPU

Koordinasiya Qrupu KOB evlə-
rində sahibkarlıq subyektlə-
rinə xidmət göstərilməsi za-

manı dövlət qurumları ilə Agentlik 
arasında səmərəli əlaqələndirmə-
nin və operativliyin təmin edilmə-
si məqsədilə Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 21 sentyabr tarixli Qə-
rarı ilə yaradılıb. Koordinasiya Qru-
punda sahibkarlara müxtəlif xid-
mətlər göstərən 30-dan çox dövlət 
qurumunun nümayəndələri təmsil 
olunur.

Koordinasiya Qrupunun üzvləri:
• Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 

Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi 
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi 
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 

Xidməti 
• Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 

Məsələləri Dövlət Xidməti 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyi
• Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi 
• Bakı Nəqliyyat Agentliyi 
• Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi 
• Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
• Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
• Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi 
• “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi 
• “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
• “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
• “Azərbaycan Hava Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
• “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
• “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
• Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu 
• Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu

KOBİA yanında daimi 
fəaliyyət göstərən  
Koordinasiya Qrupunun 
tərkibi

Koordinasiya Qrupunun 
rəhbəri: 
• Azərbaycan Respublikasının 

iqtisadiyyat nazirinin 
müavini

Koordinasiya Qrupu rəhbərinin 
müavini:
• Azərbaycan Respublikasının 

Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri
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KOBİA-nın strateji fəaliyyət istiqamətlərinin həyata keçirilməsi
məqsədilə sahibkarlarla 4 növ təmas platformasından istifadə
olunur.

Ərazi üzrə Sektoral “Bir məkan”  
prinsipi

Elektron  
vasitə

01 02 03 04

02.
KOB-LARLA 
4 TƏMAS 
PLATFORMASI
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Ərazi üzrə

Elektron vasitə

Sektoral

Bir məkan

1. Biznesi 
planla 

3. Biznesi 
işlət

2. Biznesə 
başla

4. Biznesi  
inkişaf etdir

KOB dostu şəbəkəsi (Bakı və regionlarda 7 ko-
ordinator və 34 KOB dostu) KOBİA-nın KOB-lara 
başlıca dəstək mexanizmlərindən olmaqla yanaşı, 
həm də Agentliyin inzibati ərazi vahidləri üzrə nü-
mayəndələridir. KOB dostları sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə bağlı biznes subyektlərinə mövcud dövlət dəstəyi 
mexanizmləri və KOBİA-nın xidmətləri çərçivəsində 
hərtərəfli dəstək göstərir.

KOB inkişafı mərkəzlərində (Bakı və regionlarda 
21 KOB İnkişaf Mərkəzi) mikro, kiçik və orta sahib-
karların bilik və bacarıqlarının artırılması üçün müa-
sir çağırışlara və sahibkarların ehtiyaclarına uyğun 
təlimlər təşkil olunur, praktik məsləhət xidmətləri 
göstərilir.

KOBİA biznes assosiasiyaları ilə sıx əməkdaşlıq 
edir, yeni assosiasiyaların yaradılmasını təşviq edir, 
mövcud assosiasiyaların gücləndirilməsi üçün birgə 
görüşlər, forumlar və digər formatda tədbirlər təşkil 
edir.

Sahibkarlarla operativ təmasda olmaq, xidmət-
lərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq və əhatə dairəsi-
ni genişləndirmək üçün rəqəmsal transformasiya 
proqramı çərçivəsində həyata keçirilən elektron 
xidmətlərdir.

KOB evləri sahibkarlara dövlət-biznes (“G2B”) və 
zəruri biznes-biznes (“B2B”) xidmətlərinin göstəril-
diyi vahid məkandır.

• Sahəvi assosiasiyalarla iş 
• Fokus qruplarla iş

• KOB dostu şəbəkəsi
• KOB inkişafı mərkəzləri

• KOB evləri

• E-KOB evi platforması – 
www.e-kob.gov.az

• Biznes naviqator –  
www.bn.smb.gov.az

• KOB-lar üçün onlayn növbə 
• Business İntelligence – 

hesabatlılıq və təhlil sistemi 
• Fərdi inkişaf platforması –  

www.kobim.az 
• KOB dostu platforması 
• KOB-ların vahid reyestri
• Onlayn ticarət portalı – 

www.kobmarket.az  portalı
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03. İCTİMAİ  
ŞURA

Qida və ictimai iaşə sektorunun 
sahibkarları ilə pandemiya və  
post-pandemiya dövrü ilə bağlı 
müzakirələr aparılıb

Yanvarın 28-də Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KO-
BİA) dəstəyi, Agentlik yanında İc-
timai Şuranın təşkilatçılığı və Azər-
baycan Qida və İçki Sənayeçiləri 
Assosiasiyasının tərəfdaşlığı ilə 
“Qida sənayesi və ictimai iaşə sek-
toru: mövcud vəziyyət və perspek-
tivlər” mövzusunda onlayn forum 
keçirilib. 

İqtisadiyyat Nazirliyi və onun 
struktur bölmələrinin, Kənd Təsər-
rüfatı Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi 
və Dövlət Turizm agentliklərinin 
nümayəndələrinin, qida və ictimai 
iaşə sektorunda çalışan sahibkarlıq 
subyektləri və biznes assosiasiya-
ların iştirakı ilə keçirilmiş forumda 
sahibkarların problemləri müzakirə 
olunub, tədbir iştirakçılarının sual-
ları cavablandırılıb. 
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Martın 15-də KOBİA yanında İctimai Şuranın təşkilatçılı-
ğı və “Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti” İctimai Bir-
liyinin tərəfdaşlığı ilə “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununa gözlənilən dəyişikliklər” 
mövzusunda onlayn forum keçirilib.

KOBİA-nın dəstəyi, Milli Məclisin, aidiyyəti dövlət qurum-
larının, ictimai təşkilatların və qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə 
məşğul olan sahibkarlıq subyektlərinin iştirakı ilə təşkil olun-
muş forumda qiymətləndirmə sahəsində fəaliyyətin hüquqi 
tənzimlənməsinə, o cümlədən bu sahədə qanunvericiliyə 
gözlənilən dəyişikliklərə, qiymətləndirmə sahəsində yerli və 
beynəlxalq standartlara, müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən 
sahibkarlıq subyektlərinin qarşılaşdıqları çətinliklərə dair 
müzakirələr aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar ca-
vablandırılıb. 

KOBİA yanında İctimai Şuranın forumunda 
qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında Qanuna dair 
ictimai müzakirə təşkil olunub
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Aprelin 20-də KOBİA 
yanında İctimai Şuranın 
təşkilatçılığı və Türkiyənin 
Müstəqil Sənayeçilər və İş 
Adamları Birliyinin (MÜSİ-
AD) Azərbaycandakı nü-
mayəndəliyinin tərəfdaşlığı 
ilə “Azərbaycan-Türkiyə iş 
adamları forumu: mövcud 
vəziyyət və perspektivlər” 
mövzusunda onlayn tədbir 
keçirilib. 

Forumda Dövlət Gömrük 
Komitəsinin, Azərbaycanda 
İxracın və İnvestisiyaların 
Təşviqi Fondunun (AZPRO-
MO), Azərbaycan İnvestisi-
ya Şirkətinin, Aqrar Kredit və 
İnkişaf Agentliyinin (AKİA), 
Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatla-
rı Milli Konfederasiyasının, 
Türkiyə Respublikasının Ki-
çik və Orta Müəssisələrin 
İnkişafı və Dəstəklənməsi 
Təşkilatının (KOSGEB), Tür-
kiyənin ölkəmizdəki Ticarət 
Müşavirinin, MÜSİAD-ın, 
ATİB-in və TÜİB-in nü-
mayəndələri, eləcə də hər 
iki ölkədən olan iş adamları 
və biznes assosiasiyaları iş-
tirak ediblər. 

Onlayn forumda ticarət, 
investisiya qoyuluşu, KOB 
sahəsində əməkdaşlıq və s. 
kimi istiqamətlərdə müza-
kirələr aparılıb, iş adamla-
rını maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb. 

KOBİA yanında İctimai 
Şuranın təşkilatçılığı ilə 
Azərbaycan-Türkiyə İş 
Adamları Forumu keçirilib
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Mayın 21-də “Zərgərlik fəaliyyəti: 
mövcud vəziyyət və perspektiv-
lər” mövzusunda biznes forum 

keçirilib. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) yanında İctimai Şura-
nın təşkilatçılığı, KOBİA-nın dəstəyi və 
Azərbaycan Zərgərlər Assosiasiyasının 
tərəfdaşlığı ilə keçirilmiş tədbirdə zərgər-
lik sahəsində fəaliyyət göstərən sahib- 
karlar və müvafiq dövlət qurumlarının, o 
cümlədən İqtisadiyyat Nazirliyi, nazirlik 
yanında Dövlət Vergi Xidməti, Antiinhi-

sar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət 
Xidməti,  AZPROMO, “AzerGold” QSC və 
Dövlət Gömrük Komitəsinin nümayən-
dələri iştirak ediblər.

Tədbirdə Azərbaycanda zərgərlik fəaliy-
yəti, yerli zərgərlik məhsullarının istehsalı, 
sahibkarların çətinlikləri və sektorla bağ-
lı gözləntilərə dair müzakirələr aparılıb, 
sahənin inkişafı barədə təkliflər səslən-
dirilib, sahibkarları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb.

Zərgərlik sahəsinin inkişafına dair 
müzakirələr aparılıb



İyunun 25-də “Qum-çınqıl hasilatı üzrə mövcud çətinliklər, 
biznes imkanları və perspektivlər” mövzusunda forum keçi-
rilib. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) yanın-
da İctimai Şuranın təşkilatçılığı, KOBİA-nın dəstəyi və Qum, 
Çınqıl və Daş İstehsalçıları Assosiasiyasının tərəfdaşlığı ilə 
təşkil olunmuş tədbirdə qum və çınqıl istehsalı ilə məşğul olan 
və bu məhsulların təchizatçıları, sektor üzrə ictimai təşkilatlar 
və müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak ediblər.

Qum-çınqıl istehsalçıları ilə müvafiq dövlət 
qurumları arasında müzakirələr təşkil edilib

Forum çərçivəsində sahib-
karlar və dövlət qurumlarının 
nümayəndələri müvafiq sahə ilə 
bağlı müzakirələr aparıb, sek-
torun inkişafı barədə müxtəlif 
təkliflər səsləndirilib.



KOBİA yanında İctimai Şuranın  
növbəti iclası keçirilib 

İyunun 29-da Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) yanında İctimai Şuranın 
növbəti iclası keçirilib. İctimai Şuraya üzv olan qeyri-hökumət təşkilatlarının və biznes 
assosiasiyaların rəhbərlərinin, KOBİA-nın nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş iclasda 
şuranın fəaliyyəti və növbəti müddətdə görəcəyi tədbirlər müzakirə edilib.

catçıları Assosiasiyasının sədri Fər-
had Qaraşov ötən müddət ərzində 
Şura tərəfindən görülmüş işlər və 
qarşıdakı dövr üçün planlaşdırılan 
tədbirlər barədə məlumat verib. 

İclasda gündəlikdə olan mə-
sələlərə, eləcə də Agentliyin fəa-
liyyətinə və KOB-lara göstərilən 
dəstək mexanizmlərinə dair mü-
zakirələr aparılıb, ayrı-ayrı sek-
torları təmsil edən Şura üzvləri-
nin müvafiq sahələrə dair fikir və 
təklifləri dinlənilib, sualları cavab-
landırılıb. KOBİA yanında İctimai 
Şuranın üzvü, Azərbaycan Qida və 

İçki Sənayeçiləri Assosiasiyasının 
sədri Emin Dostiyari Şuranın katibi 
seçilib. 

Qeyd edək ki, 2018-ci ildən 
etibarən fəaliyyət göstərən KOBİA 
yanında İctimai Şura qurumda 
ictimai iştirakçılığı təmin etməklə, 
kiçik və orta biznesin inkişafı 
ilə bağlı görülən tədbirlər və  
KOBİA-nın fəaliyyətinə ictimai 
nəzarəti həyata keçirir. İctimai 
Şurada 15 qeyri-hökumət təşkilatı 
və sıralarında yüzlərlə sahibkarı 
birləşdirən biznes assosiasiyalar 
təmsil olunur.

İclasdakı çıxışında KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov Agentliyin quru-

mun fəaliyyətində ictimai iştirakçı-
lığın təmin edilməsində maraqlı ol-
duğunu, bu sahədə KOBİA yanında 
İctimai Şura ilə sıx əməkdaşlıq edil-
diyini vurğulayıb. Bildirilib ki, Agent-
lik yanında İctimai Şura tərəfindən 
müxtəlif mövzularda təşkil olunan 
ictimai müzakirələr dövlət-biznes 
dialoquna töhfə verməklə, bu sahə-
də əhəmiyyətli platformadır.

Agentlik yanında İctimai Şura-
nın sədri, Nar İstehsalçıları və İxra-
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Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) yanında 
İctimai Şuranın iyulun 23-də keçirilmiş növbəti forumu “Qa-
dın sahibkarlığı: mövcud vəziyyət və perspektivlər” möv-
zusuna həsr olunub. KOBİA-nın dəstəyi və Azərbaycanda 
Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyasının tərəfdaşlığı 
ilə keçirilmiş tədbirdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində 
fəaliyyət göstərən qadın sahibkarlar və dövlət qurumlarının 
nümayəndələri iştirak ediblər. 

Qadın sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı  
müzakirələr aparılıb

Forumda Azərbaycanda qa-
dın sahibkarlığın inkişafına dair 
fikir mübadiləsi aparılıb, qadın 
sahibkarların təklifləri dinləni-
lib və onları maraqlandıran su-
allar cavablandırılıb.
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KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov, Milli Məclisin 
deputatı Fatma Yıldırım və Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnki-
şafı Assosiasiyasının sədri Səkinə Babayeva tədbirdəki çıxışlarında 
mövzu ilə bağlı fikirlərini bölüşüblər. 
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Avqustun 12-də Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkə-
zi Aparatında Beynəlxalq Gənclər Gününə həsr olunmuş 
“Post pandemiya reallıqları və gənc sahibkarlar: mövcud 
vəziyyət və perspektivlər” mövzusunda gənclərlə görüş ke-
çirilib.  

«Post pandemiya reallıqları və gənc sahibkarlar: 
mövcud vəziyyət və perspektivlər» mövzusunda 
gənclərlə görüş keçirilib 

Kiçik və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyi (KOBİA) və Yeni 
Azərbaycan Partiyası Gənclər 
Birliyinin dəstəyi, KOBİA yanın-
da İctimai Şuranın təşkilatçılığı 
ilə keçirilmiş tədbirdə KOBİA 
yanında İctimai Şuranın səd-
ri Fərhad Qaraşov, KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov, YAP İdarə Heyə-
tinin üzvü, Milli Məclisin üzvü 
Şahin İsmayılov və YAP Gənclər 
Birliyinin sədri Bəxtiyar İslamov 
ölkəmizdə gənclərin hərtərəfli 
inkişafına göstərilən diqqət və 
qayğı, Azərbaycanda həyata ke-
çirilən uğurlu gənclər siyasəti, 
gənclərin biznes təşəbbüslə-
rinin reallaşdırılması və sahib- 
karlıq fəaliyyətinə təşviqi is-
tiqamətindən görülən tədbirlər 
barədə məlumat veriblər. 

Görüşdə gənclərin fikir və 
təklifləri dinlənilib, onları ma-
raqlandıran suallar cavablan-
dırılıb. 
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Azərbaycanda Sosial 
Sahibkarlıq Forumu keçirilib

Sentyabrın 17-də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 
və Dövlət Məşğulluq Agentliyinin dəstəyi, KOBİA yanında İctimai Şuranın 
təşkilatçılığı və “Əlil Sahibkarlar Təşkilatı” İctimai Birliyinin tərəfdaşlığı 
ilə “Azərbaycanda sosial sahibkarlıq: mövcud vəziyyət və perspektivlər” 
mövzusunda forum keçirilib. Tədbirdə aidiyyəti dövlət qurumlarının, biz-
nes assosiasiyaların və ictimai birliklərin nümayəndələri, sosial sahibkar-
lıqla məşğul olan və ya biznes fəaliyyətinə maraq göstərən Vətən mühari-
bəsi qaziləri və əlilliyi olan şəxslər iştirak ediblər. Əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri Sahil Babayevin iştirakı ilə keçirilmiş forumda sosial sa-
hibkarlığın əhəmiyyəti, bu sahənin ölkəmizdə inkişafı və təşviqi istiqamə-
tində görülən işlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 

Forum çərçivəsində əlilliyi olan 
şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgi 
də təşkil olunub. 
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Azərbaycanda reklam bazarının 
mövcud vəziyyəti müzakirə edilib

Oktyabrın 19-da Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin (KOBİA) və Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyinin (ADRA) 
dəstəyi, KOBİA yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə “Azər-
baycanda reklam bazarı: mövcud vəziyyət və perspektivlər” 
mövzusunda forum keçirilib. Tədbirdə aidiyyəti dövlət qu-
rumlarının və reklam şirkətlərinin, biznes assosiasiyaların nü-
mayəndələri iştirak ediblər.

Forumda sahibkarlıq fəaliyyətində reklam vasitələrindən 
istifadə, sağlam və innovativ reklam mühitinin inkişafı və bu 
sahədə həyat keçirilən tədbirlər, reklam bazarı iştirakçılarının 
qarşılaşdıqları çətinliklər barədə müzakirələr aparılıb, tədbir 
iştirakçılarının təklifləri dinlənilib, sualları cavablandırılıb.



Noyabrın 29-da Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi (KOBİA) yanında İcti-
mai Şuranın iclası keçirilib. İctimai Şura-
ya üzv olan qeyri-hökumət təşkilatlarının 
və biznes assosiasiyaların rəhbərlərinin, 
KOBİA-nın nümayəndələrinin iştirakı ilə 
keçirilmiş iclasda ötən bir il ərzində Şu-
ranın fəaliyyəti və 2022-ci ildə nəzərdə 
tutulan tədbirlər müzakirə edilib.

İclasdakı çıxışında KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
Agentliyin qurumun fəaliyyətində ictimai 
iştirakçılığın təmin edilməsində maraq-
lı olduğunu, bu sahədə KOBİA yanında 
İctimai Şura ilə sıx əməkdaşlıq edildiyini 
vurğulayıb. Bildirilib ki, Agentlik yanında 
İctimai Şura tərəfindən müxtəlif mövzu-
larda təşkil olunan ictimai müzakirələr 
dövlət-biznes dialoquna töhfə vermək-
lə, bu sahədə əhəmiyyətli platformadır. 
KOBİA ilə biznes ictimaiyyəti arasında 
qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, 
Agentliyin dəstək mexanizmlərinin sahib- 
karlara təqdim olunması və bu alətlərdən 
istifadənin təşviqi İctimai Şuradan göz-
ləntilər sırasındadır.

Agentlik yanında İctimai Şuranın 
sədri, Nar İstehsalçıları və İxracatçıları 
Assosiasiyasının sədri Fərhad Qaraşov 
2021-ci il ərzində Şura tərəfindən görül-
müş işlər və qarşıdakı dövr üçün planlar 
barədə məlumat verib. 

İclasda gündəlikdə olan məsələlərə 
dair müzakirələr aparılıb, Şura üzvlərinin 
müvafiq sahələrə dair fikir və təklifləri 
dinlənilib. 

KOBİA yanında İctimai Şura qurum-
da ictimai iştirakçılığı təmin etməklə, ki-
çik və orta biznesin inkişafı ilə bağlı gö-
rülən tədbirlər və KOBİA-nın fəaliyyətinə 
ictimai nəzarəti həyata keçirir. İctimai 
Şurada 15 qeyri-hökumət təşkilatı və 
sıralarında yüzlərlə sahibkarı birləşdirən 
biznes assosiasiyalar təmsil olunur. 

KOBİA yanında İctimai Şuranın  
iclası keçirilib
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04. KOB 
KÖNÜLLÜLƏRİ

Ölkəmizin hər bir bölgəsinə, ic-
timai həyatın müxtəlif sahələrinə 
yayılaraq, ölkə gənclərinin həyat 
tərzinə çevrilmiş könüllülər hərəka-
tına öz töhfəsini verən qurumlardan 
biri də KOBİA-dır. Bu gün ölkədə 
fəaliyyət göstərən müxtəlif könül-
lü hərəkatları arasında KOBİA-nın 
“Kiçik və Orta Biznes Könüllüləri” 
(“KOB könüllüləri”) xüsusilə seçilir. 
Agentlik yarandığı gündən etibarən 
könüllülərlə sıx əməkdaşlıq edir 
və bu sahədə yaranmış müsbət 
təcrübəni inkişaf etdirir. 2018-ci 
ildən Agentlikdə “KOB könüllüləri 
proqramı” həyata keçirilir, Könüllü 
Şurası fəaliyyət göstərir. Proqra-
mın məqsədi gənclərin dünyagö-
rüşünün genişləndirilməsi, bilik və 
bacarıqlarının artırılması, gənc-
lərə peşəkar əmək fəaliyyətinə 
başlayanadək əmək vərdişlərinin 
aşılanması, sahibkarlara dəstək 
məqsədilə gənc mütəxəssislərin 
və tələbələrin sahibkarlığa könül-
lü olaraq cəlb edilməsinin təşviq 
olunmasıdır.

2021-ci ildə 150-yə yaxın gənc, 
indiyədək isə 360-dan çox gənc 
KOBİA-da könüllü fəaliyyətinə 
cəlb olunub. Könüllülük fəaliyyəti 
müddətində gənclər müvafiq bilik 
və təcrübə əldə etməklə karyera 

imkanlarını genişləndirir və uğurla 
əmək bazarına daxil olurlar. “KOB 
könüllüsü” olmuş bir sıra gənclər 
artıq müxtəlif dövlət və özəl müəs-
sisələrdə, o cümlədən KOBİA-da 
əmək fəaliyyətinə başlayıblar.

2021-ci ildə 2 könüllü gənc, 
ümumilikdə isə 11 könüllü gənc 
Agentlikdə işlə təmin olunub. 
“KOB könüllüsü” olmuş gənclər 
təhsillərinə, eləcə də könüllülük 
müddətində qazandıqları təcrü-
bəyə uyğun olaraq, Agentliyin KOB 
dostu və Korporativ xidmətlər de-
partamentlərində əmək fəaliyyə-
tinə başlayıblar.

2021-ci ildə  
150-yə yaxın, 

indiyədək isə  
360-dan  
çox gənc

KOBİA-da  
könüllü fəaliyyətinə

cəlb olunub.
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KOB Könüllülərinin fəaliyyəti

2021-ci ildə “KOB könüllüləri” 
Agentliyin dəstəyi və təşkilatçılığı 
ilə keçirilmiş müxtəlif tədbirlə-
rin təşkilinə dəstək göstəriblər. 
“KOB könüllüləri” İqtisadiyyat 
Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ke-
çirilmiş ağacəkmə aksiyasında,  
“kobmarket.az” elektron ticarət 
platforması ilə bağlı maariflən-
dirmə işlərində, Ukrayna-Azər-

baycan İşgüzar Şurasının ilk 
iclasında, Bakıda keçirilmiş 25-
ci Beynəlxalq Biznes Forumda 
(İBF), Azərbaycan-İraq Dəyirmi 
Masasında, KOBİA yanında İcti-
mai Şuranın təşkilatçılığı ilə keçi-
rilmiş müxtəlif forumlarda, Azər-
baycan İnvestisiya və Mədəniyyət 
Sammitində və s. öz fəallıqları ilə 
seçiliblər. 
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Beynəlxalq əməkdaşlıq

Beynəlxalq forumlar

1.
2.

Beynəlxalq 
əlaqələr və 
investisiya  





1

2

06-07.01.2021

KOBİA nümayəndə heyəti Biləş-
miş Ərəb Əmirliklərinə səfər çər-
çivəsində ənənəvi olaraq Dubay 
şəhərində keçirilən “Global Vil-
lage” Beynəlxalq Yarmarkasında 
“Azərbaycan” pavilyonu ilə tanış 
olublar. KOBİA və Dubay şəhə-
rindəki Azərbaycan Ticarət Evinin 
təşkilatçılığı, ölkəmizin Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərindəki Ticarət Nü-
mayəndəliyinin dəstəyi ilə “Azər-
baycan” pavilyonunda bir sıra 
yerli şirkətlərin məhsulları – mey-
və-tərəvəz, meyvə şirələri, kom-
potlar, bal, çay, mürəbbə, şirniy-
yat, konservləşdirilmiş məhsullar, 
xalçalar, kəlağayı, milli suvenirlər 
və s. “Made in Azerbaijan” brendi 
ilə nümayiş olunur.

Dubaya səfər çərçivəsində KOBİA- 
nın nümayəndə heyəti müxtəlif 
qurumlarla KOB sahəsində əmək-
daşlıq perspektivlərini müzakirə 
ediblər. KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov və 

Dubay İnvestisiya Korporasiya-
sının baş direktorunun müavini 
Xalifa Hassan Al Daboos arasında 
təşkil olunmuş görüşdə ölkəmiz-
də KOB-lara göstərilən dövlət 
dəstəyi tədbirləri və Agentliyin 
fəaliyyəti barədə məlumat verilib, 
əməkdaşlıq perspektivlərinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd 
edilib ki, Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən sənaye parklarında ya-
radılmış əlverişli imkanlardan və 
güzəştlərdən istifadə olunmaqla 
birgə layihələrin həyata keçiril-
məsi, Dubay İnvestisiya Korpo-
rasiyasının maliyyə dəstəyi ilə 
ölkəmizdə KOB-ların iştirakı ilə 
layihələrin reallaşdırılması, Azər-
baycanın işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində xarici investorların 
biznes layihələr həyata keçirməsi 
üçün imkanlar genişdir. 

Dubay Ticarət və Sənaye Pala-
tasının prezidenti Hamad Bua-
mim ilə təşkil olunmuş görüşdə 
isə Azərbaycan KOB-larının xa-
rici bazarlara çıxışı, Agentliyin 

KOB-ların bilik və bacarıqlara, 
təlimlərə çıxışını təmin edən KOB 
inkişaf mərkəzləri və palatanın 
tərkib hissəsi olan Dubay Startap 
Şəbəkəsi arasında əməkdaşlıq və 
təcrübə mübadiləsi, Azərbaycan 
və BƏƏ arasında İşgüzar Şura-
nın yaradılması istiqamətində 
əməkdaşlığın davam etdirilməsi 
məsələləri müzakirə edilib. Həm-
çinin görüşdə palataya üzv şirkət-
lərin Azərbaycanın işğaldan azad 
olunmuş ərazilərində investisiya 
layihələrinin həyata keçirilməsin-
də iştirak edə biləcəyi və bu sahə-
də KOBİA-nın onlara informasiya, 
məsləhət, yerli tərəfdaşların ta-
pılması, bazar araşdırması kimi 
istiqamətlərdə dəstək göstərə 
biləcəyi diqqətə çatdırılıb.

21.01.2021

Türk Girişim və İş Dünyası Konfe-
derasiyasının (TÜRKONFED) təşkil 
etdiyi Azərbaycan-Türkiyə birgə 
əməkdaşlıq tədbiri hər iki ölkənin 
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KOBİA Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlıq tədbirində iştirak edib.  
21 yanvar 2021-ci il

KOBİA nümayəndə heyətinin Biləşmiş Ərəb Əmirliklərinə  
səfəri. 6-7 yanvar 2021-ci il

KOBİA və TÜMKİAD arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.  
29 yanvar 2021-ci il

KOBİA-da Misir şirkəti ilə görüş. 08 fevral 2021-ci il

02

03

daşlıq barədə məlumat verilib.  
KOBİA və TÜMKİAD arasında 
əməkdaşlıq perspektivlərinin mü-
zakirə edildiyi görüşdə azad olunan 
ərazilərimizin böyük iqtisadi poten-
siala malik olduğu, türk şirkətlərinin 
bu ərazilərdə aparılan yenidənqur-
ma işlərində iştirakı və investisiya 
qoyuluşu üçün geniş imkanlar vur-
ğulanıb. 

Görüş çərçivəsində KOBİA və 
TÜMKİAD arasında əməkdaşlı-
ğa dair Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb. Anlaşma Memoran-
dumunda hər iki ölkənin KOB-la-
rı üçün qarşılıqlı sәrmayә yatı-
rımlarının hәyata keçirilməsinə 
dәstәyin göstәrilmәsi, birgә tәd-
birlәrin tәşkili, qarşılıqlı işgüzar 
sәfәrlәr zamanı zәruri әlaqәlәn-

dirmәnin təmin olunması, infor-
masiya vә qabaqcıl tәcrübә mü-
badilәsi nəzərdə tutulur.

08.02.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ölkəmizdə 
səfərdə olan Misirin inşaat və 
mühəndislik sahəsində fəaliy-
yət göstərən “Dorra” Şirkətlər 
Qrupunun İdarə Heyəti sədrinin 
müavini Məhəmməd Həsən Dorra 
ilə görüşüb.

Misir Ərəb Respublikasının ölkə-
mizdəki fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Adel İbrahimin iştirakı ilə ke-
çirilmiş görüşdə Orxan Məmmə-
dov KOBİA-nın fəaliyyəti, KOB-la-
ra göstərilən dəstək mexanizmləri 

3

sahibkarlıq sahəsində fəaliyyət gös- 
tərən təşkilatlarını və iş adamlarını 
eyni platformada birləşdirib.

Tədbirdə çıxış edən KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Agentliyin fəaliyyəti, ölkə-
mizdə KOB sektoru, Agentlik və 
Türkiyənin müvafiq qurumları ara-
sında əməkdaşlıq, işğaldan azad 
olunmuş Azərbaycan ərazilərinin 
iqtisadi potensialı və investisiya 
qoyuluşu imkanları barədə məlu-
mat verib.

29.01.2021

Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin 
Tüm Kalkınma İş Adamları və Gi-
rişimçilər Təşkilatının (TÜMKİAD) 
nümayəndələri KOBİA-da olublar. 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və TÜMKİAD-ın 
İdarə Heyətinin sədri İlhami Öztürk 
arasında keçirilmiş görüşdə Agent-
liyin fəaliyyəti, KOB-lara dəstək 
mexanizmləri, KOBİA və Türkiyənin 
müvafiq qurumları arasında əmək-

4 5



1

2
3

barədə məlumat verib, əməkdaş-
lıq imkanları müzakirə edilib. Gö-
rüşdə, həmçinin Azərbaycanda 
fəaliyyət göstərən sənaye park-
larında rezidentlər üçün yaradıl-
mış əlverişli imkanlar və güzəştlər 
barədə məlumat verilib. 

“Dorra” Şirkətlər Qrupunun İdarə 
Heyəti sədrinin müavini Məhəm-
məd Həsən Dorra Azərbaycana 
investisiya qoyuluşu imkanları 
ilə bağlı səfər etdiklərini və bu 
məqsədlə bir sıra müvafiq qu-
rumlarda görüşlər keçirəcəklərini, 
gələcəkdə işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə həyata keçiriləcək la-
yihələrdə iştirakda maraqlı ol-
duqlarını qeyd edib, Agentliklə 
əməkdaşlıq perspektivlərinə dair 
fikirlərini bölüşüb.

16.02.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Yaponiyanın 

ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiy-
yətli səfiri Cuniçi Vada arasında gö-
rüş keçirilib. Görüşdə KOBİA-nın 
fəaliyyəti və KOB-lara göstərilən 
dəstək mexanizmləri barədə mə-
lumat verilib, əməkdaşlıq imkan-
larına, o cümlədən iki ölkənin 
KOB-ları arasında ticarət əlaqələ-
rinin genişləndirilməsinə, birgə la-
yihələrin reallaşdırılmasına və bu 
prosesdə KOBİA-nın dəstəyinə, 
qarşılıqlı olaraq potensial inves-
tisiya layihələrinin mübadiləsinə, 
Yaponiyanın müvafiq qurumları ilə 
əlaqələrin qurulmasına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

16.02.2021

KOBİA-nın təşəbbüsü və Türkiyə 
Respublikasının Kiçik və Orta 
Müəssisələrin İnkişafı və Dəstək-
lənməsi Təşkilatının (KOSGEB) 
dəstəyi ilə “Bir məhsul, iki bazar: 
Azərbaycan-Türkiyə qarşılıqlı ko-

operasiya və ticarət imkanlarının 
genişləndirilməsi” mövzusunda 
onlayn forum keçirilib. 

18.02.2021

Türkiyəyə səfər çərçivəsində 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov bu ölkənin 
Kiçik və Orta Müəssisələrin İn-
kişafı və Dəstəklənməsi Təşki-
latının (KOSGEB) rəhbəri Hasan 
Basri Kurt ilə görüşüb. Görüşdə 
iki ölkə arasında KOB sahəsində 
əməkdaşlıq imkanlarına, Türkiyə-
nin KOB sektorunda uğurlu təcrü-
bəsinin Azərbaycanda tətbiqinə, 
birgə tədbirlərin və layihələrin 
həyata keçirilməsinə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. Görüşdə, 
həmçinin pandemiya dövründə 
KOB-ların elektron ticarət plat-
formalarından istifadəsinin ge-
nişləndirilməsi imkanlarına dair 
müzakirələr aparılıb. 
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“Bir məhsul, iki bazar” mövzusunda Azərbaycan-Türkiyə 
birgə forumu. 16 fevral 2021-ci il

Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri KOBİA-da.  
16 fevral 2021-ci il

KOBİA nümayəndə heyətinin Türkiyə Respublikasına səfəri.  
18 fevral 2021-ci il

“Azərbaycanın biznes ictimaiyyətində menecerlərin ixtisasının 
artırılmasına dair əməkdaşlığın davam etdirilməsi haqqında” Birgə 
Niyyət Bəyannaməsi imzalanması. 02 mart 2021-ci il

Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı 
Səfirliyinin təşkil etdiyi işgüzar görüş. 04 mart 2021-ci il

02

05

03

İqtisadiyyat Nazirliyinin, Alma-
niyanın Azərbaycandakı Səfirliyi-
nin, KOBİA-nın və Almaniya Bey-
nəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin 
(GİZ) nümayəndələrinin iştirakı ilə 
keçirilmiş tədbirdə qeyd olunub ki, 
bu sahədə əməkdaşlıq 2009-cu 
ildən həyata keçirilir. Sənəd 3 illik 
müddətə imzalanır və Azərbay-
canın sahibkar və menecerlərinin 
ixtisasının artırılması sahəsində 
əməkdaşlığı ehtiva edir. Proqramın 
Azərbaycan üzrə əlaqələndiricisi 
KOBİA, Almaniya tərəfindən isə 
GİZ-dir.

04.03.2021

Qazaxıstan Respublikasının Azər-
baycandakı Səfirliyinin təşəbbüsü 

ilə işgüzar görüş təşkil olunub. 
Dövlət qurumlarının nümayən-
dələrinin və iş adamlarının iştirakı 
ilə keçirilmiş tədbirdə ölkələrimi-
zin iqtisadi prioritetlərinə, iqtisadi 
əməkdaşlığın yeni istiqamətlə-
rinə, ticarət, investisiya, energeti-
ka, nəqliyyat, eləcə də mikro, ki-
çik və orta sahibkarlıq sahəsində 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

İşgüzar görüşdə KOBİA-nın xid-
mətləri və dəstək mexanizmləri 
barədə məlumat verilib, yerli və 
Qazaxıstandan olan iş adamları-
nın birgə biznes layihələr həyata 
keçirməsinə Agentliyin dəstək və 
xidmətlər göstərə biləcəyi diqqətə 
çatdırılıb.

Ankarada keçirilmiş Türkiyə-Azər-
baycan biznes forumu çərçivəsində 
KOBİA Türkiyənin Kiçik Sahibkar-
lar və Sənətkarlar Konfederasiyası 
(TESK) və Türk Girişim və İş Dün-
yası Konfederasiyası (TÜRKONFED) 
ilə əməkdaşlığa dair anlaşma me-
morandumları imzalayıb.  

02.03.2021

Azərbaycan Respublikasının İqti-
sadiyyat Nazirliyi və Almaniya Fe-
derativ Respublikasının Federal 
İqtisadiyyat və Energetika Nazirliyi 
arasında “Azərbaycanın biznes icti-
maiyyətində menecerlərin ixtisası-
nın artırılmasına dair əməkdaşlığın 
davam etdirilməsi haqqında” Birgə 
Niyyət Bəyannaməsi imzalanıb. 
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11.03.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Slovakiya 
Respublikasının ölkəmizdəki mü-
vəqqəti işlər vəkili Milan Layçiak 
arasında görüş keçirilib.

Qarşılıqlı ticarət və investisiya 
qoyuluşu sahələrində mümkün 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsinin aparıldığı görüşdə 
əməkdaşlıq imkanları, o cümlədən 
KOB sahəsində təcrübə mübadilə-
si, hər iki ölkənin KOB subyektlə-
rinin iştirakı ilə birgə layihələrin 
reallaşdırılması və bu prosesə KO-
BİA-nın dəstəyi müzakirə edilib.

16.03.2021

Azərbaycanda İxracın və İn-
vestisiyaların Təşviqi Fondunun 
(AZPROMO) təşkilatçılığı ilə keçi-
rilmiş Azərbaycan-Körfəz Əmək-
daşlıq Şurası 2-ci biznes vebina-
rında KOBİA-da təmsil olunub. 

Tədbirdəki çıxışında KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Azərbaycan və Körfəz 
ölkələri arasında biznes tərəfdaş-
lığının inkişafı üçün iş adamları-
nın, xüsusilə KOB subyektlərinin 
fəallığının artırılması zəruriliyini 
vurğulayıb. Agentlik və Körfəz 
ölkələrinin müvafiq qurumları 
arasında əlaqələrə, əməkdaş-
lığa dair imzalanmış sənədlərə 
və keçirilən birgə tədbirlərə dair 
məlumat verən Orxan Məmmə-
dov Körfəz ölkələrini təmsil edən 
iş adamlarını Azərbaycanda aktiv 
biznes fəaliyyətinə dəvət edib, bu 
sahədə KOBİA-nın iş adamlarına 
dəstək göstərə biləcəyini bildirib. 

16.03.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov və “Bri-
tish Council”ın Azərbaycan 
üzrə direktoru Summer Xia 
arasında görüş keçirilib. Gö-
rüşdə Orxan Məmmədov ölkə-
mizdə mikro, kiçik və orta sahib- 

karlığın inkişafına göstərilən 
dəstək, KOBİA-nın fəaliyyəti, 
Agentliyin sahibkarlıq subyektlə-
rinə göstərdiyi təlim və məsləhət 
xidmətləri, o cümlədən qurumun 
strukturuna daxil olan KOB in-
kişafı mərkəzlərinin (KOBİM) işi 
barədə məlumat verib. 

“British Council”ın Azərbaycan 
üzrə direktoru Summer Xia təşkila-
tın dəstəklədiyi proqramlar çərçi-
vəsində gənc sahibkarların işgüzar 
bacarıqlarının inkişafı istiqamə-
tində görülən işlər, bu sahədə KO-
BİM-lərlə əməkdaşlıq perspektiv-
ləri barədə fikirlərini bölüşüb.

Görüşdə KOBİM-lərlə birgə sahib- 
karlar üçün təlim proqramlarının 
təşkilinə, startapların dəstəklən-
məsi istiqamətində əməkdaşlığa 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

17.03.2021

Səudiyyə Ərəbistanı ilə ticarət 
əməliyyatları aparan yerli sahib- 

4
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01

04

KOBİA Azərbaycan - Körfəz Əməkdaşlıq Şurası biznes 
vebinarında. 16 mart 2021-ci il

Slovakiya Respublikasının ölkəmizdəki müvəqqəti işlər vəkili 
Milan Layçiak ilə görüş. 11 mart 2021-ci il

“British Council”ın Azərbaycan üzrə direktoru Summer Xia ilə 
görüş. 16 mart 2021-ci il

Səudiyyə İnkişaf Fondu tərəfindən maliyyə xəttinin açılmasına  
dair sənədin imzalanması. 17 mart 2021-ci il

Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Bilal Haye ilə görüş.  
01 aprel 2021-ci il

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov
və MÜSİAD prezidenti Abdurrahman Kaan
arasında görüş. 2 aprel 2021-ci il

02

05

06

03

lıq çərçivəsində KOB sahəsində 
tərəfdaşlıq imkanlarına dair fi-
kir mübadiləsi aparılıb. Həmçi-
nin görüşdə ölkəmizdə KOB-lara 
göstərilən dəstək mexanizmləri, 
KOBİA-nın fəaliyyəti barədə mə-
lumat verilib, Agentliyin Pakis-
tandan olan sahibkarlara yerli 
KOB-larla əməkdaşlığın qurul-
ması, ölkəmizə investisiya qoyu-
luşu istiqamətlərində məsləhət, 
əlaqələndirmə sahələrində dəs-
tək göstərə biləcəyi diqqətə çat-
dırılıb.

Görüşdə KOBİA və Pakistanın mü-
vafiq qurumu arasında əlaqələrin 
yaradılmasına və KOB sahəsində 
əməkdaşlığın inkişafına səfirlik 
tərəfindən dəstəyin göstəriləcəyi 
bildirilib.

02.04.2021

Bakıda keçirilmiş Azərbaycan-Tür-
kiyə iqtisadi əlaqələrinə dair Dəyir-
mi Masa çərçivəsində KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Müstəqil Sənayeçi və İş 
Adamları Dərnəyinin (MUSİAD) 
prezidenti Abdurrahman Kaan 
ilə görüşüb. Görüşdə Agentliyin 
Türkiyənin müvafiq qurumları, o 
cümlədən MUSİAD ilə əməkdaş-
lığı diqqətə çatdırılıb, əlaqələrin 
inkişaf etdiyi vurğulanıb. Əmək-
daşlıq perspektivlərinə dair fikir 
mübadiləsinin aparıldığı görüşdə 
MUSİAD tərəfindən təşkil olunan 
Beynəlxaq Biznes Forumun (İBF) 
Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı 
razılıq əldə edilib.

karlara, o cümlədən kiçik və orta 
biznes subyektlərinə dəstək 
məqsədilə KOBİA-nın təşəbbüsü 
və dəstəyi ilə Səudiyyə İnkişaf Fon-
du tərəfindən maliyyə xətti açılıb.

Bu məqsədlə Səudiyyə Ərəbis-
tanı Krallığının Azərbaycandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Haməd bin Abdullah bin Səud bin 
Xudeyrin iştirakı ilə Səudiyyə İn-
kişaf Fondunun İxrac Proqramı və 
“Kapital Bank” ASC arasında ra-
zılaşma sənədi imzalanıb. Sənədi 
Səudiyyə İxrac Proqramının baş 
direktoru Abdulmohsen Al-Kha-
yal və “Kapital Bank” ASC-nin 
İdarə Heyətinin sədri Rövşən Al-
lahverdiyev imzalayıblar.

01.04.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Pakistanın 
ölkəmizdəki fövqəladə və səla-
hiyyətli səfiri Bilal Haye arasında 
görüş keçirilib. Görüşdə ölkələri-
miz arasında mövcud əməkdaş-
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06.04.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İsrailin Azərbay-
candakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Corc Dik ilə görüşüb. 

Görüşdə ölkələrimiz arasında 
əlaqələrin müxtəlif sahələrdə 
inkişaf etdiyi, kiçik və orta sahi-
bkarlıq sahəsində də əməkdaş-
lığın genişləndirilməsi üçün po-
tensialın olduğu vurğulanıb. KOB 
sahəsində mövcud tərəfdaşlığa 
və əlaqələrin inkişafı perspek-
tivlərinə dair ətraflı fikir müba-
diləsinin aparıldığı görüşdə İsra-
ilin Kiçik və Orta Biznes Agentliyi 
və Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi 
(MASHAV) ilə əməkdaşlığa, KOB 
sahəsində təcrübə mübadiləsinə, 
hər iki ölkənin KOB-ları arasında 
əməkdaşlığın qurulması və məlu-
mat mübadiləsi məqsədilə birgə 
tədbirlərin təşkilinə dair müza-
kirələr aparılıb.

26.04.2021

Azərbaycan-Rusiya və Rusi-
ya-Azərbaycan İşgüzar Şuralarının 
növbəti iclası keçirilib.

Hər iki ölkədən dövlət rəsmilərinin 
və iş adamlarının iştirakı ilə təşkil 
olunmuş onlayn iclasda Azərbay-
can və Rusiya arasında iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrində, o cüm-
lədən kiçik və orta biznes (KOB) 
sahəsində mövcud əlaqələrə və 
əməkdaşlıq perspektivlərinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

Tədbirdəki çıxışında KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov KOB sahəsində Agentliyin 
Rusiyanın müvafiq qurumları ilə 
əməkdaşlığı, keçirilən birgə tədbir-
lər barədə məlumat verib, Agentli-
yin KOB sahəsində yeni tərəfdaşlıq 
əlaqələrinin qurulmasında maraqlı 
olduğunu vurğulayıb. Qeyd olunub 
ki, Agentlik ölkəmizə investisiya 
qoyuluşunda, yerli tərəfdaşın ta-
pılmasında və Azərbaycanın KOB 
subyektləri ilə əməkdaşlığın ge-

nişləndirilməsində maraqlı olan 
Rusiya şirkətlərinə KOB inkişaf 
mərkəzləri (KOBİM-lər), KOB dos-
tu şəbəkəsi və KOB evləri vasitə-
silə, eləcə də mövcud mexanizm-
lər çərçivəsində dəstək göstərə 
bilər.

25.05.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatının Gənclər Foru-
munun (ICYF) prezidenti Taha Ay-
han ilə görüşüb. Görüşdə KOBİA 
və təşkilat arasında əməkdaşlığın 
inkişafından məmnunluq ifadə 
edilib və əlaqələrin genişləndiril-
məsi imkanlarına dair fikir müba-
diləsi aparılıb. 

Görüş çərçivəsində həmçinin, Ba-
kıda İnvestisiya Sammitinin keçi-
rilməsinə dair Agentlik və təşkilat 
arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu imzalanıb.
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İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik ilə görüş.  
06 aprel 2021-ci il

Azərbaycan-Rusiya və Rusiya-Azərbaycan  
İşgüzar Şuralarının iclası. 26 aprel 2021-ci il

ICYF prezidenti Taha Ayhan ilə görüş. 25 may 2021-ci il

Səhiyyə sahəsində dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı  
üzrə maarifləndirci tədbir keçirilib. 08 may 2021-ci il

02

03

ilə dövlət-özəl sektor tərəfdaşlı-
ğına (DÖST) dair növbəti vebinar 
keçirilib.  İcbari Tibbi Sığorta üzrə 
Dövlət Agentliyinin nümayəndələ-
rinin iştirakı ilə keçirilmiş tədbirdə 
İstanbul Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı 
üzrə Kamillik Mərkəzinin rəhbəri 
Eyup Vural Aydın Türkiyədə səhiy-
yə sahəsində dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığı təcrübəsi, bu sahədə 
həyata keçirilən layihələr və on-
ların xüsusiyyətləri barədə təqdi-
matla çıxış edib, iştirakçıların su-
allarını cavablandırıb. Müzakirələr 
çərçivəsində ölkəmizdə səhiyyə 
sektorunda dövlət-özəl tərəfdaşlı-
ğının inkişaf etdirilməsi və bu mo-
delin tətbiqinin genişləndirilməsi 
üçün imkanların olduğu, bu sahə-
də Türkiyənin müsbət təcrübə-

sindən yararlanmağın əhəmiyyəti 
vurğulanıb.

03-05.06.2021

KOBİA-nın nümayəndələri Sankt- 
Peterburqda keçirilmiş 24-cü 
Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisa-
di Forumunda iştirak edib. Forum 
çərçivəsində KOBİA bir sıra görüşlər 
keçirib, əməkdaşlığa dair iki sənəd 
imzalayıb. KOBİA-nın İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov forum 
çərçivəsində Ümumrusiya Kiçik və 
Orta Sahibkarlıq Təşkilatı – “Opora 
Rosii” tərəfindən təşkil olunmuş “Ali 
təhsil müəssisələrində gənc sahi-
bkarlıq: biznes birliklərinə dəstək” 
mövzusunda paneldə çıxış edib. 24-
cü Sankt-Peterburq Beynəlxalq İq-

28.05.2021

Avropa Komissiyası və Mannheim 
şəhər Administrasiyasının təş-
kilatçılığı, Almaniya Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) və 
İsveçrə İnkişaf və Əməkdaşlıq 
Agentliyinin (SECO) dəstəyi ilə 
təşkil edilmiş “Avropa Sosial İq-
tisadi Sammiti 2021” tədbirində 
təmsil olunub.

2 gün davam etmiş “Avropa Sosial 
İqtisadi Sammiti 2021” tədbirində 
100 yaxın ölkədən 3 minə qədər 
nümayəndə iştirak edib. Tədbirdə 
sosial sahibkarlıq sahəsində qlobal 
meyillər və çağırışlar barədə mü-
zakirələr və müxtəlif ölkələr üzrə 
təcrübə mübadiləsi aparılıb.

08.05.2021 

Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının 
İnkişafı Mərkəzinin təşkilatçılığı və 
İstanbul Dövlət-Özəl Tərəfdaşlığı 
üzrə Kamillik Mərkəzinin dəstəyi 

Sankt-Peterburqda keçirilmiş 24-cü Sankt-Peterburq 
Beynəlxalq İqtisadi Forumu çərçivəsində görüşlər və 
sənədlərin imzalanması. 3-5 iyun 2021-ci il
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tisadi Forumu çərçivəsində KOBİA 
sədri “Opora Rosii”nın prezidenti 
Aleksandr Kalinin ilə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi imkanlarına dair 
fikir mübadiləsi aparıb.

Forum zamanı Qətər İnkişaf Bankı-
nın Baş icraçı direktoru Əbdüləziz 
Nasir Əl-Xəlifə və KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
arasında keçirilmiş görüşdə əmək-
daşlıq imkanları müzakirə edilib, 
həmçinin Qətər İnkişaf Bankı və 
Agentlik arasında əməkdaşlığa dair 
Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 
Sənəd KOB-ların maliyyə və satış 
bazarlarına çıxışının dəstəklənməsi 
istiqamətində təcrübə mübadiləsi-
ni, birgə təşəbbüslərin reallaşdırıl-
masını və s. nəzərdə tutur.

Həmçinin KOBİA və Rusiyanın “Ros-
konqres” Fondu arasında əmək-
daşlığa dair Saziş imzalanıb. Sazişə 
əsasən tərəflər işgüzar dairələr ara-
sında səmərəli ünsiyyətin yaradıl-
ması, qarşılıqlı məsləhət, məlumat 
və ekspert dəstəyi kimi istiqamət-
lərdə əməkdaşlıq edəcəklər.

Forum çərçivəsində KOBİA KOB 
sahəsində əməkdaşlığın genişlən-
dirilməsinə dair Rusiya Federasiya-
sının Ticarət və Sənaye Palatasının 
vitse-prezidenti Vladimir Padalko, 
Sankt-Peterburq Qubernatorunun 
yanında Kiçik Sahibkarlığın İnkişafı-
na dair İctimai Şuranın sədri Yelena 
Tsereteli, “Roseksimbank” ASC-nin 
rəhbəri Azər Talıbov, Tatarıstan Res-
publikasının “Maşınqayırma klas- 
teri”nin rəhbəri Sergey Mayorov 
və “Sahibkarlıq fabriki” layihəsi-
nin rəhbəri Aydar Bulatov ilə görü-
şüb. Görüşlərdə müvafiq sahələrdə 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

 

12.06.2021

ABŞ və Xəzər regionu arasında 
enerji, dayanıqlı inkişaf və sahibkar-
lıq məsələlərinin müzakirə olundu-
ğu 5-ci İllik Transxəzər Forumunda 
KOBİA da təmsil olunub. 

Forum çərçivəsində təşkil olunmuş 
“İnnovasiya və sahibkarlıq ekosis-

teminin inkişaf etdirilməsi” möv-
zusunda paneldə KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
çıxış edərək Agentliyin dəstək və 
xidmətləri, qadınların və gənclə-
rin sahibkarlıq fəaliyyətinə təşviq 
olunması, KOB-ların rəqəmsallaş-
dırılması və elektron ticarət, eləcə 
də forumda iştirak edən ölkələrlə 
əməkdaşlıq imkanları barədə fikir-
lərini bölüşüb.

16.06.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türkiyәnin Xa-
rici İqtisadi Əlaqələr Qurumunun 
(DEİK) prezidenti Nail Olpakla gö-
rüşüb. 

Görüşdə ölkəmizə investisiya qoyu-
luşunun genişləndirilməsi imkanla-
rı, KOB sahəsində birgə layihələrin 
icrası və qarşılıqlı maraq doğuran 
digər məsələlərə dair müzakirələr 
aparılıb.
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Transxəzər Forumunda KOBİA-nın iştirakı. 
12 iyun 2021-ci il
Türkiyәnin Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumunun (DEİK) 
prezidenti Nail Olpakla görüş. 16 iyun 2021-ci il

Türkiyənin Kocaeli Ticarət Palatasının nümayəndələri  
KOBİA-da. 19 iyun 2021-ci il

Ukraynanın Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti Gennadi 
Çijikov ilə görüş. 24 iyun 2021-ci il

Azərbaycan-Türkiyə Gənc İş Adamları Forumu. 
28 iyun 2021-ci il

03

04

fəaliyyəti barədə nümayəndə heyə-
tinə ətraflı məlumat verilib, palata 
ilə birgə əməkdaşlıq və biznes icti-
maiyyətləri arasında əlaqələrin ge-
nişləndirilməsi imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

24.06.2021

Ukrayna-Azərbaycan İşgüzar Şu-
rasının Bakıda keçirilən ilk iclasın-
da iştirak etmək üçün ölkəmizdə 
səfərdə olan Ukraynanın Ticarət və 
Sənaye Palatasının prezidenti Gen-
nadi Çijikov KOBİA-da olub.

Agentliyin İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ilə keçirilmiş 
görüşdə hər iki ölkənin KOB-ları 
arasında əlaqələrin gücləndirilməsi 
üçün birgə yol xəritəsinin hazırlan-
masına, KOB-ların iştirakı ilə döv-

lət-özəl tərəfdaşlığı formatında birgə 
layihələrə, ikitərəfli ticarət əlaqələri-
nin genişləndirilməsinə və qarşılıqlı 
maraq doğuran digər məsələlərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Görüşdə Ukraynanın Azərbaycan-
dakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Vladislav Kanevski də iştirak edib.

28.06.2021

KOBİA-nın, Agentliyin Yevlax KOB 
İnkişaf Mərkəzi, Gənclərin İnki-
şaf və Karyera Mərkəzinin Yevlax 
nümayəndəliyi və Türkiyə Gənc İş 
Adamları Konfederasiyası Eskişehir 
nümayəndəliyinin birgə təşkilatçı-
lığı ilə Azərbaycan-Türkiyə Gənc İş 
Adamları Forumu keçirilib. 

Tədbirdə ölkələrimiz arasında iqti-
sadi əlaqələrə və birgə əməkdaşlıq 

17.06.2021

KOBİA Ümümdünya DÖST Qurum-
ları və Peşəkarları Assosiasiyasının 
(WAPPP) illik konqresində təm-
sil olunub. Onlayn formatda təşkil 
olunmuş tədbirin MDB üzrə panel 
müzakirəsində Agentlik tərəfindən 
Azərbaycanda aparılmış islahatlar 
nəticəsində yaradılmış əlverişli biz-
nes və investisiya mühiti, dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığı (DÖST/PPP) mühi-
tinin inkişafı istiqamətində görülmüş 
işlər barədə ətraflı məlumat verilib. 
Həmçinin, işğaldan azad olunmuş 
Qarabağın dağıdılmış ictimai infrast-
rukturunun yenidən qurulması üçün 
DÖST modelindən istifadənin müm-
künlüyü diqqətə çatdırılıb.

19.06.2021

Türkiyənin Kocaeli Ticarət Palata-
sının nümayəndələri Azərbayca-
na səfər çərçivəsində KOBİA-da 
olublar. Görüşdə ölkəmizdə kiçik və 
orta sahibkarlıq sahəsində görülən 
işlər, dəstək tədbirləri və Agentliyin 
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imkanlarına, eləcə də mikro, kiçik və 
orta sahibkarlar arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsi perspektivlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

29.06.2021

Türkiyə Respublikasının Azərbay-
candakı Səfirliyinin ticarət müşa-
virləri Yakup Səfər, Əhməd Erdal və 
Eser Çengel KOBİA-da olublar. 

Agentliyin İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədovla keçirilmiş gö-
rüşdə ölkələrimiz arasında əmək-
daşlığın müxtəlif istiqamətlərdə, o 
cümlədən iqtisadi-ticarət sahəsində 
uğurla davam etdiyi, bu sahədə hər 
iki ölkənin biznes dairələri arasında 
əlaqələrin daha da genişləndiril-
məsinin əhəmiyyəti vurğulanıb. Gö-
rüşdə ölkələrimiz arasında ticarət 
əlaqələrinə və bu sahədə iş adamları 
arasında əməkdaşlıq perspektivlə-
rinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

05.07.2021 

Kolumbiya Respublikasının ölkə-
mizdəki səfiri Luis Antonio Dimate 
Kardenas  KOBİA-da olub. Agent-
liyin İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədovla keçirilmiş görüşdə 
KOBİA-nın fəaliyyəti, ölkəmizdə 
mikro, kiçik və orta sahibkarla-
ra göstərilən dəstək və xidmətlər 
barədə məlumat verilib, Kolum-
biyanın KOB sahəsində fəaliyyət 
göstərən təşkilatları ilə əlaqələ-
rin qurulmasına və əməkdaşlıq 
imkanlarına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. Həmçinin qeyd olunub 
ki, Azərbaycanda iş qurmaq və ya 
yerli sahibkarlarla ortaq müəssisə 
yaratmaq istəyən xarici investor-
lar sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı 
dəstək üçün Agentliyə müraciət 
edə bilərlər. 

Səfir Luis Antonio Dimate Karde-
nas KOB sektorunda əməkdaşlığın 
önəmini vurğulayıb, bu istiqamətdə 

Agentlik və Kolumbiyanın müvafiq 
təşkilatları arasında əlaqələrin qu-
rulmasına dəstək göstəriləcəyini 
bildirib.

06.07.2021

İran İslam Respublikasının Şərqi 
Azərbaycan (Təbriz) əyalətinin va-
lisinin iqtisadiyyat və resursların 
inkişafı məsələləri üzrə müavini 
Əli Cahangirinin rəhbərlik etdi-
yi nümayəndə heyəti KOBİA-da 
olub. 

Görüşdə ikitərəfli biznes və ticarət 
tərəfdaşlığının, KOB sahəsində 
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. İran 
İslam Respublikasının Şərqi Azər-
baycan (Təbriz) əyalətinin valisinin 
iqtisadiyyat və resursların inkişafı 
məsələləri üzrə müavini Əli Ca-
hangiri İran iş adamlarının Azərba-
yanda həyata keçirilən investisiya 
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İran İslam Respublikasının Şərqi Azərbaycan (Təbriz) əy-
alətinin nümayəndələri ilə görüş. 06 iyul 2021-ci il

Kolumbiya Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Luis Antonio 
Dimate Kardenas ilə görüş. 05 iyul 2021-ci il

Türkiyə Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin ticarət 
müşavirləri ilə görüş. 29 iyun 2021-ci il

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycandakı səfiri ilə görüş. 
14 iyul 2021-ci il

Türkiyәnin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağcı ilə görüş.  
16 iyul 2021-ci il

Serbiyanın Azərbaycandakı səfiri Draqan Vladisavljeviç ilə 
görüş. 17 iyul 2021-ci il
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04

vafiq İşçi Qrupunun fəaliyyətinə, 
ölkələrimizin iş adamları arasında 
birbaşa əlaqələrin qurulması üçün 
müvafiq platformanın yaradılma-
sına dair fikir mübadiləsi aparılıb. 
Qeyd olunub ki, Səudiyyə Ərəbis-
tanının KOB sahəsindəki müvafiq 
qurumları ilə əlaqələrin inkişaf 
etdirilməsi istiqamətində də işlər 
davam etdirilir.

16.07.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Türkiyәnin 
Azərbaycandakı fövqəladə və səla-
hiyyətli səfiri Cahit Bağcı arasında 
görüş keçirilib. Görüşdə hər iki ölkə-
nin KOB-ları arasında əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi və bu istiqamətdə 
birgə təşəbbüslərin reallaşdırılma-
sına, KOB-ların iştirakı ilə layihələ-
rin icrasına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

17.07.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov və Serbiya 
Respublikasının Azərbaycandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Draqan Vladisavljeviç arasında 
görüş keçirilib. Görüşdə KOB-la-
ra dəstək mexanizmlərinə dair 
təcrübə mübadiləsinə, Agentlik 
və Serbiyanın müvafiq qurumları 
arasında əlaqələrin yaradılması-
na, hər iki ölkənin KOB-ları ara-

layihələrində iştirakda maraqlı ol-
duğunu qeyd edib, hər iki ölkədə 
təşkil olunacaq sərgilərdə iştiraka 
dair fikirlərini bildirib.  

14.07.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Səudiyyə 
Ərəbistanı Krallığının ölkəmizdə-
ki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Haməd bin Abdullah bin Səud bin 
Xudeyr ilə görüşüb. 

Görüşdə Agentliyin KOB-lara 
göstərdiyi dəstək və xidmətlər, 
bu istiqamətdə xarici tərəfdaş 
qurumlarla əməkdaşlıq barədə 
məlumat verilib, Azərbaycan və 
Səudiyyə Ərəbistanı arasında iq-
tisadiyyat, ticarət, investisiya, tex-
nika, mədəniyyət, idman və gənc-
lər sahələrində əməkdaşlıq üzrə 
Müştərək Komissiya çərçivəsində 
KOBİA-nın həmsədr olduğu mü-
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sında əməkdaşlığın genişləndiril-
məsi və birgə layihələrin icrasına 
dair təşəbbüslərin reallaşdırıl-
masına dair fikir mübadiləsi apa-
rılıb. 

27.07.2021

Bakıda keçirilən Azərbaycan Res-
publikası ilə Serbiya Respubli-
kası arasında ticarət və iqtisadi 
əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası 
Komissiyanın 6-cı iclasında KO-
BİA-da təmsil olunub. İclas-
dakı çıxışında KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov Agentliyin fəaliyyəti barədə 
məlumat verib, Azərbaycan və 
Serbiya iş adamlarının iştirakı ilə 
birgə müəssisələrin yaradılma-
sı və ortaq layihələrin icrası üçün 
potensialın olduğunu, komissiya 
çərçivəsində təşkil olunmuş biz-
nes forumun biznes dairələri ara-
sında səmərəli tərəfdaşlıqların 
qurulması üçün əlverişli platforma 
olduğunu vurğulayıb. Eyni zaman-

da Agentliyin KOB-lara göstərilən 
dəstək və xidmətlərlə bağlı ən 
yaxşı xarici təcrübələri öyrəndiyi 
və bu sahədə Serbiyanın İnkişaf 
Agentliyi ilə əməkdaşlıqda maraq-
lı olduğu diqqətə çatdırılıb. 

28-29.07.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İsrailə səfər 
çərçivəsində müqəddəs Yerusə-
lim şəhərində İsrailin KOB sahə-
sində fəaliyyət göstərən müvafiq 
qurumları ilə bir sıra görüşlər ke-
çirib. İsrailin Kiçik və Orta Biznes 
Agentliyində və Beynəlxalq İn-
kişaf Əməkdaşlığı Agentliyində 
(MASHAV) təşkil olunmuş görüş-
lərdə KOB-ların bilik və bacarıq-
larının, məlumatlıq səviyyəsinin 
artırılması istiqamətində KOBİA 
tərəfindən həyata keçirilən təd-
birlər və KOB inkişaf mərkəzləri-
nin fəaliyyəti barədə məlumat ve-
rilib, bu sahədə İsrail təcrübəsinə 
və yerli KOB-ların MASHAV-ın 

təşkil etdiyi təlim proqramlarında 
iştirakına, eləcə də digər əmək-
daşlıq perspektivlərinə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Təl-Əviv şəhərində KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov müxtəlif sektorlarda fəa-
liyyət göstərən İsrail sahibkarları 
ilə görüşüb. İsrailin Kiçik və Orta 
Biznes Agentliyinin iştirakı ilə təş-
kil olunmuş görüşdə iş adamları ilə 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb, onları maraq-
landıran suallar cavablandırılıb. 
Görüşdə İsrail iş adamları Azərbay-
canda müxtəlif layihələrin həyata 
keçirilməsində maraqlı olduqlarını 
bildiriblər.

09.08.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov ABŞ-Azərbay-
can Ticarət Palatasının (USACC) 
sədri Reza Vəziri ilə görüşüb. Gö-
rüşdə yerli sahibkarların potensi-
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KOBİA nümayəndə heyətinin İsrailə səfəri. 
28-29 iyul 2021-ci il

Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Respublikası arasında 
Hökumətlərarası Komissiyanın iclası. 27 iyul 2021-ci il

ABŞ-Azərbaycan Ticarət Palatasının (USACC) sədri Reza 
Vəziri ilə görüş. 09 avqust 2021-ci il

Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı ticarət 
nümayəndəsi Ruslan Mirsayapovla görüş. 10 avqust 2021-ci il
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rılıb. Eyni zamanda görüşdə hər iki 
ölkənin işgüzar dairələri arasında 
əməkdaşlığın genişləndirilmə-
si istiqamətində qarşılıqlı biznes 
missiyaların təşkili və digər birgə 
təşəbbüslərin həyata keçirilmə-
si, eləcə də əməkdaşlıq imkanları 
nəzərdən keçirilib.

28.09.2021

KOBİA-nın təşkilatçılığı, İraq Ti-
carət Palataları Federasiyasının 
dəstəyi ilə işgüzar əməkdaşlıq im-
kanlarına dair Azərbaycan-İraq 
Dəyirmi masası keçirilib. Tədbirdə 
hər iki ölkədən rəsmi şəxslər, sə-
naye, kənd təsərrüfatı, qida, əc-
zaçılıq, tikinti, turizm və logistika 
sahələrində fəaliyyət göstərən iş 

adamları iştirak ediblər. Dəyirmi 
masadakı çıxışında KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Azərbaycan-İraq iqtisadi 
əməkdaşlığının inkişaf etdiyini, bu 
istiqamətdə xüsusilə kiçik və orta 
sahibkarların əməkdaşlığa cəlb 
edilməsi üçün geniş imkanların 
olduğunu vurğulayıb. Qeyd edilib 
ki, Agentlik Azərbaycan və İraq 
arasında işgüzar əməkdaşlığın ge-
nişləndirilməsi üçün birgə platfor-
manın yaradılmasını dəstəkləməyə 
hazırdır. 

Dəyirmi masa çərçivəsində KOBİA 
və İraq Ticarət Palataları Federa-
siyası arasında qarşılıqlı əmək-
daşlığa dair Anlaşma Memorandu-
mu imzalanıb. Sənədi KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov və İraq Ticarət Palataları 

al layihələrinin ABŞ-da keçirilən 
“roadshow” tədbirlərində təq-
dim edilməsi, ABŞ-ın Kiçik Biznes 
Administrasiyası ilə əməkdaşlıq,  
ABŞ-la ticarət əməliyyatlarının ap- 
arılmasında maraqlı olan yerli KOB-
lar üçün Agentliyin KOB inkişaf 
məkəzlərinin imkanlarından isti-
fadə olunmaqla təlimlərin təşkili, 
KOB klasterlərin yaradılmasında iş-
tirak məsələləri də müzakirə edilib.  

10.08.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Rusiya Fede-
rasiyasının Azərbaycan Respub-
likasındakı ticarət nümayəndəsi 
Ruslan Mirsayapovla görüşüb. 
Görüşdə ölkələrimiz arasında ti-
carət əlaqələrinə, Azərbaycan 
və Rusiyanın KOB subyektlərinin 
satış bazarlarına çıxışı və ticarət 
əməliyyatlarının maliyyələşdiril-
məsi sahəsində mövcud dəstək 
mexanizmlərinə və yeni təşəb-
büslərə dair fikir mübadiləsi apa-

Azərbaycan-İraq Dəyirmi masası. 28 sentyabr 2021-ci il
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Federasiyasının prezidenti Ab-
dulrazaq Al-Zuhiri imzalayıblar. 
Sənəddə KOB-ların dəstəklən-
məsinə dair təcrübə mübadiləsi, 
Azərbaycan və İraq KOB-ları ara-
sında əlaqələrin qurulmasının təş-
viqi kimi məsələlər öz əksini tapıb. 

29.09.2021

Azərbaycan Respublikası ilə Gür-
cüstan arasında iqtisadi əməkdaşlıq 
üzrə birgə Hökumətlərarası Komis-
siya çərçivəsində KOBİA və “Enterp-
rise Georgia” arasında əməkdaşlığa 
dair Anlaşma Memorandumu im-
zalanıb.  Sənədi KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov və “Enterprise Georgia”nın 
direktoru Mixail Xidureli imzala-
yıblar. Anlaşma Memorandumun-
da Azərbaycan və Gürcüstan 
KOB-ları arasında əlaqələrin ge-
nişləndirilməsi sahəsində əmək-

daşlıq, ticarət, investisiyalar və 
sahibkarlıq sahəsində informasi-
ya, KOB-lara göstərilən dəstəyə 
dair təcrübə mübadiləsi və digər 
məsələlər nəzərdə tutulur. 

29.09.2021

Bakıda Azərbaycan-Çexiya Biznes 
Forumu keçirilib. Hər iki ölkədən 
rəsmi şəxslərin və iş adamlarının 
iştirakı ilə təşkil olunmuş biznes 
forumda KOBİA da təmsil olunub. 
Tədbirdəki çıxışında KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Agentliyin fəaliyyəti və 
KOB-lara göstərilən dəstək və 
xidmətlər barədə məlumat verib, 
KOBİA-nın çexiya iş adamlarına 
ölkəmizdə müvafiq qurumlarla 
əlaqələndirmə, yerli tərəfdaşların 
tapılması və digər istiqamətlərdə 
dəstək göstərə biləcəyini diqqətə 
çatdırıb. 

04.10.2021

KOBİA və İstanbul Dövlət Özəl 
Sektor Tərəfdaşlığı (DÖST) Kamil-
lik Mərkəzi arasında imzalanmış 
Anlaşma Memorandumuna uyğun 
olaraq, səhiyyə sektorunda DÖST 
layihələrinin həyata keçirilməsi 
üzrə Türkiyə təcrübəsinin öyrə-
nilməsi və gələcək əməkdaşlıq 
istiqamətlərinin müzakirə olun-
ması məqsədilə KOBİA və İcbari 
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agent-
liyinin nümayəndələri Türkiyəyə 
səfər ediblər.

İstanbulda KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Döv-
lət Agentliyinin İdarə Heyətinin 
sədri Zaur Əliyev və İstanbul PPP 
Mərkəzinin rəhbəri Eyup Vural 
arasında dövlət-özəl sektor tərəf-
daşlığına dair görüş keçirilib. Təd-
birdə səhiyyə sektorunda DÖST 
layihələrinin tətbiqinə, bu sahədə 
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Azərbaycan-Çexiya Biznes Forumu. 29 sentyabr 2021-ci il

KOBİA və “Enterprise Georgia” arasında əməkdaşlığa  
dair Anlaşma Memorandumunun imzalanması.  
29 sentyabr 2021-ci il

Türkiyəyə səfər. 04 oktyabr 2021-ci il

İtaliyanın Azərbaycandakı səfiri Klaudio Taffuri ilə görüş.  
11 oktyabr 2021-ci il

Azərbaycan-Slovakiya biznes forumu. 19 oktyabr 2021-ci il
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rüşdə iş adamları arasında mü-
nasibətlərin genişləndirilməsi 
üçün müxtəlif təkliflər də səs-
ləndirilib. 

19.10.2021

Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin 
dəstəyi, Azərbaycanda İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Fondu-
nun (AZPROMO) və Slovakiyanın 
İnvestisiya və Ticarətin Təşviqi 
Agentliyinin (SARİO) təşkilat-
çılığı ilə Azərbaycan-Slovakiya 
biznes forumu keçirilib. Tədbir-
də rəsmi şəxslərlə yanaşı, hər 
iki tərəfdən İKT, tikinti, qida və 
s. sahələrdə fəaliyyət göstərən  
50-dək iş adamı iştirak edib.  

Tədbirdəki çıxışında KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Agentliyin fəaliyyəti və 
KOB-lara göstərilən dəstək və 
xidmətlər barədə məlumat verib. 
Qeyd olunub ki, KOBİA da yerli və 
xarici iş adamları arasında əlaqələ-
rin qurulmasına və birgə təşəb-
büslərin reallaşdırılmasına dəstək 
göstərir. Belə ki, Agentlik Slovakiya 
iş adamlarına ölkəmizdə müvafiq 
qurumlarla əlaqələndirmə, yerli 
tərəfdaşların tapılması və digər is-
tiqamətlərdə dəstək göstərə bilər. 
Eyni zamanda Agentliyin sahib-
karlığın dəstəklənməsi sahəsində 
Slovakiyanın müvafiq qurumları ilə 
əməkdaşlıqda və birgə təşəbbüs-
lərin həyata keçirlməsində maraqlı 
olduğu diqqətə çatdırılıb.

Türkiyə təcrübəsinə, KOBİA-nın 
DÖST modelinin müxtəlif sektor-
larda tətbiqinə dair gördüyü işlərə 
və əməkdaşlıq perspektivlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

11.10.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İtaliya Res-
publikasının ölkəmizdəki fövqə-
ladə və səlahiyyətli səfiri Klau-
dio Taffuri ilə görüşüb. Görüşdə 
KOBİA tərəfindən mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinə 
göstərilən dəstək və xidmətlər, 
Agentliyin İtaliyanın müvafiq qu-
rumları ilə əməkdaşlığı və tərəf-
lər arasında imzalanmış ikitərəfli 
sənədlər çərçivəsində görüləcək 
işlər diqqətə çatdırılıb. Ölkələri-
mizin işgüzar dairələri arasında 
mövcud əməkdaşlığa və əlaqələ-
rin inkişaf perspektivlərinə dair 
fikir mübadiləsinin aparıldığı gö-
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20.10.2021

Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin 
dəstəyi, Azərbaycanda İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Fondunun 
(AZPROMO) təşkilatçılığı ilə Azər-
baycan-Xorvatiya biznes forumu 
keçirilib.  KOBİA da təmsil olundu-
ğu tədbirdə rəsmi şəxslərlə yanaşı 
tikinti, qida, İKT və digər sahələrdə 
fəaliyyət göstərən 20-ə yaxın şirkə-
tin nümayəndəsi iştirak edib.  Biz-
nes forumda çıxış edən KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Agentliyin fəaliyyəti barə-
də məlumat verib, Azərbaycan və 
Xorvatiya iş adamlarının iştirakı ilə 
birgə müəssisələrin yaradılması 
və ortaq layihələrin icrası üçün po-
tensialın olduğunu, təşkil olunan 
biznes forumun biznes dairələri 
arasında səmərəli tərəfdaşlıqların 
qurulması üçün əlverişli platforma 
olduğunu vurğulayıb. KOBİA-nın 
Xorvatiya iş adamlarına ölkəmizdə 

müvafiq qurumlarla əlaqələndirmə 
və yerli tərəfdaşların tapılmasında 
dəstək göstərə biləcəyi də diqqətə 
çatdırılıb.

28.10.2021

KOBİA Türkiyənin Kiçik və Orta 
Müəssisələrin İnkişafı və Dəstək-
lənməsi Təşkilatı (KOSGEB) ilə sıx 
əməkdaşlıq edir. Azərbaycan İn-
vestisiya və Mədəniyyət Sammi-
tində iştirak etmək məqsədilə Ba-
kıda səfərdə olan KOSGEB rəhbəri 
Hasan Basri Kurt KOBİA-da olub. 
Agentliyin İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədovla təşkil olunmuş 
görüşdə KOBİA və KOSGEB arasın-
da mövcud əlaqələrə, hər iki ölkə-
də KOB sahəsində tətbiq olunan 
dəstək mexanizmlərinə və yenilik-
lərə, əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
perspektivlərinə dair fikir mübadilə-
si aparılıb.

28.10.2021

KOBİA-nın və Ukraynanın Ticarət 
və Sənaye Palatasının təşkilatçılığı 
ilə keçirilmiş Ukrayna-Azərbaycan 
İşgüzar Şurası çərçivəsində Dəyirmi 
Masa təşkil olunub. Aqrar-sənaye 
kompleksi və meliorasiya məsələlə-
rinə həsr olunmuş sahəvi tədbirdə 
Azərbaycan və Ukrayna tərəfindən 
rəsmi şəxslər və müvafiq sahələrdə 
fəaliyyət göstərən iş adamları işti-
rak ediblər. Ukrayna Respublikası-
nın Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vla-
dislav Kanevski ölkələrimiz arasın-
da əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, 
o cümlədən iqtisadi sahədə uğurla 
davam etdiyini, İşgüzar Şura çər-
çivəsində təşkil olunan sahəvi mü-
zakirələrin yeni əməkdaşlıqların 
qurulması, ticarət, investisiya və 
digər sahələrdə ikitərəfli əlaqələ-
rin genişləndirilməsində əhə- 
miyyətli olacağını vurğulayıb.
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Ukrayna-Azərbaycan İşgüzar Şurası çərçivəsində Dəyirmi 
Masa. 28 oktyabr 2021-ci il

Türkiyənin Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı və 
Dəstəklənməsi Təşkilatının (KOSGEB) rəhbəri Hasan Basri 
Kurt ilə görüş. 28 oktyabr 2021-ci il

Azərbaycan-Xorvatiya biznes forumu.  
20 oktyabr 2021-ci il

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sahibkarlıq və KOB üzrə dövlət 
naziri Ahmed Belhoul Al Falasi ilə görüş. 01 noyabr 2021-ci il

KOBİA və Dubay Ticarət və Sənaye Palatası arasında Anlaşma 
Memorandumunun imzalanması. 04 noyabr 2021-ci il

Dubayda keçirilmiş Azərbaycan İnvestisiya Forumu.  
04 noyabr 2021-ci il

İstanbulda keçirilmiş Türk Ticarət və Sənaye Palatası 
Biznes Forumu. 10 noyabr 2021-ci il

03

04

birləşdirəcək əməkdaşlıq platfor-
malarının yaradılmasına dair mü-
zakirələr aparılıb.

04.11.2021

Dubay şəhərində keçirilmiş Azər-
baycan Respublikası Hökuməti 
və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hö-
kuməti arasında iqtisadi, ticarət 
və texniki əməkdaşlıq üzrə birgə 
Hökumətlərarası Komissiyanın 
8-ci iclası çərçivəsində KOBİA və 
Dubay Ticarət və Sənaye Palatası 
arasında əməkdaşlığa dair Anlaş-
ma Memorandumu imzalanıb.

04.11.2021

Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin rəsmi şəxslərinin və 
iş adamlarının iştirakı ilə Dubay 
şəhərində keçirilmiş Azərbaycan 
İnvestisiya Forumunda KOBİA da 
təmsil olunub. 

10.11.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İstanbulda keçi-
rilmiş Türk Ticarət və Sənaye Pala-
tası Biznes Forumunda Azərbaycan 
və tükdilli ölkələrin biznes dairələri 

01.11.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Dubayda Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sahi-
bkarlıq və KOB üzrə dövlət naziri 
Ahmed Belhoul Al Falasi ilə görü-
şüb. Görüşdə Azərbaycan və Bir-
ləşmiş Ərəb Əmirlikləri tərəfindən 
KOB sektorunun inkişafına önəm 
verildiyi vurğulanıb, bu sahədə 
tətbiq olunan dəstək mexanizm-
ləri və görülən işlər diqqətə çat-
dırılıb. Ölkələrimizin biznes su-
byektləri arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi imkanlarına 
dair qarşılıqlı fikir mübadiləsinin 
aparıldığı görüşdə bu istiqamətdə 
KOBİA və müvafiq nazirlik arasın-
da birgə tədbirlərin həyata keçiril-
məsi perspektivləri, ölkəmizin, o 
cümlədən işğaldan azad olunmuş 
ərazilərin biznes imkanları qeyd 
olunub. Görüşdə, həmçinin hər iki 
ölkənin iş adamlarını öz ətrafında 
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arasında əməkdaşlıq perspektiv-
lərinə, bu istiqamətdə Agentliyin 
göstərə biləcəyi dəstəyə dair fikirlə-
rini bölüşüb. 

10.11.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov İstanbulda 
keçirilmiş Türk Ticarət və Sənaye 
Palatası Biznes Forumu çərçivə-
sində Türkiyə Odalar və Borsalar 
Birliyinin (TOBB) sədri Rıfat Hisar-
cıklıoğlu ilə görüşüb. Görüşdə KO-
BİA və TOBB arasında əməkdaşlıq 
imkanlarına, KOB-ların iştirakı ilə 
birgə tədbirlərin təşkilinə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

15.11.2021

Bakıda keçirilmiş 25-ci Beynəlxalq 
Biznes Forum (IBF) çərçivəsində 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Müstəqil Sə-
nayeçi və İş Adamları Dərnəyinin 

(MÜSİAD) İdarə Heyətinin sədri 
Mahmut Asmalı arasında görüş ke-
çirilib.  Görüşdə yeni əməkdaşlıq is-
tiqamətlərinə və birgə təşəbbüslə-
rin reallaşdırılması imkanlarına dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

16.11.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Pakistan Biz-
nes Forumunun prezidenti, Bey-
nəlxalq Biznes Forumun (IBF) 
İdarə Heyətinin üzvü Məhəmməd 
Kasif ilə görüşüb. Görüşdə Agent-
liyin KOB-lara göstərdiyi xidmət-
lər, o cümlədən xarici iş adamları-
na və investorlara dəstəyi barədə 
məlumat verilib, KOBİA ilə Pa-
kistanın sahibkarlıq sahəsində 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. Həmçinin 
görüşdə Bakıda keçirilmiş 25-ci 
Beynəlxalq Biznes Forumda Pa-
kistan iş adamlarının da iştirak 
etdiyi və bunun yerli KOB-larla 

əməkdaşlıq üçün yaxşı fürsət ol-
duğu vurğulanıb. 

17.11.2021

KOBİA və Rusiya İxrac Mərkəzi ara-
sında əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu imzalanıb. Sənədi 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Rusiya İxrac 
Mərkəzi adından Azər Talıbov im-
zalayıblar. Anlaşma Memorandu-
mu Azərbaycan və Rusiya arasında 
kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində 
əməkdaşlığın genişləndirilməsini, 
ixrac və sənaye sektoru üzrə məlu-
mat mübadiləsini, qarşılıqlı biznes 
missiyaların və digər tədbirlərin 
təşkilini və s. istiqamətlərdə əmək-
daşlığı nəzərdə tutur. 

20.11.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov və Rusiya 

1

2
3

6 2



02

01

05

06

07

MÜSİAD-ın İdarə Heyətinin sədri Mahmut Asmalı ilə görüş. 
15 noyabr 2021-ci il

Türkiyə Odalar və Borsalar Birliyinin sədri Rıfat Hisarcıklıoğlu 
ilə görüş. 10 noyabr 2021-ci il

Pakistan Biznes Forumunun prezidenti Məhəmməd Kasif ilə 
görüş. 16 noyabr 2021-ci il

KOBİA və Rusiya İxrac Mərkəzi arasında Anlaşma Memoran-
dumunun imzalanması. 17 noyabr 2021-ci il

Tatarıstan Respublikasının Azərbaycandakı daimi nü-
mayəndəsi Alfred Zakirov ilə görüş. 20 noyabr 2021-ci il

İstanbul Ticarət Palatasının İdarə Heyətinin sədri Şekib 
Avdagiç ilə görüş. 25 noyabr 2021-ci il

Sakit Okean Alyansına üzv ölkələrin səfirləri ilə görüş.  
02 dekabr 2021-ci il

03

04

sessiyası çərçivəsində İstanbul Ti-
carət Palatasının İdarə Heyətinin 
sədri Şekib Avdagiç ilə görüşüb. 

Görüşdə KOB sahəsində əməkdaş-
lıq imkanlarına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb.

02.12.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Sakit Okean Al-
yansına üzv ölkələrin Azərbaycanda-
kı fövqəladə və səlahiyyətli səfirləri 
ilə görüşüb. Kolumbiyanın Azərbay-

candakı səfiri Luis Antonio Dimate 
Kardenas, Meksikanın ölkəmizdəki 
səfiri Rodriqo Labardini və Çilinin 
Azərbaycandakı müvəqqəti işlər və-
kili Fidel Koloma Qrimberqlə görüş-
də ölkəmizdə KOB sahəsinin inkişafı, 
Agentliyin fəaliyyəti barədə məlumat 
verilib. Görüşdə alyans çərçivəsin-
də əməkdaşlıq imkanları, yerli KOB 
subyektlərinin alyansa üzv ölkələ-
rin KOB-ları ilə birbaşa əlaqələrinin 
qurulması və genişləndirilməsi is-
tiqamətində mümkün tədbirlərə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

Federasiyasının Tatarıstan Res-
publikasının Azərbaycandakı da-
imi nümayəndəsi Alfred Zakirov 
arasında görüş keçirilib.  Görüş-
də KOB-ların iştirakı ilə birgə la-
yihələrin reallaşdırılmasına və bu 
sahədə KOBİA-nın dəstəyinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni za-
manda görüşdə Agentliyin sahib- 
karlıq sahəsində Rusiyanın mü-
vafiq qurumları ilə əməkdaşlıq 
etdiyi, əlaqələrin genişləndiril-
məsinin hər iki ölkənin KOB-ları 
arasında münasibətlərin inkişafı 
və yeni təşəbbüslərin reallaşdırıl-
ması baxımından faydalı ola bilə-
cəyi vurğulanıb.

25.11.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İstanbulda ke-
çirilən İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı-
nın İqtisadi və Ticarət Əməkdaşlığı 
Daimi Komitəsinin (COMCEC) 37-ci 
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07.12.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Adıyaman Ti-
carət Birjasının məclis sədri Ab-
dullah Tutak ilə görüşüb. Görüşdə 
KOB-lar arasında əlaqələrin ge-
nişləndirilməsinə, birgə investi-
siya layihələrinin icrasına və KO-
BİA-nın bu istiqamətdə göstərə 
biləcəyi dəstək və xidmətlərə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.  

09.12.2021

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Səudiyyə Ərə-
bistanı Krallığının Milli Şirkətlərin 
Təşviqi Proqramının (NCPP) baş 
direktoru Badr Al Badrinin rəh-
bərlik etdiyi nümayəndə heyəti 
ilə görüşüb. Səudiyyə Ərəbistanın 
İnvestisiya Nazirliyinin (MISA), 

İnvestisiya İdarəsinin və NCPP-
nin nümayəndələrinin iştirak 
etdiyi görüşdə KOB sahəsində 
əməkdaşlıq və investisiya qoyu-
luşu imkanlarına dair fikir müba-
diləsi aparılıb. 
Görüşdə həmçinin, Agentliyin 
fəaliyyəti, KOB-lara, eləcə də 
ölkəmizə investisiya qoyuluşun-
da maraqlı olan xarici iş adamla-
rına KOBİA tərəfindən göstərilən 
dəstək barədə məlumat verilib.

09.12.2021

Kiçik və Orta Müəssisələr üçün 
Beynəlxalq Şəbəkənin (INSME) 
17-ci illik iclası keçirilib. “KOB-
lar davamlı inkişafın aparıcı qü-
vvəsidir” mövzusuna həsr olun-
muş tədbirdə INSME-yə üzv olan 
KOBİA-ya da iştirak edib.  İclas-
dakı çıxışında KOBİA-nın İdarə 

Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov pandemiyanın yerli KOB-lara 
neqativ təsirinin azaldılması üçün 
Azərbaycanın dəstək tədbirləri, 
eləcə də Agentliyin fəaliyyəti və 
KOB-lara göstərdiyi xidmətlər 
barədə məlumat verib.

10.12.2021

KOBİA və Azərbaycanda İxracın 
və İnvestisiyaların Təşviqi Fon-
dunun (AZPROMO) təşkilatçılığı 
ilə investisiya əməkdaşlığına dair 
Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbista-
nı Dəyirmi Masası təşkil olunub. 
Tədbirdə KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov və 
AZPROMO-nun nümayəndəsi 
Zöhrab Qədirov Azərbaycana in-
vestisiya qoyuluşu imkanları, elə-
cə də hər iki qurum tərəfindən xa-
rici investorlara göstərilən dəstək 
və xidmətlər barədə məlumat 
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KOBİA Kiçik və Orta Müəssisələr üçün Beynəlxalq 
Şəbəkənin 17-ci iclasında. 9 dekabr 2021-ci il

Səudiyyə Ərəbistanının nümayəndə heyəti ilə investisiya 
qoyuluşu imkanları müzakirə edilib. 9 dekabr 2021-ci il

Adıyaman Ticarət Birjasının məclis sədri Abdullah Tutak ilə 
görüş. 7 dekabr 2021-ci il

Yerli şirkətlər investisiya layihələrini Səudiyyə Ərəbistanın 
müvafiq qurumuna təqdim ediblər. 10 dekabr 2021-ci il

KOBİA nümayəndələri Qətərdə səfərdə olub.  
12-13 dekabr 2021-ci il

03

04

KOBİA nümayəndələri Qətərin bir 
sıra qurumlarında görüşlər keçi-
rib, sahibkarlara dəstək məqsə-
dilə yaradılmış biznes inkubato-
run fəaliyyəti ilə tanış olublar. 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Qətərin 
Bələdiyyə naziri Abdullah bin 
Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, 
Ticarət və sənaye nazirinin müa-
vini Sultan bin Rashid Al-Khater, 
Ticarət və Sənaye Palatasının bi-
rinci vitse-prezidenti Məhəmməd 
bin Əhməd bin Tvar,  İnvestisiya 
Qurumunun baş direktoru Man-
sour İbrahim Al Mahmud,  Qətər 
İnkişaf Bankının icraçı direktoru 

vəzifəsini icra edən Abdulrahman 
Hesam Əl Sovaidi, Sahibkarlar 
Assosiasiyasının İdarə Heyətinin 
sədri Faisal bin Qassim Al Tha-
ni və Birləşmiş İnkişaf Şirkətinin 
(UDC) prezidenti İbrahim Jas-
sim Al-Othman Fakhro ilə görü-
şüb. Görüşlərdə KOB sahəsində 
əməkdaşlıq, Azərbaycan və Qətər 
sahibkarları arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsi, ticarət və in-
vestisiya sahələrində əlaqələrin 
inkişafı və yeni əməkdaşlıq plat-
formalarının yaradılması, KOB-la-
rın layihələrinin birgə maliyyələş-
dirilməsi məsələlərinə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

veriblər. Dəyirmi masada 10-a 
yaxın Azərbaycan şirkəti potensi-
al layihələrini Səudiyyə Ərəbistanı 
Krallığının Milli Şirkətlərin Təşviqi 
Proqramının (NCPP) baş direkto-
ru Badr Al Badrin rəhbərlik etdiyi 
nümayəndə heyətinə təqdim edib, 
əməkdaşlığa və potensial layihələ-
rin reallaşdırılmasına dair müza-
kirələr aparılıb.

12-13.12.2021

KOBİA nümayəndələri Qətər Döv-
lətində səfərdə olublar. Azərbay-
can Respublikasının Qətər Döv-
lətindəki Səfirliyinin dəstəyi ilə 

5
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14.12.2021

Bakıda keçirilmiş 6-cı Azərbay-
can-Gürcüstan-Türkiyə biznes 
forumu çərçivəsində Kiçik vә 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA) vә Gürcüstanın Azərbay-
canlı İş Adamları Birliyi (AZEBİ) 
arasında əməkdaşlığa dair An-
laşma Memorandumu imzalanıb. 
Sənədə əsasən tərəflər qarşılıqlı 
sәrmayә qoyuluşlarının hәyata 
keçirilmәsindә dәstәyin göstә-
rilmәsi, birgә tәdbirlәrin tәşkili, 
informasiya vә qabaqcıl tәcrübә 
mübadilәsi, biznes şәbәkәnin 
yaradılması kimi istiqamətlərdə 
əməkdaşlıq edəcəklər.

14-17.12.2021 

KOBİA-nın nümayəndə heyəti 
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında 
səfərdə olub. Səfər çərçivəsində 
Ər-Riyad şəhərində KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov və Səudiyyə Ərəbis-
tanın Kiçik və Orta Sahibkarlıq 
üzrə Baş İdarəsinin (Monshaat) 
rəhbəri Saleh Əl-Rəşid arasında 
keçirilmiş görüşdə hər iki ölkənin 
KOB-ları arasında əməkdaşlığa, 
biznes şəbəkələrinin əlaqələri-
nin genişləndirilməsinə, Azər-
baycana investisiya qoyuluşu 
və bu sahədə KOBİA-nın xarici 
iş adamlarına göstərdiyi dəstək 
barədə müzakirələr aparılıb.

Səudiyyə İnkişaf Fondunun icraçı 
direktoru vəzifəsini icra edən Sul-
tan Abdulrahman Əl Marshad ilə 
görüşdə potensial investisiya la-
yihələrinin mübadiləsinə, Agentli-
yin yaradılmaqda olan KOB İnkişafı 
Fondu ilə əməkdaşlıq perspektiv-
lərinə və hər iki ölkənin KOB-larının 
iştirakı ilə birgə layihələrin həyata 
keçirilməsinə maliyyə dəstəyinin 
göstərilməsi imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Ər-Riyad şəhərində keçirilmiş 
Azərbaycan Respublikası Hökumə-
ti ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı 
Hökuməti arasında iqtisadiyyat, 
ticarət, investisiya, texnika, mədə-
niyyət, idman və gənclər sahələ-
rində əməkdaşlıq üzrə Müştərək 
Komissiyanın 6-cı iclası çərçivə-

1
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02

01

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına səfər.  
14-17 dekabr 2021-ci il

KOBİA vә Gürcüstanın Azərbaycanlı İş Adamları Birliyi 
arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması. 
14 dekabr 2021-ci il 

sində İnvestisiya Seminarı təş-
kil olunub. Hər iki ölkədən rəsmi 
şəxslərin və iş adamlarının iştirakı 
ilə keçirilmiş tədbirdə KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov təqdimatla çıxış edib. Təq-
dimatda ölkəmizdə KOB-ların 
fəaliyyətinə, KOBİA tərəfindən 
sahibkarlara göstərilən dəstək və 
xidmətlərə, Agentliyin Səudiyyə 
Ərəbistanın müvafiq qurumları ilə 
uğurlu əməkdaşlığına dair məlu-
mat verilib, eləcə də iş adamları 
arasında əlaqələrin genişləndiril-
məsinə dair təkliflər səsləndirilib.

Səfər çərçivəsində KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov Səudiyyə Ərəbista-
nın ixrac-idxal Bankının - “Sau-
diExim”in biznes, kreditləşdirmə 

və sığorta üzrə direktorları ilə gö-
rüşüb. Görüşdə KOB-lar arasında 
ticarət əlaqələrinin genişləndiril-
məsinə və ticarət əməliyyatlarının 
maliyyələşdirilməsi məsələlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

KOBİA nümayəndələri Səudiy-
yə Ərəbistanının Ciddə və Məkkə 
şəhərlərinə səfər çərçivəsində 
ticarət və sənaye palatalarında 
olublar. KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov və 
Ciddə Ticarət və Sənaye Palata-
sının sədri Mohammed Yousuf 
Naghi arasında keçirilmiş görüşdə 
ölkələrimizin KOB-ları arasında 
əlaqələrin genişləndirilməsinə 
birgə dəstəyin göstərilməsi və 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Məkkə Ticarət və Sənaye Palatası-
nın Baş katibi Esmat A. Matooq ilə 
görüşdə isə Azərbaycan və Səudiy-
yə Ərəbistanının KOB-ları arasında 
regional əməkdaşlığın təşviqinə 
dair müzakirələr aparılıb.

Səfər çərçivəsində KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Məkkə şəhərində keçiril-
miş İslam Ticarət, Sənaye və Kənd 
Təsərrüfatı Palatasının İdarə Heyə-
tinin 32-ci iclasında iştirak edib. 
Tədbirdə KOBİA sədri yerli və xa-
rici iş adamları arasında əlaqələrin 
qurulmasına və inkişafına, eləcə də 
xarici investorlara Agentlik tərəfin-
dən göstərilən dəstək barədə mə-
lumat verib, əməkdaşlıq imkanları-
na dair fikirlərini bölüşüb.

2
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Azərbaycan İnvestisiya və  
Mədəniyyət Sammiti

Oktyabrın 27-29-da Bakıda 
Azərbaycan İnvestisiya və 
Mədəniyyət Sammiti keçi-

rilib. İqtisadiyyat və Mədəniyyət 
nazirliklərinin dəstəyi, KOBİA və 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Gənclər Forumunun (ICYF) təşki-
latçılığı ilə keçirilmiş tədbirdə İs-
lam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) 
üzv ölkələrin nazirləri, beynəlxalq 
təşkilatların və diplomatik korpu-
sun təmsilçiləri, iş adamları, in-
vestorlar, startaplar, gənclər təş-
kilatları, ümumilikdə 20-dən çox 

ölkədən nümayəndələr iştirak 
edib. Sammit dahi Azərbaycan 
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gən-
cəvinin 880 illiyinə həsr olunub. 

Tədbirin açılışında Azərbay-
canın iqtisadiyyat naziri Mikayıl 
Cabbarov, Türkiyə Prezidentinin 
maliyyə ofisinin müdiri Göksel 
Aşan, Azərbaycanın gənclər və id-
man naziri Fərid Qayıbov, Türkiyə 
Prezidenti yanında İnvestisiya 
Ofisinin rəhbəri Burak Dağlıoğlu,  
Dünya Etnosport Konfederasiya-
sının prezidenti Necmettin Bilal 
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Azərbaycan İnvestisiya və  
Mədəniyyət Sammiti

Erdoğan, Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Mil-
li Kondeferasiyasının prezidenti 
Məmməd Musayev, Türkiyənin 
Sənaye və Texnologiyalar naziri-
nin müavini Çetin Ali Dönməz, İs-
lam Tarixi, İncəsənəti və Mədə-
niyyəti Araşdırma Mərkəzinin 
(IRCICA) baş katibi Mahmut Erol 
Kılıç, KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov, ICYF-nin 
prezidenti Taha Ayhan çıxış edib-
lər. Malayziyanın sabiq baş naziri 
Mahatir Mohamad isə sammit iş-
tirakçılarına videomüraciət edib. 
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Sammit çərçivəsində “Qarabağa 
investisiya qoyuluşu: perspektivlər”, 
“İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
ölkələrin iqtisadi və ticarət perspek-
tivləri: çağırışlar və imkanlar”, “Post-
COVİD dövründə iqtisadiyyatın bərpası 
üçün güclü startap ekosistemi”, “İnves-
tisiya qərarlarında mədəni ölçü”, “Star-
tap layihələrinə investisiya qoyuluşu”, 
“Davamlı inkişafa nail olmaqda texno-

loji investisiyaların rolu” mövzularında 
panel müzakirələr təşkil olunub. 

Tədbir çərçivəsində, həmçinin İƏT 
ölkələrindən 50 yeni startapın təqdim 
olunduğu sərgi keçirilib. Sərgidə qida, 
kənd təsərrüfatı, “yaşıl” iqtisadiyyat, 
maliyyə texnologiyaları, onlayn tət-
biqlər, ətraf mühit, yenilənən enerji, 
ağıllı texnologiyalar, hava nəqliyyatı, 

7 0



logistika və s. sahələr üzrə startap layihələr təqdim olunub. Sərgi-
nin məqsədi İƏT ölkələrindən olan gənc sahibkarların və startapların 
dünya miqyasında tanınmasına töhfə vermək, startapların layihələri-
nin investorlar tərəfindən maliyyələşdirilməsinə dəstək göstərməkdir. 
Sammit çərçivəsində layihəsini potensial investorlara təqdim etmək 
üçün ümumilikdə 61 ölkədən 500 startapçı müraciət edib, onların 
arasından 50 startap seçilib. 

 Tədbir iştirakçıları, həmçinin Şuşa və Füzuli şəhərlərinə səfər edib, 
Gəncə şəhərində Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə bağlı mədəni tədbir-
lərdə iştirak ediblər. 

Sammit 
çərçivəsində 

50 startap
layihəsini investorlara 

təqdim edib. 
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BEYNƏLXALQ 
25-Cİ

BİZNES    
FORUM



Noyabrın 15-də Bakı Konqres Mərkəzində  
25-ci Beynəlxalq Biznes Forum (İBF - İnter-
national Business Forum) öz işinə başlayıb.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazir-
liyinin və Türkiyə Respublikasının Ticarət Nazirliyi-
nin dəstəyi, KOBİA-nın, Türkiyənin Müstəqil Səna-
yeçi və İş Adamları Dərnəyinin (MÜSİAD) və İBF-in 
təşkilatçılığı ilə keçirilən forumda 30-a yaxın ölkə-
dən dövlət rəsmiləri, iş adamları, investorlar, bey-
nəlxalq təşkilatların və diplomatik korpusun nü-
mayəndələri iştirak ediblər. “Azərbaycan: Asiyanın 

14-17 noyabr 2021 
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incisi” şüarı ilə keçirilən forumun məqsədi Azər-
baycanın investisiya imkanlarını, o cümlədən işğal-
dan azad olunmuş ərazilərimizin zəngin potensia-
lını xarici sərmayədarlara təqdim etmək, iştirakçı 
ölkələr arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrini, biznes 
sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməkdir.

Tədbirdə Azərbaycanın iqtisadiyyat naziri  
Mikayıl Cabbarov, Türkiyə Respublikasının xəzinə 
və maliyyə nazirinin müavini Nureddin Nebati, 

Beynəlxalq Biznes Forumun prezidenti Erol Yarar, 
Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilat-
ları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd 
Musayev, KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov və MUSİAD-ın İdarə Heyətinin sədri 
Mahmut Asmalı çıxış edərək Forumun Azərbaycan-
da keçirilməsinin önəmini, tədbirin yeni əlaqələrin 
qurulmasına və investisiya qoyuluşlarına şərait ya-
ratdığını vurğulayıblar.

7 4



Forumda KOBİA və MÜSİAD 
arasında Birgə Yol Xəritəsi, Azər-
baycan Respublikasının İcbari 
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentli-
yi və İstanbul Dövlət Özəl Sektor 
Tərəfdaşlığı Kamillik Mərkəzi ara-
sında dövlət-özəl tərəfdaşlığı üzrə 
Niyyət Protokolu, Gənc Sahib- 
karlar Şəbəkəsi Assosiasiyası ilə 
“Gənc MÜSİAD” arasında əmək-
daşlığa dair Anlaşma Memoran-
dumu imzalanıb.
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Tədbir çərçivəsində Azərbaycanın investisiya imkanlarına və döv-
lət-özəl sektor tərəfdaşlığına (DÖST/PPP) dair panellər təşkil olunub. 
Panel iclaslarında Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya mü-
hiti, ölkəmizin, o cümlədən Qarabağın investisiya potensialı, DÖST  
layihələrinin tətbiqi, bu sahədə Türkiyə təcrübəsi, işğaldan azad edil-
miş ərazilərimizdə sosial-iqtisadi infrastrukturun yenidən qurulma-
sı prosesində PPP modelinin roluna dair təqdimatlar keçirilib, yerli 
və xarici sahibkarların məhsul və xidmətləri, eləcə də ölkəmizdə iş 
adamlarına və investorlara dəstək göstərən qurumların fəaliyyəti 
barədə sərgi təşkil olunub.



Tədbir zamanı, həmçinin iş 
adamları arasında ikitərəfli görüş-
lər keçirilib, Azərbaycan-Türkiyə 
qardaşlığı, ölkəmizin əlverişli biz-
nes və investisiya mühiti barədə 
filmlər nümayiş olunub. 

Forumda iştirak edən xarici 
iş adamları və investorlar bir sıra 
müəssisələrdə istehsal prosesi ilə 
də tanış olub, yerli sahibkarlarla 
əməkdaşlıq imkanlarına və inves-
tisiya qoyuluşuna dair müzakirələr 
aparıblar.



KOB dostu şəbəkəsi

KOB evləri

KOB inkişafı mərkəzləri

1.
2.
3.

Dəstək 
infrastrukturu





“KOB evi” – biznes sub- 
yektləri üçün ope-
rativlik, nəzakətlilik 

və rahatlıq prinsiplərinə uyğun, 
müasir innovasiyalara əsaslanan 
dövlət-biznes (“G2B”) və zəruri 
biznes-biznes (“B2B”) xidmətlə-
rinin göstərildiyi vahid məkandır. 

Bu mexanizm KOB-lara göstərilən 
dövlət dəstəyi tədbirlərinin da-
vamı olmaqla, sahibkarlar üçün 
dövlət xidmətlərinin yaxşılaşdı-
rılması, vaxta və xərclərə qənaət 
olunması baxımından da əlverişli 
platformadır. 

01. KOB  
EVLƏRİ



2020-ci ilin fevral ayından etibarən fəaliy-
yət göstərən “Xaçmaz KOB evi”ndə hazırda   
9 dövlət qurumu tərəfindən 15 xidmət masa-
sında 170-dək “G2B”, 8 özəl qurum tərəfin-
dən 8 xidmət masasında 70-dək “B2B” xid-
mətlər göstərilir.

“B2B” xidmətlər üzrə:“G2B” xidmətlər üzrə:

2

3

4

5

6

7

8

“Xaçmaz KOB evi”ndə xidmət 
göstərən qurumlar:

İqtisadiyyat Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidməti

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 
Məsələləri Dövlət Xidməti

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və  
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

Dövlət Reklam Agentliyi

Dövlət Gömrük Komitəsi

“Azəriqaz” İB

“Azərişıq” ASC

“Azərpoçt” MMC

“Azərsu” ASC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 “Beynəlxalq Bank” ASC 

“Kapital bank” ASC 

“Paşa Sığorta” ASC 

“Gate Baku” MMC

“Shams Group” MMC

“Rabitə Bank”ASC

“Global Leasing” MMC

“AZERCELL Telecom” MMC

“Xaçmaz KOB evi”



“G2B” qurumların xidmət sayı:

TOPLAM:

1. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 

2. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ 
XİDMƏTİ

3. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 
MƏSƏLƏLƏRI DÖVLƏT XİDMƏTİ

4. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR VƏ 
İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ

5. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 

6. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

7. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

8. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ

9. “AZƏRİQAZ” İB 

10. “AZƏRİŞIQ” ASC 

11. “AZƏRSU” ASC 

12. “AZƏRPOÇT” MMC

23619 100%

81

5980

161

15597

479

118

6

9

557

111

59

461

0,34 %

25,31 %

0,69 %

66,04 % 

2,03 %

0,5 %

0,03  %

0.04 %

2.35%

0,47 %

0,25 %

1,95 %
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693  
xidmət (3%)

23 619  
xidmət (97%)

“G2B”
“B2B”

“B2B” qurumların xidmət sayı:

1. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 

2. “KAPİTAL BANK” ASC 

3. “RABİTƏ BANK” ASC

4. “PAŞA SIĞORTA” ASC 

5. “GLOBAL LEASING” MMC

6. “GATE BAKU” MMC

7. “SHAMS GROUP” MMC

8. “AZERCELL TELECOM” MMC

TOPLAM: 693 100%

2021-ci ilin  
11 ayı üzrə   

“Xaçmaz KOB 
evi”ndə sahibkarlıq 

subyektlərinə 
 24312 
xidmət 

göstərilib.
Bu xidmətlərdən 
23619-u “G2B”,   

693-ü “B2B” 
xidmətlər olub. 

18

37

17

11

30

1

1

578

2,60%

5,34%

2,45%

1,59%

4,33%

0,14%

0,14%

83,41%

7423SƏNƏD QƏBULU

HAZIR SƏNƏD

İNFORMASİYA  
XİDMƏTLƏRİ 

15832

1057
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1. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 
2. DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 
3. DÖVLƏT ƏMLAK XİDMƏTİ 
4. AİBNDX-MƏNŞƏ SERTİFİKATI 
5. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 
6. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ 
7. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ 
8. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 
9. “AZƏRİQAZ” İB 
10. “AZƏRİŞIQ” ASC 
11. “AZƏRSU” ASC 
12. “AZƏRPOÇT”  MMC 
13. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 
14. “KAPİTAL BANK” ASC 
15. “RABİTƏ BANK” ASC 
16. “PAŞA SIĞORTA” ASC 
17. “GLOBAL LEASİNG” MMC 
18. “SHAMS GROUP” MMC
19. AZERCELL 
20. “GATE BAKU” MMC 

1. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 
2. DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 
3. DÖVLƏT ƏMLAK XİDMƏTİ 
4. AİBNDX-MƏNŞƏ SERTİFİKATI 
5. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 
6. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ 
7. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ 
8. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 
9. “AZƏRİQAZ” İB 
10. “AZƏRİŞIQ” ASC 
11. “AZƏRSU” ASC 
12. “AZƏRPOÇT”  MMC 
13. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 
14. “KAPİTAL BANK” ASC 
15. “RABİTƏ BANK” ASC 
16. “PAŞA SIĞORTA” ASC 
17. “GLOBAL LEASİNG” MMC 
18. “SHAMS GROUP” MMC 
19. AZERCELL 
20. “GATE BAKU” MMC 

TOPLAM:

TOPLAM:

7
5971

19
0

220
0

53
0

167
30
2

423
0
0
0
6
0
0

525
0

3
0
1

15596
1
0
3
0

206
10
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7423

15832

100%

100%

“G2B” və “B2B” 
 qurumların göstərdiyi  

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

sənəd qəbulu xidməti 
30% təşkil 

edib.

0,09
80

0,25
0
3
0

0,8
0

2,24
0,4

0,02
6
0
0
0

0,1
0
0

7,1
0

0,01
0

 0,01    
98,51
0,01

0
0,01

0
1,31

0,065
0,075

0
0
0
0
0
0
0
0
0

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

hazır sənəd xidməti 
65% təşkil 

edib.
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1. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 
2. DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 
3. DÖVLƏT ƏMLAK XİDMƏTİ 
4. AİBNDX-MƏNŞƏ SERTİFİKATI 
5. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 
6. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ 
7. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ 
8. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 
9. “AZƏRİQAZ” İB 
10. “AZƏRİŞIQ” ASC 
11. “AZƏRSU” ASC 
12. “AZƏRPOÇT”  MMC 
13. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 
14. “KAPİTAL BANK” ASC 
15. “RABİTƏ BANK” ASC 
16. “PAŞA SIĞORTA” ASC 
17. “GLOBAL LEASİNG” MMC 
18. “SHAMS GROUP” MMC 
19. AZERCELL 
20. “GATE BAKU” MMC 

TOPLAM:

71
9

141
1

258
6

62
9

184
71
45
38
18
37
17
5

30
1

53
1

1057 100%

6,71
0,86

13,32
0,095

24,425
0,57
5,87
0,85

17,41
6,71
4,26
3,59
1,70
3,50
1,61
0,47
2,85

0,095
5,01

0,095

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

informasiya xidməti  
5% təşkil 

edib.

1057 

7423

15832

Hazır sənəd
Sənəd qəbulu

İnfo xidmət
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8 aprel 2021-ci il tarixindən 
Yevlax şəhərində Kiçik və Orta 
Biznes Evi (KOB evi) fəaliyyətə 
başlayıb. “Yevlax KOB evi”ndə 
sahibkarlara vergi, əmlak, kom-
munal xidmətlər, qida təhlükə-
sizliyi, kənd təsərrüfatı, reklam, 
poçt fəaliyyəti, eləcə də mənşə 
sertifikatı, lisenziya və icazələrin 
alınması üzrə dövlət qurumları 
tərəfindən xidmətlər göstərilir. 
Həmçinin burada özəl qurumlar 
tərəfindən bank, sığorta, lizinq, 
tərcümə, layihələndirmə kimi 
zəruri biznes xidmətləri təqdim 
edilir. Belə ki, hazırda “Yevlax 
KOB evi”ndə 9 dövlət qurumu 
tərəfindən 12 xidmət masasın-
da 150-dək “G2B”, 7 özəl qurum 
tərəfindən 7 xidmət masasında 
100-dək “B2B” xidmətlər göstə-
rilir.

“Yevlax KOB evi”
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“Yevlax KOB evi”ndə 
9 dövlət qurumu 

tərəfindən  
12 xidmət masasında  

150-dək 
“G2B”, 

7 özəl qurum 
tərəfindən 7 xidmət 

masasında 
100-dək 

“B2B”  
xidmətlər  
göstərilir.



“B2B” xidmətlər üzrə:“G2B” xidmətlər üzrə:

2

3

4

5

6

7

“Yevlax KOB evi”ndə xidmət göstərən qurumlar:

İqtisadiyyat Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi 
Xidməti

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak 
Məsələləri Dövlət Xidməti

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antiinhisar və  
İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi

Dövlət Reklam Agentliyi

“Azəriqaz” İB

“Azərişıq” ASC

“Azərpoçt” MMC

“Azərsu” ASC

1

2

3

4

5

6

7

8

1 “Beynəlxalq Bank” ASC 

“Kapital Bank” ASC 

“Günay Sığorta” ASC

“Paşa Sığorta” ASC 

“Aztorc” MMC

“Shams Group” MMC

“AZERCELL Telecom” MMC

2021-ci ilin 8 ayı üzrə
“Yevlax KOB evi”ndə  

sahibkarlıq subyektlərinə

19487 xidmət 
göstərilib.

Bu xidmətlərdən 17319-u “G2B”, 
2168-i “B2B”xidmətlərdir.
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“G2B” qurumların xidmət sayı:

TOPLAM:

2168

17319 “G2B”
“B2B”

1. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 

2. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA  
DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ

3. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 
MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

4. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR 
VƏ İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ

5. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 

6. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

7. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

8. “AZƏRİQAZ” İB 

9. “AZƏRİŞIQ” ASC 

10. “AZƏRSU” ASC 

11. “AZƏRPOÇT” MMC

17319 100%

266

2729

194

1856

226

1975

361

351

437

530

8394

1,5 %

15,8 %

1,1 %

10,7 %

1,3 %

11,4 %

2,1 %

2,0 %

2,5 %

3,1 %

48,5 %

“B2B” qurumların xidmət sayı:

1. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 

2. “KAPİTAL BANK” ASC 

3. “GÜNAY SIĞORTA” ASC

4. “PAŞA SIĞORTA” ASC 

5. “AZTORC” MMC

6. “SHAMS GROUP” MMC

7. “AZERCELL TELECOM” MMC

TOPLAM: 2168 100%

619

329

2

0

289

294

635

28.5 %

15.2 %

0.1 %

0.0 %

13.3 %

13.6 %

29.3 %

Xidmətlərdən 
10187-i  

sənəd qəbulu, 
5475-i  

hazır sənəd, 
3825-i  

informasiya 
xidmətləri üzrə  

olub. 
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1. “AZƏRPOÇT”  MMC

2. DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 

3. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

4. AZERCELL

5. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 

6. “AZTORC” MMC

7. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

8. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

9. “AZƏRSU” ASC

10. “AZƏRİQAZ” İB

11. DÖVLƏT ƏMLAK XİDMƏTİ

12. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 

13. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

14. “AZƏRİŞIQ” ASC

1. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR 
VƏ İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ

2. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

3. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA  
DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ

4. “AZƏRSU” ASC

5. “AZERCELL TELECOM” MMC

6. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

7. “AZƏRİŞIQ” ASC

8. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 

9. “AZƏRİQAZ” İB

10. “SHAMS GROUP” MMC

11. “AZTORC” MMC

12. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ

13. İQTİSADİYYAT NAZIRLİYİ YANINDA ƏMLAK 
MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

14. “AZƏRPOÇT”  MMC

15. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

TOPLAM:

TOPLAM:

8218

1264

218

177

126

52

39

29

27

14

11

9

2

1

1757

1490

1046

225

225

204

190

144

143

37

4

4

3

2

1

10187

5475

100%

100%

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

sənəd qəbulu 
xidməti 

52,3% 
təşkil edib.

80.8 %

12.4 %

2.1 %

1.7 %

1.2 %

0.5 %

0.4 %

0.3 %

0.3 %

0.1 %

0.1 %

0.1 %

0.0 %

0.0 %

32,1 %

27,2 %

19,1 %

4,1 %

4,1 %

3,7 %

3,5 %

2,6 %

2,6 %

0,7 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

0,0 %

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

hazır sənəd 
xidməti 

28,1%  
təşkil edib.
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1. “AZTORC” MMC

2. “GÜNAY SIĞORTA” ASC

3. “AZƏRPOÇT”  MMC

4. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC

5. “KAPİTAL BANK” ASC

6. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

7. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

8. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 

9. AİBNDX-MƏNŞƏ SERTİFİKATI 

10. DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 

11. DÖVLƏT ƏMLAK XİDMƏTİ

12. “AZƏRİQAZ” İB

13. “AZƏRİŞIQ” ASC

14. “AZƏRSU” ASC

15. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

16. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

17. AZERCELL

TOPLAM:

233

2

174

349

329

267

196

253

99

419

180

194

246

278

155

218

233

3825 100%

6.1 %

0.1 %

4.5 %

9.1 %

8.6 %

7.0 %

5.1 %

6.6 %

2.6 %

11.0 %

4.7 %

5.1 %

6.4 %

7.2 %

4.1 %

5.7 %

6.1 %

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 
informasiya 

xidməti  
19,6% 

təşkil edib.

Sənəd qəbulu
Hazır sənəd

3825

5475
10187

İnformasiya xidməti 
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Sahibkar 
məmnunluğu 

98%  
KOB evləri üçün onlayn növbə tətbiqi

KOBİA-nın rəqəmsal trans-
formasiya proqramı çərçivəsində 
KOB evləri üçün onlayn növbə im-
kanı yaradılıb. Sahibkarlar “KOB 
növbə” tətbiqini “GooglePlay” 
 və “App Store”dan yükləyə bilər-
lər. Bu tətbiq sahibkarlara KOB 
evlərinə getmədən onlayn növbə 
götürməklə yanaşı, növbə sayı və 
növbənin bitmə vaxtı ilə tanış ol-
maq, müvafiq KOB evini seçmək, 
müraciəti daha yaxın ərazidə ol-

duğu zaman aktivləşdirmək im-
kanı verir. Mobil tətbiqin yaradıl-
masında məqsəd KOB evlərinə 
müraciət edən sahibkarlar üçün 
operativ xidmətin təmin edilmə-
si və əlavə vaxt itkisinə yol ver-
məməkdir. “KOB növbə” tətbiqi, 
həmçinin KOB evlərinə müraciət 
edəcək sahibkarların növbə sıxlı-
ğının aradan qaldırılması məqsə-
dini daşıyır.

KOB evlərində 
sahibkarlara təqdim 
olunan xidmətlərdən 
məmnunluq 
səviyyəsinin ölçülməsi 
üçün elektron sistem 
tətbiq edilir və hər 
bir xidmət üzrə 
yerindəcə məmnunluq 
səviyyəsi ölçülür. 
Hər iki KOB evində 
sahibkarlara göstərilən 
xidmətlərdən 
məmnunluq səviyyəsi 
hazırda 98% təşkil 
edir.

9 2



Mikro, kiçik və orta sahib- 
karların maarifləndiril-
məsi, bilik və bacarıqla-

rının artırılması və bu məqsəd-
lə onlara müxtəlif xidmətlərin 
göstərilməsi, müasir çağırışlara 
və KOB-ların ehtiyaclarına uyğun 
təlimlərin təşkili, praktik məs-
ləhət xidmətlərinin göstərilməsi 
KOBİA-nın fəaliyyət istiqamətlə-
rindən biridir. 

2020-ci ildən etibarən bu 
istiqamətlər üzrə fəaliyyət KOBİA-
nın strukturuna daxil olan KOBİM-
lər tərəfindən həyata keçirilir. 
KOBİM-lərdə KOB subyektlərinin, 
eləcə də yeni biznesə başlamaq 
istəyənlərin, startapların biznes 
sahəsində bilik və bacarıqlarının 
artırılması üçün təcrübəli və 
peşəkar ekspertlər tərəfindən 
təlimlər keçirilir, fərdi və qrup 
halında məsləhət xidmətləri, KOB-
ların şəbəkələşməsinə, beynəlxalq 
proqramlarda iştirakına, maliyyə 
resurslarına çıxışına və s. dəstək 
göstərilir. 

Bilik və bacarıqların artırıl-
ması istiqamətində siyasətimizin 
əsas məqsədi KOB-ların strate-
ji hədəflərinə uyğun ehtiyacları 
müəyyənləşdirərək onların bilik 

Şəki, Masallı-Cəlilabad-Biləsuvar, 
Saatlı-Sabirabad, Ucar-Zərdab, 
Neftçala-Salyan, Zaqatala-Ba-
lakən, Beyləqan-İmişli, Şəm-
kir-Gədəbəy, Daşkəsən-Göygöl 
və Tovuz şəhər və rayonları üzrə 
17 KOB inkişafı mərkəzi fəaliy-
yətə başlayıb. Bu mərkəzlər fəa-
liyyət göstərdikləri şəhərlə ya-
naşı, ətraf şəhər və rayonlara da 
xidmət edir.

02.
KOB İNKİŞAFI 
MƏRKƏZLƏRİ 
(KOBİM)

və bacarıqlarının sistemli şəkil-
də yenilənməsini və fəaliyyət 
istiqamətlərinə uyğun praktiki 
səriştələri əldə etmələrini təmin 
etməkdir.

2020-ci ildə Bakı, Sumqayıt, 
Xaçmaz və Yevlax şəhərlərində 
4 KOB inkişafı mərkəzi,  2021-ci 
ildə isə Abşeron, Gəncə, Mingə-
çevir, Lənkəran, Ağsu-Kürdəmir, 
Göyçay-Ağdaş, Şamaxı-İsmayıllı, 
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KOBİM-LƏRİN HƏDƏF QRUPU:

TƏLİM VƏ MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİNİN FORMATI:

TƏLİM XİDMƏTLƏRİ SAHƏSİNDƏ:

• KOB-lar;
• Startaplar;
• Yeni biznesə başlamaq 

istəyənlər.

• Oflayn (üzbəüz);
• Onlayn;
• Tәlim və məsləhət 

xidmәtlәrimiz biznesə 
başlanması üçün 
zәruri istiqamәtlәrdә 
tәtbiqi sәriştәlәrin 
aşılanmasına yönәlmiş 
tәdris proqramına 
әsasәn hәyata keçirilir. 

• Biznesə başla;
• Soft skils (yumşaq 

bacarıqlar);
• Layihə idarəetmə;
• Maliyyənin idarə 

edilməsi;
• Korporativ hüquq;
• Satış;
• Marketinq;
• Rəqəmsal bacarıqlar;
• “Yaşıl iqtisadiyyat”.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ SAHƏSİNDƏ:

2021-Cİ 
İLDƏ:

• Satış kanallarına çıxışa 
dəstək;

• Marketinq məsləhətləri;
• Biznes planlaşdırma & 

modelləşdirmə;
• Mühasibatlıq xidmətləri;
• Hüquq xidmətləri;
• Digər.

KOBİM-lər 
tərəfindən 
göstərilən

bütün
xidmətlər

ödənişsizdir.

KOB-lara ehtiyaclarına uyğun 
təlimlərdə iştirak etmələri üçün 
www.kobim.az saytı üzərindən 
elektron müraciət etmək imkanı 
yaradılıb. 2021-ci ildə KOBİM-lər 
tərəfindən müxtəlif mövzular-
da 1600-ə yaxın təlim keçirilib, 
15000 saatdan çox məsləhət 
xidməti göstərilib ki, bu xidmət-
lərdən 22000-dək KOB subyekti, 
startap və biznesə yeni başlayan-
lar faydalanıb. 

Həmçinin 2021-ci il ərzində 
KOBİM-lər tərəfindən ödənişsiz 
olaraq sahibkarlara 250-yə yaxın 
biznes planının hazırlanmasında 
dəstək göstərilib. KOBİM-lərin 
dəstəyi ilə ötən il Bakı və region-
lar daxil olmaqla, kənd təsərrüfa-
tı və xidmət sahələrində 70-dən 
çox yeni KOB subyektinin yaradıl-
masına dəstək təmin edilib. 

• 20 000 iştirakçıya - 1600 təlim keçirilib;
• 1800 KOB subyektinə  - 15000 saat məsləhət xidməti göstərilib;
• 250 biznes plan hazırlanıb;
• 76 yeni KOB subyektinin yaradılmasına dəstək göstərilib;
• 19 KOB subyektinin maliyyə resurslarına çıxışına dəstək 

göstərilib.
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KOBİM-lərin fəaliyyətinin təşkili müxtəlif operator şirkətlərə həvalə 
edilib. Dövlət tərəfindən sahibkarların bilik və bacarıqlarının artırılması 
göstərilən xidmətlərin özəl sektorun özü tərəfindən təşkil edilməsi bey-
nəlxalq təcrübədə geniş tətbiq edilən mexanizmdir.  Agentlik KOBİM-lərin 
fəaliyyətini təşkil edərkən beynəlxalq təcrübəni geniş öyrənib və qarşıda 
duran əsas məqsəd nəticəyönümlü və davamlı olacaq bir mexanizmi tə-
min etmək olub. Bu cür mexanizm eyni zamanda bir neçə hədəfə nail ol-
mağa imkan yaradır:

• Dövlət-özəl tərəfdaşlığı mexanizminin inkişafı;

• Təlim prosesinin idarə olunmasına peşəkarların cəlb olunması;

• Prosesdə davamlılığın və dayanıqlılığın təmin edilməsi.  

Özəl sektorun özü sahibkarların bilik və bacarıqlarının artırılması is-
tiqamətində nəticəyönümlü fəaliyyətləri daha yaxşı və çevik təşkil edə, 
həmçinin qarşıya qoyulan hədəflərə daha tez nail ola bilər. Ümumilikdə 
gələcəkdə özəl sektorun dövlət xidmətlərinin təşkilində rolunun genişlən-
dirilməsi həm sektorun özünün inkişafının təmin edilməsini, həm də döv-
lət qurumları tərəfindən təqdim edilən xidmətlərin keyfiyyətini artıra bilər.

KOBİM-lərin idarə edilməsi
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KOBİM-lərin vahid onlayn platforması – www.kobim.az saytında ay ər-
zində KOBİM-lər tərəfindən təşkil olunan təlimlərə və digər tədbirlərə dair 
məlumatlar yerləşdirilir. 

KOBİM-lərin vahid onlayn platforması 
– “kobim.az” 
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www.kobim.az saytında  biznesə başlamaq istəyənlərin, startapların və 
KOB subyektlərinin təlim və tədris imkanlarının artırılması, qabaqcıl təc-
rübələrin tətbiqinin sürətləndirilməsi məqsədilə, həmçinin KOB subyekt-
lərinin təlimi sahəsində dünyada mövcud meyillər, çeviklik və inteqrasiya 
prinsipləri nəzərə alınmaqla 2021-ci ildə video təlim platfoması yaradılıb. 

Video təlim platformasında hər biri 20 mövzudan ibarət olmaqla:

• biznesə başla, 

• yumşaq bacarıqlar, 

• korporativ hüquq, 

• layihə idarəetməsi, 

• maliyyə, 

• satış, 

• marketinq, 

• turizim, 

• ixrac prosesinin təşkili 

istiqamətləri üzrə ümumilikdə 180 təlim videosu, təlim mövzularının təq-
dimatları, müvafiq özünüqiymətləndirmə testləri və təlimçilər barədə mə-
lumatlar öz əksini tapıb. Gələcəkdə də təlim ehtiyaclarına uyğun şəkildə 
yeni təlim videolarının hazırlanması nəzərdə tutulur.

Video təlimlərdən “kobim.az” saytında qeydiyyatdan keçməklə fayda-
lanmaq olar.

Video təlim platforması

Video təlim  
platforması: 

180 təlim 
videosu

Təlim materialı: 

180
Özünüqiymətləndirmə 

testi: 

180
Faydalananlar: 

300 nəfər
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2021-ci ilin may-sentyabr aylarında KOBİA Kənd Təsərrüfatı Na-
zirliyinin Dünya Bankı ilə birgə həyata keçirdiyi “Kənd təsərrüfatının 
rəqabətqabiliyyətinin gücləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində baytar hə-
kimlərin özəl xidmətə keçidinə onların bilik və bacarıqlarının artırılma-
sı istiqamətində dəstək göstərib. Layihə çərçivəsində müxtəlif rayonlar 
üzrə 1400-dən çox baytar həkim sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili üzrə 
təlimlərə cəlb edilib. Biznes fəaliyyəti ilə bağlı təlimlər KOBİM-lər tərə-
findən həyata keçirilib.  

Baytar həkimlərə özəl xidmətə 
başlamaları üçün biznes təlimlər 
keçirilib

Layihə çərçivəsində 
müxtəlif rayonlar üzrə 

1400-dən 
çox baytar 

həkim sahibkarlıq 
fəaliyyətinin təşkili 
üzrə təlimlərə cəlb 

olunub.
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Mingəçevir KOB İnkişaf 
Mərkəzinin (KOBİM) “Məşğulluğa 
dəstək” layihəsi çərçivəsində iş-
siz kimi qeydiyyatda olan məcbu-
ri köçkünlərin, ünvanlı dövlət so-
sial yardımı alanların və gənclərin 
özünüməşğulluğunun təşkilinə 
dəstək məqsədilə təşkil etdiyi tə-
limlər təşkil edilib. Sentyabr ayı 
ərzində Mingəçevir KOBİM tərə-
findən keçirilmiş təlimlər “Biznes 
ideyadan biznes plana”, “Nağd 
pul axını”, “Satış və tədarük”, 
“Tədarük planının hazırlanması”, 
“Seqmentlərin və satış kanalla-

rının müəyyən olunması” və s. 
mövzulara həsr olunub. Təlimlər-
də 40-a yaxın şəxs iştirak edib. 
Aparılacaq qiymətləndirmə za-
manı məqbul hesab edilən təlim 
iştirakçılarının aktivlərlə təmin 
edilməsi nəzərdə tutulur.

“Məşğulluğa dəstək” layihəsi 
çərçivəsində biznes təlimlər
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Azərbaycan Respublikasının İq-
tisadiyyat Nazirliyi ilə Almaniyanın 
Federal İqtisadiyyat və Enerji Na-
zirliyi arasında 12 oktyabr 2009-cu  
il tarixində imzalanmış Anlaşma 
Memorandumuna müvafiq olaraq, 
KOBİA Almaniyanın Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) ilə 
birlikdə “Azərbaycanın biznes ic-
timaiyyətində menecerlərin ixti-
sasının artırılması üzrə Almani-
ya-Azərbaycan birgə Proqramı”nı 
həyata keçirir. Proqramın məqsədi 
Azərbaycanda kiçik və orta sahib-
karlığın inkişafına dövlət dəstəyi-
nin gücləndirilməsindən, ölkə iqti-
sadiyyatının müxtəlif sahələrində 
fəaliyyət göstərən sahibkarların və 
menecerlərin Almaniyanın tədris 
mərkəzlərində nəzəri biliklərinin 
artırılmasından, Almaniya müəs-
sisələrində innovativ texnologiya-

Menecerlərin 
Təlimi 
Proqramı

lar və idarəetmə metodları, müəs-
sisələrin fəaliyyət mexanizmi ilə 
tanış olmasından, peşə-hazırlıq 
səviyyələrinin yüksəldilməsindən, 
Almaniya müəssisələri ilə iqtisadi 
kooperasiya əlaqələrinin yaradıl-
masından ibarətdir. İxtisasartırma 
kursu üzrə zəruri xərclər (yol xərc-
ləri istisna edilməklə) Almaniya 
tərəfindən ödənilir. 

2021-ci ildə koronavirus pande-
miyası ilə əlaqədar proqram onlayn 
formatda davam etdirilib. Proqram 
çərçivəsində 2021-ci il ərzində 
ölkəmizdə iqtisadiyyatın müxtəlif 
sahələrində fəaliyyət göstərən 29 
sahibkar və menecer virtual təlim-
lərdə, işgüzar görüşlərdə iştirak 
edib.  

Ümumilikdə isə 2009-2021-ci 
illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı-
nın müxtəlif sahələrində fəaliyyət 
göstərən 480 sahibkar və menecer 
Proqramdan faydalanıb.
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Agentlik qarşıya qoyul-
muş hədəflərin real-
laşdırılması məqsədilə 

yeni idarəetmə modelləri tət-
biq etməkdədir. Hazırda ölkə 
üzrə formalaşdırılmaqda olan 
KOB dostu şəbəkəsi Agent-
liyin sahibkarlara başlıca və 
effektiv dəstək mexanizmlə-
rindən biridir və KOBİA-nın 
regionlardakı fəaliyyəti bu 
şəbəkə vasitəsilə həyata ke-
çirilir. 

KOB dostları yeni KOB-la-
rın yaranmasına və mövcud 
KOB-ların inkişafına hərtərəfli 
dövlət dəstəyini yerində təmin 
edir. KOB-lara onların daya-
nıqlı inkişaf tələblərinə uyğun 
dəstəyin verilməsi bir tərəf-
dən mövcud dövlət dəstək 
mexanizmlərindən istifadə 
imkanlarının genişləndirilmə-
si, bu dəstəklərə KOB-ların 
maneəsiz və rahat çıxışının 

təmin edilməsi, digər tərəf-
dən isə Agentliyin göstərəcəyi 
çoxsaylı dəstək mexanizmlə-
rinin tətbiqi vasitəsilə təmin 
edilir. 

KOB dostu şəbəkəsinin 
fəaliyyətinin digər mühüm 
istiqaməti KOB-ların hüquq-
larının müdafiəsi ilə bağlıdır. 
KOB-ların hüquqlarının mü-
dafiəsi, yarana biləcək prob-
lemlərin həlli dövlət-sahibkar 
əməkdaşlığı platformasında 
həyata keçirilir. 

KOB dostu şəbəkəsinin 
fəaliyyətinin daha bir mühüm 
istiqaməti sorğu və monito-
rinqlərin keçirilməsidir. Sa-
hibkarlarla sıx əlaqədə olan 
KOB dostları onların inkişaf 
ehtiyaclarını sorğular vasitə-
silə öyrənir. Eyni zamanda bu 
şəbəkə vasitəsilə yerlərdə 
KOB-lara göstərilən xidmətlə-
rin monitorinqi aparılır. 

03. KOB DOSTU 
ŞƏBƏKƏSİ

dostu
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2018

2019

2020

2021

1. Masallı rayonu

2. Siyəzən rayonu

3. Xaçmaz rayonu

4. Gəncə şəhəri

5. Yevlax şəhəri

6. Quba rayonu

7. Qusar rayonu

1. Mingəçevir şəhəri

2. Kürdəmir rayonu

1. Şirvan şəhəri

2. Göyçay rayonu 

3. Sabirabad rayonu 

4. Salyan rayonu

5. İsmayıllı rayonu

6. Tərtər rayonu

1. Qəbələ rayonu

2. Abşeron rayonu

3. Füzuli rayonu

4. Sumqayıt şəhəri

5. Şəki şəhəri

6. Şamaxı rayonu

7. Bakı şəhəri (Xəzər rayonu)

8. İmişli rayonu

9. Şəmkir rayonu

10. Bakı şəhəri  
Bakı Baş Gömrük İdarəsi

11. Lənkəran şəhəri

12. Cəlilabad rayonu

Hazırda Bakı, Sumqayıt, Gəncə, 
Mingəçevir, Yevlax, Şəki, Lənkəran 
şəhərlərində, Abşeron, Qəbələ, 
Şamaxı, Quba, Qusar, Xaçmaz, 
Siyəzən, Masallı, Füzuli, İmişli, 
Şəmkir, Cəlilabad, Kürdəmir, Şir-
van, Göyçay, Sabirabad, Salyan, 
İsmayıllı və Tərtər rayonlarında 7 
koordinator və 34 KOB dostu fəa-
liyyət göstərir. 

KOB dostu  
rəqəmlərdə

KOB dostu ofislərinin 
7-si 2018-ci ildə,  

12-si 2019-cu ildə, 
2-si 2020-ci ildə, 

6-sı isə  
2021-ci ildə 
fəaliyyətə başlayıb.

Şəki

Qusar
İsmayıllı

Şəmkir Quba

Şamaxı

Siyəzən
Göyçay

Sumqayıt

Bakı

Abşeron

Şirvan

Füzuli

İmişli
Masallı

Salyan

Sabirabad

Lənkəran
Cəlilabad

Xaçmaz

Gəncə

Yevlax
Tərtər

Qəbələ

Mingəçevir

Кürdəmir
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dostu

Fevralın 4-də KOBİA-ya mikro, kiçik və orta sahibkar-
lardan daxil olan müraciətlər və regionun biznes potensialı 
nəzərə alınaraq Şirvan şəhərində də KOB dostu fəaliyyətə 
başlayıb. Şirvan KOB dostu Gənclər Mərkəzində fəaliyyət 
göstərir və Şirvan şəhəri ilə yanaşı, ətraf rayon və şəhər-
lərə də xidmət edir.

Sahibkarlara və biznes subyektlərinə müvafiq xidmət-
lər göstərən dövlət qurumlarının iştirakı ilə təşkil olunmuş 
tədbirdə Şirvan KOB dostu Rəhman Nəcəfov sahibkarla-
ra təqdim olunub, KOBİA-nın fəaliyyətinə və KOB dostu 
mexanizminə dair videoçarxlar nümayiş etdirilib.

KOB dostu  
Şirvan şəhərində 



KOBİA-nın növbəti KOB dostu 
ofisi fevralın 17-də Göyçay rayo-
nunda fəaliyyətə başlayıb. Göyçay 
KOB dostu Heydər Əliyev Mərkə-
zində fəaliyyət göstərir və Göyçay 
rayonu ilə yanaşı, ətraf rayon və 
şəhərlərə də xidmət edir. 

Göyçay və ətraf bölgələrdə 
fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektləri və öz 
biznesini qurmaq istəyən poten-
sial sahibkarlar biznes fəaliyyəti 
ilə bağlı dəstək və xidmətlər üçün 
Göyçay KOB dostuna müraciət 
edə bilərlər.

KOB dostu Göyçayda 

dostu
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Aprelin 15-də Salyan və Sabi-
rabad rayonlarında da KOB dost-
ları fəaliyyətə başlayıb. Bununla 
əlaqədar, mövcud məhdudiyyətlər 
səbəbindən məhdud sayda sahib-
karların, yerli icra hakimiyyətinin 
və müvafiq dövlət qurumlarının 
nümayəndələrinin iştirakı ilə ke-
çirilmiş təqdimatlarda KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov KOB-lara dəstək tədbirləri 
və mexanizmləri, KOB dostu kon-
sepsiyası barədə məlumat verib, 

sahibkarları KOB dostu ilə fəal 
əməkdaşlığa dəvət edib. 

Daha sonra Agentliyin KOB-la-
ra göstərdiyi dəstək mexanizm-
lərinə, o cümlədən KOB dostu 
mexanizminə dair filmlər nümayiş 
olunub, sahibkarları maraqlandı-
ran suallar cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, Salyan rayonu 
üzrə KOB Dostu ofisi Heydər Əli-
yev Mərkəzində, Sabirabad KOB 
dostu ofisi isə Gənclər Mərkəzində 
fəaliyyət göstərir.

Salyan və Sabirabadda  
KOB dostu 



Mayın 27-də növbəti KOB 
dostu İsmayıllı rayonunda fəaliy-
yətə başlayıb. İsmayıllı KOB dos-
tu Gənclər Mərkəzində fəaliyyət 
göstərir və İsmayıllı rayonu ilə ya-
naşı, ətraf rayon və şəhərlərə də 
xidmət edir.

Mövcud pandemiya qaydala-
rına uyğun olaraq məhdud sayda 
sahibkarın, yerli icra hakimiyyə-
tinin və müvafiq dövlət qurum-
larının nümayəndələrinin iştirakı 
ilə keçirilmiş tədbirdə KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Agentliyin fəaliyyəti və 
KOB dostu mexanizmi barədə mə-
lumat verib. 

Qeyd edək ki, KOB dostu ofis-
lərində sahibkarlara xidmətlərin 
göstərilməsi üçün lazımi şərait ya-
radılıb. 

KOB dostu İsmayıllıda 

dostu



KOB dostu Tərtərdə

Qarabağ iqtisadi rayonu üzrə 
sayca ikinci Kiçik və orta bizne-
sin dostu Tərtər rayonunda fəa-
liyyətə başlayıb. Tərtər Gənclər 
Mərkəzində fəaliyyət göstərən 
KOB dostu Tərtərlə yanaşı, ətraf 
şəhər və rayonların sahibkarları-
na da biznes sahəsində dəstək və 
xidmətlər göstərir.

Sentyabrın 3-də KOBİA-nın 
təşkilatçılığı, Tərtər Rayon İcra 
Hakimiyyətinin, sahibkarların və 
onlara xidmət göstərən müvafiq 
qurumların nümayəndələrinin iş-
tirakı ilə KOB dostu rayonun biz-
nes ictimaiyyətinə təqdim edilib, 

iştirakçılar KOB dostu ofisində 
sahibkarlar üçün yaradılmış şəra-
itlə tanış olublar.

Tədbir çərçivəsində KOBİA-nın 
sahibkarlara göstərdiyi dəstək və 
xidmətlər, KOB dostu mexanizmi 
ilə bağlı filmlər nümayiş olunub, 
sahibkarların sualları cavablan-
dırılıb.

Tədbirdən sonra KOBİA-nın 
nümayəndələri Tərtər rayonunda 
fəaliyyət göstərən bir sıra istehsal 
müəssisələri və fermer təsərrü-
fatları ilə tanış olub, sahibkarlarla 
görüşüblər. 
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Sahibkarlığın inkişafı üçün 
ölkədəki biznes mühitinin dəyər-
ləndirilməsi, sahibkarların qarşı-
laşdığı çətinliklər, onların şikayət 
və təkliflərinin öyrənilməsi, biznes 
mühitindəki problemlərlə tanışlıq 
onların gələcək fəaliyyətinin biz-
nes ehtiyaclarına uyğun qurulması 
baxımından əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu istiqamətdə KOB subyekt-
ləri arasında sorğular keçirilir. 
2021-ci ildə KOB dostu şəbəkəsi 
tərəfindən KOB-ların ehtiyacla-
rı nəzərə alınmaqla ümumilikdə 

2451 sahibkarlıq subyektinin iş-
tirakı ilə 12 mövzu üzrə sorğular 
keçirilib. Sorğular KOB subyektlə-
rinin elektrik təchizatı şəbəkəsinə 
qoşulma prosesinin qiymətləndi-
rilməsi, korporativ idarəetmənin 
qiymətləndirilməsi üzrə vəziyyətin 
təhlil edilməsi, Azərbaycanda ki-
çik və orta sahibkarlıq subyektlə-
rinin (KOS) klasterləşmə imkan-
larının araşdırılması, sahibkarlıq 
subyektlərinin təlim və ixtisaslı 
kadr ehtiyaclarının öyrənilməsi və 
digər mövzuları əhatə edib. 

Monitorinq, sorğu və müşahidələrin  
aparılması üzrə fəaliyyət2021-ci ildə KOB 

dostu şəbəkəsi 
tərəfindən KOB-ların 

ehtiyacları nəzərə 
alınmaqla ümumilikdə 

2451 
sahibkarlıq 
subyektinin 

iştirakı ilə 12 
mövzu 

üzrə sorğular keçirilib.
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Agentliyin dəstək istiqamətlə-
rindən biri də sahibkarların maa-
rifləndirilməsidir. 2021-ci ildə Bakı 
şəhərində və regionlarda fəaliyyət 
göstərən sahibkarlıq subyektləri-
nin aktual istiqamətlər üzrə maarif-
ləndirilməsi üçün müxtəlif  mövzu-
lar üzrə 18 onlayn maarifləndirmə 
tədbiri təşkil olunub və ümumilik-
də 669 nəfər sahibkar iştirak edib. 

Tədbirlər KOB subyektlərinin qiy-
mətli kağızların buraxılışı və fond 
birjasında listinq, dövlətin güzəştli 
maliyyə vəsaitlərinin əldə olun-
ması, aqroturizmin və ekoturizmin 
inkişafı, uyğunluq, mənşə və qida 
təhlükəsizliyi sertifikatlarının alın-
ması prosedurları ilə bağlı və digər 
mövzuları əhatə edib. 

Monitorinq, sorğu və müşahidələrin  
aparılması üzrə fəaliyyət

Sahibkarların maarifləndirilməsi  
üzrə fəaliyyət

669 
sahibkarın 

iştirakı ilə 

18 onlayn
maarifləndirmə

tədbiri təşkil olunub. 



KOB dostu mexanizmi çərçi-
vəsində 89 sahəvi görüş təşkil 
edilib ki, bu tədbirlərdə 27 inzi-
bati ərazi vahidini əhatə etmək-
lə 2200-ə yaxın sahibkar iştirak 
edib. Sahəvi görüşlərdə, əsasən, 
kənd təsərrüfatı, çayçılıq, üzüm-
çülük, heyvandarlıq, quşçuluq, 
istixana fəaliyyəti, şərabçılıq, 
mebel istehsalı, turizm, logisti-
ka, ictimai-iaşə, ticarət, sənaye, 
tekstil fəaliyyəti üzrə sahibkarlıq 
subyektlərinin iştirakı təmin olu-
nub. 

Keçirilmiş tədbirlər  
və görüşlər
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Bu görüşlərdə aidiyyəti dövlət 
qurumlarının nümayəndələri də 
iştirak edib, səsləndirilən prob-
lem və təkliflər dövlət-sahibkar 
əməkdaşlığı platformasında mü-
zakirə olunub. Görüşlər zamanı 
səsləndirilən təkliflər ümumiləş-
dirilərək aidiyyəti dövlət qurum-
larına təqdim edilib.



İqtisadiyyat Nazirliyinin tap-
şırığına əsasən KOBİA tərəfindən 
“Cəlilabad Rayonunun İqtisadi 
İnkişaf Planı” layihəsi hazırlanıb. 
Sənəd Cəlilabad rayonunun iq-
tisadiyyatının inkişafını, əhalinin 
sosial rifahının daha da artırılma-
sını, investisiyaların cəlbini, azad 
rəqabət mühitini, bazarlara çıxış 
və insan kapitalının inkişafına yar-
dım etməklə davamlı iqtisadi inki-
şafa nail olmağı hədəfləyən milli 
iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas 
sektorları üzrə yol xəritələrinin, 
eləcə də “Azərbaycan Respubli-
kası regionlarının 2019-2023-cü 
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Döv-
lət Proqramı”nın rayon səviyyə-
sində icrasına kömək məqsədi ilə 
hazırlanıb. Layihənin hazırlanması 
prosesi 2 fazada icra edilib. Birinci 
faza (diaqnostika) statistik məlu-
matların toplanması, təhlili, rayo-
nun sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı 
sorğuların aparılması, maraqlı 
tərəflərin iştirakı ilə görüşlər ke-

çirilməsi və GZİT (SWOT) təhlilin 
aparılmasından ibarət olub. İkinci 
faza isə (planlaşdırma) diaqnostik 
hesabatın nəticələri və əldə edil-
miş əlavə məlumatlardan istifadə 
olunmaqla rayon üçün tədbirlər 
planı qurulması, hədəf indikator-
ları, resurslar və vaxt qrafikinin 
müəyyən olunması ilə yekunlaşıb. 
Eyni zamanda, sənədin hazırlan-
masında son dövrlərdə müvafiq 
istiqamətdə ölkədə qəbul olun-
muş müvafiq sənədlər, yerinə ye-
tirilmiş layihələr, əvvəlki dövrlərdə 
icra olunmuş analoji proqramlar 
və əldə olunmuş nailiyyətlər, həm-
çinin qazanılan təcrübələrdən isti-
fadə edilib. 

Layihənin hazırlanması çərçi-
vəsində ölkə səviyyəsində regio-
nal inkişafın həyata keçirilməsində 
iştirak edən dövlət qurumlarının, o 
cümlədən rayonu təmsil edən di-
gər maraqlı tərəflərin iştirakçılığı 
təmin edilib. 

Cəlilabad Rayonunun  
İqtisadi İnkişaf Planı
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Özünüməşğulluq proqramı mikro və kiçik sa-
hibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq istəyənlər üçün 
əlverişli imkanlar yaradır. KOBİA özünüməşğul-
luq proqramına cəlb olunan vətəndaşları poten-
sial mikro və kiçik sahibkarlar kimi dəyərləndirir 
və proqram çərçivəsində öz təsərrüfatını – mikro 
biznesini qurmuş şəxslərə bizneslərinin inkişafı 
üçün dəstək göstərir. Agentlik proqram çərçivə-
sində müvafiq aktivlər əldə edərək mikro biznes 
qurmuş iştirakçılara sonrakı mərhələdə biznes-
lərinin inkişafı üçün biznesin planlaşdırılması, 
məsləhət xidmətləri, güzəştli maliyyə resursları-
na, satışa və bazarlara çıxış kimi istiqamətlərdə 
dəstək və xidmətlər təqdim edir. 

2021-ci il ərzində KOB dostu şəbəkəsi regi-
onlarda 57 nəfərin aktivlərlə təmin olunması-
na dəstək göstərib. Həmçinin KOBİA tərəfindən 
proqram iştirakçılarına biznes planların hazırlan-
masında dəstək təmin olunub. 

Belə ki, cari il ərzində Xaçmaz KOB İnkişaf 
Mərkəzinin mütəxəssisləri və Quba-Xaçmaz iq-
tisadi rayonu üzrə KOB dostları tərəfindən Xaç-
maz, Quba və Qusar rayonlarından olan 39 nəfər 
vətəndaşa biznes planların hazırlanmasında 
dəstək göstərilib. 

Özünüməşğulluq proqramına qoşulmaq istə-
yən vətəndaşlar Dövlət Məşğulluq Agentliyinin 
yerli məşğulluq mərkəzlərinə müraciət etməklə 
və ya elektron qeydiyyat sistemindən istifadə et-
məklə yanaşı, KOBİA-nın dəstək və xidmətlərin-
dən də faydalana bilərlər. KOBİA proqrama qo-
şulmaq istəyən vətəndaşlara məlumatlandırma 
və əlaqələndirmə, təlim prosesində iştirak, biznes 
planların hazırlanmasına dəstək, prosesin təşki-
lində iştirak xidməti göstərir.

 İndiyədək 300-dən çox vətəndaş proqrama qo-
şulmaq üçün KOBİA-nın dəstəyindən faydalanıb. 

KOBİA-nın özünüməşğulluq  
proqramına dəstəyi
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“Ağıllı kənd” layihəsi çər-
çivəsində işğaldan azad edil-
miş Zəngilan rayonunun Ağalı 
kəndinin sakinlərinin doğma 
kəndlərinə qayıtdıqdan sonra 
məşğulluğunu təmin etmək və 
mikro bizneslərin yaradılması 
üçün kənd sakinlərinə dəstək 
göstərilməsi nəzərdə tutulur. 

Bu məqsədlə KOBİA, Döv-
lət Məşğulluq Agentliyi, Aqrar 
Xidmətlər Agentliyi və Zəngi-
lan Rayon İcra Hakimiyyəti ilə 
birgə əməkdaşlıq edir. Əmək-
daşlıq çərçivəsində işğaldan 
azad edilmiş Zəngilan rayonu-
nun sakinlərinə biznes fəaliy-
yətinə başlamaları və məşğul-

luqlarını təmin etmələri üçün 
dəstək göstəriləcək. 

Layihənin ictimaiyyətə təq-
dim olunması məqsədilə no-
yabrın 1-də təşkil olunmuş 
tədbirdə aidiyyəti dövlət qu-
rumlarının nümayəndələri la-
yihənin əhəmiyyəti və görülə-
cək tədbirlər barədə fikirlərini 
bölüşüblər.

Noyabr ayında Abşeron 
KOB İnkişaf Mərkəzində 30 
nəfər Ağalı kənd sakini üçün 
təlimlər keçirilib. KOBİA-nın 
təlimçiləri tərəfindən biznes 
fəaliyyəti üçün ilkin biliklər, 
dəstək mexanizmləri barədə 

iştirakçılar məlumatlandırılıb, 
onları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb.

Sakinlərin məşğul ola-
cağı fəaliyyət sahələrinin və 
bu istiqamətdə ehtiyacları-
nın müəyyən olunması üçün 
KOBİA və Aqrar Xidmətlər 
Agentliyi tərəfindən sakinlərlə 
bir sıra görüşlər keçirilib. Bu 
görüşlərin nəticəsində sakin-
lərin bacarığına uyğun olaraq 
qəssab, avtoservis, inşaat, 
məişət avadanlıqları ustası, 
dərzi, bərbər, gözəllik salonu, 
un məmulatları istehsalı və 
ticarət sahələri müəyyənləş-
dirilib. 

“Ağıllı kənd” layihəsi 
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UĞUR 
HEKAYƏLƏRİ

Qida sahəsində daha bir mik-
ro sahibkarlıq subyekti fəaliy-
yətə başlayıb. Brendləşdirilmiş 
və qablaşdırılmış sendviçlərin 
istehsalı və satışını həyata ke-
çirəcək “Cool Sandwich”in yara-
dılmasına Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi (KOBİA) tərə-
findən müvafiq dövlət dəstəyi 
göstərilib. Belə ki, “Cool Sand- 
wich”in yaradılması üçün KOBİA 
 tərəfindən məsləhət, dövlət və 
özəl qurumlarla əlaqələndirmə, 
peşəkar kadr potensialının for-
malaşdırılması, marketinq isti- 
qamətlərində dəstək və xidmət-
lər təmin edilib. 

Müəssisənin məhsulları qida 
üçün nəzərdə tutulan karton qu-
tularda qablaşdırılır, təhlükəsiz 
daşınması üçün soyuducu maşın-
lardan istifadə olunur. 

Artıq qablaşdırılmış sendviçlər 
Bakı şəhərində bir sıra iri ticarət 
mərkəzlərində və 20-dən çox pə-
rakəndə ticarət şəbəkəsində satılır. 
Məhsulların Bakı şəhəri ilə yanaşı, 
yaxın vaxtlarda ölkə regionlarında 
da satışı həyata keçiriləcək.  

Müəssisə “Fast food” sekto-
runda yeni və sağlam qida isteh-
salını həyata keçirməklə yanaşı, 
məşğulluğun təmin edilməsinə də 
öz töhfəsini verəcəkdir. 

Sağlam qida məhsullarının  
istehsalına dəstək göstərildi



Salyan rayonu, Qarabağlı, 
Təzəkənd, Kərimbəyli və Ko-
lanı kəndlərində 1937 ailənin 
11000-ə yaxın ailə üzvlərinin 
pay torpaqlarını birləşdirərək 
yaratdığı “Qarabağlı Təzəkənd 
Kərimbəyli Kolanı” İstehsalat 
Kooperativinin subsidiya ilə 
bağlı yaranmış problemi müs-
bət həll edilib.

Subsidiyanın verilməsi üçün 
kooperativ üzvləri ilə koopera-
tiv arasında bağlanılan torpaq 
icarə müqavilələrinin bağlan-
masında çətinlik yaranıb. Sub-
sidiya müqavilələrinin təsdiqi 
üçün yerli icra nümayəndəlik-
lərinin mütləq “Elektron nota-
riat” informasiya sisteminə in-
teqrasiyası tələb olunurdu. Əks 
halda, 2000 təsərrüfat başçısı 
30 km aralıdakı mərkəzi nota-

rius idarəsinə getməli olacaqdı. 
Bu isə həm vaxt itkisi, həm də 
əlavə xərc demək idi. Yaranan 
problemlə əlaqədar “Qarabağlı 
Təzəkənd Kərimbəyli Kolanı” 
İstehsalat Kooperativi tərəfin-
dən KOBİA-ya müraciət edilib.

Bununla əlaqədar, qeydiy-
yat prosesini sürətləndirmək 
məqsədilə Cəlilabad KOB dos-
tu tərəfindən Salyan Rayon İcra 
Hakimiyyətinin, Salyan rayonu 
üzrə yerli ərazi icra nümayən-
dəlikləri və Salyan DAİM-in 
nümayəndələri ilə işçi qaydada 
birlikdə müzakirələr aparılıb.

Nəticədə, Salyan DAİM-də 
Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaş-
ları tərəfindən “Elektron no-
tariat” informasiya sisteminə 
çıxışı olmayan Salyan rayonu 

üzrə yerli ərazi icra nümayən-
dəliklərinə və Salyan DAİM-in 
əməkdaşlarına həmin sistemə 
inteqrasiyanın təmin edilməsi 
məqsədilə təlimlər keçirilib. Tə-
limdə “Elektron notariat” infor-
masiya sistemi barədə ətraflı 
məlumat verilib və sistemdən 
istifadə qaydaları əyani forma-
da nümayiş olunub.

Bununla da, kooperativ 
üzvləri ilə kooperativ arasında 
bağlanılan torpaq icarə müqa-
vilələrinin təsdiqi “Elektron 
notariat” informasiya sistemi 
vasitəsilə həyata keçirilərək  
11000-ə yaxın ailə üzvlərinin 
pay torpaqlarını birləşdirən 
1937 ailə kooperativinin subsi-
diya ilə bağlı yaranmış problemi 
müsbət həll olunub. 

Subsidiya alınmasına dəstək göstərilib
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Cəlilabad rayonunun Üçtəpə 
kəndində əkin sahələrinin suva-
rılması məqsədilə dövlət xətti ilə 
qazılmış iki artezian quyusuna 
elektrik xəttinin çəkilməsi təmin 
olunaraq, işlək vəziyyətə gətirilib. 

Əkin sahələrinin suvarılması-
nın yaxşılaşdırılması məqsədilə 
dövlət tərəfindən qazılmış artezi-
an quyularının elektrik şəbəkəsinə 
qoşulması üçün layihədə nəzərdə 
tutulduğundan artıq elektrik xət-
tinin çəkilməsi üçün əlavə vəsaitə 
ehtiyac yaranıb. Bununla bağlı mü-
vafiq dəstəyin göstərilməsi məqsə-

dilə kənd sakinləri tərəfindən  
KOBİA-ya müraciət edilib.  

Qazılmış artezian quyularının iş-
lək vəziyyətə salınması üçün aidiy-
yəti dövlət qurumları ilə Cəlilabad 
KOB dostu tərəfindən müzakirələr 
aparılıb. KOBİA və aidiyyəti döv-
lət qurumlarının birgə əməkdaşlı-
ğı nəticəsində müvafiq qurumlar 
tərəfindən vəsait ayrılaraq, elektrik 
xətləri çəkilib və artezian quyula-
rı elektrik şəbəkəsinə qoşularaq 
problemin müsbət həllinə nail olu-
nub.

Əkin sahələrinin suvarılmasına  
dəstək göstərilib
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Sosial sahibkarlığa  
dəstək

KOB-ların bazarlara  
çıxışına dəstək

Mikro, kiçik və orta biznesin 
tənzimlənməsi Sorğular

Birbaşa dəstək  
mexanizmləri 

1.
2.
3.

4. 
5.

Biznesə 
xidmətlər





01.
MİKRO, KİÇİK VƏ 
ORTA BİZNESİN 
TƏNZİMLƏNMƏSİ

Təsdiq edilib:  

3 layihə 
Razılaşdırılıb:   

4 layihə 

Normativ  
sənədlərə rəy və 
təkliflər təqdim 

edilib:    

73 layihə 

2021-ci ildə Agentlik sahib-
karlıq sahəsində yeni qanunve-
riciliyin, normativ hüquqi aktların 
hazırlanması, mövcud normativ 
aktların yenilənməsi istiqamətin-
də öz səlahiyyətləri çərçivəsində 
fəaliyyətini davam etdirib.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 29 yan-
var tarixli 20 nömrəli Qərarı ilə “Startapın müəyyən olunması Meyarları” 
təsdiq edilib. Sözügedən Meyarlara uyğun olaraq “Startap” şəhadət-
namələrinin verilməsi, yaxud imtina edilməsi haqqında qərarlar KO-
BİA tərəfindən həyata keçirilir. Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri 
“Startap” şəhadətnaməsini aldıqları tarixdən innovasiya fəaliyyətin-
dən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müd-
dətinə azad olunur.



masiya Sistemi vasitəsilə əlaqələrin 
yaradılması;

 KOB subyektləri üçün “B2B” xid-
mətlərinin göstərilməsinin təmin 
edilməsi;

 KOB evlərində elektron növbənin 
əldə edilməsinin təmin olunması;

 KOB subyektləri haqqında ümumi 
məlumatların əldə edilməsinin tə-
min edilməsi, habelə portalda özləri 
barədə məlumatlarda səhv aşkar et-
dikdə onların dəyişdirilməsinin tələb 
edilməsi;

 sahibkarlıq fəaliyyətini tənzim-
ləyən normativ hüquqi aktlara dair 
məlumatların əldə edilməsinin tə-
min olunması.

KOBİA sahibkarlara xidmətlərin 
göstərilməsi üçün qanunla tələb 
olunan dövlət rüsumlarını və ya di-
gər ödənişləri elektron ödəniş sis-
temləri vasitəsilə ödəməsi barədə 
məlumatların qəbulunu və portalın 
istifadəçilərinə çatdırılmasını təmin 
edəcək. Portal vasitəsilə göstərilən 
xidmətlər haqqında məlumat is-
tifadəçilərin elektron kabinetinə, 
poçt ünvanına və mobil nömrəsinə 
göndəriləcək. KOB subyektləri öz 
növbəsində portalın fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsinə dair müxtəlif 
təkliflər verə biləcəklər. 

Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 01.12.2021-ci il tarixli 1482 
nömrəli Fərmanı ilə “Mikro və kiçik 
sahibkarlıq subyektlərinin istehsal 
etdikləri məhsulların ticarət şə-
bəkələrində satışının genişləndi-
rilməsinə dəstək Qaydası” təsdiq 
olunub. Bu sənəd mikro və kiçik 
sahibkarlıq subyektlərinin istehsal 
etdikləri məhsulların ölkə ərazisində 
fəaliyyət göstərən ticarət şəbəkələ-
rində satışının genişləndirilməsinə, 
o cümlədən istehsal edilmiş məh-
sulların satışı ilə bağlı ticarət fəa-
liyyətinin təşkilinə çəkilən xərclərin 
ödənilməsi şərtlərini müəyyən edir. 
Qaydanın tələblərinə uyğun olaraq, 
sahibkarların məhsullarının satı-
şını təşviq etmək məqsədilə zəru-
ri tədbirlərin görülməsi KOBİA-ya 
tapşırılıb. Mikro və kiçik sahibkarlıq 
subyekti olan kommersiya hüquqi 

şəxslərin və fərdi sahibkarların 
dəstək tədbirlərindən istifadə etmək 
hüququ vardır. 
Agentlik tərəfindən icarəyə götürül-
müş və sahibkarların istifadəsinə ve-
rilməmiş, habelə sahibkarların istifa-
dəsinə verilmiş satış yerləri barədə 
məlumatlar Agentliyin rəsmi inter-
net səhifəsində, o cümlədən möv-
cud məlumatlandırma portallarında 
yerləşdiriləcək və mütəmadi olaraq 
yenilənəcək.  
Sahibkarların istehsal etdikləri məh-
sulların satışının genişləndirilməsinə 
dəstək ticarət obyektlərində müəy-
yən sahənin (ticarət rəflərinin, piş-
taxtaların, stellajların və s.) Agentlik 
tərəfindən icarəyə götürülməsindən, 
sahibkarların məhsullarının satı-
şı məqsədilə ticarət obyektlərində 
müəyyən sahəni icarəyə götürməklə 
KOBİA-nın stendinin təşkil edilmə-

sindən, habelə yerli icra hakimiyyəti 
orqanları ilə razılaşdırılmış yerlərdə 
satış-sərgi üçün şərait yaradılmasın-
dan ibarətdir.
Sahibkarın istifadəsinə verilən sa-
tış sahəsinin ölçüsü 50 sm müəy-
yən edilir. Sahibkarın istehsal etdiyi 
məhsulların satış sahəsində yerləş-
dirilməsi müddəti 3 aydır. Mikro sa-
hibkarlıq subyekti onun istifadəsinə 
verilmiş satış sahəsinə görə Agent-
liyin ödədiyi icarə haqqının 20%-i 
miqdarında, kiçik sahibkarlıq sub-
yekti isə onun istifadəsinə verilmiş 
satış sahəsinə görə Agentliyin ödə-
diyi icarə haqqının 50%-i miqdarın-
da haqqı KOBİA-ya ödəyir. Agent-
lik tərəfindən bir təqvim ili ərzində 
icarəyə götürülən satış yerlərinin 
sayı 10-dan çox, icarəyə götürülən 
bir satış yerinə görə illik icarə haqqı 
isə 20000 manatdan çox ola bilməz.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 09.08.2021-ci 
il tarixli 1415 nömrəli Fərmanı ilə “e-KOB evi” portalı 
haqqında Əsasnamə” təsdiq edilib

Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin istehsal 
etdikləri məhsulların ticarət şəbəkələrində satışının 
genişləndirilməsinə dəstək

Əsasnamə portalın fəaliyyəti-
nin hüquqi, təşkilati və tex-
noloji əsaslarını müəyyən 

edir. Portalda “Sahibkarın elektron 
kabineti” və “Biznes Naviqator” 
sisteminin yaradılması nəzərdə tu-
tulur. Portalda hər bir KOB subyekti 
üçün “Sahibkarın elektron kabineti” 
formalaşdırılacaq və bu elektron ka-
binet vasitəsilə KOB subyektlərinə 
aşağıdakı xidmətlər göstəriləcək:

 KOB subyektlərinin müraciətləri-
nin və sorğularının elektron qayda-
da qəbulu, aidiyyəti dövlət orqanına 
(qurumuna) yönləndirilmənin və ca-
vablandırılmanın təmin edilməsi;

 “G2B” xidmətlərini təmin edən 
qurumlarla Elektron Hökumət İnfor-
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“Startap”  
şəhadətnaməsi

57

27

Daxil olmuş 
rəsmi 
müraciətlər

“Startap” 
şəhadətnaməsi 
almış sahibkarlıq 
subyektləri

“Startap” şəhadətnaməsinin alınması qaydası və 
meyarları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabi-
netinin 2021-ci il 29 yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı 
ilə təsdiq edilmiş “Startapın müəyyən olunması Me-
yarları”nda öz əksini tapıb.

“Startap” şəhadətnaməsinin verilməsi, yaxud im-
tina edilməsi haqqında qərarlar KOBİA tərəfindən 
Ekspertlər Şurasının rəyi əsasında verilir. Ekspertlər 
Şurası Agentliyin nəzdində 11 nəfərdən ibarət olan 
müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələrindən və 
müstəqil ekspertlərdən ibarətdir. 

“Startap” şəhadətnaməsinin verilməsinə 2021-ci 
ilin may ayından etibarən başlanılıb.

02. BİRBAŞA DƏSTƏK 
MEXANİZMLƏRİ 

27 mikro və
kiçik sahibkarlıq

subyektinə 
“Startap”

şəhadətnaməsi 
verilib

Mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri “Star-
tap” şəhadətnaməsini aldıqları tarixdən inno-
vasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə 
mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad 
olunur.
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Mikro və kiçik sahibkarlar tərəfindən maraqla 
qarşılanan bu dəstək mexanizmindən faydalanmaq 
üçün Agentliyə 2021-ci ilin 1 dekabr tarixinədək 57 
müraciət daxil olub və 27 sahibkara “Startap” şəha-
dətnaməsi verilib. Şəhadətnamə almış sahibkarlar is-
tehsal və xidmət sektorlarında fəaliyyət göstərir, on-
lar tərəfindən təqdim olunmuş layihələr isə müvafiq 
sahələrdə innovativ həlləri özündə ehtiva edir.  

İl ərzində Agentliyə şifahi qaydada müvafiq dəstək 
mexanizmi barədə sahibkarlardan daxil olmuş çox-
saylı müraciətlər ətraflı şəkildə cavablandırılıb.

Bundan əlavə “Startap” şəhadətnaməsi haqqında 
məlumatlılığın artırılması və sahibkarların yaranmış 
suallarının cavablandırılması məqsədilə pandemiya 
şərtləri nəzərə alınaraq onlayn vebinarlar keçirilib. Bu 
tədbirlərə sahibkarların marağı böyük olub və maa-
rifləndirici vebinarlarda 150-dən çox sahibkar iştirak 
edib. 
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Məqsəd: Azərbaycan Res-
publikasında mikro, kiçik və 
orta sahibkarlığın inkişafı ilə 
əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat 
və dəstək layihələrinin maliy-
yələşdirilməsidir. Agentlik mik-
ro, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafı ilə əlaqədar layihələrin 
maliyyələşdirilməsini “Qrant 
haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Qanununa və bu Qaydaya 

Agentliyə təqdim 
olunmuş hər 

bir layihə üzrə 
maliyyələşdirilmə 

məbləği  

20 000 
manata  

qədərdir

MÜSABİQƏNİN SAHƏLƏRİ:

• Təhsil;
• Elm;
• Tədqiqat;
• Dəstək.  

uyğun olaraq keçirilən müsa-
biqələr yolu ilə həyata keçirir. 
KOB subyektlərinə aid olan istə-
nilən hüquqi şəxs və ya hüquqi 
şəxs yaratmadan sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki 
şəxs müsabiqədə iştirak etmək 
hüququna malikdir. Agentliyə 
təqdim olunmuş hər bir layihə 
üzrə maliyyələşdirilmə məbləği 
20 000 manata qədərdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 30.09.2020-ci il 
tarixli 364 nömrəli Qərarı ilə “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın 
inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi Qaydası” təsdiq edilib. 

Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə 
əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi
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2021-ci ildən etibarən KOB 
subyektlərinin təhsil, elm, təd- 
qiqat və dəstək layihələrinin 
maliyyələşdirilməsinə start ve-
rilib. Bu dəstək tədbiri ölkəmiz-
də KOB-ların inkişafına müsbət 
təsir göstərməklə, bu sahədə 
yeni mexanizmlərin və innovativ 
layihələrin həyata keçirilməsi, 
sahibkarların fəaliyyətinə təsir 
edən faydalı model və texnoloji 
yeniliklərin elmi cəhətdən öy-
rənilməsi və tətbiqi baxımından 
əhəmiyyətlidir. 2021-ci il ərzində 
Agentlik tərəfindən təşkil olun-
muş 1-ci müsabiqəyə təqdim 
edilmiş layihələrdən 15-i maliy-
yələşdirilib. 

Layihələr yanacağa qənaət, 
müxtəlif qurğuların və proqram 
təminatının hazırlanması, təkrar 
emal, tullantısız istehsal, bey-
nəlxalq sertifikatların və patent-
lərin alınması istiqamətlərini 
əhatə edir. 

2021-ci ilin noyabr-dekabr 
aylarında elm və dəstək sahələ-
ri üzrə 2-ci müsabiqəyə la-
yihələrin qəbulu həyata keçirilib. 
2022-ci ilin əvvəlindən müsa-
biqədən müvəffəqiyyətlə keç- 
miş layihələrin maliyyələşdirilmə-
sinə başlanılacaqdır. 
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Azərbaycan Respublikası Pre- 
zidentinin 2019-cu il 29 may ta-
rixli 713 nömrəli Fərmanı ilə təs-
diq edilmiş “Mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinin rəqa- 
bətqabiliyyətli istehsalının sti-
mullaşdırılması məqsədilə daxi-
li bazar araşdırmalarına dövlət 
dəstəyi göstərilməsi Qaydası”na 
uyğun olaraq, KOB-lara dəstək 
tədbirləri davam etdirilib. Qeyd 
edək ki, bu dəstək mexaniz-
minin məqsədi mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinin 
rəqabətqabiliyyətli istehsalının 
stimullaşdırılması üçün onlara 

daxili bazarın mövcud vəziyyə-
tinin öyrənilməsində maliyyə və 
informasiya dəstəyinin göstə-
rilməsi, özəl sektorda məhsul 
istehsalının artırılmasına, rəqa-
bətqabiliyyətli məhsullar istehsal 
edən yeni müəssisə və obyektlə-
rin yaradılmasına nail olmaqdır.

Mikro sahibkarlıq subyektinin 
müraciəti əsasında aparılan hər 
bir daxili bazar araşdırmasına çə-
kilən xərcin 80 faizi, kiçik sahib- 
karlıq subyektinin müraciəti ilə 
aparılan daxili bazar araşdırma-
sına çəkilən xərcin 50 faizi dövlət 

Daxili bazar araşdırmaları 
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Daxili bazar araşdırmaları 

tərəfindən qarşılanır. Orta sahib-
karlıq subyektləri isə bu dəstək 
mexanizmi çərçivəsində ödəniş-
siz təlim və seminarlardan, in-
formasiya dəstəyindən yararlana 
bilər.

Ümumilikdə hər bir daxili ba-
zar araşdırmasının aparılmasına 
görə ödənilən dəstək məbləği  
20 000 manata qədərdir.

2021-ci ildə daxili bazar araş-
dırmalarına dövlət dəstəyinin 
göstərilməsi ilə əlaqədar Agent-
liyə 14 müraciət daxil olub. Sa-
hibkarların müraciətləri əsasında 
10 sahə üzrə daxili bazar araşdır-
maları aparılıb. Həmçinin Agent-
liyin təşəbbüsü ilə 4 sahə üzrə 
daxili bazar araşdırmaları həyata 
keçirilib. 

2021-ci ildə daxili
bazar araşdırmasının 

aparılması üçün 

14 müraciət
daxil olub.

Sahibkarların 
müraciəti əsasında 

10, 
KOBİA-nın təşəbbüsü 

ilə isə 

4 sahə üzrə
daxili bazar

araşdırması aparılıb. 
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03.
KOB-LARIN 
BAZARLARA 
ÇIXIŞINA DƏSTƏK

KOBİA-nın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin daxili və xarici 
bazarlara çıxışına, satışa dəstək göstərməkdir. Bu məqsədlə Agentlik KOB-ların müxtəlif sərgi və yarmarkalarda 
iştirakına dəstək olur. Dəstək çərçivəsində sahibkarlar öz məhsul və xidmətlərini geniş auditoriyaya təqdim et-
məklə yanaşı, satış imkanlarını genişləndirir, yeni biznes əlaqələri qururlar. 2021-ci ildə də sahibkarların bir sıra 
ixtisaslaşmış sərgilərdə təmənnasız olaraq iştirakı təmin edilib.

“Karyera və iş yarmarkası” işsiz 
və işaxtaran şəxslərin, xüsusilə də 
gənclərin iş tapmasına, rayonda 
məşğulluğun təmin olunmasına 
dəstək göstərmək, turizm müəs-
sisələri ilə gənc və peşə təhsilli 
şəxsləri əlaqələndirmək məqsədilə 
Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkə-
zinin təşəbbüsü, Dövlət Məşğulluq 
Agentliyinin 11 saylı Ərazi Məş-
ğulluq Mərkəzi, KOBİA və “Gabala 
Hospitality Group” ilə birgə əmək-
daşlıq çərçivəsində keçirilib.

Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil 
Mərkəzində təşkil olunmuş təd-
birə rayonda fəaliyyət göstərən 
9 turizm müəssisəsi tərəfindən 
225 vakant iş yeri çıxarılıb. Pan-
demiya şəraiti ilə əlaqədar açıq 
havada, sosial məsafə gözlə-
nilməklə və müvafiq qaydalara 
əməl olunmaqla təşkil edilmiş 
yarmarkaya gün ərzində 250-dən 
çox işsiz və işaxtaran şəxs, eləcə 
də mərkəzin sonuncu kurs tələ-
bələri müraciət ediblər.

“Karyera və iş yarmarkası” 
04 may 2021 

1 3 0



14-cü “Caspian Agro 2021” və 
26-cı “InterFood Azerbaijan 2021”
10-12 iyun 2021

“Karyera və iş yarmarkası” 
04 may 2021 

14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı “Caspian Agro 
2021” və 26-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi “InterFood 
Azerbaijan 2021” sərgiləri koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar 
yaranmış uzunmüddətli fasilədən sonra 2021-ci ildə ənənəvi for-
matda keçirilən ilk sərgilər olub.

KOBİA-nın dəstəyi ilə yaradılmış xüsusi stenddə 9 mikro və 
kiçik sahibkarlıq subyekti tərəfindən müxtəlif bitki çayları, ədviy-
yat, yağlar, meyvə quruları, çərəzlər, qablaşdırma məhsulları və s. 
nümayiş olunub. Bakı və Gəncə şəhərlərini, Abşeron, Qəbələ və 
Zaqatala rayonlarını təmsil edən KOB-lar onlar üçün ayrılmış xü-
susi stenddə məhsul və xidmətlərini təqdim etməklə yanaşı, satış 
imkanlarını genişləndirmək və yeni biznes əlaqələri qurmaq üçün 
müxtəlif işgüzar görüşlər keçiriblər.

“Caspian Agro 2021” və “InterFood Azerbaijan 2021” sərgilə-
rində dünyanın 30-a yaxın ölkəsindən 240-dan çox şirkət iştirak 
edib.
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Rusiya Federasiyasının Ta-
tarıstan Respublikasının Kazan 
şəhərində “Russia Halal Expo 
2021” Sərgisi keçirilib.

Sərgidə Azərbaycan Respub-
likasının İqtisadiyyat Nazirliyinin 
və KOBİA-nın dəstəyi ilə Azər-
baycan məhsulları da nümayiş 
olunub. Azərbaycanın stendində 
sahibkarlar tərəfindən müxtə-
lif ət məhsulları, meyvə şirələri, 
mürəbbə və cemlər, bitki yağları, 
un və un məhsulları və s., elə-
cə də yerli məhsulların ixracı ilə 
məşğul olan şirkətlərin xidmətlə-
ri təqdim edilib.

“Russia Halal Expo 2021” sər-
gisinə gələn Rusiya Federasiyası-
nın iqtisadi inkişaf naziri Maksim 
Reşetnikov və Tatarıstan Respub-
likasının Prezidenti Rustam Min-
nixanov Azərbaycanın stendini də 
ziyarət ediblər. 

Qeyd edək ki, “Russia Halal 
Expo 2021” Sərgisi 12-ci “Rusiya 
– İslam dünyası: Kazan Sammit 
2021” Beynəlxalq İqtisadi Sam-
miti çərçivəsində təşkil olunub. 
Sərginin məqsədi MDB və digər 
ölkələrin istehsalçılarına halal 
məhsullarını və müxtəlif xidmət-
ləri təqdim etməkdə, alıcı və sa-
tıcılara yeni satış bazarları və eti-
barlı təchizatçı tapmaqda dəstək 
olmaqdır.

“Russia Halal Expo”
28-30 iyul 2021 
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“Gəncəsənət”
19-20 sentyabr 2021 

Gəncə şəhərində Gəncəsənət - İncəsənət, Sənətkarlıq və Yaradıcı-
lıq Sərgi-Satış Yarmarkası keçirilib. Gəncə Filarmoniya Bağı və Urban 
Mərkəzində təşkil olunmuş yarmarkada regionda fəaliyyət göstərən 
sənətkarların və yaradıcı şəxslərin əl işləri nümayiş olunub.

Sərgi KOBİA, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə Regional Mədə-
niyyət İdarəsi, Gəncə Turizm İnformasiya Mərkəzi/Gəncə Destinasiya 
Menecmenti Təşkilatı və Gəncə İctimai İştirakçılıq Məclisinin təşkilat-
çılığı ilə keçirilib. 

Sərgidə KOBİA-nın təmsil olunduğu xüsusi stenddə Agentlik tərə-
findən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə göstərilən dəstək 
və xidmətlər barədə məlumat verilib. Agentliyin Gəncə və Şəmkir KOB 
dostları tərəfindən sahibkarlıq fəaliyyətinə maraq göstərən yaradıcı 
şəxslərə bu barədə məlumat verilib, onları maraqlandıran suallar ca-
vablandırılıb.

1 3 3



“Rebuild Karabakh”
20-22 oktyabr 2021 

Bakı Ekspo Mərkəzində “Rebuild Kara-
bakh” 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq “Qaraba-
ğın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı” Sərgisi 
keçirilib. KOBİA sərgini dəstəkləyən qurum-
lardandır və sərgidə xüsusi stendlə təmsil 

olunub. KOBİA-nın stendində işğaldan azad 
olunmuş ərazilərə investisiya qoyuluşunda və 
biznes layihələri həyata keçirməkdə maraqlı 
olan yerli və xarici iş adamlarının müraciətləri 
yerində qəbul edilib. Stenddə, həmçinin müvafiq 
istiqamətdə KOBİA-ya daxil olan müraciətlərə 
dair məlumatlandırıcı lövhə yerləşdirilib. Agent-
liyin stendində əməkdaşlıqda maraqlı olan yerli 
və xarici iş adamlarının görüşü üçün müvafiq şə-
rait də yaradılıb.  

Həmçinin KOBİA-nın stendində Cəbrayıl ra-
yonunun Cocuq Mərcanlı kəndində KOBİA, TÜİB 
və TİKA təşkilatlarının birgə dəstəyi ilə həyata 
keçirilən suvenir istehsalı müəssisəsi və istixana 
təsərrüfatı, İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkar-
lığın İnkişafı Fondu tərəfindən sahibkarlara ve-
rilən dövlətin güzəştli kreditləri barədə də mə-
lumat verilib. 

Qeyd edək ki, ilk dəfə olaraq keçirilən “Re-
build Karabakh” sərgisində 20-yə yaxın ölkədən 
280-ə yaxın yerli və xarici şirkətlər iştirak edib. 
Sərgidə Qarabağın inkişafı üçün səmərəli məh-
sul, layihə və həllər nümayiş olunub.
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“Şamaxı Qida 
Festivalı”
27 noyabr 2021 

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu-
nun mətbəxini təşviq etmək, re-
gionda fəaliyyət göstərən fermer 
və sahibkarların istehsal etdikləri 
məhsulları tanıtmaq məqsədilə 
Şamaxı rayonunda Qida Festivalı 
keçirilib. İqtisadi və Sosial İnkişaf 
Mərkəzinin (CESD) təşkilatçılığı 
və Avropa İttifaqının tərəfdaşlı-
ğı ilə keçirilən festivalda Dağlıq 
Şirvan və Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonlarında yaşayan fermer və 
sahibkarlar, turistlər, Şamaxı Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin, Dövlət 
Turizm Agentliyinin və KOBİA-nın 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Aqrar və qida sektorlarında 
əldə olunmuş uğurların nümayiş 
olunduğu Şamaxı Qida Festivalı 
işgüzar əlaqələrin qurulması və 
inkişafı, KOB-ların yeni satış ba-
zarlarına çıxışı, aqro turizmin in-
kişafı baxımından əhəmiyyətlidir. 
Kənd təsərrüfatı və qida sənayesi 
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin daha çox fəaliy-
yət göstərdiyi sektorlardandır 
və KOBİA bu sahələrdə fəaliy-
yət göstərən KOB subyektlərini 
müxtəlif xidmətlər və mexanizm-
lər çərçivəsində dəstəkləyir.



“Global Village” 
Beynəlxalq Yarmarkası

Azərbaycan məhsulları Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin Dubay şəhərində ənənəvi ola-
raq keçirilən “Global Village” Beynəlxalq Yar-
markasında nümayiş olunur. 

Artıq 3-cü ildir ki, KOBİA və Dubay şəhə-
rindəki Azərbaycan Ticarət Evinin təşkilatçılı-
ğı, ölkəmizin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki 
Ticarət Nümayəndəliyinin dəstəyi ilə yar-
markada bir sıra yerli şirkətlərin məhsulları 
– meyvə-tərəvəz, meyvə şirələri, kompotlar, 
bal, çay, mürəbbə, şirniyyat, konservləşdiril-
miş məhsullar, xalçalar, kəlağayı, milli suve-
nirlər və s. “Made in Azerbaijan” brendi ilə 
təqdim edilir. 

Qeyd edək ki, 1996-cı ildən təşkil olunan 
“Global Village” hazırda dünyanın ən böyük 
beynəlxalq yarmarkalarından hesab olunur. 
Bu il yarmarkaya 5 milyona yaxın ziyarətçinin 
gəlməsi gözlənilir. KOBİA-nın dəstəyi ilə Azər-
baycan şirkətləri 2019-cu ildən yarmarkada 
öz məhsullarını nümayiş etdirir.
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Elektrik şəbəkəsinə qoşulma sahəsində 
aparılmış islahatlara dair sahibkarlar 
arasında sorğuların keçirilməsi

KOB subyektlərinin fəaliyyətlərində 
qarşılaşdıqları risklər və onların idarə 
edilməsi, o cümlədən qanunvericiliyin 
yaratdığı çətinliklərin (maneələr) və 
problemlərin öyrənilməsi 

Korporativ idarəetmənin qiymətləndirilməsi 
üzrə vəziyyətin təhlil edilməsi

Sahibkarlıq subyektlərinin biznes mühitində 
məmnunluq səviyyəsinin ölçülməsi üzrə  

KOB subyektlərinin rəqəmsal 
texnologiyalarının tətbiqi forma və 
metodlarının, eyni zamanda KOB 
subyektlərinin bu sistemlərdən faydalanma 
səviyyəsinin izlənilməsi

Sahibkarlıq subyektlərinin təlim və ixtisaslı 
kadr ehtiyaclarının öyrənilməsi

Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin klasterləşmə imkanlarının 
araşdırılması

Xarici ticarət (idxal və ixrac) 
əməliyyatlarından istifadə edən 
subyektlərin ölkədə bu sahədə mövcud 
vəziyyətə dair fikirlərinin öyrənilməsi

Tikintiyə icazə

İctimai iaşə

Kommunal xidmətlər

Əkinçilik və bağçılıq

 mart-dekabr 2021

avqust-sentyabr 2021

avqust-sentyabr 2021

oktyabr-noyabr 2021
 

iyun-dekabr 2021

oktyabr-noyabr 2021

oktyabr-noyabr 2021

may-iyun 2021

noyabr 2021

dekabr 2021

noyabr 2021

noyabr 2021

1051

94

82

90

77

96

78

97
 
 
 
 

Sorğunun  
mövzusu

Əhatə  
dairəsi

Tarix Respondentlərin  
sayı

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

İqtisadi rayonlar üzrə 

04.
KOBİA TƏRƏFİNDƏN 
KEÇİRİLMİŞ 
SORĞULAR
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“www.kobmarket.az” onlayn 
ticarət portalı yaradılıb

Müasir dövrdə elektron platformalar sahibkarların 
bazarlara çıxış imkanlarını genişləndirməklə, satışın art-
masına dəstək olur. Onlayn satış platformaları elektron 
ticarətin inkişafına, KOB-ların və istehlakçıların rəqəm-
sallaşdırılması prosesinin sürətləndirilməsinə, eləcə də 
nağdsız ödənişlərin artırılmasına da müsbət təsir edir.

 www.kobmarket.az portalı KOBİA-nın dəstəyi ilə sa-
hibkarların, xüsusilə də mikro və kiçik biznes subyektləri-
nin satış imkanlarını genişləndirmək məqsədilə yaradılıb. 
Artıq portalda qeydiyyatdan keçmiş sahibkarlar tərəfin-
dən 90-dan çox onlayn mağaza yaradılıb, qida məhsulla-
rı, avadanlıqlar, məişət texnikası, təmizlik, təmir və tikin-

ti məhsulları, geyim, suvenirlər, 
əl işləri, aksesuarlar, kitablar və 
dəftərxana ləvazimatları, musiqi 
alətləri və s. kimi 1500-ə yaxın 
məhsul yerləşdirilib.

 Portalda onlayn mağaza aç-
maq üçün sadə qeydiyyat pro-
sesi mövcuddur ki, bu da sahi-
bkarlara qısa müddət ərzində 
portalda onlayn mağaza açaraq 
məhsullarını yerləşdirməklə, sa-
tış imkanlarını genişləndirməyə 
imkan verir. Sahibkar satışa dair 
zəruri məlumatları hesabat şək-
lində portaldan əldə edə bilirlər. 
Portalda istifadəçilər üçün vahid 
ödəniş sistemindən və çatdırılma 
xidmətlərindən istifadə imkanı 
yaradılıb.

www.kobmarket.az sahibkar-
ların onlayn satış imkanlarını ge-
nişləndirməklə yanaşı, ölkədə on-
layn ticarətin inkişafına, KOB-ların 
və istehlakçıların rəqəmsallaş-
dırılması prosesinin sürətləndi-
rilməsinə, eləcə də nağdsız ödə-
nişlərin artırılmasına öz töhfəsini 
verir.

 Hazırda mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinin  
www.kobmarket.az elektron ti-
carət platformasından daha ge-
niş yararlanması üçün təşviq təd-
birləri davam etdirilir. Sözügedən 
portalda sahibkar və müştəri 
məmnuniyyəti əsas prinsip kimi 
nəzərə alınaraq müasir elektron 
həllərin tətbiqi istiqamətində 
yeniliklərin əlavə edilməsi, plat-
forma üzərindən satışın əhatə 
dairəsinin genişləndirilməsi ilə 
bağlı işlər aparılır. Məhsullarla 
yanaşı, xidmətlərin də portal-
da yerləşdirilməsi üçün müvafiq 
tədbirlər görülür.
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SOSİAL 
SAHİBKARLIĞA 
DƏSTƏK

“Çiçəklənən Abşeron” layihəsi

KOBİA sosial sahibkarlığı, əlilliyi olan şəxslər və gənclər arasında 
biznes fəaliyyətini təşviq edir, bu istiqamətdə dəstək göstərir. Agent-
lik bu sektorla müvafiq dövlət qurumları və özəl sahədə əməkdaşlıq 
edərək, birgə tədbirlər və layihələr həyata keçirir.

“Birgə İnvest” MMC-nin 
dəstək olduğu sosial layihələrdən 
biri də “Bakı Abadlıq Xidməti” 
MMC ilə birlikdə həyata keçirilən 
“Çiçəklənən Abşeron” layihəsi-
dir. Layihənin məqsədi ölkəmizdə 
həyata keçirilən özünüməşğulluq 
siyasəti çərçivəsində yerli əhali-
nin daha çox gəlir əldə etməsinə 
dəstək olmaqla ailə təsərrüfatla-
rının inkişafına töhfə verməkdir. 
“Birgə İnvest” MMC-nin koordi-
nator olduğu layihə çərçivəsində 
Bakının qəsəbə və kəndlərində 

yaşayan ailələrə yetişdirilməsi 
üçün müxtəlif bitkilər paylanır və 
bu bitkilər bir müddətdən son-
ra ailələrə verilən xidmət haqqı 
qarşılığında geri alınır. Ailələr öz 
həyətyanı sahələrində evlərini 
tərk etmədən bitkiləri yetişdir-
məklə əlavə gəlir əldə edir və 
ailə büdcələrinə dəstək olurlar. 
Əsasən abadlıq işlərində istifa-
də olunan bitkilərdən kosmetik 
və farmaseptik məhsulların və 
yağların istehsalında da istifadə 
olunmağa başlanılıb.

05.
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BALAXANI

ƏMİRCAN

RAMANA

NOVXANI

PİRŞAĞI

ZİRƏ

VERİLƏN BİTKİLƏRİN SAYI:

314

40

42

70

62

110

638

316

54

72

71

62

109

684

315

52

54

71

62

109

663

318

53

75

72

62

109

689

avqust, 2021
miqdar

oktyabr, 2021
miqdar

sentyabr, 2021
miqdar

noyabr, 2021
miqdar

“Çiçəklənən Abşeron” layihəsi çərçivəsində verilmiş 
BİTKİLƏRİN AİLƏLƏR ÜZRƏ STATİSTİKASI: 
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QADIN 
SAHİBKARLIĞININ 
İNKİŞAFI

“Məktəbim” layihəsi çərçivəsində 
qadınlar üçün təşkil olunmuş biznes 
təlimlər

2021-ci il ərzində Dövlət Məş-
ğulluq Agentliyi və Azərbaycana 
Birgə Yardım Təşkilatının (UAFA) 
birlikdə həyata keçirdiyi “Məktə-
bim” layihəsi çərçivəsində Bakı, 

Şamaxı-İsmayıllı və Masallı-Cəli-
labad-Biləsuvar KOBİM-lər tərə- 
findən qadınlar üçün təlimlər ke-
çirilib. Təlimlərdə layihəyə cəlb 
olunmuş 65 qadına KOBİM-lərin 

KOBİA qadın sahibkarlığı-
nın inkişafını təşviq etmək, 
kiçik və orta sahibkarlar 
arasında qadınların sayının 
daha da artması üçün mü-
vafiq tədbirlər həyata keçi-
rir. Qadınların sahibkarlıq, 
bu sahədə yeniliklər, dəstək 
mexanizmləri barədə mə- 
lumatlandırılması, onların fi- 
kir və təkliflərinin öyrənil-
məsi üçün mütəmadi olaraq 
maarifləndirici tədbirlər, tə-
lim, seminar və dəyirmi ma-
salar təşkil olunur. KOBİA 
yanında İctimai Şurada 
Azərbaycanda Qadın Sahib-
karlığının İnkişafı Assosiasi-
yası da təmsil olunur.

Təlimlərdə 
layihəyə cəlb 
olunmuş  
65 
qadına 
dəstək 
göstərilib.



ekspertləri tərəfindən məh-
sul və xidmətlərin,  mallar 
qrupunun maya dəyərinin 
hesablanması, sərmayə pla-
nın, gəlirlər və xərclər planın, 
mənfəət və zərər haqqında 
hesabatların hazırlanması, di-
gər xərclərin planlaşdırılması 
və biznes planın tərtib edil-
məsi istiqamətində məlumat 
verilib və iştirakçıların sualları 
cavablandırılıb. Eləcə də, iş-
tirakçıların öz layihələri üçün 
biznes planının hazırlanması-
na dəstək göstərilib. 
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Qadın sahibkarlığın inkişafı  
prioritet istiqamətlərdəndir

Noyabrın 18-də ABŞ-ın Bey-
nəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID) 
tərəfindən maliyyələşən “Özəl 
sektorun inkişafı” layihəsi çərçivə-
sində Azərbaycanda Qadın Sahib-
karlığının İnkişafı Assosiasiyasının 
tərəfdaşlığı ilə keçirilmiş “Qadınla-
rın Milli Biznes Konfransı/“Üfüqdə 
yeni fürsətlər: Qadın sahibkarlara 
yaşıl işıq” mövzusunda tədbir-
də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov da 
iştirak edib. 

Tədbirdəki çıxışında KOBİA 
sədri qeyd edib ki, qlobal səviy-
yədə və ölkəmizdə qadın sahib-

karlığın iqtisadiyyatda rolu art-
maqdadır. Qadınlar kiçik biznes 
yaratmağa, özünüməşğulluğa 
daha çox maraq göstərirlər. Onların 
bu səyləri COVID 19 pandemiyası 
şəraitində xüsusilə əhəmiyyətlidir. 
Qeyd olunub ki, indiyədək Bakıda 
və müxtəlif regionlarda sahibkarla-
rın maarifləndirilməsi, onların bilik 
və bacarıqlarının artırılması, satış 
bazarlarına və maliyyə resursları-
na çıxışı istqamətində KOBİA tərə-
findən həyata keçirilmiş müxtəlif 
tədbirlərdən və dəstəklərdən isti-
fadə etmiş sahibkarların 30%-dən 
çoxunu qadınlar təşkil edib. Qadın 
sahibkarlığının inkişafı tədbirləri 
onlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində, 
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bu məqsədlə yaradılmış dövlət-sa-
hibkar dialoqu platformaları əsa-
sında reallaşdırılır. KOBİA yanında 
İctimai Şurada Qadın Sahibkarlı-
ğının İnkişafı Assosasiyası aktiv 
təmsil olunur. Agentliyin KOB inki-
şaf mərkəzləri vasitəsilə qadınların 
biznesə və özünüməşğulluğa cəlb 

edilməsi istiqamətində müxtəlif 
tədbirlər görülməkdədir. Qadınla-
rın sahibkarlıq, bu sahədə yenilik-
lər, dəstək mexanizmləri barədə 
məlumatlandırılması, onların fikir 
və təkliflərinin öyrənilməsi üçün 
mütəmadi olaraq maarifləndirici 
tədbirlər təşkil olunur.



Qadın sahibkarlığının inkişafına  
dair keçirilmiş təlimlər

1 Xaçmaz KOBİM-in təlim və 
məsləhət xidmətlərindən ya-
rarlanmış, qiymətləndirmə 

zamanı biznes planları uğurlu he-
sab edilən 14 nəfər qadına öz biz-
neslərini qurmaq üçün Azərbaycan 
Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMFA) 
ilə Avropa İttifaqının maliyyələş-
dirdiyi “Azərbaycan regionlarında 
dayanıqlı mikro sahibkarlığın inki-
şafının sürətləndirilməsi” layihə-
si çərçivəsində maliyyə dəstəyi 
(qrant) göstərilib. Verilən sub-qrant 
vəsaiti hesabına Quba-Xaçmaz iqti-
sadi rayonunda fəaliyyət göstərən 
qadınlar əl işlərinin satışı, gözəllik 
salonu, peşəyönümlü əl işləri kur-
sunun açılması və digər sahələrdə 
öz bizneslərinə başlayıblar.

2 Martın 19-da Sumqayıt  
KOBİM tərəfindən qadın sa-
hibkarlar üçün sahibkarlığa 

göstərilən dəstək tədbirləri və bu 
sahədə mövcud mexanizmlərə dair 

maarifləndirici tədbir təşkil olunub. 
Abşeron iqtisadi rayonunun ərazi-
sində müxtəlif sahələrdə fəaliyyət 
göstərən 12 qadın sahibkarların qa-
tıldığı təlimdə sahibkarlara göstə-
rilən dəstək tədbirlərinin tərkib 
hissəi olaraq Sumqayıt KOBİM tərə-
findən göstərilən təlim, məsləhət, 
şəbəkələşmə, maarifləndirmə və 
digər xidmətlər barədə məlumat-
lar iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. 
Eyni zamanda təlim müddətində 
qadın sahibkarları maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb.

3 Sumqayıt KOBİM tərəfindən 
mikro və kiçik sahibkarlıqla 
məşğul olan qadınlar, həmçi-

nin biznesə başlamaq istəyən gənc-
lər üçün aprelin 8-də kiçik qruplar 
şəklində “Vergi qanunvericiliyi və 
vergi bəyannamələri” mövzusunda 
onlayn təlim keçirilib. Təlimdə işti-
rakçılara vergi qanunvericiliyi, vergi 
güzəştləri və növləri, elektron ver-

gi hesabatlarının təqdim olunması  
və s. praktiki və nəzəri cəhətdən 
izah olunub.

4 Sumqayıt KOBİM tərəfin-
dən “Korporativ hüquq” 
mövzusunda təlim keçirilib.  

Aprelin 13-də baş tutan təlimdə  
Abşeron iqtisadi rayonu ərazi-
sində müxtəlif sahələrdə fəaliy-
yət göstərən 10 qadın sahibkar 
iştirak edib. Qarşılıqlı sual-cavab 
formasında davam edən təlim-
də xüsusilə sahibkarlıq mühiti 
üçün zəruri olan hüquq məsələlər 
barəsində söhbət açılıb. Belə ki, 
hüquqi və fiziki şəxsin fərqi, üs-
tün və mənfi cəhətləri, müqavilə 
hüququ, işçi və işəgötürən mü-
nasibətləri, əmək qanunvericiliyi, 
uşaq hüquqları, əqli mülkiyyət 
hüququ, elektron hökumət por-
talları mövzuları təlimin predme-
tini təşkil edib. Təlimdə, həmçinin 
qadın sahibkarlarla real hadisələr 
üzərindən müzakirələr aparılıb.  
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5 Aprelin 14-də Sumqayıt  
KOBİM tərəfindən potensial 
qadın sahibkarlar üçün “Şəxsi 

brendinq” mövzusunda təlim ke-
çirilib. Təlimdə şəxsi brendin yara-
dılması və inkişaf etdirməsi yolları, 
bacarıqların necə brendə çevrilmə-
si, brendinqin şirkət, marka, brendin 
cəmiyyətə düzgün tanıdılması əsas 
müzakirə mövzusu olub. Bundan 
başqa, təlimdə real hadisələr əsa-
sında mövzu ətrafında fikir müba-
diləsi aparılıb.

6 Aprelin 15-də Sumqayıt  
KOBİM tərəfindən qadınlar 
üçün növbəti “Biznes etikası 

və korporativ davranış” mövzusun-
da təlim keçirilib. Tədbirdə korpo-
rativ mühitdə qərar qəbuluna təsir 
edən rəhbər-kadr münasibətləri tə-
limin başlıca mövzusu olub. Tamlıq, 
loyallıq, düzgünlük, hörmət və qayğı 
kimi biznes etikası sistemini təşkil 
edən elementlərdən ayrı-ayrılıqda 
danışılıb. Təlimdə liderlik, məsuliy-
yət və motivasiya mövzularına da 
toxunulub və iştirakçıları maraqlan-
dıran suallar cavablandırılıb.

7 Aprelin 19-da Sumqayıt  
KOBİM tərəfindən qadınlar 
üçün növbəti “Kadr psixotip-

ləri” mövzusunda təlim keçirilib. Tə-
lim zamanı şirkətdaxili kadr strate-
giyası, kadrların seçimi və işəqəbul 
prosesi haqqında zəruri məsələlərə 
toxunulub, kadrların idarə olunması 
prosesində yaranan problemlər, o 

cümlədən mübahisələrin idarəo-
lunması məsələlərindən bəhs 
olunub. Təlim çərçivəsində spe-
sifik kadr profilləri və davranışları 
haqqında faydalı müzakirələr aparı-
lıb, iştirakçıları maraqlandıran sual-
lar cavablandırılıb.

8 Mayın 7-də Sumqayıt  
KOBİM tərəfindən qadın 
sahibkarların öz biznesini 

qurması və sahibkarlıq fəaliyyəti-
ni genişləndirməsi istiqamətində 
bilik və bacarıqlarının artırılma-
sı üçün təşkil etdiyi təlim kursu 
başa çatıb. Təlimlərə cəlb olunmuş 
Sumqayıt şəhəri və Abşeron iqti-
sadi rayonundan olan qadın sahib- 
karlar üçün 1 ay ərzində biznesə 
başlamaq, vergi və vergi güzəştləri, 
korporativ hüquq, şəxsi brendinq, 
marketinq, HR, qadın sahibkarlı-
ğın inkişafı və biznesdə davamlı 
inkişaf mövzularında təlimlər təş-
kil olunub. Pandemiya ilə əlaqədar 
təlimlər kiçik qruplar şəklində və 
müvafiq qaydalara əməl olunmaq-
la keçirilib. Təlim proqramını uğurla 
başa vurmuş 20 qadın sahibkara 
sertifikatlar verilib. Qeyd edək ki, 
qadınların iqtisadiyyatda, məşğul-
luğun təmin edilməsində və özəl 
sektorun inkişafında rolunun, KOB 
subyektləri arasında qadınların sa-
yının artırılması məqsədilə KOBİA 
tərəfindən qadınların sahibkarlıq 
fəaliyyətinə təşviq olunması is-

tiqamətində müvafiq tədbirlər gö-
rülür, o cümlədən qadın sahibkarla-
rın bilik və bacarıqlarının artırılması 
üçün ödənişsiz təlim və məsləhət 
xidmətləri göstərilir. 

9 Avqust ayında KOBİA-nın 
Dövlət Məşğulluq Agent-
liyi və Azərbaycana Birgə 

Yardım Təşkilatının (UAFA) birlik-
də həyata keçirdiyi layihə çərçi-
vəsində Bakı KOB İnkişaf Mərkəzi 
tərəfindən  qadın iştirakçılar üçün 
təlim və məsləhət xidmətləri 
təşkil olunub. Təlimlərdə iştirak 
etmiş 31 qadına Bakı KOBİM-in 
eksperti tərəfindən layihənin biz-
nes planının yazılması, biznesin 
təşkili və s. mövzular tədris edi-
lib. Eləcə də, iştirakçılar məsləhət 
xidmətlərindən də istifadə edərək 
öz layihələri üçün biznes plan ha-
zırlayıblar. Növbəti mərhələdə 
əvvəlki qrup təlimlərində olduğu 
kimi iştirakçılara məktəbəqədər 
təhsil mərkəzinin yaradılması 
üçün özünüməşğulluq proqramı 
çərçivəsində dəstək göstəriləcək.

10 Göyçay-Ağdaş KOBİM  
Qadın Resurs Mərkə-
zi ilə birgə yeni biznes 

qurmaq istəyən, mövcud biznesini 
genişləndirmək istəyən müvafiq 
bilik və tətbiqi səriştələrini inkişaf 
etdirmək sahibkarlar üçün iyulun 
22-də “Biznesə başla və təkmilləş-
dir” mövzusunda təlim təşkil olu-
nub. Təlimdə iştirak etmiş KOB-lar 
biznesin idarəedilməsi, qərarların 
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qəbulu, fərqli həll yollarının işlənil-
məsinə dair bacarıqların mənim-
sənilməsi, biznes yaratmaq üçün 
ideya seçimi, qoyulan sərmayədən 
maksimum gəlirin təmin edilməsi, 
davamlılıq strategiyalarını araşdır-
maq mövzularında məlumatlandı-
rılıb. Təlim peşəkar təlimçi, expert 
tərəfindən müxtəlif interaktiv üsul-
lardan istifadə edilməklə keçiri-
lib. Təlim koronavirus (COVID19)  
pandemiyası ilə əlaqədar metodiki 
göstərişlərə uyğun olaraq 9 nəfər-
dən ibarət qruplar şəklində təşkil 
edilib.

11 Avqustun 26-da Göy-
çay-Ağdaş KOBİM tə- 
rəfindən sahibkar qa-

dınlar üçün master-klass təşkil olu-
nub. Göyçay-Ağdaş KOBİM-in təc-
rübəli eksperti tərəfindən keçirilən 
master-klassda iştirakçılar nəzəri 
biliklər əldə etməklə yanaşı, qazan-
dıqları bilikləri praktikada da sınaq-
dan keçiriblər.

qadınlar iştirak edib. Təlimdə biz-
nesin vergi və hüquqi aspektləri, 
onlayn şəkildə VÖEN-in açılması, 
gəlirlərin və xərclərin idarə olun-
ması haqqında ətraflı məlumat ve-
rilib.

13 Gəncə KOBİM tərə-
findən Gəncə Əlil Qa-
dın və Uşaq Mərkəzi 

və Əlil Qadın Cəmiyyəti ilə birgə 
“Qadınların sahibkarlıq fəaliyyəti-
nin artırılması” mövzusunda təlim 
təşkil edilib. Oktyabrın 11-də ke-
çirilən təlimdə Gəncə KOBİM-in 
eksperti tərəfindən biznesin vergi 
və hüquqi aspektləri, onlayn şəkil-
də VÖEN-in açılması, gəlirlərin və 
xərclərin idarə olunması haqqında 
ətraflı məlumat verilib. Təlimdə 
yeni biznesə başlayan və mövcud 
biznesini genişləndirmək istəyən 
6 qadın iştirak edib. Müxtəlif in-
teraktiv üsullardan istifadə edil-
məklə keçirilən təlimdə mövzu 
ətrafında müzakirələr aparılıb və 
iştirakçıları maraqlandıran suallar 
cavablandırılıb.

14 Noyabrın 3-də Gən-
cə KOBİM və Gəncə 
KOB dostunun birgə 

təşkilatçılığı ilə qadınlar arasında 
sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi 
məqsədilə tədbir təşkil edilib. 
Gəncə KOBİM-də təşkil olunmuş 
tədbirdə 16 qadın sahibkarla ya-
naşı dövlət qurumlarının, qeyri- 
hökumət təşkilatlarının, ictimai 
birliklərin və beynəlxalq təşki-
latların nümayəndələri iştirak 
edib. Tədbirin məqsədi sahibkar-
lıq subyektlərinə dövlət dəstəyi 
mexanizmləri və güzəştli maliyyə 
resurslarına çıxışının genişləndi-
rilməsi istiqamətində məlumat-
landırmaq, həmçinin onlar arasın-
da əməkdaşlığı təşviq etməkdir. 

Tədbirdə qadın sahibkarların 
qarşılaşdığı çətinliklər və onların 
həlli yolları, orta və uzunmüddət-
li perspektivdə əsas istiqamətləri 
müzakirə etmək imkanı yaradılıb. 
Sonda tədbir iştirakçılarını maraq-
landıran suallar cavablandırılıb.

15   N e f t ç a l a - S a l y a n 
KOBİM-in təşkilat-
çılığı ilə regionda 

fəaliyyət göstərən qadın sahib-
karlarla görüş keçirilib. Noyabrın  
12-də Neftçala şəhərində təşkil olu-
nan görüşdə pandemiya qaydaları-
na uyğun olaraq müxtəlif sahələr-
də fəaliyyət göstərən 10 qadın  
KOB subyekti iştirak edib. “Biznes 
ideyanın formalaşması və biznes 
strategiyası” mövzusunda keçi-
rilən görüşdə biznes ideyanın for-
malaşması, şəbəkələşmə, onlayn 
məhsul satışı, mövcud biznesin 
inkişaf strategiyası, xanımlara 
avadanlıqlarla təmin edilməsi ilə 
bağlı məşğulluğa dəstək proqramı 
barəsində ətraflı məlumat verilib. 
Görüş çərçivəsində xanımlar fəa-
liyyət göstərdikləri sahələrdən söz 
açıb, yeni biznes ideyaları reallaş-
dırılması istiqamətində müvafiq 
dəstəyə ehtiyac duyduqlarını bildi-
riblər. 

12 Gəncə KOBİM “Tə-
mas” Regional İnkişaf 
İctimai Birliyinin nəz-

dində fəaliyyət göstərən “Qadın 
Sığınacağı”  ilə birgə “Qadınların 
sahibkarlıq fəaliyyətinin artırılma-
sı” mövzusunda təlim təşkil edib. 
Avqustun 26-da keçirilən təlimdə  
yeni biznesə başlayan və mövcud 
biznesini genişləndirmək istəyən 
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Qadın sahibkarların  
əl işlərinin satış-sərgisi

Xaçmaz rayonunda KOBİA tərəfindən qadın sahibkarların əl 
işlərindən ibarət satış-sərgi təşkil olunub.

“Xaçmaz KOB evi”nin qarşısındakı parkda keçirilmiş sərgi-
nin məqsədi müxtəlif əl işləri hazırlayan qadın sahibkarların əl 
işlərinin satışına dəstək göstərməkdir. 

Sərgidə Xaçmaz rayonundan olan 10-a yaxın qadın sahibkar 
tərəfindən hazırlanmış toxuma oyuncaqlar, müxtəlif aksesuar-
lar, sabunlar, dekorativ əşyalar və digər əl işləri nümayiş olunub.
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GƏNC  
SAHİBKARLIĞIN 
İNKİŞAFI

“ADAMUN” Gənclər Forumu

10-12 sentyabr tarixlərində 
KOBİA-nın tərəfdaşlığı ilə ADA 
Universitetinin BMT Modeli Klu-
bunun (ADAMUN) “ADAMUN” 
Gənclər Forumu keçirilib.  

Hibrit formatda 30-dan çox 
gəncin iştirakı ilə təşkil olunmuş 
tədbirdə gənclər siyasəti ilə bağlı 
panel müzakirələr, müxtəlif möv-
zularda təlimlər və təqdimatlar 
keçirilib. 



Forumda hər biri 4 gəncdən 
ibarət 8 komanda tərəfindən 
gənclərin üzləşdiyi çətinliklərin 
həlli istiqamətində təqdim olun-
muş layihə təklifləri ekspert-
lərdən ibarət Münsiflər Heyəti 
qarşısında təqdim edilib. KOBİA 
tərəfindən fərqlənmiş iştirakçıla-
ra təcrübə proqramı və təlim pa-
keti təqdim olunub.
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“Gənclərin biznes emalatxanası” 
layihəsi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi, Əmək və Əhalinin So-
sial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeli-
yində Dövlət Məşğulluq Agentliyi 
və Təhsil Nazirliyi yanında Peşə 
Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin 
birgə tərəfdaşlığı ilə yeni layihəyə 
başlanılıb. 

“Gənclərin biznes emalatxa-
nası” (Youth Business Workshop)
adlanan layihənin məqsədi peşə 
təhsili mərkəzlərində təhsil alan 
gənclərin biznes bacarıqlarının 
inkişaf etdirilməsi və sahibkarlıq 
fəaliyyətinə təşviq olunması, özü-
nüməşğulluğunun təmin edilməsi, 
mikro və kiçik sahibkarlar arasında 
peşə təhsili almış gənclərin sayının 
artırılması, yeni biznes təşəbbüs-
lərinin dəstəklənməsi, peşə təhsi-
linə marağın artırılmasıdır. 

2021-2023-cü illəri əhatə 
edəcək layihənin ilkin mərhələlə-

rində Qəbələ, Ağdam və Cəlilabad 
rayonlarında peşə təhsili alan so-
nuncu kurs tələbələri iştirak edə-
cəklər. Layihə çərçivəsində dərzi, 
bitkiçilik və heyvandarlıq, xalça-
çılıq, aqrotexniki xidmətlər, dül-
gər, çilingər, aşpaz, şirniyyatçı, 
turizm və qaynaqçı kimi sahələr-
də peşə təhsili alan gənclər biz-
nes təlimlərinə cəlb olunacaq və 
onlara özünüməşğulluq proqramı 
çərçivəsində mikro biznesin qu-
rulması üçün müvafiq avadanlıq-
lar veriləcəkdir. 

Bununla əlaqədar, noyabrın  
30-da müvafiq qurumların və 
KV-lərin nümayəndələrinin, ha-
belə peşə təhsili alan gənclə-
rin iştirakı ilə “Gənclərin biznes 
emalatxanası” layihəsinin təqdi-
mat mərasimi keçirilib. Tədbirdə 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov, Dövlət Məş-
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ğulluq Agentliyinin İdarə Heyəti-
nin sədri Mustafa Abbasbəyli və 
təhsil nazirinin müşaviri Elnur Nə-
sibov çıxış edərək layihənin peşə 
təhsili alan gənclərin sahibkarlıq 
fəaliyyətinə təşviqi və özünüməş-
ğulluğunun təmin edilməsi, peşə 
təhsili bacarıqları və səriştələri 
əsasında yeni bizneslərin yara-
dılması, peşə təhsilinə marağın 
artırılması baxımından əhəmiy-
yətini qeyd ediblər. Vurğulanıb ki, 
layihə çərçivəsində Peşə Təhsili 
üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən 
müvafiq peşə mərkəzlərinin so-
nuncu kursunda təhsil alan və sa-

hibkarlığa maraq göstərən gənc-
lərin seçimi və maarifləndirilməsi 
həyata keçiriləcək. 

Layihə çərçivəsində gənclərin 
KOBİA tərəfindən biznes təlimlə-
rinə cəlb olunması, onlara men-
torluq dəstəyinin göstərilməsi, 
biznes müəssisələrinə təlim və 
təcrübə səfərlərin təşkil olunma-
sı, uğurlu sahibkarlar tərəfindən 
“Master class”lar təşkil edilmə-
si nəzərdə tutulur. Üç ay davam 
edəcək biznes və peşə təlimlə-
rini uğurla başa vuran gənclərin 
seçdikləri fəaliyyət sahəsi üzrə 

Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərə-
findən müvafiq avadanlıqlarla tə-
min olunması planlaşdırılır.

KOBİA-nın İdarə Heyəti səd-
rinin müavini Samir Hümbətov 
layihənin məqsədi, mərhələləri 
və əldə ediləcək nəticələr barə-
də təqdimatla çıxış edib. Tədbirin 
yekununda KOBİA, Dövlət Məş-

ğulluq Agentliyi və Peşə Təhsili 
üzrə Dövlət Agentliyi arasında 
“Gənclərin biznes emalatxanası” 
layihəsinin icrasına dair üçtərəfli 
sənəd imzalanıb.

Tədbir iştirakçıları maraqlan-
dıran sualların cavablandırılması 
ilə başa çatıb.
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Gənc Sahibkarların II Forumu

Dekabrın 10-da Bakı Konqres Mərkəzində Gənclər və İdman Nazir-
liyinin, Azərbaycan Gənclər Fondunun, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) və KOBİA yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə 
Gənc Sahibkarların II Forumu keçirilib.

Tədbirdə müvafiq dövlət qurumlarının və gənclər sahəsində fəaliy-
yət göstərən ictimai təşkilatların nümayəndələri, eləcə də sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan və bu sahəyə maraq göstərən gənclər iştirak 
ediblər.



Tədbirdə gənclər və id-
man naziri Fərid Qayıbov, KO-
BİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov, Azərbaycan 
Respublikası Sahibkarlar (İşə-
götürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının prezidenti 
Məmməd Musayev, Azərbaycan 
Gənclər Fondunun icraçı direk-
toru Fərid Cəfərov, Milli Məclisin 
İqtisadi siyasət, sənaye və sahi-
bkarlıq komitəsinin sədri Tahir 
Mirkişili, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyi yanında Döv-
lət Məşğulluq Agentliyinin İdarə 
Heyətinin sədri Mustafa Abbas-
bəyli, KOBİA yanında İctimai Şu-
ranın sədri Fərhad Qaraşov çıxış 

edərək ölkəmizdə uğurla həyata 
keçirilən gənclər siyasəti, gənclər 
arasında sahibkarlıq fəaliyyətinin 
təşviqi, onların sahibkarlıq təşəb-
büslərinin dəstəklənməsi üçün 
yaradılmış imkanlar, gənclərin 
bilik və bacarıqlarının inkişafı, bu 
sahədə görülən işlər barədə mə-
lumat veriblər. 

Tədbir çərçivəsində təşkil olu-
nan panel müzakirələrdə Gənclər 
və İdman Nazirliyinin, İqtisadiyyat 
Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xid-
mətinin, Dövlət Gömrük Komitəsi-
nin, KOBİA-nın, Dövlət Məşğulluq 
Agentliyinin və Azərbaycan Gənc-
lər Fondunun məsul əməkdaşları 

təmsil etdikləri qurumların fəaliyyəti barə-
də məlumat verib, iştirakçıları maraqlandı-
ran sualları cavablandırıblar.

Forumda həmçinin, gənc sahibkarlar 
biznesin qurulmasına dair uğurlu təcrü-
bələrini, bu sahənin inkişafına töhfə verə 
biləcək tədbirlər barədə fikirlərini bölü-
şüblər. 
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Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətinin
dəstəklənməsinə dair təlimlər

1 Dövlət Məşğulluq Agentli-
yi və Gənclər Fondu tərə-
findən birgə icra olunan 

“Gənclərin Dayanıqlı Məşğulluğu 
Proqramı”nın ilk layihəsi - “Bizne-
sini Yarat Marafonu”nun iştirak-
çılarına KOBİA tərəfindən biznes 
təlimlər keçirilib. Məqsədi işsiz və 
işaxtaran gənclərin məşğulluğu-
nun təmin edilməsi olan marafo-
na qoşulmaq üçün ilk mərhələdə 
18-29 yaş kateqoriyasından olan 
600-ə yaxın işsiz və ya işaxtaran 
gənc biznes ideyalarını qısa vi-
deoçarx şəklində proqramın veb 
saytında (www.gənc.az) və “Gen-
cAPP” mobil tətbiqində yerləşdi-
riblər. Layihəyə müraciət qəbulu 
başa çatdıqdan sonra müraciətlər 
təqdimatın keyfiyyəti, anlaşılan və 
dolğun olması, layihə müəllifinin 
motivasiyası və zəruri bilikləri kimi 
meyarlar əsasında dəyərləndiri-
lib və ikinci mərhələyə 127 nəfər 
seçilib. Müraciətlərin dəyərləndi-
rilməsi mərhələsində Vətən mü-

haribəsində iştirak etmiş, mühari-
bədən zərər çəkmiş, habelə şəhid 
ailəsinin üzvü olan, əmək qabiliy-
yətli əlilliyi olan gənclərə üstün-
lük verilib. “Öz biznesinə başla” 
təlimini uğurla başa vurmuş və 
biznes planlarını hazırlamış 99 
müraciətçiyə Dövlət Məşğulluq 
Agentliyi və Gənclər Fondu tərə-
findən layihəyə müraciət zamanı 
edilmiş seçim əsasında müvafiq 
iqtisadi istiqamət üzrə resurs və 
maliyyə dəstəyi göstəriləcəkdir. 

2 Göyçay-Ağdaş KOBİM tərə-
findən sahibkarlar və biz-
nesə başlamaq istəyən 

gənclər üçün “Biznes strategiyası 
və şəxsi inkişaf” üzrə intensiv tə-
lim proqramı formasında təlimlər 
təşkil edilib. 13-17 iyul tarixlərin-
də keçirilmiş təlimlərdə öz bizne-
sini qurmaq istəyən 300-ə yaxın 
KOB subyekti, eləcə də sahibkar 
olmaq istəyən gənclər iştirak edib.
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3 Mingəçevir KOBİM tərəfindən sahibkar olmaq istəyən şəxslər üçün 
mütəmadi olaraq maarifləndirici təlimlər təşkil olunur. İyulun  
17-də 10-a yaxın gəncin iştirakı ilə keçirilmiş “Layihələrin yazılma-

sı və idarəolunması” mövzusunda təlimdə Mingəçevir KOBİM-in eksperti 
tərəfindən layihənin idarə edilməsi, ümumi xüsusiyyətləri, layihə idarə 
edilməsində maliyyə səmərəliliyi barədə ətraflı məlumat verilib, iştirak-
çıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. 

4 Xaçmaz KOBİM və Gənc-
lərin İnkişaf və Karyera  
Mərkəzinin Siyəzən nü-

mayəndəliyi ilə birgə sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan və biz-
nesə başlamaq istəyən gənclər 
üçün sentyabrın 28-29-da təlim 
keçirilib. “Biznes planın hazırlan-
ması” mövzusunda onlayn for-
matda  təşkil edilmiş təlimə 10-na 
yaxın gənc qoşulub.

5 Oktyabr 1-də Göyçay– 
Ağdaş KOBİM-də “Yığım” 
maarifləndirici simulyasiya 

oyunu keçirilib. “Mənim büdcəm” 
layihəsi çərçivəsində gənc sahib- 
karların maliyyə savadlılığının ar-
tırılması məqsədi ilə təşkil olu-
nan simulyasiya oyunu zamanı 
gənclərə gəlir və xərclərin düzgün 
planlaşdırılması, ailə büdcəsi, 

maliyyə institutları, yığım, kre-
ditlərin verilməsi istiqamətində 
məlumatlar verilib. Qeyd edək ki, 
maarifləndirici simulyasiya oyu-
nu Gənclərin İnkişaf və Karyera 
Mərkəzinin Göyçay nümayəndəli-
yinin və Göyçay-Ağdaş KOBİM-in 
birgə təşkilatçılığı, Almaniya 
Əmanətlər Bankının dəstəyi ilə 
baş tutub.

6 Oktyabrın 4-də Gəncə KO-
BİM tərəfindən, Gənclərin 
İnkişaf və Karyera Mərkəzi, 

Gələcəyə Körpü İctimai Birliyi və 
Azərbaycan Texnologiya Univer-
siteti ilə birgə biznesə başlamaq 
istəyən gənclər üçün “Biznesin 
hüquqi və vergi aspektləri” möv-
zusunda təlim keçirilib. 7 gəncin 
iştirak etdiyi təlimdə Gəncə KO-
BİM-in eksperti tərəfindən biz-
nesin vergi və hüquqi aspektləri, 
onlayn şəkildə hüquqi şəxsin ya-
radılması, gəlirlərin və xərclərin 
idarə olunması haqqında ətraflı 
məlumat verilib. İnteraktiv üsul-
lardan istifadə edilməklə keçirilən 
təlimdə mövzu ətrafında müza-
kirələr aparılıb və iştirakçıları ma-
raqlandıran suallar cavablandırı-
lıb.

7  Oktyabrın 8-də Gəncə KOB 
dostunun təşkilatçılığı ilə 
“Gənclər arasında sahib-

karlıq fəaliyyətinin təşviqi” möv-
zusunda tədbir keçirilib. Gəncə 
Gənclər Evində təşkil olunmuş 
tədbirdə 30-a yaxın sahibkar-
lıq subyekti iştirak edib. Gəncə 
Şəhər İcra Hakimiyyətinin, İqti-
sadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın 
İnkişafı Fondunun (SİF), Gənclər 
və İdman Baş İdarəsinin, Desti-
nasiya Menecmenti Təşkilatının,  
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Gənclərin İnkişaf və Karyera 
Mərkəzinin, və Gəncə KOB İnkişa-
fı Mərkəzinin (KOBİM), “Azərbay-
can Sahibkar Qadınlar” İctimai 
Birliyinin nümayəndələrinin və di-
gər şəxslərin iştirakı ilə keçirilmiş 
tədbirin məqsədi gənc sahibkar-
ları dövlətin dəstək mexanizm-
ləri, KOBİA, SİF, Gəncə KOBİM 
və sahibkarlara dəstək göstərən 
digər qurumların fəaliyyəti və 
göstərdikləri xidmətlər barədə 
məlumatlandırmaq, onlar arasın-
da əməkdaşlığı təşviq etməkdir. 
Tədbir çərçivəsində, həmçinin sa-
hibkarlara dövlətin güzəştli krediti 
hesabına maliyyələşdirmək istə-
dikləri layihələri SİF-lə müzakirə 
etmək imkanı yaradılıb, onları 
maraqlandıran suallar cavablan-
dırılıb. 

8 Oktyabrın 14-15-də  probe-
li götürmək Göyçay–Ağdaş 
KOBİM tərəfindən Göyçay 

və Ağdaş şəhərlərində  “Startap 
biznes modelinin hazırlanması” 
mövzusunda təlim keçirilib. Göy-

çay–Ağdaş KOBİM və Gənclərin 
İnkişaf və Karyera Mərkəzinin bir-
gə təşkil etdiyi təlimdə  gənclər 
arasında biznes ideyalarının for-
malaşdırılması,  müəyyən edilmə-
si, təhlil olunması və ilkin bazar 
araşdırmasının təşkilindən danı-
şılıb. Həmçinin biznes ideyaların 
“Biznes Kanvas Modeli” üzərində 
planlaşdırılması üzrə nümunə təq-
dim edilərək iştirakçıları maraq-
landıran  suallar cavablandırılıb.

9 Oktyabrın 19-da Gəncə 
KOBİM tərəfindən, Gənc-
lərin İnkişaf və Karyera 

Mərkəzi, Gələcəyə Körpü İctimai 
Birliyi və Azərbaycan Texnologi-
ya Universiteti ilə birgə biznesə 
başlamaq istəyən gənclər üçün 
“Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyə-
tində rolunun artırılması” möv-
zusunda təlim keçirilib. 11 gən-
cin iştirak etdiyi təlimdə Gəncə 
KOBİM-in eksperti tərəfindən 
biznesin vergi və hüquqi as-

pektləri, onlayn şəkildə hüquqi 
şəxsin yaradılması, gəlirlərin və 
xərclərin idarə olunması haqqın-
da ətraflı məlumat verilib. 

10  Avqust-sentyabr ay-
larında Xaçmaz KO-
BİM, Siyəzən-Şabran  

KOB dostu və Gənclərin İnkişaf 
və Karyera Mərkəzinin Siyəzən 
nümayəndəliyi ilə birgə peşəkar 
biznes təlimləri keçirilib.  Təlim-
lərin keçirilməsinin əsas məqsədi 
gənclərin biznes təşəbbüslərinin 
reallaşdırılması və sahibkarlıq 
fəaliyyətinə təşviq olunması elə-
cə də mövcud biznesini genişlən-
dirmək istəyən gənc sahibkarla-
rın fəaliyyətinin təşkilində zəruri 
olan istiqamətlər üzrə təlimlərin 
tədris olunması idi. 2 ay müddə-
tində davam edən silsilə təlimlər-
də gənclər üçün 12 modul tədris 
olunub. Təlimlərin sonunda aktiv 
iştirak edən təlim iştirakçılarına 
sertifikatlar təqdim olunub.  Tə-
limlər pandemiya ilə bağlı qay-
dalara uyğun olaraq kiçik qruplar 
şəklində olmaqla canlı və onlayn 
formada keçirilib. Nəzəri və prak-
tik hissələrdən ibarət olan təlim-
lərdə öz biznesinə başla, bazar 
araşdırması üsulları və tətbiqi, 
vergi qanunvericiliyi və hesabat-
lılıq, biznes hüququ, biznes eti-
kası, fandreyzinq - maliyyələşmə 
mexanizmləri, peşəkar ünsiyyət 
və təqdimat bacarıqları, mar-
ketinq, sosial media, məhsul və 
xidmətin satış texnologiyaları, 
müştəri tipləri – fərdi davranış 
modelləri və biznes planın hazır-
lanması mövzuları tədris olunub. 

11 Noyabrın 7-də Lənkə-
ran KOBİM tərəfindən 
“Turizm sahibkarlı-

ğı” mövzusunda təlim keçirilib.  
Təlimdə turizm sahəsinə ma-



rağı olan gənclərin maariflən-
dirilməsi  məqsədilə Lənkəran  
KOBİM-in eksperti tərəfindən tu-
rizm sahibkarlığının üstün tərəf-
ləri, sahibkarlıq bacarıqları, tu-
rizm sahəsində hüquqi və fiziki 
şəxs kimi dövlət qeydiyyatından 
keçmək, bələdçilik və öhdəlikləri 
barədə məlumat verilib. Təlimdə 
qrup işləri və foks qrup müza-
kirələri də aparılıb. 

12  Noyabrın 22-də  
Göyçay-Ağdaş KO-
BİM, Gənclərin İn-

kişaf və Karyera Mərkəzi ilə birgə 
“Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyə-
tinə dəstək” mövzusunda təlim 
keçirilib. Təlimdə  Göyçay-Ağdaş 
KOBİM-in peşəkar eksperti tərə-
findən gənclərə ilk sahibkarlıq 
vərdişlərinin aşılanması, sahib-
karlıq düşüncə tərzinin formalaş-

dırılması, satış kanallarına çıxış, 
bazar araşdırması,  biznesdə 
hüquq məsələləri və biznes pla-
nın yazılması haqqında məlumat 
verilib. Biznes ideyalarını möh-
kəmləndirmək məqsədi ilə keçi-
rilmiş təlimə 20 iştirakçı qatılıb. 
Təlimin sonunda mövzu ilə bağlı 
fikir mübadiləsi aparılıb və suallar 
cavablandırılıb. Təlim iştirakçıları-
na sertifikatlar təqdim olunub.



ƏLİL   
SAHİBKARLIĞIN 
İNKİŞAFI

“Əlil sahibkarlara dəstək” layihəsi

Sağlamlıq imkanları məhdud və 
həssas sosial qruplara aid şəxslə-
rin cəmiyyətə inteqrasiyası və so-
sial sahibkarlıq fəaliyyətini təşviq 
etmək məqsədilə “Əlil  sahibkarla-
ra  dəstək”  layihəsinə  start  verilib.  
Layihə KOBİA, Əmək və Əhalinin 
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabe-

liyində Dövlət Məşğulluq Agentliyi, 
Dayanıqlı və Operativ Sosial Təmi-
nat Agentliyi, “Azərsu” Açıq Səhm-
dar Cəmiyyəti, Bakı Mühəndislik 
Universiteti, “FORİELLA” MMC və 
“Əlil Sahibkarlar  Təşkilatı” İctimai  
Birliyinin  birgə əməkdaşlığı çərçi-
vəsində həyata keçiriləcəkdir. 
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2021-2023-cü illəri əhatə 
edəcək layihə çərçivəsində əlil-
liyi olan və sahibkarlıq fəaliy-
yətinə maraq göstərən şəxslər 
xalçaçılıq, dərzilik, foto və video 
operator, məişət və elektron ava-
danlıqlarının təmiri istiqamətlə-
rində peşə biliklərinə yiyələnə-
cəklər. Bu məqsədlə layihənin 
tərəfdaşları tərəfindən iştirakçı-
lar üçün Masallı Sənaye Məhəl-
ləsində peşə təlimləri, biznes 
planın hazırlanması, sahibkar-
lıq fəaliyyətinin idarə olunması 
və inkişafı sahəsində məsləhət 
xidmətləri göstəriləcək. Müvafiq 
təlimləri uğurla bitirən şəxslərə 
özünüməşğulluq proqramı çərçi-
vəsində Dövlət Məşğulluq Agent-
liyi tərəfindən müvafiq avadanlıq-
lar veriləcək.  

Dekabrın 3-də KİV nümayən-
dələrinin iştirakı ilə Beynəlxalq 
Əlillər Günündə “Əlil sahibkarla-
ra dəstək” layihəsi ictimaiyyətə 
təqdim olunub. Tədbirdə müvafiq 
dövlət qurumlarının nümayən-
dələri, əlilliyi olan şəxslər və sa-
hibkarlar iştirak ediblər.

Tədbir zamanı KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan   
Məmmədov, Dövlət Məşğulluq 
Agentliyinin İdarə  Heyətinin  
sədri  Mustafa  Abbasbəyli,  Milli  

Məclisin  Əmək  və sosial siyasət komitəsinin sədri Musa Quliyev və 
“Əlil Sahibkarlar Təşkilatı” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin  sədri  Mir-
zə  Məmməd  Vəliyev  çıxışlarında layihənin sağlamlıq imkanları məh-
dud və həssas sosial qruplara aid şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası və 
sosial sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə, onların biznesyö-
nümlü bilik və bacarıqlarının artırılmasına, yeni biznes təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsinə, sosial cəhətdən həssas qrupların əmək bazarına 
çıxışına dəstək olacağını qeyd ediblər.

KOBİA, Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Dayanıqlı Operativ Sosial Təmi-
nat Agentliyi, “Azərsu” ASC, Bakı Mühəndislik Universiteti, “FORİELLA” 
MMC və “Əlil Sahibkarlar Təşkilatı” İctimai Birliyi arasında “Əlil sahib-
karlara dəstək” layihəsi üzrə əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandu-
mu imzalanıb.

Tədbir çərçivəsində həmçinin, həssas sosial kateqoriyaya aid şəxslə-
rin məşğulluğuna dəstək göstərmiş bir qrup sahibkara təşəkkürnamələr 
təqdim edilib, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
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Şəhid ailələri və qazilər üçün  
biznes təlimlər keçirilib

2021-ci ilin avqust ayı ərzin-
də Mingəçevir KOBİM tərəfindən 
özünüməşğulluq proqramına 
qoşulmuş şəhid ailələri və qa-
zilər üçün “Biznes planın hazır-
lanması” mövzusunda təlimlər 
təşkil edilib. Təlimlərdə 30 nəfər 
iştirak edib. Avqustun 27-də - tə-
limin sonuncu günü iştirakçılar 
təqdimat bacarıqlarını nümayiş 
etdirərək öz biznes planlarını 
təqdim ediblər. Təlim iştirakçıları 
ilə biznesin dayanıqlılığı, biznes 

planların güclü və zəif tərəfləri, 
onları gözləyən risklər və uğura 
aparan yolda qarşılaşa biləcək-
ləri çətinliklər haqqında qarşılıqlı 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

Təlimləri uğurla başa vurmuş 
iştirakçılara Dövlət Məşğulluq 
Agentliyi tərəfindən özünüməş-
ğulluq proqramı çərçivəsində 
mikro biznesə başlamaları üçün 
seçdikləri sahə üzrə aktivlərin 
verilməsi nəzərdə tutulur.

Şəhid ailələri və 
qazilər üçün “Biznes 
planın hazırlanması” 

mövzusunda 
təlimlərdə 

30 nəfər 
iştirak edib
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KOB 
maraqlarının 
müdafiəsi





KOB 
MARAQLARININ 
MÜDAFİƏSİ

2021-ci ildə (yanvar-noyabr 
ayları üzrə) sahibkarlıq subyekt-
lərindən onların maraqlarının 
müdafiəsi ilə bağlı 1152 şikayət 
xarakterli müraciət daxil olub. 
Daxil olan müraciətlərə “Vətən-
daşların müraciətləri haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanu-
nunun tələblərinə uyğun olaraq 
baxılıb. Müraciətlər üzrə araşdır-
malar maraqlı tərəflərin iştira-
kı ilə aparılıb, hər bir müraciətə 
fərdi qaydada yanaşılıb və qəbul 
edilərək (xüsusi karantin rejimi 
dövründə qəbullar işçi qaydada 
əlaqə (həmçinin videogörüntülü 
əlaqə) ilə əvəz edilib) müzakirələr 
aparılıb. Daxil olmuş müraciətlər 
operativ qaydada araşdırılıb, bəzi 

hallarda araşdırma yerində apa-
rılıb, zərurət yarandığı hallarda 
isə dövlət-sahibkar əməkdaşlıq 
platforması çərçivəsində görüşlər 
(həmçinin xüsusi karantin rejimi 
dövründə videokonfrans vasitə-
silə) təşkil olunaraq mövcud prob-
lem açıq müzakirə müstəvisində 
araşdırılıb. Dövlət-biznes əmək-
daşlıq platforması, eləcə də sahib- 
kar-sahibkar əməkdaşlıq platfor-
ması çərçivəsində dövlət orqanları 
və sahibkarlarla birgə üçtərəfli gö-
rüşlər təşkil edilərək müsbət nəti-
cələr əldə olunub.

Şikayət 
xarakterli 
müraciət

1152



MÜSBƏT HƏLL OLUNMUŞ: 

QANUNVERİCİLİYİN TƏLƏBİ 
İZAH OLUNMUŞ:

AİDİYYƏTİ ÜZRƏ 
GÖNDƏRİLƏN:

BAXILMAMIŞ SAXLANILAN:

İCRASI DAVAM EDƏN:

ÜMUMİ SAY: 

301

702

99

6

44

1152

26.1%

61%

8.6%

0.5%

3.8%

100%

ədədlə %-lə

MÜRACİƏTLƏRİN İCRA STATUSLARI

Müraciətlərin icra statusları 

Həyata keçirilmiş tədbirlər 
nəticəsində 1152 müraciətin 
301-i (26,1%) üzrə sahibkar-
ların pozulmuş hüquqları bər-
pa olunub, 702-i (61%) üzrə 
müraciətcilərə qanunvericiliyin 
tələbləri izah olunmaqla mü-
vafiq tövsiyələr verilib, 99 mü-

raciət (8,6%) “Vətəndaşların 
müraciətləri haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun 
7.10-cu maddəsinin tələblərinə 
uyğun olaraq mahiyyəti üzrə 
baxılaraq köməklik göstərilmə-
si və nəticələri barədə vətən-
daşa məlumat verilməsi üçün 

aidiyyəti qurumlara göndərilib,  
6 (0,5%) müraciətə zəruri sənəd-
lər təqdim edilmədiyi üçün baxıl-
ması mümkün olmayıb və ya qa-
nunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada baxılmamış saxlanılıb, 
44 (3,8%) müraciət üzrə isə icra-
at prosesi davam etdirilir.

CHART TITLE
1 2 3 4 5

26,1%

3,8%0,5%

8,6%

61%
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Şikayətlərin 24,5%-i vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkətləri və ya 
hərəkətsizliyi ilə bağlı, 25,3%-i sahibkarlıq subyektləri arasında yaranmış 
mübahisələrlə bağlı, 8,6%-i texniki infrastruktura (qaz, elektrik, su təchiza-
tı) qoşulma və istifadəsi ilə bağlı, 2,3%-i bank və digər maliyyə məsələlə-
ri ilə bağlı, 3,7%-i vergi məsələləri ilə bağlı, 6,8%-i gömrük məsələləri 
ilə bağlı, 0,7%-i əmlak məsələləri və torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı, 
0,3%-i icazələrin verilməsi ilə bağlı, 2,3%-i COVID-19 ilə əlaqədar dəstək 
məsələləri ilə bağlı, 25,5%-i digər məsələlərlə (o cümlədən bələdiyyələ-
rin fəaliyyəti, məhkəmə orqanlarının fəaliyyəti, müxtəlif dövlət orqanlarının 
fəaliyyəti və s.) bağlı olub.

Müraciətlərin şikayət  
mövzuları üzrə bölgüsü

Vəzifəli şəxslərin 
qanunsuz hərəkətləri və ya 

hərəkətsizliyi ilə bağlı: 

Əmlak məsələləri və torpaq 
sahəsinin ayrılması ilə bağlı:

İcazələrin verilməsi 
ilə bağlı: 

COVID-19 ilə əlaqədar dəstək 
məsələləri ilə bağlı: 

Bank və digər maliyyə 
məsələləri ilə bağlı: 

Vergi məsələləri ilə bağlı: 

Gömrük məsələləri ilə bağlı: 

Sahibkarlıq subyektləri arasında 
yaranmış mübahisələrlə bağlı: 

Digər məsələlərlə bağlı: 

Texniki infrastruktura 
qoşulma və istifadəsi ilə bağlı:

24,5%

0,7%

0,3%

2,3%

3,7%

6,8%

25,3%

25,5%

8,6%

2,3%
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Bakı şəhəri 589

Gəncə-Daşkəsən iqtisadi 
rayonu 86

Qazax-Tovuz iqtisadi 
rayonu 58 

Abşeron-Xızı iqtisadi 
rayonu 57

 

Şirvan-Salyan iqtisadi 
rayonu 53

Lənkəran-Astara iqtisadi 
rayonu 51

Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonu 51

Qarabağ iqtisadi rayonu 51

Mil-Muğan iqtisadi rayonu 49

Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonu 49 

Mərkəzi Aran iqtisadi 
rayonu 40

Dağlıq Şirvan iqtisadi 
rayonu 15 

Naxçıvan iqtisadi  
rayonu 3

Chart Title

Bakı şəhəri Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu Abşeron-Xızı iqt isadi rayonu Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu

Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu Qarabağ iqtisadi rayonu Mil-Muğan iqtisadi rayonu Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu

Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu Naxçıvan iqtisadi  rayonu

51,1%

0,3%3,5%

1,3%
4,3%

7,5%

5,0%

4,9%

4,6%

4,4%

4,4%

4,4%

4,3%

Müraciətlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü
Daxil olmuş 1152 müraciətin ən çoxu Bakı şəhəri (589 müraciət) üzrə 

olmaqla, qalanları müvafiq bölgü üzrə təsnifatlaşdırılıb – Gəncə-Daş-
kəsən iqtisadi rayonu (86 müraciət), Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu (58 
müraciət), Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu (57 müraciət), Şirvan-Salyan 
iqtisadi rayonu (53 müraciət), Lənkəran-Astara iqtisadi rayonu (51 mü-
raciət), Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonu (51 müraciət), Qarabağ iqtisa-
di rayonu (51 müraciət), Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu (49 müraciət), 
Mil-Muğan iqtisadi rayonu (49 müraciət), Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu 
(40 müraciət), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (15 müraciət), Naxçıvan iq-
tisadi rayonu (3 müraciət).
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İşğaldan azad  
olunmuş ərazilərin 
bərpasında iştirak





İŞĞALDAN 
AZAD OLUNMUŞ 
ƏRAZİLƏRİN 
BƏRPASINDA İŞTİRAK

2020-ci ilin dekabr ayından 
etibarən Agentlik tərəfindən işğal-
dan azad edilmiş ərazilərdə biznes 
qurmaq istəyən sahibkarlıq sub-
yektlərinin müvafiq sahələr üzrə 
müraciətləri müəyyən edilmiş for-
ma üzrə ümumiləşdirilərək aidiy-
yəti üzrə təqdim edilməkdədir.

29.11.2021-ci il tarixə olan 
məlumatlara əsasən işğaldan 
azad edilmiş ərazilərdə biznes 
qurmaq istəyən sahibkarlardan 

KOBİA-ya 915 müraciət daxil 
olub. Bunlardan 435 müraciət in-
vestisiya layihələri, 480-i isə digər 
iş və xidmətlərin (əsasən podrat 
əsaslı) həyata keçirilməsi ilə bağlı 
olub. Müraciətlərin 27%-i tikinti 
işlərini, 27%-i ticarət və xidmət 
sahəsini, 21%-i sənayeni, 18%-i 
kənd təsərrüfatını və digər 7%-i 
turizm, səhiyyə, təhsil, mədəniy-
yət, nəqliyyat və logistika sahələ-
rini əhatə edir.

915

435

480

27% 27%
21%

18%

7%

tikinti 
işləri

ticarət və 
xidmət 
sahəsi

sənaye kənd 
təsərrüfatı

digər
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Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 
kəndində Suvenir İstehsalı Müəssisəsi 
və istixana təsərrüfatı

26 oktyabr 2021-ci il tarixində 
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının 
açılış mərasimi olub. Qarabağın 
hava qapısı adlandırılan Füzuli 
Beynəlxalq Hava Limanının açılış 
mərasimində Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyev və Türkiyə Respub-
likasının Prezidenti cənab Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan iştirak edib. Açılış 
mərasimi çərçivəsində Azərbay-
can və Türkiyə prezidentlərinə 

Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mər-
canlı kəndində yaradılmış Suvenir 
İstehsalı Müəssisəsi və istixana 
təsərrüfatı barədə ətraflı məlu-
mat verilib.

 2021-ci ilin may ayında Cəb-
rayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı 
kəndində Suvenir İstehsalı Müəs-
sisəsi yaradılıb. Layihənin məqsə-
di Cocuq Mərcanlı sakinlərinin 
məşğulluğunun təmin edilməsi 
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və sosial-iqtisadi vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılmasıdır. “Cocuq Mər-
canlının İnkişafı” Fondu, KOBİA, 
Türkiyə və Azərbaycan İş Adam-
ları və Sənayeçilər İctimai Birliyi 
(TÜİB) və Türk Əməkdaşlıq və 
Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) 
maliyyə dəstəyi ilə yaradılmış 
müəssisə müvafiq avadanlıqlarla 
təmin olunub.

750 m2 ərazidə yerləşən Su-
venir İstehsalı Müəssisəsinin 418 
m2–i istehsal sahəsidir. Burada, 
həmçinin sərgi salonu, texniki və 
inzibati otaqlar və s. vardır.

Müəssisədə əsasən milli or-
namentlərə əsaslanan hədiyyəlik 
saxsı qablar, kiçik ölçülü xalça-
lar, əl işləri və s. məhsullar isteh-
sal olunacaq. İsehsal ediləcək  
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hədiyyəlik saxsı qabların üzərinə “Qarabağ” və “Xarıbülbül” orna-
mentləri işləniləcək. Hədiyyəlik saxsı qabların satışının müxtəlif 
platformalar vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Suve-
nir istehsalı müəssisəsində 25 kənd sakininin işlə təmin olunması 
planlaşdırılır.

Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndində Türk Əməkdaş-
lıq və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) dəstəyi ilə yaradılmış 15 
ədəd istixana da fəaliyyət göstərir. 2400 m2 ərazini (hər biri 160 m2  
olmaqla) əhatə edən istixanalarda Cocuq Mərcanlıda yaşayan 15 
ailə tərəfindən müxtəlif bitkilər yetişdiriləcək. Belə ki, KOBİA-nın 
operatorluğu ilə “Bakı Abadlıq Xidməti” MMC tərəfindən müvafiq 
bitkilər ailələrə veriləcək və qulluq müqabilində onlara sabit və-
sait ödəniləcək. Bu bitkilərdən abadlıq işlərində istifadə olunması 
nəzərdə tutulur.



Qeydlər


