
«ЕL-SEYM  İNŞAAT» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 

fəaliyyəti haqqında 

  

M Ə L U M A T 

 

“EL-SEYM İNŞAAT” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 1996-cı ildə Azərbaycan 

Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun yaradılmış və bu günə kimi 

peşəkarlıqla fəaliyyətini davam etdirir. 

Şirkətin əsas fəaliyyət istiqamətlərinə təmir-tikinti, quraşdırma, bərpa-gücləndirmə, 

abadlıq–yaşıllaşdırma, daxili, xarici mühəndis kommunikasiya xətlərinin çəkilişi, 

avadanlıqların quraşdırılması işləri daxildir, bu işlərin yerinə yetirilməsi üzrə. Azərbaycan 

Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olan bütün 

lisenziyalarla təmin olunmuşdur. Qeyd edilən işlərin beynəlxalq standartlara uyğun 

həyata keçirilməsi məqsədi ilə şirkətə yüksək təhsilli mühəndis-texniki işçilər, təcrübəli, 

usta və sənətkarlar  cəlb olunmuş  və şirkətin güclü maddi-texniki bazası yaradılmışdır. 

 

 Cəmiyyət “İSO 9001 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemləri”  və “OHSAS  18001 

Əməyin  Mühafizəsi və İşçilərin Sağlamlığı” Beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun 

İOİS-nin (İnteqrasiya  olunmuş idarəetmə sisteminin) qurulması, tətbiqi və bu standartlar  

üzrə sertifikatlaşdırılmaya hazırlıq  fəaliyyətlərinin  həyata keçirilməsinə dair qərar 

vermişdır və 2017-ci ilin fevralın 7-si Beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatının sertifikatını 

almışdır.  

 

1996-2021-cu il dövr ərzində şirkət tərəfindən aşağıdakı işlər beynəlxalq 

standartlara uyğun icra olunmuşdur: 

 

Bakı şəhərinin Binə Hava Limanında Azərbaycan Hava Yolları Dövlət 

Konserinin Azərbaycan-İrlandiya-“AZAL” ATM Müştərək Müəssisəsi : 

 

-  “BOEİNQ-757” və 2006-2008-ci illərdə “Silk Way Technics” Məhdud 

Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sifarişi əsasında  iri aşırımlı müasir anqar 

komplekslərinin  tikinti-quraşdırma və bərpa, yenidənqurma işləri; 

 

- Həmçinin 2007-ci ildə Zabrat Aeroportu ərazisində anqar kompleksinin təmir-

quraşdırma işlərini, eyni zamanda məişət korpusunun tikintisini başa çatdırmışdır. 

 

 

- 1996-1998-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) 

sifarişi əsasında  Bakı şəhərində ABƏŞ-ə məxsus ofis binalarında, Təlim-Tədris 

mərkəzində, yaşayış evlərində və digər qeyri-yaşayış obyektlərində tikinti-təmir 

bərpa güçləndirmə,  olaraq yerinə yetirmişdir. 

 

 

 

 

 



Azərbaycan Höküməti ilə Dünya Bankının birgə  həyata keçirdiyi layihələr :  

 

- 2010-2012-ci illərdə Ədliyyə Nazirliyi “Ədliyyə sisteminin müasirləşdirilməsi” 

layihəsinin sifarişi əsasında Gəncə şəhər Nizami Rayon Məhkəməsinin yeni 

inzibati binasının tikinti işləri ; 

 

- 2013-2014-cü illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi “Ədliyyə 

sisteminin müasirləşdirilməsi” layihəsinin sifarişi əsasında Quba Rayon 

Məhkəməsinin yeni 3 mərtəbəli inzibati binasının tikintisi, xarici kommunikasiya, 

təchizat sisteminin yaradılması işləri; 

 

- 2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi “Mütərəqqi Ədliyyə 

Xidmətləri və Müasir Məhkəmə İnfrastrukturu” layihəsinin sifarişi əsasında  Bakı 

şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin tikinti işləri; 

 
- 2015-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi “Mütərəqqi Ədliyyə 

Xidmətləri və Müasir Məhkəmə İnfrastrukturu” layihəsinin sifarişi əsasında  Bakı 

şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin tikinti işləri; 

 

- 2013-2015-ci illərdə Bakı şəhər Heydər Əliyev prospektində Əmlak Məsələləri 

Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyster Xidməti Daşınmaz 

Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin İnformasiya 

Texnologiya Mərkəzinin yeni 5 mərtəbəli inzibati binasının tikinti işləri; 

 

- 2013-2014-cü illərdə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz 

Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi 

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin Beyləqan ərazi idarəsinin yeni 

inzibati binasının tikinti işləri; 

 

- 2015-2018-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi “Mütərəqqi Ədliyyə 

Xidmətləri və Müasir Məhkəmə İnfrastrukturu” layihəsinin sifarişi əsasında 

Suraxanı Rayon Məhkəmələrinin və Masallı Rayon Məhkəməsinin  yeni inzibati 

binalarının tikinti işləri. 

 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikasındakı  Səfirliyi : 

 

- 2018-ci il ABŞ Səfirliyinin Bakı şəhərində yerləşən  inzibati və ofis binalarında 

tikinti-quraşdırma və təmir işləri; 

 

- ABŞ Mühəndisləri Ordusunun sifarişi ilə Bərdə rayonu “Güloğlular kənd 220 

şagird yerlik  məktəbi binası”nın tikinti işləri. 

 
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi : 

 

- 2006-cı ildə Lənkəran rayonu ərazisində Qapalı Rejimli Cəza Çəkmə Müəssisəsi  
kompleksinin tikinti-quraşdırma işlərinə başlamış və davam etdirilir. 



 
- 2005-2006-cı illərdə Bakı şəhəri, Nizami rayonu ərazisində müasir standartlara 

uyğun, Nizami rayon Məhkəməsinin yeni inzibati binasının tikinti işləri; 
 
 

- 2008-2009-cu illərdə Şirvan Regional Ədliyyə şöbəsinin 4 mərtəbəli inzibati 
binasının tikinti işləri; 
 

- 2008-2009-cu illərdə Lənkəran şəhərində Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin yeni 
inzibati binasının tikinti işləri; 

 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi : 

 

- 2011-2012-ci illərdə Beyləqan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının əsaslı təmir və 

yenidənqurma işləri,  

-  

- 2011-2012-ci illərdə Xızı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı təmir işləri; 

-  

- 2012-2013-cü illərdə  Astara  Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının əsaslı təmiri işləri; 

-  

- 2013-2014-cü illərdə Xəzər rayonu Pirallahı qəsəbəsində 3 saylı Tibbi Sanitar 

Hissənin əsaslı təmiri işləri; 

-  

- 2013-2017-ci illərdə Neftçala Rayon Mərkəzi Xəstəxanasınn əsaslı təmir işləri; 

 

- 2018-ci ildə Maştağa qəsəbəsində 7 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının yeni 

korpusunun tikinti işləri başa çatmışdır . 

 

- 2020-ci ildə Füzuli rayonunda  Mərkəzi Xəstəxana binasının tikintisi başa çatmışdır 

. 

 

2012-2013-cü illərdə Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidməti : 

 

- Gəncə Ərazi İdarəsinin sifarişi ilə 3 mərtəbəli inzibati binasının tikintisi; 

 

- Lənkəran Ərazi İdarəsinin 3 mərtəbəli inzibati binasının tikintisi Sifarişçinin 

istismarına verilmişdir. 

 

2011-2014-cü illərdə Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti : 

 

- Cəlilabad şəhər 6 saylı 180 şagird yerlik  tam orta məktəb binasının tikinti işləri; 
 

- Cəlilabad rayonu Sabirabad kəndində 480 şagird yerlik orta məktəb binasının 
tikinti işləri; 
 

-  Cəilabad rayon Həziabad kəndində 360 şagird yerlik tam orta məktəb binasının 
tikintisi işləri; 

 



-  Cəlilabad rayon Soltankənd kəndində 180 şagird yerlik tam orta məktəb binasının 
tikinti işləri; 

 
-  Cəlilabad rayon Cəfərli kənd 180 şagird yerlik ümumi orta məktəb binasının tikinti 

işləri Sifarişçiyə təhvil verilmişdir. 
 

2003-cü ildə Şotlandiyanın BON ACCORD ENGİNEERİNG SUPPLİES 

 (CAS) Şirkəti : 

 

- Bakı şəhəri Səbail rayonuərazisində həmin şirkətin Bakıdakı nümayəndəliyi üçün 

3 mərtəbəli ofis binasının  Böyük Britaniya standartlarının tələblərinə uyğun inşa 

etmişdir. 

 

2003-cü ildə “Kaspian  Geophysical Joint Venture Limited” Şirkəti : 

 

-  Bakı şəhəri Heydər Əliyev prospektində şirkətə məxsus anbarda tikinti-

quraşdırma işlərini yerinə yetirmişdir. 

 

2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi : 

 

- Daşkasən rayonu Xoşbulaq kəndində “Gənclərin Təlim və İstirahət Mərkəzi” 

kompleksinin  tikinti işləri; 

 

2008-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi nəzdində  

Respublika Əlillərin Bərpa Mərkəzi : 

 

- Mərkəzin bina və qurğularında əsaslı təmir işləri; 

 

2012-2013-cü illərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu : 

 

- Beyləqan Rayon Şöbəsinin yeni inzibati binasının tikintisi işləri; 

 

2012-2013-cü illərdə  Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi : 

 

-  Tərtər rayonunda  Mədəniyyət Evinin əsaslı təmir-yenidənqurama işləri; 

 

2010-2013-cü illərdə Azərbaycan Metanol Şirkəti Qapalı Səhimdar Cəmiyyəti 

: 

 

- Boru Estakadasının təməlinin və metal konstruksiyasının tikinti quraşdırma işləri; 

 

2013-2017-ci illərdə  

 

- Bakı şəhəri Nərimanov rayonu ərazisində bir neçə fərdi və inzibati binalar inşa 

etmişdir. 

 



 

2005-2008-ci illərdə “İsmayıloğlu” Mənzil-Tikinti Kooperativi : 

 

- Bakı şəhəri, 7-ci mkr-da 11 mərtəbəli 4 bloklu yaşayış evini inşa etmişdir; 

 

2013-2015-ci illərdə “NURAY” Mənzil-Tikinti Kooperativi : 

 

- Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsində 2 ədəd, 5 mərtəbəli və Yasamal 

rayonunda  12 mərtəbəli  yaşayış binalarının tikinti işləri; 

 

2014-cü ildə “EF.2014” Mənzil-Tikinti Kooperativi : 

 

- Nəsimi rayonu, Rəşid Məmmədov  küçəsində 2 bloklu, 9 mərtəbəli  yaşayış 

binasının tikinti işləri; 

 

2015-ci ildə “Tərlan-T” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti : 

 

- Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Mir Cəlal küçəsində 1 bloklu, 9 mərtəbəli yaşayış 

binasının tikinti işləri; 

 

2017-ci ildə “Çinar-2016” Mənzil-Tikinti Kooperativi : 

 

- Sumqayıt şəhəri yeni bulvar ərazisində 2 bloklu, 10 mərtəbəli yaşayış binasının 

tikinti işləri; 

 

2017-ci ildə “E.STAL Construction”Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti : 

 

- Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsində, 14 mərtəbəli yaşayış binasının 

tikinti işləri başlanmış və davam etdirilir. 

  

    

          “PMD PROJECTS” MMC : 

 

Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Zeynalabdin Tağıyev küçəsi 12 ünvanda yerləşən        
Tarixi-Memarlıq binasının təmir bərpa işləri davam edir 


