


“Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafını  
bilavasitə sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayırıq”.

Ümummilli lider 
Heydər Əliyev



“Azərbaycan iş adamlarına da mən bu gün burada – Ağdam Cümə məscidinin 
önündə çağırış edirəm ki, gəlsinlər həm Ağdama, həm də azad edilmiş bütün digər 

ərazilərə sərmayə qoysunlar, vəsait qoysunlar”. 

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Əziz oxucular! 

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində idarəçiliyin müasir tələb-
lərə uyğunlaşdırılması, KOB-ların inkişafının dəstəklənməsi və ölkə iqtisa-
diyyatında rolunun artırılması Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) başlıca fəaliyyət istiqamətləridir. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2017-ci il 28 
dekabr tarixli Fərmanı ilə yaradılmış KOBİA 2022-ci ildə də bu istiqamət-
də fəaliyyətini davam etdirmiş, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, KOB 
sektorunda qanunvericiliyin və biznesə dövlət xidmətlərinin təkmilləşdiril-
məsi prosesində aktiv iştirak etmiş, yeni KOB subyektlərinin yaradılma-
sına və mövcud KOB-ların inkişafına, sahibkarların qanuni maraqlarının 
müdafiəsinə, KOB-ların bazarlara, bilik və innovasiyalara, maliyyə resur-
larına çıxışına dəstək göstərmişdir.

Əvvəlki illərdə olduğu kimi 2022-ci ildə də Agentlik KOB-lara yerin-
də dəstək və xidmətlərin göstərilməsi məqsədilə ölkənin müxtəlif şəhər 
və rayonlarında KOB dostlarının sayını artırmışdır. Agentliyin KOB inkişaf 
mərkəzləri və video təlim platforması vasitəsilə KOB subyektlərinin biznes 
sahəsində bilik və bacarıqlarının, məlumatlığının artırılması, Azərbaycan 
sahibkarlarının və menecerlərinin biznes sahəsində beynəlxalq təcrübəyə 
yiyələnməsi üçün Almaniya-Azərbaycan Birgə Proqramı çərçivəsində tə-
lim səfərləri davam etdirilmişdir. Yevlax və Xaçmaz KOB evlərində yeni 
xidmətlər istifadəyə verilmişdir. “Startap” şəhadətnaməsinin verilmə-
si, daxili bazar araşdırması mexanizmi çərçivəsində dəstək, KOB-ların 
inkişafı ilə əlaqədar təhsil, elm, tədqiqat və dəstək layihələrinin maliy-
yələşdirilməsi davam etdirilmişdir. Yerli KOB-ların beynəlxalq əlaqələrinin 
genişləndirilməsi, KOB-lara dəstək və xidmət sahəsində xarici ölkələrin 
qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi məqsədilə xarici tərəfdaşlarla 
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bir sıra sənədlər imzalanmış, Agentlik KOB-larla iş sahəsində ixtisaslaş-
mış müxtəlif təşkilatlara üzv qəbul edilmişdir. 

2022-ci ildə KOBİA tərəfindən təmin edilən bir sıra yeni dəstək və xid-
mətlər sahibkarların istifadəsinə verilmişdir. Belə ki, KOB-ların satış bazar-
larına çıxışına, məhsul və xidmətlərinin tanıdılmasına kömək məqsədilə 
sərgilərdə iştiraka dəstək alətlərinin davamı olaraq mikro və kiçik sahib-
karlıq subyektlərinin ticarət şəbəkələrinə çıxışına dəstəyin göstərilməsinə 
başlanılmışdır. 

Azərbaycan hökuməti tərəfindən Qarabağın bərpası və yenidənqurul-
ması istiqamətində genişmiqyaslı işlər görülməkdədir. Bu sahədə həyata 
keçirilən dövlət siyasətinə uyğun olaraq KOBİA da işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə biznesin qurulması prosesində yaxından iştirak edir. 2022-ci 
ildə də bu sahədə bir sıra tədbirlər və layihələr reallaşdırılmışdır. 

KOBİA-nın 2022-ci il ərzindəki fəaliyyəti barədə bu nəşrdə ətraflı mə-
lumat əldə edəcəksiniz. Həmçinin bu nəşr fəaliyyətini şəffaflıq və sahibkar 
məmnunluğu kimi prinsiplər üzərində qurmuş KOBİA-nın, bir növ, biznes 
ictimaiyyəti və digər maraqlı tərəflər qarşısında hesabatıdır. KOBİA-nın 
2022-ci ildəki fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətlərinin əks olunduğu nəşrin 
sahibkarlar və Agentliyin fəaliyyəti barədə məlumat əldə etmək istəyən 
digər maraqlı tərəflər üçün əhəmiyyətli informasiya mənbəyi olacağına 
inanırıq.  

Hörmətlə,
Orxan Məmmədov

Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

01. KOBİA  
HAQQINDA

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2017-ci il 
tarixli 1771 nömrəli və 26 iyun 2018-ci il tarixli 148 nömrəli 
fərmanları ilə KOBİA yaradılmış, nizamnaməsi və strukturu 
təsdiq edilmişdir.

KOBİA ölkədə KOB-ların inkişafını dəstəkləyən, onun tənzimlən-
məsində, KOB maraqlarının qorunmasında və problemlərinin həllində 
iştirak edən, sahibkarlara bir sıra xidmətlər göstərən, dövlət və özəl qu-
rumların bu sahədə xidmətlərini əlaqələndirən və səlahiyyətli qurum 
kimi çıxış edən publik hüquqi şəxsdir. 

Məqsədimiz beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq olunan və müasir 
tələblərə cavab verən çevik idarəetmə sisteminin və səmərəli əlaqələn-
dirmə mexanizminin tətbiqi yolu ilə: 

• KOB-ların ölkə 
iqtisadiyyatında rolunu 
möhkəmləndirmək;

• KOB subyektlərinin 
xüsusi çəkisini və rəqabət 
qabiliyyətini artırmaq;

• maliyyə resurslarına çıxış 
imkanlarını genişləndirmək;

• institusional dəstək 
mexanizmlərini 
təkmilləşdirmək;

• dövlət və özəl qurumların 
bu sahədə fəaliyyətini 
əlaqələndirmək;

• regionlarda sahibkarlığın 
inkişafına əlverişli şərait 
yaratmaq;

• yerli və xarici investisiyaların 
cəlb edilməsinə nail 
olmaqdır.

5 ildir ki, ölkədə biznes mü-
hitinin inkişafında, KOB-ların 
dəstəklənməsində mühüm rol 
oynayan KOBİA əvvəlki illərdə 
olduğu kimi, 2022-ci ildə də əsas 
vəzifə funksiyalarına uyğun ola-
raq KOB-ların tənzimlənməsi, bu 
sahədə çevik idarəetmə sistemi-
nin və səmərəli əlaqələndirmə 
mexanizminin tətbiqi, KOB-la-
rın ölkə iqtisadiyyatında rolunun 
möhkəmləndirilməsi və rəqa-
bətqabiliyyətliliyinin artırılması, 
eləcə də KOB-ların inkişafı is-
tiqamətində digər sahələrdə fəa-
liyyətini davam etdirmişdir.
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

• “Xaçmaz KOB evi”

• “Yevlax KOB evi”

KOBİA-NIN 
STRUKTURU

KOBİA-nın Aparatı

KOB evləri

İDARƏ 
HEYƏTİ 

Katiblik

KOB dostu 
departamenti

Daxili audit və icra nəzarəti şöbəsi

Korporativ xidmətlər 
departamenti

Biznesə xidmətlər 
departamenti
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Mərkəzləri (KOBİM)

Dövlət-Sahibkar Tərəfdaşlığının  
İnkişafı Mərkəzi

KOB evləri
Kiçik və Orta Biznesin  
İnkişafı Fondları

1. Bakı

2. Abşeron 

3. Ağsu-Kürdəmir

4. Beyləqan-İmişli

5. Gəncə

6. Göygöl-Daşkəsən

7. Göyçay-Ağdaş

8. Xaçmaz 

9. Lənkəran

10. Mingəçevir

11. Masallı-Cəlilabad-Biləsuvar

12. Neftçala-Salyan

13. Sumqayıt

14. Saatlı-Sabirabad

15. Şəmkir-Gədəbəy

16. Şəki

17. Şamaxı-İsmayıllı

18. Tovuz

19. Ucar-Zərdab

20. Yevlax

21. Zaqatala-Balakən
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

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.
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

02. MİSSİYA VƏ  
STRATEJİ BAXIŞ

Missiyamız kiçik və orta biz-
nesin tənzimlənməsi sisteminin 
səmərəliliyinin artırılması, çox-
saylı dəstək mexanizmləri və on-
lara sahibkarların rahat çıxışının 
təmin edilməsi, KOB sektorunun 
davamlı inkişafına nail olmaq və 
onun ölkə iqtisadiyyatındakı rolu-
nun artırılmasından ibarətdir. 

Agentliyin hədəflərindən biri 
də qurumu sahibkarın dostu kimi 
önəmli missiyanın daşıyıcısına 
çevirməkdir.

Azərbaycanda davamlı iqtisadi 
inkişafın təmin edilməsi məqsədi 
ilə kiçik və orta biznesin iqtisa-
di inkişafda rolunun, ÜDM-də və 
məşğulluqda payının artırılması, 
rəqabət qabiliyyətinin gücləndi-
rilməsi, KOB subyektlərinin ma-
liyyələşmə resurslarına sərfəli və 
səmərəli çıxışının təmin edilmə-
si, gündəlik istehlak malları ilə 
təminatın əsasən KOB subyekt-
ləri vasitəsilə həyata keçirilməsi,  
KOB-ların xarici bazarlara çıxış 
imkanlarının genişləndirilməsi 
strateji hədəflərimizdir. 

Missiyamız:

Strateji 
baxış: 
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

Strateji hədəflər:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli 

3378 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubli-
kasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda 
strateji məqsədlər üzrə ümumi iqtisadi göstəricilər üzrə əsas hədəf 
indikatorlar təqdim olunmuşdur:

ÜDM-də artım:

Qeyri-neft/qaz ixracının 
həcmi: 

2021-ci il  – 5,6%
2026-cı il – 1,2 dəfə

2021-ci il  – 2,7 mlrd. ABŞ dolları
2026-cı il  – 1,8 dəfə artım 

2021

2026

1,2 
dəfə

5,6%

Qeyri-neft/qaz  
ÜDM-in artımı: 

2021

2026

1,3 
dəfə

7,2%
2020

2026

35%

23,7%

Qeyri-neft/qaz sektoruna 
cəlb olunan birbaşa xarici 
investisiyaların həcmi:

2021-ci il  – 7,2%
2026-cı il  – 1,3 dəfə 

2021-ci il  – 790,4 mln. ABŞ dolları
2026-cı il –  hər il 10-15% artım

2021

2026

10-15%

790,4
mln. ABŞ dolları

artım

hər il

2021

2026

1,8 
dəfə

2,7 mlrd. ABŞ 
dolları

artım

Qeyri-neft/qaz sektoru üzrə 
ÜDM-də KOB-ların payı:  

Qeyri-neft/qaz sektoru üzrə 
məşğulluqda KOB-ların payı: 

2020-ci il – 23,7% 
2026-cı il – 35% 

2020-ci il – 43,8%
2026-cı il – 60% 

2020

2026

43,8%

60%
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

 “Azərbaycan Respublikasının Ki-
çik və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin 2021-2025-ci illər üzrə 
əsas icra göstəriciləri” İdarə Heyə-
ti sədrinin müvafiq əmri ilə təsdiq 
olunub. Burada, əsasən, strateji 
hədəflər aşağıdakı istiqamətlərdə 
müəyyən olunmuşdur: 

Milli  
prioritetlər: 

“Azərbaycan Respublikasının 
2022-2026-cı illərdə sosial-iqti-
sadi inkişaf Strategiyası”

Mı̇llı̇ prı̇orı̇tet:  dayanıqlı 
artan rəqabətqabı̇lı̇yyətlı̇ 

ı̇qtı̇sadı̇yyat

Fəaliyyət  
istiqamətləri: 

Sahibkarlara dəstək mexanizmlərinin 
effektivliyinin, ünvanlılığının və şəffaflığının 
artırılması;

KOB-ların resurslara, o cümlədən 
maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 
genişləndirilməsi;

KOB-ların maarifləndirmə imkanlarının 
genişləndirilməsi və təşviqi;

Qeyri-neft/qaz əmtəə və xidmətlər 
ixracının şaxələnməsi və həcminin 
artırılmasının dəstəklənməsi;

Dövlət investisiyalarının səmərəliliyinin 
artırılması və dövlət-özəl tərəfdaşlığının 
genişləndirilməsi;

Qeyri-neft/qaz sektoruna birbaşa xarici 
investisiyaların cəlbinin stimullaşdırılması.

• KOB-ların G2B və B2B xidmətinə çıxışına dəstək;
• KOB-ların bazarlara çıxışına dəstək;
• KOB-ların maliyyə mənbələrinə çıxışına dəstək;
• KOB mühitinin təkmilləşdirilməsi;
• KOB-ların bilik və innovasiyaya çıxışına dəstək;
• İnstitusional inkişaf.

Məqsəd: 
davamlı və yüksək iqtisadi artım
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

03. KOB-LAR 
RƏQƏMLƏRDƏ

1 393 204 

sahibkarlıq 
subyektlərinin ümumi 

sayı

hüquqi şəxslər

fərdi sahibkarlar 

178 637

1 214 567

2022-ci ilin ilk 9 ayı ərzində 
ölkədə qeydiyyatdan keçmiş sa-
hibkarlıq subyektlərinin ümumi 
sayı artaraq 1 oktyabr tarixinə  
1 393 204 olmuşdur. Onlar-
dan 178 637-ni hüquqi şəxslər,  
1 214 567-ni isə hüquqi şəxs ya-
ratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
məşğul olan fərdi sahibkarlar təş-
kil etmişdir. 

180 000

178 000

176 000

174 000

172 000

170 000

168 000

166 000

164 000

162 000

160 000

167140

01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022

170248

174795

178637

Hüquqi şəxslər

1 220 000

1 210 000

1 200 000

1 190 000

1 180 000

1 170 000

1 160 000

1 150 000

1 140 000
01.01.2022 01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022

1168921

11937421195181

1214567

Fərdi sahibkarlar

2022-ci ilin ayları üzrə qey-
diyyata alınan sahibkarlıq sub-
yektləri: 
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KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

149 048Mı̇kro sahı̇bkarlıq  
subyektlərı̇nı̇n sayı

Kı̇çı̇k sahı̇bkarlıq  
subyektlərı̇nı̇n sayı

Orta sahı̇bkarlıq  
subyektlərı̇nı̇n sayı

8 298

3 107

Ümumilikdə, 2022-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə üzrə kommersiya təşkilatlarının ümumi sayının 
83,4 faizini mikro sahibkarlıq subyektləri, 4,6 faizini kiçik sahibkarlıq subyektləri, 1,7 faizini isə orta 
sahibkarlıq subyektləri təşkil etmişdir.

Fərdi sahibkarların 78,1 fa-
izini kişilər, 21,9 faizini isə qa-
dınlar təşkil etmişdir. 

4,6% 1,7%83,4%

mikro sahibkarlıq kiçik sahibkarlıq orta sahibkarlıq

Kommersiya təşkilatları

21.9%
Qadınlar

78,1%
Kişilər

2022-ci il oktyabrın 1-i vəziyyətinə ölkə üzrə hüquqi şəxs kimi 
fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarların sayı (fərdi sahib- 
karlar istisna olmaqla) aşağıdakı kimi olmuşdur:
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Koordinasiya Qrupu

KOBİA yanında  
İctimai Şura

KOB-larla  
4 təmas platforması

Sahibkarları  
yerində ziyarət

KOB könüllüləri  

1.
2.
3 .

4.
5 .

Fəaliyyət üzrə
əməkdaşlıq platformaları
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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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“Bakı KOB evi”nin təşkili məsələlərinə dair 
Koordinasiya Qrupunun iclası keçirilib

Aprelin 12-də Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA) yanında daimi fəa-

liyyət göstərən Koordinasiya Qru-
punun növbəti iclası keçirilib. 

İclasda çıxış edən Koordinasiya 
Qrupunun sədri, iqtisadiyyat naziri-
nin müavini Niyazi Səfərov ölkəmiz-
də sahibkarlığın inkişafı istiqamə-
tində  sistemli və ardıcıl tədbirlərin 
həyata keçirildiyini qeyd edib. Bildi-
rilib ki, Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev tərə-
findən son zamanlar imzalanmış 
sənədlər, qəbul edilmiş qərarlar 
sahibkarlığın inkişafına göstərilən 
dəstəyin göstəricisidir. Sahibkarla-
ra göstərilən xidmətlərin yaxşılaş-
dırılması baxımından KOB evlərinin 
fəaliyyətinin önəmini diqqətə çatdı-
ran Niyazi Səfərov bu sahədə döv-
lət qurumlarının birgə fəaliyyətinin 
önəmini vurğulayıb. 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov hazırda Xaçmaz 
və Yevlax şəhərlərində olmaqla iki 
KOB evinin fəaliyyət göstərdiyini və 
burada indiyədək sahibkarlara 88 
mindən çox xidmətin göstərildiyini 

bildirib. Qeyd olunub ki, KOB evlə-
rində göstərilən xidmətlərdən sa-
hibkarların məmnunluq səviyyəsi 
99% təşkil edir. Yevlax və Xaçmaz 
KOB evlərinin təcrübəsi sahibkarlar 
üçün KOB evlərinin vacib platfor-
ma olduğunu deməyə əsas verir. 
Fəaliyyətə başlayacaq “Bakı KOB 
evi”ndə 130-a yaxın xidmət masa-
sında sahibkarlara “G2B” və “B2B” 

xidmətlərin göstərilməsi nəzərdə 
tutulur. Həmçinin startaplar üçün 
mərkəz, mediasiya mərkəzi və KOB 
inkişaf mərkəzi fəaliyyət göstərə-
cəkdir. 

İclasda KOB evlərinin fəaliyyəti, 
“Bakı KOB evi”nin yaradılması və 
burada dövlət qurumlarının fəaliy-
yətinin təşkili məsələləri müzakirə 
olunub.
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Ərazi üzrə Sektoral “Bir məkan”  
prinsipi

Elektron  
vasitə

01

02.
KOB-LARLA 
4 TƏMAS 
PLATFORMASI

KOBİA-nın strateji fəaliyyət 
istiqamətlərinin həyata keçiril-
məsi məqsədilə sahibkarlarla  
4 növ təmas platformasından is-
tifadə olunur.
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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 8 ko-
ordinator və 42 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 İnkişafı Mərkəzlərində KOB-ların bilik və 
bacarıqlarının artırılması üçün müasir çağırışlara və 
sahibkarların ehtiyaclarına uyğun təlimlər təşkil olu-
nur, praktik məsləhət xidmətləri göstərilir, KOB-la-
rın şəbəkələşməsinə, maliyyə resurslarına çıxışına 
və s. dəstək təmin edilir.

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 göstərildiyi 
vahid məkandır.

• Sahəvi assosiasiyalarla iş 
• Fokus-qruplarla iş

• KOB dostu şəbəkəsi 
• KOB İnkişafı 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
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03. KOBİA YANINDA 
İCTİMAİ ŞURA

2022-ci ildə  
KOBİA yanında 
İctimai Şuranın 

təşkilatçılığı ilə 7 
ictimai müzakirə 

təşkil olunub. 
Bu tədbirlər 

tikinti biznesi, 
yaradıcı sənayedə 
biznes imkanları, 

sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə bağlı 

mübahisələrin 
mediasiya yolu 

ilə həlli, rəqəmsal 
sahibkarlıq, 

təhsildə özəl 
biznesin rolu, tibb 

biznesi, aqrobiznes 
mövzularını əhatə 

edib. İctimai 
müzakirələrdə 

550-dən çox 
sahibkar iştirak edib. 
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Tikinti biznesinə dair  
ictimai müzakirə təşkil olunub

Yanvarın 26-da Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin (KOBİA) dəstəyi, 

Agentlik yanında İctimai Şuranın 
təşkilatçılığı ilə “Tikinti biznesi: 
mövcud vəziyyət və perspektivlər” 
mövzusunda ictimai müzakirə ke-
çirilib. Dövlət-sahibkar əməkdaş-
lığı çərçivəsində təşkil olunmuş 
tədbirdə aidiyyəti dövlət qurumla-

rının, Azərbaycan Tikinti Material-
ları İstehsalçıları Assosiasiyasının 
nümayəndələri və tikinti biznesi 
ilə məşğul olan sahibkarlar işti-
rak ediblər. Tədbirdə sahibkarların 
sektorun inkişafına dair təklifləri və 
qarşılaşdıqları çətinliklər dinlənilib, 
aidiyyəti dövlət qurumlarının nü-
mayəndələri tərəfindən sahibkarla-
rın çoxsaylı sualları cavablandırılıb. 
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Fevralın 23-də ölkəmizdə 
yaradıcı sənayenin inkişaf 
etdirilməsi, bu sahədə biz-

nesin dəstəklənməsi, yaradıcı 
şəxslərin və biznes subyektlə-
rinin təşkilatlanması, müvafiq 
sektorda dövlət və özəl sektor 
arasında əlaqələrin genişlən-
dirilməsini müzakirə etmək 
məqsədilə “Yaradıcı sənayelər-
də çağırışlar və biznes imkanla-
rı” mövzusunda ictimai müzakirə 
təşkil olunub. Mədəniyyət Na-
zirliyinin, Əqli Mülkiyyət Agent-
liyinin, Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 
dəstəyi, KOBİA yanında İctimai 
Şuranın və Azərbaycan Yara-
dıcı Sənayelər Federasiyasının  

Yaradıcı sənayedə  
biznes imkanları 
müzakirə edilib
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təşkilatçılığı ilə keçirilmiş tədbir-
də aidiyyəti dövlət qurumlarının 
nümayəndələri və yaradıcı sənaye 
sahəsində fəaliyyət göstərən sahib- 
karlar iştirak ediblər. 

Tədbirdə yaradıcı sənaye-
nin müasir biznes çağırışları, bu 
sahədə dövlət-özəl əməkdaşlı-
ğının inkişafı, yaradıcı şəxslərin 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı 
bilik və bacarıqlarının artırılma-
sı, effektiv sahəvi təşkilatlanma, 
sektorun problemləri və inkişafı 
ilə bağlı digər məsələlər müza-
kirə edilib, kadrların hazırlanma-

sına, təlimlərin təşkilinə, sek-
tor üzrə müəyyən güzəştlərin 
edilməsinə, sərgilərə və rek-
lama dəstəyin göstərilməsinə 
dair fikir və təkliflər səsləndi-
rilib.
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Martın 14-də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentli-
yinin (KOBİA), Azərbaycan Respublikasının Vəkil-
lər Kollegiyasının və Mediasiya Şurasının dəstəyi, 

KOBİA yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı ilə dövlət qu-
rumlarının və iş adamlarının iştirakı ilə “Mübahisələrin al-
ternativ həllində KOB subyektlərinə dəstək: problemlər və 
perspektivlər” mövzusunda ictima müzakirə təşkil olunub. 
Tədbirdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrin məh-
kəmədənkənar alternativ həll yolları, bu sahədə mediasiya-
nın rolu, sahibkarların qarşılaşdıqları çətinliklərin mediasiya 

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələrin 
mediasiya yolu ilə həllinə dair ictimai müzakirə 
təşkil olunub 

vasitəsilə həlli müzakirə edilib. 
İctimai müzakirədə sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə bağlı mübahisələ-
rin həlli sahəsində vəkillərin və 
sahibkarların təklifləri və qar-
şılaşdıqları çətinliklər dinləni-
lib, aidiyyəti dövlət qurumları-
nın nümayəndələri tərəfindən  
sahibkarları maraqlandıran su-
allar cavablandırılıb.
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Rəqəmsal sahibkarlığın  
perspektivləri müzakirə edilib

Aprelin 28-də Rəqəmsal İnki-
şaf və Nəqliyyat Nazirliyinin və 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 

Agentliyinin (KOBİA) dəstəyi, KOBİA 
yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı 
ilə “Rəqəmsal sahibkarlıq və pers-
pektiv imkanlar” mövzusunda ictimai 
müzakirə təşkil olunub. Dövlət qu-

rumlarının və biznes assosiasiyaların 
nümayəndələrinin, 70-ə yaxın iş ada-
mının iştirakı ilə keçirilmiş tədbirdə 
ölkəmizdə həyata keçirilən rəqəm-
sallaşdırma siyasəti, əlverişli biz-
nes mühitinin formalaşdırılmasında 
rəqəmsallaşdırmanın rolu, rəqəmsal 
sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, bu 

sahədə KOB subyektlərinə dəstək 
məsələləri müzakirə olunub. Həm-
çinin tədbir zamanı biznesin rəqəm-
sallaşdırması istiqamətində sahib-
karların təklifləri və qarşılaşdıqları 
çətinliklər dinlənilib, aidiyyəti dövlət 
qurumlarının nümayəndələri sahib-
karların suallarını cavablandırıb. 
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3 2

Mayın 31-də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin (KOBİA) dəstəyi, Agentlik yanında İctimai 
Şuranın təşkilatçılığı, Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 

“Təhsildə özəl biznesin rolu” mövzusunda ictimai müza-
kirə keçirilib. Tədbirdə təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən 
KOB subyektləri, müvafiq dövlət qurumlarının və vətən-
daş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri iştirak ediblər.  

Növbəti ictimai müzakirə təhsildə  
özəl biznesin roluna həsr olunub
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Növbəti ictimai müzakirə təhsildə  
özəl biznesin roluna həsr olunub

Tədbirdə mövzu ilə bağlı müzakirələr apa-
rılıb, sahibkarların təklifləri dinlənilib, ai-
diyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri 
tərəfindən biznes subyektlərini maraqlan-
dıran suallar cavablandırılıb, yeni yaradıl-
mış Azərbaycan Özəl Təhsil Müəssisələri 
Assosiasiyası tərəfindən təqdimat keçirilib. 
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İyulun 1-də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA) yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı, Səhiyyə 
Nazirliyinin və Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) 

Təşkilatları Milli Konfederasiyasının dəstəyi ilə “Tibb bizne-
sində perspektiv imkanlar” mövzusunda ictimai müzakirə 

Tibb biznesinə dair  
ictimai müzakirə təşkil olunub

təşkil olunub. Aidiyyəti dövlət 
qurumlarının nümayəndələri-
nin, tibb sahəsində fəaliyyət 
göstərən iş adamları və biznes 
assosiasiyaların iştirakı ilə ke-
çirilmiş tədbirdə sahibkarların 
sektorun inkişafına dair təklif-
ləri və qarşılaşdıqları çətinlik-
lər dinlənilib, aidiyyəti dövlət 
qurumlarının nümayəndələri 
tərəfindən sahibkarların sual-
ları cavablandırılıb.  
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Aqrobiznes sahəsində imkanlar və 
çağırışlar müzakirə olunub 

Sentyabrın 28-də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 
yanında İctimai Şuranın təşkilatçılığı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 
və Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfe-

derasiyasının dəstəyi ilə “Aqrobiznes: yeni imkanlar və müasir çağırış-
lar” mövzusunda ictimai müzakirə təşkil olunub. Aqrar sahədə fəaliyyət 
göstərən dövlət və özəl qurumların, biznes assosiasiyaların təmsilçilə-
rinin iştirakı ilə keçirilmiş tədbirdə aidiyyəti dövlət qurumlarının nü-
mayəndələri tərəfindən sahibkarları maraqlandıran suallar cavablan-
dırılıb, sahibkarların sektorun inkişafına dair təklifləri və qarşılaşdıqları 
çətinliklər dinlənilib.   
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Seçkilərin nəticələrinə əsa-
sən, KOBİA yanında İctimai 
Şuraya 15 vətəndaş cəmiy-

yəti institutunun nümayəndələrin-
dən ibarət yeni üzvlər seçilib. 

Qarşıdakı iki ildə Agentlik ya-
nında İctimai Şurada “Əlil Sahib- 
karlar Təşkilatı” İctimai Birliyi, 
Azərbaycan Pərakəndə Geyim 
İdxalçıları Assosiasiyası, Azər-
baycan Özəl Təhsil Müəssisələri 
Assosiasiyası, Azərbaycan Nar 

KOBİA yanında İctimai Şuranın  
yeni tərkibi formalaşıb

İstehsalçıları və İxracatçıla-
rı Assosiasiyası, Azərbaycan 
Turizm Agentlikləri Assosiasi-
yası, Azərbaycan Tikinti İsteh-
salçıları Assosiasiyası, “Davam 
Gənclər Hərəkatı” İctimai Bir-
liyi, Azərbaycan Gömrük Bro-
ker Xidməti Şirkətlərinin As-
sosiasiyası, Azərbaycan Qida 
və İçki Sənayeçiləri Assosia-
siyası, Azərbaycan Qablaşdır-
ma Sənayesi Assosiasiyası, 
“Qadın Sahibkarlığın İnkişafı 
Assosiasiyası” İctimai Birli-
yi, “Regional İnkişaf” İctimai 
Birliyi, “Türkiyə – Azərbaycan 
İş Adamları və Sənayeçiləri” 
İctimai Birliyi, Azərbaycan Ki-
bertəhlükəsizlik Təşkilatları 
Assosiasiyası və İş Adamları 
Cəmiyyətinin Milli Assosiasi-
yası təmsil olunacaq. 

Dekabrın 2-də KOBİA ya-
nında İctimai Şuranın yeni 
tərkibdə ilk iclası keçirilib. 
İclasda şuranın sədri, sədrin 
müavini və katibi seçilib, şu-
ranın gələcək fəaliyyətinə və 
2023-cü il üzrə Tədbirlər Pla-
nına dair fikir mübadiləsi apa-
rılıb, şura üzvlərinin təklifləri 
dinlənilib. 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA) yanında İctimai Şuranın yeni tərkibinin 
formalaşdırılması məqsədilə seçkilər keçirilib.
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Agentlik yanında İctimai Şuranın üzvləri:

Azərbaycan Nar İstehsalçıları və İxracatçıları 
Assosiasiyası İctimai Birliyi

Azərbaycan Turizm Agentlikləri Assosiasiyası 
İctimai Birliyi

Davam Gənclər Hərəkatı  
İctimai Birliyi

Azərbaycan Pərakəndə Geyim İdxalçıları 
Assosiasiyası İctimai Birliyi

Əlil Sahibkarlar Təşkilatı İctimai Birliyi

Azərbaycan Özəl Təhsil Müəssisələri Assosiasiyası 
İctimai Birliyi

Azərbaycan Tikinti İstehsalçıları Assosiasiyası

Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı 
Assosiasiyası İctimai Birliyi

Azərbaycan Gömrük Broker Xidməti Şirkətlərinin 
Assosiasiyası İctimai Birliyi

Azərbaycan Qida və İçki Sənayeçiləri 
Assosiasiyası İctimai Birliyi

Azərbaycan Qablaşdırma Sənayesi Assosiasiyası 
İctimai Birliyi

Regional İnkişaf İctimai Birliyi

Türkiyə-Azərbaycan İş Adamları və Sənayeçiləri 
İctimai Birliyi

Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatı 
Assosiasiyası İctimai Birliyi

İş Adamları Cəmiyyətinin Milli Assosiasiyası

Sədr: 
Fərhad Qaraşov

Müavin: 
Göydəniz Qəhrəmanov

Katib: 
Nihad Allahyarlı

Fərid Novruzi

Məmməd Vəliyev

Heydər Eminli

Ramiz İsayev 

Səkinə Babayeva

Azər Aslanov

Emin Dostiyari

Kamran Hacızadə

Məhəmməd Abdullayev

Hüseyin Büyükfırat

Elvin Balacanov 

Tural Mustafayev
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04. SAHİBKARLARI 
YERİNDƏ ZİYARƏT 

3

dəbilqələri, əlcəklər, ayaqqabılar və 
respiratorların satışı həyata keçirilir. 
Müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş 
müəssisədə tikiş, boya, naxış, mo-
del dizayn və konstruktor büroları 
var. Son bir ildə müəssisədə aylıq 
istehsal gücü 15 min dəst geyimə 
çatdırılıb. Yeni tekstil məhsullarının 
istehsalı və müəssisənin istehsal 
gücünün aylıq 30 min ədəd geyimə 
çatdırılması istiqamətində müvafiq 
işlər görülür. Müəssisədə 60-a yaxın 
işçi çalışır. Həssas əhali qrupuna aid 
olan insanların uyğun vəzifələrdə işlə 
təmin olunmasına diqqət yetirilir. 

28.04.2022

KOBİA-nın nümayəndələri Abşe-
ron rayonunun Məmmədli kən-
dində yerləşən “Bakı Çörək Evi”  

2022-ci ildə KOBİA nümayəndələri Bakıda və ölkə regionlarında fəaliyyət 
göstərən 20-dən çox müəssisənin fəaliyyəti ilə yerində tanış olub. Bakı 
şəhəri, ətraf kənd və qəsəbələrdə, eləcə də Abşeron, Qəbələ, Xaçmaz, 
İsmayıllı, Şamaxı və Şəkidə yerləşən bu müəssisələr sənaye, ticarət, ic-
timai-iaşə, xidmət, tekstil, heyvandarlıq, kənd təsərrüfatı, logistika və s. 
sahələri əhatə edib. Müəssisələrlə yerində tanışlıq çərçivəsində sahib-
karlarla istehsalın genişləndirilməsi üçün dövlət dəstəyi mexanizmləri, 
o cümlədən KOBİA tərəfindən biznesə göstərilən dəstək və xidmətlər, 
sahibkarların ehtiyacları və qarşılaşdıqları çətinliklərlə bağlı fikir müba-
diləsi aparılıb. 

1

05.04.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) nümayəndələ-
ri “Caspian Textile” müəssisəsində 
istehsal prosesi ilə tanış olub, gələ-
cək planları və lazımi dəstək barədə 
fikir mübadiləsi aparıblar. Məlumat 
verilib ki, hazırda müəssisə tərəfin-
dən müxtəlif uniformalar, məktəbli, 
işçi və s. geyimlər istehsal edilir, işçi 

12.02.2022 

KOBİA-nın rəhbərliyi “Qoç ət” res-
toran və marketində olub. Müəs-
sisənin fəaliyyəti ilə tanışlıq çər-
çivəsində biznesin inkişafına və 
ehtiyaclarına, eləcə də xidmət sek-
toruna dair fikir mübadiləsi aparı-
lıb. 

2
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5

6
4

01

04

05

06

“Bakı Çörək Evi” MMC.  
28 aprel 2022-ci il

“Caspian Textile” müəssisəsi.  
5 aprel 2022-ci il 

“Qoç ət” restoran və marketi.  
12 fevral 2022-ci il

“My Class” fitnes klubu.   
5 may 2022-ci il

“Sensum by Amapola” kofeşop.   
7 may 2022-ci il

“İDEA” MMC-nin zavodu.  
11 may 2022-ci il 

02

03

“My Class” fitnes klubu fəaliyyətə 
başlayıb. Tədbirdə Gənclər və İd-
man naziri Fərid Qayıbov, Azərbay-
can Respublikası Milli Məclisinin 
sədr müavini Adil Əliyev, Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və digər rəsmi 
şəxslər iştirak edib. Açılış mərasi-
mində çıxış edən KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
qlobal miqyasda gəlirli sektorlar-
dan olan sağlamlıq biznesinin ölkə-
mizdə də inkişaf etdiyini, bu sahədə 
xeyli sayda KOB subyektinin fəaliy-
yət göstərdiyini qeyd edib. Vurğula-
nıb ki, Agentlik sahənin inkişafını və 
yeni sahibkarlıq obyektlərinin yara-
dılmasını KOBİA-nın dəstək və xid-
mətləri çərçivəsində dəstəkləmək-
də davam edəcək.

07.05.2022

KOBİA-nın rəhbərliyi sahibkarların 
fəaliyyəti ilə yerində tanış olmaq 
məqsədilə ictimai-iaşə, xidmət, 
istehsal və emal müəssisələrin-
də olur. Agentliyin nümayəndələri 
“Sensum by Amapola” kofeşopun 
fəaliyyəti ilə tanış olub. 

11.05.2022

KOBİA-nın nümayəndələri Abşeron 
rayonunun Novxanı kəndində yer-
ləşən “İDEA” MMC-yə məxsus za-
vodda istehsal prosesi ilə yaxından 
tanış olub, istehsalın genişləndiril-
məsi və ixrac həcminin artırılması-
na dair fikir mübadiləsi aparıblar. 

MMC-yə məxsus zavodda olub, is-
tehsal prosesi və müəssisənin eh-
tiyacı olan dəstək, istehsalın və sa-
tışın genişləndirilməsi barədə fikir 
mübadiləsi aparıblar. 

2019-cu ildən fəaliyyət göstərən 
zavod günlük 23000-25000 çörək 
istehsal etmək gücünə malikdir. Ha-
zırda zavodda istehsal olunan çörəyin 
Bakı və ətraf kənd və qəsəbələrdə, 
eləcə də bir sıra regionlarda satışı hə-
yata keçirilir. Müəssisədə 10-dan çox 
işçi çalışır. İşçilər əsasən Məmmədli 
və ətraf kəndlərdən olan sakinlərdir. 

 

05.05.2022

Bakıda “Qarabağ” futbol klubu-
nun baş məşqçisi, əməkdar məşq-
çi Qurban Qurbanovun təsis etdiyi 
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KOBİA-nın nümayəndələri həmçi-
nin, Qəbələ rayonunun Çuxur Qə-
bələ kəndinin ərazisində yerləşən 
lavanda təsərrüfatında olub, təsər-
rüfatın fəaliyyəti və aqroturizm po-
tensialı ilə tanış olublar. Məlumat 
üçün qeyd edək ki, lavanda təsər-
rüfatının yaradılmasına KOBİA 
tərəfindən müxtəlif dəstək və xid-
mətlər göstərilib. 

 
30.06.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Agentliyin 
nümayəndələri bərpa və yeni-
dənqurmadan sonra istifadəyə ve-
rilmiş “Şərq bazarı” kompleksində 
fəaliyyət göstərən quru meyvə, 
çərəz və ədviyyat satışı ilə məşğul 
olan mağazada olub, Qurban bay-

1

3

27.05.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Qəbələ Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Səbuhi Abdullayev peşəyönümlü 
ixtisaslı kadrlar hazırlayan Qəbələ 
Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində 
olub, burada yaradılmış şərait və 
emalatxanalar, eləcə də KOBİA, 
Dövlət Məşğulluq Agentliyi və Peşə 
Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin 
birgə həyata keçirdiyi “Gənclərin 
biznes emalatxanası” layihəsi çər-
çivəsində keçirilən təlimlərlə tanış 
olublar. Görüşdə Qəbələ Dövlət 
Peşə Təhsili Mərkəzinin rəhbərliyi 
ilə özəl sektorun tələblərinə cavab 
verən peşə hazırlığı və sözügedən 
layihə çərçivəsində görülən işlərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

2

ramı ərəfəsində satışla maraqla-
nıblar. 

04.07.2022

KOBİA-nın nümayəndələri Qurban 
bayramı ərəfəsində bir sıra xidmət 
müəssisələrində olublar. Agent-
liyin nümayəndələri Lökbatanda 
yerləşən ət kəsimi məntəqəsində 
yaradılmış şərait və xidmət imkan-
ları ilə yerində tanış olublar. 

22.07.2022

KOBİA nümayəndələri Qax rayo-
nuna səfər çərçivəsində arıçılıq 
təsərrüfatında olub, təsərrüfatın 
fəaliyyəti və yerli bal istehsalı ilə 
maraqlanıblar.
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01

02

05

06

07

Lökbatanda yerləşən ət kəsimi məntəqəsi.  
4 iyul 2022-ci il

Arıçılıq təsərrüfatı. 22 iyul 2022-ci il

Qəbələ Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzini və lavanda  
təsərrüfatını ziyarət. 27 may 2022-ci il   
“Şərq bazarı” kompleksində mağaza.  
30 iyun 2022-ci il  

“Azhazelnut” MMC-nin fındıq fabriki.   
11 avqust 2022-ci il 

“Azerbaijan Coca-Cola Bottlers” MMC-nin istehsalat fabriki.  
9 avqust 2022-ci il 

“Milk-Pro” MMC-nın süd emalı zavodu.  
12 avqust 2022-ci il

03

04

11.08.2022

Azərbaycan fındığı geniş ixrac po-
tensialına malikdir və qeyri-neft 
ixracında əsas məhsullardandır. 
Xaçmaza səfər çərçivəsində KO-
BİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Agentli-
yin nümayəndələri “Azhazelnut” 
MMC-nin fındıq fabrikində olub, 
müəssisənin fəaliyyəti ilə yaxın-
dan tanış olublar. Müəssisənin 
rəhbərliyi ilə fabrikin fəaliyyəti və 
xarici bazarlara çıxışın genişləndi-
rilməsi imkanları müzakirə edilib. 

12.08.2022

KOBİA-nın nümayəndələri Hövsan-
da yerləşən “Milk-Pro” MMC-nın 
süd emalı zavodunda olub, müəs-
sisənin fəaliyyəti ilə yaxından tanış 
olublar. 

Həmçinin KOBİA rəhbərliyi “Azər-
baycan Süd və Süd Məhsulları İs-
tehsalçıları və İxracatçıları“ Birli-
yinin üzvləri ilə görüşərək sektorla 
bağlı fikir mübadiləsi aparıb, asso-
siasiya üzvlərinin fikirlərini, təklif və 
ehtiyaclarını dinləyiblər. 

09.08.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) rəhbərliyi 
“Azerbaijan Coca-Cola Bottlers” 
MMC-nin Sulutəpədə yerləşən 
istehsalat fabrikində olublar.  
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Agentliyin nü-
mayəndələri fabrikin iş prosesi, sə-
rinləşdirici içkilərin istehsalı və qab-
laşdırılması ilə yaxından tanış olub, 
KOB-ların şirkətin dəyər zəncirinə 
necə töhfə verə biləcəyinə, şirkətin 
yeni layihələrinə, qida və sərinləş-
dirici içki sektorundakı fəaliyyətinə 
dair fikir mübadiləsi aparıblar. 

6

5
7

4
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cəhətdən təmiz turizmin inkişafı 
baxımından əhəmiyyətlidir. 

KOBİA rəhbərliyi həmçinin “Sa-
kuraz Green Energy” zavodunda 
olub. Burada avtomobil akkumul-
yatorları istisna olmaqla, bütün 
növ akkumulyator batareyalarının 
bərpası həyata keçirilir. KOBİA 
tərəfindən “Sakuraz Green Ener-
gy” şirkətinə müəssisəni fəaliy-
yətindən əldə etdiyi gəlirlər üzrə 
mənfəət və gəlir vergisindən 3 il 
müddətinə azad edən “Startap” 
şəhadətnaməsi verilib. 

Görüş çərçivəsində şirkətin nü-
mayəndələri ilə zavodların fəaliyyə-
tinin genişləndirilməsinə, bu sahə-
də KOBİA-nın dəstəyinə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

04.10.2022 

KOBİA-nın rəhbərliyi Dərnəgüldə 
yerləşən “Crispa Snacks” MMC-nin 
yeni istehsal müəssisəsinin fəaliy-
yəti ilə tanış olub. Məlumat verilib 
ki, “Crispa Snacks” MMC 2018-ci 
ildən fəaliyyət göstərir. Müəssisədə 
“Crispa” markası altında 7 çeşiddə 
müxtəlif alma məhsulları istehsal 
edilir. Müəssisə gələcəkdə məh-
sulların çeşidlərini 15-ə çatdırmağı 
planlaşdırır. Müəssisənin avadan-
lıqlarının gücü saatda 2 ton meyvə-
ni doğramaq və qurutmaq imkanına 
malikdir. Eyni zamanda müəssisə-
də yan məhsullar olaraq təbii alma 
sirkəsi, alma cemi və alma bəhməzi 
də istehsal olunur. “Crispa Snacks” 
MMC-nin məhsulları yerli bazarla 

1

12.09.2022

KOBİA-nın nümayəndələri “Saku-
raz” Holdinqin Keşlə qəsəbəsində 
yerləşən skuter istehsalı zavodun-
da və “Sakuraz Green Energy” za-
vodunda olublar.  

Müəssisənin fəaliyyəti ilə yaxın-
dan tanışlıq zamanı məlumat ve-
rilib ki, zavodda ölkədə yeganə 
olan “Wingz” skuterləri istehsal 
olunur. Bu skuterlərdən bütün 
mərkəzi parklarda istifadə edilir. 
Skuterlərdən istifadə mobil proq-
ram vasitəsilə həyata keçirilir və 
hazırda 130 mindən çox abunəçisi 
var. Holdinqin “Ezone” layihəsinin 
“EZRaider” kvadroskuterlərindən 
Yanardağ və Balaxanı ərazisində 
istifadə edilir. Bu skuterlər ekoloji 

2
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3

4

01

04

“Caspian Cable Systems” MMC-nin kabel  
zavodu. 8 oktyabr 2022-ci il

“Crispa Snacks” MMC-nin meyvəqurutma  
müəssisəsi. 4 oktyabr 2022-ci il

Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət Dəniz Limanı.  
18 oktyabr 2022-ci il

02

03

MMC-nin kabel zavodunda olub. 

Müəssisənin fəaliyyəti ilə tanışlıq 
çərçivəsində məlumat verilib ki, bu-
rada geniş çeşiddə və müxtəlif ölçü-
də mis, alüminium kabellər istehsal 
olunur. Müəssisənin istifadə etdiyi 
xammal xarici ölkələrdən təmin edi-
lir. Hazırda zavodda 60 nəfər çalışır. 

KOBİA nümayəndələri ilə müəs-
sisənin rəhbərliyi arasında sa-
hibkarlıq subyektinin inkişaf 
perspektivlərinə dair fikir müba-
diləsi aparılıb, təklifləri dinlənilib, 
Agentliyin istehsal müəssisələrinə 
göstərdiyi dəstək və xidmətlər 
barədə məlumat verilib. 

18.10.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) rəhbərliyi 
Bakı Hövsan Beynəlxalq Ticarət 
Dəniz Limanında olub. 

KOBİA rəhbərliyi idxal-ixrac əmə-
liyyatlarının dəniz üzərindən hə-
yata keçirilməsi üçün limanda ya-
radılmış şərait və görülən işlərlə 
yaxından tanış olublar. 

yanaşı, Rusiya və Polşaya ixrac edi-
lir. Müəssisədə hazırda 30-a yaxın 
işçi çalışır. “Crispa Snacks” MMC 
KOBİA-nın müxtəlif dəstək və xid-
mətlərindən yararlanıb. 

Müəssisənin fəaliyyəti ilə tanışlıq 
çərçivəsində KOBİA nümayəndələ-
ri ilə zavodun rəhbərliyi arasında 
sektorun inkişaf perspektivlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb, təklif 
və ehtiyacları dinlənilib. 

08.10.2022

KOBİA-nın rəhbərliyi Qobuda yer-
ləşən “Caspian Cable Systems” 

“Sakuraz” Holdinqin skuter və “Green Energy”  
zavodları. 12 sentyabr 2022-ci il 
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materiallarının satışı ilə yanaşı, in-
şaat sektorunda lazım olan isteh-
salat bölmələrinin də yaradılması 
nəzərdə tutulur.

05.11.2022

Ticarət şəbəkələri KOB-ların ba-
zarlara çıxışında, məhsullarının 
geniş istehlakçı auditoriyasına 
çatdırılmasında önəmlidir. Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin (KOBİA) rəhbərliyi Bakının 
Xətai rayonunda yerləşən “Me-
gastore” ticarət şəbəkəsinin yeni 
filialının açılış mərasimidə iştirak 
edib. 

11.11.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) rəhbərliyi 
Lökbatan qəsəbəsində yerləşən 
Abşeron Logistika Mərkəzində sa-
hibkarlara logistik xidmətlər üçün 
yaradılmış şəraitlə tanış olublar. 
Məlumat verilib ki, 65 ha ərazidə 
yerləşən mərkəzdə sahibkarlara 
göstərilən xidmətlər “bir pəncərə” 
sistemi vasitəsilə həyata keçiri-
lir. Abşeron Logistika Mərkəzində 
sahibkarlara terminal xidmətləri, 
yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi 
və broker, anbar və daxili daşıma 
xidmətləri təqdim olunur. Ərazidə 
sahibkarlara logistik xidmətlərin 

1

28.10.2022

Qaradağ rayonunda “Abşeron Ti-
kinti Materialları Mərkəzi” fəaliy-
yətə başlayıb. Açılış mərasimin-
də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) və Qaradağ 
İcra Hakimiyyətinin rəhbərliyi, 
mərkəzdə fəaliyyət göstərəcək sa-
hibkarlar iştirak ediblər.  Tədbir-
də məlumat verilib ki, “Abşeron 
Tikinti Materialları Mərkəzi”ndə 
1500-ə yaxın sahibkarın fəaliyyə-
ti üçün müvafiq şərait yaradılıb. 
Mərkəz 55 hektar ərazidə yerləşir. 
Burada yerli istehsal məhsulları 
və idxal edilən tikinti material-
larının satışı həyata keçiriləcək. 
Növbəti mərhələdə ərazidə tikinti 
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göstərilməsi üçün müasir infra- 
struktur yaradılıb. 

25.11.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) sorğular, sahəvi 
görüşlər və daxil olan müraciətlə-
rin təhlili əsasında sahibkarların 
ehtiyaclarını və təkliflərini öyrə-
nir. Eyni zamanda KOBİA-nın nü-
mayəndələri mütəmadi olaraq 
sahibkarların fəaliyyəti ilə yerində 
tanış olmaq, inkişaf ehtiyaclarının 
və mümkün dəstək istiqamətləri-
nin öyrənilməsi üçün müəssisələr-
də, biznes subyektlərinin fəaliyyət 
sahələrində olurlar. 

3
5

Abşeron Logistika Mərkəzi.   
11 noyabr 2022-ci il

Şamaxıda südçülük ferması.  
25 noyabr 2022-ci il 

“Rattan” MMC-nin bağ mebelləri fabriki.  
9 dekabr 2022-ci il

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) rəhbərliyi Şa-
maxı rayonunun Şəhriyar qəsəbə-
sində yerləşən südçülük fermasın-
da yaradılmış şəraitlə tanış olub.  
Fermer və KOBİA nümayəndələri 
arasında təsərrüfatın fəaliyyətinə, 
fermerlərə dövlət dəstəyi mexa-
nizmlərinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

09.12.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) rəhbərliyi Şəki 
şəhərində “Rattan” MMC-nin bağ 

“Abşeron Tikinti Materialları Mərkəzi”.  
28 oktyabr 2022-ci il 

“Megastore” ticarət şəbəkəsinin yeni filialının  
açılışı. 5 noyabr 2022-ci il

mebelləri fabrikində olub. Müəssisə 
ilə yaxından tanışlıq çərçivəsində 
sahibkarla istehsalın genişləndi-
rilməsi üçün dövlət dəstəyi mexa-
nizmləri, o cümlədən KOBİA tərə-
findən biznesə göstərilən dəstək və 
xidmətlər barədə fikir mübadiləsi 
aparılıb.

4 5
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05. KOB 
KÖNÜLLÜLƏRİ

KOBİA könüllülər hərəkatına öz töhfə-
sini verən qurumlardandır. Ölkə-

də fəaliyyət göstərən müxtəlif könüllü hərəkatları 
arasında KOBİA-nın “Kiçik və Orta Biznes Könül-
lüləri” (“KOB könüllüləri”) xüsusilə seçilir. Agentlik 
yarandığı gündən etibarən könüllülərlə sıx əmək-
daşlıq edir və bu sahədə yaranmış müsbət təcrü-
bəni inkişaf etdirir. 2018-ci ildən Agentlikdə “KOB 
könüllüləri proqramı” həyata keçirilir, Könüllü Şu-
rası fəaliyyət göstərir. Proqramın məqsədi gənc-
lərin dünyagörüşünün genişləndirilməsi, bilik və  

2022-ci ildə  
140-a yaxın gənc, 

indiyədək isə  
480-dən  
çox gənc

KOBİA-da  
könüllü fəaliyyətinə

cəlb olunub.
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bacarıqlarının artırılması, gənclərə peşəkar əmək 
fəaliyyətinə başlayanadək əmək vərdişlərinin 
aşılanması, sahibkarlara dəstək məqsədilə gənc 
mütəxəssislərin və tələbələrin sahibkarlığa kö-
nüllü olaraq cəlb edilməsinin təşviq olunmasıdır.

2022-ci ildə 140-a yaxın gənc, indiyədək isə 
480-dən 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 fəaliyyə-
tinə başlayıblar.

2022-ci ildə 2 könüllü gənc, ümumilikdə isə 
13 könüllü gənc Agentlikdə işlə təmin olunub. 
“KOB könüllüsü” olmuş gənclər təhsillərinə, elə-
cə də könüllülük müddətində qazandıqları təc-

rübəyə uyğun olaraq, Agentliyin müvafiq struktur 
bölmələrində əmək fəaliyyətinə başlayıblar.

“KOB könüllüləri” 2022-ci ildə də Agentli-
yin dəstəyi və təşkilatçılığı  ilə keçirilmiş müxtəlif 
tədbirlərin təşkilinə dəstək göstəriblər. “KOB kö-
nüllüləri” ağacəkmə aksiyalarında, “TEKNOFEST 
Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya Festivalı, 
Bakıda və ölkə regionlarında keçirilən “KOB Fest” 
sərgi satış yarmarkalarında, İnvestisiya və Gənc 
Sahibkarlar Forumunda, KOBİA yanında İctimai 
Şuranın təşkilatçılığı ilə keçirilmiş ictimai müza-
kirələrdə və s. öz fəallıqları ilə seçiliblər. 

4 7
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badiləsi aparıb. Ukraynanın iqtisa-
diyyat nazirinin müavini Aleksandr 
Qribanla görüşdə hər iki ölkənin 
sahibkarları arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsi istiqamətində 
birgə əməkdaşlığa dair fikir müba-
diləsi aparılıb.

KOBİA sədri səfər çərçivəsində 
Ukraynanın İnvestisiyaların Təş-
viqi Ofisinin Baş icraçı direktoru 
Sergey Tsivkaç və Ukraynanın Sa-
hibkarlıq və İxracın Təşviqi Ofisi-
nin direktoru vəzifəsini icra edən 
Andrii Remizovla görüşüb. 

Səfər çərçivəsində KOBİA və Uk-
raynanın İnvestisiyaların Təşviqi 
və Dəstəklənməsi İdarəsi (“Ukra-
ine Invest”) arasında Əməkdaşlıq

Memorandumu imzalanıb. Sənə-
di KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov və Uk-
raynanın İnvestisiyaların Təşviqi 

və Dəstəklənməsi İdarəsinin Baş 
icraçı direktoru Sergey Tsivkaç 
imzalayıblar. Sənəd Azərbaycan 
və Ukrayna sahibkarları arasında 
qarşılıqlı investisiya fəaliyyətinin 
təşviqi məqsədilə potensial inves-
tisiya layihələrinin və digər sahələr 
üzrə məlumat, KOB-lara xidmət 
üzrə təcrübə mübadiləsini, sahib-
karlar üçün qarşılıqlı tanıtım təd-
birlərinin təşkili kimi istiqamətlər-
də əməkdaşlığı nəzərdə tutur.

17.01.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Qətər Döv-
lətinin ət, süd və süd məhsulla-
rına olan tələbatını 95% təmin 
edən “Baladna Food Industries” 
şirkətinin icraçı direktoru Ramez 
Al-Khayyat arasında görüş keçi-

01.
BEYNƏLXALQ 
ƏMƏKDAŞLIQ  
ÜZRƏ 
FƏALİYYƏT

13-14.01.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Ukraynada 
səfərdə olub. Səfər çərçivəsində 
KOBİA sədri Ukraynanın Ticarət 
və Sənaye Palatasının preziden-
ti Gennadi Çijikov ilə görüşərək 
KOB-lar arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsinə və ticarət 
əlaqələrinin inkişafı üçün birgə 
tədbirlərin təşkilinə dair fikir mü-
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Qətərin “Baladna Food Industries” şirkəti ilə görüş.  
17 yanvar 2022-ci il

KOBİA nümayəndə heyətinin Ukrayna səfəri.  
13-14 yanvar 2022-ci il

“Sancaktar” şirkəti ilə görüş.   
21 yanvar 2022-ci il 

İsrail-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası ilə görüş.  
24 yanvar 2022-ci il 

ICSB üzvləri üçün Azərbaycanın KOB sahəsində təcrübəsinə dair 
təqdimat. 26 yanvar 2022-ci il 

İsveçrə-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası ilə görüş.  
31 yanvar 2022-ci il 

02

03

24.01.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İsrail-Azərbay-
can Ticarət və Sənaye Palatasının 
(IACCI) prezidenti Aleks Kaplun 
ilə görüşüb. Görüşdə KOBİA-nın 
ölkələrimizin KOB-ları arasın-
da əlaqələrin inkişafında maraqlı 
olduğu diqqətə çatdırılıb, bu is-
tiqamətdə palata ilə əməkdaşlıq və 
birgə tədbirlərin təşkili imkanlarına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

26.01.2022

Kiçik Biznes üzrə Beynəlxalq Şura-
ya (ICSB) üzv olan təşkilatlar mikro, 

kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində 
Azərbaycan təcrübəsi barədə mə-
lumatlandırılıb. Bu məqsədlə ICSB 
tərəfindən təşkil olunmuş onlayn 
tədbirdə KOBİA-nın İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov Agent-
liyin fəaliyyəti, KOB-lara göstərilən 
dəstək və xidmətlər barədə məlu-
mat verib.

31.01.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və İsveçrə-Azər-
baycan Ticarət və Sənaye Palatası-
nın prezidenti Klaud Heygi arasında 
görüş keçirilib. Onlayn formatda 
təşkil olunmuş görüşdə KOBİA-nın 

rilib. Görüşdə KOBİA-nın dəstək 
və xidmətləri və Qətər şirkətinin 
fəaliyyəti barədə məlumat verilib, 
eləcə də əməkdaşlıq imkanlarına 
və Azərbaycanda KOB-ların iştira-
kı ilə oxşar layihələrin icrasına dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

21.01.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Türkiyənin 
kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq, 
qida, tikinti və turizm sektorların-
da fəaliyyət göstərən “Sancaktar” 
şirkətinin rəhbəri Hikmət Sancak 
Başçil ilə görüşüb. Görüşdə ölkə-
mizdə heyvandarlıq sahəsində 
investisiya imkanlarına və digər 
əməkdaşlıq perspektivlərinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

4

6
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və Palatanın fəaliyyəti barədə ətraflı 
məlumat verilib, Agentlik və Palata 
arasında əməkdaşlıq imkanlarına, 
eləcə də palataya Azərbaycan və İs-
veçrədən turizm, kənd təsərrüfatı, 
sənaye, İKT, alternativ enerji, səhiy-
yə və kimya sahələrində fəaliyyət 
göstərən şirkətlərin cəlb olunması-
na və birgə görüşlərin təşkilinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

03.02.2022

Bakıda Azərbaycan Respublikası 
Hökuməti və Macarıstan Hökuməti 
arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 
Birgə Komissiyanın 8-ci iclası və 
Azərbaycan-Macarıstan biznes foru-
mu keçirilib. Birgə Komissiyanın ic-
lasındakı çıxışında KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
hər iki ölkənin KOB-ları arasında 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün 
müxtəlif təkliflər səsləndirib. Biznes 
forumdakı çıxışında isə KOBİA sədri 
Azərbaycan və Macarıstanın biznes 
ictimaiyyətləri arasında əməkdaşlıq 

üçün geniş imkanların olduğunu vur-
ğulayıb və Agentliyin fəaliyyəti barə-
də məlumat verib. 

04.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Qlobal Sahi-
bkarlıq Şəbəkəsinin (GEN) pre-
zidenti Conatan Ortman ilə on-
layn formatda görüşüb. Görüşdə  
KOBİA-nın GEN-ə üzv təşkilatlarla 
əməkdaşlığının genişləndirilməsinə, 
Azərbaycanın KOB sahəsində təcrü-
bəsi barədə təşkilata üzv sahibkar-
ların məlumatlandırılmasına, yerli  
KOB-ların qurumun tədbirlərində 
iştirakına və digər əməkdaşlıq pers-
pektivlərinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb.

09.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türkiyәnin bir 
qrup iş adamı ilə görüşüb. Görüş-

də KOBİA-nın fəaliyyəti, Agentli-
yin yerli KOB-larla yanaşı, xarici 
ölkələrin iş adamlarına və investor-
lara göstərdiyi dəstək və xidmət-
lər barədə məlumat verilib, Tür-
kiyə şirkətlərinə göstərə biləcəyi 
dəstəyə və əməkdaşlıq imkanlarına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.  

09.02.2022

Moldova Respublikasının Baş 
nazirinin müavini, xarici işlər və 
Avropaya inteqrasiya naziri Niku 
Popesku Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyində (KOBİA) 
olub. Görüşdə nazir Niku Popesku 
ölkələrimiz arasında münasibət-
lərin inkişaf etdiyini, sahibkarlıq 
sahəsində əməkdaşlığın daha da 
genişləndirilməsi imkanlarını vur-
ğulayıb. Qeyd edib ki, bu məqsəd-
lə Moldova tərəfi iş adamlarının 
iştirakı ilə qarşılıqlı səfərlərin və 
tədbirlərin təşkilində maraqlıdır. 
Eyni zamanda KOBİA ilə Moldo-
vanın müvafiq qurumu arasında 

4
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Türkiyə iş adamları ilə görüş. 9 fevral 2022-ci il

Azərbaycan-Macarıstan Hökumətlərarası  
Komissiyanın iclası və biznes forum. 3 fevral 2022-ci il

Moldova Baş nazirinin müavini ilə görüş. 9 fevral 2022-ci il

UNDP Azərbaycandakı rezident nümayəndəsinin müavini ilə 
görüş. 9 fevral 2022-ci il

Qlobal Sahibkarlıq Şəbəkəsinin prezidenti ilə görüş.  
4 fevral 2022-ci il

İsrail-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası ilə görüş.  
15 fevral 2022-ci il 
Malayziyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüş. 16 fevral 2022-ci il
EY Azərbaycan şirkətinin idarəedici partnyoru ilə 
görüş. 16 fevral 2022-ci il

02
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nın (IACCI) prezidenti Aleks Kaplun 
arasında görüş keçirilib. Görüşdə 
hər iki ölkənin KOB subyektləri 
arasında əməkdaşlıq istiqamətlə-
rinə dair fikir mübadiləsi aparılıb, 
təkliflər diqqətə çatdırılıb. Tərəf-
lər hər iki ölkənin KOB-ları arasın-
da əlaqələrin inkişafında maraqlı 
olduqlarını, palata və KOBİA-nın 
birgə əməkdaşlığı çərçivəsində iş-
güzar dairələr arasında əlaqələrin 
genişləndirilməsinə dəstək göstə-
riləcəyini bildiriblər.

16.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Malayziyanın 
Azərbaycandakı səfiri Yubazlan 
Bin Yusof ilə görüşüb. Görüşdə 
hər iki ölkənin KOB-ları arasında 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
imkanlarına və bu istiqamətdə bir-
gə təşəbbüslərə dair fikir müba-
diləsi aparılıb. Malayziyanın KOB 
sahəsində fəaliyyət göstərən mü-
vafiq təşkilatları ilə əməkdaşlığa 
maraq ifadə olunub, ölkələrimiz 
arasında ticarət əlaqələrinin inki-
şafı və işgüzar əməkdaşlığın geniş-
ləndirilməsi üçün müxtəlif tədbir-
lərin təşkili, məlumat mübadiləsi 
və s. məsələlər qeyd olunub. 

16.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov EY Azərbay-
can şirkətinin idarəedici partnyoru 
İlqar Vəliyev ilə görüşüb. Görüşdə 
EY Azərbaycanın təşkilatçılığı və 
KOBİA-nın tərəfdaşlığı ilə ölkəmiz-

əlaqələrin genişləndirilməsi də 
ölkələrimizin biznes ictimaiyyəti 
arasında əməkdaşlığın inkişafına 
öz töhfəsini verə bilər. Həmçinin 
görüş çərçivəsində Azərbaycanın 
biznes və investisiya imkanlarına 
dair təqdimat keçirilib.

09.02.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov BMT-nin İnkişaf Proqramının 
(UNDP) Azərbaycandakı rezident 
nümayəndəsinin müavini xanım 
Çaru Bistlə görüşüb. 

Görüşdə əməkdaşlıq imkanlarına, 
KOB-ların inkişafına dəstək ola-
caq birgə layihələrə dair fikir mü-
badiləsi aparılıb. 

15.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və İsrail-Azər-
baycan Ticarət və Sənaye Palatası-
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də keçirilən “EY İlin İş Adamı” mü-
sabiqəsi və KOB sahəsində əmək-
daşlıq imkanları müzakirə olunub. 
Qeyd edilib ki, dünyanın 60-dan 
çox ölkəsində keçirilən müsabiqə 
yüksək potensiala malik iş adamla-
rının sahibkarlıq fəaliyyətini təşviq 
edir, uğurlarını və təcrübəsini digər-
ləri ilə bölüşməsinə imkan yaradır. 
Qalib KOB-un ölkəmizi  “EY World 
Entrepreneur of the Year” müsa-
biqəsində təmsil etməsi ölkəmiz-
də sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviqi 
baxımından əhəmiyyətlidir. 

17.02.2022

Ölkəmizdə səfərdə olan Rusiya 
Federasiyasının Başqırdıstan Res-
publikasının nümayəndə heyəti 
KOBİA-da olub. 

Başqırdıstanın Xarici İqtisadi 
Əlaqələr və Konqres Fəaliyyəti na-
zirinin birinci müavini Lena İzoto-
vanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti və KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov arasında 

keçirilmiş görüşdə KOB sahəsində 
Azərbaycan təcrübəsi qonaqların 
diqqətinə çatdırılıb, Agentliyin fəa-
liyyəti barədə məlumat verilib. Gö-
rüşdə KOB sahəsində əməkdaşlıq 
imkanlarına, bu sahədə Başqırdıs-
tanın müvafiq qurumları ilə əmək-
daşlığa, birgə tədbirlərin təşkilinə, 
investisiya sahəsində məlumat mü-
badiləsinə dair müzakirələr aparılıb. 

18.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov və Türkiyənin 
Sənaye və Texnologiyalar nazirinin 
müavini Çetin Ali Dönmez arasında 
onlayn formatda görüş keçirilib. Gö-
rüşdə KOB sahəsində əməkdaşlıq 
imkanlarına və innovasiyalara dair fi-
kir mübadiləsi aparılıb, belə görüşlə-
rin KOB-lar üçün yeni dəstək imkan-
larını genişləndirəcək təşəbbüslərin 
reallaşmasına öz töhfəsini verəcəyi 
vurğulanıb. Türkiyənin Kiçik və Orta 
Müəssisələrin İnkişafı və Dəstəklən-
məsi Təşkilatının (KOSGEB) rəhbəri 

Hasan Basri Kurtun da iştirak etdiyi 
görüşdə həmçinin, KOBİA və KOS-
GEB arasında birgə əməkdaşlığa dair 
Fəaliyyət Planı müzakirə edilib.

21.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Çexiya Respubli-
kasının Azərbaycan Respublikasın-
dakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Milan Ekert ilə görüşüb. Görüşdə 
ölkələrimiz arasında KOB sahəsin-
də əməkdaşlıq potensialına, Çexi-
yanın sahibkarlıq sahəsində ixti-
saslaşmış strukturları ilə əlaqələrin 
qurulmasına, sektoral dəyirmi ma-
saların və vebinarların, qarşılıqlı 
biznes missiyaların təşkilinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb, Agentliyin 
sahibkarlara göstərdiyi dəstək və 
xidmətlər barədə məlumat verilib.  

21.02.2022

Bakıda Azərbaycan Respubli-
kası – Rusiya Federasiyasının 
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Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri ilə görüş. 22 fevral 2022-ci il

İsveçin Azərbaycandakı səfiri ilə görüş. 23 fevral 2022-ci il

Azərbaycan-Udmurtiya Biznes Forumu. 
21 fevral 2022-ci il 
Çexiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüş. 21 fevral 2022-ci il

Başqırdıstan Respublikasının nümayəndə 
heyəti ilə görüş.17 fevral 2022-ci il
Türkiyənin Sənaye və Texnologiyalar 
Nazirliyi ilə görüş.18 fevral 2022-ci il

MÜSİAD-ın Azərbaycan şöbəsi ilə görüş. 24 fevral 2022-ci il 

KOBİA və Misirin Mikro, Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyi 
arasında Anlaşma Memorandumunun imzalanması. 25 fevral 2022-ci il 
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23.02.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov 
və İsveç Krallığının Azərbaycan 
Respublikasındakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Kristian Kamil 
arasında görüş keçirilib.

Görüşdə Azərbaycan və İsveç 
arasında KOB sahəsində əmək-
daşlıq imkanları və biznes qurum-
ları arasında əlaqələrin genişlən-
dirilməsi üçün birgə təşəbbüslərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb, 
Agentlik tərəfindən sahibkarlara 
göstərilən dəstək və xidmətlər 
barədə məlumat verilib. 

24.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Müstəqil Sə-
nayeçi və İş Adamları Dərnəyinin 
(MÜSİAD) Azərbaycan şöbəsinin 
İdarə Heyətinin sədri Rəşad Ca-
birli ilə görüşüb. Görüşdə yeni 
əməkdaşlıq perspektivlərinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

25.02.2022

Bakıda keçirilmiş Azərbaycan Res-
publikası və Misir Ərəb Respub-
likası arasında Hökumətlərarası 
iqtisadi, texniki və elmi əməkdaş-
lıq üzrə Müştərək Komissiyanın 
5-ci iclası çərçivəsində KOBİA və 

Udmurtiya Respublikası Biznes 
Forumu keçirilib. Tədbirdəki çıxı-
şında KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov Rusiya 
Federasiyasının regionları ilə də 
işgüzar əlaqələrin inkişaf etdiyi-
ni, Udmurtiya ilə əməkdaşlıq im-
kanlarının genişləndirilməsi üçün 
imkanların olduğunu bildirib, 
Agentliyin fəaliyyəti, KOBİA-nın 
iş adamları arasında əlaqələrin 
qurulmasına və birgə təşəbbüs-
lərin reallaşdırılmasına dəstəyi 
barədə məlumat verib.

22.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Avropa İtti-
faqının Azərbaycandakı səfiri Pe-
ter Mixalko ilə görüşüb. Görüşdə 
Avropa İttifaqı tərəfindən maliy-
yələşdirilən KOB sahəsinin inki-
şafına dair layihələrə, eləcə də 
sahibkarlıq sahəsində yeni əmək-
daşlıq imkanlarına dair fikir müba-
diləsi aparılıb.
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Misirin Mikro, Kiçik və Orta Sahib-
karlığın İnkişafı Agentliyi arasında 
əməkdaşlığa dair Anlaşma Memo-
randumu imzalanıb. 

Sənədi Misir Ərəb Respublikasının 
Beynəlxalq əməkdaşlıq naziri xa-
nım Rania Al-Mashat və KOBİA-nın  
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov imzalayıblar. Memoran-
dum hər iki ölkənin KOB-ları ara-
sında, xüsusilə startap və qadın 
sahibkarlığı sahəsində əməkdaş-
lıq, məlumat və təcrübə müba-
diləsi, birgə tədbirlərin təşkili kimi 
istiqamətləri əhatə edir. 

Komissiyanın iclasındakı və Azər-
baycan-Misir biznes forumundakı 
çıxışlarında KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov hər 
iki ölkənin KOB-larının iştirakı ilə 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir-
lərini bölüşüb, Agentliyin sahibkar-
lara göstərdiyi dəstək və xidmətlər 
barədə məlumat verib.

25.02.2022

Türkiyənin Bakıda səfərdə olan 
“Aras Kargo Yurt içi Yurt dışı Ta-
şımacılık A.Ş.” holdinqinin İdarə 
Heyətinin üzvləri ilə keçirilmiş gö-
rüşdə KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov Azərbay-
canın logistika və investisiya imkan-
ları, Agentliyin xarici iş adamlarına 
yerli şirkətlərlə əməkdaşlıq və bir-
gə layihələrin icrası istiqamətində 
göstərdiyi dəstək barədə məlumat 
verib, əməkdaşlığa dair fikir müba-
diləsi aparılıb.

28.02.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov ilə Misir Ərəb 
Respublikasının Dövlət katibinin 
birinci müavini və Misir Palataları 
Federasiyasının baş katibi Alaa El-
din Ezz arasında görüş keçirilib. Gö-
rüşdə KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov Agentliyin 

yerli və xarici iş adamlarına göstər-
diyi dəstək barədə ətraflı məlumat 
verib, KOBİA-nın KOB-lara dəstək 
sahəsində təcrübəsini Misirlə bö-
lüşə biləcəyini qeyd edib. Həmçinin 
görüşdə hər iki ölkənin KOB sub-
yektləri arasında əməkdaşlığın inki-
şafı, bu istiqamətdə birgə tədbirlə-
rin təşkili müzakirə edilib.

02.03.2022

Bakıda səfərdə olan Türkiyənin 
Kiçik və Orta Müəssisələrin İnki-
şafı və Dəstəklənməsi Təşkilatı-
nın (KOSGEB) İdarə Heyəti səd-
rinin müavini Salih Tuna Şahin  
KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ilə görüşüb. 
Görüşdə KOB-lara dəstək və xid-
mət sahəsində hər iki qurumun 
fəaliyyətindəki yeniliklərə, əmək-
daşlığın genişləndirilməsi pers-
pektivlərinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. 
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KOSGEB nümayəndələri ilə görüş. 2 mart 2022-ci il 

Türkiyәnin Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.  
3 mart 2022-ci il
KOBİA nümayəndə Heyətinin Qətərə səfəri. 
10 mart 2022-ci il 

KOBİA və İranın Kiçik Sənaye və Sənaye Parkları Təşkilatı 
arasında Memorandum imzalanıb. 12 mart 2022-ci il 

Belçikanın “Ucon” şirkəti ilə görüş. 14 mart 2022-ci il

02

03

sahəsində qarşılıqlı təcrübə müba-
diləsinə dair müzakirələr aparılıb, 
Agentliyin sahibkarlara göstərdiyi 
xidmətlər, eləcə də xarici iş adam-
larına yerli biznes subyektləri ilə 
tərəfdaşlığın qurulması və inves-
tisiya qoyuluşu sahəsində dəstəyi 
barədə məlumat verilib. Həmçinin 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Qətər Ticarət 
və Sənaye Palatasının sədri Kha-
lifa Bin Jassim Bin Mohammed Al 
Thani ilə görüşüb. Görüşdə ölkələ-
rimizin KOB-ları arasında əmək-
daşlığın genişləndirilməsi imkan-
larına, qarşılıqlı ticarət və biznes 
missiyalar təşkil etməklə sahib-
karlar arasında işgüzar əlaqələ-
rin inkişafına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb.

12.03.2022 

Bakıda keçirilmiş Azərbaycan Res-
publikası ilə İran İslam Respub-
likası arasında iqtisadi, ticarət və 
humanitar sahələr üzrə Dövlət Ko-
missiyasının 15-ci iclası çərçivəsin-
də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) və İranın Kiçik 
Sənaye və Sənaye Parkları Təşkilatı 
(ISIPO) arasında əməkdaşlığa dair 
Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 

14.03.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Belçikanın 
“Ucon” şirkətinin rəhbəri Jan De 
Brabander ilə görüşüb. Görüşdə 

03.03.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Türkiyәnin 
Azərbaycandakı fövqəladə və səla-
hiyyətli səfiri Cahit Bağcı arasında 
görüş keçirilib. 

Türkiyənin Kiçik və Orta Müəs-
sisələrin İnkişafı və Dəstəklənmə-
si Təşkilatının (KOSGEB) Bakıda 
səfərdə olan nümayəndələrinin də 
iştirak etdiyi görüşdə hər iki ölkə-
nin KOB-ları arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi və bu istiqamətdə 
birgə təşəbbüslərin reallaşdırılma-
sına dair fikir mübadiləsi aparılıb.

10.03.2022

KOBİA nümayəndələri Qətərdə 
səfərdə olub. Səfər çərçivəsində 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov və Qətərin  
Ticarət və Sənaye nazirinin müavini 
Sultan bin Rashid Al-Khater arasın-
da keçirilmiş görüşdə ölkələrimiz 
arasında KOB sahəsində əməkdaş-
lıq imkanlarına və KOB-lara dəstək 

Türkiyənin “Aras Kargo Yurt içi Yurt dışı Taşımacılık 
A.Ş.” holdinqi ilə görüş. 25 fevral 2022-ci il

Misir Ərəb Respublikasının Dövlət katibinin birinci müavini ilə 
görüş. 28 fevral 2022-ci il
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KOBİA-nın sahibkarlara göstərdiyi 
dəstək və xidmətlər, xüsusilə də təlim 
və məsləhət xidmətləri barədə məlu-
mat verilib, yerli sahibkarlara biznes 
sahəsində peşəkar məsləhət xidmə-
tinin göstərilməsi məqsədilə Agentli-
yin mütəmadi olaraq beynəlxalq təc-
rübəni öyrəndiyi diqqətə çatdırılıb, bu 
sahədə əməkdaşlıq imkanları barədə 
fikir mübadiləsi aparılıb.

17.03.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Qətər Dövlə-
tinin Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fey-
sal bin Abdullah Həməd Abdullah 
Al Hinzab arasında görüş keçirilib. 
Görüşdə hər iki ölkənin kiçik və orta 
sahibkarlıq sahəsində böyük poten-
siala malik olduğu vurğulanıb, KOB 
sahəsində əməkdaşlıq imkanlarına, 
o cümlədən birgə biznes platforma-
sının yaradılmasına dair fikir müba-
diləsi aparılıb. 

 18.03.2022

Xarici iş adamlarının ölkəmizdə-
ki fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, 
yerli KOB-larla əməkdaşlıqlarının 
inkişafı və birgə biznes təşəbbüslə-
rinin reallaşdırılması istiqamətində  
KOBİA ticarət və sənaye palataları 
ilə sıx əməkdaşlıq edir. KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Böyük Britaniyanın Azər-
baycandakı Ticarət və Sənaye Pala-
tasının nümayəndəsi Con Patterson 
ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və 
Böyük Britaniyanın biznes subyekt-
ləri arasında əməkdaşlıq perspek-
tivlərinə, hər iki ölkənin sahibkarla-
rının iştirakı ilə birgə təşəbbüslərə 
və investisiya qoyuluşu imkanlarına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

30.03.2022

Dubayda keçirilən 11-ci İllik İn-
vestisiya Toplantısı çərçivəsində 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 

Orxan Məmmədov İordaniyanın 
İnvestisiya Nazirliyinin Baş katibi 
Zaher Əl-Qatarneh və İordaniya 
İş Adamları Assosiasiyasının Baş 
direktoru Tariq Hicazi ilə görüşüb. 
Görüşdə hər iki ölkənin KOB-ları 
arasında əməkdaşlıq imkanlarına 
dair müzakirələr aparılıb.

30.03.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin “Enspire” şirkətinin 
rəhbəri Soud Baalavy ilə görüşüb. 
Dubayda keçirilən İllik İnvestisiya 
Toplantısı çərçivəsində təşkil olun-
muş görüşdə sahibkarlıq fəaliyyə-
tinə və əməkdaşlıq perspektivlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

06.04.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Azərbay-
can-Fransa Ticarət Palatasının (AFc-

4

5 8



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

5

6

7

01

04

05

06

06

02

03

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İordaniyanın 
investisiya naziri Khairy Amr, Sə-
naye Palatasının sədri Fathi Al- 
Jagber, Rəqəmsal İqtisadiyyat və 
Sahibkarlıq naziri Ahmad Hanan-
deh, Sahibkarlığın İnkişafı Koorpo-
rasiyasının rəhbəri Abdel Fatah Al 
Kayed, Sənaye, Ticarət və Təchizat 
Nazirliyinin baş katibi xanım Dana 
Al-Zoubi və Ticarət Palatasının bi-
rinci vitse-prezidenti Jamal Rifai 
ilə görüşüb. Görüşlərdə müvafiq 
olaraq biznes və investisiya sahə-
sində yeni təşəbbüslərə, KOB-la-
rın rəqəmsallaşmasına, İordaniya 
və Azərbaycan arasında ticarət 
əlaqələrinin genişləndirilməsinə, 
sahibkarlıq sahəsində mümkün 
birgə layihələrə və əməkdaşlıq 

imkanlarına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb, Azərbaycanda KOB sek-
torunun inkişafı, Agentliyin sahib- 
karlara göstərdiyi dəstək və xid-
mətlər barədə məlumat verilib.
Həmçinin Əmman şəhərində  
KOBİA və İordaniya İş Adamları 
Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə 
İordaniya-Azərbaycan İqtisa-
diyyat və İnvestisiya Forumu ke-
çirilib. Forumda Azərbaycan tərə-
findən kənd təsərrüfatı, turizm, 
otelçilik, səhiyyə və digər sahələr-
də fəaliyyət göstərən iş adamları 
iştirak ediblər. 

Səfər zamanı KOBİA ilə İordani-
yanın müxtəlif qurumları arasında 
əməkdaşlığa dair anlaşma me-
morandumları imzalanıb.

hamber) İdarə Heyətinin sədri Teybə 
Quliyeva və İdarə Heyətinin üzvləri 
ilə görüşüb. Görüşdə işgüzar dairələr 
arasında əlaqələrin genişləndirilmə-
si imkanları, o cümlədən tədbirlərin 
və layihələrin icrası, palata və KOBİA 
arasında bu sahədə birgə əməkdaş-
lıq müzakirə edilib.

08.04.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İordaniya Haşi-
milər Krallığının ölkəmizdəki səfiri 
Sami Asem Ğoşeh ilə görüşüb. 

Görüşdə hər iki ölkənin işgüzar 
dairələri arasında əməkdaşlıq im-
kanları, yerli iş adamları və KOBİA 
nümayəndələrinin aprel ayında 
İordaniyaya nəzərdə tutulan səfəri 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 

17-18.04.2022

KOBİA-nın nümayəndələri 17-
18 aprel tarixlərində İordaniyada 
səfərdə olub. Səfər çərçivəsində 

Qətər Dövlətinin səfiri ilə görüş.  
17 mart 2022-ci il
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı Ticarət və Sənaye 
Palatası ilə görüş. 18 mart 2022-ci il 
İordaniyanın İnvestisiya Nazirliyi ilə görüş.  
30 mart 2022-ci il  

Azərbaycan-Fransa Ticarət Palatası ilə görüş.  
6 aprel 2022-ci il 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin “Enspire” şirkəti ilə görüş.  
30 mart 2022-ci il  

İordaniyanın ölkəmizdəki səfiri ilə görüş.  
8 aprel 2022-ci il 

İordaniyaya səfər. 17-18 aprel 2022-ci il
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22.04.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov İspaniyanın  
“Extenda” Təşkilatının Qafqaz 
üzrə ofisinin icraçı direktoru Adol-
fo Romero De Marselo ilə görüşüb. 
Görüşdə KOBİA-nın yerli sahib-
karların satış imkanlarının geniş-
ləndirilməsinə və xarici bazarlara 
çıxışına göstərdiyi dəstək barədə 
məlumat verilib, Azərbaycan və İs-
paniya iş adamları arasında ticarət 
əlaqələri və əməkdaşlıq imkanları-
na dair fikir mübadiləsi aparılıb.

23.04.2022

Filippin Respublikasının Azərbay-
can Respublikasındakı fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri xanım Maria Elena 
Alqabre KOBİA-da olub. KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov və səfir Maria Elena Alqab-
re arasında keçirilmiş görüşdə 
KOB sahəsində Filippinin müvafiq 
qurumları ilə əlaqələrin qurulma-

sına, KOB-lara dəstək və xidmət-
lərin göstərilməsi sahəsində hər iki  
ölkənin təcrübəsinə, eləcə də po-
tensial əməkdaşlıq istiqamətlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

26.04.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Rusiyanın Kiçik 
və Orta Sahibkarlığın İnkişafı üzrə 
Federal Korporasiyasının (KOB 
Korporasiya) baş direktoru Alek-
sandr İsaeviç ilə görüşüb. Görüşdə 
Rusiya və Azərbaycan arasında KOB 
sektorunun inkişafı üçün əməkdaş-
lıq perspektivləri, sahibkarlara xid-
mət sahəsində təcrübə mübadiləsi 
və birgə tədbirlərin işlənib hazırlan-
ması imkanları barədə fikir müba-
diləsi aparılıb.

Həmçinin KOBİA-nın dəstəyi ilə 
Rusiyanın KOB Korporasiyası yer-
li KOB subyektləri üçün təşkilatın 
göstərdiyi dəstək və xidmətlərə dair 
onlayn təqdimat keçirib.

26.04.2022 

Bakıda keçirilən Azərbaycan Res-
publikası ilə Rusiya Federasiya-
sı arasında iqtisadi əməkdaşlıq 
məsələləri üzrə Hökumətlərarası 
Dövlət Komissiyasının iclası çərçi-
vəsində KOBİA və Rusiyanın Kiçik 
və Orta Sahibkarlığın İnkişafı üzrə 
Federal Korporasiyası (KOB Korpo-
rasiyası) arasında Niyyət Protokolu 
imzalanıb. Sənədi KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
və KOB Korporasiyasının baş direk-
toru Aleksandr İsaeviç imzalayıb-
lar. Niyyət Protokolunda KOB-ların 
hər iki ölkənin bazarlarına çıxış im-
kanlarının genişləndirilməsi, təc-
rübə mübadiləsi, birgə biznes təd-
birlərinin təşkili, iş adamlarının hər 
iki ölkədə keçirilən tədbirlərdə işti-
rakının təşviq olunması, sahibkar-
lar arasında əməkdaşlıq əlaqələ-
rinin inkişafı üzrə daimi fəaliyyət 
göstərən platformanın yaradılması 
və s. məsələlər nəzərdə tutulur.
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İspaniyanın “Extenda” Təşkilatının Qafqaz üzrə  
ofisi ilə görüş. 22 aprel 2022-ci il 
Filippinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.  
23 aprel 2022-ci il 
Rusiyanın Kiçik və Orta Sahibkarlığın İnkişafı üzrə Federal 
Korporasiyası ilə görüş. 26 aprel 2022-ci il 
KOBİA və Rusiyanın KOB Korporasiyası arasında 
Niyyət Protokolu imzalanıb. 26 aprel 2022-ci il 
“Azərbaycanda şirkətlərin rəqəmsallaşması” 
mövzusunda tədbir keçirilib. 27 aprel 2022-ci il 

İsveçrə şirkəti ilə görüş. 6 may 2022-ci il

Əlcəzairin Azərbaycandakı səfiri ilə görüş. 12 may 2022-ci il 

Belçika səfiri ilə görüş. 29 aprel 2022-ci il 

03

04

ki çıxışında İƏİT-nin Azərbaycan-
da KOB-ların rəqəmsallaşdırılması 
sahəsində təşəbbüslərinin önəmini 
vurğulayıb, bu sahədə ölkədə gö-
rülən işlər, həmçinin KOB-larla bağlı 
prioritetlər barədə danışıb. 

29.04.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Belçika Krallı-
ğının ölkəmizdəki fövqəladə və sə-
lahiyyətli səfiri Mişel Pitermans ilə 
görüşüb. Görüşdə yerli və Belçika 
şirkətləri arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi üçün birgə təşəb-
büslərə, Belçika və Avropa İttifaqı-
nın müvafiq qurumları ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsi və təcrübə müba-
diləsi məqsədilə qarşılıqlı səfərlərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.  

06.05.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İsveçrənin “Fli-
tex” şirkətinin direktoru Franko San-
tini ilə görüşüb. Görüşdə dövlət-özəl 
tərəfdaşlığına və KOBİA-nın bu 
sahədə beynəlxalq təcrübənin öy-
rənilməsinə verdiyi önəm qeyd olu-
nub, şirkətlə yerli sahibkarlar ara-
sında əməkdaşlığın qurulması üçün 
Agentliyin göstərə biləcəyi dəstəyə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

12.05.2022

Əlcəzair Xalq Demokratik Respub-
likasının ölkəmizdəki fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri Abdeloua-
hab Osman Kiçik və Orta Biznesin  

27.04.2022 

İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatı (İƏİT) və İqtisadiyyat 
Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 
“Azərbaycanda şirkətlərin rəqəm-
sallaşması” mövzusunda hibrid 
formatda tədbir keçirilib. Tədbirdə 
bir sıra dövlət qurumlarının, eləcə 
də İƏİT üzvü olan ölkələrin Azər-
baycandakı səfirliklərinin və ticarət 
palatalarının nümayəndələri iştirak 
ediblər. Tədbirdə iqtisadiyyat na-
zirinin müavini Sahib Məmmədov, 
Avropa Komissiyasının Qonşuluq və 
Genişlənmə Danışıqları Baş Direk-
torluğunun Şərq Tərəfdaşlığı ölkələ-
ri ilə iqtisadi əməkdaşlıq şöbəsinin 
rəhbəri Jerar Odaz və digərləri 
çıxış edib, “Azərbaycanda şirkətlə-
rin rəqəmsallaşmasının təşviqi” və 
“COVID-19-dan sonra Şərq Tərəf-
daşlığı ölkələrində biznesin rəqəm-
sal transformasiyasının sürətləndi-
rilməsi” mövzularında hesabatların 
təqdimatı keçirilib və müzakirələr 
aparılıb. KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov tədbirdə-
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İnkişafı Agentliyində (KOBİA) 
olub. KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov və səfir 
Abdelouahab Osman arasında ke-
çirilmiş görüşdə KOB sektorunda 
əməkdaşlığın genişləndirilməsin-
də hər iki ölkənin maraqlı olduğu 
vurğulanıb, Əlcəzairin KOB-ların 
inkişafına dəstək göstərən təşki-
latları ilə əlaqələrin qurulmasına 
və təcrübə mübadiləsinə, eləcə də 
əməkdaşlıq üçün potensial sek-
torların müəyyən olunmasına dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

16.05.2022

Bakıda Azərbaycan Respublikası 
ilə Avstriya Respublikası arasın-
da iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, 
sənaye, texnika və texnologiya 
sahələrində əməkdaşlıq üzrə Qa-

rışıq Komissiyanın 10-cu iclası və 
Azərbaycan-Avstriya biznes foru-
mu keçirilib 

Tədbirdə müxtəlif sahələrlə ya-
naşı, kiçik və orta biznesin inki-
şafı sahəsində birgə fəaliyyət də 
müzakirə edilib.  

İclasda və biznes forumdakı çıxı-
şılarında KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov 
Avstriya ilə KOB sahəsində təc-
rübə mübadiləsi, KOB-lar arasın-
da əlaqələrin genişləndirilməsi 
üçün birgə təşəbbüslərin icra-
sında maraqlı olduğumuzu qeyd 
edib, Agentliyin hər iki ölkənin iş 
adamlarının birgə biznes təşəb-
büslərini dəstəkləməyə hazır ol-
duğunu vurğulayıb. 

17.05.2022

Mayın 17-də Bakıda Avropa İtti-
faqı-Azərbaycan biznes forumu 
keçirilib. Tədbirdə hər iki tərəf-
dən rəsmi şəxslər, beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələri və 
sahibkarlar iştirak ediblər. 

Biznes forum çərçivəsində Av-
ropa İttifaqının dəstəyi ilə ha-
zırlanmış “Azərbaycanda biznes 
mühiti – 2021” hesabatı da təq-
dim edilib. Avropa şirkətlərinin 
davam edən yerli islahatlara və 
qurumların fəaliyyətinin qiymət-
ləndirilməsi sorğusuna əsasən 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) öz mövqeyini 
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaş-
dıraraq ilk beşlikdə yer alıb (6,04 
bal). Hesabatda xarici investor-

1
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01 Azərbaycan-Avstriya Komissiyasının iclası və  
biznes forum. 16 may 2022-ci il 

Avropa İttifaqının hesabatında KOBİA ilk beşlikdə.  
17 may 2022-ci il 

Belarusun Ticarət və Sənaye Palatası ilə görüş. 
18 may 2022-ci il 

KOBİA və Litvanın Ticarət, Sənaye və Sənətkarlıq  
Palataları Assosiasiyası arasında Memorandum 
imzalanıb. 18 may 2022-ci il 
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18.05.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Belarusun Ti-
carət və Sənaye Palatasının sədri 
Mixail Myatlikov ilə görüşüb. Gö-
rüşdə KOB sahəsində əməkdaşlıq 
imkanları və birgə təşəbbüslərin 
həyata keçirilməsi müzakirə edilib. 

18.05.2022

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti cənab İlham Əliyev və 
Litva Respublikasının Prezidenti 
cənab Gitanas Nausedanın iştirakı 
ilə Bakıda Azərbaycan-Litva Biz-
nes Forumu keçirilib. 

Tədbir çərçivəsində ölkələrimiz 
arasında bir sıra sənədlər, o cüm-
lədən Kiçik və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyi (KOBİA) və Litvanın 
Ticarət, Sənaye və Sənətkarlıq 
Palataları Assosiasiyası arasında 
əməkdaşlıq haqqında Memoran-
dum imzalanıb. Sənəddə hər iki 
ölkənin kiçik və orta müəssisələ-
ri arasında ticarət və investisiya 
əməkdaşlığının təşviqi, sahibkar-
lıq sahəsindəki yeniliklər barə-
də qarşılıqlı məlumatlandırma,  
KOB-lara xidmətlərin göstərilməsi 
üzrə təcrübə mübadiləsi, əmək-
daşlığın gücləndirilməsi üçün 
seminarların, sərgilərin və digər 
təşviqat tədbirlərinin təşkili və s. 
məsələlər nəzərdə tutulur. 

lar KOBİA tərəfindən KOB-ların 
dəstəklənməsi məqsədilə tət-
biq olunan dəstək və xidmətləri 
səmərəli və faydalı hesab ediblər. 
Həmçinin hesabatda KOBİA-nın 
nəzdində fəaliyyət göstərən KOB 
evləri, KOB inkişafı mərkəzləri, 
KOB dostu şəbəkəsi və digər xid-
mətlərin səmərəli fəaliyyəti qeyd 
olunur. 

Forum çərçivəsində təşkil olun-
muş “Maliyyə və digər resurslara 
çıxış” mövzusunda panel iclas-
da çıxış edən KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov  
KOB-ların maliyyə resurslarına 
çıxışına dair fikirlərini bölüşüb.
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çərçivəsində KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
“Biznes Avropa” təşkilatının direk-
tor müavini Luisa Santos, “EURO-
CHAMBRES”in baş direktoru Ben 
Butters və “EU4Business” təşkila-
tının nümayəndələri, “SME United 
Crafts and SMEs in Europe” təşki-
latının Baş katibi Veronika Vilyams, 
Belçikanın Ticarət Palataları Fede-
rasiyasının Baş meneceri Vouter 
Van Gulk, Flanders İnvestisiya və 
Ticarət Qurumunun ticarət üzrə 
direktoru Dirk Van Steerteghem 
və Müstəqil Sənayeçi və İş Adam-
ları Dərnəyinin (MÜSİAD) Belçika 
ofisinin rəhbəri Hayri Alpaydın ilə 
görüşərək sahibkarlıq sahəsində 
əməkdaşlıq perspektivlərinə dair 
fikir mübadiləsi aparıb. 

26.05.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatının Gənclər Fo-
rumunun (ICYF) prezidenti Taha 

Ayhan ilə görüşüb. Görüşdə  
KOBİA və təşkilat arasında əmək-
daşlığın inkişafından məmnunluq 
ifadə edilib, əlaqələrin genişlən-
dirilməsi imkanlarına və birgə 
layihələrin icrasında dair fikir mü-
badiləsi aparılıb.

27.05.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Türkiyənin 
“Genka Klima” şirkətinin İdarə 
Heyətinin sədri Salih Kadayıfçıoğlu 
ilə görüşüb. Görüşdə KOBİA-nın xa-
rici iş adamlarına ölkəmizdə bizne-
sin qurulması və investisiya qoyulu-
şu istiqamətində göstərdiyi dəstək 
və xidmətlərə, eləcə də əməkdaşlıq 
imkanlarına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb.

01.06.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) nümayən-

3

19.05.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov və Lit-
vanın Ticarət, Sənaye və Sənətkar-
lıq Palataları Assosiasiyasının baş 
direktoru xanım Gedre Rajiskinee 
arasında görüş keçirilib. Görüşdə 
Azərbaycan-Litva Biznes Forumu 
çərçivəsində iki qurum arasında 
imzalanmış əməkdaşlıq haqqın-
da Memorandumdan irəli gələn 
məsələlər müzakirə edilib.

23-25.05.2022

Avropa İttifaqı ölkələrinin mik-
ro, kiçik və orta sahibkarlıq sahə-
sində təcrübəsinin öyrənilməsi, 
KOB sahəsində müvafiq təşkilat-
larla əlaqələrin genişləndirilməsi 
məqsədilə Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) nü-
mayəndələri 23-25 may tarixlərin-
də Belçikada səfərdə olub. Səfər 

6 4



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

4

6

5
02

01

06

05

KOBİA nümayəndələrinin Belçikaya səfəri. 
23-25 may 2022-ci il

Litvanın Ticarət, Sənaye və Sənətkarlıq Palataları  
Assosiasiyası ilə görüş. 19 may 2022-ci il 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Forumunun prezidenti 
ilə görüş. 26 may 2022-ci il 

Türkiyə şirkəti ilə görüş. 27 may 2022-ci il 

Çex Respublikasının Sənaye və Ticarət Nazirliyinin nü-
mayəndələri ilə görüş. 1 iyun 2022-ci il

03

04

Bankı Qrupunun (İİBQ) ənənəvi 
İllik Toplantısında və tədbir çərçi-
vəsində təşkil olunmuş İİBQ-nin 
Özəl Sektor üzrə Forumunda işti-
rak edib. 

Səfər çərçivəsində KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov və Səudiyyə Ərəbistanının 
investisiya nazirinin müavini Badr 
Albadr arasında keçirilmiş görüşdə 
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbis-
tanında biznes və investisiyaların 
gələcək perspektivlərinə, eləcə də 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

Türkiyənin xəzinə və maliyyə naziri 
Nureddin Nebati ilə görüşdə inves-
tisiya qoyuluşu və birgə əməkdaş-
lıq imkanlarına, eləcə də qarşılıqlı 

maraq kəsb edən digər məsələlərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

Misirin Mikro, Kiçik və Orta Sahib-
karlığın İnkişafı Agentliyinin icraçı 
direktorunun müavini Tarek Şaş 
ilə keçirilmiş görüşdə 2022-ci ildə 
tərəflər arasında imzalanmış An-
laşma Memorandumdan irəli gələn 
məsələlər, o cümlədən startaplar 
və qadın sahibkarlığı sahəsində 
əməkdaşlıq, məlumat və təcrübə 
mübadiləsi, birgə tədbirlərin təşkili 
məsələləri müzakirə edilib.

Həmçinin KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov Tür-
kiyə Katılım Bankları Birliyinin 
prezidenti Osman Çelik və “Halk-
bank”ın baş icraçı direktoru Osman 
Arslan, Qırğızıstanın “Ayıl Bank”nın 
sədr müavini Maksat Erjanov və 

dələri ölkəmizdə səfərdə olan Çex 
Respublikasının Sənaye və Ticarət 
Nazirliyinin Xarici iqtisadi siyasət 
departamentinin direktoru Mar-
tin Pospisilin rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş-
də ölkələrimizin biznes subyektləri 
arasında davamlı və uzunmüddətli 
əlaqələrin qurulmasına qarşılıqlı 
maraq ifadə edilib, biznes missi-
yaların təşkilinə, birgə müəssisələr 
yaratmaqda maraqlı olan yerli  
KOB-larla əməkdaşlığa, Çexiyanın 
müvafiq təşkilatları ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsinə dair fikir mü-
badiləsi aparılıb. Qeyd edilib ki, 
KOBİA ölkəmizə investisiya yatır-
maq, biznes qurmaq istəyən çex iş 
adamlarına dəstək göstərə bilər.

02-04.06.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) nümayən-
dələri Misirin Şarm Əl-Şeyx şəhə-
rində keçirilmiş İslam İnkişaf 

KOBİA nümayəndə heyətinin Misirə səfəri. 2-4 iyun 2022-ci il
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İslam Maliyyə Fondunun idarəedi-
ci direktoru T.L.Kərimbayev, İslam 
İnkişaf Bankı Qrupunun İqtisadiy-
yatın Gücləndirilməsi Fondunun 
direktoru Nabil Ghalleb, Özəl Sek-
torun İnkişafı üzrə İslam Korpo-
rasiyasının baş direktoru Ayman 
Sejiny və Qazaxıstanın “Astana” 
Beynəlxalq Maliyyə Mərkəzinin 
İdarə Heyətinin sədri Yernur Rus-
maqambetov ilə də görüşüb. Gö-
rüşlərdə müvafiq olaraq alternativ 
maliyyələşmə, dövlət-özəl sektor 
tərəffdaşlığı sahəsində əməkdaşlıq 
və s. məsələlər müzakirə olunub. 

02-05.06.2022

KOBİA-nın rəhbərliyi Sankt-Pe-
terburqda keçirilən 24-cü Sankt- 
Peterbur q Beynəlxalq İqtisadi 
Forumunda iştirak edib. KOBİ-
A-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov forum çərçivəsində 
Ümumrusiya Kiçik və Orta Sahi-
bkarlıq Təşkilatı – “Opora Rosii” 

tərəfindən təşkil olunmuş “Ali təh-
sil müəssisələrində gənc sahib-
karlıq: biznes birliklərinə dəstək” 
mövzusunda paneldə çıxış edib. 

Forum çərçivəsində KOBİA sədri 
Ümumrusiya Kiçik və Orta Sahib-
karlıq Təşkilatının – “Opora Rosi-
i”nın prezidenti Aleksandr Kalin, 
Rusiya Federasiyasının Ticarət və 
Sənaye Palatasının vitse-prezidenti 
Vladimir Padalko, Sankt-Peterburq 
Qubernatorunun yanında Kiçik Sa-
hibkarlığın İnkişafına dair İctimai 
Şuranın sədri Yelena Tsereteli, “Ro-
seksimbank” ASC-nin rəhbəri Azər 
Talıbov, Tatarıstan Respublikasının 
“Maşınqayırma klasteri”nin rəhbəri 
Sergey Mayorov, “Sahibkarlıq fab-
riki” layihəsinin rəhbəri Aydar Bu-
latov, Qətər İnkişaf Bankının Baş 
icraçı direktoru Əbdüləziz Nasir 
Əl-Xəlifə ilə görüşüb. Forum zama-
nı KOBİA və Qətər İnkişaf Bankı 
arasında Anlaşma Memorandumu, 
eləcə də Agentlik və Rusiyanın 
“Roskonqres” Fondu arasında Sa-
ziş imzalanıb. 

07.06.2022

Qazaxıstanın ticarət missiyasının 
Bakıya səfəri çərçivəsində hər iki 
ölkənin iş adamlarının və müvafiq 
qurumlarının iştirakı ilə Azərbay-
can-Qazaxıstan biznes forumu 
keçirilib. Biznes forumdakı çıxı-
şında KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov ölkələ-
rimiz arasında iqtisadi-ticarət 
əlaqələrinə, KOBİA-nın biznesə 
dəstəyinə və əməkdaşlığın geniş-
ləndirilməsi perspektivlərinə dair 
fikirlərini bölüşüb. 

07.06.2022

Bakıda keçirilmiş Azərbaycan-Qa-
zaxıstan biznes forumu çərçivəsin-
də KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və “QazTrade” 
ASC-nin baş direktoru Azamat As-
garula arasında görüş keçirilib. Gö-
rüşdə KOB-ların dəstəklənməsinə, 
qarşılıqlı ticarət missiyalarının təş-
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KOBİA və “QazTrade” ASC arasında görüş. 7 iyun 2022-ci il

Azərbaycan-Qazaxıstan biznes forumu.  
7 iyun 2022-ci il

24-cü Sankt-Peterburq Beynəlxalq İqtisadi Forumu.  
2-5 iyun 2022-ci il

Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatası ilə görüş.  
8 iyun 2022-ci il
İslamabad Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti 
ilə görüş. 9 iyun 2022-ci il
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının ölkə nümayəndəliyi 
ilə görüş. 10 iyun 2022-ci il 

04

05

09.06.2022

İslamabad Ticarət və Sənaye Pala-
tasının prezidenti Məhəmməd Şakil 
Munir və palatanın üzvləri Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyində 
(KOBİA) olublar. KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
ilə keçirilmiş görüşdə əməkdaşlı-
ğa, bu istiqamətdə hər iki qurumun 
birgə səylərinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. Həmçinin görüşdə biznes-
lər arasında əməkdaşlıq və birgə 
layihələrin icrası müzakirə edilib. 
Qarşılıqlı işgüzar missiyaların həya-
ta keçirilməsinin biznes qurumları 
arasında əməkdaşlıq üçün faydalı 
ola biləyi diqqətə çatdırılıb. Gö-
rüşdə Pakistanın Azərbaycandakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bi-
lal Haye və Pakistan-Azərbaycan 
İqtisadi Əməkdaşlıq Palatasının 

(PAKAZCHAM) prezidenti Xürrəm 
Bhatti də iştirak ediblər.

10.06.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Avropa Ye-
nidənqurma və İnkişaf Bankının 
(AYİB) ölkə nümayəndəliyinin rəh-
bəri Kamola Mahmudova ilə gö-
rüşüb. Agentlik və AYİB arasında 
texniki yardım layihəsi çərçivəsində 
uğurlu əməkdaşlığın qeyd olunduğu 
görüşdə rəqəmsal və yaşıl iqtisadiy-
yat, dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı 
sahələrində təşəbbüslərin dəstək-
lənməsi, KOB-ların maliyyələşdi-
rilməsi imkanlarının genişləndiril-
məsi, AYİB-in müxtəlif proqram və 
layihələrində iştirak məsələlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

kilinə və əməkdaşlıq imkanlarına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

08.06.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Azərbaycan-
da Amerika Ticarət Palatasının 
(“AmCham Azərbaycan”) rəhbəri 
Nərgiz Nasrullayeva-Müdüroğlu 
və palatanın üzvləri ilə görüşüb. 
Görüşdə birgə əməkdaşlığa dair 
atılacaq addımlar, o cümlədən 
innovativ təşəbbüslərə əsasla-
nan layihələrin və startapların in-
kişafının dəstəklənməsi, biznes 
etikası, korporativ idarəetmə və 
sosial məsuliyyət barədə birgə təşviq- 
edici tədbirlərin həyata keçirilmə-
sinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. 
Həmçinin korporativ standartla-
rın mikro, kiçik və orta sahibkarlar 
arasında təşviqi, “Green energy” 
ilə bağlı müvafiq assosiasiyalarla 
birgə tədbirlərin təşkili müzakirə 
edilib.
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13.06.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov və 
İsveçrə-Azərbaycan Ticarət və Sə-
naye Palatasının prezidenti Klaud 
Heygi arasında görüş keçirilib. On-
layn formatda təşkil olunmuş görüş-
də palatanın fəaliyyətinin genişlən-
dirilməsi, palataya hər iki ölkədən 
şirkətlərin cəlb olunması, eləcə də iş 
adamlarının iştirakı ilə birgə tədbirin 
təşkilinə dair fikir mübadiləsi apa-
rılıb. Görüşdə Azərbaycanın İsveç-
rədəki Səfirliyinin nümayəndəsi və 
“İSR Holding”in baş direktoru Rauf 
Xəlilov da iştirak ediblər.

14.06.2022

Türkiyәnin Xarici İqtisadi Əlaqələr 
Qurumunun (DEİK) nümayən-
dələri ölkəmizə səfər çərçivəsində  
KOBİA-da olublar. KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 

və DEİK-in İdarə Heyətinin sədri 
Kemal Koloğlu arasında keçirilmiş 
görüşdə əməkdaşlıq imkanlarına 
və birgə təşəbbüslərə, o cümlədən 
Azərbaycan KOB-larının layihələ-
rinə Türkiyəli investorların cəlb edil-
məsinə KOBİA-nın dəstəyinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

15.06.2022

İsrail Dövlətinin Holon şəhərinin 
vitse-meri Mixail Sutovski Azər-
baycana səfəri çərçivəsində Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin (KOBİA) İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov ilə görü-
şüb. Görüşdə ölkələrimiz arasın-
da biznes sahəsində əlaqələrin 
genişləndirilməsi, KOBİA-nın xa-
rici iş adamlarına dəstəyi barədə 
məlumat verilib, hər iki ölkənin  
KOB-ları üçün birgə əməkdaşlıq 
platformasının yaradılması imkan-
ları nəzərdən keçirilib.

16.06.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Bakıda səfər-
də olmuş Özbəkistanın Ticarət- 
Sənaye Palatasının rəhbəri Dav-
ron Vaxabov ilə görüşüb. Azər-
baycan və Özbəkistanın işgüzar 
dairələri arasında əlaqələrin in-
kişafına qarşılıqlı marağın ifadə 
olunduğu görüşdə, birgə tədbir-
lərin, o cümlədən qarşılıqlı biznes 
missiyalarının və sektoral dəyirmi 
masaların təşkilinə, dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığı layihələrinə 
dair məlumat, sahibkarlara xid-
mətlərin göstərilməsi sahəsində 
təcrübə mübadiləsi barədə mü-
zakirələr aparılıb.

20.06.2022

Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
Özbəkistana səfəri çərçivəsində 
Daşkənddə Özbəkistan-Azərbay-
can biznes forumu keçirilib. Təd-
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Türkiyәnin Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumu ilə görüş. 
14 iyun 2022-ci il 

İsveçrə-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası ilə görüş. 
13 iyun 2022-ci il 

04

05

edəcək, qarşılıqlı biznes missiyalar 
təşkil olunacaq və s. 

Səfər çərçivəsində KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
Özbəkistan Prezidentinin yanında 
Sahibkarlıq subyektlərinin hüquq-
larının və qanuni mənafelərinin mü-
dafiəsi üzrə müvəkkil D.S.Kasımov, 
yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi 
inkişaf nazirinin müavini, Sahibkar-
lığın İnkişafı Agentliyinin direktoru 
M.M.Ubaydullaev ilə görüşüb.  

23.06.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Bakıda səfərdə 
olan Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi 

və Qərbi Asiya Departamentinin So-
sial məsələlər şöbəsinin müdiri Rie 
Hiraoka ilə görüşüb. Görüşdə Asiya 
İnkişaf Bankı ilə birgə təşəbbüslə-
rin reallaşdırılmasına maraq ifadə 
olunub, əməkdaşlığa dair fikir mü-
badiləsi aparılıb. Həmçinin görüşdə 
KOBİA-nın sahibkarlara göstərdiyi 
dəstək və xidmətlər barədə də mə-
lumat verilib. 

24.06.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov 
səlahiyyət müddətinin başa çat-
ması ilə bağlı USAID-in Azərbay-
can üzrə missiyasının direktoru  

birdəki çıxışında Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyinin  
(KOBİA) İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov ölkəmizdə ya-
radılmış əlverişli biznes və inves-
tisiya mühiti, Agentliyin fəaliyyəti 
barədə məlumat verib, Azərbay-
canda biznes qurmaq istəyən xari-
ci iş adamlarına KOBİA tərəfindən 
göstərilən dəstək və xidmətləri 
diqqətə çatdırıb. 

Biznes forum çərçivəsində bir sıra 
sənədlər, o cümlədən KOBİA və 
Özbəkistanın Ticarət və Sənaye 
Palatası arasında əməkdaşlığa dair 
Anlaşma Memorandumu imzala-
nıb. Sənədi Özbəkistanın Ticarət və 
Sənaye Palatasının rəhbəri Davron 
Vaxabov və KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov im-
zalayıblar. Memoranduma əsasən 
tərəflər ticarət və investisiya im-
kanları haqqında bir-birilərini mə-
lumatlandıracaq, KOB-lar arasında 
ikitərəfli əlaqələrin inkişaf etdi-
rilməsini dəstəkləyəcək və təşviq 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin Özbəkistana səfəri.  
20 iyun 2022-ci il 

Özbəkistanın Ticarət-Sənaye Palatası ilə görüş.  
16 iyun 2022-ci il 

İsrail Dövlətinin Holon şəhərinin vitse-meri ilə görüş.  
15 iyun 2022-ci il 

Asiya İnkişaf Bankının Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamentinin 
nümayəndəsi ilə görüş. 23 iyun 2022-ci il 

USAID-in Azərbaycan üzrə missiyasının direktoru ilə görüş.  
24 iyun 2022-ci il 
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Caydev Sinqx ilə görüşüb. Görüşdə  
KOB-lara dəstək məqsədilə KOBİA 
və USAİD-in iştirakı ilə həyata keçi-
rilmiş birgə tədbirlərə dair fikir mü-
badiləsi aparılıb, C.Sinqxə gələcək 
fəaliyyətində uğurlar arzu edilib.

24.06.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Bakıda səfərdə 
olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
Gənclər Forumunun (ICYF) prezi-
denti Taha Ayhan ilə görüşüb. Gö-
rüşdə KOBİA və təşkilat arasında 
əməkdaşlığın inkişafından və birgə 
tədbirlərin təşkilindən məmnunluq 
ifadə edilib, əməkdaşlıq imkanları-
na dair fikir mübadiləsi aparılıb. 
Görüş çərçivəsində həmçinin,  
KOBİA və İCYF arasında Bakıda 
növbəti İnvestisiya Sammitinin 
keçirilməsinə dair əməkdaşlıq 
haqqında Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb.

27-28.06.2022

KOBİA nümayəndələri 27 iyun – 
Mikro, Kiçik və Orta Sahibkarlar 
günü ilə bağlı Nyu-Yorkda BMT-nin 
Baş Qərargahında keçirilmiş “Da-
vamlılıq və yenidənqurma: davam-
lı inkişaf üçün KOB-lar” mövzu-
sunda konfransda iştirak ediblər. 
Konfransdakı çıxışında KOBİA-nın 
fəaliyyəti, ölkəmizdə KOB-ların 
dəstəklənməsi üçün həyata keçi-
rilən tədbirlər və dəstək alətləri 
barədə məlumat verib.

ABŞ-a işgüzar səfər çərçivəsində 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ABŞ-ın Al-
hambra Palatasının həmtəsisçisi və 
idarəedici partnyoru xanım Anjum 
Malik, Türkiyənin Nyu-Yorkdakı Baş 
konsulu Reyhan Özgür, Kiçik Biznes 
üzrə Beynəlxalq  Şuranın preziden-
ti və baş icraçı direktoru Ayman 
ElTarabişi ilə görüşüb. Görüşlərdə 
müvafiq olaraq palata və KOBİA 

arasında mümkün əməkdaşlığa, 
Azərbaycan və ABŞ-ın biznes da-
irələri arasında yeni əlaqələrin qu-
rulmasına, Azərbaycan və ABŞ-da 
fəaliyyət göstərən Türkiyə iş adam-
ları arasında əməkdaşlıq imkanları-
na dair fikir mübadiləsi aparılıb.  

04-07.07.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) rəhbərli-
yi ABŞ-da işgüzar səfərdə olub. 
Səfər çərçivəsində KOBİA nü-
mayəndələri bir sıra tədbirlərdə 
iştirak edib, ABŞ-ın sahibkarlıq-
la bağlı müxtəlif qurumlarında 
görüşlər keçiriblər. Vaşinqtonda 
“Azərbaycanla biznes qurmaq: 
ABŞ və Azərbaycan biznesləri 
üçün imkanlar və təşviq proqram-
ları” mövzusunda Dəyirmi Masada 
təqdimatla çıxış edən KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Azərbaycanın əlverişli biz-
nes və investisiya mühiti, o cümlə-
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02

01

KOBİA-nın nümayəndə heyətinin ABŞ-a səfəri.  
4-7 iyul 2022-ci il

KOBİA nümayəndələrinin ABŞ-a səfəri.  
27-28 iyun 2022-ci il 

ICYF prezidenti ilə görüş. 24 iyun 2022-ci il

03

edib və Azərbaycanın regiondakı 
aparıcı rolu, ölkə iqtisadiyyatı, əl-
verişli biznes və investisiya poten-
sialı, o cümlədən işğaldan azad 
edilmiş Qarabağda biznes imkan-
ları, KOBİA-nın xarici iş adamlarına 
göstərdiyi dəstək barədə məlumat 
verib. 

Səfər çərçivəsində KOBİA-a sədri 
ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentli-
yinin (USAİD) administratorunun 
köməkçisinin müavini Aleksandr 
Sokolovski və Harry Bader, ABŞ-ın  
Beynəlxalq İnkişaf üzrə Maliyyə 
Korporasiyasının Beynəlxalq ma-
liyyə layihələri direktoru Tara Bla-
ke, Qlobal Sahibkarlar Şəbəkəsinin 
direktoru Conatan Ortmans, Dünya 

Bankının icraçı direktoru Katarzyna 
Zajdel Kurovska, KOB Maliyyə Fo-
rumunun Biliklərin idarə edilməsi 
üzrə rəhbəri Kristina Kuşnir, ABŞ-ın  
Beynəlxalq Ticarət Administrasi-
yasının direktoru Metyu Edvards 
və Kiçik Biznes Administrasiyasının 
Ticarət siyasəti ofisinin direktoru 
Kristin Braun ilə görüşüb. Görüş-
lərdə müvafiq qurumlarla birgə 
əməkdaşlığa, ABŞ və Azərbaycan 
KOB-ları arasında əlaqələrin ge-
nişləndirilməsinə, KOB-lara dəstək 
məqsədilə birgə layihələrin həyata 
keçirilməsi imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb.

dən Qarabağın biznes potensialı, 
ölkəmizdə yerli və xarici iş adam-
ları üçün yaradılmış imkanlar 
barədə məlumat verib. 

Kiçik Biznes üzrə Beynəlxalq Şu-
ranın – ICSB Dünya Konqresi çər-
çivəsində keçirilmiş “Sahibkarlıq 
inqilabı – gələcək” mövzusunda 
paneldə KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov biz-
nesin inkişafına, sahibkarlıq sahə-
sində yeni trendlərə, Agentliyin 
fəaliyyətinə, KOB-lara göstərilən 
dəstək və xidmətlərə dair məlumat 
verib. 

Səfər çərçivəsində KOBİA rəhbər-
liyi Xəzər Siyasəti Mərkəzi tərəfin-
dən təşkil olunmuş görüşdə iştirak 
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13.07.2022

KOBİA-nın İdarə Heyəinin sədri 
Orxan Məmmədov Misir Ərəb Res-
publikasının ölkəmizdəki fövqə-
ladə və səlahiyyətli səfiri Hişam 
Mohamed Nağı Abdel Həmid ilə 
görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və 
Misir arasında birgə layihələrin 
icrasına, sahibkarların iştirakı ilə 
ortaq müəssisələrin yaradılma-
sı imkanlarına və qarşılıqlı biznes 
missiyaların təşkilinə dair fikir mü-
badiləsi aparılıb. 

14.07.2022

Qırğız Respublikasının ölkəmizdə-
ki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Kayrat Osmonaliyev və KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov arasında görüş keçirilib. 
Görüşdə KOB-ların iştirakı ilə birgə 
tədbirlərin, o cümlədən qarşılıq-
lı biznes missiyaların və sektoral 
dəyirmi masaların təşkili, müxtəlif 

layihələrə dair məlumat və sahib- 
karlara xidmətlərin göstərilmə-
si sahəsində təcrübə mübadiləsi 
barədə müzakirələr aparılıb.

14.07.2022

KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə “Ətraf 
mühit, sosial və idarəetmə (ESG) 
platforması: mövcud imkanlar və 
inkişaf perspektivləri” mövzusunda 
Dəyirmi Masa təşkil olunub. Tədbir 
Biznes mühiti və beynəlxalq rey-
tinqlər üzrə Komissiyanın “Korpo-
rativ idarəetmə, investisiyalar, in-
vestorların maraqlarının qorunması, 
biznes etikası və korporativ sosial 
məsuliyyət” İşçi Qrupunun 2022-ci 
il üçün fəaliyyət planı çərçivəsində 
keçirilib. 

“Korporativ idarəetmə, investisiya-
lar, investorların maraqlarının qo-
runması, biznes etikası və korpora-
tiv sosial məsuliyyət” İşçi Qrupunun 
rəhbəri, KOBİA-nın İdarə Heyətinin 

sədri Orxan Məmmədov, Biznes 
mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə 
Komissiyanın Katibliyinin rəhbəri, 
Prezident Administrasiyasının sek-
tor müdiri Vüsal Şıxəliyev və müxtə-
lif şirkətlərin rəhbərləri ESG-nin 
bizneslər üçün əhəmiyyəti, dövlət 
qurumlarında “ESG”nin tətbiqinin 
ölçülməsi aləti”nin həyata keçiril-
məsi, ESG platformasının formalaş-
ması sahəsində mövcud imkanlar və 
təkliflər, bu platformanın yaradılma-
sına qlobal baxış, ESG platforma-
sının qurulmasında İT şirkətlərinin 
iştirakı barədə çıxış ediblər.  

20.07.2022

İraqın iş adamlarından ibarət nü-
mayəndə heyəti ölkəmizdə səfər 
çərçivəsində KOBİA-da olublar. 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Bağdad Ti-
carət Palatasının İdarə Heyətinin 
üzvü Alaa Nurun başçılıq etdiyi 
biznes nümayəndə heyəti arasında 

3

4

1

2
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02

01 Misirin Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.  
13 iyul 2022-ci il 
Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.  
14 iyul 2022-ci il

“Ətraf mühit, sosial və idarəetmə platforması: mövcud imkanlar və 
inkişaf perspektivləri” mövzusunda Dəyirmi Masa. 14 iyul 2022-ci il

İraqlı iş adamları ilə görüş.  
20 iyul 2022-ci il 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.  
25 iyul 2022-ci il 
Polşanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.  
28 iyul 2022-ci il 

KOBİA nümayəndələrinin Özbəkistana səfəri.  
1-2 avqust 2022-ci il 

03

04

05

06

07

keçirilmiş görüşdə iş adamları ara-
sında əlaqələrin inkişafına, birgə 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

25.07.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov və Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdə-
ki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Məhəmməd Əl Bluşi arasında gö-
rüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan 
və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin iş 
adamları arasında əlaqələrin ge-
nişləndirilməsinə, bu sahədə birgə 
təşəbbüslərə, KOB sahəsində təc-
rübə mübadiləsinə dair fikir müba-
diləsi aparılıb. 

28.07.2022

Polşa Respublikasının Azərbaycan 
Respublikasındakı fövqəladə və 

5

6

7

səlahiyyətli səfiri Rafal Poborski və 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov arasında görüş 
keçirilib. Görüşdə KOB sahəsində 
əməkdaşlıq imkanları, o cümlə-
dən birgə layihə və təşəbbüslərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.   

01-02.08.2022

Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd 
şəhərində Azərbaycan Respubli-
kası ilə Özbəkistan Respublikası 
arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə 
Hökumətlərarası Komissiyanın  
11-ci iclası keçirilib. İclas çərçivə-
sində Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyi (KOBİA) və Özbəkistan 
Respublikasının Prezidenti yanında 

sahibkarlıq subyektlərinin hüquq 
və qanuni mənafelərinin müdafiəsi 
üzrə Müvəkkil arasında əməkdaş-
lığa dair Memorandum imzalanıb. 
Sənəd iki ölkə arasında sahibkar-
ların hüquqlarının və qanuni mə-
nafelərinin müdafiəsi sahəsində 
əməkdaşlığı, birgə və əlaqələndi-
rilmiş tədbirləri nəzərdə tutur.
Özbəkistana səfər çərçivəsində 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov yoxsulluğun 
azaldılması və iqtisadi inkişaf 
nazirinin müavini – Sahibkarlığın 
İnkişafı Agentliyinin direktoru 
Mirzoxid Ubaydullayevlə işgüzar 
səhər yeməyi çərçivəsində gö-
rüşüb. Görüşdə KOB sahəsində 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 
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03.08.2022

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Koreya Bey-
nəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin 
(KOICA) Azərbaycan ofisinin di-
rektoru Moon Jong Hyun ilə gö-
rüşüb. Görüşdə yerli KOB-larla 
bağlı potensial birgə təşəbbüs-
lərə dair fikir mübadiləsi aparılıb,  
KOBİA-nın fəaliyyəti barədə mə-
lumat verilib.

06.08.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov 
ölkəmizdə səfərdə olan “Albay-
rak İnşaat”ın baş direktoru Yunus 
Yılmazla görüşüb. Görüşdə Azər-
baycana investisiya qoyuluşu 

1

2
4

3

imkanlarına və bu sahədə KOBİ-
A-nın dəstəyinə dair fikir müba-
diləsi aparılıb.

08.08.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ölkəmiz-
də səfərdə olan Türk Dünyası və 
Beynəlxalq İş Dünyası İnvestisiya 
Birliyi Konfederasiyasının (TÜRK-
BİRKON) sədri Hakan Aktürkün 
rəhbərlik etdiyi heyət ilə görü-
şüb. Görüşdə türk iş adamlarının 
Azərbaycanda biznes qurmasına 
KOBİA-nın dəstək imkanlarına və 
əməkdaşlıq perspektivlərinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

17.08.2022

KOBİA ABŞ – Azərbaycan Ticarət 
Palatasına (USACC) üzv olub. Bu 

əməkdaşlıq KOBİA və ABŞ-ın 
KOB sahəsində fəaliyyət göstərən 
qurumları, eləcə də Azərbay-
can və ABŞ iş adamları arasında 
əməkdaşlığın genişləndirilmə-
sinə, birgə tədbirlərin və layihələ-
rin icrasına xidmət edəcəkdir.

 24.08.2022

Qazaxıstan Respublikasının Pre-
zidenti Kasım-Jomart Tokaye-
vin ölkəmizə səfəri çərçivəsində 
Bakıda Qazaxıstan-Azərbaycan 
İşgüzar Şurasının ilk iclası ke-
çirilib. İclas çərçivəsində Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyi (KOBİA) və Qazaxıstanın  
“QazTrade” Ticarət Siyasətinin 
İnkişafı Mərkəzi Səhmdar Cəmiy-
yəti arasında əməkdaşlığa dair 
Anlaşma Memorandumu imzala-
nıb. 
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01

05

06

07

Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyinin Azərbaycan 
ofisi ilə görüş. 3 avqust 2022-ci il 

“Albayrak İnşaat” şirkətinin nümayəndələri ilə görüş.  
6 avqust 2022-ci il 

TÜRKBİRKON ilə görüş. 8 avqust 2022-ci il 

KOBİA ABŞ – Azərbaycan Ticarət Palatasına üzv olub.  
17 avqust 2022-ci il 

Qazaxıstan-Azərbaycan İşgüzar Şurasının iclası.  
24 avqust 2022-ci il 

“QazTrade” Ticarət Siyasətinin İnkişafı Mərkəzi ilə görüş. 24 
avqust 2022-ci il

Qazaxıstanın Xarici Ticarət Palatası ilə görüş.  
25 avqust 2022-ci il 

03

04

24.08.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ölkəmiz-
də səfərdə olan Qazaxıstanın 
“QazTrade” Ticarət Siyasətinin 
İnkişafı Mərkəzi Səhmdar Cə-
miyyətinin baş direktoru Əzəmət 
Əsgərulı ilə görüşüb. Görüşdə 
qarşılıqlı ticarət missiyalarının 
təşkilinə, ölkələrimiz arasında 
ticarətin artırılması üçün kiçik və 
orta sahibkarlığa dəstək mexa-
nizmləri üzrə təcrübə mübadilə-
sinə və əməkdaşlıq imkanlarına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

25.08.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Qazaxıstanın 
Xarici Ticarət Palatasının İdarə 
Heyətinin sədri Ayan Yerenov ilə 
görüşüb. Görüşdə əməkdaşlıq 
imkanlarına və KOBİA-nın iştira-
kı ilə ölkələrimiz arasında işgüzar 
əlaqələrin genişləndirilməsinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Memorandumda ticarət məsə- 
lələri üzrə məlumat və təcrübə 
mübadiləsinə, birgə tədbirlərdə 
iştiraka dair məsələlər öz əksini 
tapıb. 

İşgüzar Şuranın iclasındakı çıxı-
şında KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov ölkələ-
rimiz arasında işgüzar əlaqələrin 
möhkəmlənməsində sahibkar-
ların rolunu qeyd edib, İşgüzar 
Şuranın Azərbaycan və Qazaxıs-
tan iş adamları arasında birbaşa 
əlaqələrin genişləndirilməsində, 
birgə layihələrin reallaşdırılma-
sında əhəmiyyətini vurğulayıb.
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29.08.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ölkəmiz-
də səfərdə olmuş Türkiyənin 
“OYAK” Şirkətlər Qrupunun kim-
ya sektoru üzrə prezidenti Eren 
Ziya Dik ilə görüşüb. Görüşdə 
şirkətin Azərbaycanda potensial 
fəaliyyət istiqamətlərinə dair fi-
kir mübadiləsi aparılıb.

06.09.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Asiya İnkişaf 
Bankının “Cənubi Qafqaz – regi-
onal aqro-qida dəyər zəncirinin 
qiymətləndirilməsi” layihəsinin 
baş beynəlxalq eksperti Stiv Al-
len ilə görüşüb. Görüşdə aqrar 
və qida sektorlarının ölkə iqtisa-
diyyatının dəyər zəncirində əhə-

1
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3

miyyətli rol oynamaqla yanaşı, 
KOB-ların fəaliyyəti baxımından 
da vacib sektorlar olduğu vur-
ğulanıb. Agentliyin aqrar və qida 
sektorlarında çalışan KOB-lara 
göstərdiyi dəstək və xidmətlər 
diqqətə çatdırılıb, müvafiq layihə 
çərçivəsində əməkdaşlıq imkan-
ları müzakirə edilib. 

06.09.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ölkəmizdə 
səfərdə olan Anadolu Aslanları 
İşadamları Dərnəyinin (ASKON) 
sədr müavini Mustafa Necati İşı-
kın rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb. Görüşdə yer-
li və Türkiyə KOB-ları arasında 
əlaqələrin genişləndirilməsinə, 
birgə layihələrin icrasına dair fi-
kir mübadiləsi aparılıb.

07.09.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Yaponiya 
Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agent-
liyinin (JICA) Şərqi və Mərkəzi 
Asiya, Qafqaz üzrə Baş departa-
mentinin direktor müavini Hideki 
Tanabenin rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyəti ilə görüşüb. 

Görüşdə KOB-lara dəstək və 
xidmət sahəsində qabaqcıl bey-
nəlxalq təcrübənin öyrənilmə-
si üçün KOBİA-nın beynəlxalq 
təşkilatlarla, o cümlədən JICA 
ilə əməkdaşlığa önəm verdiyi 
vurğulanıb, birgə layihələrin hə-
yata keçirilməsinə, Yaponiyanın 
müvafiq qurumları ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsinə dəstəyə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 
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Asiya İnkişaf Bankının eksperti ilə görüş.  
6 sentyabr 2022-ci il
Anadolu Aslanları İşadamları Dərnəyi ilə görüş.   
6 sentyabr 2022-ci il
Yaponiyanın JICA təşkilatı ilə görüş.   
7 sentyabr 2022-ci il
Türkiyənin “CTech” şirkəti ilə görüş.   
8 sentyabr 2022-ci il

İsveçrə Konfederasiyasının səfiri ilə görüş.   
12 sentyabr 2022-ci il
İsrail-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının Müşahidə 
Şurasının iclası. 14 sentyabr 2022-ci il

Türkiyənin “OYAK” Şirkətlər Qrupu ilə görüş.  
29 avqust 2022-ci il 

08.09.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Türkiyənin 
“CTech” şirkətinin İdarə Heyə-
tinin üzvü və Baş meneceri Cü-
neyd Fırat ilə görüşüb. 

Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə 
– “ADEX” və Beynəlxalq Daxili 
Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xi-
lasetmə – “Securex Caspian” 
sərgiləri çərçivəsində keçirilən 
görüşdə investisiya imkanları-
na, xarici iş adamlarına KOBİA 
tərəfindən göstərilən dəstək və 
xidmətlərə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

08.09.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov və İsveçrə 
Konfederasiyasının ölkəmizdəki 

5
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fövqəladə və səlahiyyətli səfi-
ri xanım Muriel Peneveyre ara-
sında görüş keçirilib. Görüşdə 
hər iki ölkənin biznes qurumları 
arasında əlaqələrin genişləndi-
rilməsi imkanları və KOBİA-nın 
dəstəyi ilə nümayəndə heyətinin 
Cenevrəyə gözlənilən səfəri mü-
zakirə edilib.

14.09.2022 

Şuşa şəhərində İsrail-Azərbay-
can Ticarət və Sənaye Palata-
sının Müşahidə Şurasının iclası 
keçirilib. İclasda İsrail şirkətləri 
tərəfindən Qarabağda və Azər-

baycanın digər bölgələrində po-
tensial layihələrin icrasına dair 
təqdimatlar keçirilib, palatanın 
2023-cü ildəki fəaliyyətinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. Tədbir-
də çıxış edən KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov ölkələrimiz arasında kiçik 
və orta sahibkarlıq sahəsində 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
imkanları barədə məlumat verib. 
İclas çərçivəsində KOBİA, İsrail 
Ticarət Palataları Federasiyası 
və İsrail-Azərbaycan Ticarət və 
Sənaye Palatası arasında əmək-
daşlığa dair üçtərəfli memoran-
dum imzalanıb.
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16.09.2022

Şuşa Türk Biznes Forumu çərçi-
vəsində KOBİA-nın İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov Türk 
Ticarət və Sənaye Palatasının və 
Türkiyə Palatalar və Birjalar Birli-
yinin prezidenti M.Rifat Hisarcık-
lıoğlu ilə görüşüb. Görüşdə yeni 
əməkdaşlıq istiqamətlərinə və 
birgə təşəbbüslərin reallaşdırıl-
ması imkanlarına dair fikir mü-
badiləsi aparılıb. 

16.09.2022

Şuşa Türk Biznes Forumunda iş-
tirak etmək məqsədilə ölkəmizdə 
səfərdə olan Türk Dövlətləri Təş-
kilatının baş katibi Bağdad Amre-
yev ilə KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov arasın-
da görüş keçirilib. Görüşdə Türk 
Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində 
kiçik və orta sahibkarlığın dəstək-
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lənməsi üzrə əməkdaşlıq imkan-
ları müzakirə edilib.

17.09.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Şuşa şəhə-
rində keçirilmiş Qarabağ regio-
nunun bərpası və inkişafına həsr 
olunmuş Şuşa Türk Biznes Fo-
rumda iştirak etmək məqsədilə 
ölkəmizdə səfərdə olan Qırğızıs-
tanın Ticarət və Sənaye Palatası 
Şurasının sədri Kubaniçbek Ka-
sımalıyev ilə görüşüb. KOBİA-da 
təşkil olunmuş görüşdə KOB-la-
ra dəstək sahəsində əməkdaşlıq 
imkanlarına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb.

19.09.2022 

Özbəkistanın Sahibkarlığın İn-
kişafı Agentliyinin nümayəndə 
heyəti Kiçik və Orta Biznesin 

İnkişafı Agentliyində (KOBİA) 
olub. KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov və nü-
mayəndə heyətinin rəhbəri, Öz-
bəkistanın Sahibkarlığın İnkişafı 
Agentliyinin sədr müavini İlxom 
Xalpayev arasında keçirilmiş 
görüşdə Şuşada keçirilmiş Türk 
Biznes Forumunda iki qurum 
arasında imzalanmış Yol Xəritə-
sinə və əməkdaşlıq imkanlarına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

21.09.2022 

İsveçrənin Cenevrə şəhərində 
İsveçrə-Azərbaycan Ticarət və 
Sənaye Palatasının təşkilatçılığı, 
KOBİA və Azərbaycan Respub-
likasının İsveçrə Konfederasi-
yasındakı Səfirliyinin dəstəyi ilə 
İsveçrə-Azərbaycan Ticarət və 
Sənaye Palatasının (SACCI) tə-
sis konfransı keçirilib. Tədbir-
də Azərbaycan Respublikasının  
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Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi ilə görüş.  
16 sentyabr 2022-ci il

İsveçrə-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının 
təsis konfransı. 21 sentyabr 2022-ci il
Cenevrəyə səfər çərçivəsində KOBİA-nın İdarə Heyəti 
sədrinin keçirdiyi görüşlər. 21 sentyabr 2022-ci il

Türk Ticarət və Sənaye Palatasının və Türkiyə Palatalar və 
Birjalar Birliyinin prezidenti ilə görüş. 16 sentyabr 2022-ci il

Özbəkistanın Sahibkarlığın İnkişafı Agentliyinin 
nümayəndələri ilə görüş. 19 sentyabr 2022-ci il

Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye Palatası Şurası ilə görüş. 
17 sentyabr 2022-ci il

İsveçrə Konfederasiyasında 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Fuad İsgəndərov, İsveçrə Kon-
federasiyasının Azərbaycandakı 
səfiri Muriel Peneveyre, İsveç-
rə-Azərbaycan Ticarət və Səna-
ye Palatasının prezidenti Klaude 
Haegi, KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov 
və digərləri ölkələrimiz arasın-
da əməkdaşlığa, palatanın fəa-
liyyətinə, iş adamları arasında 
əlaqələrin genişləndirilməsinə 
dair çıxış ediblər. Tədbir çərçi-
vəsində palatanın yeni strukturu 
təsdiqlənib, idarə heyəti və pa-
lataya yeni üzvlər seçilib, qarşı-
dakı dövrdə palata çərçivəsində 

5

6

görüləcək işlər müzakirə edilib, 
SACCI-yə üzv olan Azərbaycan 
və İsveçrə şirkətləri arasında 
ikitərəfli görüşlər təşkil edilib. 

21.09.2022 

Cenevrəyə səfər çərçivəsində 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İsveçrə-Azər-
baycan Ticarət və Sənaye Pala-
tasının prezidenti Klaude Hae-
gi,  Ümumdünya Əqli Mülkiyyət 
Təşkilatının Baş direktorunun 
köməkçisi Marko Aleman, Ce-
nevrə Ticarət, Sənaye və Xid-
mətlər Palatasının direktoru Nat-

halie Hardyn, SECO-nun Cənubi 
Qafqaz, Rusiya, Belarus, Türkmə-
nistan, Özbəkistan, İsveç və Kipr 
üzrə İkitərəfli İqtisadi Əlaqələr 
– Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə 
müdiri Seraina Siqron, BMT-nin 
Avropa İqtisadi Komissiyasının 
(UNECE) İqtisadi Əməkdaşlıq 
və Ticarət üzrə direktoru Eliza-
bet Tuerk, İsveçrə-Şərqi Avropa, 
Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz 
Birgə Ticarət Palatasının (JCC) 
idarəedici direktoru Dorit Sallis 
ilə görüşüb. Görüşlərdə Azər-
baycan və İsveçrə iş adamları 
arasında əməkdaşlığın genişlən-
dirilməsinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb.  
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22.09.2022 

Cenevrədə “Azərbaycan 2022: 
Avropa və Asiya üçün enerji 
mənbəyi və logistika mərkəzi” 
mövzusunda Dəyirmi Masa ke-
çirilib. Tədbir Cenevrə Ticarət, 
Sənaye və Xidmətlər Palatası-
nın (CCIG) təşkilatçılığı, İsveç-
rə-Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya, 
Cənubi Qafqaz Birgə Ticarət Pa-
latası (JCC), Kiçik və Orta Bizne-
sin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) və 
“SOCAR Trading”in dəstəyi ilə 
təşkil olunub. Dəyirmi masada 
Azərbaycan Respublikasının İs-
veçrə Konfederasiyasında fövqə-
ladə və səlahiyyətli səfiri Fuad 
İsgəndərov, KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov, Cenevrə Ticarət, Sənaye və 
Xidmətlər Palatasının direktoru 
Nathalie Hardyn, İsveçrə-Şərqi 
Avropa, Mərkəzi Asiya, Cənubi 
Qafqaz Birgə Ticarət Palatasının 
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idarəedici direktoru Dorit Sallis, 
SECO-nun Cənubi Qafqaz və di-
gər ölkələr üzrə idarəsinin müdiri 
Seraina Siqron və “SOCAR Tra-
ding”in təmsilçisi Tağı Tağızadə 
mövzu ilə bağlı çıxış ediblər. 

Həmçinin tədbir çərçivəsində  
KOBİA, İsveçrə-Şərqi Avropa, 
Mərkəzi Asiya, Cənubi Qafqaz Bir-
gə Ticarət Palatası (JCC) və “Swiss 
Alternative Financing” şirkəti ara-
sında əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu imzalanıb.

26.09.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Türkiyənin 
“Bermmak” şirkətinin Baş direk-
toru Hıdır Akyürek ilə görüşüb. 

Görüşdə Azərbaycanın ka-
fel-metlax sənayesinə investi-
siya qoyuluşu imkanları nəzər-
dən keçirilib, nümayəndə heyəti  

KOBİA-nın dəstək xidmətləri 
barədə məlumatlandırılıb. 

28.09.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov “ASEL-
SAN-BAKÜ” şirkətinin direktoru 
Özgür Kürüm ilə görüşüb.  Gö-
rüşdə informasiya-kommunika-
siya texnologiyaları sahəsində  
KOB-ların rolunun artırılması 
üzrə mümkün əməkdaşlıq is-
tiqamətlərinə, texnoloji startap-
lara birgə dəstək imkanlarına 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

29.09.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Pakistanın 
İnformasiya Texnologiyaları və 
Telekommunikasiya Nazirliyinin 
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Pakistanın İnformasiya Texnologiyaları və Telekommunikasiya 
Nazirliyinin nümayəndə heyəti ilə görüş. 29 sentyabr 2022-ci il

Belçikanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.  
3 oktyabr 2022-ci il

Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri ilə 
görüş. 3 oktyabr 2022-ci il

Cenevrədə “Azərbaycan 2022: Avropa və Asiya üçün 
enerji mənbəyi və logistika mərkəzi” mövzusunda 
Dəyirmi Masa. 22 sentyabr 2022-ci il 

Türkiyənin “Bermmak” şirkəti ilə görüş. 26 sentyabr 2022-ci il 

“ASELSAN-BAKÜ” şirkəti ilə görüş. 28 sentyabr 2022-ci il 

Türkiyənin İzmir Ticarət Palatasının nümayəndə heyəti 
ilə görüş. 30 sentyabr 2022-ci il 

nümayəndə heyəti və biznes nü-
mayəndələri ilə görüşüb. Bakıda 
təşkil olunmuş Azərbaycan-Pa-
kistan Texnologiya Forumu çər-
çivəsində keçirilmiş görüşdə 
mümkün əməkdaşlıq imkanları-
na və KOBİA-nın hər iki ölkədən 
olan KOB-ları əlaqələndirmək 
üçün planlaşdırdığı fəaliyyətlərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

30.09.2022

Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə-
nin İzmir Ticarət Palatasının nü-
mayəndə heyəti Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyində 
(KOBİA) olub. KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov və nümayəndə heyəti arasın-
da keçirilmiş görüşdə Agentliyin 
sahibkarlara göstərdiyi dəstək və 
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xidmətlər barədə məlumat verilib, 
hər iki ölkənin biznesləri arasında 
kənd təsərrüfatı, kimya sənayesi, 
qida və s. sahələrdə əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi imkanlarına dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

03.10.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Belçika Kral-
lığının ölkəmizdəki fövqəladə və 
səlahiyyətli səfiri Mişel Pitermans, 
Belçikanın Türkiyədəki Baş Kon-
sulluğunun Ticarət və İnvestisiya 
üzrə komissarları Cerard Seghers 
və Sara Deckmyn ilə görüşüb. 
Görüşdə birgə tədbirlərin təşki-

linə, investisiyaların təşviqinə və  
KOB-ların əlaqələndirilməsinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

03.10.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov Dünya Bankının Azərbaycan 
üzrə ölkə meneceri Sara Maykl 
ilə görüşüb. Görüşdə yerli biz-
neslərin maliyyəyə çıxışının 
asanlaşdırılması, bu istiqamətdə 
birgə layihələrin həyata keçiril-
məsi üçün təşəbbüslərə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 
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05.10.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Türkiyə-
nin “Albayrak Holdinq”in İdarə 
Heyətinin üzvü İbrahim Karaca 
ilə görüşüb. Görüşdə ölkəmizə 
investisiya qoyuluşu və birgə 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

06-07.10.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyəti 
İstanbula səfər çərçivəsində Tür-
kiyənin dövlət və özəl qurumları ilə 
bir sıra görüşlər keçirib.

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədovun Türkiyənin 
“Getir” şirkətinin baş icraçı direkto-
ru Hatice Evren, Anadolu Aslanları 
İş Adamları Dərnəyinin (ASKON) 
baş direktoru Orhan Aydın, Türk 
Girişim və İş Dünyası Konfede-

1

2
4

3

rasiyasının (TÜRKONFED) İdarə 
Heyətinin sədri Süleyman Sönmez, 
Müstəqil Sənayeçi və İş Adam-
ları Dərnəyinin (MÜSİAD) İdarə 
Heyətinin sədri Mahmut Asmalı, 
Beynəlxalq Biznes Forumun (IBF) 
prezidenti Erol Yarar və Türkiyәnin 
Xarici İqtisadi Əlaqələr Qurumunun 
(DEİK) prezidenti Nail Olpakla gö-
rüşlərində Azərbaycan və Türkiyə 
KOB-ları arasında əlaqələrin inki-
şafına, bu sahədə birgə əməkdaşlı-
ğa dair fikir mübadiləsi aparılıb.

Həmçinin səfər zamanı KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Türkiyənin “CCN Group”un 
İdarə Heyətinin üzvü Burak Vardan 
və heyəti ilə görüşərək ölkəmizdə 
dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığı çər-
çivəsində həyata keçirilə biləcək 
səhiyyə layihələrinə investisiya qo-
yuluşu imkanlarını müzakirə edib. 
Türkiyənin “MNG” Şirkətlər Qrupu-
nun İdarə Heyətinin sədri Mehmet 
Nazif Günal ilə keçirilmiş görüşdə 
isə nəqliyyat və logistika sahəsində 

əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

07.10.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov Estoniyanın “Accelera-
te Estonia” təşkilatının rəsmi 
nümayəndəsi Sebastian Toupy 
ilə görüşüb. Görüşdə Azərbay-
canda inovasiya ekosistemi və  
KOBİA-nın innovativ bizneslərin 
və startapların inkişafına yönəl-
miş dəstək mexanizmləri barədə 
fikir mübadiləsi aparılıb.

10.10.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ölkəmizdə 
səfərdə olan Moldova nümayən-
də heyəti ilə görüşüb. Nümayən-
də heyətinə Moldovanın Kənd 
Təsərrüfatı və Qida Sənayesi 
Nazirliyinin dövlət katibi Sergiu 
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04
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06
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İsveçrənin “Kromatix SA” şirkəti ilə görüş. 10 oktyabr 2022-ci il

Moldova nümayəndə heyəti ilə görüş. 10 oktyabr 2022-ci il

KOBİA ilə Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye Palatası arasın-
da Memorandum imzalanıb. 11 oktyabr 2022-ci il

KOBİA-nın İdarə Heyətinin Türkiyəyə səfəri.  
6-7 oktyabr 2022-ci il 

Türkiyənin “Albayrak Holdinq”i ilə görüş. 
5 oktyabr 2022-ci il 

Estoniyanın “Accelerate Estonia” təşkilatının 
nümayəndəsi ilə görüş. 7 oktyabr 2022-ci il 

Azərbaycan-Moldova Hökumətlərarası 
Komissiyasının iclası. 10 oktyabr 2022-ci il

Gherciu, İnvestisiya Agentliyi-
nin baş direktoru Marin Ciobanu, 
Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və 
Müasirləşdirilməsi Agentliyinin 
direktoru Maksim Popop və di-
gərləri daxildir. Görüşdə hər iki 
ölkənin biznes dairələri arasında 
əlaqələrin inkişafına və bu sahə-
də birgə təşəbbüslərə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb, KOBİA nü-
mayəndələri və yerli sahibkarlar 
Moldovaya səfərə dəvət olunub. 

10.10.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov İsveçrənin 
“Kromatix SA” şirkətinin baş 
direktoru, İsveçrə-Azərbaycan 
Ticarət və Sənaye Palatasının 
üzvü Rafik Hanbali ilə görüşüb. 
Görüşdə alternativ enerji sekto-
runda imkanlar, şirkətin texno-
logiyasının Azərbaycanda həya-
ta keçirilən layihələrdə tətbiqi 
və bu sahədə yerli tərəfdaşların 
tapılmasına dəstək barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

7

6

5

10.10.2022

Bakıda Azərbaycan Respublikası 
ilə Moldova Respublikası arasın-
da iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə 
Hökumətlərarası Komissiyanın 
4-cü iclası keçirilib. İclasda çıxış 
edən KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov Agent-
liyin sahibkarlara göstərdiyi 
dəstək və xidmətlər barədə mə-
lumat verib, KOBİA-nın təcrübə 
mübadiləsi, biznes şəbəkələri 
arasında tərəfdaşlığın gücləndi-
rilməsi kimi istiqamətlərdə Mol-
dova ilə əməkdaşlığa hazır oldu-
ğunu bildirib. 

11.10.2022 

Bişkek şəhərində Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin və Qırğız Respublikasının 
Prezidenti cənab Sadır Japarovun 
iştirakı ilə bir sıra sənədlər, o cüm-
lədən KOBİA ilə Qırğızıstanın Ticarət 
və Sənaye Palatası arasında əmək-
daşlıq haqqında Anlaşma Memo-
randumu imzalanıb. Sənədi KOBİ-
A-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov və Qırğızıstanın Ticarət 
və Sənaye Palatasının prezidenti 
Marat Şarşekeyev imzalayıblar. Me-
morandumda ticarət və investisiya 
sahəsində əməkdaşlığın təşviqi, bu 
sahələrdə, eləcə də KOB-larla bağlı 
həyata keçirilən tədbirlər, təcrübə və 
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onlara göstərilən xidmətlərlə bağlı 
məlumat mübadiləsi, biznes mis-
siyaların təşkili, qarşılıqlı olaraq iş 
adamları arasında ikitərəfli əlaqələ-
rin inkişafına, biznes tərəfdaşların 
tapılmasına və əməkdaşlıq platfor-
malarının yaradılmasına dəstəyin 
göstərilməsi kimi məsələlər nəzər-
də tutulur.

12.10.2022 

Bişkek şəhərində KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
və Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye 
Palatasının prezidenti Marat Şar-
şekeyev arasında görüş keçirilib. 
Görüşdə KOBİA və Palata arasında 
imzalanmış memorandum çərçi-
vəsində KOB-lara dəstək sahəsin-
də əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, 
təcrübə mübadiləsi, Azərbaycan 
və Qırğızıstan biznesləri arasında 
əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
üçün gələcək fəaliyyət istiqamət-
ləri müzakirə edilib.

1

2
4

3

17.10.2022

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) ABŞ-ın KOB 
Maliyyə Forumuna (SME Finance 
Forum) üzv qəbul edilib. 2012-ci 
ildən fəaliyyət göstərən təşkilat 
190-dan çox ölkədən KOB-la-
rın maliyyələşdirilməsi ilə məş-
ğul olan 250-dən artıq təşkila-
tı, 80-dən çox ölkədən maliyyə 
mütəxəssislərini sıralarında bir-
ləşdirir. Forum çərçivəsində KO-
B-ların maliyyəyə çıxışına dair 
təcrübə və məlumat mübadiləsi 
həyata keçirilir, bu sahədə fəa-
liyyət göstərən müvafiq insti-
tutların əlaqələri genişləndirilir. 
KOBİA-nın KOB Maliyyə Forumu-
na üzv olması Agentliyə ölkəmiz-
də KOB-ların maliyyəyə çıxışı və 
bu sahədə mövcud dəstək təd-
birləri barədə təcrübəsini bölüş-
məyə, foruma üzv təşkilatların 
KOB-ların maliyyələşdirilməsi 
ilə bağlı təcrübəsini öyrənməyə, 
müvafiq təşkilatlar və yerli KOB 

subyektləri arasında əlaqələrin 
qurulmasına, kiçik və orta biznes 
sahəsində əməkdaşlığın geniş-
ləndirilməsinə imkan verəcəkdir.

18.10.2022 

Macarıstanın ölkəmizdəki fövqəla-
də və səlahiyyətli səfiri Tamaş Yo-
jef Torman Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyində (KOBİA) olub. 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədovla keçirilmiş gö-
rüşdə Azərbaycan və Macarıstan 
arasında KOB sahəsində əməkdaş-
lığa, bu istiqamətdə birgə tədbirlə-
rin təşkilinə, hər iki ölkənin biznes 
dairələri arasında əlaqələrin geniş-
ləndirilməsinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

19.10.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov 
ölkəmizdə səfərdə olan İslam 
İnkişaf Bankı Qrupuna daxil olan 
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Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.  
18 oktyabr 2022-ci il

DEİK-in Türkiyə-Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurası ilə 
görüş. 20 oktyabr 2022-ci il

KOBİA KOB Maliyyə Forumuna üzv qəbul edilib.
17 oktyabr 2022-ci il

Polşa Sahibkarlar və İşəgötürənlər Birliyinin və Varşava Sahibkarlar 
İnstitutunun rəhbər heyəti ilə görüş. 21 oktyabr 2022-ci il

İstanbul Sənayeçi və İş Adamları Dərnəkləri Federasiyası. 
 21 oktyabr 2022-ci il

Qırğızıstanın Ticarət və Sənaye Palatası ilə görüş.  
12 oktyabr 2022-ci il

Beynəlxalq İslam Ticarət Maliyyə Korporasiyasının 
nümayəndələri ilə görüş. 19 oktyabr 2022-ci il

İspaniyanın Ankaradakı Səfirliyinin Azərbaycan, Türkiyə və 
Gürcüstan üzrə bazar analitiki ilə görüş . 22 oktyabr 2022-ci il

Beynəlxalq İslam Ticarət Maliyyə 
Korporasiyasının (ITFC) nümayən-
dələri ilə görüşüb. Görüşdə ticarət 
əməliyyatlarının asanlaşdırılması-
na, yerli KOB-lara texniki dəstəyin 
göstərilməsinə və KOB-ların ma-
liyyəyə çıxışına dair fikir müba-
diləsi aparılıb.  

20.10.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türkiyənin Xa-
rici İqtisadi Əlaqələr Qurumunun 
(DEİK) Türkiyə-Azərbaycan Əmək-
daşlıq Şurasının İcraiyyə Komitə-
sinin sədri Mustafa Kemal Koloğlu 
ilə görüşüb. Görüşdə əməkdaşlıq 
imkanlarına və birgə təşəbbüslərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

21.10.2022 

Polşa Sahibkarlar və İşəgötürənlər 
Birliyinin və Varşava Sahibkarlar 
İnstitutunun rəhbər heyəti ölkəmizə 
səfər çərçivəsində Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyində (KOBİA) 

5

6 8

7

olublar. KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov ilə keçi-
rilmiş görüşdə bizneslər arasında 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə, 
təcrübə mübadiləsinə, qarşılıqlı 
səfərlərin və işgüzar missiyaların 
təşkilinə dair fikir mübadiləsi apa-
rılıb. Görüşdə Polşanın Azərbaycan-
dakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Rafal Poborski də iştirak edib.

21.10.2022 

İstanbul Sənayeçi və İş Adamları 
Dərnəkləri Federasiyasının sədri 
Muammər Öməroğlu və təşkilata 
üzv olan İstanbul iş adamları ölkə-
mizdə səfərdədir. Səfər çərçivə-

sində nümayəndə heyəti Kiçik və 
Orta Biznesin İnkşafı Agentliyində 
(KOBİA) də olub.  Agentliyin İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
və nümayəndə heyəti arasında ke-
çirilmiş görüşdə Azərbaycan və Tür-
kiyə iş adamları arasında əməkdaş-
lıq imkanlarının genişləndirilməsinə 
və bu sahədə hər iki qurumun birgə 
təşəbbüslərinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb.

22.10.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov İs-
paniyanın Ankaradakı Səfirliyinin  

8 5



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan 
üzrə bazar analitiki Şayeste Ekin-
ci ilə görüşüb. Görüşdə KOB-lara 
göstərilən xidmət və dəstək mexa-
nizmləri, birgə əməkdaşlıq imkan-
ları barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

27.10.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türkiyənin qa-
baqcıl texnologiya şirkətlərindən 
olan “HAVELSAN”ın regional me-
neceri Erhan Kanat ilə görüşüb. 
Görüşdə proqram təminatı, tex-
noloji həllər sahəsində Azərbay-
can startapları və şirkət arasında 
mümkün əməkdaşlığa dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

1

2

3

4

27.10.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov və 
Rusiya Federasiyasının Prezidenti 
yanında Sahibkarların Hüquqları-
nın Müdafiəsi üzrə müvəkkil Boris 
Titov arasında görüş keçirilib. 

Görüşdə KOB-ların hüquqları-
nın müdafiəsi və bu istiqamətdə  
KOBİA-nın dəstək mexanizmlərinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

27.10.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov Rusiya 
Sənayeçilər və Sahibkarlar İttifaqı-

nın prezidenti Aleksandr Şoxin ilə 
görüşüb. 

Görüşdə Azərbaycan və Rusiya iş 
adamları arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi, bu sahədə hər 
iki qurumun birgə fəaliyyətinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

29.10.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Almaniyanın 
İqtisadi İnkişaf və Xarici Ticarət 
Federal Assosiasiyasının idarə- 
edici direktoru Urs Unkauf ilə gö-
rüşüb. Görüşdə birgə əməkdaşlıq 
imkanlarına dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. 
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Türkiyənin “HAVELSAN” şirkəti ilə görüş.  
27 oktyabr 2022-ci il

Rusiya Prezidenti yanında Sahibkarların Hüquqlarının 
Müdafiəsi üzrə müvəkkillə görüş. 27 oktyabr 2022-ci il

Almaniyanın İqtisadi İnkişaf və Xarici Ticarət Federal 
Assosiasiyası ilə görüş. 29 oktyabr 2022-ci il

KOBİA və Qətər Ticarət və Sənaye Palatası arasında 
Saziş imzalanıb.30 oktyabr 2022-ci il 

KOBİA-nın İdarə Heyəti sədrinin Türkiyədə keçirdiyi 
görüşlər. 2-3 noyabr 2022-ci il 

Rusiya Sənayeçilər və Sahibkarlar İttifaqı ilə görüş. 
27 oktyabr 2022-ci il

30.10.2022 

Qətərdə Kiçik və Orta Biznesin İn-
kişafı Agentliyi (KOBİA) və Qətər 
Ticarət və Sənaye Palatası arasında 
Azərbaycan – Qətər Birgə Biznes 
Şurasının yaradılması haqqında 
Saziş imzalanıb. Sənədi KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov və Qətər Ticarət və Sənaye 
Palatasının İdarə Heyətinin üzvü Əli 
Bin Əbdüllətif Əl Mesned imzalayıb-
lar. Azərbaycan-Qətər Biznes Şurası 
ölkələrimiz arasında ikitərəfli iqtisa-
di-ticarət əməkdaşlığının ümumi 
vəziyyəti və gələcək istiqamətləri-
nin müzakirə ediləcəyi, sahibkarlar 

6

5

arasında əlaqələrin təşviq olunaca-
ğı platforma olacaqdır. 

 02-03.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türkiyənin İs-
tanbul şəhərində bir sıra görüşlər 
keçirib. Türkiyənin Tüm Kalkınma İş 
Adamları və Girişimçilər Təşkilatının 
(TÜMKİAD) sədri Nihat Tanrıkulu ilə 
görüşdə Azərbaycan və Türkiyənin 
işgüzar dairələri arasında əməkdaş-
lığa, investisiya qoyuluşu imkanları-
na və birgә tәdbirlәrin tәşkilinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb.

Türkiyə Gənclik Vakfının rəhbəri 
İbrahim Beşinci ilə görüşdə sahib- 
karlıq düşüncə tərzinə, gənclərin 
biznes fəaliyyətinə təşviq olun-
ması və bu istiqamətdə birgə 
əməkdaşlıq imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. İstanbulda 
keçirilmiş “MÜSİAD EXPO 2022” 
sərgisi çərçivəsində KOBİA İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
Malayziya Beynəlxalq İslam Ti-
carət və Sənaye Palatasının sədri 
Hacı Məhəmməd Amin Fəhmi Bin 
Solahuddin ilə görüşüb. Görüşdə 
Azərbaycan və Malayziya bizneslə-
ri arasında əməkdaşlıq və əlaqələ-
rin genişləndirilməsi imkanları mü-
zakirə edilib.
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04.11.2022

Bakıda Azərbaycan Respublikası-
nın Baş naziri Əli Əsədov və Türkiyə 
Respublikasının vitse-prezidenti 
Fuat Oktayın iştirakı ilə Azərbaycan 
Respublikası ilə Türkiyə Respubli-
kası arasında iqtisadi əməkdaşlıq 
üzrə birgə Hökumətlərarası Komis-
siyanın 10-cu iclası keçirilib. 

İclas çərçivəsində bir sıra sənədlər, 
o cümlədən Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ilə Tür-
kiyənin Kiçik və Orta Müəssisələrin 
İnkişafı və Dəstəklənməsi Təşkilatı 
(KOSGEB) arasında mikro, kiçik və 
orta müəssisələrin maliyyə resurs-
larına çıxışının genişləndirilməsinə 
dair Niyyət Protokolu imzalanıb. 

Sənədi KOBİA-nın İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov və  
KOSGEB-in sədri Hasan Basri Kurt 
imzalayıblar.

1

2 4

3

04.11.2022 

Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin 
dəstəyi, İxracın və İnvestisiyaların 
Təşviqi Agentliyinin – AZPROMO və 
Türkiyənin Xarici İqtisadi Əlaqələr 
Qurumunun (DEİK) təşkilatçılığı ilə 
Azərbaycan-Türkiyə Biznes Foru-
mu keçirilib. Forum çərçivəsində 
KOBİA, İcbari Sığorta üzrə Döv-
lət Agentliyi və Türkiyənin “CCN” 
Şirkətlər Qrupu arasında Azərbay-
canda səhiyyə infrastrukturunun 
inkişaf etdirilməsi və səhiyyə xid-
mətlərinin təşkili sahəsində döv-
lət-biznes əməkdaşlığına dair An-
laşma Memorandumu imzalanıb. 
Həmçinin forum çərçivəsində 
KOBİA və Türkiyənin “SUR YAPI” 
şirkəti arasında Anlaşma Memo-
randumu imzalanıb. 

05.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türkiyə nü-

mayəndə heyətinin tərkibində 
ölkəmizdə səfərdə olan Türk Giri-
şim və İş Dünyası Konfederasiya-
sının (TÜRKONFED) İdarə Heyə-
tinin sədri Süleyman Sönmez ilə 
görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və 
Türkiyə KOB-ları arasında əmək-
daşlığın genişləndirilməsinə, bu 
istiqamətdə birgə təşəbbüslərə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

05.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türkiyənin səna-
ye və texnologiya nazirinin müavini 
Çətin Əli Dönməz və Kiçik və Orta 
Müəssisələrin İnkişafı və Dəstək-
lənməsi Təşkilatının (KOSGEB) 
sədri Hasan Basri Kurt ilə görüşüb. 
Azərbaycan-Türkiyə biznes forumu 
çərçivəsində təşkil olunmuş görüş-
də KOBİA və KOSGEB-in iştirakı ilə 
birgə layihələrin icrasına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

8 8



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

02

04

07

08

05

01

03

06

Türkiyənin sənaye və texnologiya nazirinin müavini ilə görüş.  
5 noyabr 2022-ci il 

İslam Ticarət, Sənaye və Kənd Təsərrüfatı Palatasının 
Baş katibi ilə görüş. 16 noyabr 2022-ci il 

Türkiyənin Varlıq Fondu ilə görüş. 17 noyabr 2022-ci il 

KOBİA və TÜRKONFED arasında görüş.  
5 noyabr 2022-ci il 

Tatarıstan Respublikasının Azərbaycandakı daimi 
nümayəndəsi ilə görüş. 10 noyabr 2022-ci il 

10.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Rusiya Federa-
siyasının Tatarıstan Respublikasının 
ölkəmizdəki yeni daimi nümayən-
dəsi Murad Qadılşinlə görüşüb. 
Rusiyanın Azərbaycandakı Ticarət 
Nümayəndəsi Ruslan Mirsayapo-
vun iştirakı ilə keçirilmiş görüşdə 
Azərbaycan və Tatarıstan KOB-ları 
arasında əməkdaşlığın genişləndi-
rilməsi imkanları müzakirə edilib.  

16.11.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov Bakıda 
keçirilən Azərbaycan İnvestisiya və 
Gənc Sahibkarlar Forumunda iş-
tirak etmək məqsədilə ölkəmizdə 
səfərdə olan İslam Ticarət, Sənaye 
və Kənd Təsərrüfatı Palatasının Baş 
katibi Yousef Hasan Halavi ilə görü-
şüb. Görüşdə gələcək əməkdaşlıq 

8

5

imkanları və birgə tədbirlərin təşki-
linə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

  

17.11.2022

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov ölkəmizdə 
səfərdə olan Türkiyənin Varlıq 
Fondunun rəhbəri Arda Ermut ilə 
görüşüb. Görüşdə KOB subyektlə-
rinin maliyyə mənbələrinə çıxışının 
asanlaşdırılması, eləcə də potensi-
al investisiya layihələrinin dəstək-
lənməsi sahəsində əməkdaşlıq im-
kanlarına dair müzakirələr aparılıb.

17.11.2022 

KOBİA İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Bakıda səfərdə 
olan Rusiya Federasiyasının Ta-
tarıstan Respublikasının gənclər 
naziri Timur Süleymanov ilə görü-
şüb. Görüşdə gənc sahibkarların 
inkişafı, məşğulluq potensialı və 
KOBİA ilə birgə təşəbbüslərə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

Tatarıstan Respublikasının gənclər naziri ilə 
görüş. 17 noyabr 2022-ci il 

6

7

KOBİA və KOSGEB arasında Niyyət Protokolu  
imzalanıb. 4 noyabr 2022-ci il 
Azərbaycan-Türkiyə Biznes Forumu çərçivəsində KOBİA  
bir sıra sənədlər imzalayıb. 4 noyabr 2022-ci il 
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17.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Bakıda səfər-
də olan Rusiyanın Kiçik və Orta 
Sahibkarlığın İnkişafı üzrə Fede-
ral Korporasiyasının (KOB Korpo-
rasiyası) baş direktoru Aleksandr 
İsaeviç ilə görüşüb. Görüşdə ins-
titusional əməkdaşlığın inkişafı 
ilə bağlı gələcək planlar, həmçi-
nin mikro, kiçik və orta sahibkar-
lar arasında əlaqələrin inkişaf im-
kanları müzakirə edilib.

17.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatı Baş katibinin İq-
tisadi məsələlər üzrə köməkçisi 
Ahmad Kavesa Sengendo ilə gö-
rüşüb. Görüş zamanı gənc sahib- 
karların və startapların inkişaf 
perspektivləri müzakirə edilib.

1

2
4

3

17.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Azərbaycan 
İnvestisiya və Gənc Sahibkarlar 
Forumunda iştirak etmək üçün 
ölkəmizdə səfərdə olmuş Gənc 
MÜSİAD təşkilatının sədri Yunus 
Furkan Akbal və təşkilatın üzv-
ləri ilə görüşüb. Görüşdə gənc 
sahibkarlara yönəlmiş dəstək və 
xidmətlər, eləcə də bu sahədə 
əməkdaşlıq imkanları barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

18.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Qırğız Respub-
likasının Prezidenti yanında Milli 
İnvestisiya Agentliyinin direkto-
ru Umbriel Temiraliyev ilə görü-
şüb. KOBİA-da keçirilmiş görüşdə 
Azərbaycan və Qırğızıstan sahib- 

karları arasında əməkdaşlıq və 
invesitisiya imkanları barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

18.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Azərbaycan İn-
vestisiya və Gənc Sahibkarlar Foru-
munda iştirak etmək üçün ölkəmiz-
də səfərdə olmuş Kiçik Biznes üzrə 
Beynəlxalq Şuranın prezidenti və 
baş icraçı direktoru Ayman El Tara-
bişinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşüb. Görüşdə gənc-
lər arasında sahibkarlıq fəaliyyəti-
nin təşviqinə dair fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

18.11.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
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02

01

03

Qırğız Respublikasının Prezidenti yanında Milli İnvestisiya 
Agentliyinin direktoru ilə görüş. 18 noyabr 2022-ci il 

Gənc MÜSİAD ilə görüş. 17 noyabr 2022-ci il 

Kiçik Biznes üzrə Beynəlxalq Şuranın prezidenti ilə 
görüş. 18 noyabr 2022-ci il 

Yuta Dünya Ticarət Mərkəzinin prezidenti ilə görüş. 
18 noyabr 2022-ci il 
“BG Group” şirkəti ilə görüş. 20 noyabr 2022-ci il

Serbiya-Azərbaycan biznes forumu.  
21 noyabr 2022-ci il 

dov ABŞ-ın Yuta Dünya Ticarət 
Mərkəzinin prezidenti Miles Han-
sen ilə görüşüb.

Görüşdə KOBİA və Yuta Dünya 
Ticarət Mərkəzi arasında biz-
nesin inkişafına dair potensial 
proqramların və xidmətlərin bir-
gə həyata keçirilməsi barədə fikir 
mübadiləsi aparılıb.

20.11.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov “BG Group” şirkətinin 
prezidenti Cengiz Güldamlası 
və vitse-prezidenti Mete Gül-
damlası ilə görüşüb. Görüşdə  
KOBİA-nın sahibkarlara göstər-
diyi dəstək mexanizmləri, eləcə 
də, tikinti, turizm və kənd təsər-
rüfatı sahələrində əməkdaşlıq 
imkanları barədə müzakirələr 
aparılıb.

6

7

8

5

21.11.2022 

Azərbaycan nümayəndə heyəti 
Belqradda Serbiyanın Ticarət və 
Sənaye Palatası (CCIS) və İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin 
– AZPROMO-nun birgə təşkilatçılığı 
ilə keçirilmiş Serbiya-Azərbaycan 
biznes forumunda iştirak edib. 

Tədbirdən əvvəl Azərbaycan 
nümayəndə heyəti Belqradda 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
abidəsi önünə güllər düzüb, xa-
tirəsini ehtiramla yad ediblər.

Forumda hər iki ölkədən rəsmi 
şəxslər və iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrində fəaliyyət göstərən iş 
adamları iştirak edib.

Forumdakı çıxışında KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov ölkələrimiz arasında KOB 
sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın 
inkişafı üçün potensialın olduğunu 
diqqətə çatdırıb, KOBİA-nın xarici 
iş adamlarına göstərdiyi dəstək 
barədə məlumat verib. Qeyd olu-
nub ki, KOBİA Serbiyadan olan 
sahibkarlara və investorlara ölkə-
mizdə biznes qurmaq üçün yer-
li tərəfdaşların tapılması, birgə 
layihələrin icrası istiqamətində 
dəstək göstərə bilər. 

04

05

06

07

08

Rusiyanın KOB Korporasiyası ilə görüş.  
17 noyabr 2022-ci il
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Baş katibinin köməkçisi ilə 
görüş. 17 noyabr 2022-ci i
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22.11.2022 

Serbiyaya səfər çərçivəsində  
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Serbiyanın Ti-
carət və Sənaye Palatası və Ser-
biyanın İnkişaf Agentliyinin nü-
mayəndələri ilə görüşüb. Görüşdə 
hər iki ölkənin özəl sektoru arasın-
da əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
və gələcək tərəfdaşlıq istiqamət-
ləri müzakirə olunub.

Serbiyanın Kiçik və Orta Müəs-
sisələr Assosiasiyasının preziden-
ti Velimir Vukadin ilə görüşdə isə 
Azərbaycan və Serbiya sahibkar-
ları arasında əməkdaşlığın geniş-
ləndirilməsi üçün fikir mübadiləsi 
aparılıb.

1

2

23.11.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Avstriyanın 
Azərbaycandakı fövqəladə və sə-
lahiyyətli səfiri Tomas Şuller-Qö-
tzburq və Avstriyanın Ticarət 
Komissarı Gerhard Lakner ilə gö-
rüşüb. 

Görüşdə hər iki ölkənin KOB-ları-
nın əlaqələndirilməsinə, investisi-
yaların təşviqinə, startaplar və sa-
hibkarların dəstəklənməsinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

24.11.2022 

Bakıda VI Beynəlxalq Bankçılıq 
Forumu keçirilib. Forumdakı çıxı-

şında Kiçik və Orta Biznesin İn-
kişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov mikro, kiçik və orta sahib-
karların maliyyə əlçatanlığının 
artırılmasının Agentliyin fəaliy-
yət istiqamətlərindən olduğunu 
qeyd edib, mövcud maliyyə alət-
ləri, eləcə də KOB subyektlərinin 
alternativ maliyyə resurslarına 
çıxışı və bu istiqamətdə KOBİA 
tərəfindən görülən işlər barədə 
məlumat verib.

26.11.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov Ru-
siya Federasiyasının Tatarıstan 
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02

01

03

Respublikasının Ticarət-Sənaye 
Palatası İttifaqının sədr müavini 
Marat Axmatov ilə görüşüb. 

Görüşdə Azərbaycan və Tatarıs-
tanın KOB subyektləri arasında 
əməkdaşlıq platformasının yara-
dılması barədə müzakirələr apa-
rılıb.

28.11.2022 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov Ru-
siyanin “Miass Tibb Avadanlıqları 
Zavodu” MMC və “Aseptik Tibbi 

4 6

3

5

Sistemlər” ASC-nin nümayən-
dələri ilə görüşüb.

Görüşdə infrastruktur və səhiy-
yə sahəsində potensial layihələr, 
həmçinin Agentlik tərəfindən 
mikro, kiçik və orta sahibkarlara 
göstərilən dəstək mexanizmləri 
barədə müzakirələr aparılıb.

29.11.2022 

Bakıda keçirilmiş Azərbaycan-Tata-
rıstan biznes forumu çərçivəsində Ki-
çik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA) və Rusiya Federasiyasının 

Tatarıstan Respublikasının Ticarət 
və Sənaye Palatası Birliyi arasında 
əməkdaşlığa dair Saziş imzalanıb.

 Sənədi KOBİA-nın İdarə Heyə-
ti sədrinin birinci müavini Natiq 
Həsənov və Tatarıstan Respub-
likasının Ticarət və Sənaye Pala-
tası Birliyinin sədr müavini Marat 
Axmatov imzalayıblar.  Sazişdə 
Azərbaycan və Tatarıstan arasında 
işgüzar əlaqələrin genişləndiril-
məsi məqsədilə birgə tədbirlərin 
keçirilməsi, qarşılıqlı biznes mis-
siyaların təşkili, informasiya və 
qabaqcıl təcrübə mübadiləsi və s. 
istiqamətlərdə əməkdaşlıq nəzər-
də tutulur. 

04

05

06

Serbiyaya səfər çərçivəsində keçirilmiş görüşlər.  
22 noyabr 2022-ci il 
Avstriyanın ölkəmizdəki səfiri və ticarət komissarı ilə 
görüş. 23 noyabr 2022-ci il

Tatarıstanın Ticarət - Sənaye Palatası İttifaqı ilə görüş.  
26 noyabr 2022-ci il 

Beynəlxalq Bankçılıq Forumunda KOBİA-nın iştirakı.  
24 noyabr 2022-ci il 

Rusiyanin tibbi məhsul istehsalçıları ilə görüş. 
28 noyabr 2022-ci il
KOBİA və Tatarıstanın Ticarət və Sənaye Palatası Birliyi arasında 
əməkdaşlığa dair Sazişin imzalanması. 29 noyabr 2022-ci il 
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01.12.2022 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Bolqarısta-
nın Kiçik və Orta Biznesin Təşviqi 
Agentliyinin baş direktoru Boyko 
Takov ilə görüşüb. Görüşdə tərəf-
lər arasında imzalanmış Anlaşma 
Memorandumundan irəli gələn 
məsələlər, eləcə də hər iki ölkənin 
KOB-ları arasında əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi imkanlarına dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

Kiçik və Orta Müəssisələr üçün Bey-
nəlxalq Şəbəkənin (INSME) prezi-
denti Sergio Arzeni, Belçika Krallığı-
nın keçmiş baş naziri Yves Leterme 
və bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri 
Mişel Pitermans ilə görüşdə KOB 
sahəsində əməkdaşlıq perspektiv-
ləri müzakirə edilib. 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədovun Dünya Biznes 
Mələkləri İnvestisiya Forumunun 
sədri Baybars Altuntas və Oma-
nın Gənclərin Layihələrinin İnkişafı 
Fondunun baş direktoru Ali Muqa-

1

2

3

ibal ilə görüşlərində isə KOB sahə-
sində gələcək əməkdaşlıq və birgə 
layihələr müzakirə edilib. 

 02.12.2022 

Bakıda Azərbaycan-Pakistan biz-
nes forumu keçirilib. Forumdakı 
çıxışında KOBİA-nın İdarə Heyəti-
nin sədri Orxan Məmmədov Agent-
liyin biznes qurmaq istəyən xarici iş 
adamlarına yerli tərəfdaşların tapıl-
ması, iki ölkənin KOB-ları ilə birgə 
layihələrin həyata keçirilməsi və di-
gər istiqamətlərdə göstərə biləcəyi 
dəstək barədə məlumat verib. 

02.12.2022 

Bakıda “Türkiyə Maliyyə sektoru 
Liderlər Zirvəsi” tədbiri keçirilib.  
KOBİA-nın da tərəfdaşı olduğu 
tədbirdə açıq bankçılıq, bank satış 
və satış strategiyaları, kiber təh-
lükəsizlik və bu sahədə texnoloji 
həllər, sığorta və s. mövzular mü-

zakirə edilib. Tədbirdəki çıxışında  
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov yerli KOB-ların 
maliyyə əlçatanlığı, bu sahədə gö-
rülən işlər barədə məlumat verib. 

02.12.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Türkiyənin Sı-
ğorta Assosiasiyasının sədri Atilla 
Benli, “HDİ Sığorta”nın İdarə Heyə-
tinin sədri Ceyhan Hancıoğlu və Av-
ropa Vakıflar Bankı Qrupunun sədri 
Taner Ayhanla görüşüb. Görüşdə 
sığorta və KOB-ların ticarət əmə-
liyyatlarının maliyyələşdirilməsinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb.

13.12.2022 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin səd-
ri Orxan Məmmədov Qırğız Res-
publikasının ölkəmizdəki  səfiri 
Kayrat Osmonaliyev ilə görüşüb. 
Görüşdə Azərbaycan və Qırğızıs-
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02

01

03

tan KOB-ları arasında əməkdaş-
lıq üçün geniş potensialın olduğu 
vurğulanıb, hər iki ölkənin bisnes-
lərinin əlaqələndirilməsinə dair 
fikir mübadiləsi aparılıb. 

14.12.2022 

Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin 
dəstəyi, KOBİA və AZPROMO-nun 
birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-İs-
veçrə biznes forumu keçirilib. 

Tədbirdə hər iki ölkədən rəsmi şəxs-
lərlə yanaşı, iqtisadiyyatın müxtəlif 
sahələrində fəaliyyət göstərən iş 
adamları iştirak edib.

Forumda iqtisadiyyat nazirinin bi-
rinci müavini Elnur Əliyev, Azər-
baycan Respublikası Hökuməti ilə 
İsveçrə Federal Şurası arasında ti-
carət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə 
Birgə Komissiyanın həmsədri Ervin 
Bollinger, KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov, AZPRO-
MO-nun rəhbəri Yusif Abdullayev, 

4

5 7

6

Ələt Azad İqtisadi Zonasının İdarə 
Heyətinin sədri Valeh Ələsgərov, 
AZPROMO-nun icraçı direktorunun 
müavini Zöhrab Qədirov, İsveç-
rə-Azərbaycan Ticarət və Sənaye Pa-
latasının (SACCI) prezidenti Klaude 
Haegi, İsveçrə Birləşmiş Ticarət Pa-
latasının (JCC) idarəedici direktoru 
Dorit Sallis, “İSR Holdinq”in baş icra-
çı direktoru, SACCI-nin əməliyyatlar 
komitəsinin həmsədri Rauf Xəlilov 
və digərləri çıxış ediblər. 

Forum çərçivəsində iş adamları ara-
sında ikitərəfli görüşlər keçirilib. 

15.12.2022 

Gürcüstanda Azərbaycan Respub-
likası ilə Gürcüstan arasında iqtisa-

di əməkdaşlıq üzrə birgə Hökumət-
lərarası Komissiyanın 9-cü iclası 
çərçivəsində KOBİA və Gürcüsta-
nın Ticarət və Sənaye Palatası ara-
sında əməkdaşlığa dair Anlaşma 
Memorandumu imzalanıb. Sənədi 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Gürcüsta-
nın Ticarət və Sənaye Palatasının 
prezidenti Georgi Pertaya imzala-
yıb. Anlaşma Memorandumunda 
Azərbaycan və Gürcüstan KOB-la-
rı arasında əlaqələrin genişlən-
dirilməsi sahəsində əməkdaşlıq, 
ticarət, investisiya və sahibkarlıq 
sahəsində informasiya, KOB-lara 
göstərilən dəstəyə dair təcrübə 
mübadiləsi və digər məsələlər 
nəzərdə tutulur.

04

05

06

07

İNSME-nin Bakıda keçirilmiş 18-ci İllik Toplantısı 
çərçivəsində keçirilmiş görüşlər. 1 dekabr 2022-ci il 

Azərbaycan-Pakistan biznes forumu.  
2 dekabr 2022-ci il 

Türkiyənin maliyyə qurumlarının nümayəndələri ilə görüş.
2 dekabr 2022-ci il

“Türkiyə Maliyyə sektoru Liderlər Zirvəsi” tədbiri. 
2 dekabr 2022-ci il 

Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüş.
13 dekabr 2022-ci il
Azərbaycan-İsveçrə biznes forumu.
14 dekabr 2022-ci il
KOBİA ilə Gürcüstanın Ticarət və Sənaye Palatası arasında 
Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 15 dekabr 2022-ci il
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28 mart 2022

AZƏRBAYCAN-BƏƏ  
KOB FORUMU
DUBAYDA KEÇİRİLMİŞ İLLİK İNVESTİSİYA 
KONFRANSI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN 
- BƏƏ KOB FORUMU KEÇİRİLİB, ÖLKƏMİZİN 
İNVESTİSİYA İMKANLARI TƏQDİM EDİLİB

02. BEYNƏLXALQ 
TƏDBİRLƏR
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Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 
Dubay şəhərində keçirilmiş 
11-ci İllik İnvestisiya Konfran-

sı çərçivəsində martın 28-də “Dubay 
Expo 2020” sərgisinin Azərbaycan 
pavilyonunda kiçik və orta biznes 
üzrə Forum keçirilib. 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) təşkilatçılığı və 
“NEQSOL Holding”in dəstəyi ilə ke-
çirilmiş “Azərbaycan-BƏƏ KOB Fo-
rumu: biznesləri birləşdirən, ölkələri 
birləşdirən” adlı tədbirin məqsədi 
KOB-lar üçün imkanlar haqqında 
müzakirələr aparmaq, KOB-ların 

şəbəkələşməsi və fikir mübadiləsi 
aparması üçün birgə platformanın 
təmin edilməsi olub. 

Tədbirdə Azərbaycan Respub-
likasının əmək və əhalinin sosial 
müdafiəsi naziri Sahil Babayev, KO-
BİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov, Dubay Ticarət və Səna-
ye Palatasının Xarici əlaqələr idarə-
sinin rəhbəri Omar Xan, İxracın və 
İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin 
– AZPROMO rəhbəri Yusif Abdulla-
yev, “AzerTelecom” MMC-nin İdarə 
Heyətinin sədri Stuart Evers, elə-
cə də biznes assosiasiyaların nü-

mayəndələri və müxtəlif ölkələrdən 
olan iş adamları çıxış ediblər. 

İllik İnvestisiya Toplantısı çərçi-
vəsində təşkil olunmuş sərgidə di-
gər ölkələrlə yanaşı, Azərbaycan da 
təmsil olunub. KOBİA-nın təşkilat-
çılığı ilə Azərbaycan stendində ölkə 
iqtisadiyyatına, yaradılmış əlverişli 
biznes və investisiya mühitinə dair 
məlumatlar yerləşdirilib. Ölkə sten-
dində 44 günlük Vətən müharibəsi 
nəticəsində işğaldan azad edilmiş 
Azərbaycan ərazilərinin potensialı və 
investisiya qoyuluşu imkanları barə-
də də məlumat verilib. 

9 7



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

Sentyabrın 16-da Şuşa şəhərində Qara-
bağ regionunun bərpası və inkişafına 
həsr olunmuş Şuşa Türk Biznes Forumu 

keçirilib. 

Forum Türk Dövlətləri Təşkilatının, Türk Ti-
carət və Sənaye Palatasının, Azərbaycan Res-
publikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi, 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 
və Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təş-
kilatları Milli Konfederasiyasının birgə təşkilatçı-
lığı ilə həyata keçirilib.

Tədbirdə Azərbaycanla yanaşı, Türk Dövlətlə-
ri Təşkilatının 4 daimi üzvü (Türkiyə, Qazaxıstan, 
Qırğızıstan, Özbəkistan) və müşahidəçi üzv Ma-
carıstanın dövlət qurumlarının, eləcə də müxtəlif 
təşkilatların və diplomatik korpusun nümayən-
dələri, iş adamları iştirak ediblər.

Forumun məqsədi Türk dövlətləri arasında 
iqtisadi, biznes və investisiya əlaqələrinin daha 
da dərinləşməsi, sahibkarlar arasında dialoqun 
təşviqi, Qarabağ regionunun iqtisadi və sərmayə 
potensialının xarici iş adamlarına təqdim edil-
məsi olub. 

16 sentyabr 2022 

ŞUŞA 

BİZNES    
FORUMU

TÜRK 
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Tədbir Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyü uğrunda canından keçmiş 
şəhidlərimizin əziz xatirəsinin bir 
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə 
başlayıb.   

Forumda kənd təsərrüfatı na-
ziri İnam Kərimov, Türk Dövlətlə-
ri Təşkilatının baş katibi Bağdad 
Amreyev, iqtisadiyyat nazirinin 
müavini Sahib Məmmədov, Türk 
Ticarət və Sənaye Palatasının və 
Türkiyə Palatalar və Birjalar Bir-
liyinin prezidenti M.Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyasının prezidenti 
Məmməd Musayev, KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov, Qırğızıstanın Ticarət və 
Sənaye Palatası Şurasının sədri 
Kubaniçbek Kasımalıyev, Özbə-
kistan Ticarət və Sənaye Palatası 
sədrinin müavini Farhodjon Toş-
pulatov Türk dövlətləri arasın-
da iqtisadi-ticarət və investisiya 
əməkdaşlığına, Azərbaycanın iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərinin 
bərpası və inkişafında Türkdilli 
ölkələrin biznes qurumlarının iş-
tirakına, bu sahədə əməkdaşlıq 

imkanlarına və dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığına dair fikirlərini bölü-
şüblər. 

Tədbir çərçivəsində keçirilmiş 
“Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iq-
tisadi rayonunda investisiya im-
kanları” mövzusunda xüsusi sse-
siyada Azərbaycan Respublikası 
Prezidentin Şuşa rayonunda xü-
susi nümayəndəsi Aydın Kərimov, 
Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə 
Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev, 
İxracın və İnvestisiyaların Təş-

viqi Agentliyinin – AZPROMO-nun 
rəhbəri Yusif Abdullayev, İqtisa-
di Zonaların İnkişafı Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Elşad Nuri-
yev çıxış ediblər. 

Tədbirdə “yaşıl infrastruktur”, 
kənd təsərrüfatı, qida, bərpao-
lunan enerji, tekstil, turizm, mə-
dən sənayesi, İKT sektorları üzrə 
ikitərəfli görüşlər keçirilib. 

Sonra Qırğızıstan Respublika-
sının Ticarət və Sənaye Palatası 
Şurası və Azərbaycan Respublikası  
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Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təş-
kilatları Milli Konfederasiyası 
arasında Azərbaycan-Qırğızıs-
tan Biznes Şurasının yaradılması 
haqqında Saziş imzalanıb, Öz-
bəkistanın Sahibkarlığın İnkişafı 
Agentliyi və Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 
arasında birgə tədbirlərin həyata 
keçirilməsinə dair Yol Xəritəsi 

təsdiq olunub. Həmçinin “Azər-
baycanda Qadın Sahibkarlığın 
İnkişafı Assosiasiyası” İctimai 
Birliyi və Türkiyənin “Kut Ticarət 
və Marketinq Məhdud Şirkəti”, 
“Bakı Tekstil Fabriki” MMC və 
Türkiyənin “İnmak Şirkətlər Qru-
pu” arasında Anlaşma Memo-
randumları imzalanıb.
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Forum iştirakçıları Şuşa Qala-
sı, Cıdır Düzü, M.P.Vaqifin məq-
bərəsi, həmçinin Azərbaycanın 
tanınmış şəxsiyyətlərinin işğal 
zamanı güllələnmiş büstləri ilə 
tanış olublar.
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AZƏRBAYCAN  
İNVESTİSİYA VƏ  
GƏNC SAHİBKARLAR  
FORUMU 
Noyabrın 17-18-də Bakıda 

Azərbaycan Respublikası-
nın İqtisadiyyat, Gənclər və 

İdman nazirliklərinin dəstəyi, İs-
lam Əməkdaşlığı Gənclər Forumu 
(ICYF) və Kiçik və Orta Biznesin İn-
kişafı Agentliyinin (KOBİA) təşkilat-
çılığı ilə Azərbaycan İnvestisiya və 
Gənc Sahibkarlar Forumu keçirilib.   

İCYF ilə əməkdaşlıq çərçivə-
sində artıq 2-ci ildir təşkil olunan 
forumda İslam Əməkdaşlıq Təşki-
latına (İƏT) üzv ölkələrdən dövlət 
rəsmiləri, iş adamları, investorlar, 

startaplar, gənclər təşkilatları, 
beynəlxalq təşkilatların və diplo-
matik korpusun nümayəndələri 
iştirak ediblər.  

Forumun məqsədi yerli və bey-
nəlxalq təşkilatların, dövlət qurum-
larının nümayəndələrinin, iş adam-
larının, investorların, ekspert və 
startapların iştirakı ilə ölkəmizə in-
vestisiya qoyuluşunu təşviq etmək 
və onları investisiya imkanları barə-
də məlumatlandırmaq, Azərbay-
canda, Avrasiyada və İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatına üzv ölkələrdə 

17-18 noyabr 2022 
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gənc sahibkarlara dəstək sahəsin-
də yeni baxışın inkişaf etdirilməsi 
və startap ekosisteminin gücləndi-
rilməsi yollarını müzakirə etməkdir. 

Tədbir İslam Əməkdaşlıq Təş-
kilatının ənənələrinə uyğun ola-
raq, müqəddəs Qurani-Kərimdən 
ayələrin oxunuşu ilə başlayıb.

Sonra Türkiyə Respublikasının 
prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ər-
doğanın forum iştirakçılarına ün-
vanladığı müraciət oxunub. 

Forumun açılışında Azərbaycan 
Respublikasının rəqəmsal inkişaf 
və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev, 
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iqtisadiyyat nazirinin birinci müavini Elnur 
Əliyev, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Baş 
katibinin İqtisadi məsələlər üzrə kömək-
çisi Ahmad Kavesa Sengendo, Türkiyə 
Respublikası Prezidentinin maliyyə ofi-
sinin müdiri Göksel Aşan, İslam Ticarət, 
Sənaye və Kənd Təsərrüfatı Palatasının 
Baş Katibi Yousef Hasan Halavi, Türkiyə-
nin Varlıq Fondunun Baş direktoru Səlim 
Arda Ermut, Azərbaycan Respublikasının 

Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfedera-
siyasının prezidenti Məmməd Musayev, 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov və İslam Əməkdaşlığı Gənc-
lər Forumunun prezidenti Taha Ayhan 
çıxış ediblər. 

Tədbir çərçivəsində “İƏT ölkələrində 
insan kapitalı və sahibkarlıq”, “Gənclərin 
innovasiya və texnologiyaların təşviqində  
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rolu”, “Startapların inkişafının gücləndirilməsi: Effektiv investisiya eko-
sisteminin qurulması”, “Gələcəyin əsas oyunçuları: Qlobal sahibkarlar” 
və “Unicorna gedən yol: İnvestorların gözləntiləri” mövzularında panel 
iclaslar keçirilib. 

Həmçinin forum çərçivəsində İƏT ölkələrindən 50-yə yaxın starta-
pın layihəsinin təqdim olunduğu sərgi keçirilib. Sərgidə qida və aqrar 
texnologiyalar, “yaşıl sənaye”, fintek, oyunlar və aplikasiyalar, ətraf mü-
hit və bərpa olunan enerji, ağıllı texnologiyalar, aviasiya və kosmik tex-
nologiya, logistika və “ağıllı şəhər”, robotexnika üzrə startap layihələri 
təqdim olunub. Sərginin məqsədi İƏT ölkələrindən olan gənc sahibkar-
ların və startapların dünya miqyasında tanınmasına töhfə vermək, star-
tapların layihələrinin forumda iştirak edən 30-a yaxın investor tərəfin-
dən maliyyələşdirilməsinə dəstək göstərmək olub.  

“NEQSOL Holding”, “Kapital Bank”, “Turkish Airlines”, “Nextstep” 
İnnovasiya Mərkəzi, “Norm Sement”, “Ziraat Bank Azərbaycan”, “Yapı 
Kredi Bank Azərbaycan”, “Albayrak Qrupu” və “Agromix” şirkətləri Azə-
rabyacn İnvestisiya və Gənc Sahibkarlar Forumunun sponsorları olub. 

Sammit 
çərçivəsində 
50-yə yaxın  

startap
layihəsini  

investorlara  
təqdim edib. 
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KİÇİK VƏ ORTA 
MÜƏSSİSƏLƏR ÜÇÜN   

BEYNƏLXALQ 
ŞƏBƏKƏNİN 18-Cİ 
İLLİK TOPLANTISI 
BAKIDA KEÇİRİLİB 

Dekabrın 1-də Bakıda Kiçik 
və Orta Müəssisələr üçün 
Beynəlxalq Şəbəkənin 

(INSME) 18-ci İllik Toplantısı ke-
çirilib. INSME və bu təşkilata üzv 
olan Kiçik və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyinin (KOBİA) birgə 
təşkilatçılığı ilə keçirilmiş  tədbir 
“KOB-ların gücləndirilməsi: İqti-
sadi diversifikasiya və yaşıl inki-
şaf” mövzusuna həsr olunub.    

İlk dəfədir ki, ölkəmizdə təş-
kil olunan toplantıda dünyanın 
müxtəlif ölkələrindən dövlət rəs-
miləri, iş adamları, beynəlxalq 

təşkilatların və İNSME-yə üzv olan 
qurumların nümayəndələri iştirak 
ediblər.  

Builki toplantının əsas məqsə-
di yaşıl inkişafda innovasiyaların 
rolunu təşviq etmək, qlobal böh-
ranlar zamanı sahibkarlığın po-
tensialını üzə çıxarmaq, KOB-ların 
enerji böhranlarının öhdəsindən 
necə gələ biləcəyini və hökumət-
lərin necə müdaxilə etməli ol-
duğunu müzakirə etmək, bu is-
tiqamətdə yeni ideyalara sahib 
insanlar arasında şəbəkələşməni 
genişləndirməkdir. 

1 dekabr 2022 
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 Tədbirin açılışında iqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov, Kiçik və 
Orta Müəssisələr üçün Beynəlxalq 
Şəbəkənin (INSME) prezidenti 
Sergio Arzeni, İxracın və İnves-
tisiyaların Təşviqi Agentliyinin – 
AZPROMO-nun rəhbəri Yusif Ab-
dullayev, Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Mil-
li Konfederasiyasının prezidenti 
Məmməd Musayev, “ToJoy”un 
prezidenti və Belçikanın keçmiş 
baş naziri Yves Leterme, Bolqa-
rıstanın Kiçik və Orta Biznesin 
Təşviqi Agentliyinin baş direkto-
ru Boyko Takov, KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov çıxış ediblər.

Sonra KOBİA və Bolqarısta-
nın Kiçik və Orta Biznesin Təşviqi 
Agentliyi, eləcə də İNSME və Dün-
ya Biznes Mələkləri Forumu arasın-
da əməkdaşlıq haqqında Anlaşma 
Memorandumları imzalanıb. 

1 0 7



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

Tədbir çərçivəsində 
“KOB-lar üçün 

davamlılıq və enerji 
problemləri”,  

“KOB-ların cari və 
gələcək böhranın 

öhdəsindən gəlməyə 
hazır olması”, 

“Yaşıl inkişaf üçün 
innovasiyaların 

təşviqi” və  
“Siyasət cavabları” 

mövzularında panel 
müzakirələr keçirilib. 
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 Qeyd edək ki, sıralarında 
dünyanın müxtəlif ölkələrin-
dən 70-ə yaxın üzvü birləşdirən 
INSME KOB sahəsində fəaliyyət 
göstərən qurumlar arasında təc-
rübə mübadiləsinin genişləndi-
rilməsini, bu sahədə qabaqcıl 
mexanizmləri, dövlət-özəl dia-
loqunu və beynəlxalq tərəfdaş-
lığı təşviq edir. KOBİA 2020-ci 
ildən INSME-nin üzvüdür. 

1 0 9



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

03.
İNVESTİSİYA 
LAYİHƏLƏRİNİN 
TƏŞVİQİ

KOBİA-nın fəaliyyətində poten-
sial investorların sahibkarlara in-
vestisiya yatırmasını təşviq etmək, 
xarici investorlarla investisiya axta-
rışında olan yerli sahibkarlar, eləcə 
də təchizatçı və birgə müəssisələr 
arasında vasitəçilik etmək, onların 
görüşlərini təşkil etmək və lazımi 
dəstəyi göstərmək əsas vəzifələr-
dəndir.  

Bu istiqamətdə həyata keçirilən 
layihələrdən biri də “KOB İnves-
tisiya Layihələri”dir. Layihə çərçi-
vəsində 50 müxtəlif investisiya la-
yihəsinin biznes qiymətləndirilməsi 
həyata keçirilib. Bu layihələrdən 
20-si “Brownfield”, 30-u isə yeni in-
vestisiya layihələri çərçivəsində ya-
radılacaq “Greenfield” bizneslərin 
qiymətləndirilməsini özündə ehtiva 
edir. Layihələrin 38-i ölkə əhəmiy-
yətli, 12-si isə regional əhəmiyyətli 
olmaqla Cənubi Qafqaz regionunu 
əhatə edir. İnvestisiya layihələri 
aqrar, sənaye, tikinti, logistika, so-
sial, İKT, turizm, alternativ enerji və 
s. sahələri əhatə edir. Sahibkarlıq  
subyektləri nöqteyi nəzərdən 
müəssisələr KOB subyektləridir.

Biznes layihələrinin qiymət-
ləndirilməsi zamanı maliyyə bloku 
üzrə, əsasən, beynəlxalq qiymət-

ləndirmə standartları tətbiq edilib. 
Müəssisələr üçün maliyyə modeli 
qurularkən bir neçə təklif irəli sürü-
lüb. Maliyyə modellərinin hazırlan-
masında xərc, gəlir və müqayisəli 
metodlardan istifadə edilib. Hər bir 
biznes vahidinin qiymətləndirilmə-
si zamanı əsaslı bazar araşdırma-
ları həyata keçirilib. Belə ki, bazar 
araşdırmaları zamanı bölgələrin 
istehsalat, torpağın münbitliyi,  
infrastruktur baxımından uyğun-
luğu, logistik mərkəzlərə yaxınlığı, 
yerli əhalinin iş vərdişləri və digər 
vacib faktorlar əsas götürülüb. Bu-
nunla yanaşı, investisiya layihələ-
rinin hər birinin alt əsaslandırması 
mövcuddur ki, həmin məlumatlar-
da investisiya layihəsinin ümumi ic-
malı, xarakteristikası, yerli və xarici 
bazar araşdırması, maliyyə təhlili, 
iqtisadi və sosial təsirləri haqqında 
ətraflı informasiya əks olunub.

Layihənin icrası nəticəsində 50 
KOB investisiya layihəsini əhatə 
edən kataloq hazırlanıb. Kataloq 
həm elektron, həm də çap forma-
tında investorlara təqdim ediləcək-
dir. 
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KOB dostu şəbəkəsi

KOB evləri

KOB inkişafı mərkəzləri

1.
2.
3.

Dəstək 
infrastrukturu



Füzuli

İmişli
Masallı

Lənkəran

Astara

Cəlilabad

Ağcabədi

Gəncə

Göygöl

Daşkəsən

Gədəbəy

Yevlax
Tərtər

Ağdam

Zəngilan

KOB



KOB evləri sahibkarlara döv-
lət və biznes xidmətlərinin 
mərkəzləşdirilmiş qaydada 

təqdim edildiyi vahid məkandır. 

Bu məkanda xidmətlər operativ-

lik, şəffaflıq, nəzakətlilik və ra-

hatlıq prinsipləri əsasında həyata 

keçirilir.

Sahibkarlar biznesin qeydiy-
yatı, lisenziya və icazələrin alın-
ması, biznes planın hazırlanma-
sı, güzəştli maliyyə vəsaitlərinə 
çıxış, bank, sığorta kimi döv-
lət-biznes (G2B) və biznes-biznes 
(B2B) xidmətləri üçün KOB evlə-
rinə müraciət edə bilərlər. 

2020-ci ilin fevral ayından etibarən fəaliyyət göstərən “Xaçmaz KOB 
evi”ndə sahibkarlara vergi, əmlak, kommunal xidmətlər, qida təhlükəsizliyi, 
kənd təsərrüfatı, reklam, mənşə sertifikatı, lisenziya və icazələrin alınması 
üzrə dövlət qurumları tərəfindən xidmətlər göstərilir. Həmçinin burada özəl 
qurumlar tərəfindən bank, lizinq, tərcümə kimi zəruri biznes xidmətləri təq-
dim edilir. 

01. KOB  
EVLƏRİ

“Xaçmaz KOB evi”

Biznes xidmətlərinin bir mə-
kanda toplanması, vaxt itkisinin 
olmaması, xərclərə qənaət və 
operativ xidmət KOB evlərinin 
başlıca üstünlükləridir.

KOB evlərində xidmətlər biz-
nesi planla, biznesə başla, biz-
nesi işlət və biznesi inkişaf etdir 
olmaqla 4 proses üzrə aparılır. 



“B2B” xidmətlər üzrə:

“G2B” xidmətlər üzrə:

2

3

4

5

6

“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

“Azərsu” ASC

1

2

3

4

5

6

7

8

1 “Beynəlxalq Bank” ASC 

“Kapital Bank” ASC 

“Gate Baku” MMC

“Shams Group” MMC

“Global Leasing” MMC

“AZERCELL Telecom” MMC

“Xaçmaz KOB evi”ndə hazırda 
8 dövlət qurumu tərəfindən 18 

xidmət masasında  
170-dək “G2B”,  

6 özəl qurum tərəfindən  
6 xidmət masasında 70-dək 

“B2B” xidmətlər 
göstərilir.
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“G2B” qurumların xidmət sayı:

TOPLAM:

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

2. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ 
XİDMƏTİ 

3. “AZƏRİQAZ” İB 

4. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ 

5. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 

6. “AZƏRSU” ASC 

7. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 
MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ 

8. “AZƏRİŞIQ” ASC 

9. KOBİM 

10. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ  

11. ADY EXPRESS 

12. İCRA HAKİMİYYƏTİ 

13. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 

14. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

23577 100%

15274

6820

457

303

293

123

115

89

49

39

7

3

3

2

64,78%

28,93%

1,94%

1,29%

1,24%

0,52%

0,49%

0,38%

0,21%

0,17%

0,03%

0,01%

0,01%

0,01%
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1031  
xidmət (4,19%)

23 577   
xidmət (95,81%)

“G2B”
“B2B”

“B2B” qurumların xidmət sayı:

1. “AZERCELL TELECOM” MMC 

2. “KAPİTAL BANK” ASC 

3. “GLOBAL LEASİNG” MMC 

4. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 

5. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ 

6. “GATE BAKU” MMC  

TOPLAM: 1031 100%

978

22

11

10

7

3

0

0

94,86%

2,13%

1,07%

0,97%

0,68%

0,29%

0,00%

0,00%

7 949SƏNƏD QƏBULU

HAZIR SƏNƏD

İNFORMASİYA  
XİDMƏTLƏRİ 

15 788

871

Xidmətlərdən 7949-u sənəd qəbu-
lu, 15 788-i hazır sənəd, 871-i informa-
siya xidmətləri üzrə olub.

2022-ci ilin  
yanvar-noyabr 

ayları üzrə    
“Xaçmaz KOB 

evi”ndə sahibkarlıq 
subyektlərinə 

 24608  
xidmət 

göstərilib.
Bu xidmətlərdən 
23577-si “G2B”,   

1031-i “B2B” 
xidmətlər olub. 
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1. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA  
DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 

2. “AZERCELL TELECOM” MMC
3. “AZƏRİQAZ” İB 
4. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 
5. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ 
6. “AZƏRİŞIQ” ASC 
7. “AZƏRSU” ASC 
8. KOBİM 
9. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ
10. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 

MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ
11. “KAPİTAL BANK” ASC 
12. “GLOBAL LEASİNG” MMC 
13. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 
14. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ 
15. ADY EXPRESS 
16. “GATE BAKU” MMC 
17. İCRA HAKİMİYYƏTİ 
18. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ 
19. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 
20. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR VƏ 

İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ  

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

2. “AZƏRİQAZ” İB 
3. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ 
4. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 

MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ
5. “AZƏRSU” ASC 
6. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA  

DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 
7. “AZƏRİŞIQ” ASC 
8. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 
9. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 
10. KOBİM 
11. “KAPİTAL BANK” ASC 
12. “GLOBAL LEASİNG” MMC 
13. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 
14. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ 
15. ADY EXPRESS 
16. “GATE BAKU” MMC 
17. İCRA HAKİMİYYƏTİ 
18. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ 
19. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 
20. “AZERCELL TELECOM” MMC

TOPLAM:

TOPLAM:

6732

842
115
130
85
18
16
4
4
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

84,7%

10,6%
1,4%
1,6%
1,1%
0,2%
0,2%
0,1%

0,05%
0,04%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

15274

205
185
38

37
26

20
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7949

15788

100%

100%

“G2B” və “B2B” 
 qurumların göstərdiyi  

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

sənəd qəbulu xidməti 
32,30% təşkil 

edib.

96,74%

1,30%
1,17%
0,24%

0,23%
0,16%

0,13%
0,01%
0,01%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

hazır sənəd xidməti 
64,16% təşkil 

edib.
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1. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ 
2. “AZƏRİQAZ” İB 
3. “AZERCELL TELECOM” MMC
4. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 

MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ
5. “AZƏRSU” ASC 
6. “AZƏRİŞIQ” ASC 
7. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA  

DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 
8. KOBİM 
9. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ 
10. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ 
11. “KAPİTAL BANK” ASC 
12. “GLOBAL LEASİNG” MMC 
13. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC 
14. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ 
15. ADY EXPRESS 
16. “GATE BAKU” MMC 
17. İCRA HAKİMİYYƏTİ 
18. DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ 
19. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ
20. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR 

VƏ İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ  

TOPLAM:

162
137
136
74

70
51
62

45
33
33
22
11
10
7
7
3
3
3
2
0

871 100%

18,60%
15,73%
15,61%
8,50%

8,04%
5,86%
7,12%

5,17%
3,79%
3,79%
2,53%
1,26%
1,15%
0,80%
0,80%
0,34%
0,34%
0,34%
0,23%
0,00%

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

informasiya xidməti  
3,54% təşkil 

edib.

871 

7 949

15 788

Hazır sənəd
Sənəd qəbulu

İnformasiya xidməti
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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, tər-
cümə, layihələndirmə kimi zəruri 
biznes xidmətləri təqdim edilir. 

“Yevlax KOB evi”

“Yevlax KOB evi”ndə 
8 dövlət qurumu 

tərəfindən  
14 xidmət masasında  

150-dək 
“G2B”, 

6 özəl qurum 
tərəfindən 6 xidmət 

masasında 
100-dək 

“B2B”  
xidmətlər  
göstərilir.

1 2 0



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

“B2B” xidmətlər üzrə:

“G2B” xidmətlər üzrə:

2

3

4

5

6

“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

“Azərsu” ASC 

“Azərpoçt” MMC

1

2

3

4

5

6

7

8

1  “Beynəlxalq Bank” ASC

“Kapital Bank” ASC

“Shams Group” MMC

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC

“Caucasus Projects and Construction Company” MMC

“AZERCELL Telecom” MMC

2022-ci ilin  
yanvar-noyabr 

ayları üzrə 
“Yevlax KOB evi”ndə  

sahibkarlıq subyektlərinə

41 655 xidmət 
göstərilib.
Bu xidmətlərdən 

39890-ı “G2B”, 1765-i 
“B2B”xidmətlərdir.
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“G2B” qurumların xidmət sayı:

TOPLAM:

1765

39890

“G2B”
“B2B”

1. “AZƏRPOÇT”  MMC

2. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT VERGİ 
XİDMƏTİ 

3. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

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

5. “AZƏRİQAZ” İB

6. “AZƏRİŞIQ” ASC

7. “AZƏRSU” ASC

8. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ

9. QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ AGENTLİYİ

10. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

11. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 
MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

12. “ADY EKSPRESS” MMC

13. YEVLAX ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ

39890 100%

26734

4602

3058

1506

1105

1093

984

282

228

177

98

16

7

67,02%

11,54%

7,67%

3,78%

2,77%

2,74%

2,47%

0,71%

0,57%

0,44%

0,25%

0,04%

0,02%

“B2B” qurumların xidmət sayı:

1. “AZERCELL TELECOM” MMC 

2. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC

3. “KAPİTAL BANK” ASC

4. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

5. “AZƏRBAYCAN SƏNAYE SIĞORTA” ASC

6. “CAUCASUS PROJECTS AND  
CONSTRUCTION COMPANY” MMC

7. “AZTORC” MMC

TOPLAM: 1765 100%

647

405

278

195

173

50

17

36,66%

22,95%

15,75%

11,05%

9,80%

2,83%

0,96%

Xidmətlərdən  
29 276-ı   
sənəd qəbulu,  
9 774-ü   
hazır sənəd,  
2 605-i   
informasiya 

xidmətləri üzrə  
olub. 
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1. “AZƏRPOÇT” MMC
2. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA  

DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 
3. “AZERCELL TELECOM” MMC 
4. “AZƏRSU” ASC
5. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC
6. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ
7. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ
8. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ
9. “AZƏRBAYCAN SƏNAYE SIĞORTA” ASC
10. “AZƏRİQAZ” İB
11. AQTA
12. “AZƏRİŞIQ” ASC
13. “CAUCASUS PROJECTS AND CONSTRUCTION  

COMPANY” MMC
14. YEVLAX ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ
15. “KAPİTAL BANK” ASC
16. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR 

VƏ İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ  
17. “ADY EKSPRESS” MMC
18. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 

MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ DÖVLƏT REKLAM 
AGENTLİYİ

19. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ 
20. “AZTORC” MMC

1. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ
2. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA  

DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 
3. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ANTİİNHİSAR 

VƏ İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ  
4. “AZƏRİQAZ” İB
5. “AZƏRİŞIQ” ASC
6. “AZƏRSU” ASC
7. “AZERCELL TELECOM” MMC 
8. AQTA
9. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC
10. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ
11. “AZƏRBAYCAN SƏNAYE SIĞORTA” ASC
12. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ
13. “AZƏRPOÇT”  MMC
14. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 

MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ
15. “AZTORC” MMC
16. ADY EKSPRESS” MMC
17. “CAUCASUS PROJECTS AND  

CONSTRUCTION COMPANY” MMC
18. YEVLAX ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ
19. “KAPİTAL BANK” ASC
20. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

TOPLAM:

TOPLAM:

26650
1829

199
153
130
76
54
52
49
40
36
6
2
0
0
0
0

0
0

0

3044
1827

1483

994
940
767
269
149
133
52
47
44
21
2

2
0
0

0
0
0

29276

9774

100%

100%

“G2B” və “B2B” 
qurumların 

göstərdiyi 
xidmətlərin 

statistikasına 
əsasən sənəd 

qəbulu 
xidməti 

70,29% 
təşkil edib.

91,03%
6,25%

0,68%
0,52%
0,44%
0,26%
0,18%
0,18%
0,17%
0,14%
0,12%
0,02%
0,01%

0%
0%
0%
0%

0%
0%

0%

31,14%
18,69%

15,17%

10,17%
9,62%
7,85%
2,75%
1,52%
1,36%
0,53%
0,48%
0,45%
0,21%
0,02%

0,02%
0%
0%

0%
0%
0%

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 

hazır sənəd 
xidməti 
23,46%  

təşkil edib.

1 2 3



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

1. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA  
DÖVLƏT VERGİ XİDMƏTİ 

2. “KAPİTAL BANK” ASC

3. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ

4. “AZERCELL TELECOM” MMC 

5. “AZƏRİŞIQ” ASC

6. “BEYNƏLXALQ BANK” ASC

7. KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

8. İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK 
MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİ

9. ŞƏMS TƏRCÜMƏ MƏRKƏZİ

10. “AZƏRBAYCAN SƏNAYE SIĞORTA” ASC

11. “AZƏRİQAZ” İB 

12. “AZƏRSU” ASC

13. “AZƏRPOÇT”  MMC

14. “CAUCASUS PROJECTS AND  
CONSTRUCTION COMPANY” MMC

15. AQTA

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

17. “ADY EKSPRESS” MMC

18. “AZTORC” MMC

19. DÖVLƏT REKLAM AGENTLİYİ

20. YEVLAX ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİ

TOPLAM:

946

278

186

179

147

142

101

96

89

77

71

64

63

48

43

23

16

15

14

7

36,31

10,67

7,14

6,87

5,64

5,45

3,88

3,69

3,42

2,96

2,73

2,46

2,42

1,84

1,65

0,88

0,61

0,58

0,54

0,27

2605 100%

“G2B” və “B2B” 
qurumların göstərdiyi 

xidmətlərin 
statistikasına əsasən 
informasiya 

xidməti  
6,25%  

təşkil edib.

Sənəd qəbulu
Hazır sənəd

2605

9774
29276

İnformasiya xidməti 
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Sahibkar 
məmnunluğu 

98%  
KOB evlərində QR kodlar tətbiq edilir

KOB evlərində sahibkarlara 
göstərilən xidmətlərin əhatə da-
irəsinin genişlənməsi və bu xid-
mətlərdən istifadə edən biznes 
subyektlərinin sayının artması 
nəzərə alınaraq, KOB evlərin-
də əlavə məlumatlandırma va-
sitələrinin tətbiqinə başlanılıb. 
Belə ki, KOB evlərində dövlət 
dəstəyi mexanizmlərinə dair QR 
kodlar yerləşdirilib. KOB evlə-
rinə müraciət edən sahibkarlar 

mobil telefonları vasitəsilə QR 
kodları oxutdurmaqla “Star-
tap” şəhadətnaməsi, daxili ba-
zar araşdırması, bazarlara çıxışa 
dəstək, KOB dostları, KOB inki-
şafı mərkəzləri, qrant müsabiqə-
si və s. kimi dəstək və xidmətlər 
barədə ətraflı məlumat əldə edə 
bilərlər. 

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.
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Mikro, kiçik və orta sahib-
karların maarifləndirilmə-
si, bilik və bacarıqlarının 

artırılması və bu məqsədlə onlara 
müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi, 
müasir çağırışlara və KOB-ların eh-
tiyaclarına uyğun təlimlərin təşki-
li, praktik məsləhət xidmətlərinin 
göstərilməsi KOBİA-nın fəaliyyət 
istiqamətlərindən biridir. 2020-ci 
ildən etibarən bu istiqamətlər üzrə 
fəaliyyət KOBİA-nın strukturuna 
daxil olan Kiçik və Orta Biznesin 

Bilik və bacarıqların artırılması 
istiqamətində siyasətimizin əsas 
məqsədi KOB-ların strateji hədəf-
lərinə uyğun ehtiyaclarını müəy-
yənləşdirərək  onların bilik və 
bacarıqlarının sistemli şəkildə ye-
nilənməsini və fəaliyyət istiqamət-
lərinə uyğun praktiki səriştələr əldə 
etmələrini təmin etməkdir.

2020-ci ildə Bakı, Sumqayıt, Xaç-
maz və Yevlax şəhərlərində 4 KOB 
inkişaf mərkəzi,  2021-ci ildə isə 

02.
KOB-ların BİLİK VƏ 
BACARIQLARININ 
İNKİŞAFI 

İnkişafı Mərkəzləri (KOBİM) tərə-
findən həyata keçirilir. KOBİM-lər 
tərəfindən KOB subyektlərinin, 
biznesə başlamaq istəyənlərin və 
startapların biznes sahəsində bilik 
və bacarıqlarının artırılması üçün 
təcrübəli və peşəkar ekspertlər 
tərəfindən təlimlər keçirilir, fərdi və 
qrup halında məsləhət xidmətləri, 
KOB-ların şəbəkələşməsinə, bey-
nəlxalq proqramlarda iştirakına, 
maliyyə resurslarına çıxışına və s. 
dəstək göstərilir. 

KOB inkişafı mərkəzləri
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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;

• Biznesə başla;

• Soft skils (yumşaq 
bacarıqlar);

• Layihə idarəetmə;

• Maliyyənin idarə 
edilməsi;

• Korporativ hüquq;

• Satış;

• Marketinq;

• Rəqəmsal bacarıqlar;

• “Yaşıl iqtisadiyyat”.

Abşeron, Gəncə, Mingəçevir, Lənkə-
ran, Ağsu-Kürdəmir, Göyçay-Ağdaş, 
Şamaxı-İsmayıllı, Şəki, Masallı-Cə-
lilabad-Biləsuvar, Saatlı-Sabirabad,  
Ucar-Zərdab, Neftçala-Salyan, Zaqa- 
tala-Balakən, Beyləqan-İmişli, Şəm- 
kir-Gədəbəy, Daşkəsən-Göygöl və 
Tovuz şəhər və rayonları üzrə 17 
KOB inkişaf mərkəzi fəaliyyətə baş-
layıb. Bu mərkəzlər fəaliyyət göstər-
dikləri şəhərlə yanaşı, ətraf şəhər və 
rayonlara da xidmət edir.
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MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ SAHƏSİNDƏ:

• Satış kanallarına çıxışa 
dəstək;

• Marketinq məsləhətləri;

• Biznes planlaşdırma və 
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. 2022-ci ildə KOBİM-lər 
tərəfindən müxtəlif mövzularda 
700-ə yaxın təlim keçirilib, 9000 
saatdan çox məsləhət xidmə-
ti göstərilib ki, bu xidmətlərdən 
9000-dək KOB subyekti, startap 
və biznesə yeni başlayanlar fay-
dalanıb. 

Həmçinin 2022-ci il ərzində 
KOBİM-lər tərəfindən ödənişsiz 
olaraq sahibkarlara 300-dən çox 
biznes planının hazırlanmasında 
dəstək göstərilib. KOBİM-lərin 
dəstəyi ilə ötən il Bakı və region-
lar daxil olmaqla, kənd təsərrüfa-
tı və xidmət sahələrində 30 yeni 
KOB subyektinin yaradılmasına 
dəstək olunub. 
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2022-ci 
ildə:

  7 000 iştirakçıya – 700 təlim keçirilib;

  1 700 KOB subyektinə  – 9000 saat məsləhət xidməti göstərilib;

  300-dən çox biznes plan hazırlanıb;

  30 yeni KOB subyektinin yaradılmasına dəstək göstərilib;

  8 KOB subyektinin maliyyə resurslarına çıxışına dəstək göstərilib.

1 2 9



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

KOBİM-lərin fəaliyyətinin təşkili 
müxtəlif operator şirkətlərə həvalə 
edilib. Dövlət tərəfindən sahibkarla-
rın bilik və bacarıqlarının artırılması 
göstərilən xidmətlərin özəl sekto-
run özü tərəfindən təşkil edilməsi 
beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq 
edilən bir mexanizmdir. Agent-

İyunun 6-da sahibkarların bilik 
və bacarıqlarının müasir çağırış-
lar və ehtiyacları nəzərə alınmaq-
la inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
KOBİA-nın İdarə Heyəti KOB inki-
şaf mərkəzləri ilə görüşüb. Hibrid 
formatda təşkil olunmuş görüşdə 
ölkənin müxtəlif şəhər və rayonla-
rında fəaliyyət göstərən KOB inki-
şaf mərkəzlərinin (KOBİM-lər) nü-
mayəndələri iştirak ediblər. 

KOBİM-lərin idarə edilməsi

KOB inkişaf 
mərkəzləri 
ilə görüş 
keçirilib

lik KOBİM-lərin fəaliyyətini təşkil 
edərkən beynəlxalq təcrübəni ge-
niş öyrənmiş və qarşıda duran əsas 
məqsəd nəticəyönümlü və davamlı 
olacaq bir mexanizmi təmin etmək 
olub. Bu cür mexanizm eyni zaman-
da bir neçə hədəfə nail olmağa im-
kan yaradır:

  Dövlət-özəl tərəfdaşlıq mexanizminin inkişafı;

  Təlim prosesinin idarə olunmasına peşəkarların cəlb olunması;

  Prosesdə davamlılığın və dayanıqlığın təmin edilməsi.  

Özəl sektorun özü sahibkarla-
rın bilik və bacarıqlarının artırlması 
istiqamətində nəticəyönümlü fəa-
liyyətiləri daha yaxşı və çevik təş-
kil edə, həmçinin qarşıya qoyulan 
hədəflərə daha tez nail ola bilər. 
Ümumilikdə gələcəkdə özəl sekto-
run dövlət xidmətlərinin təşkilin-
də rolunun genişləndirilməsi həm 
sektorun özünün inkişafının təmin 
edilməsini, həm də dövlət qurumla-
rı tərəfindən təqdim edilən xidmət-
lərin kefiyyətini artıra bilər.

Görüşdə KOBİM-lərin fəaliyyəti, göstərdikləri dəstək və xidmətlər, fəaliy-
yətlərinin daha səmərəli və nəticəyönümlü təşkili ilə bağlı müzakirələr aparı-
lıb, KOBİM-lərin təklifləri dinlənilib.

1 3 0



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

2020-ci ildə istifadəyə verilmiş KOBİM-lərin vahid onlayn plat-
forması – www.kobim.az saytında KOB inkişaf mərkəzləri tərə-
findən təşkil olunan təlimlərə və digər tədbirlərə dair məlumatlar 
verilir və sayt mütəmadi olaraq yenilənir. 

KOBİM-lərin vahid  
onlayn platforması – “kobim.az” 

Sahibkarların təlim-tədris im-
kanlarının genişləndirilməsi 
və biznes sahəsində qabaq-

cıl təcrübənin tətbiqinin sürətlən-
dirilməsi məqsədilə innovativ ya-
naşma və müasir təcrübə əsasında 
Agentlik tərəfindən video təlim 
platfoması yaradılıb. 

Video təlim platformasında hər 
biri 20 mövzudan ibarət olmaqla 
biznesə başla, yumşaq bacarıqlar, 
korporativ hüquq, layihə idarəet-
məsi, maliyyə, satış, marketinq, 

Video təlim platforması

turzim, ixrac prosesinin təşkili is-
tiqamətləri üzrə ümumilikdə 180 
təlim videosu, təlim mövzularının 
təqdimatları, müvafiq özünüqiy-
mətləndirmə testləri və təlimçilər 
barədə məlumatlar öz əksini tapıb. 
Gələcəkdə də təlim ehtiyaclarına 
uyğun şəkildə yeni təlim videola-
rının hazırlanması nəzərdə tutulur.

Video təlimlərdən “kobim.az” 
saytında qeydiyyatdan keçməklə 
faydalanmaq olar.

Video təlim  
platforması: 

180 təlim 
videosu

2022-ci ildə 
video təlim 

platfomasından 
faydalananlar: 

1000 nəfər
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Azərbaycan sahibkarlarının 
və menecerlərinin biz-
nes sahəsində beynəlxalq 

təcrübəyə yiyələnməsi, bilik və 
bacarıqlarının artırılması, Alma-
niyanın qabaqcıl şirkətləri ilə 
birbaşa işgüzar əlaqələrinin qu-

Menecerlərin Təlimi Proqramı

rulması məqsədilə 2009-cu ildən 
etibarən “Azərbaycanın biznes 
ictimaiyyətində menecerlərin ix-
tisasının artırılması üzrə Almani-
ya-Azərbaycan Birgə Proqramı” 
həyata keçirilir. 

2009- 
2022-ci  

illərdə  
Proqramdan

faydalanan sahibkar  
və menecerlər: 

526 nəfər
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Proqram çərçivəsində 

2022-ci ildə 
ölkəmizdə iqtisadiyyatın 

müxtəlif sahələrində 
fəaliyyət göstərən 46 

sahibkar və 
menecer 

Almaniyada təlimlərdə, işgüzar 
görüşlərdə iştirak ediblər. 

Proqramı uğurla başa vuran 
sahibkar və menecerlərə 

beynəlxalq sertifikatlar verilib.

Ümumilikdə isə 2009-2022-ci 
illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatı-
nın müxtəlif sahələrində fəaliyyət 
göstərən 526 sahibkar və mene-
cer Proqramdan faydalanıb.

Proqramın Azərbaycan tərə-
findən əlaqələndiricisi KOBİA, Al-
maniya tərəfindən isə Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Cəmiyyətidir (GİZ). 

1 3 3



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

Kiçik və Orta Biznesin 
Dostu (KOB dostu) şə-
bəkəsi KOBİA-nın sa-

hibkarlara başlıca və effektiv 
dəstək mexanizmlərindən bi-
ridir və Agentliyin regionlar-
dakı fəaliyyəti bu şəbəkə va-
sitəsilə həyata keçirilir. 

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

Kı̇çı̇k və Orta Bı̇znesı̇n  
Dostu şəbəkəsı̇
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Hazırda Bakı, Sumqa-
yıt, Gəncə, Mingəçevir, 
Yevlax, Şəki, Lənkəran 

şəhərlərində, Abşeron, Qə-
bələ, Şamaxı, Quba, Qusar, 
Xaçmaz, Siyəzən, Masallı, Fü-
zuli, İmişli, Şəmkir, Cəlilabad, 
Kürdəmir, Şirvan, Göyçay, 
Sabirabad, Salyan, İsmayıl-
lı, Tərtər, Astara, Zaqatala, 
Ağdam, Ağcabədi, Ağstafa, 
Göygöl, Daşkəsən, Qax, Xızı, 
Tovuz, Gədəbəy və Zəngilan 
rayonları üzrə 8 koordinator 
və 42 KOB dostu fəaliyyət 
göstərir. 

Kı̇çı̇k və Orta Bı̇znesı̇n  
Dostu şəbəkəsı̇

KOB dostu  
rəqəmlərdə

 Azərbaycanda
hazırda  

 8 koordinator
və 42 KOB

dostu 
fəaliyyət göstərir.

Şəki

Qusar

Zaqatala

Qax

Ağstafa
Tovuz

İsmayıllı

Şəmkir
Quba

Şamaxı
Siyəzən

Xızı

Göyçay

Sumqayıt

Bakı

Abşeron

Şirvan

Füzuli

İmişli
Masallı

Salyan

Sabirabad

Lənkəran

Astara

Cəlilabad

Ağcabədi

Xaçmaz

Gəncə

Göygöl

Daşkəsən

Gədəbəy

Yevlax
Tərtər

Ağdam

Qəbələ

Zəngilan

Mingəçevir

Кürdəmir
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Fevralın 8-də Zaqatala rayo-
nunda KOB dostu ofisi fəa-
liyyətə başlayıb. KOBİA-nın  

təşkilatçılığı, Zaqatala Rayon İcra 
Hakimiyyətinin, sahibkarların və 
onlara xidmət göstərən müvafiq 
qurumların nümayəndələrinin işti-
rakı ilə KOB dostu rayonun biznes 
ictimaiyyətinə təqdim edilib. 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov tədbirdə 
Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri 
və KOB dostu mexanizmi barədə 
məlumat verib. 

Zaqatala KOB dostu Heydər 
Əliyev Mərkəzində fəaliyyət göstə-
rir və Zaqatala rayonu ilə yanaşı, 
ətraf rayon və şəhərlərə də xidmət 
edir.

KOB dostu  
Zaqatalada
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Martın 15-də KOBİA-nın 
növbəti KOB dostu ofis-
ləri Ağdam və Ağcabədi 

rayonlarında fəaliyyətə başlayıb. 
Ağdam KOB dostu Heydər Əliyev 
Mərkəzində, Ağcabədi KOB dostu 
isə Bayraq Muzeyində fəaliyyət 
göstərir.

Ağdam və Ağcabədi rayonlarında, o cümlədən ətraf bölgələrdə fəa-
liyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri və öz biz-
nesini qurmaq istəyən potensial sahibkarlar biznes fəaliyyəti ilə bağlı 
dəstək və xidmətlər üçün KOB dostuna müraciət edə bilərlər.

KOB dostu  
Ağdam və Ağcabədidə
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Aprelin 7-də Ağstafa rayo-
nunda KOB dostu fəaliyyətə 
başlayıb. Ağstafa KOB dos-

tu Heydər Əliyev Mərkəzində fəa-
liyyət göstərir və Ağstafa rayonu ilə 
yanaşı, ətraf rayon və şəhərlərə də 
xidmət edir.

Sahibkarların, yerli icra hakimiyyətinin və müvafiq döv-
lət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilmiş 
tədbirdə KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Agentliyin fəaliy-
yəti və KOB dostu mexanizmi barədə məlumat verib. KOB 
dostu ofisində sahibkarlara xidmətlərin göstərilməsi üçün 
lazımi şərait yaradılıb. KOB dostu ilə birgə ofislərdə KOB 
könüllüləri də fəaliyyət göstərir.

KOB dostu Ağstafada 
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Mayın 13-də Göygöl və Daş-
kəsən rayonlarında KOB 
dostu ofisləri fəaliyyətə 

başlayıb. Bununla əlaqədar 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. 

Göygöl və Daşkəsən rayonları 
üzrə KOB dostu ofisləri müvafiq 
rayonların Heydər Əliyev Mərkəz-
lərində fəaliyyət göstərir.

KOB dostu Göygöl 
və Daşkəsəndə
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İyulun 22-də Şəki-Zaqatala iq-
tisadi rayonu üzrə sayca dör-
düncü KOB dostu ofisi Qax 

rayonunda fəaliyyətə başlayıb. 
Heydər Əliyev Mərkəzində fəaliy-
yət göstərən KOB dostu Qax ra-
yonu ilə yanaşı, ətraf şəhər və ra-

yonların sahibkarlarına da biznes 
sahəsində dəstək və xidmətlər 
göstərir.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin təşkilatçılığı, Qax Ra-
yon İcra Hakimiyyətinin, sahib-
karların və onlara xidmət göstərən 
müvafiq qurumların nümayən-
dələrinin iştirakı ilə KOB dostu ra-
yonun biznes ictimaiyyətinə təq-
dim edilib, iştirakçılar KOB dostu 
ofisində sahibkarlar üçün yaradıl-
mış şəraitlə tanış olublar.

KOB dostu Qaxda 

KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

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



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

KOB dostu Xızıda

Avqustun 11-də Xızı rayo-
nunda KOB dostu fəaliy-
yətə başlayıb. Xızı KOB 

dostu Heydər Əliyev Mərkəzində 
fəaliyyət göstərir. 

Sahibkarların, yerli icra ha-
kimiyyətinin və müvafiq dövlət 
qurumlarının nümayəndələrinin 
iştirakı ilə keçirilmiş tədbirdə 

KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov Agentliyin fəa-
liyyəti və KOB dostu mexanizmi 
barədə məlumat verib. 

Digər KOB dostu ofislərində 
olduğu kimi Xızı KOB dostu ofi-
sində də sahibkarlara xidmətlərin 
göstərilməsi üçün lazımi şərait 
yaradılıb. 
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Oktyabrın 1-də Tovuz və Gə-
dəbəy rayonlarında KOB 
dostu ofisləri fəaliyyətə 

başlayıb. Bununla əlaqədar sahib- 
karların, yerli icra hakimiyyətinin 
və müvafiq dövlət qurumlarının 
nümayəndələrinin iştirakı ilə ke-
çirilmiş təqdimatlarda KOBİA-nın  
İdarə Heyətinin sədri Orxan  

Məmmədov KOB-lara dəstək 
tədbirləri, KOB dostu mexanizmi 
barədə məlumat verib, sahibkar-
ları KOB dostu ilə fəal əməkdaşlı-
ğa dəvət edib. 

Tovuz və Gədəbəy rayonları 
üzrə KOB dostu ofisləri müvafiq 
rayonların Heydər Əliyev Mərkəz-
lərində fəaliyyət göstərir.

KOB dostu Tovuz və Gədəbəydə 
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2022-ci ildə KOB 
dostu şəbəkəsi 

tərəfindən KOB-ların 
ehtiyacları nəzərə 

alınmaqla ümumilikdə 

4326  
sahibkarlıq 
subyektinin 

iştirakı ilə 12 
mövzu 

üzrə sorğular keçirilib.

Sahibkarlığın inkişafı üçün 
ölkədəki biznes mühitinin 
dəyərləndirilməsi, sahib-

karların qarşılaşdığı çətinliklərin, 
onların şikayət və təkliflərinin 
öyrənilməsi, biznes mühitində-
ki problemlərlə tanışlıq onların 
gələcək fəaliyyətinin biznes eh-
tiyaclarına uyğun qurulması baxı-
mından əhəmiyyət kəsb edir. Bu 
istiqamətdə KOB subyektləri ara-
sında sorğular keçirilir. 2022-ci 
ildə KOB dostu şəbəkəsi tərəfin-

dən KOB-ların ehtiyacları nəzərə 
alınmaqla ümumilikdə 4326 sa-
hibkarlıq subyektinin iştirakı ilə 
12 mövzu üzrə sorğular keçirilib. 
Sorğular korporativ idarəetmənin 
qiymətləndirilməsi üzrə vəziy-
yətin təhlil edilməsi, korrupsiya 
və şəffaflıq, KOB subyektlərinin  
İKT-yə olan tələbatının öyrənil-
məsi mövzularını əhatə edib.

Monitorinq, sorğu və müşahidələrin 
aparılması üzrə fəaliyyət
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2022-ci ildə KOB dostu mexa-
nizmi çərçivəsində ümu-
milikdə 137 görüş təşkil 

edilib. Bu görüşlərin 113-ü sahəvi, 17-si maa-
rifləndirmə tədbiri olub və bu tədbirlərdə 3000-
ə yaxın sahibkar iştirak edib. Sahəvi görüşlərdə 
əsasən kənd təsərrüfatı, çayçılıq, üzümçülük, 
heyvandarlıq, quşçuluq, istixana fəaliyyəti, şəra-
bçılıq, mebel istehsalı, turizm, nəqliyyat, logistika 
və poçt daşımaları, ictimai-iaşə, ticarət, reklam 
fəaliyyəti üzrə sahibkarlıq subyektləri iştirak edib. 

Aidiyyəti dövlət qurumlarının nümayəndələri-
nin iştirakı ilə keçirilmiş görüşlərdə səsləndirilən 
problem və təkliflər dövlət-sahibkar əməkdaşlıq 
platformasında müzakirə olunub. Sahəvi görüş və 
maarifləndirmə tədbirləri ilə yanaşı, müvafiq döv-
lət qurumları, biznes assosiasiyaları və sahibkarın 
iştirakı ilə KOBİA yanında İctimai Şuranın 7 iclası 
keçirilib.

Keçirilmiş tədbirlər  
və görüşlər
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Sahəvi görüş və maariflən-
dirmə tədbirləri ilə yanaşı, mü-
vafiq dövlət qurumları, biznes 
assosiasiyaları və sahibkarın 
iştirakı ilə KOBİA yanında İc-
timai Şuranın 7 iclası keçirilib.
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Gəncə İş Adamları İctimai Birliyi 
ilə görüş keçirilib

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi (KOBİA) biznes as-
sosiasiyalarla sıx əməkdaş-

lıq edir, yeni sahibkarlar birlikləri-
nin yaradılmasını dəstəkləyir. 

Yanvarın 11-də KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov bu yaxınlarda yaradılmış 
Gəncə İş Adamları İctimai Birli-

yinin İdarə Heyətinin sədri Zəfər 
Məmmədov ilə görüşüb. Görüşdə 
Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayo-
nunda sahibkarlığın inkişafına, 
Gəncə İş Adamları İctimai Birliyi 
ilə əməkdaşlıq perspektivlərinə, 
o cümlədən birgə tədbirlərin təş-
kilinə və regiona investisiyaların 
cəlb olunmasına dair fikir müba-
diləsi aparılıb. 
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Azərbaycan Yaradıcı Sənayelər 
Federasiyası ilə görüş keçirilib

Fevralın 10-da Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin (KOBİA) İdarə Heyətinin 

sədri Orxan Məmmədov Azərbay-
can Yaradıcı Sənayelər Federa-
siyasının İdarə Heyətinin sədri 
Vasif Eyvazzadə və federasiyanın 
üzvləri ilə görüşüb. 

Görüşdə qeyd edilib ki, iqti-
sadiyyat, mədəniyyət, qabaq-
cıl texnologiya və innovasiyaları 
özündə birləşdirən yaradıcı və 
mədəniyyət sənayeləri dünyada 
dinamik inkişaf edir. Ədəbiyyat, 
dizayn, musiqi və teatr, memarlıq, 
moda və təsviri sənət, film, video 
və foto sənəti, reklam və s. kimi 
sahələrdən ibarət olan yaradıcı 
sənaye həm də biznes sahəsidir. 

Azərbaycanda da bu sahənin inki-
şafı və biznes imkanları genişdir.   

Görüşdə ölkəmizdə yaradı-
cı sənayenin inkişaf etdirilməsi, 
kreativ və mədəniyyət biznesinin 
dəstəklənməsi, bu sahədə təş-
kilatlanma, yaradıcı şəxslərin və 
biznes subyektlərinin sənayenin 
bu sahəsində daha geniş təm-
sil olunması, müvafiq sektorda 
dövlət və özəl sektor arasında 
əlaqələrin inkişafı məsələləri mü-
zakirə edilib. Federasiya müvafiq 
sahədə KOBİA ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində yaradıcı sənayelər 
üzrə təlim proqramı və biznes fo-
rumun təşkilini, müxtəlif layihələ-
rin həyata keçirilməsini təklif 
edib.
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“Postpandemiya dövründə iqtisadi artımın 
sabitləşdirilməsində kiçik və orta sahibkarlığın 
innovativ fəaliyyəti” mövzusunda Konfrans keçirilib

Fevralın 18-də Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisi-
nin dəstəyi, Türkdilli Ölkələ-

rin Parlament Assambleyasının 
(TURKPA) və Kiçik və Orta Bizne-
sin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 
təşkilatçılığı ilə “Postpandemiya 
dövründə iqtisadi artımın sabit-
ləşdirilməsində kiçik və orta sa-
hibkarlığın innovativ fəaliyyəti” 
mövzusunda Konfrans keçirilib. 

Milli Məclisin deputatlarının, 
dövlət və özəl sektorun nümayən-
dələrinin iştirak etdiyi tədbirdə 
ölkəmizdə sahibkarlığın, o cümlə-
dən KOB-ların inkişafı istiqamətin-
də görülən tədbirlərə, COVID-19 
pandemiyasının KOB-lara təsirinə 
və bu sahədə dövlət dəstəyi təd-
birlərinə, postpandemiya dövrü-
nün prioritet istiqamətlərinə və 
KOB-lara göstəriləcək dəstəyə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. Kon-

frans çərçivəsində “KOB-lar üçün 
dövlət dəstəyi: qanunvericilik 
və proqramlar” və “KOB-lar və  
COVID-19 pandemiyası: problem-
lər, onların alternativ və innovativ 
həlləri” mövzularında panel mü-
zakirələr təşkil olunub. 
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“EY İlin İş Adamı” 
müsabiqəsinin qalibi açıqlanıb

Martın 10-da EY Azərbay-
can şirkəti Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agent-

liyinin (KOBİA) tərəfdaşlığı və 
ABB-nin sponsorluğu ilə keçirdi-
yi “EY İlin İş Adamı” müsabiqə-
sinin qalibini açıqlayıb. Müsa-
biqənin qalibi biznes icmasının, 
beynəlxalq maliyyə qurumlarının 
nümayəndələri və tanınmış şirkət 
rəhbərlərindən ibarət müstəqil 
münsiflər heyəti tərəfindən 9 na-
mizəd arasından seçilib. 

İştirakçıların müraciətlərini hər- 
tərəfli dəyərləndirdikdən sonra 
münsiflər fərqli nominasiyalar üzrə 
qalibləri seçiblər. “İnnovasiyalar” 
nominasiyasında “ATL Tech” şirkə-
tinin təsisçisi Rəşad Mirzəyev, “So-
sial təsir” nominasiyasında “ZIRA 
Natural & Gourmet” brendinin 

sahibi Afət Əhmədova, “Ən yax-
şı müştəri həlli” nominasiyasında 
isə “YIĞIM Ödəniş Sistemi”nin tə-
sisçisi və direktoru Vüqar Cəfərov 
təltif olunublar. Müsabiqənin qali-
bi isə “Sosial təsir” nominasiyası-

na layiq görülən “ZIRA Natural & 
Gourmet” brendinin təsisçisi Afət 
Əhmədova olub. O, Azərbaycanı 
“Dünya üzrə İlin İş Adamı” müsa-
biqəsinin beynəlxalq mərhələsin-
də təmsil edib. 
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“Sahibkarlar Günü”nə həsr 
olunmuş Konfrans keçirilib

Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin 2016-cı il 21 aprel 

tarixli Sərəncamı ilə 25 aprel ta-
rixi ölkəmizdə “Sahibkarlar Günü” 
kimi qeyd olunur.

Aprelin 25-də İqtisadiyyat Na-
zirliyinin dəstəyi, Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 
və Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgö-
türənlər) Təşkilatları Milli Konfe-
derasiyasının təşkilatçılığı ilə “Sa-
hibkarlar Günü”nə həsr olunmuş 
“İqtisadiyyatın inkişafında sahib-
karlığın rolu” mövzusunda Konfrans 
keçirilib. Tədbirdə Milli Məclisin 
deputatları, aidiyyəti dövlət qurum-
larının, sahibkarların ictimai bir-
liklərinin nümayəndələri, eləcə 
də müxtəlif sahələrdə fəaliyyət 
göstərən iş adamları iştirak ediblər.

Əvvəlcə Konfrans iştirakçıları 
Fəxri Xiyabanda Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevin məzarını ziyarət 
edib, xatirəsini ehtiramla anaraq 
abidəsi önünə əklil qoyublar. Kon-
frans iştirakçıları həmçinin, Şə-
hidlər Xiyabanında Azərbaycanın 
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğ-
runda canlarından keçmiş qəhrə-
manlarımızın xatirəsini ehtiramla 
yad edib, “Əbədi Məşəl” komplek-
sinə əklil qoyublar.

Konfrans öz işinə şəhidlərimi-
zin əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik 
sükutla yad olunması ilə başlayıb. 

Sonra ölkəmizdə özəl sekto-
run inkişafı üçün həyata keçirilən 
tədbirlərə və əldə edilmiş uğur-
lara həsr olunmuş film nümayiş 
edilib.
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Tədbirdə iqtisadiyyat naziri 
Mikayıl Cabbarov, əmək və əha-
linin sosal müdafiəsi naziri Sahil 
Babayev, Milli Məclisin deputatı, 
İqtisadi siyasət, sənaye və sahi-
bkarlıq komitəsinin sədri Tahir 
Mirkişili, Azərbaycan Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Mil-
li Konfederasiyasının prezidenti 
Məmməd Musayev, KOBİA-nın 

İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov, Azərbaycan Həm-
karlar İttifaqları Konfederasiya-
sının sədri, Milli Məclisin deputatı 
Səttar Mehbalıyev və sahibkarlar 
çıxış ediblər. 

Tədbirin sonunda Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevə konfrans iştirakçıla-
rı adından müraciət qəbul olunub.
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Azərbaycan Pərakəndə Geyim 
İdxalçıları Assosiasiyası ilə 
görüş təşkil olunub

Mayın 30-da KOBİA-nın 
rəhbərliyi Azərbaycan Pə-
rakəndə Geyim İdxalçıları 

Assosiasiyası (AFRA) ilə görüşüb. 
Görüşdə şəxsi istifadə üçün xari-
ci onlayn mağazalardan malların 
alışına vergi və rüsumların tətbiq 
edilməsi ilə bağlı qanunvericiliyə 
mümkün dəyişikliklər barədə tək-
liflərin hazırlanması üçün müvafiq 

sahədə fəaliyyət göstərən sahib-
karlıq subyektlərinin maraqları ilə 
yanaşı, istehlakçıların da maraq-
larının nəzərə alınmasına, eləcə 
də KOBİA və assosiasiya arasında 
əməkdaşlığın genişləndirilməsinə 
dair fikir mübadiləsi aparılıb. 
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Cəlilabadda sahibkarlarla görüş

İyulun 26-da Cəlilabad rayo-
nunda Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 

nümayəndələri sahibkarlarla gö-
rüşüb. 

Görüşdə Cəlilabadda müxtə-
lif sektorlarda fəaliyyət göstərən 
sahibkarlarla yanaşı, KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov, millət vəkili Elman Nəsi-
rov, Cəlilabad Rayon İcra Hakimiy-
yətinin başçısı Rafiq Cəlilov iştirak 
ediblər. 

Görüşdə sahibkarlarla biznes-
lərinin inkişafı üçün ehtiyacları 
müzakirə edilib, təklifləri və qar-
şılaşdıqları çətinliklər dinləni-
lib, dövlət dəstəyi mexanizmləri, 
o cümlədən KOBİA tərəfindən 

göstərilən dəstək və xidmətlər 
barədə məlumat verilib. Səfər çər-
çivəsində KOBİA-nın nümayən-
dələri taxılçılıq təsərrüfatında və 
taxıl anbarında olub, məhsuldarlıq 
və taxıl yığımı ilə maraqlanıblar. 
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KOBİA-nın dəstəyi ilə 3-cü 
Əczaçılıq Konfransı keçirilib

Oktyabrın 7-də Kiçik və Orta 
Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin (KOBİA) dəstəyi, “Əc-

zaçılıq Klubu” İctimai Birliyinin 
təşkilatçılığı ilə Beynəlxalq Əcza-
çılar Gününə həsr olunmuş Res-
publika Əczaçılarının 3-cü Konf-
ransı keçirilib. 

Tədbirdə aidiyyəti dövlət qu-
rumlarının və təhsil müəssisələ-
rinin nümayəndələrinin, əczaçılıq 
sektorunda fəaliyyət göstərən 
şirkətlərin və əczaçıların iştirakı ilə 
sektorun mövcud vəziyyəti, inki-
şaf perspektivləri və bu sahədəki 
çətinliklərin həlli yolları müzakirə 
edilib. Səhiyyə nazirinin müavini Ra-

sim İsmayılov, “Əczaçılar Klubu” 
İctimai Birliyinin sədri Şövqi Bun-
yatov, KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov, Azər-
baycan Qida Təhlükəsizliyi İns-
titutunun İdarə Heyətinin sədr 

müavini Tamilla Əliyeva, Azər-
baycan Tibb Universitetinin elmi 
işlər üzrə prorektoru Rauf Bəy-
lərov, eləcə də əczaçılıq üzrə yerli 
distribyutor şirkətlərin nümayən-
dələri və iş adamları da fikirlərini 
bölüşüblər. 
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Oktyabrın 25-də Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyinin (KOBİA) 

təşkilatçılığı ilə Xaçmazda sahi-
bkarlarla görüş keçirilib. “Xaç-
maz KOB evi”ndə təşkil olunmuş 
görüşdə Xaçmaz, Şabran, Quba, 
Qusar və Siyəzəndən olan sahib-
karlar iştirak ediblər. 

Görüşdə KOBİA-nın İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov, Xaçmaz Rayon İcra Haki-
miyyətinin başçısı Elnur Rzayev, 
millət vəkilləri Vahid Əhmədov və 
Sevil Mikayılova, eləcə də ətraf 
rayonların icra hakimiyyətlərinin 
və sahibkarlara xidmət göstərən 
qurumların nümayəndələri regi-
onda meyvə-tərəvəz istehsalı ilə 
məşğul olan sahibkarların prob-
lemlərini dinləyiblər. Müzakirələr, 
əsasən, regionda yetişdirilən mey-
və-tərəvəz məhsullarının emalı 
üçün müəssisələrin yaradılması, ix-
racla bağlı çətinliklər, yerli məhsul-
ların satışının təşviqi, logistika və 
daşınma ilə bağlı problemlər, qab-

Xaçmazda sahibkarlarla  
görüş keçirilib

laşdırma və kadr məsələləri, sahib-
karların maliyyə resurslarına çıxışı,  
kommunal xidmətlərə qoşulma, 
sahibkarların qarşılaşdıqları prob-
lemlərin aradan qaldırılması yolları 
ətrafında aparılıb, daha sonra on-
ların təklifləri dinlənilib və sualları 
cavablandırılıb. 

Görüşdə sahibkarlar tərəfindən 
qaldırılan məsələlərin həlli və səs-
ləndirilən təkliflərin icrası məqsə-
dilə aidiyyəti qurumlarla birgə mü-
vafiq tədbirlər görüləcəkdir. 
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Noyabrın 25-də Şamaxıda 
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, 
Aqrar Xidmətlər Agentli-

yi və Birləşmiş Millətlər Təşkila-
tının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının (FAO) təşkilatçılığı ilə 
“Toxumçuluğun İnkişafına dair 
Beynəlxalq Konfrans” keçirilib.

Tədbirdəki çıxışında Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin (KOBİA) İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov aqrar sahə, o 
cümlədən toxumçuluqla bağlı sa-
hibkarlarla keçirilmiş görüşlər və 
onlar arasında aparılmış sorğular, 

Şamaxıda toxumçuluğun inkişafına 
dair beynəlxalq Konfrans keçirilib

eləcə də toxumçuluq üzrə KOB 
subyektlərindən daxil olmuş mü-
raciətlər barədə məlumat verib. 
Həmçinin qeyd olunub ki, Agent-
lik kənd yerlərində sahibkarlığın 
və KOB-ların inkişafına, onların 
rəqabətqabiliyyətinin artırılması-
na yönəlik proqramların icrasına 
dəstək göstərir və bu məqsədlə 
müxtəlif beynəlxalq və yerli təş-
kilatlarla əməkdaşlıq edir. Orxan 
Məmmədov KOBİA-nın aqrobiz-
nes fəaliyyətinin qurulmasına və 
inkişafına göstərdiyi dəstək və 
xidmətlər barədə də danışıb.
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Sahibkarların maliyyə əlçatanlığı  
barədə maarifləndirilməsi üçün  
“Regional tərəfdaşların inkişafı” 
layihəsinə start verilib

Regionlarda fəaliyyət gös-
tərən sahibkarları maliyyə 
resurslarına çıxış imkanla-

rı, bu sahədə mövcud olan dövlət 
dəstəyi mexanizmləri – güzəştli 
kreditlər, subsidiyalar barədə mə-
lumatlandırmaq, eləcə də paytaxt 
və bölgələrdən olan iş adamları 
arasında işgüzar əlaqələrin geniş-
ləndirilməsi üçün maarifləndirmə 
tədbirinə başlanılıb. Bu məqsəd-
lə Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyi (KOBİA) və “Marsol” 
MMC-nin birgə təşkilatçılığı, Döv-
lət Məşğulluq Agentliyi və “Kapi-
tal Bank”ın tərəfdaşlığı, “Maricel 
Astara Resort” otelin dəstəyi ilə 
“Regional tərəfdaşların inkişafı” 
layihəsinə start verilib. 
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Dekabrın 9-da Şəki şəhərində 
“Regional tərəfdaşların inkişafı” 
layihəsinin təqdimatına həsr olun-
muş Konfrans keçirilib. Tədbirdə 
müvafiq dövlət qurumlarının nü-
mayəndələri, Bakı şəhərindən və 
Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonundan 
200-dən çox sahibkar iştirak edib. 

Tədbirdə Şəki Şəhər İcra Haki-
miyyətinin başçısı Elxan Usubov, 
KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri 
Orxan Məmmədov və Milli Məclisin 
deputatı Vüqar İskəndərov sahib-
karlara göstərilən dəstək tədbirləri, 
o cümlədən dövlətin güzəştli kre-
ditləri, subsidiyalar, biznesin ma-
liyyə resurslarına çıxışı istiqamə-
tində yeniliklər barədə məlumat 
veriblər. “Marsol” MMC-nin İdarə 
Heyətinin sədri Tural Mustafayev, 
“Kapital Bank”ın Korporativ və 
KOS satış İdarəsinin baş direktoru 
Fərid Hidayətzadə və “Maricel Real 
Estate”in rəhbəri Samir Əlizadə 
təmsil etdikləri şirkətlərin fəaliyyə-
ti, sahibkarlarla əməkdaşlıq, dövlət 
dəstək tədbirlərindən necə yarar-
lanmaları barədə danışıblar. Kon-

frans Bakı və region sahibkarlarını 
bir araya gətirməklə, onlar arasın-
da netvörkinq və birgə investisiya 
təşəbbüslərinin reallaşdırılması 
üçün də imkan yaradıb.   

Tədbir çərçivəsində həmçinin 
“Region sahibkarlarının maliyyə 
kanallarına çıxış imkanları” möv-
zusunda panel müzakirə təşkil olu-
nub. KOBİA, Aqrar Kredit və İnki-
şaf Agentliyi, Sahibkarlığın İnkişafı 

Fondu, Dövlət Məşğulluq Agentliyi 
və “Kapital Bank”ın nümayən-
dələrinin iştirakı ilə keçirilmiş mü-
zakirələrdə mövzu ilə bağlı ətraflı 
məlumat verilib, sahibkarları ma-
raqlandıran suallar cavablandırılıb.

“Regional tərəfdaşların inkişa-
fı” layihəsi çərçivəsində növbəti 
aylarda Gəncə, Astara və Qubada 
da maarifləndirici tədbirlər keçi-
riləcəkdir.
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Azərbaycan Sığortaçılar 
Assosiasiyası ilə görüş keçirilib

FeDekabrın 13-də Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin (KOBİA) İdarə Heyə-

tinin sədri Orxan Məmmədov 
Azərbaycan Sığortaçılar Assosi-
asiyasının (ASA) icraçı direktoru 
Elmar Mirsalayev ilə görüşüb. 

Görüşdə ölkəmizdə sığorta ba-
zarının inkişafına, bu sahəyə KO-
B-ların marağına, KOBİA və ASA 
arasında birgə əməkdaşlıq imkan-
larına dair müzakirələr aparılıb. 
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Özünüməşğulluq proqramı 
mikro və kiçik sahibkar-
lıq fəaliyyətinə başlamaq 

istəyənlər üçün əlverişli imkanlar 
yaradır. KOBİA özünüməşğulluq 
proqramına cəlb olunan vətəndaş-
ları potensial mikro və kiçik sahib-
karlar kimi dəyərləndirir və proq-
ram 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 bizneslərinin 
inkişafı üçün biznesin planlaşdırıl-
ması, məsləhət xidmətləri, güzəştli 
maliyyə resurslarına, satışa və ba-
zarlara çıxış kimi istiqamətlərdə 
dəstək və xidmətlər təqdim edir. 
2022-ci ildə də özünüməşğulluq 
proqramı çərçivəsində müxtəlif 
aktivlərlə təmin olunmuş proqram 
iştirakçıları bizneslərini genişlən-
dirmək üçün KOBİA-nın dəstək və 
xidmətlərindən yararlanıb.

KOBİA-nın özünüməşğulluq  
proqramına dəstəyi

KOBİA proqram iştirakçılarına 
biznes planların hazırlanmasında 
da dəstək göstərir. 

Özünüməşğulluq proqramı-
na qoşulmaq istəyən vətəndaşlar 
Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli 
məşğulluq mərkəzlərinə müraciət 
etməklə və ya elektron qeydiy-
yat sistemindən istifadə etməklə 
yanaşı, KOBİA-nın dəstək və xid-

mətlərindən də faydalana bilərlər.  
KOBİA proqrama qoşulmaq 
istəyən vətəndaşlara məlumat-
landırma və əlaqələndirmə, təlim 
prosesində iştirak, biznes planların 
hazırlanmasına dəstək, prosesin 
təşkilində iştirak xidməti göstə-
rir. İndiyədək KOBİA 730-a yaxın 
vətəndaşın proqramdan qeydiy-
yatdan keçməsinə dəstək göstərib.
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“Kəndlərdə sahibkarlığın 
və özünüməşğulluğun 
inkişafı” layihəsinin 

növbəti mərhələsi çərçivəsin-
də turizm potensialı yüksək olan 
Quba, Qusar, Xaçmaz, Şəki, Zaqa-
tala, Qax, Lənkəran, Astara, Lerik 
rayonlarında kənd qonaq evləri 
kimi fəaliyyət göstərəcək yeni sa-
hibkarlıq subyektləri yaradılır.

Layihə Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi (KOBİA), Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq 
Agentliyi və Dövlət Turizm Agentli-
yinin dəstəyi ilə həyata keçirilir.

Yeni kənd qonaq evlərinə 
özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində 
avadanlıqlar verilib  

Kənd turizminin inkişafına və 
kəndlərdə məşğulluğa dəstək 
məqsədi daşıyan layihənin yeni 
mərhələsində həmin rayonlarda 
turistlər üçün kənd qonaq evləri 
kimi fəaliyyət göstərəcək 50 sa-
hibkarlıq subyektinin təsis olun-
ması nəzərdə tutulur. Artıq layihə 
çərçivəsində bir qrup rayon saki-
ninə özünüməşğulluq proqramı-
nın aqroturizm zərfi üzrə qonaq 
evi üçün lazım olan avadanlıqlar 
verilib.
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dəstək
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01.
MİKRO, KİÇİK VƏ 
ORTA BİZNESİN 
TƏNZİMLƏNMƏSİ

Təsdiq edilib:  

1 layihə 
Razılaşdırılıb:   

4 layihə 

2022-ci ildə Agentlik 
sahibkarlıq sahəsin-
də yeni qanunvericili-
yin, normativ hüquqi 
aktların hazırlanma-
sı, mövcud normativ 
aktların yenilənməsi 
istiqamətində öz sə-
lahiyyətləri çərçivə-
sində fəaliyyətini da-
vam etdirib.

Normativ  
sənədlərə rəy və 
təkliflər təqdim 

edilib:    

122 layihə 
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sipləri və əsas istiqamətləri, sa-
hibkarlıq subyektlərinə dəstək 
göstərilməsinin şərtləri, dəstəyin 
formaları, göstərilməsi qayda-
sı və qiymətləndirilməsi, habelə 
dövlət maliyyə dəstəyi, məsləhət 
və informasiya dəstəyi, subyekt-
lərin innovasiya, məhsul istehsalı 
və xidmət sahəsində dəstəklən-
məsi və digər məsələlərlə bağlı 
maddələr təsbit olunub. Layihəyə 
əsasən, mikro, kiçik və orta sahib- 

karlığın inkişafı sahəsində fəaliy-
yətin əlaqələndirilməsi məqsədilə 
müvafiq icra hakimiyyəti orqanının 
müəyyən etdiyi qurum  tərəfindən 
səlahiyyətli qurumun yanında dai-
mi fəaliyyət göstərən koordinasiya 
qrupunun yaradılması nəzərdə tu-
tulub. Bununla yanaşı, səlahiyyət-
li qurum sahibkarlıq subyektləri 
haqqında müvafiq məlumatların 
daxil edildiyi mikro, kiçik və orta 
sahibkarlıq subyektlərinin vahid 
reyestrini yaradır. Vahid reyest-
rin aparılması qaydası və həmin 
reyestrə daxil edilməli olan mə-
lumatların siyahısı mikro, kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinin va-
hid reyestri haqqında əsasnamə 
ilə müəyyən edilir.

Sentyabrın 29-da Milli Məclisin 
İqtisadi siyasət, sənaye və sahib-
karlıq komitəsinin növbəti iclasın-
da “Mikro, kiçik və orta sahibkarlı-
ğın inkişafı haqqında” yeni qanun 
layihəsi də müzakirə edilib. Qanun 
layihəsi oktyabrın 11-də, 18-də və 
dekabrın 2-də Milli Məclisin ple-
nar iclaslarında səsə qoyularaq bi-
rinci, ikinci və üçüncü oxunuşlarda 
qəbul edilib.

 “Mikro, kiçik və orta sahibkarlığın  
inkişafı haqqında” yeni qanun layihəsi

Mikro, kiçik və orta sahib- 
karlığın inkişafı sahəsin-
də münasibətləri tənzim-

ləyən və onlara göstərilən dövlət 
dəstəyinin təşviqinin forma və 
metodlarını müəyyən edən “Mik-
ro, kiçik və orta sahibkarlığın inki-
şafı haqqında” yeni qanun layihəsi 
hazırlanıb.  

Qanun layihəsində mikro, ki-
çik və orta sahibkarlığın inkişafı 
sahəsində qanunvericilik, döv-
lət siyasətinin məqsədləri, prin-
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“STARTAP” şəhadətnaməsi

Startap ekosisteminin inkişa-
fı istiqamətində ölkəmizdə 
həyata keçirilən tədbirlərin 

davamı olaraq, 2021-ci ilin may 
ayından etibarən “Startap” şəha-
dətnaməsinin verilməsinə baş-
lanılıb. “Startap” şəhadətnaməsi 
almaq üçün mikro və kiçik sahib-
karlıq subyektləri KOBİA-ya mü-
raciət edə bilərlər.

02. BİRBAŞA DƏSTƏK 
MEXANİZMLƏRİ 

78 mikro və
kiçik  

sahibkarlıq
subyektinə 

“Startap”
şəhadətnaməsi 

verilib

Mikro və kiçik sahibkarlıq sub-
yektləri “Startap” şəhadətnamə-
sini aldıqları tarixdən innovasiya 
fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlir-
lər üzrə mənfəət və gəlir vergisin-
dən 3 il müddətinə azad olunur.

152

78

Daxil olmuş 
rəsmi 
müraciətlər

“Startap” 
şəhadətnaməsi 
almış sahibkarlıq 
subyektləri
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 “Startap” şəhadətnaməsi-
nin alınması qaydası və meyar-
ları Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 29 
yanvar tarixli 20 nömrəli Qərarı ilə 
təsdiq edilmiş “Startapın müəy-
yən olunması Meyarları”nda öz 
əksini tapıb. 

“Startap” şəhadətnaməsinin 
verilməsi, yaxud imtina edilməsi 
haqqında qərarlar KOBİA tərə-
findən Ekspertlər Şurasının rəyi 
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əsasında verilir. Ekspertlər Şurası 
Agentliyin nəzdində 11 nəfərdən 
ibarət olan müxtəlif dövlət qu-
rumlarının nümayəndələrindən və 
müstəqil ekspertlərdən ibarətdir.

Mikro və kiçik sahibkarlar tərə-
findən “Startap” şəhadətnamə-
sinin verilməsi üçün 2022-ci ilin 
1 yanvar – 1 dekabr tarixlərində 
KOBİA-ya 90 müraciət daxil olub 
və onlardan 51-nə “Startap” şə-
hadətnaməsi verilib. 

Startap 
şəhadətnaməsi 
verilmişdir

Müraciətlərin 
sayı

Ümumilikdə isə 2022-ci ilin 1 dekabr tarixinədək Agentliyə “Startap” 
şəhadətnaməsinin verilməsi üçün 156 müraciət daxil olub və 78 sahibkara 
“Startap” şəhadətnaməsi verilib. Şəhadətnamə almış sahibkarlar istehsal 
və xidmət sektorlarında fəaliyyət göstərir, onlar tərəfindən təqdim olunmuş 
layihələr isə müvafiq sahələrdə innovativ həlləri özündə ehtiva edir.
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KOBİA tərəfindən mikro, ki-
çik və orta sahibkarlıq subyekt-
lərinə təhsil, elm, tədqiqat və 
dəstək istiqamətləri üzrə qrant 
verilir. Bu dəstək Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 30.09.2020-ci il tarixli 364 
nömrəli Qərarı ilə təsdiq edil-
miş “Mikro, kiçik və orta sahib- 
karlığın inkişafı ilə əlaqədar təh-
sil, elm, tədqiqat və dəstək la-
yihələrinin maliyyələşdirilməsi 
Qaydası” ilə tənzimlənir. 

KOB-lara qrantın verilməsi 
müsabiqələrin təşkili yolu ilə 
həyata keçirilir. KOB subyekt-
lərinə aid olan istənilən hüquqi 
şəxs və ya hüquqi şəxs yarat-
madan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

Agentliyə təqdim 
olunmuş hər 

bir layihə üzrə 
maliyyələşdirilmə 

məbləği  

20 000 
manata  

qədərdir

məşğul olan fiziki şəxs müsa-
biqədə iştirak etmək hüququ-
na malikdir. Agentliyə təqdim 
olunmuş hər bir layihə üzrə ma-
liyyələşdirilmə məbləği 20000 
manata qədərdir.

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. 

2022-ci il ərzində Agentlik 
tərəfindən təşkil olunmuş 2-ci 
qrant müsabiqəsinə  təqdim 
edilmiş layihələrdən 12-si ma-

liyyələşdirilib. Bu layihələr on-
layn sənəd databazasının, tul-
lantı sularından elektrik enerjisi 
istehsal edən qurğunun, “Ağıllı 
Data Analitika Platforması”nın 
yaradılması, tullantıların ağıllı 
yolla toplanması və emalı, qadın 
sahibkarlığın inkişafı, “əşyaların 
intellekti”, arıçılıq təsərrüfatla-
rının məhsuldarlığının artırılması 
üçün avadanlığın hazırlanması, 
yerli tekstil məhsullarının Avro-
pa bazarına ixrac imkanlarının 
genişləndirilməsi, sosial sahib-
karlığın inkişafı, KOB-ların uçot 
və hesabatlığını sadələşdirən 
proqram təminatı, Azərbaycan 
dilində audio\video faylları mət-
nə avtomatik çevirmə sistemi və 
startap ekosisteminin inkişafı-
na dəstək istiqamətlərini əhatə 
edir. 

Ümumilikdə isə indiyədək 
KOB-ların təhsil, elm, tədqiqat 
və dəstək istiqamətləri üzrə 
26 layihəsinin maliyyələşdiril-
məsinə 500 min manatdan çox 
qrant vəsaiti ayrılıb. 
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Yeni biznesin uğur qazan-
ması, mövcud sahibkarlıq 
fəaliyyətinin genişləndi-

rilməsi, eləcə də yeni məhsul və 
xidmətlərin yaradılması zamanı 
bu sahədə tələbatın, müştərilə-
rin, rəqiblərin, satış şəbəkəsinin 
və s. bu kimi məlumatların öyrə-
nilməsi önəmlidir. Bu istiqamət-
də bazar araşdırmaları əhəmiy-
yətli məlumat mənbəyi hesab 

olunur. Bazarın araşdırılması 
həm də sahibkarın risklərini azal-
dır, fəaliyyətini düzgün istiqamət-
də qurmağa və genişləndirməyə 
dəstək olur. 

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektlərinin rəqabətqabiliyyət-
li istehsalının stimullaşdırılması 
məqsədilə daxili bazar araşdır-
malarının aparılmasına dövlət 
dəstəyi göstərilir.  KOBİA tərə-

Daxili bazar araşdırmaları 
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findən həyata keçirilən bu dəstək 
mexanizmi Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2019-cu  
il 29 may tarixli 713 nömrəli Fər-
manı ilə təsdiq edilmiş “Mikro, 
kiçik və orta sahibkarlıq subyekt-
lərinin rəqabətqabiliyyətli isteh-
salının stimullaşdırılması məqsə-
dilə daxili bazar araşdırmalarına 
dövlət dəstəyi göstərilməsi Qay-
dası” ilə tənzimlənir. 

Bu dəstək mexanizmi çərçivə-
sində mikro sahibkarlıq subyek-
tinin müraciəti əsasında aparılan 
hər bir daxili bazar araşdırmasına 
çəkilən xərcin 80 faizi, kiçik sahib- 
karlıq subyektinin müraciəti ilə 
aparılan daxili bazar araşdırma-
sına çəkilən xərcin 50 faizi dövlət 

2022-ci ildə daxili
bazar araşdırmasının 

aparılması üçün 

12 müraciət
daxil olub.

Sahibkarların 
müraciəti əsasında  

5, 
KOBİA-nın təşəbbüsü 

ilə isə 

1 sahə üzrə
daxili bazar

araşdırması aparılıb. 

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 
bazar araşdırmasının aparılması-
na görə ödənilən dəstək məbləği 
20 000 manata qədərdir. 

2022-ci ildə daxili bazar araş-
dırmalarına dövlət dəstəyinin 
göstərilməsi ilə əlaqədar Agent-
liyə 12 müraciət daxil olub. Sahib- 
karların müraciətləri əsasında  
5 sahə üzrə daxili bazar araşdır-
maları aparılıb. Həmçinin Agent-
liyin təşəbbüsü ilə 1 sahə üzrə 
daxili bazar araşdırması həyata 
keçirilib.
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03.
KOB-LARIN 
BAZARLARA 
ÇIXIŞINA DƏSTƏK

KOBİA-nın əsas fəaliyyət is-
tiqamətlərindən biri mikro, kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektlərinin 
daxili və xarici bazarlara çıxışı-
na, satışa dəstək göstərməkdir. 
Bu məqsədlə Agentlik KOB-ların 
müxtəlif sərgi və yarmarkalarda 
iştirakına dəstək olur. Dəstək çər-

çivəsində sahibkarlar öz məhsul 
və xidmətlərini geniş auditoriyaya 
təqdim etməklə yanaşı, satış im-
kanlarını genişləndirir, yeni biznes 
əlaqələri qururlar. 2022-ci ildə də 
sahibkarların bir sıra ixtisaslaşmış 
sərgilərdə təmənnasız olaraq işti-
rakı təmin edilib.

KOB-ların sərgilərdə  
iştirakına dəstək 
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Beynəlxalq Qida  
və İçki sərgisi
18-21 yanvar 2022

KOB-ların sərgilərdə  
iştirakına dəstək 

18-21 yanvar tarixlərində Tür-
kiyənin Antalya şəhərində keçiril-
miş 28-ci Beynəlxalq Qida və İçki 
Sərgisində KOBİA-nın təşkil etdiyi 
xüsusi stenddə Azərbaycan sahib-
karlarının məhsulları nümayiş olu-
nub. Stendimizdə quru meyvələr, 
təbii sıxım yağlar, konservləşdi-
rilmiş məhsullar, meyvə şirələri, 
kofe və çay, giləmeyvələr, zəfə-
ran və ondan hazırlanmış müxtə-
lif məhsullar, çərəzlər, şirniyyat, 
şokolad və digər qida məhsulları 

təqdim edilib. Ümumilikdə Azər-
baycanı sərgidə 15 mikro və kiçik 
sahibkar təmsil edib. Sərgi çərçi-
vəsində Azərbaycan sahibkarları 
məhsullarını nümayiş etdirməklə 
yanaşı, Türkiyə və digər ölkələrin iş 
adamları ilə məhsul satışı və yeni 
əməkdaşlıq imkanlarına dair mü-
zakirələr aparıblar. Qeyd edək ki, 
sərgidə Türkiyənin 81 regionun-
dan və 50-yə yaxın xarici ölkədən 
450-dən çox sahibkar məhsul və 
xidmətlərini təqdim edib. 
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9-11 fevral tarixlərində Tür-
kiyənin İstanbul şəhərində keçi-
rilmiş “İstanbul Fashion Connec-
tion” Beynəlxalq geyim, moda və 
tekstil sərgisində Azərbaycanın 
mikro və kiçik sahibkarlıq sub-

“İstanbul  
Fashion  
Connection”  
sərgisi
9-11 fevral 2022

yektləri də öz məhsul və xidmət-
lərini təqdim ediblər.  Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi-
nin (KOBİA) dəstəyi ilə istehsalçı-
lar tərəfindən “Made in Azerbai-
jan” stendində müxtəlif geyimlər, 

uniformalar, çanta və aksesuarlar, parçalar, Azərbaycan kəlağayısı və 
digər məhsullar nümayiş olunub. Ümumilikdə Azərbaycanı sərgidə 21 
mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyekti təmsil edib. Sərgi çərçivəsində 
Azərbaycan sahibkarları Türkiyə və digər ölkələrin iş adamları ilə əmək-
daşlıq imkanlarına dair müzakirələr aparıblar. 
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22-26 fevral tarixlərində Səu-
diyyə Ərəbistanı Krallığının Mək-
kə şəhərində beynəlxalq sərgi ke-
çirilib. Məkkə Ticarət Palatasının 
təşkilatçılığı ilə keçirilmiş sərgidə 
20-dən çox ölkənin, o cümlədən 

Məkkə şəhərində  
beynəlxalq sərgi 
22-26 fevral 2022

Azərbaycan sahibkarlarının məh-
sulları nümayiş olunub. Sərgidə 
KOBİA-nın dəstəyi ilə 8 sahib-
karlıq subyektinin zəfəran və bal 
məhsulları, qurudulmuş meyvə, 
mürəbbə, kompot, çay, müxtəlif 
souslar, lavanda, kəlağayı və s. 
məhsulları təqdim edilib. Həm-
çinin sərgidə KOBİA-nın yerli və 
xarici iş adamlarına göstərdiyi 
dəstək və xidmətlər barədə mə-
lumat verilib.
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yarmarkası
1 mart-10 aprel 2022

1 mart-10 aprel tarixlərində 
Bakının “Fəvvarələr Meydanı”nda 
“Nargis” Fondunun təşkilatçılığı 
ilə “Torpaq əlimdə, bahar ürəyim-
də” xeyriyyə yarmarkası keçirilib.  
KOBİA yarmarkanın təşkilinə 
dəstək göstərən qurumlardan-
dır. Həmçinin KOBİA-nın dəstəyi 
ilə yarmarkada 20-dən çox əlil və 
aztəminatlı ailələrdən olan sənət-
karlar, eləcə də mikro sahibkarlar 
tərəfindən hazırlanmış müxtəlif 
qida məhsulları, əl işləri və suve-
nirlərin satışı təşkil olunub. 

“Torpaq əlimdə,  
  bahar ürəyimdə”
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Beynəlxalq 
Kənd Təsərrüfatı 
və Ətraf Mühit 
sərgisi
10-14 mart 2022 

10-14 mart tarixlərində 
Qətər Dövlətinin paytaxtı Doha 
şəhərində keçirilən 9-cu Bey-
nəlxalq Kənd Təsərrüfatı və 
Ətraf Mühit Sərgisində İqti-
sadiyyat Nazirliyinin dəstəyi,  
KOBİA-nın təşkilatçılığı və ölkə-
mizin Qətər Dövlətindəki Səfirliyi 
ilə əlaqələndirilməklə Azərbay-
can pavilyonunda “Made in Azer-
baijan” brendi ilə yerli məhsul-
larımız nümayiş olunub. Sərgidə 
kənd təsərrüfatı, qida və ətraf 
mühit sahələri üzrə Azərbayca-
nın mikro, kiçik və orta sahibkar-
lıq subyektləri tərəfindən zəfə-
ran, çiyələk, mürəbbə, kompot, 
meyvə şirələri, konservləşdiril-
miş məhsullar, narşərab, lavanda 
yağı və balı, qablaşdırılmış gilə-
meyvə, təbii və soyuq sıxım qida 
yağları və s. sərgilənib. Pavilyon-
da yerli şirkətlərimiz tərəfindən 
kənd təsərrüfatı üçün müasir 
həllər, aqrar sahə üzrə biokimya 
məhsulları və zəhərli tullantıla-
rın təkrar emalı üzrə xidmətlər 
təqdim olunub. Pavilyonumuz-
da Azərbaycanın əlverişli biznes 
və investisiya mühiti, KOBİA-nın 
ölkəmizə investisiya yatırmaqda 
və yerli tərəfdaşlarla əməkdaşlıq 
qurmaqda maraqlı olan xarici iş 
adamlarına göstərdiyi dəstək və 
xidmətlər barədə məlumat veri-
lib, video və çap materialları nü-
mayiş etdirilib. 

“Torpaq əlimdə,  
  bahar ürəyimdə”
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Azərbaycan startapları 
layihələrini xarici 
investorlara təqdim edib
27-30 mart 2022 

Səudiyyə Ərəbistanının Ər-Riyad şəhərin-
də keçirilmiş və dünyanın müxtəlif ölkələrin-
dən yüzlərlə startapın iştirak etdiyi Qlobal Sa-
hibkarlıq Konfransında Azərbaycan startapları 
da öz layihələrini təqdim ediblər. 

Səudiyyə Ərəbistanının Kiçik və Orta Sa-
hibkarlıq üzrə Baş İdarəsinin (Monshaat) və 
Beynəlxalq Sahibkarlar Şəbəkəsinin (GEN) 
təşkilatçılığı ilə keçirilmiş konfransda Azər-
baycan Respublikasının Kiçik və Orta Bizne-
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sin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 
dəstəyi ilə startaplarımız xaricdə 
onlayn təhsil və təchizatçılarla 
tədarükçüləri bir araya gətirən 
onlayn platformalar ilə təmsil 
olunublar.  

27-30 mart tarixlərində keçi-
rilmiş Qlobal Sahibkarlıq Konf-
ransı çərçivəsində startapçıları-
mız layihələrini xarici investorlara 
təqdim edib, bu istiqamətdə bir 
sıra görüşlər keçiriblər. 

Qeyd edək ki, KOBİA-nın fəa-
liyyət istiqamətlərindən biri də 
startap ekosisteminin inkişafına 
dəstək verməkdir. Agentlik tərə-
findən mikro və kiçik sahibkarlıq 

subyektlərinə onları innovasiya 
fəaliyyətindən əldə etdikləri gə-
lirlər üzrə mənfəət və gəlir vergi-
sindən 3 il müddətinə azad edən 
“Startap” şəhadətnaməsi verilir. 
Ər-Riyadda ölkəmizi təmsil edən 
“Unibroad” MMC və “Supply 
Chain Community” MMC-yə də 
“Startap” şəhadətnamələri veri-
lib. KOBİA həmçinin, yerli startap 
layihələrinə dəstək məqsədilə 
qrant verir, onların qlobal bazar-
lara çıxması, layihələrinin yerli və 
xarici investorlara təqdim olun-
ması istiqamətində müxtəlif təd-
birlər həyata keçirir. 
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2022-ci ilin aprel ayından başla-
yaraq Bakı, Gəncə, Şəki, Lənkəran, 
Sumqayıt, Şəmkir və Qubada 8 “KOB 
Fest” sərgi-satış yarmarkası təşkil 
olunub. KOB festlərdə ümumilikdə 
500-dən çox sahibkarlıq subyekti və 
sənətkarların 4 mindən çox çeşiddə 
məhsul və xidmətləri təqdim edilib, 
satışına imkan yaradılıb. 

25-26 aprel

Bakı  
KOB Fest  

2022

14-15 oktyabr

Bulvar  
KOB Fest  

2022

sərgi-satış yarmarkaları
aprel-oktyabr 2022

#KOB FEST 
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Yarmarkaların məqsədi mikro və 
kiçik sahibkarlıq subyektlərinin 
istehsal etdiyi məhsul və xidmət-
lərin geniş istehlakçı auditoriya-
sına təqdim edilməsi və satışına 
dəstək olmaq, eləcə də yerli məh-
sulların tanıdılması olub. Tədbir-

8 may

Şəmkir  
KOB Fest  

2022
13 may

Gəncə  
KOB Fest  

2022

22 may

Lənkəran  
KOB Fest  

2022

11 iyun

Sumqayıt  
KOB Fest  

2022
18 iyun

Quba  
KOB Fest  

2022

22 iyul

Şəki  
KOB Fest  

2022

lərdə sahibkarlar arasında “B2B” 
görüşlər keçirilib, biznes xidmət-
ləri göstərilib, müxtəlif dekora-
tiv tətbiqi sənət növlərinin KOB  
subyektləri tərəfindən master- 
klasları, eləcə də mədəni-əylən-
cəli proqram təqdim edilib. 
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 “Caspindexpo 2022” sərgisi 
15-18 may 2022

15-18 may tarixlərində Ba-
kıda “CASPINDEXPO 2022” 
beynəlxalq ticarət və sənaye 
sərgisi keçirilib. KOBİA-nın və  
AZPROMO-nun dəstəyi, “In-
ternational Fairs Trade Group” 
şirkətinin təşkilatçılığı ilə Bakı 
İdman Sarayında keçirilən sərgi-
də Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, 
Rusiya, İran, Türkmənistan və 

Qazaxıstandan 50-yə yaxın şirkət 
sənaye, kənd təsərrüfatı, qida, 
tikinti materialları və s. məhsul 
və xidmətlərini təqdim ediblər. 
KOBİA-nın dəstəyi ilə xüsusi 
stenddə mikro və kiçik sahibkar-
lıq subyektləri tərəfindən kənd 
təsərrüfatı, inşaat materialları, 
meyvə şirələri, süd və süd məh-
sulları nümayiş olunub.

KOBİA-nın 
dəstəyi ilə 
xüsusi stenddə 

mikro və kiçik 
sahibkarlıq 
subyektləri 

tərəfindən kənd 
təsərrüfatı, inşaat 

materialları, meyvə 
şirələri, süd və süd 

məhsulları  
nümayiş 
olunub.
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 “CaspianAgro-2022” və  
“InterFood-2022” sərgiləri 
18-20 may 2022

18-20 may tarixlərində Bakı 
Ekspo Mərkəzində keçirilmiş 
 15-ci Azərbaycan Beynəlxalq 
Kənd Təsərrüfatı (“Caspian Agro”) 
və 27-ci Azərbaycan Beynəlxalq 
Qida Sənayesi (“InterFood Azer-
baijan”) sərgilərində mikro və 
kiçik sahibkarlar da məhsul və 
xidmətlərini təqdim ediblər.  
KOBİA-nın dəstəyi ilə yaradılmış 

xüsusi stenddə 12 mikro, kiçik 
və orta sahibkarlıq subyektinin 
meyvə və tərəvəz, çörək və un 
məmulatları, qurudulmuş mey-
vələr və çipslər, təbii otlar və əd-
viyyatlar, göbələk, bal, zəfəran, 
souslar, süd və süd məhsulları, 
meyvə şirələri, gübrələr və s. 
məhsulları sərgilənib. Bakı, Ab-
şeron, Gəncə, Qazax və Göyçayı 

təmsil edən KOB-lar onlar üçün 
ayrılmış xüsusi stenddə məh-
sul və xidmətlərini təqdim et-
məklə yanaşı, satış imkanlarını 
genişləndirmək və yeni biznes 
əlaqələri qurmaq üçün müxtə-
lif işgüzar görüşlər keçiriblər. 
Həmçinin KOBİA-nın stendində  
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsər-
rüfatı Təşkilatının (FAO) həyata 
keçirdiyi layihə çərçivəsində Ba-
lakən, Zaqatala və Qax rayonla-
rından olan 23 sahibkarlıq sub-
yektini əhatə edən “Yurdumun 
ləzzəti” brendi altında istehsal 
olunan məhsullar sərgilənib. 
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“Azərbaycan İstehsalçılar  
  Festivalı 2022”

20-22 may 2022

20-22 may tarixlərində KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə 
“Passage 1901”də yerli istehsalçıların satış-sərgi yarmar-
kası – “Azərbaycan İstehsalçılar Festivalı 2022” keçirilib. 
Yarmarkanın təşkilində məqsəd mikro və kiçik sahibkar-
lıq subyektlərinin satış imkanlarının və KOB-lar arasında 
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əməkdaşlığın genişləndirilməsi, 
eləcə də yerli məhsulların tanı-
dılmasıdır. Sərgi-satış yarmar-
kasında 100-dən çox biznes 
subyekti tərəfindən tekstil, qida, 
aksesuar, kosmetika, oyuncaq, 
ev üçün əşyalar və xidmətlər 
təqdim olunub. Yarmarka çər-

çivəsində, həmçinin biznesini 
genişləndirmək istəyən sahib- 
karların ikitərəfli görüşləri və 
təqdimatları keçirilib, uğurlu iş 
adamları ilə təcrübə mübadiləsi 
imkanı yaradılıb, master-klaslar, 
eləcə də musiqili proqram təq-
dim olunub.   

100-dən çox 
biznes subyekti 

tərəfindən tekstil, qida, 
aksesuar, kosmetika, 

oyuncaq, ev üçün 
əşyalar və xidmətlər  

təqdim   
olunub
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“TeknoFest 2022”
26-29 may 2022

26-29 may tarixlərində Bakı-
da ilk dəfə olaraq Türkiyə Tekno-
loji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azər-
baycan Respublikası Rəqəmsal 
İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi və 
Türkiyə Respublikası Sənaye 
və Texnologiya Nazirliyinin bir-
gə təşkilatçılığı ilə “TEKNOFEST 
Azərbaycan” Aerokosmik və Tex-
nologiya Festivalı keçirilib. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyev və 
Türkiyə Respublikasının Prezi-
denti cənab Rəcəb Tayyib Ərdo-
ğan “TEKNOFEST Azərbaycan” 
festivalında iştirak ediblər. 

Kiçik və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyi (KOBİA) festival 
çərçivəsində açıq və qapalı mə-

kanlarda keçirilən sərgilərin və 
“Take Off Baku” Startap Sammi-
tinin əsas tərəfdaşlarından olub. 
Agentliyin dəstəyi ilə 15 yerli 
startap onlar üçün ayrılmış xü-
susi stenddə innovativ layihə və 
həllərini təqdim ediblər. Burada 
kənd təsərrüfatı və “ağıllı şəhər” 
üçün qurğu və həllər, smart işıq-
landırma, dronlar, kanalizasiya 
sularından enerji əldə edilməsi 
üçün qurğu, logistika üçün “ağıl-
lı poçt qutuları”, mikrodalğalar-
la yuma cihazı, tullantı yağların 
emalı sistemi, yumşaq oyuncağı 
ağıllı oyuncağa çevirən qurğu, 
3D printer və proqram təminatı  
və s. kimi innovativ həllər nüma-
yiş olunub. Qeyd edək ki, müva-
fiq layihələrə KOBİA-a tərəfindən 

1 8 6



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

“Startap” şəhadətnamələri verilib və qrant 
vəsaiti ayrılıb. Festival müddətində startap-
lar layihələrini investorlara və vençur fond-
larına təqdim etmək imkanı əldə edib, eləcə 
də ümumi mükafat fondu 50 min ABŞ dolla-
rı olan yarışmaya qatılma imkanı əldə edib-
lər. KOBİA-nın stendində qonaqlar üçün 
müxtəlif müsabiqələr də təşkil olunub. 

Festival çərçivəsində “Take Off Baku” 
Startap Sammiti də keçirilib. KOBİA-nın 
da əsas tərəfdaşlarından olduğu sammi-
tin məqsədi regionda innovativ sahibkar-
lıq üçün əlverişli mühit yaratmaqla startup 
ekosisteminin inkişafına tövhə vermək və 
beynəlxalq əməkdaşlığı inkişaf etdirmək 
olub. Sammit çərçivəsində investorlar, 
şirkətlər və xarici mentorlarla görüşlər, nü-
fuzlu məruzəçilərin çıxışları və digər tədbir-
lər təşkil olunub. 
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“Partners and Business Baku 2022” sərgisi
16-18 iyun 2022

16-18 iyun tarixlərində  
KOBİA-nın təmin etdiyi dəstək-
lə daha 16 KOB subyetki “Baku 
Crystal Hall”da keçirilmiş “Part-
ners and Business Baku 2022” – 
yerli şirkətlərin tanıtım sərgisin-
də məhsul və xidmətlərini geniş 
istehlakçı auditoriyasına təqdim 
edib. KOBİA-nın xüsusi sten-
dində Agentliyin sərgilərə çıxışa 
dəstək mexanizmi çərçivəsində 
KOB-ların sənaye, qida, inşaat 
və digər sahələrdə məhsul və 
xidmətləri sərgilənib. “Partners 
and Business Baku 2022” sərgisi 
KOBİA, Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyin-
də Dövlət Məşğulluq Agentliyi, 
Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgö-
türənlər) Təşkilatları Milli Konfe-
derasiyası və “Marsol” MMC-nin 
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilib. 

Sərgidə sənaye, kənd təsərrüfa-
tı, qida, İKT, təhsil, inşaat, logis-
tika, tekstil və digər sahələrdə 
fəaliyyət göstərən 200-ə yaxın 
yerli şirkətin məhsul və xidmət-
ləri təqdim olunub. 
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“2-ci Milli Yaylaq Festivalı”
29-31 iyul 2022

29-31 iyul tarixlərində Ha-
cıkənd Xan Yaylağında 2-ci Milli 
Yaylaq Festivalı keçirilib. “Cavad 
xan” Tarix və Mədəniyyət Fondu-
nun təşkilatçılığı, KOBİA və digər 
tərəfdaş qurumların dəstəyi ilə 
təşkil olunmuş festivalda mikro 
sahibkarlıq subyektləri, eləcə də 
yaradıcı şəxslər öz məhsulları-
nı təqdim ediblər. Bu məqsədlə 
festival ərazisində KOBİA tərə-
findən “Sənətkarlıq məhəlləsi” 
yaradılıb. Burada müxtəlif əl iş-
ləri, rəsm əsərləri, hədiyyələr, 
suvenirlər, zərgərlik məmulatla-
rı, tekstil məhsulları, oyuncaqlar  
və s. sərgilənib və satılıb. Ümu-
milikdə 100-dən çox mikro sa-
hibkar və sənətkarlar festivalda 
məhsullarını təqdim ediblər.
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19-21 oktyabr tarixlərin-
də Bakı Ekspo Mərkəzində 2-ci 
Azərbaycan Beynəlxalq “Qara-
bağın Bərpa, Yenidənqurma və 
İnkişafı” – “Rebuild Karabakh”, 
27-ci Azərbaycan Beynəlxalq 
İnşaat – “BakuBuild” və 14-сü 
“Beynəlxalq İstilik, Havalandır-
ma, Kondisionerləşdirilmə, Su 
təchizatı, Santexnika və Üzgü-
çülük Hovuzu” sərgiləri keçirilib. 

“Rebuild Karabakh” sərgisində 
KOBİA-nın təşkilatçılığı ilə ya-
radılmış stenddə tikinti, sənaye, 
İKT, dizayn, layihələndirmə və 
təmir xidmətləri kimi sahələrdə 
fəaliyyət göstərən 12 KOB sub- 
yektinin məhsul və xidmətlə-
ri nümayiş olunub. Həmçinin  
KOBİA-nın stendində iş adamla-
rının ikitərəfli görüşləri üçün şə-
rait yaradılıb.

“Rebuild Karabakh 2022” sərgisi
19-21 oktyabr 2022

Sərgi çərçivəsində KOBİA-nın 
təşkilatçılığı ilə “Qarabağda biz-
nes və investisiya imkanları” 
mövzusunda panel müzakirə də 
keçirilib. 
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Azərbaycanın xarici ölkələr-
də ticarət evlərinin yaradılması 
müsbət nəticələr verir, yerli məh-
sullarımızın ixracı təşviq edilir, 
“Made in Azerbaijan” brendinin 
tanıdılması, məhsullarımızın sa-
tışının təşkili və əlaqələndirilmə-
si işi uğurla həyata keçirilir.

İqtisadiyyat naziri Mikayıl 
Cabbarovun rəhbərlik etdiyi nü-
mayəndə heyəti Qətərə səfər 
çərçivəsində Azərbaycan Ticarət 
Evinin açılışında iştirak edib. Bu, 

Azərbaycanın xarici ölkələrdə fəa-
liyyət göstərən sayca 13-cü ticarət 
evidir. KOBİA-nın dəstəyi, Azər-
baycan sahibkarlarının özəl sər-
mayələri hesabına Doha şəhərin-
də yaradılan Azərbaycan Ticarət 
Evi yerli məhsullarımızın Qətər 
bazarında daha çox tanıdılması-
na, ixracının təşviqi və genişlən-
dirilməsinə dəstək göstərəcək, bu 
məhsulların satışını təşkil edəcək, 
sahibkarlar arasında əlaqələndir-
məni gücləndirəcəkdir.

Qətərdə Azərbaycan Ticarət Evi açılıb
30 oktyabr 2022
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Paytaxt Dohanın mərkəzində 
yerləşən və 300 kvadrat metrə 
yaxın sahəni əhatə edən Ticarət 
Evində Azərbaycanın 20-dən 
çox şirkətinin 600-ə yaxın növdə 
məhsulları – meyvə və tərəvəzlər, 
quru meyvələr, milli xörəklər, çay, 
mürəbbə, meyvə şirələri, mineral 
sular, limonadlar, konserv məh-
sulları, bitki yağları, süd və süd 
məhsulları, qənnadı məmulatları, 
gigiyenik məhsullar və s. nümayiş 
olunur. Ticarət Evində Azərbay-
canın zəngin mətbəxini təqdim 
edən restoran fəaliyyət göstərir.

Ticarət Evinin sərgi salonun-
da işgüzar görüş zalı da yaradılıb. 
Bu, sahibkarlar arasında əlaqələ-
rin genişləndirilməsinə xidmət 
edəcək.

Azərbaycan Ticarət Evinin 
fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar 
keçirilən tədbirdə çıxış edən iqti-
sadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, 
Qətərin “United Development 
Company” səhmdar şirkətinin 
prezidenti İbrahim Cassim Al Os-
man, KOBİA-nın İdarə Heyətinin 
sədri Orxan Məmmədov, Azər-
baycanın Qətərdəki səfiri Rəşad 

İsmayılov Dohada Azər-
baycan Ticarət Evinin 
fəaliyyətə başlaması-
nın iqtisadi tərəfdaşlı-
ğın inkişafında, işgüzar 
əlaqələrin genişlənmə-
sində əhəmiyyətini qeyd 
ediblər. Tədbirdə Qətə-
rin Ticarət və Sənaye, 
Xarici İşlər nazirlikləri-
nin, bu ölkədə fəaliyyət 
göstərən diplomatik kor-
pusun nümayəndələri, 
iş adamları da iştirak 
ediblər.
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“MÜSİAD Expo 2022” sərgisi
2-5 noyabr 2022

2-5 noyabr tarixlərində Tür-
kiyənin İstanbul şəhərində  
19-cu “MÜSİAD EXPO” Ticarət 
Sərgisi keçirilib. “TÜYAP” Sərgi 
və Konqres Mərkəzində keçirilən  
“MÜSİAD EXPO 2022” sərgisində 
KOBİA-nın dəstək proqramı çər-
çivəsində 13 sahibkarlıq subyek-
ti məhsul və xidmətlərini təqdim 
edib. Agentliyin stendində qida 
məhsulları, təhsil, inşaat, təmir 
və dizayn, logistika və broker xid-
mətləri, sənaye məhsulları, kənd 
təsərrüfatı üçün müasir həllər, 

ipək üzərində xüsusi texnologiya 
əsasında hazırlanmış rəsmlər nü-
mayiş olunub. Həmçinin stenddə 
İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi 
Agentliyi – AZPROMO tərəfindən 
Azərbaycanın investisiya və ixrac 
imkanlarına, bu sahədə dəstək 
və xidmətlərə dair məlumat ve-
rilib. KOBİA-nın stendində sahib- 
karlarla yanaşı, biznes assosi-
asiyalar da təmsil olunub. Sər-
gidə ümumilikdə 24 sahə üzrə  
600-dən çox şirkət iştirak edib. 
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“AYSAF Expo 2022” sərgisi
16-19 noyabr 2022

16-19 noyabr tarixlərində 
Türkiyənin İstanbul şəhərində 
Ayaqqabı və Dəri Məmulatları 
Sərgisi – “AYSAF-2022” keçirilib. 
KOBİA-nın dəstəyi ilə yaradılmış 
xüsusi stenddə ayaqqabı və dəri 
məmulatları istehsalı sahəsin-
də fəaliyyət göstərən 4 mikro 

və kiçik sahibkarlıq subyektinin 
məhsulları sərgilənib. 80-dən 
çox ölkədən 300-dən çox şirkə-
tin iştirak etdiyi sərgidə ayaqqabı 
istehsalı üzrə müasir texnologi-
yalar, məhsullar nümayiş olunub, 
sahibkarlar arasında işgüzar gö-
rüşlər keçirilib.

1 9 4



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

“United Property Expo 2022”
19-20 noyabr 2022

19-20 noyabr tarixlərində Bakı Ekspo Mərkəzində “Uni-
ted Property Expo 2022” Xarici Daşınmaz Əmlak Sərgisi 
keçirilib. Sərgidə dünyanın 10-dan çox ölkəsindən 10 min-
dən çox xarici daşınmaz əmlak təqdim olunub. KOBİA-nın 
da dəstəklədiyi “United Property Expo” sərgisində Azər-
baycanın, eləcə də Türkiyə, Yunanıstan, ABŞ, BƏƏ, İspa-
niya, Portuqaliya və digər ölkələrin aparıcı şirkətləri daşın-
maz əmlak obyektlərini təqdim ediblər. Sərgi ziyarətçilərə 
xaricdə daşınmaz əmlakın alınması və kirayəsi məsələlə-
rini birbaşa peşəkarlarla müzakirə etmək, ipoteka, inves-
tisiyalar, vergilər, yaşayış icazələri və digər məsələlərlə 

bağlı məsləhətlər almaq imkanı 
verib. “United Property Expo” 
sərgisinin iştirakçıları vasitə-
çilər olmadan əsas tərtibatçılar 
və daşınmaz əmlak agentlikləri 
ilə ünsiyyət qurmaq imkanı əldə 
ediblər. KOBİA-nın dəstəyi ilə 
sərgidə Azərbaycanın 5 KOB sub- 
yekti virtual reallığa əsaslanan 
dizayn xidmətləri, mebel dizaynı 
və istehsalı, evlərin və ofislərin 
layihələndirməsi və dizaynı, elə-
cə də rieltor xidmətlərini geniş 
auditoriyaya təqdim ediblər. 
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KOBİA-nın dəstəyi 
ilə Qətərdə  
Azərbaycan 
mətbəxi təqdim 
edilib

Futbol üzrə dünya çempio-
natının keçirildiyi Qətərdə Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin (KOBİA) dəstəyi ilə yerli 
KOB-lar turistlərə Azərbaycana 
məxsus məhsullar təqdim edib-
lər. Bunun üçün ayrılmış ərazidə 
ölkəmizə məxsus müxtəlif qəlya-
naltılar, yeməklər və içkilər təq-
dim olunub. 

“Soyuq əllər, isti ürək” xeyriyyə yarmarkası
1 dekabr 2022 - 15 yanvar 2023

KOBİA-nın stendində çaylar, 
orqanik qidalar, quru meyvələr, 
müxtəlif ədviyyatlar, əl işləri, 
toxunma oyuncaqlar, bijuteriya, 
vitrajlar, kiçik rəsmlər, taxtadan 
suvenirlər, orqanik sabunlar və s. 
sərgilənib və satılıb.

Dekabrın 1-dən Bakının Fəv-
varələr Meydanında fəaliyyətə 
başlamış “Soyuq əllər, isti ürək” 
xeyriyyə yarmarkasında Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin 
(KOBİA) Dəstək Proqramı çərçivə-
sində 30-a yaxın sahibkarlıq sub-
yektlərinin məhsul və xidmətləri 
də təqdim olunub.

Qeyd edək ki, Bakının ən böyük 
qış yarmarkası olan “Soyuq əllər, 
isti ürək” yarmarkası “Nargis” 
Fondunun təşkilatçılığı ilə ənənəvi 
olaraq hər il təşkil olunur. Yarmar-
ka sponsorlarının maliyyə dəstəyi 
və yarmarkada qurulan evlərin ki-
rayəsindən toplanan bütün vəsait 
müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət 
çəkən uşaqların müalicə və əmə-
liyyat xərclərinin qarşılanmasına 
sərf edilir. Yarmarka 2023-cü ilin 
15 yanvar tarixinədək davam edə-
cəkdir. 
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Ciddə şəhərində 
Beynəlxalq Kənd 
Təsərrüfatı və 
Qida Sərgisi

Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə 
şəhərində Beynəlxalq Kənd Təsər-
rüfatı və Qida Sərgisi keçirilib.

200-dən çox şirkətin qatıldığı 
sərgidə Azərbaycan sahibkarları 
da məhsul və xidmətlərini təq-
dim ediblər. Belə ki, sərgidə Kiçik 
və Orta Biznesin İnkişafı Agent-
liyinin (KOBİA) dəstək proqramı 
çərçivəsində yaradılmış xüsusi 
stenddə müxtəlif çeşiddə Azər-
baycan məhsulları sərgilənib. 
KOBİA-nın stendində yerli KOB 
subyektlərinin şirniyyat və qən-
nadı məmulatları, quru meyvələr, 
şokolad, bitki çayları, eləcə də 
kənd təsərrüfatı sahəsində kon-
sultasiya xidmətləri və s. nüma-
yiş olunub.

Azərbaycanın stendi yerli əha-
li və xarici qonaqlar tərəfindən 
maraqla qarşılanıb. 

5-7 dekabr 2022
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Ticarət şəbəkələrinə  
çıxışa dəstək

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 01.12.2021-
ci il tarixli 1482 nömrəli 

Fərmanı ilə “Mikro və kiçik sa-
hibkarlıq subyektlərinin istehsal 
etdikləri məhsulların ticarət şə-
bəkələrində satışının genişləndi-
rilməsinə dəstək Qaydası” təsdiq 
olunub. Bu sənəd mikro və kiçik 
sahibkarlıq subyektlərinin is-
tehsal etdikləri məhsulların ölkə 

ərazisində fəaliyyət göstərən 
ticarət şəbəkələrində satışının 
genişləndirilməsinə, o cümlədən 
istehsal edilmiş məhsulların sa-
tışı ilə bağlı ticarət fəaliyyətinin 
təşkilinə çəkilən xərclərin ödənil-
məsi şərtlərini müəyyən edir. 

Sahibkarların istehsal etdik-
ləri məhsulların satışının geniş-
ləndirilməsinə dəstək ticarət 
obyektlərində müəyyən sahənin 
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Ticarət şəbəkələrinə  
çıxışa dəstək

(ticarət rəflərinin, piştaxtaların, 
stellajların və s.) Agentlik tərə-
findən icarəyə götürülməsindən, 
sahibkarların məhsullarının satışı 
məqsədilə ticarət obyektlərində 
müəyyən sahəni icarəyə götür-
məklə KOBİA-nın stendinin təşkil 
edilməsindən, habelə yerli icra 
hakimiyyəti orqanları ilə razılaş-
dırılmış yerlərdə satış-sərgi üçün 
şərait yaradılmasından ibarətdir. 

Mikro və kiçik sahibkarlıq sub- 
yektlərinin istehsal etdikləri 
məhsulların ticarət şəbəkələ-
rində satışının genişləndirilmə-
sinə dəstək çərçivəsində KOBİA 
tərəfindən 2022-ci ilin yanvar 
ayından müraciətlərin qəbuluna 
başlanılıb və 89 müraciət qeydiy-
yata alınıb. Agentlik tərəfindən 
ticarət şəbəkələrində 2 və “Şərq 
Bazarı” ticarət mərkəzində 1 da-
imi satış nöqtəsində ümumilikdə 
20-dən çox sahibkarlıq subyekti-
nin məhsullarının satışını həya-
ta keçirməsinə şərait yaradılıb. 
Hazırda təqdim olunmuş müra-
ciətlərə uyğun olaraq sahibkarlıq 
subyektlərinin məhsullarının iri 
ticarət şəbəkələrində yerləşdiril-
məsi istiqamətində işlər davam 
etdirilir.

20-dən çox 
sahibkarlıq 
subyektinin

məhsullarının dövlət 
dəstəyi hesabına 

ticarət şəbəkələrində 
satışına   

şərait yaradılıb
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04.
DÖVLƏT-ÖZƏL  
SEKTOR 
TƏRƏFDAŞLIĞI 

DÖST İnkişafı Mərkəzinin rəsmi 
internet səhifəsi yaradılıb 

Azərbaycanda dövlət-özəl sektor tərəf-
daşlığının səmərəli inkişafı üçün  
KOBİA-nın Dövlət-Sahibkar Tərəfdaş-

lığının (DÖST) İnkişafı Mərkəzinin rəsmi in-
ternet səhifəsi www.pppdc.gov.az yaradılıb. 
Saytın məqsədi dövlət və özəl sektor arasında 
tərəfdaşlıq münasibətləri çərçivəsində ma-
raqlı tərəflərin məlumatlandırılması və döv-
lət-özəl tərəfdaşlığı üzrə layihələrin həyata 

keçirilməsinin stimullaşdırılmasıdır. İnternet 
səhifəsində dövlətin və özəl sektorun potensi-
al infrastruktur layihələrinin dövlət-özəl tərəf-
daşlığı modeli çərçivəsində həyata keçirilməsi 
üçün elektron müraciət etmək imkanı möv-
cuddur. Həmçinin sayt dövlət-özəl tərəfdaşlığı 
layihələrinin həyata keçirilməsi və investorla-
rın axtarışı üçün istifadə edilən qlobal onlayn 
platformaya – “SOURCE”a inteqrasiya olunub. 
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KOBİA və BNA yeni dövlət-özəl 
tərəfdaşlığı layihəsinə start verib 

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 
başçısının tabeliyində Bakı 
Nəqliyyat Agentliyi (BNA) 

və KOBİA-nın birgə dəstəyi ilə 
Bakı şəhərində smart tipli avto-
bus dayanacaqları quraşdırılır. 
Dövlət-özəl əməkdaşlığı çərçivə-
sində həyata keçirilən layihə tam 
olaraq özəl sektor tərəfindən ma-
liyyələşdiriləcək və idarə oluna-
caq. Layihənin məqsədi avtobus 
dayanacaqlarının funksionallığı-
nın və innovativliyinin artırılması, 
ictimai   nəqliyyat infrastrukturu-
nun idarəedilməsi sahəsində döv-
lət-özəl əməkdaşlığı modelinin 

tətbiqinin genişləndirilməsidir. 
Tamamilə yerli istehsal olan smart 
avtobus dayanacaqlarının bir çox 
üstünlükləri var. Dayanacaq pa-
vilyonunda sərinləndirmə sistemi 
quraşdırılıb ki, bu da şəhərin icti-
mai nəqliyyat infrastrukturunda 
ilkdir. Müasir avadanlıqlarla təc-
hiz olunan smart dayanacaqlarda 
müşahidə kameraları və monitor 
quraşdırılıb. Dayanacaqların işıq-
landırılması və elektrik təminatı 
qismən günəş paneli hesabına tə-
min olunur. Smart dayanacaqlar-
da kofe, çay, su və s. zəruri məh-
sulların satışı təşkil edilib. 
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Dövlət-özəl sektor tərəfdaşlığına dair Asiya 
İnkişaf Bankı ilə fikir mübadiləsi aparılıb 

Kiçik və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyinin (KOBİA) 
İdarə Heyətinin sədri Orxan 

Məmmədov və Agentliyin DÖST 
İnkişafı Mərkəzinin nümayən-
dələri Asiya İnkişaf Bankının Döv-
lət-Özəl Sektor üzrə mütəxəssis-
lər qrupu ilə görüşüb. 

Görüşdə dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığı sahəsində Asiya İn-
kişaf Bankı ilə əməkdaşlığa və bu 
sahədə bankın təcrübəsinin öy-
rənilməsinə maraq ifadə olunub, 
Agentliyin Dövlət-Sahibkar Tərəf-
daşlığının İnkişafı Mərkəzinin 
əməkdaşları üçün təlim səfərinin, 
birgə tədbirlərin təşkilinə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

29 iyul 2022-ci il 
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KOBİA və IFC arasında dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığına dair görüş keçirilib 

Kiçik və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyinin (KOBİA) 
İdarə Heyətinin sədri Orxan 

Məmmədov Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyasının (IFC) Azərbay-
candakı nümayəndəsi Aliyə Əzi-
mova və təşkilatın dövlət-özəl 
sektor tərəfdaşlığı üzrə eksperti 
Filip Drapak ilə görüşüb. 

Görüşdə dövlət-özəl sek-
tor tərəfdaşlığı sahəsində birgə 
əməkdaşlığa, KOB-ların iştirakı ilə 
bu sahədə layihələrin maliyyələş-
dirilməsi imkanlarına dair fikir 
mübadiləsi aparılıb. 

1 noyabr 2022-ci il
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Dövlət-özəl tərəfdaşlığına dair  
görüş təşkil olunub 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyi (KOBİA), İcbari 
Sığorta üzrə Dövlət Agent-

liyi və Türkiyənin “CCN” Şirkətlər 
Qrupu arasında Azərbaycan-Tür-
kiyə Biznes Forumu çərçivəsin-
də imzalanmış üçtərəfli Anlaşma 
Memorandumu ilə bağlı görüş ke-
çirilib. 

Görüşdə səhiyyə infrastruk- 
turunun inkişafı və səhiyyə xid-
mətlərinin təşkili sahəsində döv-
lət-özəl tərəfdaşlığına dair memo-
randumdan irəli gələn məsələlər 
müzakirə edilib.  

5 noyabr 2022-ci il
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Mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə 
dövlət-özəl tərəfdaşlığına dair görüşlər keçirilib

Potensial dövlət-özəl sektor 
tərəfdaşlığı (DÖST) layihələ-
ri üzrə müzakirələrin aparıl-

ması üçün KOBİA-nın Dövlət-Sa-
hibkar Tərəfdaşlığının (DÖST) 
İnkişafı Mərkəzi 2022-ci il ərzində 
mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti 
orqanları ilə bir sıra görüşlər ke-
çirib. Görüşlərdə DÖST İnkişafı 
Mərkəzinin fəaliyyəti və DÖST mo-
deli barədə ətraflı məlumat veri-
lib, DÖST mexanizmlərinin tətbiqi-

nin genişləndirilməsinin zəruriliyi 
vurğulanıb.

DÖST İnkişafı Mərkəzində döv-
lət qurumlarından daxil olan ilkin 
layihə təklifləri təhlil edilərək pers-
pektiv layihələrə dair beynəlxalq 
təcrübəyə və aktuallığa əsasla-
nan mərkəzləşdirilmiş informasi-
ya-məlumat bazası formalaşdırılıb. 
Mərkəzə daxil olmuş layihə təklifləri 
informasiya texnologiyaları, sosial, 
enerji, su, aqrar, kommersiya ob-

yektləri, nəqliyyat, səhiyyə və digər 
sektorları əhatə edir. 

Eyni zamanda dövlət-özəl tərəf-
daşlığı formatında perspektiv in-
vestisiya layihələrinin “Tik – İdarə 
et – Təhvil ver” modelinə uyğun hə-
yata keçirilməsinə dair mərkəzi və 
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 
nümayəndələri üçün maarifləndirici 
təlimlər təşkil olunub, məlumatlan-
dırıcı materiallar təqdim edilib.
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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  

Şirkətlərin innovativ ideyalarının inkişafı ilə 
bağlı vəziyyətin öyrənilməsi 

Sahibkarlıq subyektlərinin təlim  
ehtiyaclarının öyrənilməsi

Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin  
İKT-yə olan tələbatının öyrənilməsi

Özəl sektorun elm sahəsinə investisiya 
yatırması üzrə mövcud vəziyyətin müəyyən 
edilməsi

Tikintiyə və istismara icazə prosedurlarının 
icrası sahəsində sahibkarlıq subyektləri 
arasında sorğu

Mart, iyun və 
sentyabr ayları

Sentyabr-oktyabr 
ayları

May-iyun ayları

Sentyabr-oktyabr 
ayları

Sentyabr-oktyabr 
ayları

May-iyun ayları

May-iyun ayları

May-iyun ayları

Yanvar-iyul ayları

600

302

177

275

168

224

258

251

300

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 

Bakı şəhəri və iqtisadi 
rayonlar üzrə

05.
KOBİA TƏRƏFİNDƏN 
KEÇİRİLMİŞ 
SORĞULAR
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SOSİAL 
SAHİBKARLIĞA 
DƏSTƏK

“Azərbaycanda sosial sahibkarlığın 
inkişafı” kitabı çap olunub

KOBİA sosial sahibkarlığı, əlilliyi olan şəxslər, gənclər və qadınlar 
arasında biznes fəaliyyətini təşviq edir, bu istiqamətdə dəstək göstə-
rir. Agentlik bu sahədə dövlət qurumları və özəl sektorla əməkdaşlıq 
edərək, birgə tədbirlər və layihələr həyata keçirir.

“Azərbaycanda sosial sahib-
karlığın inkişafı” adlı kitab çap 
olunub. Kitab Kiçik və Orta Bizne-
sin İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) 
təhsil, elm, tədqiqat və dəstək 
layihələrinin maliyyələşdirilməsi 
üzrə qrant müsabiqəsi çərçivə-
sində hazırlanıb.

Layihənin rəhbəri və kitabın 
elmi redaktoru Elm və Təhsil Na-
zirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu-
nun baş direktoru, iqtisad elmləri 
doktoru, professor Nazim İma-
novdur. 

Kitab son illərdə dünyada 
sürətlə inkişaf etməkdə olan so-
sial sahibkarlığın tədqiqinə həsr 
olunub. Tədqiqatda dünyada və 
Azərbaycanda sosial sahibkarlı-
ğın mövcud vəziyyəti müqayisəli 
şəkildə təhlil edilib, ölkəmiz-
də sosial sahibkarlığın təşkila-
ti-hüquqi əsaslarının təkmilləşdi-
rilməsi, habelə bu sahənin inkişaf 
istiqamətləri barədə məlumat 
verilib. 

06.
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QADIN 
SAHİBKARLIĞININ 
İNKİŞAFI

KOBİA işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə qadın sahibkarların biznes 
təşəbbüslərini dəstəkləməyə hazırdır

Yanvarın 25-də Yeni Azər-
baycan Partiyasının və Mil-
li Məclisin Ailə, qadın və 

uşaq məsələləri komitəsinin bir-
gə təşkilatçılığı ilə “Qarabağın və 
Şərqi Zəngəzurun iqtisadi inkişa-
fında qadın sahibkarlığının rolu” 
mövzusunda Konfrans keçirilib. 
Aidiyyəti dövlət qurumlarının, 

millət vəkillərinin və qadın sahib-
karların iştirakı ilə keçirilmiş təd-
birdə Kiçik və Orta Biznesin İn-
kişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmə-
dov Agentliyin qadın sahibkarla-
ra göstərdiyi dəstək və xidmətlər 
barədə məlumat verib. 
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“Tənha anaların sosial inkişafına 
dəstək” layihəsi çərçivəsində 
Şamaxıda sosial müəssisə açılıb

Mayın 7-də KOBİA, Əmək 
və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyinin tabe-

liyində Dövlət Məşğulluq Agent-
liyi, “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi, 
Şamaxı rayon İcra Hakimiyyəti 
və “Bank Respublika” ASC-nin 
dəstəyi, “İnternat Məzunlarının 
Sosial İnteqrasiyası” Gənclər İc-
timai Birliyinin təşəbbüsü ilə icra 
olunan “Tənha anaların sosial in-
kişafına dəstək” layihəsi çərçivə-
sində Şamaxıda sosial müəssisə 
açılıb. 

Sosial müssisənin istifadəyə 
verilməsində məqsəd tənha 
anaların sosial həyatda fəal işti-
rakını gücləndirməyə kömək et-
mək və qadınların iqtisadi, sosi-
al təşəbbüslərini planlaşdırmaq 
və əlaqələndirmək, sahibkar-
lıq fəaliyyətini inkişaf etdirmək 

üçün geniş imkanlar yaratmaq-
dır. Layihə çərçivəsində ilk ola-
raq uşaqlarını tək böyüdən və 
çoxuşaqlı anaların seçimi apa-
rılıb. Uyğun namizədlərə KOBİA 
tərəfindən biznes təlimləri keçi-
rilib və təlimin sonunda qiymət-
ləndirmə aparılıb. Layihəyə cəlb 
olunmuş şəxslərə Dövlət Məş-
ğulluq Agentliyinin banklarla bir-
gə icra etdiyi “Özünüməşğulluğa 
dəstək” layihəsi çərçivəsində 
dərzilik fəaliyyəti üzrə avadan-
lıqlar təqdim edilib. “Azəriqaz” 
İB-nin bazasında olan məkan-
lardan biri təmir edilərək sosial 
müəssisə formasında layihə iş-
tirakçılarının istifadəsinə verilib. 
Növbəti mərhələdə Şamaxı rayon 
İcra Hakimiyyəti müəssisədə is-
tehsal olunacaq məhsulların sa-
tışına dəstək göstərəcək.  
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İqtisadi inkişafda qadınların 
aktivliyi artan dinamika ilə 
inkişaf edir

Mayın 18-də “SHE 
Congress” (“Smart. 
Happy. Elegant.”) ke-

çirilib. Azərbaycan Sahibkar 
Qadınlar Təşkilatının təşkilat-
çılığı ilə keçirilmiş tədbir “İqti-
sadi inkişafda qadın sahibkar-
lığının rolu” mövzusuna həsr 
olunub. 

Tədbir Kiçik və Orta Bizne-
sin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) 
tərəfindən də dəstəklənib. Təd-
birdəki çıxışında KOBİA-nın  
İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov iqtisadi və sosial 
inkişaf üçün qadınların möv-
cud potensial imkanlarından 
istifadə olunmasının əhəmiy-

yətini qeyd edib. Vurğulanıb 
ki, qadınların iqtisadiyyatda 
rolunun artırılması, həmçi-
nin BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf 
Məqsədlərinin hədəfləri sıra-
sındadır. Ölkə iqtisadiyyatının 
inkişaf prioritetləri və milli xü-
susiyyətləri nəzərə alınmaqla 
KOBİA qadın sahibkarlığının 
inkişafının təşviq edilməsi, 
kiçik və orta sahibkarlar ara-
sında qadınların sayının daha 
da artırılması üçün müvafiq 
tədbirlər həyata keçirir. Eyni 
zamanda qadın sahibkarlı-
ğın inkişafı ilə bağlı Agentlik 
müxtəlif təşkilatlarla birgə la-
yihələr həyata keçirir. 

2 1 0
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Regionlarda qadınların iqtisadi 
gücünün artırılması layihəsi 

KOBİA-nın Yevlax və Göyçay 
– Ağdaş KOB inkişaf mərkəzləri, 
“Gələcək naminə” İctimai Birliyi, 
Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığı-
nın İnkişafı Assosiasiyası və Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri üzrə 
Göyçay Qadın Resurs Mərkəzinin 
birgə əməkdaşlığı çərçivəsində 
“Regionlarda qadınların iqtisadi 
gücünün artırılması” layihəsi həya-
ta keçirilir. 

Mayın 20-də Göyçayda layihə 
çərçivəsində “Regionlarda qa-
dınların iqtisadi gücünün artırıl-
ması: perspektivlər və imkanlar” 
mövzusunda tədbir təşkil olunub. 
Tədbirdə kənd təsərrüfatı, xidmət 
və ticarət sahələrində fəaliyyət 
göstərən 100-ə yaxın sahibkar qa-
dın iştirak edib. 

Tədbirin məqsədi Göyçay, Ağ-
daş, Ucar, Zərdab, Yevlax, Bərdə, 
Gəncə və Mingəçevir rayonların-
da müxtəlif sahələrdə sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olan qadın-
ların fəaliyəti ilə tanış olmaq, on-
ları sahibkarlara göstərilən dövlət 
dəstəyi tədbirləri barədə məlumat-
landırmaq və fikir mübadiləsi apar-
maqdır. 

Tədbirdə sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olan qadınların işgü-
zar əlaqələrinin genişləndiriməsi 
və şəbəkələşməsinə dəstək üzrə 
müzakirələr aparılıb, həmçinin qa-
dınların əl işlərindən ibarət sərgi 
təşkil olunub. Layihə çərçivəsində 
sahibkar qadınlar üçün mentorluq 
dəstəyinin göstərilməsi də nəzərdə 
tutulur.
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“Biznesdə Qadınların Gücü” 
layihəsi 

2022-ci ilin oktyabr ayında 
KOBİA və “Rabitəbank” ASC-nin 
təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Azər-
baycan Respublikası Sahibkarlar 
(İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli 
Konfederasiyası və Azərbaycanda 
Qadın Sahibkarlığının İnkişafı As-
sosiasiyasının (AQSİA) tərəfdaşlı-
ğı ilə “Biznesdə Qadınların Gücü” 
layihəsinə start verilib. Layihənin 
məqsədi qadın sahibkarların ölkə 

iqtisadiyyatındakı rolunun artırıl-
masına dəstək göstərmək, onla-
rın işgüzar fəallığının artırılması, 
maarifləndirmə və güzəştli maliy-
yə resurslarına çıxış imkanlarının 
genişləndirilməsi istiqamətində 
əlaqələrin qurulmasına şərait ya-
radılmasıdır. Layihə 2022-ci ilin 
oktyabr ayından 2023-cü ilin mart 
ayına qədər olan dövrü əhatə edir. 
Layihənin sonunda layihənin icrası 

prosesinə cəlb edilmiş qadın sahib- 
karların təqdim etdiyi ən yaxşı 3 
layihə seçilərək, qaliblərə biznes-
lərinə dəstək üçün pul mükafatları 
(1-ci yer 5000 AZN, 2-ci yer 3000 
AZN, 3-cü yer 2000 AZN) təqdim 
ediləcək. Eyni zamanda layihə çər-
çivəsində qadın sahibkarlar üçün 
müxtəlif mövzularda təlimlər, is-
tehsalat təcrübəsi, “netvörkinq” 
tədbirləri təşkil ediləcəkdir.
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KOBİA-nın qadın sahibkarlara 
dəstəyi barədə məlumat verilib

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi-
nin Aqrar Kredit və İnki-
şaf Agentliyinin (AKİA) və  

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının (FAO) birgə əməkdaşlı-
ğı ilə FAO-Azərbaycan Tərəfdaşlıq 
Proqramı çərçivəsində həyata ke-
çirilən “Aqrar sahədə qadınların iq-
tisadi güclərinin artırılması layihə-
si”nə dair tədbir keçirilib. 

Dövlət qurumları və beynəlxalq 
təşkilatların nümayəndələrinin 
iştirak etdiyi tədbirdə KOBİA-nın 
İdarə Heyətinin sədri Orxan Məm-
mədov qeyd edib ki, hər bir ölkə-

nin dayanıqlı iqtisadi inkişafı qadın 
sahibkarlığının inkişafı ilə birbaşa 
bağlıdır. Vurğulanıb ki, hazırda həm 
qlobal səviyyədə, həm də ölkəmiz-
də qadın sahibkarlığının çəkisinin 
artması müşahidə edilir, qadın-
lar kiçik biznes yaratmağa, özü-
nüməşğulluğa getdikcə daha çox 
maraq göstərirlər. Qadın sahibkar-
ların daha çox fəaliyyət göstərdiyi 
sahələrdən biri də aqrar sektor-
dur və bu baxımdan qadınlar kənd 
təsərrüfatının inkişafında mühüm 
rola malikdirlər. Ölkə iqtisadiyya-
tının inkişaf prioritetləri və milli 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla  
KOBİA qadın sahibkarlığının müx- 
təlif sahələrdə, o cümlədən aqrar 
sektorda inkişafının təşviq edil-
məsi, kiçik və orta sahibkarlar ara-
sında qadınların sayının daha da 
artırılması üçün müvafiq tədbirlər 
həyata keçirir.
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“Üfüqdə fürsətlər: Qadın sahibkarlara yaşıl işıq” 
mövzusunda Forum

Noyabrın 23-də Bakıda İqti-
sadiyyat Nazirliyinin, Ailə, 
Qadın və Uşaq Problemləri 

üzrə Dövlət Komitəsinin və Azər-
baycanda Qadın Sahibkarlığının İn-
kişafı Assosiasiyasının təşkilatçılığı 
ilə “Üfüqdə fürsətlər: Qadın sahib-
karlara yaşıl işıq” mövzusunda 5-ci 
Forum keçirilib. 

Qlobal Sahibkarlıq Həftəsi çər-
çivəsində təşkil olunmuş forumda 
çıxış edən Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyinin (KOBİA) İdarə 
Heyətinin sədri Orxan Məmmədov 
Agentlik tərəfindən qadın sahib-
karlara göstərilən dəstək və xid-
mətlər barədə məlumat verib. 
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Qadın 
sahibkarlığın 
inkişafına 
dair  
bir sıra 
təlimlər 
keçirilib 

2022-ci ildə həmçinin KOBİA 
-nın ölkənin müxtəlif şəhər və 
rayonlarında fəaliyyət göstərən 
KOB inkişaf mərkəzləri tərəfindən 
qadınların biznesə başlaması, 
rəqəmsal bacarıqlarının artırılma-
sı, müştəri məmnunluğu, biznes 

planın hazırlanması, “İSO 9001 
– Keyfiyyət standartları”, bizne-
sin vergi və hüquqi aspektləri və 
s. mövzularda təlimlər, eləcə də 
“Qadın narçı sahibkarlara dəstək“, 
“Gənc qızların peşə-sahibkarlıq 
forumu” və digər tədbirlər təşkil 
olunub. 
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GƏNC  
SAHİBKARLIĞIN 
İNKİŞAFI

“Gənclərin biznes emalatxanası” 
layihəsi

2022-ci ildə KOBİA, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirli-
yinin tabeliyində Dövlət Məşğul-
luq Agentliyi və Təhsil Nazirliyi 
yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət 
Agentliyinin dəstəyi ilə “Gənclərin 
biznes emalatxanası” layihəsinə 
start verilib. Layihənin məqsədi 
peşə təhsili alan gənclərin biznes 

bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi 
və sahibkarlıq fəaliyyətinə təşviq 
olunması, özünüməşğulluğunun 
təmin edilməsi, mikro və kiçik 
sahibkarlar arasında peşə təhsili 
almış gənclərin sayının artırılma-
sı, yeni biznes təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi, peşə təhsilinə ma-
rağın artırılmasıdır. 
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Layihənin icrasına dair 28 
yanvar tarixində Cəlilabad, 15 
mart tarixində Ağdam və 6 may 
tarixində Qəbələ rayonlarında 
tədbirlər keçirilib. Layihə çərçi-
vəsində Cəlilabad rayonu üzrə 
55, Ağdam rayonu üzrə 73, Qə-
bələ rayonu üzrə 153 nəfər gən-
cin iştirakı ilə “Biznesə başla və 
biznes planını yaz”, “Motivasiya” 
və digər mövzularda təlimlər ke-

çirilib. Təlimlərdən sonra gənc-
lərdə ilkin biznes təsəvvürünün 
və istehsal təcrübəsinin forma-
laşması məqsədilə bir sıra isteh-
sal müəssisələrinə təlim səfərləri 
təşkil olunub. 

Təlimləri uğurla başa vurmuş 
gənclərə Dövlət Məşğulluq Agent-
liyi tərəfindən quracaqları biznes 
sahəsinə uyğun avadanlıqlar ve-
riləcəkdir. 
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Azərbaycanda “İT-Akademiya” 
fəaliyyətə başlayıb

Layihənin məqsədi informasi-
ya texnologiyaları bazarının inki-
şafına dəstək göstərilməsi və bu 
sahədə təhsil sisteminin təkmil-
ləşdirilməsidir. Layihənin həya-
ta keçirilməsi gənclər arasında 
innovativ fəaliyyətin təşviqinə, 
informasiya texnologiyaları mü- 
təxəssislərinin, mühəndislərin, 
ixtiraçıların və alimlərin yetişmə-
sinə, rəqabətqabiliyyətli insan 
kapitalının inkişafına yeni imkan-
lar yaradacaq. Layihə çərçivəsin-
də təhsil xərclərinin əsas hissəsi 

layihənin təşkilatçıları və tərəf-
daşları tərəfindən ödənilir. 

Artıq rəqəmsal sahədə yeni 
peşəyə yiyələnmək istəyən 150 
tələbə layihə çərçivəsində veb- 
tərtibatçı, sistem administratoru 
(inzibatçı) və testləşməyə dair 
mühəndis peşələri üzrə dərslərə 
başlayıb. Kursları müvəffəqiyyət-
lə bitirənlərə sertifikat veriləcək.

Təhsil və İqtisadiyyat nazir-
likləri tərəfindən rəqəm-
sal sahədə yeni peşəyə 

yiyələnmək istəyənlər üçün 
“İT-Akademiya” təhsil layihəsinə 
start verilib. 2022-ci ilin sentyabr 
ayında başlayan layihə “Alqorit-
mika” Beynəlxalq Riyaziyyat və 
Proqramlaşdırma Məktəbinin işti-
rakı, Kiçik və Orta Biznesin İnkişa-
fı Agentliyi (KOBİA), Azərbaycan 
Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 
(ADNSU) və “Baku Steel Company”-
nin dəstəyi ilə həyata keçirilir.
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“Aqro-Mən” müsabiqəsi  
keçirilib

Aqrar Kredit və İnkişaf 
Agentliyi (AKİA), Kiçik 
 və Orta Biznesin İn-

kişafı Agentliyi (KOBİA) və  
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsər-
rüfatı Təşkilatının (FAO) birgə 
əməkdaşlığı ilə “Aqro-Mən” 
müsabiqəsi keçirilib. Müsa-
biqənin məqsədi regionlar-
da yaşayan gənclərin aqrar 
məşğulluğunun artırılmasına 
dəstək olmaq, aqraryönümlü, 
innovativ biznes təşəbbüsləri-
ni üzə çıxarmaqdır.
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Gənc sahibkarlarla görüş 
keçirilib

KOBİA və İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı 
Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə gənc sahibkarlarla onlayn 
görüş keçirilib. Görüşdə qeyd edilən qurumların nümayən-
dələri ilə yanaşı, sahibkarlar və Fondla əməkdaşlıq edən 
müvəkkil kredit təşkilatlarının təmsilçiləri də iştirak ediblər. 
Görüşdə Fondun güzəştli kreditlərindən istifadə zamanı sa-
hibkarların üzləşdikləri problemlər müzakirə edilib və biznes 
nümayəndələrinin sualları cavablandırılıb.

2 2 0
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“Gənclərin məşğulluğu”  
yay istirahət düşərgəsinin iştirakçıları 
KOBİA-nın dəstək və xidmətləri barədə 
məlumatlandırılıb

o cümlədən KOBİA tərəfindən 
göstərilən təhsil, elm, tədqiqat və 
dəstək layihələrinin maliyyələşdi-
rilməsi, “Startap” şəhadətnaməsi, 
daxili bazar araşdırmasının apa-
rılması, bazarlara çıxışa dəstək 
mexanizmləri, özünüməşğulluq 
proqramı, Agentlikdə könüllülük 
fəaliyyəti barədə məlumat verilib, 
onları maraqlandıran suallar ca-
vablandırılıb.

Gənclər və İdman Nazirliyi-
nin həyata keçirdiyi “Gənc-
lərin məşğulluğu” adlı yay 

istirahət düşərgəsinin iştirakçıları 
üçün Kiçik və Orta Biznesin İnki-
şafı Agentliyinin (KOBİA) Yevlax 
KOB İnkişaf Mərkəzi tərəfindən 
“Startaplar üçün dövlət dəstək 
mexanizmləri” mövzusunda təlim 
təşkil edilib. Təlimdə iştirakçıla-
ra dövlət dəstək mexanizmləri, 
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ƏLİL   
SAHİBKARLIĞIN 
İNKİŞAFI

Masallıda Sosial Sahibkarlıq və 
Məşğulluq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

İyulun 26-da Masallıda Sosi-
al Sahibkarlıq və Məşğulluq 
Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. 

Masallı Sənaye Məhəlləsində 
yerləşən mərkəz Kiçik və Orta Biz-
nesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA), 
Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Azər-
baycan Həmkarlar İttifaqları Kon-
federasiyası, Dayanıqlı Operativ 

Sosial Təminat Agentliyi, “Azərsu” 
ASC, “Azərmaş” ASC, Bakı Mü-
həndislik Universiteti, “FORİELLA” 
MMC, “Ekvita”, Bakı Tekstil Fabriki 
və “Əlil Sahibkarlar Təşkilatı” İcti-
mai Birliyinin dəstəyi ilə yaradılıb.  

Mərkəzin yaradılmasında məq-
səd sağlamlıq imkanları məh-
dud və həssas sosial qruplara aid 
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şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası, 
onların biznesyönümlü bilik və ba-
carıqlarının artırılması, sosial sahib- 
karlıq fəaliyyətinin inkişaf etdiril-
məsi, yeni biznes təşəbbüslərinin 
dəstəklənməsi, sosial cəhətdən 
həssas qrupların əmək bazarına 
çıxışına dəstək olmaqdır.

Mərkəzdə sağlamlıq imkanları 
məhdud və həssas sosial qrupla-
ra aid şəxslərin, o cümlədən şəhid 
ailələrinin üzvlərinin, qazilərin mü-
vafiq peşə biliklərinə yiyələnmələri 
üçün müvafiq şərait yaradılıb. Belə 
ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqla-
rı Konfederasiyasının ayırdığı qrant 
vəsaiti hesabına mərkəz dərzilik, 
xalçaçılıq və foto-video operator 
peşələri üzrə müvafiq avadanlıqlar-
la təmin edilib. İştirakçıların biznes 
və peşə biliklərinə yiyələnmələri 
üçün mərkəzdə lazımi şərait yara-
dılıb. Mərkəzdə peşə və biznes tə-
limlərini uğurla başa vuracaq sağ-
lamlıq imkanları məhdud və həssas 
sosial qruplara aid şəxslər sonrakı 
mərhələdə özünüməşğulluq proq-
ramı çərçivəsində müvafiq ava-
danlıqlarla təmin edilmələri üçün 
aidiyyəti qurumlarla əlaqələndirilə-
cək. Həmçinin layihənin tərəfdaş-
ları tərəfindən iştirakçılara biznes 
planın hazırlanması, sahibkarlıq 
fəaliyyətinin idarə olunması və inki-
şafı sahəsində məsləhət xidmətləri 
göstəriləcək. 
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KOB 
MARAQLARININ 
MÜDAFİƏSİ

2022-ci ildə (yanvar-noyabr 
ayları üzrə) sahibkarlıq subyektlə-
rindən onların maraqlarının müda-
fiəsi ilə bağlı 1113 şikayət xarak-
terli müraciət daxil olub. Daxil olan 
müraciətlərə “Vətəndaşların mü-
raciətləri haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Qanununun tələblə-
rinə uyğun olaraq baxılıb. Müra-
ciətlər üzrə araşdırmalar maraqlı 
tərəflərin iştirakı ilə aparılıb, hər 
bir müraciətə fərdi qaydada yana-
şılıb və qəbul edilərək 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
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MÜSBƏT HƏLL OLUNMUŞ: 

QANUNVERİCİLİYİN TƏLƏBİ 
İZAH OLUNMUŞ:

AİDİYYƏTİ ÜZRƏ 
GÖNDƏRİLƏN:

BAXILMAMIŞ SAXLANILAN:

İCRASI DAVAM EDƏN:

ÜMUMİ SAY: 

244

720

99

5

45

1113

22%

64,7%

8,9%

0,4%

4%

100%

ədədlə %-lə

MÜRACİƏTLƏRİN İCRA STATUSLARI

Müraciətlərin icra statusları 

CHART TITLE
1 2 3 4 54%

22%

0,4%

8,9%

64,7%

Həyata keçirilmiş tədbirlər 
nəticəsində 1113 müraciətin 
244-ü (22%) üzrə sahibkarla-
rın pozulmuş hüquqları bərpa 
olunub, 720-si (64,7%) üzrə 
müraciətcilərə qanunvericiliyin 
tələbləri izah olunmaqla müva-
fiq tövsiyələr verilib, 99 müraciət 

(8,9%) “Vətəndaşların müraciət-
ləri haqqında” Azərbaycan Res-
publikası Qanununun 7.10-cu 
maddəsinin tələblərinə uyğun 
olaraq mahiyyəti üzrə baxılaraq 
köməklik göstərilməsi və nə-
ticələri barədə vətəndaşa mə-
lumat verilməsi üçün aidiyyəti 

qurumlara göndərilib, 5 (0,4%) 
müraciətə zəruri sənədlər təqdim 
edilmədiyi üçün baxılması müm-
kün olmayıb və ya qanunverici-
liklə müəyyən edilmiş qaydada 
baxılmamış saxlanılıb, 45 (4%) 
müraciət üzrə isə icraat prosesi 
davam etdirilir.
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Şikayətlərin 11,1%-i vəzifəli şəxslərin qanunsuz hərəkətləri və ya 
hərəkətsizliyi ilə bağlı, 22,2%-i sahibkarlıq subyektləri arasında yaranmış 
mübahisələrlə bağlı, 11,3%-i texniki infrastruktura (qaz, elektrik, su təchi-
zatı) qoşulma və istifadəsi ilə bağlı, 4,5%-i bank və digər maliyyə məsələlə-
ri ilə bağlı, 2,9%-i vergi məsələləri ilə bağlı, 9,6%-i gömrük məsələləri ilə 
bağlı, 15,9%-i əmlak məsələləri və torpaq sahəsinin ayrılması ilə bağlı, 
22,5%-i digər məsələlərlə (o cümlədən mərkəzi və yerli icra 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:

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:

11,1%

15,9%

2,9%

9,6%

22,2%

22,5%

11,3%

4,5%
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Bakı şəhəri 496 

Qazax-Tovuz iqtisadi 
rayonu 68 

Abşeron-Xızı iqtisadi 
rayonu 89

Qarabağ iqtisadi rayonu 72

Mil-Muğan iqtisadi  
rayonu 58

Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonu 52

 Gəncə-Daşkəsən iqtisadi 
rayonu 58

Lənkəran-Astara iqtisadi 
rayonu 52

Mərkəzi Aran iqtisadi 
rayonu 55

 Şirvan-Salyan iqtisadi 
rayonu 51

Quba-Xaçmaz iqtisadi 
rayonu 44

Dağlıq Şirvan iqtisadi 
rayonu 13

Naxçıvan iqtisadi rayonu 5

!"#$%&'(%)*

496

544

13
51

68
89

72

58

52

58

52

55

Müraciətlərin iqtisadi rayonlar üzrə bölgüsü

Daxil olmuş 1113 müraciətin ən çoxu Bakı şəhəri (496 müraciət) üzrə olmaq-
la, qalanları müvafiq bölgü üzrə təsnifatlaşdırılıb – Qazax-Tovuz iqtisadi rayonu  
(68 müraciət), Abşeron-Xızı iqtisadi rayonu (89 müraciət), Qarabağ iqtisadi rayo-
nu (72 müraciət), Mil-Muğan iqtisadi rayonu (58 müraciət), Şəki-Zaqatala iqtisadi 
rayonu (52 müraciət), Gəncə-Daşkəsən iqtisadi rayonu (58 müraciət), Lənkəran- 
Astara iqtisadi rayonu (52 müraciət), Mərkəzi Aran iqtisadi rayonu (55 müra-
ciət), Şirvan-Salyan iqtisadi rayonu (51 müraciət), Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu  
(44 müraciət), Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonu (13 müraciət), Naxçıvan iqtisadi rayo-
nu (5 müraciət).
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İşğaldan azad  
olunmuş ərazilərdə 
biznesin inkişafı
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İŞĞALDAN 
AZAD OLUNMUŞ 
ƏRAZİLƏRİN 
BƏRPASINDA İŞTİRAK

14.12.2022-ci il tarixinə olan 
məlumata əsasən işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə biznes qurmaq 
istəyən sahibkarlardan KOBİA-ya 
1332 müraciət daxil olub. Müra-
ciətlərin 866-sı yerli, 466-sı isə 37 
ölkəni əhatə edən xarici müraciət-
lərdir. Xarici müraciətlər arasında 
Türkiyə, Qazaxıstan, Macarıstan 
və Rusiyadan olan müraciətlər say 
olaraq üstünlük təşkil edir. 

Ümumi müraciətlərin 569-u 
investisiya layihəsi, 550-si iş və 
xidmətlər üzrə, 213-ü isə digər 

müraciətlər ilə bağlıdır. İnvestisi-
ya layihələrinin 89%-i yerli, 11%-
i isə xarici investisiya layihələridir. 
İnvestisiya layihələrinə dair müra-
ciətlərin 35%-i ticarət və xidmət 
sahəsini, 28%-i sənayeni, 26%-i 
kənd təsərrüfatını və digər 11%-i  
tikinti, turizm, səhiyyə, təhsil və 
mədəniyyət sahələrini əhatə edir. 
Bu müraciətlərin 140-ı Ağdam, 
120-si Şuşa, 81-i Füzuli, 81-i Kəl-
bəcər, 62-si Laçın, 41-i Zəngilan, 
36-sı Cəbrayıl, 35-i Xocavənd, 28-i 
Qubadlı və 1-i Xocalı şəhərlərinə 
investisiya yatırılması ilə bağlı olub. 

1332

466

866

35%

28%
26%

11%

ticarət və 
xidmət 
sahəsi

sənaye kənd 
təsərrüfatı

digər

140

120

8181

62

41

128
35

Ağdam 140

Şuşa 120

Füzuli 81

Kəlbəcər 81

Laçın 62

Zəngilan 41

Cəbrayıl 36

Xocavənd 35

Qubadlı 28

Xocalı 1

36
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Prezident İlham Əliyev  
Ağalı Dövlət Xidmətləri Mərkəzində
KOBİA-nın xidmət pəncərəsi və
istehsal müəssisəsinin fəaliyyəti  
ilə tanış olub

Mayın 27-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezi-
denti cənab İlham Əliyev 

və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Zəngilan rayonunun Ağalı kəndin-
də olublar. Prezident İlham Əliyev 
və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
Ağalı Dövlət Xidmətləri Mərkəzin-
də Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) kiçik və orta 
biznesə yönəlik xidmətləri həyata 

keçirəcək xidmət pəncərəsi ilə də 
tanış olublar. Burada Ağalı kənd 
sakinlərinə biznesə başlamaq və 
sahibkarlıq fəaliyyətini inkişaf 
etdirmək üçün zəruri xidmətlər 
göstərilir. Bu KOBİA-nın işğaldan 
azad edilmiş ərazilərimizdə ilk 
belə xidmət pəncərəsidir.

Dövlət başçısı və birinci xanım 
Ağalıda fəaliyyət göstərən “Gil-
lmed” tikiş fabrikinin fəaliyyəti 
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ilə də tanış olublar. KOBİA-nın 
dəstəyindən yararlanmaqla döv-
lət-özəl sektor tərəfdaşlığı əsa-
sında yaradılmış müəssisənin 
məqsədi kənd sakinlərinin məş-
ğulluğunun təmin edilməsidir. 
Burada 50-yə yaxın Ağalı kənd 
sakininin işlə təmin olunması 
nəzərdə tutulur. 
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Fabrikdə tibbi təyinatlı teks-
til məhsulları, o cümlədən tibbi 
maska və baxil, uniforma istehsal 
olunur. Hazırda müəssisədə gün-
dəlik 200-400 önlük və 8000-dən 
 çox tibbi maska və digər geyim-
lər istehsal edilir. Həmçinin Ağalı 
sakinlərinin peşə biliklərinin artı-
rılması və məşğulluq imkanlarının 
genişləndirilməsi məqsədilə “Gil-
lmed” fabrikində dərzilik kursu 
da fəaliyyət göstərir. 
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Ağalı kəndində  
ailə təsərrüfatları yaradılıb 

Əmək və Əhalinin Sosial Mü-
dafiəsi Nazirliyinin tabe-
liyində Dövlət Məşğulluq 

Agentliyi, Kiçik və Orta Biznesin 
İnkişafı Agentliyi (KOBİA), Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar 
Xidmətlər Agentliyi və Zəngilan ra-
yonunda Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin xüsusi nümayəndə-
liyinin birgə təşkilatçılığı ilə işğal-
dan azad edilmiş ərazilərə böyük 
qayıdışın başlanğıcı olan Zəngilan 
rayonunun Ağalı kənd sakinlərinin 
özünüməşğulluq proqramına cəlb 
olunması həyata keçirilir. 

2022-ci il ərzində KOBİA 
tərəfindən onlar üçün biznes tə-
limləri təşkil edilib. Təlimlərdə 
iştirakçılara sahibkarlıq fəaliyyəti 
və müvafiq dəstək mexanizmlə-
ri barədə ətraflı məlumat verilib. 
Təlimləri uğurla başa vurmuş 10 
kənd sakininə qəssab, kişi bər-
bərxanası, dəmirçi, avtoçilingər, 
qadın gözəllik salonu və s. üzrə 
aktivlər verilib. 
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KOBİA-nın dəstəyi ilə  
Ağalıda bazar yaradılıb

Zəngilanın Ağalı kəndində yaşayan 
sakinlərin gündəlik tələbat malla-
rına olan ehtiyacının ödənilməsi 

məqsədilə kənddə bazar yaradılıb.  Kiçik  
və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin  
(KOBİA), Türkiyə və Azərbaycan İş Adam-
ları və Sənayeçilər İctimai Birliyinin (TÜİB) 
və Türkiyənin “Kolin” şirkətinin dəstəyi ilə 
açılan bazarda 40-a yaxın sahibkarın məh-
sullarının satışı həyata keçiriləcək.

Türkiyə-Azərbaycan Qardaşlıq küçə-
sində yerləşən bazarın ümumi sahəsi 
240 m2-dir. Burada Ağalıda istehsal olu-
nan məhsullarla yanaşı, ətraf rayonlarda 
yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsulları, 
gündəlik tələbat malları, suvenir, xalça, 
toxuculuq məmulatları, əl işləri və s. məh-
sullar satılacaq.

Bazar Ağalı sakinlərinin gündəlik tələ-
bat mallarına olan ehtiyacını ödəməklə 
yanaşı, əhalinin məşğulluğunun təmin 
edilməsində əhəmiyyətli olacaqdır.

2 3 7



KİÇİK VƏ ORTA BİZNESİN İNKİŞAFI AGENTLİYİ HESABAT  

Türkiyənin kənd təsərrüfatı və meşəçilik  
naziri Cocuq Mərcanlıda suvenir istehsalı 
müəssisəsində olub

Mayın 20-də Azərbaycanda 
səfərdə olan Türkiyə Res-
publikasının kənd təsərrü-

fatı və meşəçilik naziri Vahid Kirişçi 
və Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 
naziri İnam Kərimov Cəbrayıl ra-
yonunun Cocuq Mərcanlı kəndində 
yerləşən suvenir istehsalı müəs-
sisəsində olublar. 

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyinin (KOBİA) İdarə Heyə-
tinin sədri Orxan Məmmədov və 
Türkiyə və Azərbaycan İş Adamları  
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və Sənayeçilər İctimai Birliyinin 
(TÜİB) sədri Hüseyin Büyükfırat 
müəssisə barədə məlumat verib-
lər. Qeyd olunub ki, suvenir isteh-
salı müəssisəsi “Cocuq Mərcanlı-
nın İnkişafı” Fondu, TÜİB, KOBİA, 

Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya 
Agentliyinin (TİKA) birgə dəstəyi 
ilə yaradılıb. 750 m2 ərazidə yer-
ləşən Suvenir İstehsalı Müəssisə-
sinin 418 m2-i istehsal sahəsidir. 
Burada əsasən milli ornamentlərə 
əsaslanan hədiyyəlik saxsı qablar, 
kiçikölçülü xalçalar, əl işləri və s. 
məhsullar istehsal olunur. Müəs-
sisədə 25 nəfər Cocuq Mərcanlı 
kənd sakininin işlə təmin edilməsi 
nəzərdə tutulur. 
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Qeydlər


