«2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı”nda nəzərdə
tutulmuş və “Aqrolizinq” ASC-nin fəaliyyət dairəsinə aid olan tədbirlərin 30.12.2014-cü il tarixinə icra vəziyyəti haqqında
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"Aqrolizinq"
ASC vasitəsilə
kənd təsərrüfatı
məhsulları
istehsalçılarına
damazlıq
düyələrin və
texnoloji
avadanlıqların
güzəştli şərtlərlə
satılmasının
dəstəklənməsi
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Respublikada ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində
əhalinin ət və süd məhsullarına tələbatını daha dolğun
ödəmək,
mal-qaranın
cins
tərkibinin
yaxşılaşdırılmasının və damazlıq işinin səviyyəsinin
yüksəldilməsinin vacibliyini nəzərə alan “Aqrolizinq”
ASC hesabat dövründə tələbatın həcmi nəzərə
alınmaqla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 06
iyun 2014-cü il tarixli 537 nömrəli və 20 noyabr 2014cü il tarixli 884 nömrəli Sərəncamları ilə Prezidentin
Ehtiyat Fondundan Səhmdar Cəmiyyətə ayrılmış 23.5
mln manat büdcə və 9.33 mln manat təkrar istifadə
vəsaiti hesabına xaricdən 32.83 mln manat dəyərində
11106 baş, o cümlədən 9900 baş Holştin-friz və 1206
baş Simmental cinsli damazlıq heyvanların və 5200 baş
xırda buynuzlu (qoyun və keçi) damazlıq heyvanların
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alınması üçün müqavilələr bağlanmışdır.
Cari ilin hesabat dövründə Səhmdar Cəmiyyət
tərəfindən müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq 927 baş
Holştin-friz cinsli damazlıq heyvanların, 2526 baş, o
cümlədən 1615 baş Saanen cinsli damazlıq keçilərin,
911 baş Asaf cinsli damazlıq qoyunların və 2013-cü
ildə bağlanmış müqavilələr üzrə qalan 4.94 mln manat
dəyərində 1991 baş Holştin-Friz cinsli damazlıq
heyvanların və 0.57 mln manat dəyərində 710 baş
Saanen cinsli xırda buynuzlu heyvanların (keçilərin)
respublikaya gətirilərək dəyərinə 50 faiz güzəştlə 3 il
müddətinə məhsul istehsalçılarına lizinq yolu ilə
satılmışdır.
Qulluğun keyfiyyətindən və yem bazasından asılı
olaraq birinci doğuşda 25-30 litr, ikinci-üçüncü
doğuşdan sonra isə hətta 40-50 litrə qədər süd vermək
qabiliyyətində olan bu heyvanlar respublikada
heyvandarlığın inkişafına, həm də yerli heyvanların
cins tərkibinin yaxşılaşdırılmasına müsbət təsir
göstərməkdədir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27
fevral 2014-cü il tarixli 54s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş 2014-cü il dövlət büdcəsindən "Aqrolizinq"
ASC-yə ayrılmış 35,0 mln manat vəsaitin istifadə
istiqamətləri üzrə bölgüsündə texnoloji avadanlıqların
alınmasına maliyyə vəsaiti nəzərdə tutulmamışdır.
Bununla yanaşı, “Aqrolizinq” ASC tərəfindən
hesabat dövründə 1.06 mln manat dəyərində, o
cümlədən müqəddəs Qurban Bayramına hazırlıq
çərçivəsində heyvanların kəsilməsi üçün avadanlıqlarla
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bağlı bölgələrdən daxil olmuş tələbatın həcmi
dəqiqləşdirilməklə Cəmiyyətin təkrar istifadə vəsaiti
hesabına 0.396 mln manat dəyərində 1 dəst mobil tipli
kəsimxana avadanlığının və 0.66 mln manat dəyərində
müxtəlif təyinatlı texnoloji avadanlıqlar üçün
komplektləşdirici məmulatların alınması məqsədi ilə
müvafiq müqavilələr bağlanmış, onlardan 1 dəst mobil
tipli kəsimxana avadanlığının respublikaya gətirilməsi
təmin edilmişdir.
Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasını təmin etmək
məqsədi ilə bölgələr üzrə məhsul istehsalçılarının
Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı tələbatlarının həcmi
müəyyənləşdirilmiş, bu məqsədlər üçün 2014-cü ilə
dövlət büdcəsindən ayrılmış 35.0 mln manat vəsaitinin
istifadə istiqamətləri üzrə Azərbaycan Respublikasının
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İqtisadiyyat və Sənaye
Nazirliyi ilə razılaşdırılmış bölgüsü Nazirlər
Kabinetinin 27 fevral 2014-cü il tarixli 54s nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir.
Səhmdar Cəmiyyətin qarşısında yeni vəzifələrin
qoyulduğunu və fəaliyyət dairəsinin genişləndiyini,
məhsul istehsalçılarının kooperasiyalar şəklində
birləşmələrini, ölkədə yeni əkin sahələrinin torpaq
dövriyyəsinə cəlb edildiyini və aqrar sektorun maşıntraktor parkının daha müasir kənd təsərrüfatı texnikaları
ilə yeniləndirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq təsdiq
olunmuş bölgüyə, əlavə kənd təsərrüfatı texnikalarının
alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinn və Nazirlər Kabinetinin müvafiq
Sərəncamları ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan, dövlət
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büdcəsindən və dövlət büdcəsinin Ehtiyat Fondundan
“Aqrolizinq” ASC-yə bu məqsədlərə ayrılmış 40,0
milyon manat büdcə vəsaiti və Səhmdar Cəmiyyətin
təkrar istifadə vəsaitləri hesabına 2014-cü ilin hesabat
dövründə 64.73 mln manat dəyərində 3681 ədəd
müxtəlif təyinatlı kənd təsərrüfatı texnikaları alınmış və
indiyə qədər onların 3457 ədədinin, o cümlədən müasir
tələblərə cavab verən 492 ədəd taxılyığan kombayn,
1085 ədəd traktor, 1880 ədəd traktora qoşulan digər
kənd təsərrüfatı texnikalarının respublikaya gətirilməsi
təmin edilərək böyük əksəriyyəti kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarının istifadəsinə verilmiş,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 noyabr
2014-cü il tarixli 884 nömrəli Sərəncamı ilə kənd
təsərrüfatı texnikasına ehtiyacı ödəmək üçün
Prezidentin Ehtiyat Fondundan Səhmdar Cəmiyyətə
ayrılmış 8.0 mln manat büdcə vəsaiti hesabına Gəncə
Avtomobil Zavodundan “Belarus” markalı traktorların
alınması məqsədi ilə satınalmalar proseduruna
başlanılmışdır.
Müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatı
texnikalarının respublikaya gətirilməsi davam etdirilir.
Hesabat ilində “Aqrolizinq” ASC tərərfindən yeni
alınmış, aqroservis filiallarının istifadəsində olan və
anbar qalığı da nəzərə alınmaqla 3883 ədəd kənd
təsərrüfatı texnikaları, o cümlədən 589 ədəd taxılyığan
kombayn, 1336 ədəd traktor, və 1958 ədəd traktora
qoşulan digər kənd təsərrüfatı texnikaları Səhmdar
Cəmiyyətin rayon aqroservis filiallarının istifadəsinə və
mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 1929 nəfər
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hüquqi və fiziki şəxslərə lizinqə verilmiş və ya lizinq
yolu ilə satılmışdır.
“Aqrolizinq”
ASC-nin
fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətlərindən biri də
lizinq fəaliyyətinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi və
özəl
aqroservis
müəssisələrinin
yaradılmasının
dəstəklənməsidir. Burada Səhmdar Cəmiyyətə məxsus
kənd təsərrüfatı texnikalarının fiziki və hüquqi şəxslərə
lizinqə verilməsində əlavə güzəştlərin edilməsi məqsədi
ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əvvəllər alınmış, yeni
alınan , lizinqə verilən və lizinq yolu ilə satılan
texnikaların dəyərinə 40 faiz güzəştin tətbiq edilməsi
təklifinin qəbul olunması və Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin 13 avqust 2014-cü il tarixli 273
nömrəli qərarına əsasən rəsmiləşdirilməsi öz müsbət
rolunu oynamışdır. Belə ki, 2014-cü ilin hesabat
dövründə 57.6 mln manat dəyərində 3345 ədəd kənd
təsərrüfatı texnikaları, o cümlədən 217 ədəd taxılyığan
kombayn, 1307 ədəd traktor və 1821 ədəd traktora
qoşulan digər kənd təsərrüfatı texnikaları mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq 1929 nəfər hüquqi və
fiziki şəxslərə lizinqə verilmiş və ya lizinq yolu ilə
satılmışdır. Təkcə cari ilin hesabat dövründə kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına lizinqə verilmiş və
ya lizinq qaydasında satılmış kənd təsərrüfatı
texnikalarında 2013-cü illə müqayisədə 37.4 faiz, o
cümlədən taxılyığan kombaynlar üzrə 57.2 faiz,
traktorlar üzrə 47.7 faiz və digər kənd təsərrüfatı
texnikaları üzrə 29.1 faiz, lizinq alanların sayında isə
33.6 faiz artım olmuşdur.
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Ümumiyyətlə, “Aqrolizinq” ASC tərəfindən 20052014-cü illərdə 20985 ədəd kənd təsərrüfatı texnikaları,
o cümlədən 1815 ədəd taxılyığan kombayn, 6304 ədəd
traktor və 12866 ədəd traktora qoşulan digər kənd
təsərrüfatı texnikaları alınmış, indiyə qədər onların
20676 ədədinin gətirilməsi təmin edilmiş və 212.1 mln
manat dəyərində 14564 ədəd kənd təsərrüfatı
texnikaları, o cümlədən 527 ədəd taxılyığan kombayn,
5241 ədəd traktor və 8796 ədəd traktora qoşulan digər
kənd təsərrüfatı texnikaları 8415 nəfər hüquqi və fiziki
şəxslərə lizinqə verilmiş və ya lizinq yolu ilə
satılmışdır.
Digər tərəfdən, Səhmdar Cəmiyyət məhsul
istehsalçılarından kiçik pay torpaq sahiblərinin, xırda
ailə və fermer təsərrüfatlarının könüllülük əsasında
kooperasiyalar şəklində birləşməsi və onlara
aqrotexniki
xidmətlərin
göstərilməsini
diqqət
mərkəzində saxlamaqla yanaşı, bu birləşmələr
nəticəsində
günün
tələblərinə
çevrilən
özəl
aqroservislərin yaradılmasını da dəstəkləməkdə davam
edir. Qeyd etmək kifayətdir ki, təkcə cari ilin hesabat
dövründə Cəmiyyətin rayon aqroservis filiallarının
istifadəsində olan 7.7 mln manat dəyərində 133 ədəd
taxılyığan kombayn, 100 ədəd traktor və 204 ədəd
traktora qoşulan digər kənd təsərrüfatı texnikaları özəl
aqroservis xidmətləri göstərmək məqsədi ilə 230 nəfər
fiziki və hüquqi şəxslərə lizinqə verilmişdir və bu
istiqamətdə işlər davam etdirilir.
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Kənd
təsərrüfatı
məhsullarının
istehsalının
artırılmasının ən vacib amillərindən biri olan torpağın
münbitliyinin qorunub saxlanması, onun tələb olunan
mikroelementlərlə qidalandırılmasının təmin edilməsi
və aqrotexniki qulluğun vaxtında aparılmasının
vacibliyini nəzərə alan Səhmdar Cəmiyyət şumun
aparılması, səpinin və becərilmə işlərinin həyata
keçirilməsi zamanı aqrar sektorun mineral gübrələrə
olan tələbatının ödənilməsini və müvafiq qaydalara
uyğun güzəştli satışını daim diqqət mərkəzində
saxlamışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 01
avqust 2014-cü il tarixli 270 nömrəli qərarına əsasən
“Aqrolizinq” ASC və digər hüquqi və fiziki şəxslər
tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına
satılan mineral gübrələrin dəyərinə edilən güzəştlərin
50 faizdən 70 faizə və onun dəyərinin yuxarı həddinin
80 manata qaldırılması məhsul istehsalçıları tərəfindən
rəğbətlə qarşılanmış və bununla əlaqədar mineral
gübrələrə olan əlavə tələbatın ödənilməsi üçün Səhmdar
Cəmiyyət tərəfindən hesabat ilində bu məqsədlər üçün
nəzərdə tutulmuş 10.0 mln manat büdcə və 16.74 mln
manat təkrar istifadə vəsaiti hesabına 26.74 mln manat
dəyərində 72.62 min ton, o cümlədən 60.0 min ton
ammonium nitrat (azot), 4.0 min ton ammofos, 4.0 min
ton nitroammofoska, 4.0 min ton superfosfat, 250 ton
ammonium sulfat və 370 ton kalium xlor gübrələrinin
alınması üçün birbaşa müqavilələr bağlanmış, artıq
onların tam həcmdə respublikaya gətirilməsi təmin
edilmişdir.
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Hesabat dövründə 16.39 mln manat dəyərində 38.8
min ton mineral gübrələrin, o cümlədən 33.51 min ton
ammonium nitrat (azot), 0.52 min ton superfosfat, 1.19
min ton nitroammofoska, 3.26 min ton ammofos, 130
ton kalium xlor, 188.2 ton mikrogübrələrin və 27.6 min
manat dəyərində 3.63 ton pestisidlərin güzəştli satışı
təmin edilmişdir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu gün aqrar
sektorun mineral gübrələrə olan illik tələbatı qeyd
olunnan rəqəmlərdən dəfələrlə çoxdur.
İstehsal olunan
kənd təsərrüfatı
məhsullarının
istehlakçılara
çatdırılması
1.6.26
məqsədi ilə
yerlərdə tədarüksatış bazalarının
yaradılmasının
dəstəklənməsi
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Tədbirin icrası ilə bağlı "Aqrolizinq" ASC
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr
2012-ci il tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
"Azərbaycan
2020:
gələcəyə
baxış"
İnkişaf
Konsepsiyasının
həyata keçirilməsi
çərçivəsində
təkliflərini 25.01.2013-cü il tarixli ASC/1-43 nömrəli
və 20.02.2013-cü il tarixli ASC/1-74 nömrəli
məktublarla Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə təqdim
etmişdir.
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