Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı
Dövlət Fondunun vəsaitləri hesabına kreditlərin verilməsi
məqsədilə sahibkarlıq subyektləri tərəfindən təqdim edilən
investisiya layihələrinin qiymətləndirilmə
MEYARLARI

Müvəkkil kredit təșkilatları tərəfindən sahibkarlıq subyektlərinin (fiziki və
hüquqi şəxslər) investisiya layihələrinin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyinin tabeliyində İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət
Fondunun (bundan sonra – Fond) müəyyən etdiyi meyarlar üzrə
qiymətləndirilməsi layihələrin maliyyələșdirilməsi ilə bağlı məqsədyönlü
qərarların qəbul edilməsində səmərəliliyi təmin edir. Meyarlara dəyişiklik
Fondun təklifi əsasında Müşahidə Şurasının qərarı ilə edilir.
Qiymətləndirmə meyarlarının əhəmiyyətlilik dərəcəsindən asılı olaraq
müvafiq bal sistemi müəyyən edilmișdir. Hər bir meyar alt meyarlardan ibarətdir
və qiymətləndirmə müvafiq alt meyar üzrə aparılır. Meyarların alt meyarlarına
verilmiș müvafiq ballar toplanmaqla meyar üzrə faktiki qiymət balı müəyyən
edilir.
İnvestisiya layihəsinin qiymətləndirilməsinə dair meyarların təsnifatı
S/s

Meyarın adı

layihəsinin Dövlətin İKT sahəsi üzrə siyasətinə və Fond tərəfindən müəyyən
1 İnvestisiya
edilmiş prioritetlərə uyğunluğu (Cədvəl 1)
2 İnvestisiya layihəsinin hazırlanmasına qoyulmuş minimal tələblərə uyğunluğu (Cədvəl 2)
layihəsi üzrə istehsalı nəzərdə tutulan məhsulun (iș və xidmətin) innovasiya
3 İnvestisiya
tutumlu, idxalı əvəz edən və ixrac yönümlü olması (Cədvəl 3)
4 Layihənin iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri (Cədvəl 4)
5 Sahibkarlıq subyektinin biznes tarixi (Cədvəl 5)
Yekun

Maksimum
(bal)

Faktiki
(bal)

30
15
20
20
15
100

İnvestisiya layihəsinin dair yekun qiymətləndirilmə balı _________________
İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi üzrə keçid balı 60 (altmıș) bal
müəyyən edilir.
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1. İnvestisiya layihəsinin Dövlətin İKT sahəsi üzrə siyasətinə və Fond
tərəfindən müəyyən edilmiș prioritetlərə uyğunluğu
Dövlətin İKT sahəsi üzrə siyasətinin həyata keçirilməsi və Fondun
vəsaitlərinin daha səmərəli yerləșdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərman və sərəncamlarından və Dövlət Proqramlarından irəli gələn
tədbirlərin reallașdırılmasına uyğun olan layihələrin maliyyələșdirilməsinə
üstünlük verilməlidir.
(Cədvəl 1)
Alt meyarlar
2

1
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin fərman
sərəncamlarına və ya Dövlət
Proqramlarına uyğunluğu

İKT sahəsi üzrə prioritet
istiqamətlərə uyğunluğu

30 ballıq şkala üzrə
qiymətləndirmə

3
İnvestisiya layihəsinin
dövlətin İKT siyasətinin
reallaşdırılmasında rolu

Yekun bal

Qeyd: Hər bir alt meyar üzrə maksimum bal həddi qiymətləndirmə șkalası üzrə qəbul edilmiș balın alt meyarların sayına nisbəti
ilə müəyyən edilir (30:3 = 10)
Alt meyarı qiymətləndirmə indikatorları
Tam uyğun deyil – 0 bal
Uyğun deyil – 1-3 bal
Qismən uyğundur – 4-6 bal
Uyğundur – 7-8 bal
Tam uyğundur – 9-10 bal

2. İnvestisiya layihəsinin hazırlanmasına qoyulmuș minimal tələblərə
uyğunluğu
İnvestisiya layihələrinin hazırlanmasına qoyulmuș minimal tələblər
sahibkarlıq subyektlərinin layihə üzrə nəzərdə tutduğu ișlərin kompleksliyini
müəyyən edir. Minimal tələblərə cavab verən investisiya layihəsinin
reallașdırılması prosesində zəif və üstün cəhətlərin müəyyən edilməsi investisiya
layihəsinin nəticələrinin düzgün qiymətləndirilməsini təmin edir.
(Cədvəl 2)
Alt meyarlar
1

2

İnvestisiya
layihəsi üzrə
məlumatların

İnvestisiya
layihəsinin
bölmələri üzrə
məlumatların

əhatəliliyi

uyğunluğu

3
Maliyyə

hesablamalarının
dürüstlüyü

4

5

İnvestisiya
layihəsinə dair
əlavələrin

İnvestisiya
layihəsinin
dürüst və səlis

dolğunluğu

tərtibatı

15 ballıq șkala üzrə
qiymətləndirmə

Yekun bal

Qeyd: Hər bir alt meyar üzrə maksimum bal həddi qiymətləndirmə șkalası üzrə qəbul edilmiș balın alt meyarların sayına nisbəti
ilə müəyyən edilir (15:5=3).
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Alt meyarı qiymətləndirmə indikatorları
Uyğun deyil – 0 bal
Qismən uyğundur – 1 bal
Uyğundur – 2 bal
Tam uyğundur – 3 bal

3. İnvestisiya layihəsi üzrə istehsalı nəzərdə tutulan məhsulun (iş və
xidmətin) innovasiya tutumlu, idxalı əvəz edən və ixrac yönümlü
olması
Sahibkarlıq subyektlərinin innovasiya tutumlu, idxalı əvəz edən və ixrac
yönümlü məhsul (iș və xidmət) istehsalı üzrə investisiya layihələrinin həyata
keçirilməsinə stimullaşdırılması ilk növbədə ölkənin sosial-iqtisadi inkișafının
sürətlənməsinə kömək edir. Bu istiqamətdə investisiya layihələrinin dəstəklənməsi
ölkənin İKT sektorunun ixrac potensialının artmasına və idxalın strukturunun
təkmilləșdirilməsi üzrə tədbirlərinin reallașdırılmasına müsbət təsir edir.
(Cədvəl 3)
20 ballıq şkala üzrə

Alt meyarlar
1
İnnovasiya tutumlu

2
İdxalı əvəz edən

3
İxrac yönümlü

4
Rəqabət qabiliyyətli

Yekun bal

Qeyd: Hər bir alt meyar üzrə maksimum bal həddi qiymətləndirmə șkalası üzrə qəbul edilmiș balın alt meyarların sayına nisbəti
ilə müəyyən edilir (20:4 = 5).
Alt meyarı qiymətləndirmə indikatorları
Uyğun deyil – 0 bal
Qismən uyğundur – 1-3 bal
Uyğundur – 4-5 bal

4. İnvestisiya layihəsinin iqtisadi səmərəlilik göstəriciləri*
İnvestisiya layihəsinin əsas iqtisadi səmərəlilik göstəricilərinin hesablanması
layihənin iqtisadi cəhətdən səmərəliliyini göstərir və maliyyələșdirmə üzrə
məqsədyönlü qərar qəbul edilməsində və alternativ layihələrin seçilməsinə kömək
edir.
(Cədvəl 4)
20 ballıq şkala üzrə

Alt meyarlar
1
İnvestisiya
qoyuluşunun
səmərəliliyi

2
Səmərəlilik
göstəricilərinə
dair hesabatların
dürüstlüyü

3

4

5

İnvestisiyanın
özünü ödəməsi

İnvestisiyanın
rentabelliyi

Risklərin
qiymətləndirilməsi

Yekun bal

Qeyd: Hər bir alt meyar üzrə maksimum bal həddi qiymətləndirmə șkalası üzrə qəbul edilmiș balın alt meyarların sayına nisbəti
ilə müəyyən edilir (20:5 = 4).
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Alt meyarı qiymətləndirmə indikatorları
Uyğun deyil – 0-1 bal
Uyğundur – 3-4 bal

*Kiçik həcmli kreditlər üzrə tələb olunmur. Bu səbəbdən, kiçik həcmli kreditlər üzrə investisiya
layihələri qiymətləndirilərkən maksimum bal yekun qiymət balına əlavə edilir.

5. Sahibkarlıq subyektinin biznes tarixi
Hər bir sahibkarlıq subyektinin șəffaf və perspektivli biznes tarixinə malik
olması
investorlarda
onun
təqdim
etdiyi
investisiya
layihəsinin
maliyyələșdirilməsinə dair düzgün qərar qəbul etmələrinə şərait yaradır. Digər
tərəfdən sahibkarlıq subyektinin həmin fəaliyyət üzrə qazandığı təcrübə
maliyyələșdirmə ilə bağlı riskləri qiymətləndirməyə kömək edir.
(Cədvəl 4)
15 ballıq şkala üzrə

Alt meyarlar
1
Layihələrin uğurlu
icası

2
İKT sahəsində
peşəkarlıq
səviyyəsi

3

4

5

İKT sahəsində
təcrübənin olması

Maliyyə-kredit
fəaliyyəti

Etibarlılığının
olması

Yekun bal

Qeyd: Hər bir alt meyar üzrə maksimum bal həddi qiymətləndirmə șkalası üzrə qəbul edilmiș balın alt meyarların sayına nisbəti
ilə müəyyən edilir (15:5 = 3).
Alt meyarı qiymətləndirmə indikatorları
Uyğun deyil – 0-1 bal
Uyğundur – 2-3 bal

______________________________________
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