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STRATEJİ MƏQSƏDLƏR– 2025

2025 Strateji Məqsədlər

60%

ÜDM

70%

İş Yerləri

40%

Xarici ticarət

Agentlik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28
dekabr 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılmışdır.



Agentliyin Strukturu

KOB-un İnkişafı 
Agentliyi

KOM evləri 
KOM inkişaf 
mərkəzləri 

KOM  inkişaf 
fondları

DÖT inkişaf 
mərkəzi 

MOTIVASİYA MÜDAFİƏ DƏSTƏK
MALİYYƏLƏŞ

DİRMƏ

İXRAC 
MƏDƏNİYYƏ

Tİ



5 ƏSAS SƏLAHİYYƏTİ

1

• Əlaqələndirmə, nəzarət, monitorinq və qiymətləndirmə 
funksiyalarının həyata keçirilməsi ilə vahid G2B və B2B 
xidmətlərinin təmin olunması

2
• Biznes mühitinin təhlil olunması və təkmilləşdirməyə 

dair təkliflərin verilməsi

3
• Biznesin dəstəklənməsi alətlərinin yaradılması və həyata 

keçirilməsinin təşkili

4 • KOM-ların maraqlarının qorunmasının dəstəklənməsi

5
• KOM-ların maliyyə mənbələri və xarici bazarlara 

əlçatanlığının dəstəklənməsi



5 əsas səlahiyyəti ilə bağlı 
dəstəkləyici alətlər

1

2

3

4

5

• Sorğu və 
qiymətləndirmə

• Hüquqi 
təşəbbüslər

• Ictimai müzakirə 
platforması

• KOM inkişaf fondları
• Alternativ maliyyə 

mənbələri

• Beynəlxalq maliyyə 
institutları

• Biznes naviqatoru 

• İxrac mədəniyyəti

• KOM İnkişaf Mərkəzləri
• KOM qrupları

• Biznes inkubatorları
• KOM klubu

• Potensialın 
gücləndirilməsi

• KOM-u dəstəkləmə 
proqramı

• Şikayətlər portalı
• Vahid çağrı mərkəzi 

• KOM-ların dostu
• KOM könüllüləri 

• KOM evi
• DÖT mərkəzi 

• e-KOM portalı
• KOM reyestri və e-platformalar



KOM-lar üçün 4 növ xidmətlər

1. Ərazi xidməti

2. Sektor xidməti

3. Vahid pəncərə xidməti

4. E-xidmətlər



6 ayda nail olunan tərəqqi (2018)

İnstitusional 
gücləndirmə

• Təşkilati struktur və heyət

• Beynəlxalq təcrübə 
mübadiləsi

• Ekspert dəstəyi

Hüquqi 
vasitələr

• Vergi güzəştləri 

• Yeni meyarlar

• Ictimai kommunal 
xidmətlərə rahat 
əlçatanlıq

• Dövlət satınalmalarında 
geniş iştirak imkanı 

• KOM haqqında qanun 
layihəsi

• Şöbələrin 
nizamnamələri 

Dəstəkləyici 
alətlər

• Sərgilərdə KOM-ların 
iştirakı

• Ticarət şəbəkələri və 
bazar araşdırmasına 
KOM-un əlçatanlığının 
dəstəklənməsi

• 10 rayonda KOM-un 
dostları şəbəkəsi

• Şikayətlər portalı

• İctimai Şura

• Biznes birliklərinin 
səlahiyyətlərinin 
artırılması



TƏŞƏKKÜRLƏR!

https://www.facebook.com/MXMAgency/?ref=br_tf
https://ru.linkedin.com/company/maxmedia-advertising-agency
https://www.instagram.com/Maxmedia_agency/

