
        

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun illik idarəetmə  
hesabatı 

 

1.1. Emitentin tam və qısaldılnış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi 
(VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: Azərbaycan Respublikasının 
İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu, qısaldılmış adı İKZF,  qeyri-kommersiya 
hüquqi şəxsinin vergi uçotu haqqında şəhadətnamənin nömrəsi (VÖEN) – 
1403502281, qeyri-kommersiya hüquqi şəxsinin dövlət qeydiyyatı haqqında 
şəhadətnamənin qeydiyyat nömrəsi - 1118-QK8-0060, , qeydiyyata alındığı 
tarix 19 fevral 2018-ci ildir.  

1.2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer: Bakı şəhəri, Bülbül prospekti 40, 
AZ 1014 

1.3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, 
habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin 
bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə 
yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent 
hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə 
yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:  

Emitent dövlət təsisatı və hüquqi şəxs qismində "Azərbaycan Respublikasında 
ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2005-ci il 16 sentyabr tarixli 299 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı nəzdində Azərbaycan İpoteka 
Fondu  kimi yaradılmış və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 27 
oktyabr tarixli 661 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq səhmləri dövlətə məxsus 
“Azərbaycan İpoteka Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti formasında yenidən 
təşkil olunmuşdur. “Azərbaycan İpoteka Fondu” ASC 18 avqust 2016-cı il 
tarixində kommersiya hüquqi şəxs kimi dövlət qeydiyyatından keçmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2017-ci il tarixli 1760 nömrəli 
Fərmanının 1-ci hissəsinə müvafiq olaraq, “Azərbaycan İpoteka Fondu” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin və “Azərbaycan Respublikasının Kredit Zəmanət Fondu” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin birləşmə formasında yenidən təşkili yolu ilə 
“Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu” qeyri-
kommersiya hüquqi şəxsi yaradılmış və həmin Fərmanın 2-ci bəndi ilə 
Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Nizamnaməsi 
təsdiq edilmişdir. Emitent 19 fevral 2018-ci il tarixində 1118-QK8-0060 nömrəsi 
ilə Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və notariat baş idarəsində qeydiyyata 
alınmışdır. 

1.4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və 
nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında 
məlumatlar: mövcud deyil 

1.5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir 
törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, 
qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, 
hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan 
müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti: mövcud deyil 



1.6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent 
daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və 
ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı: mövcud deyil 

1.7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: Emitentin Nizamnaməsinə 
əsasən Emitentin əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

- ipoteka, o cümlədən güzəştli ipoteka  kreditləşməsinin həyata keçirilməsi;  

- ipoteka kreditləri üzrə təminatlar, sahibkarların müvəkkil banklardan manatla 
aldıqları kreditlərə təminatların verilməsi;  

- yaşayış sahələrinin alınması və satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verilməsi; 

- sahibkarların müvəkkil banklardan manatla aldıqları kreditlərə hesablanmış 
faizlərin bir hissəsinə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi hallarda və qaydada 
subsidiyaların verilməsi; 

- kreditlərin anderraytinqinə, vəsaitdən təyinatına uyğun istifadəyə nəzarəti 
təmin etmək, habelə bank tərəfindən kredit reytinqi modelinin tətbiqini 
yoxlamaq məqsədilə qanunla müəyyən olunmuş qaydada sahibkarlıq 
subyektlərində monitorinqlərin aparılmasının təmin edilməsi; 

- istiqrazların emissiyası, həmçinin ipoteka kreditləşməsi sahəsində likvidliyin 
təmin olunması, Fondun fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, səmərəliliyinin və 
etibarlılığının yüksəldilməsi üçün digər formada investisiyaların cəlb 
olunması üzrə fəaliyyətin həyata keçirilməsi və digər. 

1.8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri 
və qüvvədə olma müddətləri: mövcud deyil 

1.9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər: Emitent Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 25 dekabr tarixli 1760 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiqlənmiş Nizamnaməsinə əsasən aşağıdakı istiqamətlər üzrə fəaliyyət 
göstərir:  

− ipoteka, o cümlədən güzəştli ipoteka kreditləşməsini həyata keçirir; 

− yaşayış sahələrini alır və satmaq öhdəliyi ilə kirayəyə verir; 

− ipoteka kreditləri üzrə təminatlar, sahibkarların müvəkkil banklardan manatla 
aldıqları kreditlərə təminatlar verir; 

− sahibkarların müvəkkil banklardan manatla aldıqları kreditlərə hesablanmış 
faizlərin bir hissəsinə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin müəyyən etdiyi hallarda və qaydada subsidiyalar 
verir; 

− kreditlərin anderraytinqinə, vəsaitdən təyinatına uyğun istifadəyə nəzarəti 
təmin etmək, habelə bank tərəfindən kredit reytinqi modelinin tətbiqini 
yoxlamaq məqsədilə qanunla müəyyən olunmuş qaydada sahibkarlıq 
subyektlərində monitorinqlərin aparılmasını təmin edir; 

− “Elektron ipoteka” sistemini təşkil edir və onun fəaliyyətini təmin edir; 

− istiqrazlar emissiya edir, həmçinin ipoteka kreditləşməsi sahəsində likvidliyin 
təmin olunması, Emitentin fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, səmərəliliyinin və 
etibarlılığının yüksəldilməsi üçün digər formada investisiyaların cəlb 
olunması üzrə fəaliyyəti həyata keçirir; 



− Emitentin fəaliyyətinin sabitliyini və likvidliyini təmin etmək, o cümlədən 
Emitentin fəaliyyətində riskləri azaltmaq məqsədilə risklərin idarə edilməsi 
sistemini formalaşdırır və tətbiqini təmin edir; 

− ipoteka kreditləşməsi məsələləri üzrə məsləhət, informasiya xidmətləri və 
digər xidmətlər, habelə ipoteka kreditlərinin verilməsində iştirak edən 
banklar, sığortaçılar və qiymətləndiricilər üçün tədris proqramları həyata 
keçirir; 

− sahibkarlara borcların idarə edilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi və idarə 
olunması sahəsində məsləhət xidmətləri göstərir. 

1.10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası: 

1.11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası 
(müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların 
üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:  

Emitentin Nizamnaməsinə əsasən, Emitentin idarəetmə orqanları Himayəçilik 
Şurası və İdarə Heyətidir. 

Emitentin Himayəçilik Şurası barədə məlumat: 

№ Adı, soyadı, atasının adı  Vəzifə  

1. İlqar Fətizadə Fəti oğlu Himayəçilik Şurasının üzvü 

2. Elnur Əliyev Aydın oğlu Himayəçilik Şurasının üzvü  

3. Anar Əliyev Rəhim oğlu Himayəçilik Şurasının üzvü 

4. Vadim Xubanov Ələddin oğlu Himayəçilik Şurasının üzvü 

5. Kamil Heydərov Qafar oğlu Himayəçilik Şurasının üzvü 

Emitentin İdarə Heyəti barədə məlumat: 

№ Adı, soyadı, atasının adı Vəzifə  

1. Fəxri Kazımov Xanhüseyn oğlu İdarə Heyətinin sədri 

2. Ramil Tahirov Şakir oğlu  İdarə Heyəti sədrinin 
müavini 

 

1.12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-
ayılıqda sayı: mövcud deyil 

1.13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli 
səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının 
adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus 
olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrıayrılıqda göstərilir) və 
emitentin nizamnamə kapitalında payı: mövcud deyil 

1.14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi 
şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında 
emitentin payı): - Emitentin nizamnamə kapitalı dövlətə məxsusdur. 



1.15. emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş 
yığıncaqları barədə məlumat: mövcud deyil 

1.15.1. yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan): mövcud deyil 

1.15.2. ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: mövcud deyil 

1.16. emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları 
haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-
ayrılıqda göstərilir):  

     Emitentin hazırda dövriyyədə ümumi nominal dəyəri 929,531,002 manat 
olmaqla 1 045 000 (bir milyon qırx beş min) ədəd istiqrazı var (Əlavə 1). 

 

1.17. emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə 
məlumatlar: mövcud deyil 

1.17.1. əqdin məbləği: mövcud deyil 

1.17.2. hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi: mövcud deyil 

1.18. emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə 
məlumatlar: mövcud deyil 

1.18.1. bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği: mövcud deyil 

1.18.2. aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət 
əlaqəsi:mövcud deyil 

1.19. illik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi: 22 aprel 2021-ci il  

1.20. hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat: Emitentin internet 
səhifəsi www.mcgf.gov.az 

 



Əlavə 1. 

İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun dövriyyədə olan investisiya qiymətli 
kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat 

№ 
Dövlət 

qeydiyyat 
nömrəsi 

Buraxılışın 
həcmi 

Baza 
Emissiya 

Prospektinin 
təsdiq 

olunma 
tarixi 

İstiqrazların 
sayı 

Dövriyyədə 
olan həcm 

Son ödəniş 
tarixi 

Istiqarazın 
növü 

1 AZ2005008688 30,000,000 16.01.2012 30 000 30,000,000 22/01/2022 
təmin 
edilmiş 

2 AZ2006008687 40,000,000 21.12.2012 40 000 40,000,000 06/11/2022 
təmin 
edilmiş 

3 AZ2007008686 20,000,000 30.09.2013 20 000 20,000,000 23/08/2023 
təmin 
edilmiş 

4 AZ2008008685 40,000,000 22.01.2014 40 000 40,000,000 21/12/2023 
təmin 
edilmiş 

5 AZ2009008684 50,000,000 30.12.2014 50 000 50,000,000 21/11/2024 
təmin 
edilmiş 

6 

AZ2010008681 

50,000,000 21.11.2016 50 000 32,500,000 06/12/2026 

ipoteka 
istiqrazı 

AZ2011008680 

AZ2012008689 

7 

AZ2013008688 

100,000,000 06.03.2017 100 000 74,755,000  18/12/2037 

ipoteka 
istiqrazı 

AZ2014008687 

AZ2015008686 

AZ2016008685 

AZ2017008684 

AZ2018008683 

AZ2019008682 

8 

AZ2020008689 

100,000,000 16.08.2017 100 000 76,493,000  06/06/2035 

ipoteka 
istiqrazı 

AZ2021008688 

AZ2022008687 

AZ2023008686 

9 

AZ2024008685 

50,000,000 10.11.2017 50 000 38,744,000 09/08/2040 

ipoteka 
istiqrazı 

AZ2025008684 

AZ2026008683 

10 

AZ2027008682 

80,000,000 30.03.2018 80 000 65,600,000 19/12/2040 

ipoteka 
istiqrazı 

AZ2028008681 

AZ2029008680 

AZ2030008687 

11 

AZ2031008686 

60,000,000 02.08.2018 60 000 52,804,000 29/04/2041 

ipoteka 
istiqrazı 

AZ2032008685 

AZ2033008684 

12 

AZ2034008683 

65,000,000 26.10.2018 65 000 56,650,002 31.07.2041 

ipoteka 
istiqrazı 

AZ2035008682 

AZ2036008681 



13 

AZ2037008680 

110,000,000 14/05/2019 110 000 104,238,000 23/03/2042 

 
 
ipoteka 
istiqrazı 

AZ2038008689 

AZ2039008688 

AZ2040008685 

AZ2041008684 

14 

AZ2042008683 

100,000,000 07/02/2020 100 000 97,747,000 27/11/2038 
ipoteka 
istiqrazı 

AZ2043008682 

AZ2044008681 

AZ2045008680 

15 

AZ2046008689 

100,000,000 02/07/2020 100 000 100,000,000 04/06/2040 
təmin 
edilməmiş 

AZ2047008688 

AZ2048008687 

16 AZ2050008682 
     

50,000,000 
16/11/2020 50 000   50,000,000 08/08/2042 

ipoteka 
istiqrazı 

 




































































































































