
“Kredit Zəmanət Fondu” ASC-nin
təsis edilməsi

“Kredit Zəmanət Fondu” ASC “Azərbaycan
Respublikasında sahibkarların maliyyə

resurslarına çıxış imkanlarının
genişləndirilməsinə dövlət dəstəyi ilə bağlı
bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı
əsasında təsis edilir. “Kredit Zəmanət
Fondu” ASC-nin əsas
məqsədi sahibkarların maliyyə

resurslarına çıxış imkanlarının
asanlaşdırılması, eləcə də biznes
fəaliyyətinin stimullaşdırılması və maliyyə

sahəsində risklərin bölüşdürülməsi
əsasında paylaşdırılmasına əsasən kredit
sisteminin formalaşdırılmasından
ibarətdir. “Kredit Zəmanət Fondu” ASC
sahibkarların müvəkkil banklarda manat
ilə alınmış kreditləri sığortalayacaq
hüquqi şəxsdir. “Kredit Zəmanət
Fondunun” 7 üzvdən ibarət olan Müşahidə

Şurası və İdarə Heyətinin təsis edilməsi
planlaşdırılır. Həmçinin, Fərman 5
üzvdən ibarət İşçi Qrupunun təsis
edilməsini nəzərdə tutur. İşçi Qrup
“Kredit Zəmanət Fondu”nun
nizamnaməsini, strukturunu, nizamnamə

kapitalını, sahibkarların manat ilə alınmış
kreditlərə zəmanət verilməsi üzrə ilkin
prosedurları, kreditlər üzrə hesablanmış
faiz dərəcələrinə subsidiyaların
hesablanmasının ilkin qayda və

prosedurları, kreditin qiymətləndirilməsi
sistemini müəyyənləşdirən və risklərin
azaldılması üzrə ilkin qayda və risklərin
idarə edilməsi üzrə digər alətlərlə bağlı
əlavə təklifləri bir ay ərzində Prezidentə
təqdim edəcək.

Azərbaycan Respublikasının
diplomatik nümayəndəlikləri və
konsulluqları vasitəsilə qeyri-
rezidentlərə elektron imza
sertifikatının verilməsi Qaydası

Qaydaya uyğun olaraq, elektron imza
sertifikatını əldə etmək üçün qeyri-
rezidentlər (xarici ölkədə yaşayan
əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər,
başqa ölkədə daimi yaşayan Azərbaycan
vətəndaşları, xaricdə fəaliyyət göstərən
hüquqi şəxslər) e-qeyri-rezident elektron
portalına daxil olmalı, tələb olunan
məlumatı portala əlavə etməlidir. 3 iş
günü ərzində sistemdən heç bir mənfi
cavab alınmadıqda, elektron sertifikat
Azərbaycan Respublikasının xaricdəkı
müvafiq diplomatik nümayəndəliyinə və

konsulluq şöbəsinə göndəriləcək. Sertifikat
diplomatik nümayəndəliyə/konsulluq
şöbəsinə daxil olduqdan sonra həmin
sertifikat üçün müraciət edən qeyri-
rezident elektron imzasını götürmək üçün
həmin diplomatik nümayəndəliyə dəvət
edilir .
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