
1

Aprelin 6-da Ümumdünya Səhiyyə Təşkila-
tının İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən 
mənzil qərargahında təşkilatın Baş direktoru 
Tedros Adhanom Qebreyesusun təşəbbüsü ilə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyevin videomüraciəti təqdim olunub. Təd-

birdə 4 ölkənin dövlət və hökumət başçısının 
videomüraciəti yayımlanıb.

Prezident İlham Əliyevin videomüraciəti:
- Biz 1950-ci ildən etibarən hər il aprelin 7-də 
Ümumdünya Sağlamlıq Gününü qeyd edirik. 
Lakin 2021-ci ildə sağlamlığın əhəmiyyəti daha 

da artmışdır. Müasir, davamlı, yüksəkkeyfiyyətli 
səhiyyə sisteminə sahib olmaq hər bir ölkə üçün 
prioritetdir. Hazırda Azərbaycanda səhiyyə siste-
mində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Azər-
baycan icbari tibbi sığorta tətbiq etməklə ilkin tibbi 
yardımı gücləndirir, təcili tibbi yardım xidmətləri-
ni yeniləyir, ölkədə elektron səhiyyə platforması 
və dövlət səhiyyə hesablarını istifadəyə verməklə 
rəqəmsallaşmanı təmin edir. Bu arada, COVID-19 
pandemiyasının ikinci ili bütün dünyada səhiyyə 
sistemlərinə böyük təzyiq göstərməyə davam edir.
Azərbaycan COVID-19 pandemiyasına qarşı 
qlobal səyləri səfərbər edən ilk ölkələrdən biri 
olub. Bizim təşəbbüsümüzlə 2020-ci ilin apre-
lində Türk Şurasının Zirvə toplantısı, 2020-ci 
ilin mayında Qoşulmama Hərəkatının Zirvə 
toplantısı və 2020-ci ilin dekabrında BMT Baş 
Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları 
səviyyəsində xüsusi sessiyası keçirilib. Azər-
baycan öz beynəlxalq məsuliyyətinə sadiq ola-
raq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon 
ABŞ dolları həcmində könüllü maliyyə yardımı 
ayırıb. Biz, həmçinin 30-dan çox ölkəyə korona-
virusla mübarizədə birbaşa humanitar və ma-
liyyə yardımı göstərmişik.
Builki Ümumdünya Sağlamlıq Günü “Daha 

ədalətli və daha sağlam dünyanın qurulması” 
mövzusuna həsr olunub. Bu mənada peyvənd-
lərin bərabər və ədalətli şəkildə paylanması 
məsələsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunun-
la belə, peyvəndlərin inkişaf etməkdə olan və 
inkişaf etmiş ölkələr arasında qeyri-bərabər və 
ədalətsiz paylanması bizi dərindən narahat edir. 
Bəzi ölkələr ehtiyacı olduğundan dəfələrlə çox 
peyvənd tədarük edir. Aydındır ki, belə şəraitdə 
digər ölkələr peyvənd qıtlığı ilə üzləşəcək.
Azərbaycan peyvəndlərin paylanmasın-
da ədalətliliyi dəstəkləyərək BMT-nin İnsan 
Hüquqları Şurasında “Koronavirus pandemi-
yası ilə mübarizədə bütün ölkələrin peyvənd-
lərə bərabər, məqbul qiymətə, vaxtında və 
universal əlçatanlığının təmin edilməsi” adlı 
qətnamə layihəsi irəli sürüb. Qətnamə bu il 
martın 23-də konsensus əsasında qəbul edilib.
Azərbaycan, həmçinin COVAX təşəbbüsünə 
qoşulan və onu dəstəkləyən ilk ölkələrdən biri 
olub. Biz və bütün beynəlxalq ictimaiyyət bu 
təşəbbüsün pandemiya ilə mübarizədə əmək-
daşlıq və həmrəylik modeli olmağını gözləyir.
Biz pandemiyanın öhdəsindən yalnız birlikdə 
gələcək və normal həyata qayıdacağıq.
Ümumdünya Sağlamlıq Gününüz mübarək!

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev Zaur Mikayılovu 
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsər-
rüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səd-
ri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqə-
dar videoformatda qəbul edib.
Dövlətimizin başçısı qəbulda çıxış 
edib. O, deyib:
- Mən bu sahəyə həmişə çox böyük 
diqqət göstərmişəm. Bu gün, indiki 
şəraitdə bu sahənin əhəmiyyəti daha 
da artır. Son illər ərzində bu sahədə 
böyük işlər görüldü. Köhnə infrast-
rukturun təmiri ilə bağlı əsaslı işlər 
görülmüşdür. Çünki əsas infrastruktur 
sovet dövründə yaradılmışdı və vaxt 
keçdikcə yararsız vəziyyətə düşmüş-
dü, ona görə buna ehtiyac var idi. Eyni 
zamanda, mənim təşəbbüsümlə bir 
neçə böyük su anbarı inşa edilmişdir. 
Bildirməliyəm ki, mənim təşəbbüsüm-
lə inşa edilmiş Taxtakörpü su anbarı, 
eyni zamanda, suvarma işləri ilə bəra-
bər, Bakının da içməli su ilə təmin edil-
məsində önəmli infrastruktur obyek-
tidir. Çünki Taxtakörpü-Ceyranbatan 
su kanalının çəkilməsi Ceyranbatan su 
anbarında suyun səviyyəsinin lazımi 
səviyyədə saxlanmasına şərait yarat-
mışdır. Əgər biz son iki ilin quraqlığını 
nəzərə alsaq, birmənalı şəkildə demək 
olar ki, vaxtilə Taxtakörpü su anbarı 
və su kanalı tikilməsəydi, Bakıda çox 
kəskin su problemi olacaqdı. Taxtakör-
pü su anbarından sonra Şəmkirçay su 
anbarı inşa edilmişdir. Beləliklə, ölkə-
mizin həm şimal, həm də qərb bölgələ-
rində vaxtilə suvarılmayan on minlərlə 
hektar torpağa su verilmişdir. 
Biz son illər ərzində Azərbaycanda 
pambıqçılıq sahəsini demək olar ki, 
dirçəltmişik. Təqribən 5-6 il bundan 
əvvəl pambıqçılıq tamamilə məhv ol-
muşdu və ölkədə cəmi 20-30 min ton 
pambıq yığılırdı. Görülmüş tədbirlər 
nəticəsində biz keçən il rekord göstə-

riciyə nail olduq – 330 min tondan çox 
pambıq yığıldı və hektardan məhsul-
darlıq 33 sentnerdən çoxdur. Yəni, bü-
tün bunların təməlində məqsədyönlü 
siyasət və aidiyyəti qurumların koor-
dinasiyalı şəkildə fəaliyyətinin təkmil-
ləşməsi dayanır. Kənd təsərrüfatında 
məhsuldarlığın artırılması bizim üçün 
bundan sonra da prioritet məsələlərdən 
biri olacaq.
Biz indi ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin 
etmək üçün əməli addımlar atırıq. Ölkə-
mizin imkanları, gözəl iqlim, bir neçə 
iqlim zonasının mövcudluğu bizə imkan 
verir ki, bir çox məhsullar Azərbaycanda 
yetişdirilsin. Məhsuldarlığın artırılması, 
əlbəttə ki, bu işlərə daha böyük təkan 
verəcək. Biz nəzərə almalıyıq ki, Azər-
baycan dövləti sürətlə inkişaf edir, tələ-
bat artır, əhali artır. Sovet İttifaqı dağı-
landa Azərbaycan əhalisi 7 milyon idisə, 
bu gün 10 milyondan çoxdur. Deməli, 
istehlak artır. 
Eyni zamanda, sizin qarşınızda duran 
vəzifələrdən biri çatışmazlıqların ara-
dan qaldırılmasıdır, idarəetmədə müasir 
yanaşmanın tətbiq edilməsidir, müasir 
texnologiyaların ölkəmizə gətirilməsi-
dir. Dünyanın bu sahədə ən müasir tex-
nologiyaları Azərbaycana gətirilməlidir, 
sudan səmərəli istifadə edilməlidir. Biz-
də mövcud problemlərdən biri də itkilə-
rin böyük həcmdə olmasıdır. 
Kanalların təmiri və yenidən qurulma-
sı da önəmli vəzifələrdən biridir. Sovet 
vaxtında çəkilmiş kanalların böyük ək-
səriyyəti torpaq kanallar idi. Onların 
böyük hissəsi bu gün də fəaliyyətdədir. 
Digər önəmli məsələ azad edilmiş tor-
paqlarda meliorativ tədbirlərin görül-
məsi ilə bağlıdır. Azad edilmiş torpaq-
larda bizim böyük su mənbələrimiz 
mövcuddur və su mənbələrimiz orada 
formalaşır. Biz uzun illər ərzində, 30 
ilə yaxın müddətdə bu imkanlardan 
məhrum idik. Ermənistan Azərbayca-

na qarşı işğalçılıq siyasətini, o cümlə-
dən bu sahədə də aparırdı və bizə qarşı 
ekoloji terror təşkil edilmişdir. Meşələ-
rin qırılması, qoruqların məhv edilməsi 
- 54 min hektar meşə sahəsi ermənilər 
tərəfindən kəsilib, dağıdılıb, talanıb, 
oğurlanıb və bu, böyük cinayətdir. 
Dəymiş bütün ziyan indi hesablanır, 
o cümlədən bu ziyan da hesablanacaq. 
Onlar bizi sudan məhrum etmişdilər. 
Sərsəng su anbarı və Suqovuşan su an-
barı onların nəzarətində idi. Bu iki su 
anbarını 1970-ci illərdə ulu öndər Hey-
dər Əliyev tikdirmişdir. Onun təşəbbü-
sü ilə bu su anbarları tikilmişdir ki, Ağ-
dam, Tərtər, Goranboy, Bərdə və digər 
rayonlarımızda suvarma işləri aparıl-
sın. Sərsəng su anbarının əsas məqsədi, 
funksiyası sadaladığım və digər rayon-
larımıza suyun verilməsi idi. O vaxt bu 
mənbədən 100 min hektara yaxın tor-
pağa su verilirdi, eyni zamanda, Suqo-
vuşandan da. Lakin o, kiçikhəcmli su 
anbarıdır. Sərsəng su anbarında 500 
milyon kubmetrdən çox su toplanırdı. 
Ancaq ermənilər suyumuzu kəsirdilər, 
qışda ekoloji ziyan vurmaq üçün qəs-
dən buraxırdılar, yaz-yay aylarında 
suyu kəsirdilər, biz susuz qalmışdıq. 
Biz o bölgənin suvarılması ilə bağlı xü-
susi tədbirlər planı hazırlamışdıq və 
mənim göstərişimlə orada yüzlərlə su-
bartezian quyusu qazılmışdır. Ancaq 
biz Suqovuşan qəsəbəsini azad edərkən 
Suqovuşan su anbarını da nəzarətimizə 
götürdük. Suqovuşan nəzarətimizə 
keçəndən sonra imkan yaranıb ki, de-
diyim Ağdam, Tərtər, Bərdə, Goranboy 
və digər rayonlarımızda su təminatı bö-
yük dərəcədə yaxşılaşsın. Ancaq o ra-
yonlara gedən kanallar uzun illər ərzin-
də istifadəsiz qalıb. Təhlil aparılmalıdır, 
onların vəziyyəti nə yerdədir, təmirə 
ehtiyac varsa, bu işlərə də baxılmalıdır 
ki, biz vaxt itirmədən suyu sahə başına, 
vətəndaşlarımızın sərəncamına gətirək. 

Ağdam rayonunda Xaçınçay su anbarı, 
Füzuli şəhərinin, daha doğrusu, dağı-
dılmış şəhərin yaxınlığında su anbarı 
yerləşir. Artıq mənim göstərişimlə ora-
ya qruplar ezam edilmişdir. Azad edil-
miş torpaqlarda digər su anbarları da 
var. Onların bütün parametrləri təhlil 
edilməlidir. 
Azad edilmiş torpaqlarda su anbarla-
rının tikintisinə ehtiyac varmı, yoxmu, 
bu məsələyə də mütləq baxılmalıdır. 
Əlbəttə ki, azad edilmiş torpaqlarda 
bizim ən böyük su mənbəyimiz qonşu 
İranla sərhəddə yerləşən Xudafərin və 
Qız Qalası su anbarlarıdır. Bunlar çox 
böyük su anbarlarıdır. Xudafərin su 
anbarının həcmi 1,6 milyard kubmetr-
dir, çox böyük su anbarıdır. Bu su an-
barından istifadə etmək üçün əlbəttə 
ki, əlavə infrastruktur layihələri icra 
edilməlidir. İlk növbədə, kanallar çə-
kilməlidir ki, azad edilmiş torpaqlara 
- Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı və digər 

bölgələrə biz bu su anbarlarından su 
götürüb, ondan səmərəli şəkildə istifa-
də edə bilək. Bu, bizim böyük potensi-
alımızdır.
Yenə də deyirəm, son illər ərzində bu 
sahə mənim tərəfimdən həmişə priori-
tet sahə kimi qiymətləndirilmişdir və bu 
sahənin inkişafı üçün çox böyük işlər gö-
rülmüşdür, dövlət büdcəsindən böyük 
həcmdə vəsait ayrılmışdır. Ancaq əldə 
edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməmə-
liyik, biz bu sahəyə müasir menecment 
gətirməliyik. Harada ki, müasir menec-
ment, müasir idarəetmə, dürüstlük, tə-
mizlik, vicdan varsa, orada nəticə də ola-
caqdır. Sizi bu vəzifəyə təyin edərkən bu 
tövsiyələrimi verərək əmin olduğumu 
bildirmək istəyirəm ki, siz bu yüksək eti-
madı doğruldacaqsınız.
Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrü-
fatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri 
Zaur Mikayılov Prezidentə bu etimada 
görə minnətdarlığını bildirib.



2 8-14 aprel 2021-ci il

“Minalar müharibədən sonra 
mülki əhaliyə təhlükələr yara-
dır və inkişafın qarşısını alır. 4 
aprel - Beynəlxalq Mina Xəbər-
darlığı və Mina Aksiyasına Yar-
dım günü mülki əhalinin həya-
tını xilas etməyə yönəlib”.
Bunu ADA Universitetində 4 ap-
rel - Beynəlxalq Mina Xəbərdar-
lığı və Mina Aksiyasına Yardım 
günü ilə əlaqədar keçirilən bri-
finqdə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin köməkçisi - Azər-
baycan Respublikası Prezident 
Administrasiyasının Xarici si-
yasət məsələləri şöbəsinin müdi-
ri Hikmət Hacıyev bildirib.
Azərbaycan Prezidentinin kö-
məkçisi deyib ki, beynəlxalq ic-
timaiyyətin mina təhlükəsinin 
aradan qaldırılmasında rolu 
çox əhəmiyyətlidir.
H.Hacıyev nəzərə çatdırıb ki, 
Ermənistanın işğalı altında 

qaldığı 30 il müddətində Azər-
baycan ərazilərində çoxsaylı 
minalar basdırılıb: “Bu, Ermə-
nistanın hərbi cinayətlərinin 
nümunəsidir və Ermənistanın 
beynəlxalq öhdəliyinə ziddir. 
Ermənistan tərəfi Azərbaycan 
tərəfinə minaların xəritəsini 
təqdim etmir. Azərbaycan mül-
ki əhalisinin hüquqları kobud 
surətdə pozulur”.
Azərbaycan Prezidentinin kö-
məkçisi  qeyd edib ki, Ermənis-
tan minalardan məqsədli şə kildə 
istifadə edərək bunu Azərbay-
canın mülki əhalisinə yönəldib: 
“Bu, etnik təmizləmənin bir təza-
hürüdür. Minalanmış ərazilərlə 
bağlı xəritələrin Ermənistan tərə-
findən Azərbaycana verilməməsi 
etibarlı əməkdaşlığın qurulması-
na mane olur. Minalar Azərbay-
canın məhsuldar torpaqlarında 
yayılıb və bu da Azərbaycanın 
dayanıqlı inkişafına mane olur”.

Beynəlxalq Mina Təhlükəsi 
üzrə Maarifləndirmə və Mina 
Aksiyasına Dəstək Günü mü-
nasibəti ilə BMT-nin Baş katibi 
Antonio Quterreşin bəyanatı 
yayılıb.
BMT-nin Azərbaycandakı nü-
mayəndəliyindən APA-ya ve-
rilən məlumata görə, bəyanat-
da bildirilir ki, Beynəlxalq Mina 
Təhlükəsi üzrə Maarifləndirmə 
və Mina Aksiyasına Dəstək Gü-
nündə minaların səbəb olduğu 
təhlükələrə qarşı maarifləndir-
mə işlərində gördüyümüz işləri 
nəzərdən keçiririk və minasız 
dünyaya nail olmaq öhdəliyi-
mizi bir daha bəyan edirik.
Bəyanatda qeyd olunur ki, Mi-
nalar Əleyhinə Konvensiyaya 
160-dan çox dövlət qoşulub: 
“Bu konvensiyaya qoşulmayan 
ölkələri ləngimədən qoşulma 
qərarını verməyə çağırıram.  
Minalar, partlayıcı maddələrin 
qalıqları, əldəqayırma partla-

yıcı qurğular həssas təbəqəyə 
aid olan insanlara, məcburi köç-
künlərə, məhrumiyyətlərə məruz 
qalmış insanlara və uşaqlara daha 
çox təsir edir. Onlar dinc həll yol-
larını çətinləşdirir, humanitar 
yardımlara əngəl yaradır, eləcə 
də dayanıqlı və inklüziv inkişa-
fa mane olur. Təəssüf ki, bəzən 
minaların təmizlənməsi sahəsin-
də əldə etdiyimiz irəliləyiş puça 

çevrilir. Bununla yanaşı, minala-
rın törətdiyi təhlükəyə dair təkcə 
maarifləndirmə və təbliğat işləri 
ilə kifayətlənə bilmərik.  BMT Ni-
zamnaməsi bizdən bu işi tamam-
lamağımızı tələb edir: bu öldürü-
cü qurğuları axtarıb, təmizləyib 
və məhv etməyimizi. Gəlin, bu 
onilliyi bu problemlə mübarizə 
aparmalı olduğumuz sonuncu 
onillik edək”.

İqtisadiyyat naziri Mikayıl 
Cabbarov Asiya İnkişaf Ban-
kının (ADB) Azərbaycanda-
kı Daimi Nümayəndəliyinin 
rəhbəri xanım Kendis Mak-
deyqan ilə görüşüb.
M.Cabbarov ölkəmizin ADB 
ilə əməkdaşlığa böyük önəm 
verdiyini, Bankın maliy-
yə-texniki dəstəyinin yüksək 
qiymətləndirildiyini vurğu-
layıb. Qeyd edilib ki, hazırda 
Asiya İnkişaf Bankının kredit 
ayırdığı yol şəbəkəsinin inki-
şafı üzrə layihələri icra edil-
məkdədir. 
Bankın Mərkəzi Asiya Re-
gional İqtisadi Əməkdaşlıq 
(CAREC) Proqramının həya-
ta keçirilməsində Azərbaycan 
2021-ci il üzrə ev sahibi kimi 
fəal iştirak edir. Bildirilib ki, 
Asiya İnkişaf Bankı ilə 2022-
2024-cü illər üçün Azərbay-
canın ortamüddətli iqtisadi 

inkişaf prioritetləri və poten-
sial sahələr üzrə əməkdaşlıq 
önəmlidir.
Görüşdə Azərbaycanın so-
sial-iqtisadi inkişafına dair 
prioritetlərin reallaşdırılması, 
regional əməkdaşlıq və s. is-
tiqamətlər üzrə Asiya İnkişaf 
Bankı ilə tərəfdaşlıq imkanla-
rı diqqətə çatdırılıb.
K.Makdeyqan ölkəmizdəki 
fəaliyyətindən məmnunluğu-

nu ifadə edib, Bankın Azər-
baycanla əlaqələrinin geniş-
ləndirilməsi istiqamətləri 
barədə fikirlərini bölüşüb.
Tərəflər müxtəlif sahələr üzrə 
əməkdaşlığın inkişafı, Bankın 
dövlət-özəl tərəfdaşlığı sahə-
sində texniki yardımı, dövlət 
müəssisələri ilə bağlı islahat-
lara dəstək imkanları və qar-
şılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlərı müzakirə ediblər.

Azərbaycan Energetika Nazirliyi 
və ”Azərenerji” ASC ilə Birləş-
miş Ərəb Əmirliklərinin “Mas-
dar” şirkəti arasında 230 MVt 
gücündə günəş elektrik stansi-
yası layihəsi üzrə “İnvestisiya 
müqaviləsi”, “Enerji alğı-satqı 
müqaviləsi” və “Ötürücü şə-
bəkəyə qoşulma müqaviləsi” im-
zalanıb. Müqavilələri Azərbay-
can tərəfindən Energetika naziri 
Pərviz Şahbazov və “Azərenerji” 
ASC-nin prezidenti Baba Rza-
yev, “Masdar” şirkəti tərəfindən 
isə baş icraçı direktor Mohamed 
Jameel Al Ramahi imzalayıb.
Energetika Nazirliyindən ve-
rilən məlumata görə, energetika 
naziri Pərviz Şahbazov xarici in-
vestisiya əsaslı bu layihəni qlobal 
çağırışlara, ölkə iqtisadiyyatının 
dayanıqlı və şaxələndirilmiş in-
kişafı, eləcə də energetika sek-
torunda aparılan islahatların 
məqsədlərinə cavab verməsi as-
pektində qiymətləndirib: “Növ-
bəti 10 il ərzində bərpa olunan 
enerji mənbələrindən geniş is-
tifadə etməklə Azərbaycanın 
“yaşıl artım” ölkəsinə çevrilmə-
si dövlət başçısı İlham Əliyev 

tərəfindən sosial-iqtisadi inki-
şafı təmin edəcək Milli Priori-
tetlərdən biri kimi müəyyənləş-
dirilib. Təxminən, 200 mln. ABŞ 
dolları dəyərində günəş elektrik 
stansiyası üzrə bu müqavilələ-
ri imzalamaqla bərpa olunan 
enerji və karbon emissiyaları 
ilə bağlı hədəflərimizə daha bir 
addım yaxınlaşırıq. Bakı şəhəri 
və Abşeron rayonunda tikiləcək 
günəş elektrik stansiyası, təx-
minən, ildə 500 milyon kVt-saat 
elektrik enerjisinin istehsalına, 
110 milyon kubmetr təbii qaza 
qənaət edilməsinə, 200 min ton 
karbon emissiyasının azaldıl-
masına, yeni iş yerlərinin yara-
dılmasına, eyni zamanda, digər 
investorların yeni layihələrə cəl-

binə yol açacaq“.
Tədbirdə BƏƏ-nin Sənaye və 
Yüksək Texnologiyalar naziri, 
“Masdar” şirkətinin idarə heyəti-
nin sədri Sultan Ahmed Al Jaberin 
və Enerji və İnfrastruktur naziri 
Süheyl Məhəmməd əl-Məzruinin 
videomüraciətləri təqdim edilib. 
Tədbirdə, həmçinin “Azəre-
nerji” ASC-nin prezidenti Baba 
Rzayev də çıxış edərək, öz enerji 
təhlükəsizliyini təmin etməklə 
bərabər elektrik enerjisinin ix-
racatçısına çevrilən Azərbayca-
nın enerji istehsalını bərpa olu-
nan enerji mənbələri vasitəsilə 
şaxələndirmə kursunda külək 
və günəş enerjisi üzrə pilot la-
yihələrin mühüm əhəmiyyət 
daşıdığını bildirib.

Qlobal iqtisadi böhran fonunda ölkədə maliyyə 
sabitliyini qorumaq, bank sisteminin dayanıqlı-
ğını təmin etmək, əmanətçilərin bank sisteminə 
etimadını gücləndirmək məqsədilə 2016-cı il 19 
yanvar tarixində “Əmanətlərin tam sığortalan-
ması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
Qanunu qəbul edilmişdir. Sözügedən Qanu-
nun 05 aprel 2021-ci il tarixdən qüvvədə olma 
müddəti başa çatmışdır.
Bu barədə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 
tərəfindən məlumat verilir.
Ötən dövr ərzində əmanətlərin tam sığorta-
lanması mexanizminin həyata keçirilməsi ilə 
ölkədə iqtisadi böhranın bitməsinə, bank siste-
mində sabitliyin əldə olunmasına, fiziki şəxslə-
rin əmanətlərinin itirilməsi riskinin qarşısının 
alınmasına və banklara depozit axınının cəlb 
olunmasına nail olunmuşdur. Aparılan təhlil-
lərin nəticəsində məlum olmuşdur ki, ölkədə 
fəaliyyətdə olan banklarda əmanət sahiblərinin 
99,8%-nin depozitləri 100 min manata qədər-
dir. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan Respubli-
kasının Mərkəzi Bankı və Əmanətlərin Sığorta-
lanması Fondu tərəfindən qorunan əmanətlər 
üzrə kompensasiya məbləğinin həcminin artı-
rılması təşəbbüsü irəli sürülmüşdür.
“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanunununa dəyişiklik 
edilərək, fiziki şəxslərin qorunan əmanətləri 

üzrə (illik faiz dərəcəsi milli valyutada 12%, xa-
rici valyutada 2,5%) kompensasiya məbləğinin 
həcmi 30 min manatdan 100 min manata (xari-
ci valyutada 100 min manat ekvivalentinədək) 
qaldırılmışdır.
Qeyd edək ki, bankların lisenziyası ləğv olun-
duqda və müflis elan olunduqda həmin bank-
larda fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 
əlaqədar açılmış bank hesablarındakı pul vəsa-
itləri “Banklar haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununun 82-ci maddəsinə uyğun olaraq 
təminatsız kreditor tələbi kimi növbəlik qayda-
sında ödənilir. Belə olduqda sahibkarlar vəsait-
lərini uzun müddət ərzində əldə edə bilmirlər və 
bu hal həmin sahibkarın biznes fəaliyyətinin zi-
yana uğraması ilə nəticələnir. Qlobal təcrübəyə 
nəzər yetirsək, fərdi sahibkarların banklardakı 
vəsaitlərinin sığortalanması təcrübəsi inkişaf et-
miş və inkişaf etməkdə olan bir sıra ölkələrdə, o 
cümlədən Qazaxıstan, Polşa, Malayziya, Cənubi 
Koreya və Estoniyada, habelə Böyük İyirmilik 
ölkələrində tətbiq edilmişdir.
Göstərilənləri nəzərə alaraq “Əmanətlərin Sı-
ğortalanması haqqında” Azərbaycan Respubli-
kası Qanununa dəyişikliklərin edilməsi ilə bağ-
lı Qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul edilmiş 
və 18 dekabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq 
edilmişdir.

“Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanunununa edilmiş 
əlavəyə əsasən, banklarda fiziki şəxslərin sa-
hibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar açdığı bank 
hesablarındakı pul vəsaitlərinin 20 min manat 
hissəsini kompensasiya kimi dərhal əldə edə 
biləcəklər. Bununla da Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin kiçik və orta sahibkarlara 
dəstək göstərilməsi və onların maliyyə çətinlik-
lərinin aradan qaldırılması istiqamətində həya-
ta keçirdiyi tədbirlərin davamı olaraq kiçik və 
orta sahibkarların maliyyə vəsaitlərinin qorun-
ması təmin ediləcəkdir.
Həmçinin bildiririk ki, “Əmanətlərin sığorta-
lanması haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Qanunununa edilmiş digər dəyişikliyə əsasən 
notariusların depozit hesablarında olan fiziki 
şəxslərə məxsus pul vəsaitləri üzrə kompensa-
siya həmin vəsaitlərin 100 faizi həcmində ödə-
niləcəkdir. Belə ki, fiziki şəxslər tərəfindən no-
tariat əməliyyatları zamanı (alğı-satqı və digər 
əməliyyatlar zamanı) notariusların depozit he-
sablarına yerləşdirilmiş vəsaitlər konkret təyi-
nat üzrə olduğundan (yəni əmlakın alğı-satqı-
sı, borc müqaviləsi və digər) və qısa zaman 
ərzində notariusun depozit hesabında qaldı-
ğından şəxsə məxsus həmin vəsaitlərin qoru-
nan əmanətlərə aid olunacaq və bankda sığor-
ta hadisəsi baş verdikdə bu cür vəsaitlər Fond 
tərəfindən tam kompensasiya ediləcəkdir.
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Azərbaycan Ordusunun qələbələri 
Türkiyə KİV-inin əsas 

mövzusu oldu
Azərbaycan Prezidentinin müsahibə 
verdiyi xarici KİV-in 6-sı Türkiyəni 
təmsil edirdi. Bunlar “TRT Haber”, 
“CNN-Türk”, “Haber Global”, “Haber 
Türk”, “NTV” və “A Haber”  televiziya 
kanalları idi. Bu televiziya kanallarının 
yalnız Türkiyədə deyil, Azərbaycan da 
daxil olmaqla beynəlxalq miqyasda 
böyük auditoriyası vardır.
Həmin televiziya kanalları ilə mü-
sahibələr bəzi Qərb KİV-inin mü-
sahibələrindən fərqlənirdi. Əvvəlki 
yazımda qeyd etdiyim kimi, azad  
mətbuat demokratik cəmiyyətin tər-
kib hissəsidir. Kütləvi informasiya 
vasitələri cəmiyyət həyatının bütün 
sahələrinə təsir göstərən vasitələrdən 
biri olaraq ictimai rəyin formalaşma-
sında, habelə ictimai-siyasi proses-
lərin inkişaf istiqamətlərinin müəy-
yənləşməsində mühüm rol oynayır. 
Lakin dünyada “jurnalist etikası” de-
yilən bir anlayış da var. Hər bir KİV 
mətbuatın ümdə prinsiplərinə sadiq 
qalmağı bacarmalı, qərəzsiz və infor-
masiyanın ictimai rəyə ötürülməsin-
də vicdanlı olmalıdır.
Təəssüf ki, bu gün dünyada bir çox 
media təmsilçisində bunu görmək 
olmur. Mənəvi aşınma, deqredasiya, 
ümumiliklə qəbul olunmuş norma-
lardan, peşə etikasından uzaqlaşmaq, 
siyasi və iqtisadi dairələrin maraqla-
rına uyğun fəaliyyət göstərmək hət-
ta tarixi ənənələri olan bir sıra xarici 
KİV üçün adi normaya çevrilib. Hə-
min  KİV-in bir sıra siyasi dairələri-
nin ruporuna çevrildikləri Prezident 
İlham Əliyevlə müsahibələr zamanı 
da özünü göstərdi.
Lakin Türkiyə KİV-i ilə müsahibələr 
zamanı, hər şeydən əvvəl sualların 
qoyuluşu, jurnalist yanaşmaları KİV-
in əsas norma və prinsiplərinə uyğun 
idi. Hər bir sualda jurnalist etikası 
hiss olunurdu.
Prezident İlham Əliyev Türkiyə te-
leviziyalarından ilk olaraq oktyabrın 
5-də “TRT Haber”ə müsahibə verib. 
Və elə ilk sualdan müsahibə Qələ-
bəyə, Azərbaycanın ədaləti təmin 
et mə sinə köklənir. İşğal altındakı 
tor paq larınızdan bu günədək nə qə-
dərinin geri alındığı barədə jurnalis-
tin sualını cavablandıran Prezident 
İlham Əliyev Azərbaycanın məqsə-
dinin tarixi ədalətin təmin edilmə-
sindən ibarət olduğunu bəyan edir: 
“Bəli, hər şey plan üzrə gedir. Bu 
günə qədər qarşımızda duran bütün 
vəzifələr icra edilmişdir. Azərbaycan 
Ordusu uğurla irəliyə gedir. Bir çox 
yaşayış məntəqələri, bir şəhər, bir 
neçə kənd işğaldan azad edildi. Ha-
zırda müxtəlif istiqamətlərdə şiddətli 
döyüşlər gedir.
Bildiyiniz kimi, dünən Cəbrayıl şəhə-
ri işğaldan azad edildi və Cəbrayıl ra-
yonunun bir neçə kəndi də işğaldan 
azad edildi. Ümid edirəm ki, bun-
dan sonra da Azərbaycan Ordusu 
öz missiyasını uğurla icra edəcək və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bər-
pa olunacaq. Bizim əsas məqsədimiz 
bundan ibarətdir. Bu məqsəd tarixi 
ədaləti təmin edəcək. Eyni zamanda, 
bu, beynəlxalq qanunlara da hörmət 
əlaməti kimi qəbul edilməlidir. Çün-
ki Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş 
digər torpaqlar Azərbaycanın ta-
rixi torpaqlarıdır. Beynəlxalq hüquq 
baxımından da bu torpaqlar Azər-

baycan dövlətinə məxsusdur”.
Vətən müharibəsi günlərində tək 
Türkiyənin siyasi-hərbi dairələri de-
yil, bütövlükdə qardaş ölkənin icti-
maiyyətinin qəlbi Azərbaycanla dö-
yündü. Demək olar ki, bütün türk 
telekanallarının, qəzetlərinin baş 

mövzusu İkinci Qarabağ müharibə-
sində Azərbaycanın haqq işinin mü-
dafiəsi idi. Şəhər və kəndlərimizin 
azad edilməsi xəbərlərini Türkiyə 
qəzetləri manşetlərdə baş xəbər kimi 
dərc edirdilər. Ermənistan ordusu-
nun Gəncədə, Bərdədə mülki əha-
liyə qarşı hücumlarını Türkiyə KİV-i 
qəzəblə dünyaya çatdırırdı. Türkiyə 
KİV əməkdaşları akkreditasiyadan 
keçərək, hər gün cəbhə xəttindən 
birbaşa yayımlar edirdilər. Gəncənin 
gecə saatlarında ballistik raketlərlə 
hücuma tutulmasından sonra türk 
jurnalistin bu xəbəri ürəkağrısı ilə 
çatdırmasının şahidi olduq.
Həmin günlərdə Türkiyədə bütün 
insanların nəbzi Azərbaycanla dö-
yünürdü.  İstanbulda, Ankarada 
və digər şəhərlərdə Azərbaycanın 
qələbələrinə həsr olunmuş konsert 
proqramları keçirilirdi. Bütün Tür-
kiyə xalqı tezliklə bu müharibənin 
Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çata-
cağı günü gözləyirdi. Ona görə Tür-
kiyə televiziya kanallarının jurna-
listlərinin Prezident İlham Əliyevə 
ünvanladıqları suallar ilk növbədə 
bu barədə olurdu. Məsələn, “CNN 
Türk” televiziyasının müxbirinin ilk 
sualı belədir: “Mən vaxt itirmədən 
dərhal suallarıma keçirəm. Əvvəlcə 
əməliyyatlarda son vəziyyət necədir, 
planlaşdırıldığı kimi irəliləyirmi? İş-
ğal altındakı nə qədər torpaq azad 
olundu?”  
“Hər şey plan üzrə gedir. Bu gün 
Azərbaycan Ordusu öz ərazi bütöv-
lüyünü bərpa edir. Əməliyyat uğur-
la davam edir. Artıq bir şəhər və bir 
çox kəndlər işğaldan azad edilib. Bu, 
bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan 
xalqı işğalla heç vaxt barışmayacaq. 
Biz bunu dəfələrlə demişik: Qara-
bağ bizim tarixi, əzəli torpağımızdır! 
Təəssüf ki, uzun müddət ərzində 
aparılan müzakirələr bir nəticəyə 
gətirib çıxarmadı. Belə olan halda, 
əlbəttə ki, Azərbaycan təkbaşına öz 
ərazi bütövlüyünü bərpa etməli idi 

və bunu edir”, - deyən İlham Əliyev  
qarşıda duran vəzifələrin icra oluna-
cağını bəyan etdi.
“NTV” televiziyasının müxbiri də ilk 
olaraq nə qədər ərazinin azad olun-
duğunu soruşmuşdu: “Birinci sua-
lım cəbhə xətti ilə bağlı olacaq, cənab 

Prezident. İşğal altındakı ərazilərin 
sentyabrın 27-dən bəri nə qədəri geri 
alındı? Çünki son iki gündə gözəl xə-
bərlər gəlməyə başladı”. İlham Əli-
yevdən ilk müsahibə alan Türkiyə 
televiziyası olan “TRT Haber”in də 
sualı bu məzmunda olmuşdu.
Bütün bu suallar ondan xəbər verirdi 
ki, Türkiyə ictimaiyyəti də Azərbay-
can xalqı kimi müharibənin ilk gü-
nündən Qələbəyə köklənmişdi. Türk 
dünyasının öndərləri olan Heydər 
Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” və 
Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbay-
canın sevinci sevincimiz, kədəri kə-
dərimizdir” kəlamları müharibənin 
ilk günündən real həyatda bir daha 
öz təsdiqini tapdı.

 Türkiyə KİV-i Qərb mediasının 
görmək istəmədiklərini 

dünyaya çatdırdı
 Qeyd etdiyim kimi, Qərb KİV-ini 
Azərbaycan torpaqlarının işğal olun-
ması, danışıqlar prosesinin nəticəsiz 
qalması, habelə Ermənistanın müha-
ribə günlərində Azərbaycanın mülki 
yaşayış məntəqələrini qadağan olun-
muş, o cümlədən ballistik raketlərlə 
atəşə tutmaları, dinc azərbaycanlı 
əhalini qətlə yetirmələri qətiyyən 
maraqlandırmırdı. Lakin Türkiyə te-
leviziyaları ilə müsahibələr zamanı 
hər şey tamamilə fərqli idi. Obyek-
tivlik, jurnalistika dəyərlərinə sadiq-
lik bu müsahibələrin ruhuna hakim 
kəsilmişdi. Söhbət ondan getmir ki, 
Türkiyə Azərbaycana qardaş dövlət 
olduğu üçün həmin televiziyalar öz 
suallarında məqsədyönlü davranır-
dılar. Xeyr, söhbət ondan gedir ki, 
Türkiyə KİV-i Prezident İlham Əli-
yevə ünvanlanan sualların hər birin-
də bütün dünyaya haqqın, ədalətin 
kimin tərəfində olduğunu düzgün 
çatdırırdı. Əlbəttə, İlham Əliyevdən 
müsahibə almış bütün Qərb KİV-inin 
heç də hamısı sualları ünvanlayarkən 
qərəzli davranmadılar. İtaliyanı, İs-
paniyanı təmsil edən qəzetlər və 

agentliklər məsələlərə kifayət qədər 
ədalətli və obyektiv yanaşmışdılar.
Bu mənada Türkiyəni təmsil edən 
televiziyalar Dağlıq Qarabağ prob-
leminə, danışıqların nəticəsiz qal-
masına, beynəlxalq təşkilatların və 
ayrı-ayrı dövlətlərin bu prosesdəki 

roluna, Ermənistanın müharibə ci-
nayətlərinə əsl həqiqətlər kontekstin-
dən nəzər saldılar.
Məsələn, “A Haber” televiziyasının 
suallarından biri Ermənistanın mül-
ki şəxsləri, Tərtərdə məzarlığı hədəfə 
alması barədə idi.  “Haber Türk” tele-
viziya kanalının da suallarından biri 
Moskvada xarici işlər nazirlərinin 11 
saat yarım davam edən görüşündən 
sonra Gəncə şəhərinin atəşə tutulma-
sı barədə oldu. Eyni məzmunlu sual 
“CNN-Türk” televiziyası tərəfindən 
də səsləndirildi. “TRT Haber” televi-
ziyasının əməkdaşı da Naftalanda 5 
mülki vətəndaşın həlak olması barə-
də ürəkağrısı ilə söz açdı.
Göründüyü kimi, Qərb KİV-inin 
diqqət yetirmək istəmədikləri məsə-
lələri Türkiyə KİV-ləri gündəmə gə tir-
dilər, Ermənistanın müharibə cinayət-
lərini, beynəlxalq konvensiyalara zidd 
davranışlarını beynəlxalq ictimaiy-
yətə çatdırdılar. Bunun səbəbi Tür-
kiyə mediasının yalnız Azərbaycanı 
dost və qardaş dövlət olaraq görməsi 
deyildi. Bunun səbəbi Türkiyə tele-
viziyalarının baş verənlərə obyektiv 
yanaşması idi. Həm də Türkiyə te-
leviziyalarının əməkdaşlarının peşə 
etikasına əməl etmələri idi. 

Türkiyənin iştirakı olmadan hər 
hansı bir məsələ həll edilə bilməz

 Bu müsahibələrin vacib bir məqamı 
Türkiyənin Dağlıq Qarabağ proble-
minin iştirakında rolu barədə oldu. 
Türkiyə ilk gündən ATƏT-in Minsk 
qrupunun üzvlərindən biri olsa da, 
birbaşa danışıqlar prosesində işti-
rak etməyib. 44 günlük müharibə isə 
göstərdi ki, Minsk qrupu formatı öz 
missiyasını yerinə yetirə bilmək im-
kanlarından uzaqdır. Nəzər yetirsək 
görərik ki, Minsk qrupunun həmsəd-
rləri olan ölkələrin hər birində çox-
saylı erməni diasporu mövcuddur. 
Uzun onilliklər ərzində ermənilər 
həmin ölkələrin siyasi-ictimai fikrinə 
nüfuz etmiş, öz yalanlarını onlara qə-

bul etdirə bilmişlər. Odur ki, Minsk 
qrupunun öz missiyasını yerinə ye-
tirə bilməməsinin əsas səbəbi erməni 
təəssübkeşliyi olmuşdur.
Əvəzində isə problemin həllinə dəs-
tək vermək istəyən beynəlxalq icti-
maiyyət tədricən bu prosesdə Tür-
kiyənin rolunu etiraf etməyə başladı. 
O cümlədən Rusiya da Türkiyə fak-
torunu nəzərə aldı.
Prezident İlham Əliyevin Türkiyə 
televiziyalarına müsahibələrində də 
rəsmi Ankaranın sülh prosesindəki 
roluna əhatəli nəzər salındı. İlham 
Əliyev bu barədə “NTV” televizi-
yasının suallarını cavablandırarkən 
Türkiyənin de-fakto danışıqlar pro-
sesində olduğunu, Ankaranın iştirakı 
olmadan bölgədə hər hansı bir məsələ-
nin həllinin qeyri-mümkünlüyünü  bə-
yan etdi: “Bu reallıqlar, həqiqi vəziyyət 
ondan ibarətdir ki, bu gün Türkiyənin 
iştirakı olmadan bu bölgədə hər hansı 
bir məsələ həll edilə bilməz. Bunu artıq 
son illərin tarixi göstərmişdir. Bu, ki-
minsə xoşuna gələ bilər, gəlməyə bilər, 
bu, faktdır, bu, gerçəkdir. Təbii ki, Tür-
kiyə Azərbaycanın, Ermənistanın və 
digər Cənubi Qafqaz ölkəsi olan Gür-
cüstanın qonşusu olaraq bu bölgədə 
fəal rol oynayır. Bu, Türkiyənin haqqı-
dır. Bu, tarixən belə olubdur. Biz tarixi 
yaxşı bilirik.
Ona görə bu döyüşlərin ilk saatla-
rından onu hərbi müstəvidən siyasi 
müstəviyə, siyasi prosesə çevirmək 
üçün biz çox açıq və dəqiq mövqeyi-
mizi bildirdik ki, Türkiyə mütləq bu 
işlərdə olmalıdır. Əgər olarsa, o za-
man bu döyüşlər daha tez bir vaxtda 
dayanacaq və sülh prosesi başlayacaq. 
Mən onu da bildirmişdim ki, faktiki 
olaraq Türkiyə prosesdə var. Çün-
ki dünən cənab Ərdoğanın və cənab 
Putinin danışığı bunu göstərir. Eyni 
zamanda, ondan əvvəlki günlərdə 
Türkiyənin və Rusiyanın xarici işlər 
nazirlərinin, müdafiə nazirlərinin də 
telefon danışıqları olub. Onlar Qara-
bağ mövzusunu müzakirə edirlər.
Ona görə bizim mövqeyimiz bundan 
ibarətdir ki, Türkiyə mütləq olmalı-
dır. Hansı statusda olacaq, bu, texni-
ki məsələdir. De-fakto artıq Türkiyə 
var. Onsuz da Türkiyə Minsk qrupu-
nun üzvüdür. Minsk qrupu da otuz il 
ərzində bir nəticəyə nail olmadı, otuz 
il ərzində Birləşmiş Millətlər Təşki-
latının dörd qətnaməsinin icra olun-
masına kömək etmədi. Bu vəziyyət 
faktiki olaraq münaqişənin dondu-
rulmasına gətirib çıxardı. Ancaq nə-
ticə etibarilə iyul ayında bizə edilən 
hücum, avqust ayında erməni təxri-
batçı qrupunun bizə göndərilməsi və 
nəhayət, sentyabr ayında genişmiq-
yaslı hücum göstərdi ki, bu münaqişə 
dondurulmuş məsələ deyil”.
Bütövlükdə müharibə dövründə dip-
lomatik sferada aparılan müzakirələr 
göstərdi ki, Türkiyənin iştirakı olma-
dan problemin həllində beynəlxalq 
əməkdaşlıq mümkün deyildir. Ru-
siya Prezidenti Vladimir Putinin bu 
məsələdə xüsusilə Türkiyə Preziden-
ti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqlar 
aparması deyilənləri təsdiq edir.
“A Haber” televiziyasında bir daha 
bu məsələyə münasibət bildirən Pre-
zident İlham Əliyev dedi ki, Türkiyə-
ni bu prosesdən kənardan saxlamaq 
mümkün deyil: “Əslində, de-fakto 
Türkiyə artıq masadadır. Mən bunu 
söyləmişəm. 

(davamı 4-cü səhifədə)
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Bu, reallıqdır. Bu gün Türkiyə digər bölgədə 
yerləşən ölkələrlə bu məsələni danışır, müza-
kirə edir. Siz də bilirsiniz, Rusiya və Türkiyə 
prezidentləri arasında telefon danışığı olub. 
Xarici işlər nazirlərinin, müdafiə nazirləri-
nin danışıqları olubdur. Eyni zamanda, iranlı 
həmkarları ilə Türkiyənin yüksək vəzifəli şəxs-
lərinin əlaqələri olubdur, digər ölkələrlə. Ona 
görə Türkiyə de-fakto buradadır. Sadəcə olaraq, 
Minsk qrupu 1992-ci ildə təşkil olunduğu üçün, 
- onsuz da Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür, 
- o zaman bilmirəm hansısa səbəblərə görə həm-
sədr olmadı. Yəni, biz çox istərdik ki, bəri başdan 
Türkiyə həmsədr olsun. Ancaq o zaman Türkiyə 
özü bunu etmədi. Özü istəsəydi, məncə, olardı. 
Çünki ona görə mən deyirəm, bugünkü Ərdo-
ğan Türkiyəsi ilə o Türkiyə arasında böyük fərq 
var. Əgər həmsədr olsaydı, o zaman təbii ki, bu 
məsələ çoxdan həll olunardı. Ona görə biz deyi-
rik ki, Türkiyəsiz bu məsələ həll olunmaz. Mən 
demirəm ki, Minsk qrupu artıq tarixdə qalsın. 
Yox, qoy, onlar da çalışsınlar. Halbuki 30 il ər-
zində bir nəticəyə gəlmədilər. Amma Türkiyəni 
bu prosesdən kənardan saxlamaq həm düzgün 
deyil, həm də ki, mümkün deyil”.
Prezident İlham Əliyev ötən il noyabrın 10-
da xalqa müraciətində bildirmişdi ki, qardaş 
Türkiyə Respublikası rəsmi qaydada atəşkəsə 
nəzarət etmək işində rol oynayacaq və belə də 
oldu. Dövlət başçısı bunu  regional əməkdaş-
lığın təzahürü, həmçinin Türkiyə ilə Rusiya 
arasında çox məqbul əməkdaşlığın rəmzi kimi 
dəyərləndirmişdi.  Artıq bu məqsədlə yanvar 
ayının 30-dan Ağdamda Türkiyə-Rusiya Mo-

nitorinq Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz 
Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, Ermənis-
tanın baş naziri tərəfindən imzalanmış 10 no-
yabr 2020-ci il tarixli Bəyanatın 5-ci bəndinə 
əsasən yaradılıb və münaqişə tərəflərinin razı-
laşmalara əməl etməsinə nəzarətin səmərəlili-
yini artırmaq məqsədi daşıyır. Türkiyə-Rusiya 
Birgə Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyəti regi-
on üçün sülh və əməkdaşlıq perspektivi baxı-
mından böyük önəm kəsb edir. Ən əsası Birgə 
Monitorinq Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması 
göstərir ki, Türkiyənin bütün iştirakı olmadan  
heç nə mümkün deyil.

Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı 
dünyaya bir daha nümayiş olundu

 44 günlük müharibədə Azərbaycan-Türkiyə 
qardaşlığı bir daha tarixi sınaqdan çıxdı. Bu 
müharibə qardaşlığımızı daha da möhkəmlən-
dirdi, sarsılmaz etdi.
Müharibə günlərinin ən möhtəşəm mənzərələ-
rindən biri isə hər yerdə Azərbaycan, Türkiyə, 
o cümlədən Azərbaycana dəstəyini ifadə edən 
Pakistan, İsrail, Ukrayna bayraqlarının dalğa-
lanması idi. Binaların eyvanlarını, avtomobil-
lərin şüşələrini, hər yeri ay-ulduzlu bayraqlar 
bəzəmişdi.
Respublikamızın hər yerində Azərbaycan bay-
raqları ilə yanaşı, Türkiyə bayraqlarının dalğa-
lanması barədə jurnalistin sualına cavab verən 
Prezident İlham Əliyev bunu təbii və birliyin 
təcəssümü kimi dəyərləndirdi: “Doğrudur. Biz 
qürur duyuruq. Bu, təbiidir. Bizim qardaşlığı-
mız əbədidir və bizim qardaşlığımız bütün sı-

naqlardan keçib. Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Azər-
baycan arasındakı münasibətlər dünya ölkələri 
üçün örnəkdir. Mən dəfələrlə bu mövzu ilə 
bağlı öz sözlərimi demişdim. Əziz qardaşım 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla 
təşkil olunan birgə mətbuat konfranslarında 
dəfələrlə demişəm ki, bu gün dünya miqyasında 
Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın 
olan ikinci ölkə yoxdur və bu, sadəcə olaraq, söz 
deyildi. Bu, ürəkdən gələn duyğulardır. Bizim 
birliyimiz bizim tariximizə əsaslanır, ortaq etnik 
köklərə, dilimizə, dinimizə, qardaşlığımıza əsas-
lanır. Əziz qardaşım Tayyib bəylə tarixi xidmə-
timiz odur ki, biz çox güclü bir təməl üzərində 
müasir Türkiyə-Azərbaycan birliyini yaratdıq. 
Türkiyə bayraqları onsuz da Azərbaycanda hər 
yerdə var, Azərbaycan bayraqları da Türkiyədə. 
Biz bir-birimizi bir-birimizdən ayırmırıq, birlik-
dəyik. Bu hadisələr bir daha onu göstərdi ki, bizi 
ən çox dəstəkləyən, birinci dəstəkləyən Türkiyə 
olmuşdur, birmənalı şəkildə, qəti şəkildə. Tür-
kiyə Prezidentinin çox cəsarətli və qəti açıqlama-
ları bir çox ölkələrə xəbərdarlıq oldu - kənarda 
durun, qarışmayın, Azərbaycan tək deyil, Tür-
kiyə yanındadır və Azərbaycan da hər zaman 
Türkiyənin yanındadır! Bütün mövzularda, bü-
tün kürsülərdə biz bir-birimizi dəstəkləyirik və 
bizim birliyimiz əbədi olmalıdır”.
Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə televiziya 
kanallarına verdiyi müsahibələrin ruhunda da 
bu qardaşlıq və dostluq münasibətləri aydın 
göründü. Bu müsahibələrin hər birində obyek-
tivlik gözlənilməklə, Azərbaycanın haqq səsi 
ilə yanaşı, həm də Azərbaycan-Türkiyə qar-

daşlığı bir daha dünyaya bəyan olundu. Bay-
raqlarla bağlı sualı “CNN-Türk” televiziyası-
nın müxbiri də səsləndirdi və Prezident İlham 
Əliyev Türkiyə bayrağının Azərbaycan bayrağı 
qədər bizə əziz olduğunu dedi: “Bu, əslində, 
hər zaman belə idi. Çünki Türkiyə bizim üçün 
təkcə müttəfiq və ən yaxın ölkə deyil. Türkiyə 
bizim üçün qardaş ölkədir, necə ki, Azərbay-
can Türkiyə üçün. Türkiyə bayrağı bizim üçün 
əziz bayraqdır, Azərbaycan bayrağı qədər əziz-
dir. Ancaq təbii ki, bu münaqişə, bu döyüşlər 
zamanı Türkiyənin dəqiq mövqeyi, cənab Pre-
zident, mənim qardaşım Rəcəb Tayyib Ərdo-
ğanın açıqlamaları, Azərbaycana göstərilən 
dəstək, Türkiyədən gələn məktublarda insan-
ların “Azərbaycan tək deyil” sözləri, əlbəttə 
ki, Türkiyəyə olan məhəbbəti daha da artırdı. 
Siz də bunun şahidisiniz ki, bütün bölgələrdə 
Türkiyə və Azərbaycan bayraqları bir yerdə 
dalğalanır. Eyni zamanda, bu gün Türkiyədə 
də Türkiyə ilə Azərbaycan bayraqları bir yer-
də dalğalanır. Mənə göstərilən o videokadrlar 
da bizi çox duyğulandırır, çox məmnun edir ki, 
bizim türk qardaşlarımız orada avtomobilləri, 
binaları Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə 
bəzəmişlər. Yəni, bu əsl qardaşlıq, həmrəylik 
rəmzidir. Azərbaycanı Türkiyə qədər dəstək-
ləyən ikinci ölkə yoxdur. Dünyada Türkiyəni 
də Azərbaycan qədər dəstəkləyən ikinci ölkə 
yoxdur. Bu, bizim böyük sərvətimizdir”.

 Ziyad SƏMƏDZADƏ,
AMEA-nın həqiqi üzvü,
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycana gətirilən işlən-
məmiş və ya yarımişlənmiş, 
yaxud toz şəkildə gümüş (qı-
zıldan və ya platindən qal-
vanik örtüklü gümüş daxil 
olmaqla), işlənməmiş və ya 
yarımişlənmiş və ya toz şək-
lində qızıl (platindən qalvanik 

örtüklü qızıl daxil olmaqla), 
işlənməmiş və ya yarımişlən-
miş və ya toz şəklində platin 
15 faiz idxal gömrük rüsu-
mundan azad edilib.
Nazirlər Kabineti bununla 
bağlı “Azərbaycan Respubli-
ka sının xarici iqtisadi fəaliy-

yətin mal nomenklaturası, 
id xal gömrük rüsumlarının 
dərə cələri və ixrac gömrük 
rüsum larının dərəcələri”ndə 
dəyi şiklik edib.
Eyni zamanda, zərgərlik mə-
mulatlarının qalvanik örtüyü 
olan və ya olmayan qiymətli 
metallardan, üzərinə qiymətli 
metallar çəkilmiş və ya çəkil-
məmiş qiymətli metallardan 
olan hissələri, qızıl və ya gü-
müş ustalarının məmulatları 
və onların qiymətli metallar-
dan və ya üzərinə qiymətli 
metallar çəkilmiş metallardan 
hissələri, eyni zamanda, rəsmi 
ödəniş vasitəsi olmayan sik-
kələr (qızıldan başqa) istisna 
olmaqla digər sikkələr 15 faiz 
idxal gömrük rüsumundan 
azad olunub.

“2021-ci ildə Azərbaycanda 
2,3%, 2022-ci ildə isə 1,7% iqti-
sadi artım gözlənir”.
Bu proqnozla Beynəlxalq Val-
yuta Fondu (IMF) “Global Eco-
nomic Outlook” hesabatının 
aprel buraxılışında çıxış edib.
Sənəddə həmçinin qeyd olu-
nub ki, ötən il Azərbaycan iq-
tisadiyyatı 4,3% azalıb.
Bundan başqa, Fond bəyan 
edib ki, bu il Azərbaycanda il-
lik inflyasiya 3,5%, gələn il isə 
3,2% olacaq. Ötən il bu göstəri-
ci 2,8% olub.
IMF həmçinin 2021-ci ildə 
Azər baycanda işsizlik səviy-

yəsinin azalacağını proqnoz-
laşdırır. 
2020-ci ildə 6,5% təşkil etmiş 

sözügedən göstəricinin bu il 
5,8%, gələn il isə 5,7% olacağı 
gözlənilir.

Azərbaycandan Amerika Bir-
ləşmiş Ştatlarına birbaşa inves-
tisiyaların həcmi kəskin, yəni 3 
dəfə artıb.
Banker.az xəbər verir ki, 2020-
ci ildə ABŞ-a  118.06 milyon 
dollar həcmində birbaşa in-
vestisiya yatırılıb. Bununla da 
ABŞ-ın Azərbaycanın xaricə 
yönəltdiyi birbaşa investisiya-
da payı 13,8%-ə yüksəlib. Bu, 
öncəki ildə 2% idi.2020-ci il üzrə statistikaya baxdıqda məlum 

olur ki, Rusiya Federasiyası Azərbaycana fiziki 
şəxslər üzrə pul baratlarında daxilolmada ən 
yüksək həcmə malik olan ölkə olmaqla yanaşı, 
eləcə də ən çox köçürülmə olan ölkədir. RF ilə 
bu əməliyyatlarda Azərbaycanın müsbət sal-
dosu (daxilolmalar köçürülməni üstələdikdə – 
bu tədiyə balansında qalıq/kəsir kimi də qeyd 
edilir) çox böyük göstəriciyə malikdir.
RF siyahıda 457.67 milyon dollarla ilk pillədə, 
BƏƏ 27.14 milyon dollarla ikinci və Qazaxıs-
tan 25.49 milyon dollarla üçüncü sıradadır.
Fiziki şəxslərin pul baratları üzrə mənfi saldo 
(yəni, ölkədən xaricə pul köçürülmələri daxil 
olmaları üstələyir) üzrə lider isə Türkiyədir. 
Azərbaycandan Türkiyəyə 117.44 milyon dol-
lar pul köçürüldüyü halda, bu ölkədən Azər-
baycana cəmi 76.37 milyon dollar daxil olub. 
Bu səbəbdən də mənfi saldonun həcmi 41.06 
milyon dollar təşkil edib. Sıralamanı Gürcüs-
tan və Ukrayna tamamlayır.

Azərbaycandan xaricə köçürülmüş fiziki şəxs-
lərin pul baratlarının həcmində Rusiya Federa-
siyasının payı 26,5%-ə yüksəlib.
2020-ci il ərzində Azərbaycandan RF-yə kö-
çürülmüş fiziki şəxslərin pul baratlarının həc-
mi 148.39 milyon dollar təşkil edib. Bu barədə 
Mərkəzi Bankın hesabatında deyilir.
Bu da əvvəlki illə müqayisədə 39 milyon dollar, 
yaxud 36% artım deməkdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın tədiyə balansında 
Rusiya Federasiyası üzrə pul baratları transfer-
lərində 457.67 milyon müsbət saldo (yəni, daxil 
olma köçürülməni üstələyir) var. Ötən il RF-
dən Azərbaycana fiziki şəxslərin 606.07 milyon 
dollar həcmində pul baratları daxil olub.



58-14 aprel 2021-ci il

 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 6 531 879,00 5 268 154,00 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 278 710,00 393 235,00 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 4 158 367,00 4 544 193,00 
dövlət qiymətli kağızları   4 544 193,00 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri 4 158 367,00 0,00 
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər 417 583,00 472 912,00 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 11 386 

539,00 
10678494,00 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 8 288 939,88 21994719,57 
birbaşa sığorta üzrə 143 563,00 6 522 060,00 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 0,00 160 507,00 
- təkrarsığortaçı üzrə   160 507,00 
- təkrarsığortalı üzrə  0,00 0,00 
asılı təşkilatlar üzrə 7 619 716,61 14691123,07 
büdcə üzrə  391 204,27 491 666,00 
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə  20 000,00 3 587,50 
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 114 456,00 125 776,00 
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

11 718 
452,82 

4 347 401,08 

kassa  3 981,00 75,00 
hesablaşma hesabı  8 336 765,57 814 652,29 
valyuta hesabı  17 987,25 1 317 449,79 
depozit hesablar  3 349 996,00 2 052 896,00 
sair pul vəsaitləri  9 723,00 162 328,00 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00 
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

4 351 137,24 17 497 
737,18 

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 4 351 137,24 17497737,18 
Sair qısamüddətli aktivlər: 9 477,00 7 068,30 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri     
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar 9 477,00 7 068,30 
Sair aktivlər     

Cəmi qısamüddətli aktivlər 24368006,94 43846926,13 
CƏMİ AKTİVLƏR 35754545,94 54525420,13 

  

manatla 
A K T İ V L Ə R  İlin əvvəlinə Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 614 540,79 658 483,18 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar 3 884 191,76 3 694 079,12 
Qeyri-maddi aktivlər 8 871,94 12 175,07 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 2 668 344,10 2 668 344,10 
dövlət qiymətli kağızları 2 668 344,10 2 668 344,10 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair aktivlər 400 000,00 400 000,00 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 7 575 948,59 7 433 081,47 
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 573 342,88 891 091,55 
birbaşa sığorta üzrə 304 873,35 742 619,71 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 3 647,66 4 158,86 
- təkrarsığortaçı üzrə 3 647,66 4 158,86 
- təkrarsığortalı üzrə  0,00 0,00 
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə    0,00 
iddia tələbləri üzrə  33 840,66 62 173,23 
işçi heyəti üzrə  230 981,21 82 139,75 
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar     
Pul vəsaitləri  və onların ekvivalentləri: 6 094 553,16 6 158 075,27 
kassa  0,00 0,00 
hesablaşma hesabı  400 876,39 2 745 660,83 
valyuta hesabı  26 594,75 1 709 878,31 
depozit hesablar  5 446 000,00 1 676 000,00 
sair pul vəsaitləri  221 082,02 26 536,13 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 0,00 0,00 
dövlət qiymətli kağızları 0,00 0,00 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

110 676,58 457 305,68 

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 110 676,58 457 305,68 
Sair qısamüddətli aktivlər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri     
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar   0,00 
Sair aktivlər 65 530,81 26 143,98 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 6 844 103,43 7 532 616,48 
CƏMİ AKTİVLƏR 14 420 052,02 14965697,95 

  

manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 9 055 356,16 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 9 035 260,84 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları 0,00 
sığorta ödənişlərində  
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

20 095,32 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

0,00 

Xalis sığorta ehtiyatlarının  
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

-214 326,25 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  251 529,57 
Subroqasiya gəlirləri 130 297,77 
Sair gəlirlər  31 235,14 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 9 254 092,39 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 3 676 025,29 
sığorta ödənişləri və  
sığorta məbləğləri üzrə 

2 442 560,31 

qaytarılan sığorta haqları üzrə 224 384,05 
tənzimləmə xərcləri 6 258,80 
təkrarsığortaya verilmiş  
sığorta haqları üzrə 

567 221,49 

qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

67 041,72 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  368 558,92 
İşlərin aparılması xərcləri  4 813 330,24 
Sair xərclər  240 874,94 

CƏMİ  XƏRCLƏR 8 730 230,47 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 523 861,92 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

0,00 

Vergiqoyulmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

523 861,92 

Mənfəət vergisi 199 128,72 
Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

324 733,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 
Hesabat 

dövrünün 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı  7 700 000,00 7 700 000,00 
Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları: 542,00 542,00 
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat     
digər kapital ehtiyatları 542,00 542,00 
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş 
zərər) 

909 170,86 496 570,93 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 719 502,17 324 733,20 
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişikliklərlə 
bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

189 668,69 171 837,73 

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 8 609 712,86 8 197 112,93 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 4 904 545,71 5 465 501,06 
Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  4 904 545,71 5 465 501,06 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  138 893,88 205 935,60 
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları : 0,00 0,00 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar     
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 61 748,75 404 353,27 
təkrarsığortaçı üzrə 61 748,75 404 353,27 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər 0,00   

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 5 105 188,34 6 075 789,93 
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 0,00 0,00 
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 527 331,38 573 667,52 
əməyin ödənilməsi üzrə  382,94 0,00 
büdcə üzrə 136 732,68 42 898,46 
sosial sığorta və təminat üzrə  1 884,55 20 403,39 
digər məcburi ödənişlər üzrə  8 581,65 33 567,81 
asılı təşkilatlar üzrə (vasitəçilər üzrə) 247 131,82 363 963,05 
sair kreditorlar 132 617,74 112 834,81 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     

Sair öhdəliklər 177 819,44 119 127,57 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 705 150,82 692 795,09 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 5 810 339,16 6 768 585,02 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 14 420 052,02 14965697,95 

 

 

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI 
“Günay Sığorta” ASC-nin rəhbərliyinə: 

Rəy 
Biz “Günay Sığorta” ASC-nin (bundan sonra “Şirkət”) 31 dekabr 2020-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında 

hesabatı və həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlir, kapitalda dəyişikliklər və pul 
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlardan, habelə əsas mühasibat prinsiplərinin və digər izahedici qeydlərin 
xülasəsindən ibarət olan Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmış maliyyə hesabatlarının 
audit yoxlamasını apardıq. 

Bizim rəyimizə əsasən, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları 31 dekabr 2020-ci il tarixinə Şirkətin maliyyə 
vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə 
Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir. 

Rəy üçün əsas 
Biz auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim məsuliyyətimiz 

əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə Hesabatlarının Auditinə görə Auditorun Məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. 
Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının Peşəkar Mühasiblər üçün müəyyən etdiyi “Etika məcəlləsinin” 
(MBESŞ məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq biz Şirkətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi MBESŞ 
məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq yerinə yetirmişik. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi 
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. 

Digər məsələ 
31 dekabr 2019-cu il tarixində başa çatan il üzrə Şirkətin maliyyə hesabatları digər audit şirkəti tərəfindən audit 

olunmuş və 31 mart 2020-ci il tarixində maliyyə hesabatlarına dair müsbət rəy bildirmişdir. 
Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin Məsuliyyəti 
Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının MHBS-yə uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və 

rəhbərliyin fikrincə, saxtakarlıq və ya xətalar nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olmadığı maliyyə hesabatlarının 
hazırlanmasına zəmin yaradan zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik Şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı 
yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativin olmadığı halda, rəhbərlik Şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək 
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların 
açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. 

Rəhbərlik Şirkətin maliyyə hesabatlarının hazırlanması prosesinə nəzarət üçün məsuliyyət daşıyır. 
 Maliyyə Hesabatlarının Auditinə görə Auditorun Məsuliyyəti 
Bizim məqsədimiz saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə hesabatlarında 

əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə dair kifayət qədər əminlik əldə etmək və rəyimizi özündə əks etdirən auditor 
hesabatının hazırlanmasından ibarətdir. Kifayət qədər əminlik dedikdə yüksək əminlik səviyyəsi nəzərdə tutulur. 
Lakin belə əminlik səviyyəsi Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun auditin aparılması zamanı bütün əhəmiyyətli 
təhriflərin aşkar olunacağına zəmanət vermir. Fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yarana biləcək təhriflər o halda 
əhəmiyyətli hesab edilir ki, onlar ayrı-ayrılıqda və ya bütövlükdə maliyyə hesabatları əsasında istifadəçilərin qəbul 
etdikləri iqtisadi qərarlara təsir göstərə bilsin. 

Beynəlxalq Audit Standartlarına uyğun aparılmış audit çərçivəsində biz auditin aparıldığı bütün müddət ərzində 
peşəkar mülahizələr irəli sürür və peşəkar skeptisizmi saxlayırıq. Bundan əlavə biz: 

• Saxtakarlıq yaxud səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə 
təhrif edilməsi risklərini müəyyən edir və qiymətləndirir, bu risklərə qarşı audit prosedurları işləyib hazırlayır və tətbiq edir; 
rəyimizin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edən audit sübutu əldə edirik. Fırıldaqçılıq nəticəsində yaranan 
əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riski səhv nəticəsində yaranan əhəmiyyətli təhriflərin aşkar edilməməsi riskindən 
yüksəkdir. Belə ki, fırıldaqçılıq gizli sövdələşmə, saxtakarlıq, məlumatların bilərəkdən göstərilməməsi, təhrif edilmiş 
şəkildə təqdim edilməsi və ya daxili nəzarət sistemində sui-istifadə hallarını nəzərdə tutur. 

• Cəmiyyətin daxili nəzarət sisteminin effektivliyi barədə rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə uyğun audit 
prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə audit üçün əhəmiyyətli olan daxil nəzarət sistemi üzrə məlumat əldə 
edirik. 

• Tətbiq edilən uçot siyasətlərinin uyğunluğunu, uçot təxminlərinin və rəhbərlik tərəfindən hazırlanmış müvafiq 
açıqlamaların əsaslı olduğunu qiymətləndiririk. 

• Fəaliyyətin fasiləsizliyi ilə bağlı rəhbərliyin mülahizələrinin uyğunluğu və əldə edilmiş audit sübutlarına əsasən 
Şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyəti ilə bağlı əhəmiyyətli dərəcədə şübhə yarada biləcək hadisə və şərait 
üzrə qeyri-müəyyənliyin mövcud olub-olmamasına dair fikir bildiririk. Əhəmiyyətli qeyri-müəyyənliyin mövcud 
olduğu barədə nəticəyə gəldikdə, biz auditor rəyimizdə diqqəti maliyyə hesabatlarındakı müvafiq açıqlamalara cəlb 
etməli, belə açıqlamalar yetərli olmadıqda, rəyimizi dəyişdirməliyik. Nəticələrimiz auditor hesabatının tarixinədək 
əldə edilmiş audit sübutlarına əsaslanır. Lakin gələcək hadisə və şəraitlər Şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək 
qabiliyyətini dayandırmasına səbəb ola bilər. 

• Maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatını, strukturunu və məzmununu, o cümlədən açıqlamaları və maliyyə 
hesabatlarında mövcud əməliyyatlar və hadisələrin düzgün təqdim edilməsini qiymətləndiririk. 

Biz digər məsələlərlə yanaşı, planlaşdırılan audit prosedurlarının həcmi və vaxtı, əhəmiyyətli audit nəticələri, 
eləcə də audit prosesində müəyyən etdiyimiz daxili nəzarət sistemindəki əhəmiyyətli çatışmazlıqlar barədə məlumat 
təqdim edirik 

31 mart 2021-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası RSM Azərbaycan 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 81 831 063,83 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 55 757 064,00 
təkrarsığorta üzrə  
təkrarsığorta haqları 

0,00 

sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

22 311 271,87 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

3 762 727,96 

Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

-1 505 396,54 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  192 320,02 
Subroqasiya gəlirləri 8 646,58 
Sair gəlirlər  1 575 736,00 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 82 102 369,89 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 67 916 325,53 
sığorta ödənişləri və sığorta 
məbləğləri üzrə 

33 546 726,00 

qaytarılan sığorta haqları üzrə 38 331,00 
tənzimləmə xərcləri    
təkrarsığortaya verilmiş  
sığorta haqları üzrə 

34 175 928,23 

qarşısıalınma tədbirləri  
fonduna ayırmalar üzrə 

155 340,30 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər     
İşlərin aparılması xərcləri  9 868 346,26 
Sair xərclər  2 398 764,00 

CƏMİ  XƏRCLƏR 80 183 435,79 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  1 918 934,10 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl 
 mənfəət (zərər) 

1 918 934,10 

Mənfəət vergisi 0,00 
Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

1 918 934,10 

 

KAPİTAL  VƏ  ÖHDƏLİKLƏR 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal 
 (nizamnamə) kapitalı  

9 000 000,00 9 000 000,00 

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları: 5 005 238,00 5 005 238,00 
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 5 005 238,00 5 005 238,00 
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

3 673 359,26 4 745 325,90 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 880 630,33 1 918 934,10 
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişiklik-
lərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

1 792 728,93 2 826 391,80 

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 17678597,26 18750563,90 

II. UZUNMÜDDƏTLİ 
ÖHDƏLİKLƏR 

    

Sığorta ehtiyatları: 15042729,75 29694726,23 
Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  15042729,75 29694726,23 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  346 271,00 501 611,00 
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları : 24 957,00 59 466,00 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 24 957,00 59 466,00 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları  
üzrə öhdəliklər: 

2 618 162,00 5 193 659,00 

təkrarsığortaçı üzrə 2 618 162,00 5 193 659,00 
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər     

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 18032119,75 35449462,23 
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 43 828,93 325 394,00 
əməyin ödənilməsi üzrə  43 690,00 199 417,00 
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə  138,93 125 977,00 
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar     
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər 

  
    

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 43 828,93 325 394,00 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 18075948,68 35774856,23 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 35754545,94 54525420,13 
 

Ölkəyə idxal edilən 
elektron siqaretlər üçün 
mayenin aksiz vergisi 
5 dəfə artırılıb. Baş na-
zir Əli Əsədov bununla 
bağlı qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, ölkəyə 
idxal edilən elektron 

siqaretlər üçün ma-
yenin 1 litri üçün 100 
manat aksiz vergisi tət-
biq olunacaq. Əvvəl bu 
rəqəm 20 manat idi.
Eyni zamanda, qızdırıl-
ma nəticəsində istehlak 
edilən (buxar) tütün və 
tütün məhsullarına da 
aksiz vergisi tətbiq olu-
nacaq. Qızdırılma nəti-
cəsində istehlak edilən 
(buxar) tütün və tütün 
məhsullarının 1000 
ədədi üçün 12,9 manat 
aksiz vergisi müəyyən-
ləşib.

2021-ci ildə Azərbaycanda orta gün-
dəlik neft hasilatının 750 min barel 
təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.
Bu barədə ABŞ-ın Energetika Na-
zirliyinin Enerji İnformasiyaları Ad-
ministrasiyası (EIA) “Short-Term 
Energy Outlook – April 2021” hesa-
batında xəbər verilir.
Bu il üçün neft hasilatı üzrə proq-
noz daha öncə verilən proqnozla 
müqayisədə 20 min barel və ya 
2,6% azalaraq dəyişib.
Bu ilin birinci rübündə ölkədə orta 
gündəlik neft hasilatının 750 min 
barel olacağı gözlənilir. Bu, daha 

öncə mart ayında verilən proqnoz-
la eynidir. Bu ilin ikinci rübündə 
isə Azərbaycanda gündəlik neft 
hasilatının 730 min barel olacağı 
gözlənilir. Agentliyin hesabatına 
əsasən, bu, EIA-nın mart hesaba-
tında verilən proqnozdan 30 min 
barel və ya 3,94% azdır. Müva-
fiq olaraq bu proqnoz 2020-ci ilin 
ikinci rübü ilə müqayisədə isə 30 
min barel və ya 4,3% çoxdur.
Agentlik hesab edir ki, bu ilin 
üçüncü rübündə Azərbaycanda 
orta gündəlik neft hasilatı üzrə 
proqnoz 730 min barel olacaq. Bu 

da daha əvvəlki proqnozla müqa-
yisədə 40 min barel və ya 5,2% az-
dır. 2020-ci ilin üçüncü rübünün 
göstəriciləri ilə müqayisədə isə 60 
min barel və ya 8,95% çoxdur.
Bu ilin sonuncu rübündə isə Azər-
baycanda orta gündəlik neft hasilatı 
üzrə proqnozun 770 min barel ola-
cağı açıqlanıb. Bu da qurum tərə-
findən mart ayında açıqlanan proq-
nozla müqayisədə 20 min barel və 
ya 2,53% azdır. Bu proqnoz isə ötən 
ilin dördüncü rübünün gündəlik 
neft hasilatı üzrə göstəricilərindən 
80 min barel və ya 11,6% çoxdur.



6 8-14 aprel 2021-ci il

manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 10 999 650,37 10 169 826,95 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 104 130,00  

Daşınmaz əmlaka investisiyalar   
Qeyri-maddi aktivlər 498582,36 484 135,83 
Təxirə salınmış vergi aktivləri  45 856,24 
Uzunmüddətli debitor borcları   
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 471 000,00 471 000,00 
dövlət qiymətli kağızları   
qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
sair maliyyə aktivləri 471 000,00 471 000,00 
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 130 000,00 130 000,00 

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

  

Sair aktivlər 41 875,13 65 686,38 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 12 245 237,86 11 366 505,40 
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR   

Ehtiyatlar   
Debitor borcları: 6 138 282,19 5 565 660,28 
birbaşa sığorta üzrə 4 420 774,46 3 911 623,40 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 579,81 149,86 
- təkrarsığortaçı üzrə 579,81 149,86 
- təkrarsığortalı üzrə - - 
asılı təşkilatlar üzrə   
büdcə üzrə   
iddia tələbləri üzrə 1 615 206,54 1 607 286,72 
işçi heyəti üzrə   
sığortalılara verilən borclar üzrə   
sair debitorlar 101 721,38 46 600,30 
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 15 181 155,33 11 713 897,09 

kassa 13 694,69 8 590,60 
hesablaşma hesabı 1 283 850,54 317 202,68 
valyuta hesabı 67 310,18 47 028,48 
depozit hesablar 13 131 000,00 10 780 000,00 
sair pul vəsaitləri 685 299,92 561 075,33 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 3 148 044,72 5 435 651,33 
dövlət qiymətli kağızları 3 148 044,72 5 435 651,33 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları   
sair maliyyə aktivləri   
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 3 661 555,74 2 228 348,37 

həyat sığortası sahəsi üzrə   
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 3 661 555,74 2 228 348,37 
Sair qısamüddətli aktivlər: 55 655,69 47 146,61 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 26 342,70 26 342,70 
verilmiş  avanslar 27 181,38 20 726,91 
təhtəl hesablar 2 131,61 77,00 
Sair aktivlər 360 174,37 457 728,96 
Cəmi qısamüddətli aktivlər 28 544 868,04 25 448 432,64 

CƏMİ AKTİVLƏR 40 790 105,90 36 814 938,04 
  

 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4713392,41    4707968,03    
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

                       
108 513,21    

                        
3 218,95    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 336 737,44    317 201,83    
Təxirə salınmış vergi aktivləri 70 071,24    40 093,41    
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri: 100 000,00    100 000,00    
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri 100 000,00    100 000,00    
İştrak payı metodu ilə uçota 
alınmış investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər 42 683,78    33 911,19    
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 5371398,08    5202393,41    

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 3614766,27    4532412,34    
birbaşa sığorta üzrə 2258080,53    2964729,85    
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə: 12 246,77    8 196,10    
- təkrarsığortaçı üzrə 4 388,23    337,56    
- təkrarsığortalı üzrə  7 858,54    7 858,54    
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə    226 866,10    
iddia tələbləri üzrə  1316647,66    1292758,77    
işçi heyəti üzrə  20 910,00    6 653,00    
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 6 881,31    33 208,52    
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

76464950,94    44712612,49    

kassa  2 798,51    14 391,19    
hesablaşma hesabı  22465946,93    6793 014,84    
valyuta hesabı  9 331 026,03    6 983 861,85    
depozit hesablar  44654564,28    30909236,83    
sair pul vəsaitləri  10 615,19    12 107,78    
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 11085680,13    14119311,13    
dövlət qiymətli kağızları 11085680,13    14119311,13    
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

626 780,02    676 278,10    

həyat sığortası sahəsi üzrə 626 780,02    676 278,10    
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər: 92 947,83    115 620,86    
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri     
verilmiş  avanslar 92 862,80    115 535,83    
təhtəl hesablar 85,03    85,03    
Sair aktivlər 219 266,41    344 645,24    

Cəmi qısamüddətli aktivlər 92104391,60    64500880,16    
CƏMİ AKTİVLƏR 97475789,68    69703273,57    

  

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:  41 864 764,03    
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 41 839 643,96    
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta 
haqları 

-      

sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

19 404,99    

təkrarsığortaya verilmiş 
müqavilələr üzrə komissyon 
muzdlar üzrə 

5 715,08    

Xalis sığorta ehtiyatlarının  
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

27 886 788,67    

İnvestisiya gəlirləri üzrə  4 080 280,19    
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər   46 582,75    

CƏMİ  GƏLİRLƏR 73 878 415,64    
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 62 280 093,93    
sığorta ödənişləri və sığorta  
məbləğləri üzrə 

60 148 837,06    

qaytarılan sığorta haqları üzrə 1 457 682,17    
tənzimləmə xərcləri 27 833,73    
təkrarsığortaya verilmiş 
 sığorta haqları üzrə 

645 740,97    

qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

  

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  4 928 987,56    
Sair xərclər  437 177,06    

CƏMİ  XƏRCLƏR 67 646 258,55    
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 6 232 157,09    
Mənfəətin nizamnamə  
kapitalına yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl  
mənfəət (zərər) 

6 232 157,09    

Mənfəət vergisi 1 246 431,42    
Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

4 985 725,67    

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 

Göstəricilərin adları Hesablan-
mışdır  

Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  1246431,42 1716702,72 
Əlavə dəyər vergisi 14887,67 14887,67 
Gəlir vergisi    

Əmlak vergisi  6185,65 6185,65 
Torpaq vergisi  30,52 30,52 
Aksizlər    

Ödəmə mənbəyində 
vergi (4%) 21248,88 21248,88 

Sair vergilər 650893,58 650893,58 
Sosial sığorta  
və təminat 241213,34 228970,00 

Məcburi  
ödənişlər (0,3%) 309539,22 110136,42 

İqtisadi sanksiyalar     
 

 
 manatla 

Gəlirlər Məbləğ 
Əsas əməliyyat gəliri: 25 794 946,71 
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 25 308 655,75 
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları - 
sığorta ödənişlərində  
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

302 090,18 

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

184 200,78 

Xalis sığorta ehtiyatlarının  
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

5 736 482,09 

İnvestisiya gəlirləri üzrə  723 749,21 
Subroqasiya gəlirləri 339 772,87 
Sair gəlirlər   65 925,30 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 32 660 876,18 
Xərclər 

 

Əsas əməliyyat xərcləri: 17 985 737,55 
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 14 323 301,70 
qaytarılan sığorta haqları üzrə 780 813,57 
tənzimləmə xərcləri  85 696,58 
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 2 701 040,98 
qarşısıalınma tədbirləri  
fonduna ayırmalar üzrə 

94 884,72 

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər  
 

İşlərin aparılması xərcləri   10 141 828,45 
Sair xərclər   568 553,06 

CƏMİ  XƏRCLƏR 28 696 119,06 
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  3 964 757,12 
Mənfəətin nizamnamə  
kapitalına yönəldilən hissəsi 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)  3 964 757,12 
Mənfəət vergisi  615 620,98 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  3 349 136,14 

               
             BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 

Göstəricilərin adları Hesablan-
mışdır 

Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  615 620,98    104 328,73    
Əlavə dəyər vergisi 10 480,56    25 539,76    
Gəlir vergisi  643,70      
Əmlak vergisi  17 302,15    26 000,90    
Torpaq vergisi  64,22    64,22    
Aksizlər      
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) 130 753,16    120 000,00    
Sair vergilər 36 378,69    39 582,03    
Sosial sığorta və təminat 817 919,36    749 600,00    
Məcburi ödənişlər (0,3%) 180 680,28    104 695,99    
İqtisadi sanksiyalar     

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I . KAPİTAL     
Ödənilmiş nominal  
(nizamnamə) kapitalı  

6 500 000,00    6 500 000,00    

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları: 4 015 189,65    4 015 189,65    
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 4 015 189,65    4 015 189,65    
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

10347554,51    8948 083,95    

Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

6 961 433,17    4985 725,67    

Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət  
(zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər) 

3 386 121,34    3 962 358,28    

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 20862744,16    19463273,60    

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 75103662,85    47266372,26    
Həyat sığortası sahəsi üzrə: 75103662,85    47266372,26    
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri     
Kreditor borcları: -      -      
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar     
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: -      -      
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları  
üzrə öhdəliklər: 

364 752,15    269 048,20    

təkrarsığortaçı üzrə 364 752,15    269 048,20    
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər     

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 75468415,00    47535420,46    
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər     
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər     
Kreditor borcları: 888 024,07    1 340 159,52    
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə 86 927,04      
sosial sığorta və təminat üzrə  306,30    12 549,64    
digər məcburi ödənişlər üzrə  220 081,69    429 129,51    
asılı təşkilatlar üzrə -        
sair kreditorlar 580 709,04    898 480,37    
Sair qısamüddətli öhdəliklər: -      206 639,38    
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   206 639,38    
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar     
Sair öhdəliklər 256 606,45    1 157 780,61    

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 1 144 630,52    2 704 579,51    
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 76613045,52    50239999,97    

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 97475789,68    69703273,57    
Qeyd: Ödənilməsinə zəmanət verilmiş 

məbləğlərin cəmi* 
250 000,00  

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I. KAPİTAL   
Ödənilmiş nominal  
(nizamnamə) kapitalı  5 008 500,00 5 008 500,00 

Emissiya gəliri   
Geri alınmış kapital (səhmlər)   
Kapital ehtiyatları: 8 630 050,66 8 472 050,66 
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 8 630 050,66 8 472 050,66 
digər kapital ehtiyatları   
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) -728 227,63 2 462 483,94 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 1 177 685,70 3 349 136,14 
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişiklik-
lərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

  

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) - 1905 913,33 -886 652,20 

Elan edilmiş dividendlər   
Cəmi kapital 12 910 323,03 15 943 034,60 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   
Sığorta ehtiyatları: 24 136 810,64 16 967 121,18 
Həyat sığortası sahəsi üzrə :   
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  24 136 810,64 16 967 121,18 
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  587 563,60 682 448,32 
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

  

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

  

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 176 842,56  
Kreditor borcları : - - 
əməyin ödənilməsi üzrə    
büdcə üzrə   
sosial sığorta və təminat üzrə    
digər məcburi ödənişlər üzrə    
asılı təşkilatlar üzrə   
sair kreditorlar   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: - - 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
alınmış avanslar   
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə öhdəliklər: 894 840,98 1 118 634,00 
təkrarsığortaçı üzrə 894 840,98 1 101 636,08 
təkrarsığortalı üzrə   16 997,92 
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər   

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 25 796 057,78 18 768 203,50 
III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR   

Qısamüddətli faiz xərcləri  
yaradan öhdəliklər 

  

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər   
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 

  

Kreditor borcları: 1 642 856,91 1 811 739,69 
əməyin ödənilməsi üzrə    
büdcə üzrə 63 421,63 727 118,22 
sosial sığorta və təminat üzrə   65 099,84 
digər məcburi ödənişlər üzrə  150 555,51 169 235,18 
asılı təşkilatlar üzrə   
sair kreditorlar 1 428 879,77 850 286,45 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: - - 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri   
alınmış avanslar   
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar   
Sair öhdəliklər 440 868,18 291 960,25 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2 083 725,09 2 103 699,94 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 27 879 782,87 20 871 903,44 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 40 790 105,90 36 814 938,04 
 
  



78-14 aprel 2021-ci il

Düşüncələrim məni rahat buraxmır. 
Hadisələrin bu qədər böyük, əhatəli və 
miqyaslı olması məni çox narahat edirdi. 
Uzun müddət rahat, firavan həyat keçirən 
insanlar birdən-birə qarşılaşdığı faciənin 
böyüklüyünü hiss etdikdə, vaxtı ilə kitab-
lardan oxuduğu, televiziyadan gördüyü, 
insanlardan eşitdiyi hadisələrdən dəhşət-
li olduğunu dərk etməyə başlamışdılar.
2020-ci ildə özünü göstərən koronavi-
rus infeksiyası cəmiyyətdə çox ağır və-
ziyyətin yaranmasına səbəb oldu. Hətta 
1941-1945-ci illərdə Böyük Vətən müha-
ribəsindən də, nankor qonşumuz erməni 
işğalçılarından da ağır vəziyyət yaratdı. 
Müharibə vaxtı qarşıdakı düşməni gö-
rür, müdafiə olunur, ona qarşı tədbirlər 
hazırlayır, topla, tüfənglə, tankla, təy-
yarə ilə, raketlə hücum edir, təlafatlar 
törədilir.  Ancaq indi gözə görünməyən, 
gizli yayılan koronavirus sürətlə yo-
luxan düşmən olmaqla dünyaya diz çök-
dürdü, insanların kütəvi məhvinə səbəb 
oldu.  İstəsək də, istəməsək də əzizləri-
mizlə, yaxınlarımızla uzun müddət gö-
rüşə bilmədik, yaxından ünsiyyət qur-
maq mümkün olmadı. 
Bu dəhşətli virus 2019-cu ilin axırların-
da Çinin Uhan şəhərində başladı və yer 
kürəsinin 215 ölkəsinə yayıldı. Milyon-
larla insan - körpə, cavan, qoca virusa 
yoluxdu, 01 mart 2021-ci ildə 2,5 mil-
yon nəfər həyatını itirdi. Lakin insanlar 
bu infeksiyaya biganə və məsuliyyətsiz 

yanaşdılar, qrip kimi fəsadlarla bərabər, 
quru öskürək, asqırma və hərarət baş 
qaldırdı, nəfəs yolu ilə yoluxub ölümə 
səbəb oldu. Bu virusa yoluxmamaq üçün 
ölkəmizdə vaxtında – mart ayının 3-də 
məcburi özünütəcrid, məsafə saxlama, 
evdə qalma və s. kimi sanitar-gigiyena 
qaydaları müəyyən edildi. 
Koronavirus infeksiyasının yayılması 
ölkəmizdə bir çox hadisə və proseslərin 
dəyişdirilməsinə, mənfi halların aşkara 
çıxarılmasına və müsbət meyillərin əmələ 
gəlməsinə səbəb oldu. Qələmə aldığım 
bu sətirlər təcrid dövründə əldə etdi-
yim müşahidələrimdən, hadisələrə şəx-
si baxışlarımdan, ana vətənə sevgi, milli 
ruhumuzun və daxili zənginliklərimizin 
formalaşmasını yeni istiqamətdə qəlbən 
görmək istəyimdən irəli gəlir. Ona görə 
də koronavirusla bağlı müsbət və mənfi 
təzadları qeyd etməklə fikirlərimi səmimi 
qəbul edəcəyinizi düşünürəm.
Koronavirusa yoluxmaların qarşısını al-
maq və karantin nəzarəti yaratmaq üçün 
Respublika Nazirlər Kabineti yanında 
Operativ Qərargah yaradıldı. Qərarga-
hın göstərişlərinə əsasən vaxtaşırı qa-
balayıcı tədbirlər görüldü, vətəndaşla-
rın bir-birinə əl verməklə salamlaşmaq, 
qucaqlaşmaq, öpüşmək kimi vərdişləri 
qadağan edildi. Belə bir müsbət meyil 
formalaşdı: məsafə saxlamaq, əyani tə-
maslardan qaçmaq, sosial müdafiə, sani-
tar-gigiyena qaydaları müəyyən olundu 

və onlara ciddi əməl edildi. Ona görə də 
bu dövrdə düşünülmüş sosial çarxlar ha-
zırlandı. Dəhşətli, qorxulu və çox sürətlə 
yayılan bəla ilə birlikdə mübarizə apar-
maq üçün bütün vətəndaşlara, uşaqla-
ra gənclərə, xüsusən risk qrupu yüksək 
olan, yaşı 60-65-dən yuxarı olan yaşlıla-
ra “Evdə qal”, “İdman et”, “Kitab oxu”, 
“Məsafə saxla”, “Evdə qal, özünü, ailəni, 
cəmiyyəti qoru” və s. kimi təbliğat kam-
paniyası aparıldı. Səhiyyə işçiləri, polis-
lər, televiziya əməkdaşları, zəruri xidmət 
göstərən müəssisələrin işçiləri bu işə cəlb 
edildilər. Vətəndaş-dövlət həmrəyliyi ar-
tırıldı. Qabaqlayıcı və tövsiyə xarakterli 
kampaniya ölkəmizin hər bir vətəndaşı-
nın dövlətin yanında - birlikdə olması, in-
sanların özünütəcrid etməsi, başqasının, 
ailəsinin virusa yoluxmasının qarşısının 
alınmasına zəmin yaratdı. Bu tədbirlər 
hər bir vətəndaşın özünün və cəmiyyətin 
sağlamlığına diqqət yetirməsinə imkan 
yaratdı, ərzaq məhsullarından düzgün 
və səmərəli istifadə etməyin zəruriliyi-
ni anlatdı. Hər kəsin bir-birinə yardım, 
kömək etməsi üçün aksiyaların keçiril-
məsi gücləndirildi, insanlar səfərbərliyə 
alındı. Bizim ata-babalarımızdan qalan 
hörmət, mərhəmət, qayğı, nəzakət kimi 
yüksək qiymətləndirilən normalar, insa-
ni keyfiyyətlər özünü göstərdi.
Parklardan, istirahət məkanlarından, iş-
dən və s. evə gəldikdə, hər hansı iş gör-
dükdə, marketlərdən məhsul alıb gətir-
dikdə və s. əllərini iyirmi saniyə sabunla 
yumaq, spirtli məhlulla dezinfeksiya 
etmək ənənəsi yaradıldı. Beləliklə, sani-
tar-gigiyena qaydalarına əməl edənlərin 
sayı sürətlə artdı, kütləviləşdi.
 Covid-19 pandemiyası vaxtı nağd he-
sablaşmalar, bildirişlər daha çox elekt-
ron sistemlə əvəzləşdirildi, kartla, 
sifarişlə, qeyri-nağdsız alış-veriş geniş-
ləndirildi. Yəni, sifarişlə dərman, meyvə, 
tərəvəz, çörək və s. ərzaq məhsullarının 
çatdırılması xidməti inkişaf etdirildi. 
Biznesin bu sahəsi daha da inkişaf etdi-
rilə bilər. Bunun üçün elektron alış-veriş 
barədə əhaliyə geniş məlumatlar veril-
məli, peşəkar, işini bacaran sosial işçilər, 
ixtisaslar formalaşdırılmalıdır. İstehlak-
çıların maarifləndirilməsinə, elektron 
xidmətlərdən istifadə etmələrinə, kartla 
ödənişlərə şərait yaradılmalı və bu işə 
diqqət artırılmalıdır. 
Koronavirusa qarşı mübarizə şəraitində 
şəhər və rayonlararası sərnişin nəqliy-
yatının və metroda gediş-gəlişin dayan-
dırılması, bəzi marşrutların məhdud-
laşdırılması müsbət addımlardan biri 
hesab edilməlidir. Bu baxımdan əhali-

nin məsafə saxlamadan sıxlıq şəraitində 
hərəkəti qorxulu xəstəliyin sürətlə yayıl-
masına səbəb olardı. İnsanların vaxt və 
vəsait itkilərinə yol verməmək üçün yeni 
vərdişlər, innovativ yanaşmalar, rəqəm-
sal texnologiyalardan istifadə genişlən-
dirilməlidir. Hesab edirik ki, əvvəlcə 
Bakıda supermarketlərdən bir neçəsində 
xəzinədarlara nağd pul verilməsi əvə-
zinə birbaşa terminallara kartla ödənişin 
edilməsinə keçmək olar. Əhali marketdən 
ərzaq və s. məhsullar aldıqda ödəməni 
yalnız öz adına müvafiq kodu olan kart-
la ödəyəcəyini bilməlidir. Vərdişlər daha 
sonra digər iri ticarət dükanlarında da 
tətbiq edilərək genişləndirilə bilər.
Başqa bir məsələyə diqqət yetirək. Koro-
navirus infeksiyası dövründə xüsusi ka-
rantin rejimində əhalinin sıx toplanması, 
ünsiyyət qurması və s. üçün inzibati tən-
zimləmə qaydaları qoyulsa da, bəzi mə-
suliyyətsiz, biganə insanlar qonaq gedir, 
qonaq qəbul edir, yaxınları, qonşuları, 
qohumları ilə təmas qurur, onları ziyarət 
edirdilər. Sanki “Evdə qal” çağırışı tətilə, 
istirahətə çıxmaq kimi başa düşülür. Belə-
liklə, onlar öz qohumlarını, yaxınlarını, 
ətrafındakıları böyük təhlükə qarşısında 
qoyurdular. Karantin rejimi evdə qalıb 
özünütəcrid etməkdir, kütləvi xəstəliyin 
qarşısının alınmasıdır, kef məclisi təşkil 
etmək, şadlıqlar keçirmək demək deyil. 
Belə olmasa idi, Bakının bəzi rayonla-
rında, misal üçün Lənkəranda, Zərdab-
da, Goranboyda, Xaçmazda, Göyçayda, 
Tərtərdə, Gəncədə bir çox  məsuliyyətsiz 
hərəkətlər baş verməzdi. Minlərlə vətən-
daş heç bir əsas olmadan belə məsusliy-
yətsiz hərəkət etməklə yaxın qohumu-
nun yas mərasimində iştirak etmək adı 
ilə sui-istifadəyə yol verməzdi. Ölkədə 
on minlərlə insan icazəsiz hərəkət qa-
dağan olunsa da, maşınla qaydaları 
pozmuş, milyonlarla manat cərimələr 
ödəməklə məsuliyyətə cəlb olunmuşlar. 
Koronavirus yoluxması vaxtı ciddi qada-
ğaların tətbiq olunmasına baxmayaraq,  
bəzi qeyri-formal işləyənlərin müqaviləsi 
olmadığı meydana çıxdı. Tikintidə, bəzi 
müəssisələrdə rəsmi müqaviləsi olma-
dan işləyən və vergidən yayınan (2018-ci 
ildə vergi nəzarəti tədbirləri ilə əlaqədar 
müəyyən olunmuşdur) xüsusi topdansa-
tış obyektləri, market şəbəkələri, özəl tibb 
müəssisələri aşkar edilmişdir. 
Bəzi intizamsız, məsuliyyətsiz, biganə 
və cahil insanlar kütləvi yoluxmaya və 
ölümə səbəb olan bu dəhşətli virusun 
mahiyyətini dərk etmədən, “mən sağ-
lamam”, “mənə heç nə olmaz”, “mən 
qorxmuram”, - deyərək icazəsiz evdən 

çıxır, yoluxucu xəstəliyi istər-istəməz 
qarşıdakı insanlara ötürürdülər. Ciddi 
özünütəcrid qaydalarına riayət etmədən 
küçələrdə, parklarda, digər məkanlarda 
gəzişir, danışanda, güləndə, ağlayanda 
və s. bir-birinə çox yaxın olur, özü də 
bilmədən virus daşıyıcısına, yayıcısına 
çevrilirlər. 
Həyatımızı dəyişdirən, tərəqqini sürət-
ləndirən çoxlu tədbirlər həyata keçirilir. 
Bu tədbirlər içində kütləvi təbliğat işləri, 
mətbuat, televiziya böyük rol oynayır. 
Ancaq televiziyalarda nümayiş etdirilən 
verlişlərdə insanların düşüncə və həyata 
baxış səviyyəsini korlayan bayağı, aşağı 
səviyyəli şoular göstərilir. Orada iştirak 
edənlərin bəzilərinin danışığında nala-
yiq və söyüşlə dolu ifadələr işlədir. Belə 
millət antipodlarını koronavirus qədər 
təhlükəli, ağrılı, acınacaqlı informasiya 
virusları adlandırmaq olar. 
Çalışmaq lazımdır ki, verlişləri aparan-
lar, şou göstərənlər və teleşirkət rəhbər-
liyi millətin mənəvi-psixoloji vəziyyə-
tinə təsir etməklə verlişləri tamaşaçılara 
hörmət ruhunda hazırlasınlar. İnsanla-
rın təfəkkürünü, həyat amalını, ünsiyyət 
qurma formasını, düşüncə tərzini, insan-
lara, cəmiyyətə münasibətlərini dəyiş-
dirməyə, yeniləşdirməyə sövq etsin.
Sosial şəbəkələrdə, televiziyada in-
cəsənət ustalarına, artistlərə, şoumenlərə 
həsr edilən verlişlərə, reklamlara daha 
çox yer verilir. Təbiidir ki, bir çox hal-
larda AzTV, İTV, Mədəniyyət TV, İdman 
TV istisnadır. Televiziyada verilişə dəvət 
olunanlar, hətta bəzi aparıcılar oturuşu-
na, duruşuna, geyiminə, danışığına fikir 
vermirlər. Hələ də çoxlu sayda əcnəbi 
dildə ifadələr işlədirlər. Çox vaxt apa-
rıcıların ifadələri qırılır, yarımçıq qalır, 
müsahibinin sözünü lazımsız yerə kə-
sir. Onların nə demək istədiklərini başa 
düşmək olmur. Aparıcılar müxtəlif po-
zalarla öz şəkillərini verməkdən çəkin-
mirlər. Rəhbərlik isə buna imkan verir. 
Hətta onların bir çoxu ailəsini, uşaqları-
nı, nəvələrini, evlərini, həyatlarını, pal-
tarlarını, saç ustalarını, dərzilərini, bağ-
larını, itini-pişiyini, var dövlətini reklam 
etməklə məşğuldurlar. 
Geniş tamaşaçı kütləsinə bunların heç 
bir dəxli olmasa da, bunlar tez-tez təkrar 
olunur. Verlişlərin aparıcıları ailə məişət 
məsələlərini çox çılpaqlığı ilə müzakirə 
edirlər (iqtisadiyyat, quruculuq, sosial 
problemimiz olduğu halda verilişlərə 
dəfələrlə eyni simaları - daha çox mü-
ğənniləri, incəsənət adamlarını dəvət 
edirlər), bəziləri aparıcılıq etmir, təlxək-
lik edirlər. (Davamı var...)

İBRAHİMOV İSLAM HACI oğlu, iqtisad elmləri doktoru, professor,
Əməkdar kənd təsərrüfatı işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü 

Bu ilin yanvar-fevral aylarında 
“Azər baycan Sənaye Korporasiyası” 
ASC-nin törəmə müəssisəsi “Azə-
ripək” MMC 455 min ABŞ dolları 
dəyərində məhsul ixrac edib.
Banker.az xəbər verir ki, bu barədə 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzinin “İxrac İcma-
lı”nda bildirilib.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 16,3 dəfə çox-
dur.
Qeyd edək ki, 2020-ci ilin yanvar-fev-
ral aylarında “Azəripək” MMC 28 
min ABŞ dolları dəyərində məhsul 
ixrac edib.

“Moody’s” beynəlxalq rey-
tinq agent liyi Azərbayca-
nın kredit reytinqini “Ba2” 
səviyyəsində təsdiq edib. 
Bu barədə agentliyə istina-
dən xəbər verilir. Məluma-
ta görə, qurum reytinq üzrə 
proqnozunu isə “Sabit”dən 
“Müsbət”ə dəyişdirib.

“İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Döv-
lət Vergi Xidmətinin (DVX) Rəqəm-
sal Transformasiya Şurası vergi 
idarəetməsində rəqəmsal yanaşma-
nı daha da genişləndirəcək. Şuranın 
yaradılması zərurəti də məhz vergi 
idarəetməsində tətbiq edilən rəqəm-
sal yanaşmanın və həllərin daha da 
genişləndirilməsi, bu məqsədlə möv-
cud olan resurslardan maksimum 
dərəcədə səmərəli istifadə edilməsi 
ehtiyacından irəli gəlir”.
Dövlət Vergi Xidmətindən AZƏR-
TAC-a bildirilib ki, bu sözləri Vergi 
Xidməti rəisinin müşaviri Sərxan Hə-
şimov deyib. Onun sözlərinə görə, 
hazırda qarşılarında duran əsas hədəf 
mövcud olan və kifayət qədər uğurla 
fəaliyyət göstərən elektron vergi inzi-
batçılığını rəqəmsal vergi idarəetmə-
sinə transformasiya etməkdir.
S.Həşimov şuranın yaradılması-
nın məqsədi və onun əsas fəaliyyət 
prinsipləri barədə danışarkən əlavə 
edib ki, əsas məqsədlərdən biri vergi 
idarəetməsini sürətlə rəqəmsallaşdı-
raraq onun iştirakçıları, xüsusilə də 
vergi ödəyiciləri üçün vergi inzibat-
çılığı ilə qarşılıqlı münasibət zamanı 
rahatlıqlarının və yüksək effektivli-
yin təmin edilməsidir: “Bu məqsədlə 
Dövlət Vergi Xidmətinin informasiya 

texnologiyaları və rəqəmsallaşma 
sahəsində strategiyasının, vahid 
standartların hazırlanması və həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulur”.
O əlavə edib ki, strateji məqsədlərə 
çatmaq üçün informasiyanın toplan-
ması, emalı və təhlili əsasında biz-
nes təkliflərinin hazırlanması sistemi 
yaradılacaq. Rəqəmsal layihələrin 
həyata keçirilməsi zamanı fəaliyyəti-
mizdə effektivlik, standartlaşma, təh-
lükəsizlik və fasiləsizlik prinsipləri 
əsas götürüləcək.
Qeyd edilib ki, Rəqəmsal Transfor-
masiya Şurasının qarşısında duran 
əsas hədəflərdən biri də AVIS mar-
kası ilə tanınan Avtomatlaşdırılmış 
Vergi İnformasiya Sisteminin müasir 

və hətta gələcək tələblərə uyğun ola-
raq yenilənməsi üzrə işlərin koordi-
nasiyasıdır. Bu işlərə artıq başlanılıb, 
hazırda isə şura tərəfindən prioritet-
lərin müəyyən edilməsi və müxtəlif 
maraqlı tərəflər arasında koordina-
siyanın təmin edilməsi üçün müva-
fiq tədbirlər görülür. Eyni zamanda, 
Dövlət Vergi Xidmətinin elektron 
portalının yenilənməsi və mobil tət-
biqinin yaradılması istiqamətində iş-
lərə də start verilib. Dövlət Vergi Xid-
mətində rəqəmsal transformasiyanın 
əsas hədəflərindən biri də mövcud 
olan məlumatlar bazasının səmərəli 
və sürətli emalı sisteminin qurulması 
ilə çevik qərarların qəbul edilməsinə 
nail olmaqdır.
S.Həşimov deyib ki, burada söhbət 
yalnız vergi ödənişlərindən yayınan 
vergi ödəyicilərinin aşkarlanması 
prosesinin daha da sürətli və ədalətli 
həyata keçirilməsindən getmir, hal-
buki bu da önəmli məqsədlərdən 
biridir: “Bu yanaşmanın həyata ke-
çirilməsi həm də vergiödəyicilərinə 
yüksək səviyyədə xidmətin göstəril-
məsinə nail olmaqdır”.
Qeyd edək ki, Rəqəmsal Transforma-
siya Şurasının yaradılmasına Dövlət 
Vergi Xidmətinin rəisinin əmri ilə 
2021-ci ilin yanvarında qərar verilib.
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Yarandığı gündən respublika həyatında çox 
mühüm hadisəyə çevrilən, səmərəli və bir o 
qədər də məsuliyyətli fəaliyyəti ilə seçilən Au-
ditorlar Palatasının 25 yaşı tamam olur. Əsrin 
dörddə birini arxada qoyan Palata bu illər ər-
zində Azərbaycan Respublikasında auditin 
formalaşdırılması, tənzimlənməsi, inkişafı və 
təkmilləşdirilməsi, müəssisələrin və auditorla-
rın maraqlarının qorunması istiqamətində çox 
faydalı işlər görmüşdür. Ötən 25 ildə Auditor-

lar Palatasının  bu sahədə beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınaraq mövcud qanunvericiliyin ya-
radılmasında, ölkədə zəngin audit mədəniyyə-
tinin formalaşdırılmasında, auditin təbliği və 
yayılmasında müstəsna xidmətləri olmuşdur. 
Palata, həmçinin özünün Nizamnaməsində də 
bütün bu məsələlərə diqqətlə yanaşmış, bey-
nəlxalq təcrübəyə əsaslanmışdır. 
Böyük razılıq hissi və səmimiyyətlə qeyd edim 
ki, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı və Auditor-
lar Palatası arasında uzun illərdir sıx əmək-
daşlıq və dostluq münasibətləri mövcuddur. 
Çoxsaylı beynəlxalq konfransların təşəbbüs-
karı olan Auditorlar Palatası ilə Aİİ arasında-
kı əməkdaşlıq və sıx əlaqə ildən-ilə artmaqda, 
sözügüdən təşkilatların şəffaflıq, onun qorun-
ması, təmini, kölgə iqtisadiyyatının azaldılma-
sı və aradan qaldırılması ilə bağlı birgə həya-
ta keçirdiyi konfranslar, işıq üzü görən ortaq 
nəşrlər öz miqyasına görə həm ölkə daxilində, 
həm də xaricində mühüm əhəmiyyət kəsb et-
məkdədir. Eyni zamanda, Auditorlar Palatası-
nın geniş fəaliyyəti 1999-cu ildən nəşr edilən, 
həftəlik iqtisadi, ictimai-siyasi, müstəqil qəzet 
olan “İqtisadiyyat” qəzetində də daim işıqlan-

dırılır, Palatanın sədri Vahid Novruzovun mü-
hüm hadisələr, ictimai xadimlər, elm adamları, 
iqtisadçı alimlər haqqında məqalələri mütəma-
di olaraq “İqtisadiyyat” qəzetinin səhifələrin-
də dərc edilir. Bundan əlavə, sıx əməkdaşlıq 
əlaqələrinin nəticəsi olaraq müxtəlif vaxtlarda 
Auditorlar Palatası və “İqtisadiyyat” qəzeti-
nin birgə təşkilatçılığı ilə mühüm mövzulara 
həsr olunmuş dəyirmi masalar, konfranslar 
da təşkil olunmuşdur.  Palatanın 25 illik uğur-
lu və səmərəli fəaliyyətində isə, heç şübhəsiz, 
yarandığı ilk gündən ona  sədrlik edən iqtisad 
elmləri doktoru, professor Vahid Novruzo-
vun böyük əməyi vardır. Vahid müəllim hər 
zaman qarşısına qoyulan vəzifələri layiqincə 
icra etmiş, ölkə prezidentinin vacib tapşırıq və 
tövsiyələrinin icrasını, şəffaf biznes mühitinin 
formalaşmasını özünün əsas vəzifələri kimi 
müəyyənləşdirmişdir.  Məhz Vahid Novruzo-
vun səyi nəticəsində Palata 1999-cu ildə MDB 
məkanında ilk dəfə Azərbaycanda beynəlxalq 
Daxili Auditorlar İnstitutunun (IIA) “Audit - 
Azərbaycan” bölməsinin yaradılmasına nail 
olmuşdur. 
Elə bütün bunların nəticəsidir ki, Auditorlar Pa-

latasının fəaliyyəti ölkə rəhbərliyinin də diqqə-
tindən yayınmamış,  Prezident İlham Əliyevin 
2011-ci il 15 sentyabr və 2016-cı il 4 aprel tarixli 
sərəncamları ilə ölkədə auditor xidmətinin in-
kişafında xidmətlərinə görə Auditorlar Palatası 
işçilərinin və üzvlərinin bir qrupu “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif edilmişdir. Eyni zamanda, ölkə 
prezidentinin 2020-ci il 6 yanvar tarixli Sərən-
camı ilə Azərbaycan Respublikasında auditor 
xidməti sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəa-
liyyətinə görə Vahid Novruzov “Şöhrət” orde-
ninə layiq görülmüşdür.
Mən də respublika həyatında 25 il ərzində mü-
hüm işlər görmüş, ölkəmiz üçün vacib olan ad-
dımların atılmasında iştirak etmiş Auditorlar 
Palatasına müvəffəqiyyətlər diləyir, müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının uğurlu inkişafı 
naminə səmərəli fəaliyyətində nailiyyətlər ar-
zulayıram.

Ziyad Səmədzadə, 
Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, 

Milli Məclisin deputatı, akademik

«İqtisadiyyat»  qəzeti

Ümummilli liderimiz, müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin memarı və 
qurucusu Heydər Əliyev tərəfindən 
1994-cü ildə imzalanmış “Auditor xid-
məti haqqında” Azərbaycan Respubli-
kasının Qanununa uyğun olaraq yara-
dılmış və 1996-cı il 5 aprel tarixindən 
fəaliyyətə başlamış Azərbaycan Res-
publikası Auditorlar Palatasının 25 ili 
tamam olur. Bu münasibətlə 2021-ci il 
5 aprel tarixində Auditorlar Palatasının 
fəaliyyətə başlamasının 25 illiyinə həsr 
olunmuş onlayn tədbir keçirildi. Təd-
birə başlamamışdan öncə iştirakçılar 
xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin Fəxri Xiyabanda məzarını zi-
yarət etdilər.
Tədbiri Azərbaycan Respublikası Au-
ditorlar Palatasının icraçı direktoru Sə-
buhi Gülməmmədov açaraq, qonaqları 
salamladı və “Azərbaycan auditi - 25 
ildə” mövzusunda məruzə söyləmək 
üçün sözü Palatanın sədri, iqtisad 
elmləri doktoru, professor Vahid Nov-
ruzova verdi. V.Novruzov geniş mə-
ruzə ilə çıxış edərək, “Auditor xidməti 
haqqında” qanunun qəbul edilməsinin 
və ölkədə audit sisteminin formalaş-
masının bilavasitə Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin adı ilə bağl olduğunu bildir-
mişdir: “Azərbaycanda mükəmməl 
maliyyə nəzarəti sisteminin yaradılma-
sı və mövcud nəzarət mexanizmlərinin 
bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyətlə-
rinə uyğunlaşdırılması Ulu Öndəri-
mizin dövlət quruculuğu siyasətində 

daim diqqət mərkəzində saxlanılan 
məsələlərdən biri olmuşdur. Bu yerdə 
Azərbaycan cəmiyyətində şəffaflığın 
bərqərar olunması sahəsində “İstehsal, 
xidmət, maliyyə-kredit fəaliyyətinə 
dövlət nəzarətinin qaydaya salınması 
və əsassız yoxlamaların qadağan edil-
məsi barədə” 1996-cı il 17 iyun tarixli 
fərman və “Azərbaycan Respublika-
sında iqtisadi cinayətkarlığa qarşı 

mübarizə sahəsində bəzi tədbirlər 
haqqında” 1998-ci il 27 yanvar tarixli 
sərəncam xüsusi qeyd olunmalıdır”. 
Palatanın son 25 ildə gördüyü işlər-
dən və ölkəmizdə auditin inkişafın-
dan danışan Vahid Novruzov, “Azər-
baycanda auditin keyfiyyətcə yeni 
inkişaf mərhələsi 2003-cü ildən in-
diyə qədərki dövrü əhatə edir. Məhz 

bu dövrdə auditin hüquqi qanunve-
ricilik bazası təkmilləşdirilmiş, audit 
ölkənin iqtisadi və ictimai həyatında 
möhkəmlənmiş, Azərbaycan auditi-
nin beynəlxalq qurumlar tərəfindən 
tanınması və xarici əlaqələrinin güc-
lənməsi baş vermişdir və bu sahədə 
iş indi də davam etdirilməkdədir”, - 
deyə bildirmişdir. O, eyni zamanda, 
xüsusi olaraq, ölkə prezidentinin au-
ditə verdiyi dəstəkdən və Palatanın 
bir sıra əməkdaşlarının və üzvlərinin 
əməyinin qiymətləndirilməsindən 
bəhs etmişdir: “Ölkəmizdə auditin 
yaranması və bərqərar olması Azər-
baycan xalqının Ulu Öndəri Heydər 
Əliyevin, inkişafı və beynəlxalq are-
naya çıxması isə Prezident İlham Əli-
yevin adı ilə bağlıdır. Çünki dünya-
nın heç bir ölkəsində belə mükəmməl 
hazırlanmış uzunömürlü, beynəlxalq 
maliyyə qurumları və xarici həmkar-
larımız tərəfindən yüksək dəyərlən-
dirilmiş və dünyada getdikcə model 
qanun səviyyəsində qəbul edilməyə 
başlamış nə audit qanunvericiliyi var, 

nə də dövlət və ya hökumət başçısı sə-
viyyəsində göstərilən diqqət və qayğı. 
Bunun bariz nümunəsi kimi Auditor-
lar Palatasının üzvləri və əməkdaşla-
rının yüksək dövlət təltiflərinə layiq 
görülməsi ölkə auditorlarını bir daha 
ruhlandırmaqla bərabər, üzərimizə 
düşən vəzifələri yeni dövrün çağırış-
ları tələbindən daha məsuliyyətlə iş-

ləməyə sövq edir”.  
Palata sədri perspektivdə nəzərdə 
tutulan işlərdən cə qarşıda duran və-
zifələrdən də söz açmışdır: “Azərbay-
canda auditin 25 illik inkişaf təcrübəsi 
audit sistemində bəzi məsələlərin də 
təxirə salınmadan həllini zəruri edir. 
Belə ki, bazar infrastrukturu olmaq 
etibarilə milli iqtisadiyyatın, ilk növ-
bədə sahibkarlığın inkişafına töhfə-
sini daha da artırmaq üçün auditor 

xidmətinin daha geniş anlamda qəbul 
edilməsi, həmin anlayışa sifarişçilərə 
iqtisadi strategiyaya dair məsləhət 
və tövsiyələr verməkdən tutmuş op-
timallaşdırma məsələlərinə qədər 
əhatəli bir xidmət sahəsinin daxil edil-
məsi tələb olunur. Beynəlxalq audit 
praktikasında istifadə olunan fəaliy-
yət növlərinin və metodlarının geniş 
tətbiqi ölkəmizdə auditin təşkilinin 
əsas istiqamətləri kimi mühüm əhə-
miyyət kəsb edir.”
Sonra Auditorlar Palatasının 25 illi-
yinə həsr edilmiş “Azərbaycan auditi 
- 25” sənədli filmi nümayiş etdirildi 
və yubileylə əlaqədar yerli və xarici 
qurumlardan daxil olmuş təbriklə-
rin siyahısı oxundu. Tədbirdə Azər-
baycan İqtisadçılar İttifaqının sədri, 
Beynəlxalq İqtisadçılar İttifaqının 
vitse-prezidenti, millət vəkili, akade-
mik Ziyad Səmədzadə, Azərbaycan 
Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı – “Azə-
rittifaq”ın sədri, Azərbaycan Koope-
rasiya Universitetinin rektoru, Azər-

baycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, 
millət vəkili, iqtisad elmləri doktoru, 
professor Eldar Quliyev, Azərbay-
can Respublikası Hesablama Palata-
sının sədri Vüqar Gülməmmədov, 
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyasının sədri, millət və-
kili Səttar Mehbalıyev, Azərbaycan 
Respublikasının Baş prokuroru ya-
nında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsinin rəisi Nazim Rəcəbov, 

AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun 
nəzdində “Post-konflikt Ərazilərin 
Bərpası Elmi Mərkəzi”nin rəhbəri, 
AMEA-nın müxbir üzvü Akif Mu-
sayev, Azərbaycan Banklar Assosia-
siyasının prezidenti Zakir Nuriyev, 
Auditorlar Palatası Şurasının üzvü, 
“Ernst & Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.
Vi.” şirkətinin Azərbaycan Respublika-
sındakı filialının idarəedici partnyoru 
İlqar Vəliyev, Azərbaycan Professional 
Maliyyə Menecerləri Assosiasiyasının 
prezidenti Nuriyyə Novruzova, Azər-
baycan Mühasiblər və Risk Peşəkarları 
Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri 
Günay Şahbazova, Auditorlar Palatası-
nın üzvü, “LŞ Audit” MMC-nin direk-
toru Fərhəddin Hüseynov Palatanın 
yubileyi ilə əlaqədar təbrik nitqi söy-
ləyərək öz ürək sözlərini bildirdilər. 
Tədbirin sonunda Azərbaycan audi-
torları adından Zati-aliləri cənab İlham 
Əliyevə müraciət qəbul olundu. 
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 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 127810,55 93432,77 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 18894,4 15854,77 
Təxirə salınmış vergi aktivləri 2122,5 336,39 
Uzunmüddətli debitor borcları     
Uzunmüddətli maliyyə aktivləri:     
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
İştrak payı metodu ilə uçota alınmış 
investisiyalar 

    

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair aktivlər     
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 148827,45 109623,93 

II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 38054,77 32049,71 
birbaşa sığorta üzrə     
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə :     
- təkrarsığortaçı üzrə     
- təkrarsığortalı üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə      
iddia tələbləri üzrə      
işçi heyəti üzrə      
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 38054,77 32049,71 
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

735,87 377,28 

kassa      
hesablaşma hesabı  735,87 377,28 
valyuta hesabı      
depozit hesablar      
sair pul vəsaitləri      
Qısamüddətli maliyyə aktivləri:     
dövlət qiymətli kağızları     
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

    

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə     
Sair qısamüddətli aktivlər: 0 0,00 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri     
verilmiş  avanslar     
təhtəl hesablar     
Sair aktivlər 2644,24 1144,24 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 41434,88 33571,23 
CƏMİ AKTİVLƏR 190262,33 143195,16 

  

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri:   
birbaşa sığorta üzrə 
 sığorta haqları 

  

təkrarsığorta üzrə  
təkrarsığorta haqları 

  

sığorta ödənişlərində təkrarsığortaçıların 
payı üzrə  

  

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr üzrə 
komissyon muzdlar üzrə 

  

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

  

İnvestisiya gəlirləri üzrə    
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər  508418,45 

CƏMİ  GƏLİRLƏR 508418,45 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri:   
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri 
üzrə 

  

qaytarılan sığorta haqları üzrə   
tənzimləmə xərcləri   
təkrarsığortaya verilmiş  
sığorta haqları üzrə 

  

qarşısıalınma tədbirləri  
fonduna ayırmalar üzrə 

  

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  644438,02 
Sair xərclər    

CƏMİ  XƏRCLƏR 644438,02 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) -136019,57 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl 
 mənfəət (zərər) 

-136019,57 

Mənfəət vergisi   
Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

-136019,57 

 
BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR 

manatla 
Göstəricilərin adları Hesablan-

mışdır  
Faktiki 

ödənilmişdir 
Mənfəətdən  vergi  0,00 0,00 
Əlavə dəyər vergisi 0,00 0,00 
Gəlir vergisi  0,00 0,00 
Əmlak vergisi  1036,60 1222,74 
Torpaq vergisi  0,00 0,00 
Aksizlər  0,00 0,00 
Ödəmə mənbəyində  
vergi (14%)+10% 

7109,20 7065,04 

Sair vergilər 0,00 0,00 
Sosial sığorta və  
təminat (22%) 

73554,41 78375,41 

Məcburi ödənişlər (3%) 26556,21 29542,65 
Məcburi ödənişlər (0.5%) 4013,04 4140,71 
İqtisadi sanksiyalar 0,00 0,00 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I . KAPİTAL     
Ödənilmiş nominal (nizamnamə) 
kapitalı  

10,00 10,00 

Emissiya gəliri     
Geri alınmış kapital (səhmlər)     
Kapital ehtiyatları:     
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat     
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

-360670,14 -496689,71 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -214442,25 -136019,57 
Mühasibat uçotu siyasətində dəyişik-
liklərlə bağlı mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət  (ödənilməmiş zərər) 

-146227,89 -360670,14 

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital -360660,14 -496679,71 

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları:     
Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:      
Qarşısıalınma tədbirləri fondu      
Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri 0 0,00 
Kreditor borcları : 0,00 0,00 
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə     
sosial sığorta və təminat üzrə      
digər məcburi ödənişlər üzrə      
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 0,00   
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları üzrə 
öhdəliklər: 

    

təkrarsığortaçı üzrə     
təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 0 0,00 

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 126557,03 99711,00 
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər     
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 95814,96 91589,39 
əməyin ödənilməsi üzrə  31465,25 36970,62 
büdcə üzrə 2136,49 2111,87 
sosial sığorta və təminat üzrə  28742,82 29160,31 
digər məcburi ödənişlər üzrə  0,00 0,00 
asılı təşkilatlar üzrə 0 0 
sair kreditorlar 33470,4 23346,59 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla hesablaşmalar 328550,48 448574,48 
Sair öhdəliklər 

   
    

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 550922,47 639874,87 
CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 550922,47 639874,87 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 190262,33 143195,16 
 

DeFi maliyyəsi hazırda blokçeyn 
və kriptovalyuta sənayesinin 
sürətlə inkişaf edən və ən çox 
müzakirə edilən sektorlarından 
biridir. DeFi (Decentralization 
Finance)  blokçeyn texnologiyası 
əsasında qurulmuş xidmətlər və 
tətbiqetmələr şəklində olan ma-
liyyə alətləridir. Mərkəzləşdiril-
məmiş maliyyənin əsas vəzifəsi 
bank sektoruna alternativ olmaq 
və mövcud maliyyə sisteminin 
ənənəvi texnologiyalarını açıq 
mənbəli protokollarla əvəzləş-
dirməkdir. DeFi-nin hədəfi bey-
nəlxalq bank sistemini müstəqil 
və daha şəffaf etməkdir. 2008-ci 
ildəki qlobal maliyyə böhranın-
dan sonra müasir maliyyə sis-
teminə etibar məsələsi xüsusilə 
kəskinləşdi. Xüsusilə, müəyyən 
siyasətə tabe olan bir qrup insan 
tərəfindən idarə olunan banklara 
inam azaldı. İdarəetmədə insan 
faktorunun olması isə bacarıqsız 
menecment, səhv proqnozlaşdır-
ma və korrupsiya risklərini artırır. 
Maliyyə böhranı ənənəvi maliyyə 
sisteminin çatışmazlıqlarını üzə 
çıxardı və mərkəzi idarəetməsi 
olmayan bir maliyyə sisteminin 
yaradılmasına zəmin yaratdı.
Mərkəzləşdirilməmiş maliyyə (və 
ya sadəcə DeFi) bokçeyn şəbəkələ-
ri əsasında qurulmuş maliyyə tət-
biqetmələri ekosisteminə istinad 
edir. DeFi müstəqil bir məhsul və 
ya şirkət deyil,  banklar, sığorta 
şirkətləri, istiqraz və pul bazarla-
rı kimi maliyyə qurumlarını əvəz 
edən məhsul və xidmətlər toplu-
sudur. İdeya ondan ibarətdir ki, 
internetə çıxışı olan istənilən şəxs 
vasitəçi olmadan borc almaq, borc 
vermək və digər maliyyə xidmət-
lərindən istifadə etmək imkanı 
əldə etsin. Mərkəzi idarəetməsi 
olmayan maliyyə tətbiqləri istifa-
dəçilərə xidmətlərini birləşdirmək 
üçün əlavə imkanlar da yaradır. 
DeFi mərkəzləşdirilməmiş sis-
temlərə və şəbəkələrə əsaslanan 
yeni maliyyə alətləri dəsti kimi 
müəyyən edilə bilər. Onu hazır-
da əsasən blokçeyn və ethereum 
smart müqavilələrdən istifadə 
edən bir platforma kimi düşün-
mək olar. Bəzən bu uyğunlaşma 
səbəbindən DeFi tətbiqetmələrini 
pul “LEGO”-ları da adlandırırlar. 
DeFi internet və blokçeyn texno-
logiyasının yaratdığı imkanlar 
əsasında mümkün olan ən opti-
mal maliyyə sistemi mühitinin ya-
radılması üçün 2 əsas xüsusiyyətə 
malikdir:
1. Mərkəzsizləşdirmə və özünüi-
darəetmə. DeFi-də mərkəzləşdi-
rilmiş idarəetmə strukturları yox-
dur. Biznes əməliyyatları aparmaq 
qaydaları iştirakçı tərəflər arasın-
da əvvəlcədən smart müqavilədə 
qeyd edilir. DeFi protokolları kod 
sətri kimi yazılır və hər bir şəbəkə 
iştirakçılarına ayrı-seçkilik etmə-
dən bərabər münasibət göstərdi-
yindən kodu aldatmaq mümkün 
deyil. Kod tam olaraq proqram-
landığı kimi işləyir və hər hansı 
bir səhv aşkarlanarsa, bu, tez bir 
zamanda ortaya çıxacaqdır. Smart 
müqavilə işə salındıqdan sonra 
DeFi tətbiqi minimal dərəcədə 
insan müdaxiləsi və ya ümumiy-
yətlə qıraqdan müdaxilə olmadan 
öz-özünə işləyə bilir.
2. Şəffaflıq və əlçatanlıq. Dünya 
Bankının hesablamalarına əsasən, 
hazırda dünyada 1,7 milyarddan 
çox insanın heç bir maliyyə təş-
kilatında hesabı yoxdur. Bunlar 
əsasən aşağı gəlirli insanlardır və 
bank hesabının olmamasının əsas 
səbəbləri yoxsulluq, coğrafi çətin-
lik və banklara etibar məsələlə-
ridir. DeFi isə bu 1,7 milyard in-
sanın maliyyə resurslarına çıxış 
imkanlarını asanlaşdırma poten-
sialına malikdir. Mərkəzləşdiril-
məmiş maliyyə tətbiqetmələrinə 
daxil olmaq üçün mobil telefon 
və internet bağlantısı kifayət edir. 
DeFi coğrafi mövqeyindən və si-
yasi baxşlarından aslı olmayaraq, 
hər kəs üçün sərfəli maliyə re-
surslarına çıxışı təmin edir. DeFi 
protokollarının mənbə kodu şəf-
fafdır və audit üçün açıqdır. Bü-

tün əməliyyatlar publik xarakter 
daşıyır. Bu faktor smart müqa-
vilənin funksionallığını anlamağa 
və səhvləri operativ müəyyən et-
məyə imkan verir. DeFi ekosiste-
mində istənilən şəxs müstəqil ola-
raq tətbiq yarada və istifadə edə 
bilər. Ənənəvi maliyyə sektorun-
dan fərqli olaraq burada mürək-
kəb formaların doldurulmasını 
tələb edən hər hansı tənzimləyici 
və ya nəzarətçilər yoxdur. İstifa-
dəçilər elektron cüzdanlar vasitəsi 
ilə birbaşa smart müqavilələrlə in-
teqrasiya olunur. 
Ənənəvi maliyyə sistemi banklara 
və mübahisəli məsələlərin həllini 
təmin edən məhkəmələrə əsasla-
nır. DeFi-də isə məhkəmə və digər 
vasitəçilərə ehtiyac yoxdur. Smart 
müqavilələr mümkün olan hər bir 
mübahisənin həllini qabaqcadan 
müəyyənləşdirir və istifadəçilər 
də öz növbəsində bütün vəsait-
lərini nəzarət altında saxlayırlar. 
Bitcoin və ethereum DeFi-nin ilk 
tətbiqetmələridir. Hər iki kripto-
valyuta mərkəzləşdirilmiş idarə-
etmə sistemi olmayan böyük 
kompüter şəbəkələri tərəfindən 
idarə olunur. Bitcoin bir çox in-
vestor tərəfindən inflyasiyadan 
qorunmaq üçün investisya aləti 
kimi istifadə edilir. Ethereum isə 
startuplar üçün kollektiv maliy-
yələşdirmə üçün faydalı vasitədir.
İlk DeFi tətbiqi Rune Christen-
sen tərəfindən qurulan Maker-
DAO-dur. MakerDAO ethereum 
blokçeyninə əsaslanan və hər han-
sı bir vasitəçi olmadan rəqəmsal 
aktivlərin depozitə götürülməsi 
və kreditləşməsi üçün yaradılmış 
bir xidmətdir. MakerDAO smart 
müqavilə və kreditlərin dəyərini 
tənzimləyən iki (DAI və MKR) 
valyutadan ibarətdir.
Hazırda DeFi seqmentinin bazar 
kapitalizasiyası 8 milyard dollarla 
ümumi kriptovalyuta bazarının 
2,5%-ni təşkil edir. DeFi üzrə ba-
zar həcmi və ya bazar kapitaliza-
siyası deyərkən müvafiq protokol-
ların təminatı (girov) kimi smart 
müqavilələrdə saxlanılan vəsaitin 
miqdarı və protokolların idarə 
edilməsində səs vermək hüququ 
verən tokenlərin dəyəri kimi başa 
düşülür. DeFi bazarının kapita-
lizasiyasını daima yeniləyən və 
əsas kateqoriyalarını təqdim edən 
ən yaxşı barometr  DeFiPulse.com 
saytıdır. 
Treyderlər və investorlar arasında 
ən populyar olan DeFi tokenlər 
bunlardır: Chainlink (LINK), yE-
arn Finance (YFI), Aave (LEND), 
Maker (MKR), Synthetix (SNX), 
Compound (COMP) və Wrapped 
BTC (WBTC). 2020-ci ilin əvvə-
lindən başlayaraq bu tokenlərin 
dəyəri və birjalardakı ticarət həc-
mi dəfələrlə artmışdır. Buna misal 
olaraq yEarn Finance (YFI) toke-
nini göstərmək olar. Cari ilin iyu-
lun 18-də yaradılarkən dəyəri 32 
dollar olan bu token martın 30-u 
36.160 dollara qədər dəyər qazan-
dı. DeFi maliyyəsinin əsas üstün 
cəhətləri:
• DeFi tətbiqlərinin əsas üstünlü-
yü adındadır – mərkəzsizləşdir-
mə! Bunun sayəsində ekosistem 
üzərində nəzarət istifadəçilər ara-
sında bərabər paylanır. Həddin-
dən artıq tənzimləmə və vasitəçi 
yoxdur, əməliyyatlar şəffaf və 
sürətli icra olunur;
• DeFi tətbiqləri səsvermə və 
smart müqavilələr ilə idarə olu-
nur. Smart müqavilələr ekosis-

temdə tərəflər arasında “oyun” 
qaydalarını yaratmağa imkan ya-
radır və qəbul edilmiş qanunun 
aliliyini təmin edir;
• Açıq mənbə. Opensource pro-
tokollarından istifadə edən xid-
mətlər hazırda daha etibarlı hesab 
edilir. Onları asanlıqla yoxlamaq, 
yenidən işləmək və digər xidmət-
lərlə inteqrasiya etmək olar.
DeFi-nin maliyyə konsepsiyası 
rəqəmsal aktivlərin qlobal maliy-
yə bazarına inteqrasiyasını asan-
laşdırmaqla ənənəvi maliyyə və 
siyasi sistemlərdən təsirlənməyən 
maliyyə xidmətləri təqdim etməyi 
hədəfləyir. Bu, daha şəffaf maliyyə 
sistemi yaratmağa və istifadəçilərə 
irqi, dini, yaş, siyasi və coğrafi 
mövqeyinə görə heç bir məhdu-
diyyət qoyulmadan müxtəlif ma-
liyyə alətlərindən istifadə etmək 
imkanı yaradacaq. DeFi bazarı-
nın necə inkişaf edəcəyini zaman 
göstərəcək. Bitcoin 2009-cu ildə 
maliyyə böhranına cavab olaraq 
yaradılmışdırsa, DeFi 2020-ci ildə 
koronavirus pandemiyasının təsi-
rini azaltmaq bəhanəsi ilə mərkəzi 
bankların kütləvi pul çap etmə-
sinə qarşı mübarizə elementi kimi 
də çıxış edə bilər.
Risklər. Hazırda DeFi maliyyə 
bazarına aqressiv şəkildə kapital 
axını müşahidə edilməkdədir və 
istənilən an bu, çökə bilər. Bu pro-
ses 2017-ci ilin İCO layihələrinə 
yatırılan “investisiya bumu”nu 
xatırladır. 2017-ci ildə İCO-lar bir 
çox investorlar tərəfindən etibar-
lı və faydalı layihələr kimi qəbul 
edilirdi. Bəzi İCO layihələr hətta 
bir neçə saat ərzində milyonlar-
la dollar investisiya cəlb etməyi 
bacarmışdı, halbuki, təşkilatçı-
lar real məhsulu deyil, yalnız bir 
biznes-ideyanı reklam edirdilər. 
Nəticədə yalnız ICO-nun deyil, 
ümumilikdə kriptovalyuta baza-
rının çöküşünün (2018-ci il) şa-
hidi olduq. DeFi- tokenlərin bö-
yük əksəriyyəti ilk dəfə Uniswap 
platformasına çıxarılaraq ticarət 
olunur. Treyderlər adətən yeni 
buraxılmış tokenləri iri birjalara 
əlavə edilmədən əvvəl almağa 
çalışırlar ki, sonradan daha baha 
qiymətə sata bilsinlər. Təbii ki, bu 
cür tələbatdan istifadə edən sax-
takarlar öz “fake” layihələr üzrə 
tokenlərini yaradaraq Uniswap-a 
əlavə edirlər. Uniswap mərkəz-
ləşdirilməmiş birja olduğundan 
orada layihələr üzrə verifikasiya 
və ya digər yoxlama prosedurla-
rı yoxdur. Təcrübəsiz investor isə 
rahatlıqla saxta tokeni almaqla 
gələcəkdə vəsaitlərinin itirilməsi 
ilə üzləşə bilər. Odur ki, bu sektor 
qısa müddət ərzində yüksək gəlir 
əldə etmə potensialına malik olsa 
da, investisiya etməzdən əvvəl 
real riskləri analiz etmək olduqca 
vacibdir.
DeFi maliyyə sisteminin gələcək-
də nə qədər effektiv olacağını və 
ümumiyyətlə mərkəzi idarəet-
mə orqanı olmayan bir maliyyə 
sisteminin cəmiyyət tərəfindən 
necə qəbul ediləcəyini indiki za-
manda qiymətləndirmək çətin-
dir. Bununla belə hesab edirəm 
ki, mərkəzləşdirilməmiş maliyyə 
(open finance) xidmətləri bazarı-
nın meydana gəlməsi irəliyə doğ-
ru böyük bir sıçrayışdır və krip-
tovalyuta sənayesi və blokçeyn 
texnologiyası sektoruna marağı 
stimullaşdıracaq.

Elnur Quliyev
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ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

8-14 aprel 2021-ci il

2021-ci ilin ilk rübündə əksə-
riyyəti şəhid ailələri üzvləri 

olan 150-dən çox xəstə pulsuz 
müayinə və müalicə olunub.

Əhalinin aztəminatlı təbəqə-
sinə təmənnasız xidmət gös-
tərən "Azercell Telekom" 
MMC-nin Mobil Diş və Mobil 
Göz Klinikaları 2021-ci ilin ilk 
üç ayında aktiv fəaliyyətini da-
vam etdirib. Pandemiya döv-
ründə belə fəaliyyət göstərən 
klinikaların həkimləri bütün 
təhlükəsizlik və gigiyena qay-
dalarına müvafiq şəkildə bu 
ilin ilk rübündə 150-dən çox 
xəstəni pulsuz müayinə və 
müalicə ediblər. 
Səyyar klinikalar respublika-

nın müxtəlif bölgələrində kim-
səsiz uşaqlar və aztəminatlı 
ailələrlə yanaşı, şəhid ailələri-
nin üzvləri və Vətən mühari-
bəsi qazilərinə xidmət göstə-
riblər. İlin əvvəlində Mobil Diş 
və Göz Klinikalarının həkim-
ləri Xudat şəhərinə səfər edib-
lər. Səfər zaman aztəminatlı 
ailələrin və şəhid ailələrinin 
üzvlərindən olan 52 uşaq Mo-
bil Diş Klinikasında müayinə-
dən keçib. Dişlərində problem 
aşkarlanan uşaqlar təmənna-
sız olaraq müalicə olunublar. 
2021-ci ilin birinci rübündə 
Azercell-in Mobil Göz Klini-
kasında 105 nəfər (53 uşaq, 52 
böyük)  ödənişsiz göz müa-
yinəsindən keçib. Təkcə Xudat 

şəhərində 50-dən çox xəstəyə 
yardım göstərilib. Bundan 
əlavə, Sumqayıtdakı 1 nömrəli 
Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkə-
zində 30 nəfər səyyar klinika 
həkimlərindən kömək alıb.  
Hesabat dövründə Sabunçu 
rayonunun Bakıxanov qəsə-
bəsində yaşayan şəhid ailələ-
rinin üzvləri üçün də pulsuz 
göz müayinəsi həyata keçiri-
lib.  Həmçinin, Bakıda “Dam-
la” aztəminatlı ailələrə qayğı 
İctimai Birliyinin 25 üzvü də 
Mobil Göz Klinikasının im-
kanlarından yararlanıblar. 
Qeyd edək ki, "Azercell Tele-
kom" MMC-yə məxsus və 10 
ildən çox müddətdə xüsusi 
qayğıya ehtiyacı olan əhaliyə 
təmənnasız xidmət edən mo-
bil klinikalar "Xəzər Qayğıkeş-
lik Layihəsi" İctimai Birliyinin 
dəstəyi ilə fəaliyyət göstərir. 
Bu müddət ərzində Mobil Diş 
və Göz Klinikalarının həkim-
ləri tərəfindən minlərlə insan 
müayinə edilib və zəruri müa-
licə alıb.

PAŞA Bank aprel ayının 5-i keçirilən 
mətbuat konfransında 2020-ci ilə dair 
fəaliyyətinin yekunlarını və törəmə 
bankları olan “PASHA Bank Georgia” 
SC və “PAŞA Yatırım Bankası” A.Ş.-nin  
maliyyə nəticələrini açıqlayıb. Tədbirdə 
Bankın İdarə Heyətinin sədri, baş icraçı 
direktor Taleh Kazımov və İdarə Heyəti-
nin üzvü, baş maliyyə inzibatçısı Bəhruz 
Nağıyev məruzəçi qismində çıxış edib.
PAŞA Bank, 2020-ci ildə də Azərbayca-
nın maliyyə sektorunda öz mövqeyini 
qorumağa və fəaliyyətini daha da geniş-
ləndirməyə davam edib. Bank, şəffaf biz-
nes təcrübələrini tətbiq edərək və ölkənin 
bank sahəsində şəffaflığın artırılmasına 
töhfə verərək korporativ və fərdi bank-
çılıq seqmentlərində yüksək keyfiyyətli 
maliyyə xidmətləri göstərməyi hədəflə-
yir. Bankın 2018-2020-ci illəri əhatə edən 
strateji inkişaf planında əsas hədəflərdən 
biri yüksək keyfiyyətli aktivlərin idarə 
edilməsi olub. Bank, aktivlərini yüksək 
likvidlik və yarı-likvidlik dərəcəsinə görə 
diversifikasiya edərək gəlirlilik və risk 
arasındakı balansı təmin edib.
PAŞA Bank, 591,935 min manat dəyə-
rində olan ümumi kapital həcmi ilə 
ölkənin ən böyük kommersiya ban-
kı mövqeyini qoruyub saxlayıb (2019: 
560,056 min manat). İl sonu etibarilə 
PAŞA Bankın cəmi aktivləri 6,111,711 
min manat təşkil edib. Bu göstərici 
ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 
12% artıb (2019: 5,440,439 min manat).
31 dekabr 2020-ci il tarixinə Bankın ak-
tivlərinin açıqlaması aşağıdakı kimidir:

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekviva-
lentləri - 20%
Müştərilərə verilmiş kreditlər - 43%
Kredit Təşkilatlarına verilmiş kreditlər - 7%
Qiymətli kağızlar portfeli - 27%
Digər cari və uzunmüddətli aktivlər - 3%
PAŞA Bank 2020-ci ildə ümumi kredit 
portfelini 13% artıraraq 2,682,856 min 
manata (2019: 2,363,909 min manat) 
çatdırıb və kreditləşmədə ciddi artım 
əldə edib. Portfel üzrə effektiv ehtiyat 
dərəcəsi 2,76% (2019: 2,83%) təşkil edib. 
Qeyd olunan dövr ərzində davamlı şə-
kildə müştərilərə xidmət göstərən Bank, 
son illər ərzində inkişaf etdirdiyi biznes 
əlaqələrindən bəhrələnir. Bunun nəticə-
si olaraq, PAŞA Bankın müştəri depoziti 
bazası 2020-ci ildə 4,091,379 min manata 
(2019: 3,788,941 min AZN) çatıb.
Müştəri depozitləri əsasən tələbli və 
müddətli hesablarda müvafiq olaraq 
66% və 34 % nisbətində cəmlənib (2019: 
57% and 43%). Bank, 2020-ci maliyyə ili 
üçün 79,843 min manat xalis mənfəət 
(2019: 77,097 min manat) qazandığını 
elan edib. Eyni dövr üçün toplam əmə-
liyyat gəlirləri 269,483 min manat təşkil 
edib ki, bu göstərici keçən ilin müvafiq 
dövrü ilə müqayisədə 7% çoxdur (2019: 

251,385 min manat). Bankın faiz gəlirlə-
ri 267,295 min manata, qeyri-faiz gəlir-
ləri 69,256 min manata çatıb. Nəticədə 
qeyri-faiz gəlirinin ümumi əməliyyat 
gəlirlərinə nisbəti 26% təşkil edib.
Beynəlxalq maliyyə institutları ilə 
əhatəli danışıqlar sayəsində geniş miq-
yaslı maliyyə alətlərindən istifadə im-
kanı əldə edən PAŞA Bank, korporativ 
müştərilərinə daha çox ticari maliyyə 
xidmətləri göstərməyə nail olub. Bank, 
həmçinin “Standard & Poor's” Qlobal 
Reytinq agentliyindən kredit reytinqi 
aldıqdan sonra müştərilərin maliy-
yələşdirilməsi üçün daha yaxşı şərtlər 
əldə edib. Bank, institusional səviyyədə 
müştərilərlə münasibətdə məhsuldarlı-
ğı artıraraq vaxtında peşəkar xidmətlər 
göstərmək üçün müxtəlif seminarlar və 
təlimlər keçirib.
2020-ci ildə sənədləşmə əməliyyatları 
balansı (maliyyələşdirmə sonrası daxil 
olmaqla) 347,004 min manat (2019: 
453,712 min manat) təşkil edib. PAŞA 
Bank 2020-ci ildə sərmayə yetərlilik nis-
bətinin ARMB-nin kapital qoyuluşları 
üzrə tələbinə uyğun olaraq 15.5% təşkil 
etdiyini açıqlayıb (2019: 11.9%). Bank, 
“Basel II” və “Basel III” dövrünü bitir-
dikdən sonra kapitalını dividendlər va-
sitəsilə səhmdarlara qaytararkən tələb 
olunan kapital səviyyələrinə diqqət ye-
tirməyə davam edir.
* Əksi göstərilmədikcə, bütün rəqəmlər 
31 dekabr 2020-ci il tarixi etibarilə təqdim 
edilib və audit olunmuş konsolidasiya 
edilmiş maliyyə hesabatlarına əsaslanıb.

Dünyanın tanınmış iqtisadi nəşrlərindən “Forbes” 35-inci 
dəfə dünyanın ən varlı adamlarının siyahısını hazırlayıb.
Marja xəbər verir ki, siyahıda 2 min 755 milyarder yer alıb. Bu 
sayın indiyədək ən yüksək milyarder sayı olduğu qeyd edilib.
“Forbes” tərəfindən hazırlanmış siyahıda sərvəti 1 milyard 
dolları aşanların cəmi sərvətlərinin 8 trilyon dollardan13,1 
trilyon dollara qalxdığı bildirilib. Siyahıdakı milyarderlərin 
sərvəti bir il ərzində 60%-dən çox artaraq 8 trilyon dollardan 
13,1 trilyon dollara yüksəlib.

OPEC+ may ayından etibarən 
neft istehsalını mərhələli olaraq 
artırmaq barədə qərar qəbul edib. 
OPEC+ istehsalın mayda gündə-
lik 350.000 barel, iyunda 350.000 
barel və iyulda gündəlik 400.000 
barel olmaqla cəmi 1,1 milyon 
barel artırılması barədə qərar 
qəbul edib.  
Qərardan sonra neft qiymətləri 
düşməyib, əksinə yüksəlib. Bakı 
vaxtı ilə saat 09:00-da Brent nefti 
3,4% bahalaşma ilə 64,86 dollar-
dan ticarət olunub.
Tələbin yaxşılaşması neft qiymət-
lərinin yüksəlməsinə səbəb olur.

Rusiya Baş nazirinin müavini 
Aleksandr Nova, "Bazardakı 
hərəkətləri yaxından izləməli-
yik və həddindən artıq "qızma", 
ya da ciddi bir kəsir meydana 
gəlməsinə icazə verməməliyik", 
-  deyib.

Asiyanın ən böyük inkişaf et-
miş iqtisadiyyatı 2021-ci ilin ilk 
rübündə müsbət göstəricilər nü-
mayiş etdirə bilib.
Yaponiyanın mərkəzi bankı, 
yaxud beynəlxalq adı ilə - Bank 
of Japan böyük istehsalçılar üzrə 
Tankan indeksinin 2021-ci ilin 
ilk rübü üzrə yeni göstəricilərini 
açıqlayıb.
İndeks 15 bənd artaraq, +5 göstə-
ricisində qərarlaşıb, bu isə əksər 
analitiklərin proqnozlaşdırdığı 
-2 ilə müqayisədə kifayət qədər 
yaxşı artımdır. Qlobal vaksin 
prosesinin sürətlənməsi, Çin-
də son aylarda iqtisadiyyatın 
sürətlə böyüməsi və ABŞ iqtisa-
diyyatında tətbiq olunan stimul-
laşdırma tədbirləri yapon biz-
nesmenlərini də ümidləndirib.
Rüblük Tanken indeksi yapon 
iqtisadiyyatı haqqında ən yax-
şı təsəvvür yaradan məlumat 
toplularından biridir və Bank of 
Japan biznesin vəziyyətini mü-
şahidə etmək üçün bu indeksin 
mütəmadi monitorinqini aparır. 
Araşdırma 10 minə yaxın şirkəti 

əhatə edir və onların 99%-i hə-
mişə bütün sualları cavablandı-
rırlar. Sənayenin dövri sahələrin-
də, o cümlədən neft sektorunda 
respondentlərin əksəriyyətinin 
cari illə bağlı münasibəti mənfi 
19-dan müsbət 19-a, qara metal-
lurgiyada mənfi 25-dən müsbət 
5-ə, kimya sənayesində mən-
fi 5-dən müsbət 5-ə, avtomobil 
sektorunda mənfi 13-dən müs-
bət 10-a, əksər məhsulları Çinə 
ixrac olunan istehsal avadanlıq-
larında isə mənfi 21-dən müsbət 
8-ə qədər dəyişmişdir.
Yapon şirkətləri bu il iqtisadiyya-
ta yatırılan investisiyaların 3% ar-
tacağını və milli valyutanın dolla-
ra nisbətdə məzənnəsinin hazırkı 
1 dollar = 110 yenlə müqayisədə 
sabitləşərək 1 dollar  = 106 yendə 
qərarlaşacağını proqnozlaşdırır. 
Xatırladaq ki, Yaponiya hökumə-
ti bu ilin əvvəlində koronavirus-
la mübarizə və iqtisadi aktivliyin 
artırılması üçün 73 trilyon yenlik 
(təqribən 660 milyard dollarlıq) 
üçüncü stimullaşdırma paketini 
təsdiq edib.


