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Milli Məclisin aprelin 5-də keçi-
rilən iclasında “İnvestisiya fəaliyyəti 
haqqında” yeni qanun layihəsi birin-
ci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb.
Parlamentin İqtisadi siyasət, sənaye 
və sahibkarlıq komitəsinin sədri Ta-
hir Mirkişili layihə barədə məlumat 
verib.
Bildirilib ki, təqdim olunan sənəd 
Prezident İlham Əliyevin “İnves-
tisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi 
və xarici investorların hüquqlarının 
qorunması ilə bağlı bir sıra tədbirlər 
haqqında” Sərəncamında “İnvesti-
siya fəaliyyəti haqqında” və “Xarici 
investisiyanın qorunması haqqında” 
qanunların əsasında yeni “İnvesti-
siya fəaliyyəti haqqında” qanun la-
yihəsinin yaradılması barədə göstəri-
şinə uyğun hazırlanıb.
İnvestisiyaların iqtisadiyyatda mü-

hüm rol oynadığını deyən komitə 
sədri regionda investisiya cəlbedici-
liyi ilə seçilən ölkə kimi Azərbaycan 
iqtisadiyyatına qoyulan investisiya-
larla bağlı göstəriciləri açıqlayıb. O, 
keçən dövr ərzində Azərbaycan iqti-
sadiyyatının struktur və məzmunca 
xeyli dəyişdiyini, yeni çağırışlar fo-
nunda yeni tənzimləmələrin aktual-
laşdığını qeyd edib.
Bu cəhətdən müzakirəyə təqdim olu-
nan layihənin əhəmiyyətini vurğula-
yıb, ümumi çərçivə xarakteri daşıdı-
ğını bildirib və sənədi iqtisadiyyatın 
strukturunun, biznes mühitinin tək-
milləşməsi, investisiya cəlbedicili-
yinin artırılması baxımından irəliyə 
doğru atılmış mühüm bir addım kimi 
xarakterizə edib.
Sənəd səsvermədən sonra birinci 
oxunuşda qəbul olunub.

Müasir dövrdə transfer qiyməti bey-
nəlxalq vergitutma sahəsinin aktual 
mövzularından birinə çevrilib.
Mövzunu vergi üzrə mütəxəssis Meyxa-
nım Ələkbərova şərh edib.
Onun sözlərinə gərə, transfer qiymətləri-
nin aktuallaşmasının əsas səbəblərindən 
biri son illərdə beynəlxalq ticarət döv-
riyyəsinin böyük hissəsinin transmilli 
şirkətlərin payına düşməsi və dövlətlə-
rin hər il bu sahədə vergidən yayınma 
halları hesabına külli miqdarda gəlirdən 
məhrum olmasıdır. Respublikamızda da 
bu sahədə vergi inzibatçılığının təkmil-
ləşdirilməsi və vergi nəzarətinin güclən-
dirilməsi məqsədilə Vergi Məcəlləsinə 
bir sıra dəyişikliklər və əlavələr edilib.
M.Ələkbərova qeyd edib ki, təcrübədə 
rezidentin özünün daimi nümayəndə-
likləri ilə apardığı əməliyyatlara tez-
tez rast gəlinir. Vergi Məcəlləsinin 14-
1.2.1-ci maddəsi dəyişiklikdən əvvəl bu 
əməliyyatlar üzrə transfer qiymətləri-
nin tətbiqini istisna edirdi. Dəyişiklik-
lərdən sonra isə rezidentin başqa döv-
lətlərdə (ərazilərdə) yerləşən hər hansı 
nümayəndəliyi, filialı və digər bölmə-
si arasında apardığı əməliyyatlara da 
transfer qiymətinin tətbiqi nəzərdə tu-

tulur. Bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə asılı 
olmayan şəxslər arasında sövdələşmə 
yolu ilə vergidən yayınma məqsədi da-
şıyan qiymətlərdə və əməliyyatlarda bir 
çox manipulyasiyalara rast gəlmək olur. 
Bu vəziyyət vergidən yayınma halları-
nı artırır. Ölkəmizdə bu kimi hallarda 
vergidən yayınma hallarının qarşısının 
alınması məqsədilə Vergi Məcəlləsinə 
edilmiş dəyişikliyə əsasən, transfer qiy-
məti bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə asılı 
olmayan şəxslər arasında aparılan əmə-
liyyatlara da tətbiq ediləcək, bu şərtlə 
ki, şəxslər beynəlxalq əmtəə birjalarında 
ticarət olunan məhsullar üzrə əməliyyat 
aparmış olsunlar və ya Azərbaycan Res-
publikasının rezidenti və ya qeyri-rezi-
dentin Azərbaycan Respublikasındakı 
daimi nümayəndəliyinin vergi ili ərzin-
də ümumi gəlirləri 30 milyon manatdan 
çox və hər bir qeyri-rezident şəxslə apar-
dığı əməliyyatların həcminin ümumi gə-
lirlərdə (xərclərdə) xüsusi çəkisi 30 faiz-
dən artıq olsun.
Mütəxəssis vurğulayıb ki, həmin əmə-
liyyatlarda beynəlxalq qiymətləndirmə 
prinsiplərinin tətbiqi həm bazarda rəqa-
bətin artmasına, həm də vergitutma ba-
zasının genişlənməsinə səbəb olacaq. 

Vergiödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər ver-
gi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, 
hansı sənədləri təqdim etməlidir?
Dövlət Vergi Xidmətindən  bildirilib ki, vergi ilində 
vergiödəyicisi sahibkarlıq fəaliyyətini və ya digər ver-
gi tutulan əməliyyatlarını müvəqqəti dayandırdıqda, 
“Vergiödəyicisinin, onun filialının, nümayəndəliyinin 
və ya digər təsərrüfat subyektinin (obyektinin) fəaliy-
yətinin və digər vergi tutulan əməliyyatlarının dayan-
dırılması haqqında arayış”ı təqdim etməlidir.
Arayışda sahibkarlıq fəaliyyətinin və ya digər vergi 
tutulan əməliyyatların dayandırılmasının müddəti 
göstərilməlidir. Qeyd olunan müddət bitdikdə, fəa-
liyyətin dayandırılması barədə yenidən müraciət 
edilmədikdə isə fəaliyyətinin dayandırılması haqda 
müraciətdə göstərilən son tarixdən sonrakı gündən 
etibarən vergiödəyicisinin fəaliyyəti aktivləşir və mü-
vafiq bəyannamələrin vergi orqanına təqdim olunma-
sı üzrə öhdəlik yaranır.
Eyni zamanda, vergiödəyicisinin hesabat dövründə 
sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər vergi tutulan əmə-
liyyatı olmadığı halda, o, vergi orqanına vergi he-
sabatının əvəzinə, hesabatın təqdim edilməsi üçün 

müəyyən edilmiş müddətdən gec olmayaraq “Vergi, 
məcburi dövlət sosial sığorta, işsizlikdən sığorta və 
icbari tibbi sığorta haqları üzrə öhdəliklərin yaranma-
ması haqqında arayış” təqdim etməlidir.
Həmin arayışı və ya vergi hesabatını əsas olmadan 
müəyyən edilən müddətdə təqdim etməyən vergiö-
dəyicilərinə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası 
tətbiq edilir.
Vergiödəyicisinin sahibkarlıq fəaliyyəti və ya digər 
vergi tutulan əməliyyatları olmadığı halda, vergi 
ödəmək öhdəliyi yaranmır.

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) və 
“Birgə İnvest”in təmin etdiyi dövlət dəstəyi ilə yara-
dılmış “Caspian Textile” müəssisəsi istehsal gücünü 
və məhsul çeşidini artırır. Bakının Qaradağ rayonun-
da fəaliyyət göstərən müəssisənin yaradılmasına KO-
BİA və “Birgə İnvest” vasitəsilə maliyyə mənbələrinə 
çıxış, biznesin planlaşdırılması və təşkili, daxili bazar 

araşdırmalarının aparılması, biznes planın tərtib edil-
məsi, işçi heyəti üçün təlimlərin təşkili istiqamətlərin-
də dəstək göstərilib.
KOBİA-dan  bildirilib ki, aprelin 5-də agentliyin nü-
mayəndələri müəssisədə istehsal prosesi ilə tanış 
olub, gələcək planlar və lazımi dəstək barədə fikir mü-
badiləsi aparıblar. Məlumat verilib ki, hazırda müəs-
sisə tərəfindən müxtəlif uniformalar, məktəbli, işçi və 
sair geyimlər istehsal edilir, işçi dəbilqələri, əlcəklər, 
ayaqqabılar və respiratorlar satışa çıxarılır. Müasir 
avadanlıqlarla təchiz edilmiş müəssisədə tikiş, boya, 
naxış, model dizayn və konstruktor büroları var. Son 
bir ildə müəssisədə aylıq istehsal gücü 15 min ədəd 
geyimə çatdırılıb. Yeni tekstil məhsullarının istehsalı 
və müəssisənin istehsal gücünün aylıq 30 min ədəd 
geyimə çatdırılması istiqamətində müvafiq işlər gö-
rülür. Müəssisədə 60-a yaxın işçi çalışır. Həssas əhali 
qrupuna aid olan insanların uyğun vəzifələrdə işlə tə-
min olunmasına diqqət yetirilir.
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Yaradılma tarixi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlı olan müstəqil Azərbaycanın energetika siste-
mi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin daimi diqqəti və  müxtəlif vaxt-
larda bu sahənin inkişafına yönələn dövlət proq-
ramlarına uyğun olaraq daha da inkişaf etdirilərək 
beynəlxalq standartlara uyğun səviyyədə əsaslı 
surətdə yenidən qurulmuşdur. Bu sahədə həyata ke-
çirilən uğurlu dövlət siyasətinin  nəticəsidir ki,  bu 
gün istehlakçıların dayanıqlı və fasiləsiz elektrik 
enerjisi ilə təchizatı təmin olunmuş, şəbəkədə itkilər 
minimuma endirilmiş, paylayıcı şəbəkənin ötürmə 
imkanları artırılmış, qəza açılmaları aradan qaldı-
rılmışdır. Paylayıcı şəbəkələrdə yenidənqurma işlə-
ri hazırda da uğurla davam etməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İl-
ham Əliyevin 10.02.2015-ci il tarixli Sərəncamına 
əsasən yaradılan və ölkənin enerji təminatında bö-
yük rolu olan “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
bu il fəaliyyətinin 7-ci ildönümünü qeyd edir.
Müsahibimiz “Azərişıq” ASC Maliyyə Departa-
mentinin direktoru Namiq Orucovdur.

- Namiq müəllim, “Azərişıq” ASC haqqında bir qə-
dər məlumat verərdiniz. 
 - İnkişaf etməkdə olan Azərbaycan iqtisadiyyatı-
nın çiçəklənməsinə, əhalinin rifah halının yaxşılaş-
dırılmasına maksimum fayda vermək “Azərişıq” 
ASC-nin əsas vəzifəsidir. İstehlakçıların fasiləsiz, 
dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təchiz 
edilməsi, xidmətlərin göstərilməsi zamanı fay-
da-xərc səmərəliliyinə nail olunması, abonentlərlə 
xidməti münasibətdə peşə etikası standartlarına 
əməl olunması, bütün işçi heyəti üçün sağlam və 
etibarlı iş mühitinin təmin edilməsi “Azərişıq” AS-
C-nin fəaliyyətinin başlıca məqsədini təşkil edir.
Qeyd olunan prinsipləri rəhbər tutaraq, “Azərişıq” 
ASC ölkənin bütün regionlarında, xüsusən də iş-
ğaldan azad edilmiş ərazilərdə dağıdılmış elektrik 
şəbəkələrinin bərpası istiqamətində genişmiqyaslı 
bərpa, yenidənqurma və təmir işlərini həyata ke-
çirir. İstismar müddəti bitmiş və sıradan çıxmış 
avadanlıqlar daha müasir və güclü texnika ilə əvəz 
olunur. Yeni yarımstansiyalar tikilir, Komplekt 
Transformator Məntəqələri quraşdırılır, yeni kabel 
xətləri çəkilməklə yanaşı, sıradan çıxmış kabel xət-
ləri yeniləri ilə əvəz edilir.

- Sizin fikrinizcə, şirkətlərdə maliyyə direktorunun 
fəaliyyətinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Müasir 
dövrün tələblərinə cavab vermək üçün ölkəmizdə 
biznesin inkişafı ilə bağlı onun funksiya və və-
zifələri necə dəyişəcək?
- Hər şeydən əvvəl, maliyyə direktoru təkcə maliy-
yəçi deyil, həm də menecer olduğundan, idarəet-
məyə çox vaxt ayırmalı və hər şeyi özü etməyə 
çalışmamalıdır. Əks halda, heç bir irəliləyiş, şəxsi 
inkişaf olmayacaq. İdarə oluna bilən bir sistem ya-
ratmaq lazımdır: vəzifə və məsuliyyətləri aydın şə-
kildə müəyyən edilmiş, şöbələr arasında qarşılıqlı 
əlaqə qurulmuş bir struktur qurmaq, bu strukturu 
ixtisaslı mütəxəssislərlə təmin etmək və ya mövcud 
kadrların səviyyəsini yüksəltmək. Eyni zamanda, 
avtomatlaşdırmaya daha çox vaxt sərf edilməlidir 
ki, bir çox prosesləri daha operativ yerinə yetirmək 

imkanı olsun. Digər 
şirkətlərin təcrübəsinə 
- kimin, necə və nə et-
diklərinə baxmaq və ən 
yaxşısını mənimsəmək 
də çox vacibdir. 

- Müasir dövrdə müəs-
sisələrin maliyyə struk-
turunda çalışan kadr-
lara hansı yeni tələblər 
qoyulub? Rəhbərlik et-
diyiniz departamentin 
işçiləri bu tələblərə ca-
vab verirmi?
- Hər bir müəssisənin uğurlu işinin təminatı bura-
da işləyən savadlı, yüksəkixtisaslı mütəxəssislər, öz 
işinin peşəkarı olan insanlardır. İnsanlar müstəqil 
qərar qəbul etməli və onlara qoyulan tələbləri qiy-
mətləndirə bilməlidirlər. Bundan əlavə, işçi heyəti 
hər bir üzvünün öz maraqları olan və idarəedici 
təsirlərə çox həssas olan bir komandadır. Məhz bu 
səbəbdən onların reaksiyasını əvvəlcədən proqnoz-
laşdırmaq heç də asan deyil.
Kadrların idarə edilməsinin müasir konsepsiyaları 
işçinin şəxsiyyətinin və artan əhəmiyyətinin tanın-
masına, onun motivasiyalarının öyrənilməsinə, on-
ları düzgün formalaşdırmaq və şirkətin qarşısında 
duran strateji vəzifələrə uyğun olaraq tənzimləmək 
qabiliyyətinə əsaslanır. Bundan əlavə, işçi heyəti-
nin idarə edilməsinin müasir nəzəriyyəsi və prakti-
kası işçilərin təkcə maddi deyil, həm də sosial ehti-
yaclarının ödənilməsinə böyük diqqət yetirilməsini 
tələb edir.  
- “Azərişıq” ASC-də kadrların peşəkarlığına necə 
diqqət ayrılır? Onların peşə təhsilinin davam etdi-
rilməsi üçün hansı işlər görülür? 
- “Azərişıq” ASC Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə ölkə-
nin elektroenergetika ixtisası üzrə kadr hazırlayan 
ali təhsil müəssisələri ilə müştərək layihələr həyata 
keçirir. Bu, son illər paylayıcı elektrik şəbəkələrdə 
gedən yenidənqurma işləri və yeni texnologiyala-
rın şəbəkələrə tətbiqinin gənc kadrların istehsalatın 
tələb etdiyi sahələrdə hazırlığı ilə bağlıdır.
Maliyyə departamentində çalışan kadrlara gəldik-
də, bilik və bacarıqları müasir tələblərə cavab verən 

mühasiblər akademik biliklərlə yanaşı, informasiya 
sistemləri sahəsində də biliklərə malik olmalı, ən 
azı iki proqram paketini praktikada tətbiq etmək 
bacarığını təqdim etməli və bu idarəetmə sistem-
lərindən istifadə edə bilməlidir. Hazırda Azərbay-
canda mühasibatlıq sahəsində işçilərin peşə bilik-
lərinin artırılması, peşəkar mühasib sertifikatının 
əldə olunması ilə bağlı ilk addımlar atılmışdır. 
Peşəkar mühasib hüququnu əldə etmək üçün "Mü-
hasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununa uyğun olaraq peşəkar mühasiblər üçün 
nəzərdə tutulmuş müvafiq sertifikata sahib olmaq 
və peşəkar mühasib təşkilatının üzvü olmaq tələb 
olunur.
Bundan əlavə, işçilərin beynəlxalq sertifikatlara 
(ACCA, ICFM, CFA və s.) yiyələnmələri üçün “Azə-
rişıq” ASC rəhbərliyi tərəfindən müvafiq stimullaş-
dırıcı tədbirlər həyata keçirilir və qısa müddət ər-
zində bu tədbirlərin səmərəsini hiss edə bilirik.
Mühasibatlıq sahəsində çalışan işçilərin peşə bi-
liklərinin artırılması, peşəkar mühasib sertifikatını 
əldə etməsi üçün də işlər aparılır. Mühasiblərimizin 
sertifikatlaşma prosesi başlanıb və biz bundan yax-

şı nəticələr gözləyirik. 

- İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə bərpa-quruculuq 
işləri davam etməkdədir. 
“Azərişıq” ASC bu işlərdə 
hansı nailiyyətlər əldə edib 
və gələcəkdə hansı işləri hə-
yata keçirməyi nəzərdə tu-
tur?
- Elektrik verilişi xətlərinin 
trassasına düşən ərazilərin 
minalardan və partlama-
mış hərbi sursatlardan tam 
təmizlənməməsi, işlərin 
aparıldığı ərazilərdə dağ-
lıq relyefin üstünlük təşkil 
etməsi və digər çətinliklə-
rin olmasına baxmayaraq, 

işğaldan azad edilmiş ərazilərin həm Vətən müha-
ribəsi dövründə, həm də hərbi əməliyyatlar başa 
çatdıqdan sonra elektrik enerjisi ilə təmin olunması 
istiqamətində “Azərişıq” ASC tərəfindən təxirəsa-
lınmaz tədbirlər həyata keçirilmiş, işğaldan azad 
olunmuş ərazilər elektrik enerjisi ilə təmin edilmiş-
dir. Hər bir azərbaycanlı üçün xüsusi önəm daşıyan 
Şuşa şəhərinə dayanıqlı elektrik enerjisinin verilişi 
isə 37 gün ərzində, 07 yanvar 2021-ci il tarixində tə-
min olunmuşdur.
Müharibə başa çatdıqdan qısa müddət sonra Fü-
zuli, Cəbrayil, Zəngilan, Ağdam, Qubadlı, Kəlbə-
cər rayonlarının əraziləri və Hadrut və Suqovuşan 
qəsəbələrində yeni yaradılan dövlət, hərbi  və digər 
təyinatlı strukturlar dayanıqlı elektrik enerjisi ilə 
təchiz edilmişdir. Hal-hazırda işğaldan azad edil-
miş ərazilərdə paylayıcı şəbəkənin yenidən qurul-
ması işləri intensiv şəkildə davam etdirilir. Ənənə-
vi paylayıcı xətlərdən fərqli olaraq, yeni  paylayıcı 
şəbəkələrin “Ağıllı şəbəkələr” (Smart Grid) sistemi 
və  smart sayğacların quraşdırılması əsasında  yeni-
dən qurulması planlaşdırılır. Bununla da keyfiyyət 
göstəricilərinə (gərginlik, tezlik, reaktiv və s. kimi 
texniki parametrlərə),  texniki itkilərin hesablan-
masına, alınan enerji ilə satılan enerji dəyərlərinə 
düzgün nəzarət olunmasına və balansın izlənmə-
sinə xüsusi yenilik gətiriləcəkdir. Eyni zamanda, 
qurulacaq şəbəkələr “Azərişıq”ASC-də Coğrafi İn-
formasiya Sistemlərinin tətbiqi ilə yeni yaradılan 
“3D mobil elektron xəritə” sisteminə inteqrasiya 

ediləcək və xüsusən də, qəza şəraitində məsafədən 
idarə edilməklə qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsin-
də müstəsna rol oynayacaqdır.

- Namiq müəllim, mühasib peşəsinin gələcəyini 
necə görürsünüz? 
- Bəziləri mühasibin işini darıxdırıcı, yorucu və ma-
raqsız hesab edir.  Ancaq bu, belə deyil. “Rəqəmlər 
və hesablamalar ustası”nın işi, həqiqətən, bu qə-
dər sönük deyildir. Hər hansı sahənin iqtisadiyyatı 
haqqında məlumatların 90%-dən çoxu yalnız mü-
hasibatlıq şöbələrində cəmləşsə də, bununla belə, 
kifayət qədər deyil. Sadəcə ona görə ki, işə təzə baş-
layan gənc mütəxəssislər lazımi rəqəmləri və statis-
tik məlumatları işıqlandırmaq qabiliyyətinə malik 
deyillər. Və mühasibat uçotu ilə bağlı qanunverici-
lik tələblərinin sərtləşdirilməsi ilə əlaqədar olaraq 
dövlət bu sahədə yüksəkixtisaslı kadrların hazır-
lanmasında hamıdan çox maraqlıdır.
Heç bir şirkət nə olursa olsun, mühasibsiz mövcud 
ola bilməz. Bu, bir faktdır. Mühasib olmadan heç 
bir investisiyadan və hesabatdan söhbət gedə bil-
məz.  Hər hansı bir şirkətin idarə edilməsi yalnız bu 
şirkətin fəaliyyəti haqqında məlumatlar əsasında 
mümkündür və bu məlumatlar mühasib tərəfindən 
tərtib edilir. 
Hazırda pul dövriyyəsi sistemində insan əməyi-
ni aradan qaldırmağa imkan verən heç bir texniki 
avadanlıq yoxdur. Dövlət tərəfindən alınan və xərc-
lənən hər qəpik də mühasiblər tərəfindən izlənilir. 
Təsəvvür edin, hər hansı ölkənin büdcəsində bu qə-
piklərin sayı nə qədərdir? Avtomatlaşdırma sadəcə 
bunun öhdəsindən gəlməyəcək...
Nə qədər ki, iqtisadi əlaqələr var, bu sahənin 
mütəxəssisləri transfer olmayacaq. Nə vaxtsa süni 
intellektin mühasibi əvəz edəcəyinə isə inanmıram.

- Yeni işə başlayan maliyyə menecerlərinə hansı 
məsləhətləri verərdiniz? 
- İşə yeni başlayan maliyyə menecerləri hər şeydən 
öncə, “maliyyə meneceri kimdir?” sualına ətraflı 
cavab tapmalı, öz vəzifə təlimatlarının nədən ibarət 
olduğunu ətraflı bilməlidirlər.  Maliyyə meneceri - 
müəssisənin təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin müha-
sibat uçotunu təşkil edən, bütün maliyyə-təsərrüfat 
əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks 
etdirilməsini təmin edən, ilkin mühasibat sənədlə-
rinin, əmtəə, mal qiymətlilərinin və əsas fondların 
inventarizasiyasının aparılmasına nəzarət edən, ta-
beliyində olan işçilərin işini təşkil edən, pul dövriy-
yəsini optimallaşdıran, mümkün riskləri minimuma 
endirən və s. kimi müxtəlif vəzifələri yerinə yetirən 
məsul şəxsdir. Göründüyü kimi, maliyyə meneceri, 
ilk növbədə, həm yaxşı mühasib, həm də yaxşı iq-
tisadçı olmaqla yanaşı, idarəetmə qabiliyyətinə və 
yüksək analitik keyfiyyətlərə malik olmalıdır. 
Fikrimcə, qeyd olunanlardan əlavə, ən əsası, ma-
liyyə meneceri strateji planlaşdırma məsələlərin-
də peşəkar olmalıdır. Strateji Planlaşdırma (biznes 
planların, strateji inkişaf planlarının hazırlanması 
və s.) əvvəlki illərin təcrübə və göstəriclərinə əsas-
lanaraq, bir neçə gələcək ili əhatə etməklə qısa, orta 
və uzunmüddətli  hədəflərə fokuslanmaqdır. 

- Namiq müəllim, maraqlı və ətraflı müsahibəyə 
görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
- Siz sağ olun. Ümid edirəm, söhbətimiz yeni baş-
layan mühasiblər, menecerlər üçün faydalı olacaq.

Müsahibəni apardı: 
Yeganə Məmmədova

“Energetika hər bir ölkənin əsas sahəsidir. 
Energetika inkişaf etmədən heç bir 

ölkə inkişaf edə bilməz.”

İlham Əliyev

Namiq Orucov. 1996-2001-ci illərdə iqtisadiy-
yatın müxtəlif sahələrində iqtisadçı, mühasib 
vəzifələrində işləyib, 2001-2013-cü illər ərzin-
də elektroenergetika sahəsində mühasib, aparıcı 
mühasib, baş mühasibin müavini, baş mühasib 
vəzifələrində fəaliyyətini davam etdirib.
2013-cü ildən “Azərişıq” ASC-nin Maliyyə De-
partamentinin direktoru vəzifəsində çalışır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-
ci il 19 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” 
medalı ilə təltif edilmiş, MDB Elektroenergetika 
Şurasının 25 avqust 2020-ci il tarixli qərarı ilə 
elektroenergetika sahəsinin inkişafında göstər-
diyi xidmətlərə görə “Əməkdar energetik” fəxri 
adına layiq görülüb.

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya 
Mərkəzinin (İİTKM) icraçı direktoru Vüsal Qa-
sımlı ilə Koreya Respublikasının Azərbaycanda-
kı səfiri Lee Eun-yong arasında görüş keçirilib.
İİTKM-dən bildirilib ki, görüşdə Vüsal Qasımlı 
ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar, Azərbaycan-
da strateji idarəetmənin tətbiqi, icra olunan inki-
şaf strategiyaları və eləcə də, İİTKM tərəfindən 
iqtisadi islahatlar sahəsində aparılan monitorinq 
və qiymətləndirmə, tədqiqatlar və innovativ la-
yihələr olan “https://azexport.az/”, “https://dth.
az/ ”, “http://enterpriseazerbaijan.gov.az/ ” por-

talları və “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzi 
haqqında səfirə ətraflı məlumat verib.
Görüşdə səfir Lee Eun-yong iki ölkə arasın-
da əlaqələrin səviyyəsindən məmnunluğunu 
qeyd edib. İİTKM ilə səfirlik arasında həyata 
keçirilən birgə layihələrin müvəffəqiyyətli ol-
duğunu və bu istiqamətdə əməkdaşlığın da-
vam etdiriləcəyini deyib.
V.Qasımlı Azərbaycanın öz torpaqlarını azad 
etməsinin ardından Zəngəzur koridorunun 
açılması ilə Cənubi Qafqaz regionunun bey-
nəlxalq ticarət və daşımalar baxımından poten-

sialının artması və bu sahədə Koreyanın beyin 
mərkəzləri ilə birgə tədqiqatların aparılmasının 
hər iki ölkənin maraqlarına xidmət edəcəyini 
vurğulayıb. Eyni zamanda, Azərbaycan və Ko-
reya arasında ticarət dövriyyəsinin artırılması, 
ticarət və investisiya sahəsində əməkdaşlığın 
genişlənməsinin ölkələrin iqtisadi inkişafına öz 
müsbət töhfəsini verəcəyini qeyd edib. Bu is-
tiqamətlərdə birgə tədqiqatların həyata keçiril-
məsi üçün İİTKM və Koreyanın müvafiq beyin 
mərkəzləri arasında əlaqələrin qurulması barə-
də razılıq əldə edilib.
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çÿðáàéúàí õàëãû áþéöê 
øÿõsèééÿòëÿð éåòèøäèðÿí 
õàëãäûð. Áó, äàíûëìàç 

ùÿãèãÿòäèð êè, ýþðêÿìëè 
àëèìëÿðèìèçèí, çèéàëûëàðûìûçûí 
øþùðÿòè, sîðàüû óçàã-óçàã åëëÿð-
äÿí ýÿëèð. 
ßìèðúàí òîðïàüû Àçÿðáàéúàíà 
÷îõëó çèéàëû, ýþçÿë èísàíëàð áÿõø 
åòìèøäèð. Îíëàðûí àðàsûíäà Àá-
áàsãóëó àüà Áàêûõàíîâ, Øÿìsè 
ßsÿäóëëàéåâ, Sÿòòàð Áÿùëóë-
çàäÿ, Òîôèã Áàéðàì, Ìàëèê 
Ðàìàçàíçàäÿíèí àäëàðûíû ÷ÿê-
ìÿê îëàð. ÕÕ ÿsð ùàããûíäà 
äöøöíÿðêÿí îíóí õàëãûìûçûí 
òàðèõèíäÿ, ìÿäÿíè ùÿéàòûíäà 
ùàísû èçëÿð áóðàõäûüû èsòÿð-
èsòÿìÿç ýþçöìöç þíöíäÿ 
úàíëàíûð. ÕÕ ÿsð ùÿì äÿ 
õàëãûìûçûí éàääàøûíäà íå÷ÿ-
íå÷ÿ åëì õàäèìëÿðèìèçèí 
éàøàéûá-éàðàòìàsû, òàðèõÿ 
÷åâðèëìÿsè èëÿ éàääà ãàëàúàãäûð. 
Îíëàðûí sûðàsûíäà åëìè èðsè, 
sàíáàëëû ìîíîãðàôèéàëàðû èëÿ 
éàíàøû, ùÿì äÿ õösósè 
ýþðêÿìè, àëè åëìè ìÿúëèsëÿðäÿ 
þçöíÿìÿõsós ÷ûõûøëàðû, 
÷îõëàðûíà íÿsèá îëìàéàí 
ùàçûðúàâàáëûüû, ìöäðèê ìÿíòèãè 
âÿ íàòèãëèê ìÿùàðÿòè èëÿ så÷èëÿí 
ßëèsþùáÿò Sóìáàòçàäÿ àäëû áèð 
åëì úÿôàêåøèíèí äÿ îëìàsû 
øöáùÿsèçäèð. Åëìèìèçäÿ, 
àêàäåìèéàìûçäà áó ýöí äÿ 
éåðè ýþðöíÿí ßëèsþùáÿò 
Sóìáàòçàäÿíèí áó éàõûíëàðäà 
115 yaşı ãåéä îëóíìóøäóð. Áó 
áþéöê èísàíûí éåòèðìÿëÿðèíäÿí 
áèð íå÷ÿsènin akademik 
Əlisöhbət Sumbatzadə 
haqqında dedikləri ilə tanış 
olduq. Éÿãèí êè, îíëàðûí 
õàòèðÿëÿðè îõóúóëàðûìûç ö÷öí äÿ 
ìàðàãëû îëàð. 

 
Î, ÒßÊÚß ÒÀÐÈÕ×È Âß ÉÀ 
ÈÃÒÈSÀÄ×Û ÀËÈÌ ÄÅÉÈËÄÈ, 
ÙßÌ Äß ÌÖÒßÔßÊÊÈÐ ÈÄÈ 

Ðåsïóáëèêàìûçûí èúòèìàèééÿòè 
ýþðêÿìëè àëèì, àêàäåìèê 
ßëèsþùáÿò Sóìáàòçàäÿíèí 
yubileyini ãåéä åäèð. Ìÿí îíó 
1947-úè èëäÿí - ÁÄÓ-éà òÿëÿáÿ 
êèìè äàõèë îëäóüóì âàõòëàðäàí 
òàíûéûðäûì, éÿíè 60 èëäèð. Bu 
àëèìè 60 èëäÿí ÷îõ âàõò 
òàíûéûðàìsà, îíóí ùàããûíäà 
sþç äåìÿéÿ ìÿíÿâè ùàããûì 
âàð, sÿðèøòÿì âàð. Ùå÷ áèð èë 
êå÷ìÿìèøäè êè, (1948-úè èë) 
îíóí åëìëÿð äîêòîðó àëèìëèê 
äÿðÿúÿsèíè àëäûüûíû áèëäèì. Îí èë 
sîíðà èsÿ î, ÀÌÅÀ-íûí ùÿãèãè 
öçâö (àêàäåìèêè) îëäó. 1955-úè 
èëäÿ ìÿí íàìèçÿäëèê 
äèssåðòàèéàsûíû ìöäàôèÿ åòäèéèì 
èëäÿ î, aêàäåìèéàíûí ìöõáèð 
öçâö så÷èëìèøäè. 
Î, Áàêûíûí ßìèðúàí (Õèëÿ) 
êÿíäèíäÿ äöíéàéà ýÿëìèøäè. 
Òÿêúÿ îíó äåéèì êè, ÿäÿáèééàò, 
åëì, ôÿësÿôè âÿ èúòèìàè ôèêðèìèçèí 
êîðèôåéëÿðèíäÿí îëàí Àááàsãóëó 
àüà Áàêûõàíîâ êèìè þëìÿç äàùè 
áó êÿíääÿ äîüóëìóøäóð. 
Ìÿøùóð Ãóëèéåâëÿð 
(Ãóëóçàäÿëÿð) àèëÿsè (àêàäåìèê 

Ìÿììÿäïàøà - òåõíèêà åëìëÿðè 
äîêòîðó, Èsðàôèë - texnika elmləri 
doktoru, Ëåíèí ìöêàôàòû ëàóðåàòû 
âÿ òàðèõ åëìëÿðè äîêòîðó Äàíèë 
Ãóëèéåâ ãàðäàøëàðû), 
ðÿssàìëûüûí ÿí óúà çèðâÿsèíÿ 
éàõûíëàøàí, áó sàùÿäÿ ÿsë Àëëàù 
âåðýèsè îëàí Sÿòòàð Áÿùëóëçàäÿ, 
èsòåäàäëû øàèð Òîôèã Áàéðàì âÿ 
äèýÿð ýþðêÿìëè àëèìëÿðè, 
sÿíÿòêàðëàðû èëÿ áó êÿíä  ùàãëû 
îëàðàã ôÿõð åäÿ áèëÿð. Ìÿí 
ßëèsþùáÿò ìöÿëëèìè òÿêúÿ 
ýþðêÿìëè òàðèõ÷è àëèì (ÕÛÕ ÿsð 
Àçÿðáàéúàí òàðèõèíÿ äàèð 
sàíáàëëû òÿäãèãàòëàðûí ìöÿëëèôè 
êèìè), òàðèõè ìþâçóäà îëàí 
ÿsÿðëÿðè  sÿíàéå âÿ õösósÿí 
êÿíä òÿsÿððöôàòûíà, sîsèàë-
èãòèsàäè ìÿsÿëÿëÿðÿ äàèð 
îëäóüóíà ýþðÿ ùÿì äÿ èãòèsàä÷û 
àëèì äåéèë, åéíè çàìàíäà ÿsë 
ìöòÿôÿêêèð-àëèì, ôèëîsîô-àëèì 
sàéûðàì. ßââÿëà, îíà ýþðÿ êè, 
õåéëè ìöääÿò ôÿësÿôÿ 
èísòèòóòóíäà èøëÿéèá, àëè 
ìÿêòÿáëÿðèìèçäÿ òàðèõ 
ôÿíëÿðèíäÿí, áÿëêÿ äàùà ÷îõ 
ôÿësÿôÿäÿí äÿðs äåéèá. Èúòèìàè 
åëìëÿð öçðÿ Åëìè Ìÿëóìàò 
Ìÿðêÿçèíèí øþáÿ ìöäèðè, 1957-
1959-úó èëëÿðäÿ Ìèëëè Åëìëÿð 
Àêàäåìèéàsûíûí èúòèìàè åëìëÿð 
öçðÿ âèòså-ïðåçèäåíòè îëóá. Àëè 
ìÿêòÿáëÿðäÿ ôÿësÿôÿäÿí äÿðs 
äåéèá, òÿäãèãàòëàðûíäà ôÿësÿôè 
òÿùëèëÿ ýåíèø éåð âåðèá. Îíóí 
ÿsÿðëÿðèíè îõóéàí ùÿð êÿs áåëÿ 
íÿòèúÿéÿ ýÿëèð êè, î, òàðèõ÷èäèð, 
èãòèsàä÷ûäûð, ùÿì äÿ ôèëîsîôäóð. 
Áÿëè, îíóí ÿsÿðëÿðèíäÿ sîsèàë-
èãòèsàäè, sîsèàë-ôÿësÿôè àíàëèç 
ösòöíëöê òÿøêèë åäèð. 
Sóìáàòçàäÿ èëÿ sþùáÿò åäÿíäÿ 
äÿ àéäûí ùèss åäèðäèê êè, î, 
òàðèõ÷è, èãòèsàä÷û âÿ ôèëîsîô 

À 

Îíóí øþùðÿòè ðåsïóáëèêàìûçûí 
ùöäóäëàðûíû àøìûø, î áåéíÿëõàëã 
àëÿìäÿ òàíûíìûøäûr. ßsÿðëÿðèíèí 
áèð ÷îõó êå÷ìèø SSÐÈ 
ìÿêàíûíà, Çàãàôãàçèéàéà, 
Ìîíãîëósòàíà âÿ äèýÿð þëêÿëÿðÿ 
ùÿsð îëóíìóøäór. Áó ÿsÿðëÿð 
Áàêûäàí áàøãà, Ìîsêâàäà, 
Òåùðàíäà, Sàí-Ôðàísèsêîäà, 
Áåðëèíäÿ, Åäèíáóðãäà, 
Áóõàðåsòäÿ, Óëàí-Áàòîðäà, 
Àøãàáàòäà âÿ s. øÿùÿðëÿðäÿ 
íÿøð îëóíìóøäór. Î, SSÐÈ-äÿ 
åëì âÿ òåõíèêà öçðÿ Ëåíèí 
ìöêàôàòëàðû êîìèòÿsèíäÿ òàðèõ 
áþëìÿsèíèí âÿ 12 úèëäëèê "SSÐÈ 
òàðèõè"íèí Áàø ðåäàêsèéà 
ùåéÿòèíèí öçâö èäè. Õöëàsÿ, 
áèáëèîãðàôèéàsû âÿ ôÿàëèééÿò 
äàèðÿsè ÷îõ ýåíèø èäè. 
Oíóí ýþçÿë iísàí, çàðàôàòúûë, 
ýöëÿðöç, sàäÿ âÿ sÿìèìè, 
òÿâàçþêàð øÿõs îëäóüóíó 
sþéëÿìÿéè þçöìÿ áîðú áèëèðÿì. 
Î, ÷îõ õåéèðõàù, ùÿð úöð 
ìÿùäóäèééÿò ùèssëÿðèíäÿí 
(ïàõûëëûã, éåðëè÷èëèê âÿ áó êèìè) 
àçàä îëàí iísàí èäè. 
Ýåíèø åëìè èúòèìàèééÿò, 
çèéàëûëàð, õàëã îíó såâèð, ðÿsìè 
äàèðÿëÿð èsÿ éöêsÿê 
ãèéìÿòëÿíäèðèðäèëÿð. Îíà 
ðåsïóáëèêàíûí "Əìÿêäàð åëì 
õàäèìè" (1958-úè èë) ôÿõðè àäû 
âåðèëìèøäè. Ðåsïóáëèêà Àëè 
Sîâåòèíèí äåïóòàòû âÿ Ðÿéàsÿò 
ùåéÿòèíèí öçâö èäè. Êå÷ìèø 
SSÐÈ-íèí îðäåí âÿ ìåäàëëàðû èëÿ 
òÿëòèô îëóíìóøäó. 
Ìÿí ôÿësÿôè ìÿsÿëÿëÿð ìöçàêèðÿ 
îëóíàðêÿí îíóí ìàðàãëû 
÷ûõûøëàðûíûí øàùèäè îëìóøàì. Áèð 
âàõò ôÿësÿôÿ öçðÿ íàìèçÿäëèê 
äèssåðòàsèéàëàðûíûí ìöäàôèÿsè 
ÁÄÓ-íóí òàðèõ ôàêöëòÿsèíèí Åëìè 
Øóðàsûíäà, sîíðàëàð èsÿ ôÿësÿôÿ, 

òàðèõ âÿ èãòèsàäèééàò öçðÿ 
äîêòîðëóã èøëÿðèíèí ìöäàôèÿsè 
ÀÌÅÀ-íûí Èúòèìàè Åëìëÿð 
Áþëìÿsèíèí Åëìè øóðàsûíäà 
êå÷èðèëèðäè. ßëèsþùáÿò ìöÿëëèì áó 
øóðàëàðûí öçâö èäè âÿ äÿôÿëÿðëÿ 
ðÿsìè îïïîíåíò, ðÿé÷è êèìè 
èøòèðàê åòìèø, ìöçàêèðÿëÿðäÿ 
ìàðàãëû ÷ûõûøëàðû èëÿ òàíûíìûøäû. 
Àëëàù îíà ãÿíè-ãÿíè ðÿùìÿò 
åòsèí. 

Ôóàä ÃÀSÛÌÇÀÄß,  
àêàäåìèê 

 
 

ÉÅÐÈÍ ÝÞÐÖÍÖÐ, 
ßËÈSÞÙÁßÒ ÌÖßËËÈÌ! 

ÕÕ ÿsðèí ÿí ýþðêÿìëè 
çèéàëûëàðûíäàí áèðè, Àçÿðáàéúàí 
èãòèsàäè òàðèõèíèí, åëìèíèí 
éàðàäûúûsû êèìè ßëèsþùáÿò 
Sóìáàòçàäÿ ùàããûíäà 
òàðèõèìèçäÿ óíóäóëìàç 
sÿùèôÿëÿð ÷îõäóð. Ìÿí áó áþéöê 
àëèì ùàããûíäà bir neçə dəfə 
ãÿçåòèí sàéëàðûíäà þç ôèêèðëÿðèìè 
áèëäèðìèøÿì. 
Áèç ßëèsþùáÿò Sóìáàòçàäÿ 
ìÿêòÿáèíäÿí ÷ûõìàüûìûçëà, 
ßëèsþùáÿò ìöÿëëèìèí àäû èëÿ 
áàüëû îëàí åëì ìÿêòÿáèíèí, 
äàùà äîüðósó, àêàäåìèéàsûíûí 
öçâëÿðè îëìàüûìûçëà ôÿõð åäèðèê. 
Þéöíöðöê êè, áèç äÿ îíóí åëì 
îúàüûíäà èsèíìèø, ãÿëÿì 
òóòìàüà éèéÿëÿíìèø, îíäàí 
åëìè ìÿsëÿùÿòëÿð àëàðàã, 
ãàðøûìûçà ãîéäóüó åëìè 
ïðîáëåìëÿðèí ùÿëëèíäÿ èøòèðàê 
åòìèø, áèð sþçëÿ, Àçÿðáàéúàíäà 
Sóìáàòçàäÿíèí àäû èëÿ áàüëû 
åëì êàðâàíûíûí àäè öçâëÿðè 
sàéûëìûøûã.  
Áó, òÿêúÿ áèçèì éîõ, áó 
ìÿêòÿáèí áöòöí öçâëÿðè ö÷öí 
øÿðÿô âÿ øþùðÿòäèð. 

Øÿðã ìöäðèêëèéèíè éàäà sàëàí, 
åëèìèçèí, åëìèìèçèí àüsàããàëû 
ßëèsþùáÿò ìöÿëëèì äàü ãàðòàëû, 
óúàëûã òèìsàëû èäè. Áàõûøûíäà 
äöíéà ìÿíàëàíàí, äóðóøóíäà 
äöíéàëàøàí áó èísàí ÿôsàíÿ âÿ 
íàüûëëàðûìûçäàêû ãàðòàëëàðû, 
ãÿùðÿìàíëàðû õàòûðëàäûðäû, 
ýþçëÿðèìèç þíöíäÿ áöòöí 
ÿçÿìÿòè, áöòöí âöãàðû èëÿ 
úàíëàíäûðûðäû. ×îõ ãÿðèáÿäèð, 
îíóí öðÿéèíèí òÿïÿðè àðòàíäà, 
ãöðóðó äàüëàð àøàíäà, ÷þùðÿsè 
sÿðòëÿøÿíäÿ, ýþçëÿðè 
øèìøÿêëÿøÿíäÿ, áÿéàç sàëõûì 
sà÷ëàðû ïÿðèøàíëàøàíäà áèð àéðû 
ýþðêÿì àëàð, äàü ãàðòàëûíà 
áÿíçÿéÿðäè. 
Aêàäåìèê ßëèsþùáÿò ìöÿëëèì 
äöíéà ýþðìöø, çàìàí éàøàìûø 
øþùðÿòëè àëèì èäè. Äöøöíúÿsè 
äÿðèí, ôèêðè àéäûí, ìÿíòèãè ýöúëö, 
åðóäèsèéàsû ýåíèø, ùàôèçÿsè 
ãèáòÿåäèúè èäè. Onun hər bir 
əsəri Azərbaycanın ictimai 
elmlərinə bir töhfə idi. Bu gün 
də biz Əlisöhbət müəllimin 
əsərlərindən bəhrələnir, onları 
diqqətlə mütaliə edir, inkişaf 
tarixi barədə baxışlarımızı daha 
da zənginləşdiririk. 
Óëó Òàíðûäàí îíà ðÿùìÿò 
äèëÿéèðÿì. 

Çèéàä SßÌßÄÇÀÄß, 
àêàäåìèê 

 
ÒÀÐÈÕ ÅËÌÈ SÀÙßSÈÍÄß Íß 
ÃÀÇÀÍÌÛØÀÌSÀ, ÌÖÄÐÈÊ 

ÀËÈÌß ÁÎÐÚËÓÉÀÌ... 
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí áþéöê 
îüëó, áþéöê àëèìè, áþéöê èúòèìàè 
õàäèìè àêàäåìèê ßëèsþùáÿò 
Sóìáàòçàäÿ, íÿèíêè Ãàôãàçäà, 
Sîâåò Áèðëèéèíäÿ, ùàáåëÿ 
äöíéàäà òàíûíìûø àëèì èäè.  

Sóìáàòçàäÿ, íÿèíêè Ãàôãàçäà, 
Sîâåò Áèðëèéèíäÿ, ùàáåëÿ 
äöíéàäà òàíûíìûø àëèì èäè.  
Î, Àçÿðáàéúàíäà òàðèõ åëìè, 
èãòèsàä åëìè, ÿäÿáèééàò åëìè âÿ 
áàøãà åëìëÿðèí èíêèøàôûídà 
éåíè-éåíè óüóðëàð âÿ ãÿëÿáÿëÿð 
ãàçàíûëìàsûídà ÿâÿçîëóíìàç 
õèäìÿòëÿð ýþsòÿðìèøäèð. Óçóí 
ìöääÿò Àçÿðáàéúàí Åëìëÿð 
Àêàäåìèéàsûíûí âèòså-
ïðåçèäåíòè, àêàäåìèê êàòèáè âÿ 
Èãòèsàä, Òàðèõ âÿ Øÿðãøöíàsëûã 
Èísòèòóòóíóí äèðåêòîðó îëìóøäóð. 
Áó åëìëÿðèí èíêèøàôûíäà óüóðëàð 
ãàçàíûëìàsûíäà ßëèsþùáÿò 
Sóìáàòçàäÿíèí ÿìÿéè íÿ 
äàíûëàð, íÿ óäóëàð, íÿ äÿ 
éàääàí ÷ûõàð. ßëèsþùáÿò 
ìöÿëëèì áèçèì åëìèìèçè, 
ìÿäÿíèééÿòèìèçè, ìèëëè 
âàðëûüûìûçû äöíéàéà òàíûòäûðàí 
Àçÿðáàéúàí îüëó èäè. Ùÿðòÿðÿôëè 
áèëèéè, ýåíèø åðóäèsèéàsû, ýöúëö 
ìÿíòèãè âÿ äÿðèí ìöøàùèäÿ 
ãàáèëèééÿòè ùåéðÿò äîüóðóðäó.  
Î, Àçÿðáàéúàíäà èúòèìàè âÿ 
ùóìàíèòàð åëìëÿðèí èíêèøàôûíà 
þç äÿéÿðëè òþùôÿsèíè âåðìèøäèð. 
ßëèsþùáÿò Sóìáàòçàäÿ 
òÿêðàðsûç ìöÿëëèì, ÷îõëó 
òÿëÿáÿëÿðè èëÿ òàíûíàí, såâèëÿí 
òÿðáèéÿ÷è èäè. ßëèsþùáÿò ìöÿëëèì 
Ãàôãàç òàðèõ÷èëÿðèíèí såâèìëèsè, 
ÿçèçè âÿ øþùðÿòëèsè èäè. Î îëàí 
ìÿúëèsäÿ ùå÷ êÿs òàìàäà îëà 
áèëìÿçäè. ßëèsþùáÿò ìöÿëëèì 
áþéöê àëèì èäè. Îíóí úèëä-úèëä 
ÿsÿðëÿðè õàëãûìûçûí òàðèõèíÿ âÿ 
òàëåéèíÿ èøûã sà÷ûðäû. 
Àçÿðáàéúàí õàëãûíûí ìÿíøÿéè 
ùàããûíäà õösósè ìîíîãðàôèéàsû 
äÿðèí ìÿçìóíó, ãàéÿsè âÿ 
sèãëÿòè èëÿ Àçÿðáàéúàí 
èúòèìàèééÿòèíèí äèããÿòèíè 
÷ÿêìèøäè.  

Î, âàõòû èëÿ éàçûëìûø 
"Àçÿðáàéúàí òàðèõè"  
ö÷úèëäëèéèíèí àïàðûúû 
ìöÿëëèôëÿðèíäÿí èäè. Áÿëêÿ 
îõóúóëàðûí ÷îõó îíóí 
øÿõsèééÿòèíèí ýþðöíöøöíö 
áèëìèðëÿð. Î, sÿðâ áîéëó, øóõ 
ãàìÿòëè, ëÿíýÿð éåðèøëè èäè. 
Ìÿíàëû ýþçëÿðèíäÿ, ãàðòàë 
áàõûøûíäà, ùÿáÿøè ÷þùðÿsèíäÿ 
äöíéà ìÿíàëàíûðäû. Äàëüûí, 
äöìàü sà÷ëàðû îíóí 
íóðàíèëèéèíè, ìöäðèêëèéèíè 
àøêàðëàéûðäû. Îíóí ýåíèø ãÿëáè, 
öðÿéè þçöíäÿí áþéöê øÿõsèééÿò 
èäè. Àçÿðáàéúàí îüëó èäè. 
Ãåéðÿòè èëÿ, âèúäàíû èëÿ, ÿìÿëè âÿ 
àðçósó èëÿ så÷èëÿí Àçÿðáàéúàí 
îüëó. Ìÿí ôÿõð åäèðÿì êè, îíóí 
òÿëÿáÿsè îëìóøàì. Îíäàí äÿðs 
àëìûøàì, êàìàëà éåòìèøÿì. 
Òàðèõ åëìè sàùÿsèíäÿ íÿ 
ãàçàíìûøàìsà, àç-÷îõ ùàísû 
óüóðëàðûì îëóásà, îíà ýþðÿ áó 
áþéöê èísàíà, ìöäðèê àëèìÿ 
áîðúëóéàì. 

 
Òåéìóð ÁÖÍÉÀÄÎÂ, 

àêàäåìèê   
 

ÌßÍ ÎÍÄÀÍ ÙßÌÈØß ÀÒÀ 
ÃÀÉÜÛSÛ ÝÞÐÌÖØßÌ 

 
Aêàäåìèê ßëèsþùáÿò 
Sóìáàòçàäÿ ìÿíèì ùÿì 
óíèâåðsèòåòäÿ ìöÿëëèìèì, ùÿì 
äÿ Åëìëÿð Àêàäåìèéàsûíäà 
èãòèsàäèééàò öçðÿ àsïèðàíòóðàéà 
äàõèë îëäóãäàí sîíðà åëìè 
ðÿùáÿðèì îëóá. Ìÿí îíóí 
ðÿùáÿðëèê åòäèéè "Àçÿðáàéúàíûí 
èãòèsàäè òàðèõè âÿ ôèêèð òàðèõè" 
øþáÿsèíäÿ êè÷èê åëìè èø÷è, áàø 
åëìè èø÷è èøëÿìèøÿì, sîíðàëàð 
ìÿíè ùÿìèí øþáÿéÿ ìöäèð òÿéèí 
åäèá. Óçóí ìöääÿò àêàäåìèê 

ß.Sóìáàòçàäÿíèí èúòèìàè 
åëìëÿð öçðÿ ìöäàôèÿ øóðàsûíäà 
îíóí åëìè êàòèáè êèìè 
èøëÿìèøÿì. Èsòÿð òÿëÿáÿëèê âàõòû, 
èsòÿðsÿ àsïèðàíòóðà èëëÿðèíäÿ, 
èsòÿðsÿ äÿ îíóí ðÿùáÿðëèéè 
àëòûíäà øþáÿíèí áèð èø÷èsè êèìè 
èøëÿäèéèì âàõòëàðäà îíäàí 
áþéöê ãàéüû, åëìè èøëÿðèìäÿ 
êþìÿê âÿ áèð àòà êèìè 
ìÿsëÿùÿòëÿð åøèòìèøÿì. 
ßëèsþùáÿò ìöÿëëèì, sþçöí ÿsë 
ìÿíàsûíäà, Àçÿðáàéúàíûí èøûãëû 
çèéàëûëàðûnı äÿsòÿêëÿéÿí  ÿí 
ýþðêÿìëè sèìàëàðäàí áèðè 
îëìóøäóð. Îíóí Àçÿðáàéúàí 
èãòèsàä åëìèíäÿ éåðè, èëê 
íþâáÿäÿ, ðåsïóáëèêàìûçûí 
èãòèsàäè òàðèõèíèí âÿ ôèêèð 
òàðèõèíèí þéðÿíèëìÿsè èëÿ áàüëû 
ìÿêòÿáèí éàðàäûëìàsû èëÿ 
ÿëàãÿäàðäûð.Î, Àçÿðáàéúàíûí 
òÿõìèíÿí 200 èëëèê èãòèsàäè 
òàðèõèíè þç ÿsÿðëÿðèíäÿ ÿês 
åòäèðìèø âÿ îíóí ìÿêòÿáèíèí 
òÿëÿáÿëÿðè áó èøè sîíðà äàâàì 
åòäèðìèøëÿð. 
ßëèsþùáÿò ìöÿëëèì, íÿèíêè 
ðåsïóáëèêàìûç äàõèëèíäÿ, åéíè 
çàìàíäà î çàìàíêû Sîâåò 
Èòòèôàãû âÿ äöíéà ìèãéàsûíäà 
òàíûíìûø àëèìëÿðäÿí áèðè êèìè 
Àçÿðáàéúàí åëìèíè ìöõòÿëèô 
sÿâèééÿëè áåéíÿëõàëã 
ýþðöøëÿðäÿ, åëìè-íÿçÿðè 
êîíôðàísëàðäà âÿ äöíéà 
sèìïîçèóìëàðûíäà òÿìsèë åòìèø, 
þç ÷ûõûøëàðû âÿ ôèêèðëÿðèëÿ ùàìûíû 
ùåéðàí åòìèøäèð. Îíóí ÿçèç 
õàòèðÿsè áöòöí õàëãûìûçûí âÿ 
òÿëÿáÿëÿðèíèí ãÿëáèíäÿ ùÿìèøÿ 
éàøàéàúàãäûð. 

 
Ãöäðÿò  

ßÁÄÖËSßËÈÌÇÀÄß,  
ïðîôåssîð 



4 7-13 aprel 2022-ci il

A K T İ V L Ə R İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I .UZUNMÜDDƏTLİ 

AKTİVLƏR 

  

Torpaq, tikili və avadanlıqlar 4 707 968,03 4 704 998,35 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin kapitallaşdırılması 

3 218,95 - 

Daşınmaz əmlaka investisiyalar 
  

Qeyri-maddi aktivlər 317 201,83 322 008,33 
Təxirə salınmış vergi aktivləri 40 093,41 55 725,14 
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 33 911,19 24 503,17 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 5 202 393,41 5 207 234,99 

II . QISAMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR 

  

Ehtiyatlar 
  

Debitor borcları: 4 532 412,34 3 936 353,92 
birbaşa sığorta üzrə 2 964 729,85 2 653 099,72 
təkrarsığorta əməliyyatları üzrə : 8 196,10 7 858,54 
- təkrarsığortaçı üzrə 337,56 

 

- təkrarsığortalı üzrə  7 858,54 7 858,54 
asılı təşkilatlar üzrə 

  

büdcə üzrə  226 866,10 
 

iddia tələbləri üzrə  1 292 758,77 1 274 639,89 
işçi heyəti üzrə  6 653,00 

 

sığortalılara verilən borclar üzrə 
  

sair debitorlar 33 208,52 755,77 
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

44 712 612,49 45 811 167,62 

kassa  14 391,19 5 942,12 
hesablaşma hesabı  6 793 014,84 12 300 609,12 
valyuta hesabı  6 983 861,85 5 692 830,45 
depozit hesablar  30 909 236,83 27 735 671,82 
sair pul vəsaitləri  12 107,78 76 114,11 
Qısamüddətli maliyyə aktivləri: 14 119 311,13 11 622 431,86 
dövlət qiymətli kağızları 14 119 311,13 11 622 431,86 
qeyri-dövlət qiymətli kağızları 

  

sair maliyyə aktivləri 
  

Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

676 278,10 645 820,00 

həyat sığortası sahəsi üzrə 676 278,10 645 820,00 
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 

  

Sair qısamüddətli aktivlər: 115 620,86 134 961,21 
gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri 

  

verilmiş  avanslar 115 535,83 134 876,18 
təhtəl hesablar 85,03 85,03 
Sair aktivlər 344 645,24 133 965,41 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 64 500 880,16 62 284 700,02 
CƏMİ AKTİVLƏR 69 703 273,57 67 491 935,01 

  

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) 

8 948 083,95 7 816 286,09 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 4 985 725,67 6 431 652,15 
Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət (zərər) 
üzrə düzəlişlər 

  

Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

3 962 358,28 1 384 633,94 

Elan edilmiş dividendlər 
  

Cəmi kapital 19 463 273,60 18 331 475,74 
II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 

  

Sığorta ehtiyatları: 47 266 372,26 44 928 108,88 
Həyat sığortası sahəsi üzrə : 47 266 372,26 44 928 108,88 
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: 

269 048,20 474 870,38 

təkrarsığortaçı üzrə 269 048,20 474 870,38 
təkrarsığortalı üzrə  

  

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

  

Sair öhdəliklər 
  

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 47 535 420,46 45 402 979,26 
III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR 

  

Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

  

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

  

Vergi və sair məcburi ödənişlər 
üzrə öhdəliklər 

  

Kreditor borcları: 1 340 159,52 2 937 397,75 
əməyin ödənilməsi üzrə  

  

büdcə üzrə 
 

847 779,51 
sosial sığorta və təminat üzrə  12 549,64 11 944,42 
digər məcburi ödənişlər üzrə  429 129,51 435 973,10 
asılı təşkilatlar üzrə 

 
- 

sair kreditorlar 898 480,37 1 641 700,72 
Sair qısamüddətli öhdəliklər: 206 639,38 550 912,25 
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri 206 639,38 550 912,25 
alınmış avanslar 

  

Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

  

Sair öhdəliklər 1 157 780,61 269 170,01    
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2 704 579,51 3 757 480,01 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 50 239 999,97 49 160 459,27 
CƏMİ KAPİTAL VƏ 

ÖHDƏLİKLƏR 
69 703 273,57 67 491 935,01 

 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 44 615 192,21    
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 44 193 828,06    
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta 
haqları 

-      

sığorta ödənişlərində  
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

404 297,83    

təkrarsığortaya verilmiş 
müqavilələr üzrə komissyon 
muzdlar üzrə 

17 066,32    

Xalis sığorta ehtiyatlarının 
dəyişməsi (müsbət və ya mənfi) 

2 307 805,28    

İnvestisiya gəlirləri üzrə  2 388 960,50    
Subroqasiya gəlirləri   
Sair gəlirlər  191 203,25    

CƏMİ  GƏLİRLƏR 49 503 161,24    
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 35 315 711,67    
sığorta ödənişləri və sığorta 
məbləğləri üzrə 

31 979 715,02    

qaytarılan sığorta haqları üzrə 2 175 929,76    
tənzimləmə xərcləri  28 861,36    
təkrarsığortaya verilmiş sığorta 
haqları üzrə 

1 131 205,53    

qarşısıalınma tədbirləri  
fonduna ayırmalar üzrə 

  

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  6 108 008,95    
Sair xərclər  39 875,43    

CƏMİ  XƏRCLƏR 41 463 596,05    
Maliyyə mənfəəti (zərəri) 8 039 565,19    
Mənfəətin nizamnamə 
kapitalına yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət 
(zərər) 

8 039 565,19    

Mənfəət vergisi 1 607 913,04    
Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) 

6 431 652,15    
. 

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR  

Göstəricilərin adları Hesablan-
mışdır 

Faktiki 
ödənilmişdir 

Mənfəətdən  vergi  1607913,04 782696,04 
Əlavə dəyər vergisi 16808,24 2295 
Gəlir vergisi      
Əmlak vergisi  5753,77   
Torpaq vergisi  30,52   
Aksizlər      
Ödəmə mənbəyində 
vergi (4%) 

28584,44 6441,74 

Sair vergilər 770743,68 752167,22 
Sosial sığorta və 
təminat 

284633,27 285238,49 

Məcburi ödənişlər 
(0,3%) 

    

İqtisadi sanksiyalar     
 

 manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 10 169 826,95    10 193 868,59    
Torpaq, tikili və 
avadanlıqlarla bağlı 
məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka 
investisiyalar 

    

Qeyri-maddi aktivlər 484 135,83    479 589,53    
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 65 686,38    57 362,81    
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 11 366 505,40    11 331 820,93    
II . QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 5 565 660,28    5 889 808,03    
birbaşa sığorta üzrə 3 911 623,40    3 713 894,99    
təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə : 

149,86    3 844,81    

- təkrarsığortaçı üzrə 149,86    3 359,79    
- təkrarsığortalı üzrə  -      485,02    
asılı təşkilatlar üzrə     
büdcə üzrə    578 964,66    
iddia tələbləri üzrə  1 607 286,72    1 593 102,32    
işçi heyəti üzrə      
sığortalılara verilən borclar üzrə     
sair debitorlar 46 600,30    1,25    
Pul vəsaitləri  və onların 
ekvivalentləri: 

11 713 897,09    9 725 117,33    

kassa  8 590,60    5 546,85    
hesablaşma hesabı  317 202,68    645 985,06    
valyuta hesabı  47 028,48    120 259,45    
depozit hesablar  10 780 000,00    8 505 000,00    
sair pul vəsaitləri  561 075,33    448 325,97    
Qısamüddətli maliyyə 
aktivləri: 

5 435 651,33    7 591 407,63    

dövlət qiymətli kağızları 5 435 651,33    7 591 407,63    
qeyri-dövlət qiymətli kağızları     
sair maliyyə aktivləri     
Sığorta ehtiyatlarında 
təkrarsığortaçıların payı: 

2 228 348,37    4 740 889,97    

həyat sığortası sahəsi üzrə     
qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə 2 228 348,37    4 740 889,97    
Sair qısamüddətli aktivlər: 47 146,61    93 505,70    
gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri 

26 342,70    61 226,40    

verilmiş  avanslar 20 726,91    32 202,30    
təhtəl hesablar 77,00    77,00    
Sair aktivlər 457 728,96    293 245,82    

Cəmi qısamüddətli aktivlər 25 448 432,64    28 333 974,48    
CƏMİ AKTİVLƏR 36 814 938,04    39 665 795,41    

  

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏ R 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: 8 472 050,66    8 472 050,66    
yenidən qiymətləndirilmə üzrə ehtiyat 8 472 050,66    8 472 050,66    
digər kapital ehtiyatları     
Bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

2 462 483,94    2 626 419,47    

Hesabat dövründə xalis mənfəət 
(zərər) 

3 349 136,14    328 108,30    

Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər 

    

Keçmiş illər üzrə 
bölüşdürülməmiş mənfəət 
(ödənilməmiş zərər) 

-886 652,20    2 298 311,17    

Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital 15 943 034,60    16 106 970,13    

II. UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Sığorta ehtiyatları: 16 967 121,18    21 082 159,23    
Həyat sığortası sahəsi üzrə :     
Qeyri-həyat sığortası sahəsi üzrə:  16 967 121,18    21 082 159,23    
Qarşısıalınma tədbirləri fondu  682 448,32    737 977,19    
Uzunmüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

    

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Təxirəsalınmış vergi öhdəlikləri   36 170,84    
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: 

1 118 634,00    619 166,62    

təkrarsığortaçı üzrə 1 101 636,08    619 166,62    
təkrarsığortalı üzrə  16 997,92      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 18 768 203,50    22 475 473,88    

III. QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri 
yaradan öhdəliklər 

    

Qısamüddətli 
qiymətləndirilmiş öhdəliklər 

    

Vergi və sair məcburi 
ödənişlər üzrə öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 1 811 739,69    849 972,75    
əməyin ödənilməsi üzrə      
büdcə üzrə 727 118,22      
sosial sığorta və təminat üzrə  65 099,84    71 775,63    
digər məcburi ödənişlər üzrə  169 235,18    39 292,85    
asılı təşkilatlar üzrə     
sair kreditorlar 850 286,45    738 904,27    
Sair qısamüddətli öhdəliklər: -      -      
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər 291 960,25    233 378,65    
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 2 103 699,94    1 083 351,40    

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 20 871 903,44    23 558 825,28    
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 36 814 938,04    39 665 795,41    

 

 manatla 

Gəlirlər Məbləğ 
Əsas əməliyyat gəliri: 25 265 719,29    
birbaşa sığorta üzrə sığorta haqları 25 054 862,53    
təkrarsığorta üzrə təkrarsığorta haqları -      
sığorta ödənişlərində 
təkrarsığortaçıların payı üzrə  

9 740,92    

təkrarsığortaya verilmiş müqavilələr 
üzrə komissyon muzdlar üzrə 

201 115,84    

Xalis sığorta ehtiyatlarının dəyişməsi 
(müsbət və ya mənfi) 

-1 602 496,45    

İnvestisiya gəlirləri üzrə  811 536,98    
Subroqasiya gəlirləri 396 267,95    
Sair gəlirlər   469 158,52    

CƏMİ  GƏLİRLƏR 25 340 186,29    
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 14 007 042,92    
sığorta ödənişləri və sığorta məbləğləri üzrə 10 546 129,65    
qaytarılan sığorta haqları üzrə 984 102,26    
tənzimləmə xərcləri  114 100,64    
təkrarsığortaya verilmiş sığorta haqları üzrə 2 287 181,50    
qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

75 528,87    

sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri   10 788 694,81    
Sair xərclər   134 313,18    

CƏMİ  XƏRCLƏR 24 930 050,91    
Maliyyə mənfəəti (zərəri)  410 135,38    
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)  410 135,38    
Mənfəət vergisi  82 027,08    
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)  328 108,30    

 

BÜDCƏYƏ və BÜDCƏDƏNKƏNAR ÖDƏNİŞLƏR  
Göstəricilərin adları Hesablan-

mışdır  
Faktiki 

ödənilmişdir 
Mənfəətdən  vergi  82 027,08 1 316 172,93 
Əlavə dəyər vergisi 5 012,73 5 012,73 
Gəlir vergisi  385,84 385,84 
Əmlak vergisi  12 790,05 12 790,05 
Torpaq vergisi  64,22 64,22 
Aksizlər    
Ödəmə mənbəyində vergi (4%) 79 690,83 79 690,83 
Sair vergilər 21 489,48 21 489,48 
Sosial sığorta və təminat 948 203,79 941 528,00 
Məcburi ödənişlər (0,3%)   
İqtisadi sanksiyalar     

 

manatla 

A K T İ V L Ə R İlin əvvəlinə 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

I .UZUNMÜDDƏTLİ 
AKTİVLƏR 

    

Torpaq, tikili və avadanlıqlar     
Torpaq, tikili və avadan-
lıqlarla bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka 
investisiyalar 

    

Qeyri-maddi aktivlər 11 500,00 11 500,00 
Təxirə salınmış vergi aktivləri     
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 11 500,00 11 500,00 
II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     

Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 70 841,25 140 001,21 
 birbaşa sığorta üzrə 61,50 799,58 
 təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə : 

70 779,75 139 201,63 

 - təkrarsığortaçı üzrə     
 - təkrarsığortalı üzrə  70 779,75 139 201,63 
 asılı təşkilatlar üzrə     
 büdcə üzrə      
 iddia tələbləri üzrə      
 işçi heyəti üzrə      
 sığortalılara verilən borclar 
üzrə 

    

 sair debitorlar     
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri: 

86 059,32 59 597,03 

 kassa      
 hesablaşma hesabı  511,47 8 095,47 
 valyuta hesabı  85 547,85 51 501,56 
 depozit hesablar  0,00 0,00 
 sair pul vəsaitləri      
Qısamüddətli maliyyə 
aktivləri: 

  0,00 

 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:   0,00 
 gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri 

    

 verilmiş avanslar     
 təhtəl hesablar   0,00 
Sair aktivlər     

Cəmi qısamüddətli aktivlər 156 900,57 199 598,24 
CƏMİ AKTİVLƏR 168 400,57 211 098,24 

 

  

  manatla 
 

A K T İ V L Ə R İlin 
əvvəlinə 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I .UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 93432,77 56819,37 
Torpaq, tikili və avadanlıqlarla 
bağlı məsrəflərin 
kapitallaşdırılması 

    

Daşınmaz əmlaka investisiyalar     
Qeyri-maddi aktivlər 15854,77 12814,59 
Təxirə salınmış vergi aktivləri 336,39 0,00 
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 109623,93 69633,96 

II. QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     
Ehtiyatlar     
Debitor borcları: 32049,71 19707,53 
 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 32049,71 19707,53 
Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri: 

377,28 4,55 

 kassa      
 hesablaşma hesabı  377,28 4,55 
 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 6500 
 gələcək hesabat dövrlərinin 
xərcləri 

    

 verilmiş avanslar 0 6500 
 təhtəl hesablar     
Sair aktivlər 1144,24 0 

Cəmi qısamüddətli aktivlər 33571,23 26212,08 
CƏMİ AKTİVLƏR 143195,16 95846,04 

  

 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  501900,61 

CƏMİ GƏLİRLƏR 501900,61 
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  627057,81 
Sair xərclər    

CƏMİ XƏRCLƏR 627057,81 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) -125157,20 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
 yönəldilən hissəsi 

  

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) -125157,20 
Mənfəət vergisi   
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -125157,20 

 

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  796,66 1304,44 
Torpaq vergisi  0,00 0,00 
Aksizlər  0,00 0,00 
Ödəmə mənbəyində vergi 
(14%)+10% 

7645,20 8086,11 

Sair vergilər (Icbari Tibbi 
Sığorta) 

7320,48 6000,63 

Sosial sığorta və təminat 
(22%) 

66160,08 72952,18 

Məcburi ödənişlər (3%) 25257,87 26219,71 
Məcburi ödənişlər (0.5%) 2744,17 4128,80 
İqtisadi sanksiyalar-gecikmə 
üzrə peniya 

5746,42 5005,61 

 

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) 

-496689,71 -621846,91 

Hesabat dövründə xalis  
mənfəət (zərər) 

-136019,57 -125157,20 

 Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı mənfəət 
(zərər) üzrə düzəlişlər 

    

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülmə-
miş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

-360670,14 -496689,71 

 Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital -496679,71 -621836,91 

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 0,00 2960,01 
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 0,00 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər: 0,00 0,00 
 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 2960,01 

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

99711,00 99711,00 
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    
Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə 
öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 91589,39 137581,8 
 əməyin ödənilməsi üzrə  36970,62 83238,75 
 büdcə üzrə 2111,87 1776,49 
 sosial sığorta və təminat üzrə  29160,31 21469,09 
 digər məcburi ödənişlər üzrə  0,00 0,00 
 asılı təşkilatlar üzrə 0 0 
 sair kreditorlar 23346,59 31097,47 
Sair qısamüddətli öhdəliklər:     
gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
 alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

448574,48 477430,14 

Sair öhdəliklər     
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 639874,87 714722,94 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 639874,87 717682,95 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 143195,16 95846,04 

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏ R 
Hesabat 

dövrünün 
sonuna 

Hesabat 
dövrünün 

sonuna 
I . KAPİTAL     

Ödənilmiş nominal 
(nizamnamə) kapitalı  

100,00 100,00 

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

-73 230,31 -75 763,39 

 Hesabat dövründə xalis 
mənfəət (zərər) 

3 697,74 -2 533,08 

 Mühasibat uçotu siyasətində 
dəyişikliklərlə bağlı 
 mənfəət (zərər) üzrə düzəlişlər 

    

 Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş 
mənfəət (ödənilməmiş zərər) 

-76 928,05 -73 230,31 

 Elan edilmiş dividendlər     
Cəmi kapital -73 130,31 -75 663,39 

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 

    

Kreditor borcları : 5 807,62 6 016,36 
 əməyin ödənilməsi üzrə      
 büdcə üzrə 924,44 0,00 
 sosial sığorta və təminat üzrə      
 digər məcburi ödənişlər üzrə      
 asılı təşkilatlar üzrə     
 sair kreditorlar 4 883,18 6 016,36 
Sair uzunmüddətli öhdəliklər:   0,00 
 gələcək hesabat dövrünün 
gəlirləri 

    

 alınmış avanslar     
Təkrarsığorta əməliyyatları 
üzrə öhdəliklər: 

148 183,07 202 
720,15 

 təkrarsığortaçı üzrə 148 183,07 202 720,15 
 təkrarsığortalı üzrə      
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

    

Sair öhdəliklər     
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 153 990,69 208 736,51 

III . QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     
Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan 
öhdəliklər 

    
Qısamüddətli qiymətləndirilmiş 
öhdəliklər 

    

Vergi və sair məcburi 
ödənişlər üzrə öhdəliklər 

    

Kreditor borcları: 0,00 21,60 
 əməyin ödənilməsi üzrə  0,00   
 büdcə üzrə 0,00   
 sosial sığorta və təminat üzrə    21,60 
 digər məcburi ödənişlər üzrə      
 asılı təşkilatlar üzrə     
 sair kreditorlar 0,00   
Sair qısamüddətli öhdəliklər:   0,00 
 gələcək hesabat dövrünün gəlirləri     
 alınmış avanslar     
Təsisçi və ya səhmdarlarla 
hesablaşmalar 

87 540,19 77 759,00 

Sair öhdəliklər 
 

244,52 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər 87 540,19 78 025,12 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 241 530,88 286 761,63 
CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 168 400,57 211 098,24 

 manatla 
Gəlirlər Məbləğ 

Əsas əməliyyat gəliri: 0,00 
 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  20 686,28 

CƏMİ GƏLİRLƏR 20 686,28 
Xərclər   

Əsas əməliyyat xərcləri: 0,00 
 sığorta ödənişləri və sığorta 
məbləğləri üzrə 

  

 qaytarılan sığorta haqları üzrə   
 tənzimləmə xərcləri   
 təkrarsığortaya verilmiş sığorta 
haqları üzrə 

0,00 

 qarşısıalınma tədbirləri fonduna 
ayırmalar üzrə 

  

 sığorta fəaliyyəti üzrə sair xərclər    
İşlərin aparılması xərcləri  23 219,36 
Sair xərclər    

CƏMİ XƏRCLƏR 23 219,36 
Maliyyə mənfəəti (zərəri) -2 533,08 
Mənfəətin nizamnamə kapitalına 
yönəldilən hissəsi 

0,00 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) -2 533,08 
Mənfəət vergisi 0,00 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) -2 533,08 

 

İş adamlarının etibarlı tərəfda-
şı olan ABB biznesə dəstəyini 
sənədli əməliyyatlar və ticarə-
tin maliyyələşdirilməsi sahə-
sində də uğurla davam etdirir. 
Bankın bu istiqamət üzrə port-
felinin həcmi martın sonuna 
1 milyard manata çatıb. ABB 
biznes qurumlarına ehtiyac 
duyduqları sənədli əməliy-
yatların ən müxtəlif növlərini 
təklif edir. Müştərilər Bankın 
akkreditiv, bank qarantiyası, 
inkasso, layihələrin maliy-
yələşməsi məhsullarından ra-
hatlıqla istifadə edə bilərlər.
ABB xaricdə ən geniş müxbir 
şəbəkəsinə malik Azərbaycan 
bankıdır. Dünyanın 30-a yaxın 
bankında, o cümlədən ABŞ-ın 
4 bankında müxbir hesabla-
rı var. Bundan başqa, 30-dan 
çox nüfuzlu bankla tərəfdaşlıq 
edərək, sənədli əməliyyatların 
və ticarətin maliyyələşdirilmə-
si əməliyyatlarının aparılması 
üçün kredit xətləri mövcud-
dur. ABB xarici tərəfdaşları 
olan banklardan da şirkətlər 
üçün qarantiya məktublarının 
alınmasını təmin edə bilir. 

Neftin də yüngül və ağır növləri 
var. Bəs, nə üçün “Azeri Light” 
yüngül neft sayılır? Yüngül 
neft daha çox arzulanan, qiy-
məti baha, emalı və distilləsi və 
nəqli asan başa gələn neft növü-

dür. Əgər neftin API çəkisi 31,1 
dərəcədən böyükdürsə, o, yün-
güldür və suyun səthinə çıxır. 
“Azeri Light” yüngül neftdir və 
bahalıdır. Onun API çəkisi 34-
35 dərəcədir.

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 
(AMB) aprelin 6-na olan USD 
/AZN rəsmi məzənnəsini 
açıq layıb.
AMB-dən AZƏRTAC-a bildi-
rilib ki, bankın aprelin 6-dan 
etibarən USD/AZN rəsmi mə-
zən nəsi 1,7000 manat səviy-
yəsində müəyyən olunub.



57-13 aprel 2022-ci il

Qlobal cəmiyyətdə baş verən proses-
lər ölkələrin iqtisadiyyatına əsaslı tə-
sir göstərir. Son dövrlərdə baş verən 
beynəlxalq münaqişələr xaricdən 
idxal məsələsini yenidən gündəmə 
gətirir. Dünya ölkələrinin bir-birin-
dən asılılığı məsələnin həllini çətin-
ləşdirir. Xaricdən asılılığın tamamilə 
azaldılması çətin olsa da,  mümkün-
süz deyil. Ehtiyaclarını daxili imkan-
ları hesabına təmin edən ölkə iqtisadi 
cəhətdən güclü ölkə hesab edilir.
Bəs, inkişaf etməkdə olan, yerüstü və 
yeraltı sərvəti ilə tanınan Azərbay-
can  xaricdən asılılığı aradan qaldıra 
bilərmi və ya bu istiqamətdə addım-
ların atılması ölkə iqtisadiyyatına 
necə təsir edər?
İqtisadçı Eyyub Kərimli bildirib ki, 
Azərbaycanda əsas prioritet məsə-

lələrdən biri idxaldan asılılığın ara-
dan qaldırılmasıdır. Dünyada özü-
nü hər sahə üzrə təmin edən ölkə 
yoxdur. İnkişaf etmiş ölkələrin belə 
idxaldan asılılığı var. Burada əsas 
məsələ iqlim şəraitinin imkan verdiyi 
sahələrdə asılılığın aradan qaldırıl-
masıdır. Sözü gedən sahələr isə döv-
lət tərəfindən subsidiyalaşır. Bu sub-
sidiyalaşma hesabına hər il pambıq, 
kartof, soğan və pomidorun istehsalı 
artırılır. Yenə də dövlət bu sahədə 
daha çox diversifikasiya həyata ke-
çirməlidir. Belə ki, aqrobirliklərin ya-
radılması, fermerlərə subsidiyaların 
verilməsi  xaricdən asılılığın aradan 
qaldırılmasını təmin edəcək tədbirlər 
planıdır. İqtisadiyyatın digər sahələ-
rinin şaxələndirilməsi, qeyri-neft sek-
torunda stimullaşdırıcı tədbirlərin 

həyata keçirilməsi ilə yanaşı, aşağı 
faizlə kreditin verilməsi və investisi-
ya qoyuluşunun həyata keçirilməsi 
bu istiqamətdə atıla biləcək mühüm 
addımlardır.
Bunlarla yanaşı, ölkədə rəqabət mə-
cəlləsinin qəbul edilməsi böyük 
idxalçıların inhisarçılıq meyillərinə 
son qoyacaq. İdxalçılar arasında olan 
rəqabətə dövlət nəzarətinin tətbiq 
edilməsi ədalətli rəqabət mühiti-
nin yaranması deməkdir. Digər bir 
məsələ qida sektorunda təminat ka-
nalının genişləndirilməsi nəticəsində 
bir kanaldan asılılığın aradan qaldı-
rılmasıdır. Bunun üçün sahibkarla-
ra gömrük, vergi və digər sahələrdə 
güzəştlər edilməlidir. Hazırda dün-
yada qlobal çağırışlarla uyğun olaraq 
ərzaq bahalaşması həyata keçirilir. 

Bu sahəyə Rusiya-Ukrayna mühari-
bəsinin də təsiri danılmazdır. Bu kimi 
halları nəzərə alaraq dövlət sahibkar-
lar və topdansatıcılar üçün şərait yarat-
malı, ölkəyə, xüsusən də işğaldan azad 
olunmuş ərazilərə yerli və xarici inves-
torları cəlb etməlidir. İqtisadiyyatı güc-
ləndirmək, büdcəni əlavə gəlirlə təmin 
etmək üçün yeni iş yerlərinin açılması 
və logistika imkanlarının genişləndiril-
məsi mühüm hesab edilir.
“İqtisadiyyatımızın qarşısında duran 
növbəti məsələlərdən biri də alterna-
tiv və bərpa olunan enerjinin tətbiqi 
sahəsinin genişləndirilməsi, müasir 
texnologiyalardan istifadə və xaric-
dən yeni layihələrin gətirilməsidir. 
Bu sahələrin inkişafı ölkənin müasir 
yöndə inkişafı deməkdir”, - deyə eks-
pert əlavə  edib. 

İqtisadi inkişaf göstəricilərinin yük-
səlməsi, ölkənin özünü daxili im-
kanları hesabına təmin etməsi üçün 
dövlət, sahibkar və idxalçıların birgə 
fəaliyyət göstərməsi önəmlidir. Birgə 
fəaliyyət dedikdə şəxsi rifaha deyil, 
dövlət mənafeyinə xidmət nəzərdə 
tutulmalıdır.

Zeynalov İmran

DÜZƏLİŞ 
“İqtisadiyyat” qəzetinin  31 mart - 6 aprel 2022-ci il tarixli 13 (1215) №-li sayında “AzRe 
Təkrarsığorta” ASC-nin  1 yanvar 2022-ci il tarixinə balans hesabatına özünün etdiyi 
düzəlişlərin aşağıdakı redaksiyada əks olunması  vacibdir: 

II. “Qısamüddətli kapital” hissəsində: 

AKTİVLƏR Hesabat dövrünün sonuna 
Debitor borcları: 18 798 893.20 
büdcə üzrə 4 974 361.02 
Cəmi qısamüddətli aktivlər 51 147 140.35 
CƏMİ AKTİVLƏR 99 342 643.16 
I . “KAPİTAL” hissəsində: 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR Hesabat dövrünün sonuna  
Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 7 641 018.63 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 2 402 088.99 
Cəmi kapital 63 407 018.63 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 99 342 643.16 
MƏNFƏƏT və ZƏRƏR HAQQINDA HESABATDA 

 Məbləğ 
Mənfəət vergisi  1 114 813.09 
Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 2 402 088.99 
 

Ukraynanın hərbi əməliyyatlara aylıq xərcləri 
təxminən 10 milyard dollar təşkil edib.
Bu barədə şənbə günü Ukrayna Prezidenti Vo-
lodimir Zelenskinin ofisi onun sədrliyi ilə iqti-
sadiyyatın inkişafı məsələlərinə həsr olunmuş 
müşavirənin yekunlarına əsasən məlumat ya-
yıb. 

“Maliyyə Nazirliyinin hesablamalarına görə, 
Ukrayna dövləti hərbi əməliyyatlara ayda təx-
minən 10 milyard dollar sərf edir”, - Ukrayna 
Prezidenti ofisinin məlumatında belə deyilir. 
Qeyd olunur ki, müşavirədə xərclərin maliyyə 
mənbələri, o cümlədən dövlətin özünün vergi 
gəlirləri və tərəfdaşlardan daxil olan yardımlar 

müzakirə edilib. Həmçinin Ukrayna iqtisadiy-
yatının vəziyyəti və onun yaxın gələcəkdə inki-
şaf perspektivləri nəzərdən keçirilib.
Volodimir Zelenskinin yanında keçirilən gö-
rüşün iştirakçıları ölkədə əkin kampaniyasının 
keçirilməsini, aqrar sahə işçilərinin yanacaqla 
təminatı məsələlərini də müzakirə ediblər.

Rusiya xoş məram nümayiş etdirərək, 
danışıqlar üçün müsbət şərait yaratmaq 
məqsədilə qoşunlarını Ukraynanın şi-
malından geri çəkib.
Bu fikri Rusiya Prezidentinin mətbuat 
katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıq-
lamasında bildirib.

“Biz danışıqların gedişində ciddi qərar-
lar qəbul edə bilərik. Buna görə də Pre-
zident Putin qoşunları regiondan çıxar-
maq barədə sərəncam verib”, - deyə 
D.Peskov qeyd edib. Kremlin rəsmi 
nümayəndəsi Rusiyanın Ukrayna Pre-
zidentini devirmək və Ukraynanı işğal 

etmək planı barədə KİV-də yayılan xə-
bərləri təkzib edib. O ümidvar olduğu-
nu bildirib ki, Kiyev xüsusi əməliyyata 
son qoymaq üçün Moskvanın şərtləri ilə 
razılaşacaq. “Biz xüsusi əməliyyatı danı-
şıqlar yolu ilə başa çatdırmaq istərdik”, 
- deyə D.Peskov vurğulayıb.

“Ukraynada müharibə başa çatan-
dan sonra başlanacaq bərpa işlə-
rinə külli miqdarda sərmayə qoyu-
lacaq”.
Bunu Avropa İttifaqı Şurasının Pre-
zidenti Şarl Mişel Avropa Parla-
mentində çıxışı zamanı bildirib.
“Ukraynaya həm siyasi, həm ma-
liyyə, həm də humanitar baxımdan 

dəstəyimizi davam etdirəcəyik. Uk-
rayna üçün trast fondu yaratmaqla 
bağlı razılıq əldə olunub. Bununla 
da yaxın gələcəkdə həmin ölkəyə 
yardım göstərmək, uzun müddət-
də isə iqtisadiyyatı, infrastrukturu 
bərpa etmək üçün böyük miqdar-
da sərmayə qoymaq mümkün ola-
caq”, – o deyib.
Ş.Mişel bununla yanaşı, Rusiyaya 
qarşı sanksiyaların daha da sərtləş-
diriləcəyini diqqətə çatdırıb: “Avro-
pa İttifaqının həmrəy və təəssübkeş 
olması, bu müharibəyə son qoyul-
ması Ukraynanın bərpasına kömək 
üçün bir töhfədir”.

Ötən həftə dünyada 9 milyon nəfər COVID-19 
infeksiyasına yoluxub, 26 min nəfər həyatını iti-
rib. Öncəki yeddi günlə müqayisədə koronaviru-
sa yoluxma halları 16 faiz, ölüm halları isə 43 faiz 
azalıb.
Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) həftəlik bülletenində deyilir.
“Martın 28-dən aprelin 3-dək COVID-19 infeksi-
yasına yeni yoluxma hallarının sayı öncəki həftə 
ilə müqayisədə 16 faiz, ölənlərin sayı isə 43 faiz 
azalıb. Həftə ərzində Ümumdünya Səhiyyə Təş-
kilatına 10 milyon 351 min 818 yoluxma və 26 
min 285 ölüm faktı barədə məlumat daxil olub”, 
- deyə sənəddə bildirilir.
Ötən həftə ÜST-nin altı regionunun hamısında 
yoluxma hallarında azalma müşahidə olunub. 
Bu, əsasən Afrikada (19 faiz), Avropada (16 faiz) 
və Qərbi Sakit Okean regionunda (16 faiz) özünü 
daha qabarıq göstərib. Həmçinin, bütün region-
larda, o cümlədən Cənub-Şərqi Asiyada (73 faiz) 
və Amerikada (63 faiz) ölüm hallarının sayında 
azalma müşahidə olunub.
Həftə ərzində ən çox yoluxma Koreya Respub-
likasında baş verib – 2 milyon 58 min 375 nəfər. 
Bu göstəriciyə görə Şimali Koreyanın ardından 
Almaniya (1 milyon 371 min 270 nəfər) və Fransa 
(959 min 84 nəfər) gəlir. Son yeddi gündə ən çox 
ölüm halı ABŞ-da qeydə alınıb – 4 min 435 nəfər. 
Ölüm hallarının həftəlik miqdarına görə ilk üç-
lükdə, həmçinin Rusiya (2 min 357 nəfər) və Ko-
reya Respublikası (2 min 336 nəfər) yer alıb.
Qeyd edək ki, 2020-ci ilin mart ayında ÜST CO-
VID-19 infeksiyasının yayılmasını pandemiya 
elan edib. Pandemiyanın statistikasını aparan 
Worldometer portalının məlumatına görə, in-
diyədək dünyada koronavirusa 494 milyon 215 
min yoluxma halı aşkarlanıb, 6 milyon 183 min 
655 nəfər vəfat edib, 429 milyon 807 min nəfər 
isə sağalıb.
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Görkəmli Azərbaycan aktyoru və 
rejissoru, Azərbaycan SSR xalq 
artisti Şəmsi Bədəl bəy oğlu Bə-
dəlbəyli 1911-ci il fevralın 23-də 
Azərbaycanın qədim mədəniy-
yət mərkəzi olan Şuşa şəhərin-
də görkəmli pedaqoq və ictimai 
xadim Bədəl bəy Bədəlbəylinin 
(1875-1932) və Rəhimə xanım 
Qacarın (1880-1966) ailəsində 
dünyaya gəlmişdir.
Bakıda orta məktəbdə ibtidai təh-
sil almışdır. Orta məktəbi bitir-
dikdən sonra Ş.Bədəlbəyli Azər-
baycan Pedaqoji Texnikumuna 
daxil olur, 1927-ci ildə buranın 
məzunu olur. Bu illərdə o, böyük 
həvəslə özfəaliyyət dərnəyində 
iştirak edir, aktyorluq istedadını 
sınayır.
1927-1932-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasında təh-
sil alır: iki il xalq çalğı alətləri şö-
bəsində, daha sonra kompozisiya 
nəzəriyyəsi sinfində Üzeyir Ha-
cıbəylinin tələbəsi olur. Həmin 
illərdə Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrında böyük qardaşı, bəstə-
kar və dirijor Əfrasiyab Bədəl-
bəylinin rəhbərlik etdiyi orkestr-
də tar çalır. Bəzən C.Cabbarlının 
"Od gəlini" və "Sevil" tamaşala-
rında səhnə arxasından aktyor-
ları tarda müşayiət edirdi. Eyni 
zamanda, dramaturq və rejissor 
Cəfər Cabbarlı ilə dostlaşaraq, 
ona səhnə ilə bağlı fəaliyyətində 
köməklik göstərir. Bu da onun re-
jissorluq sənətinə marağını artırır 
və o, C.Cabbarlının əsərlərinin 
tamaşalarında rejissor assistenti 
kimi çalışmağa başlayır.
1930-1932-ci illərdə "Gənc işçi" 
qəzeti redaksiyasında "İncə sənət 
və ədəbiyyat" şöbəsinin müdiri 
vəzifəsində çalışır, hə min qəzetin 
səhifələrində bir sıra tamaşalar 
haqqında məqalələri dərc olu-
nur. 1932-ci ildən 1942-ci ilə kimi 
Azər baycan Dövlət Dram Teat-
rında rejissor assistenti və rejissor 
kimi fəaliyyət göstərir.
1933-cü ildə Ş.Bədəlbəyli Azər-
baycan Xalq Maarif Komissarlığı 
tərəfindən Moskvaya rejissorluq 
üzrə təcrübə işinə göndərilir. 
Moskvada Malı Teatrda Şillerin 
"Don Karlos" əsərinin hazırlı-
ğında görkəmli rejissor K.Mar-
canaşvilinin rəhbərliyi altında 

rejissor assistenti kimi təcrübə 
keçir. Həmçinin, İnqilab teatrın-
da rejissor A.Popovun yaradıcı-
lıq emalatxanasında öz təcrübə-
sini zənginləşdirir, dramaturq 
N.Poqodinin "Mənim dostum" 
əsərinin tamaşasının hazırlanma-
sında iştirak edir.
1936-cı ildə Bakıya qayıtdıqdan 
sonra Azərbaycan Dövlət Dram 
Teatrında rejissor kimi fəaliyyə-
tini davam etdirir. Bir sıra səhnə 
əsərlərinin tamaşalarına quruluş 
verir. Onlardan C.Cabbarlının 
"1905-ci ildə", "Od gəlini" əsərləri-
nin tamaşalarının hazırlanmasın-
da Ş.Bədəlbəyli rejissor assistenti 
kimi iştirak edir. Xüsusilə onun 
M.F.Axundovun "Müsyo Jordan 
və dərviş Məstəli şah" komedi-
yasının səhnələşdirilməsi üzrə 
(rejissor M.Zeynalovla birgə) ya-
radıcılıq işi klassik komediyanın 
müasir təfsiri kimi qeyd olunur.
1939-cu il 23 oktyabrda Azər-
baycan Dövlət Dram Teatrında 
Ş.Bədəlbəylinin rejissor kimi ilk 
müstəqil işi olaraq, C.Məmmə-
dquluzadənin "Ölülər" əsəri ta-
maşaya qoyulur. Bu, onun ya-
radıcılığında yeni mərhələnin 
başlanğıcı olur.
1941-ci ildə həmin teatrda Ş.
Bədəlbəylinin rejissorluğu ilə 
S.Rəhmanın "Xoşbəxtlər" əsəri-
nin premyerası olur, V.Şekspi-
rin "Kral Lir", Lermontovun "İki 
qardaş" əsərləri Ş.Bədəlbəylinin 
rəhbərliyi ilə səhnədə oynanılır.
Sonrakı illərdə Ş.Bədəlbəyli digər 
teatrlarda çalışsa da, Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrı ilə yaradıcılıq 
əlaqələrini davam etdirmiş, bu 
səhnədə yeni əsərləri tamaşaya 
qoymuşdur: o cümlədən, 1945-
ci il noyabrın 17-də Azərbaycan 
Dövlət Dram Teatrında Ş.Bədəl-
bəylinin rejissorluğu ilə S.Rəh-
manın "Aşnalar" əsərinin prem-
yerası olmuşdur.
1941-1942-ci illərdə Ş.Bədəlbəyli 
sovet ordusunun hissələri tərki-
bində İrana göndərilir, "Qırmızı 
Şərq", "Vətən uğrunda" qəzetləri-
nin müxbiri kimi Təbrizdə fəaliy-
yət göstərir. Burada Ş.Bədəlbəy-
linin rəhbərliyi altında həvəskar 
aktyorların iştirakı ilə Ü.Hacıbəy-
linin "Arşın mal alan", Z.Hacıbə-
yovun "Evliykən subay", "Əlli 
yaşında cavan" musiqili komedi-
yaları tamaşaya qoyulur.
1943-cü ildə Ş.Bədəlbəyliyə Azər-
baycan incəsənətinin inkişafında 
böyük nailiyyətlərinə görə Azər-
baycan Ali Soveti Pəyasət Heyəti 
tərəfindən Əməkdar incəsənət xa-
dimi fəxri adı verilir. Ş.Bədəlbəyli 
bundan sonrakı illərdə də bir sıra 
hökumət mükafatlarına layiq gö-
rülmüş, fəxri fərmanlarla, orden 
və medallarla təltif olunmuşdur.
1943-1949-cu illərdə Azərbaycan 
Dövlət Musiqili Komediya Te-
atrında bədii rəhbər vəzifəsinə 
təyin olunur. Həmin illərdə Ş.
Bədəlbəylinin rejissorluğu ilə bu 
teatrın səhnəsində bir sıra Azər-
baycan və xarici ölkə bəstəkarla-

rının musiqili komediyalarının 
premyerası olur.
O, F.Əmirovun "Gözün aydın", 
S.Ələsgərovun "Ulduz", Ü.Ha-
cıbəylinin "O olmasın, bu olsun", 
"Arşın mal alan", S.Rüstəmovun 
"Durna" musiqili komediyasının 
tamaşalarını hazırlamışdır.
1949-1956-cı illərdə Ş.Bədəlbəyli 
M.Maqomayev adına Azərbay-
can Dövlət Filarmoniyasının di-
rektoru və bədii rəhbəri vəzifə-
sində çalışır.
1950-ci il və sonrakı illərdə 
müxtəlif bayramlar və dövlət 
tədbirləri çərçivəsində konsert-
lərə quruluşlar verir. Həmin 
dövrdən o, Azərbaycan Dövlət 
Akademik Opera və Balet Teat-
rına da rejissor kimi dəvət olu-
nur, Ü.Hacıbəylinin "Koroğlu", 
"Əsli və Kərəm" operasına yeni 
səhnə quruluşu verir, Z.Paliaş-
vilinin "Daisi" operasını tama-
şaya qoyur.
1956-1959-cu illərdə yenidən 
Azərbaycan Dövlət Musiqili 
Komediya Teatrında bədii rəh-
bər və direktor vəzifəsində ça-
lışır. 1959-1965-ci illərdə Azər-
baycan Dövlət Akademik Opera 
və Balet Teatrının direktoru və 
baş rejissoru təyin olunur.
Ş.Bədəlbəyli bu teatrda çalışdığı 
zaman dünya musiqi klassikası-
na müraciət edir, eyni zamanda 
Azərbaycan bəstəkarlarının yeni 
operaları da onun rəhbərliyi al-
tında tamaşaya hazırlanır. 1964-
cü ildə Ş.Bədəlbəyli Azərbayca-
nın xalq artisti fəxri adına layiq 
görülür.
1965-1974-cü illərdə Ş.Bədəlbəy-
li təkrarən Azərbaycan Dövlət 
Musiqili Komediya Teatrının 
direktoru və bədii rəhbəri və-
zifəsində çalışmışdır. Bu illər 
ərzində Ş.Bədəlbəyli bu teatr-
da V.Dolidzenin "Keto və Kote" 
əsərini iki dəfə yeni quruluşda 
tamaşaya qoyur. Ş.Bədəlbəyli 
tərəfindən Azərbaycan bəstə-
karlarının yeni musiqili kome-
diyaları səhnələşdirilir. Onun 
rəhbərliyi ilə A.Məlikovun 
"Ləpələr" operettası S.Ələsgəro-
vun "Sevindik qız axtarır", "Hə-
mişəxanım",
V.Adıgözəlovun "Nənəmin şah-
lıq quşu", E.Sabitoğlunun "Hic-
ran" musiqili komediyasının 
premyerası olur.
1974-1976-cı illərdə Ş.Bədəlbəy-
li yenidən M.Maqomayev adına 
Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının direktoru və bədii rəhbəri 
təyin olunur, Azərbaycan Teatr 
Cəmiyyəti İdarə Heyətinin sədri 
seçilir.
1978-ci ildə Ş.Bədəlbəylinin 
təşəb büsü ilə Bakıda Azərbaycan 
Teatr Cəmiyyətinin nəzdində 
"Dostluq" teatrı yaradılır, burada 
müxtəlif respublikaların tanın-
mış teatr kollektivlərinin qastrol 
tamaşaları təşkil olunur.
Şəmsi Bədəlbəyli 1987-ci il mayın 
23-də vəfat etmiş, Bakıda Fəxri 
Xiyabanda dəfn olunmuşdur.

Respublikanın görkəmli alimlərinin və tərcümə-
çilərinin çalışdığı bir elm mərkəzində işləmək onda 
nəşriyyat işinə böyük maraq yaratmışdı. Bu iş son-
radan onun əsas missiyası, həyatının mənası ola-
caqdı. Əlbəttə ki, onun xarakteri qədər diribaşlığı, 
doğma dilinə bağlılığı və ədəbiyyata olan sevgisi 
də öz işini görmüşdü. İxtisasca bioloq-coğrafiya-
çı olmasına baxmayaraq, bədii ədəbiyyata marağı 
çox böyük idi. Həm də taleyiniixtisasca biblioqraf 
olan, söz-sənət vurğunu, özü kimi həssas və şair 
təbiətli bir insanla bağlamağa hazırlaşdığından bu 
sahədə həvəsi ikiqat artmışdı. Məhz bu həvəs onu 
"Azərtədrisnəşr"ə (indiki "Təhsil”, keçmiş "Maarif" 
nəşriyyatına) gətirdi. Validə xanım 6 il bu nəşriyyat-
da coğrafiya dərsliklərinin redaktoru kimi çalışdı.
Hələ çox gənc olmasına baxmayaraq, öz təşəbbüsü 
ilə orta məktəblər üçün nəzərdə tutulan coğrafi-
ya atlaslarını Azərbaycan dilinə ustalıqla tərcümə 
etməsi rəhbərliyin diqqətindən yayınmadı. Gələ-
cək naşirin zəhmətinin yüksək qiymətləndirilməsi 
onun işə olan həvəsini birə-beş artırdı. Bu, həm də 
onun nəşriyyat sahəsində qazandığı ilk uğuru oldu.
Artıq ailə qurmuş, Rəhimağa İmaməliyevlə əl-ələ 
verərək, arzularla dolu uzun bir yola çıxmışdılar. 
Ailədəki səmimiyyət, sədaqət, ənənələrə və zəh-
mətə bağlılıq uzun illər hər ikisi üçün stimul oldu. 
Validə xanıma ailəsi və zəhmətsevərliyi bütün çə-
tinlikləri və yorğunluqları unutdurdu. Məhz buna 
görə də 1966-1992-ci illərdə elmi redaktor və böyük 
elmi redaktor olduğu, həm də həyat yoldaşı ilə bir-
likdə çalışdığı Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası 
Baş Redaksiyasına gələrkən Buzovnadan şəhərə 
gələn yol boyu söhbətləri elmdən, sənətdən olur, 
həmin gün hansı məqaləni necə işləyəcəyi haqda 
düşünə bilirdi. Bu düşüncələr, elmi müzakirələr 
sonralar çox sayda əsərlərin yaranmasına səbəb 
oldu. Burada işlədiyi 26 il ərzində 10 cildlik "Azər-
baycan Sovet Ensiklopediyası" və 2 cildlik "Uşaq 
ensiklopediyası"nda nəşr olunan yüzlərlə məqalə-
nin tərtibçisi və müəllifi oldu.
1993-cü ildə təqaüdə çıxsa da, fəaliyyətini Rəhima-
ğa müəllimin unudulmuş qələm sahiblərinin əlyaz-
malarını nəşr etmək məqsədilə yaratdığı, 2003-cü 
ildən Validə xanımı tərk edərək ona əmanət qoydu-
ğu "Boz oğuz" nəşriyyatında "Klassik irs və tərcümə 
ədəbiyyatı" şöbəsinin müdiri kimi, Azərbaycan 
Respublikası Xatirə Kitabı və "Qanun” nəşriyyat-
larında redaktor olaraq davam etdirmiş, çoxlu say-
da müxtəlif janrlı kitabların redaktoru (1993-2002) 
olmuşdur. "Azərbaycan salnaməsindən səhifələr", 
"Hikmət və kəlam" ensiklopedik-məlumat kitabla-
rının, dövrü mətbuatda dərc olunan elmi-publisis-
tik yazıların müəllifidir. “İslam ensiklopediyası”, 

“Azərbaycan naşirləri, poliqrafçıları və jurnalistlə-
ri”, “Bakı kəndləri” ensiklopedik kitablarını Validə 
xanım vaxtilə mərhum həyat yoldaşı ilə birlikdə 
hazırlayıb çap etdirmişdi. Bu işlər gecəli-gündüzlü, 
fasiləsiz zəhmətin bəhrəsi idi. Onlar bunu təmənna-
sız, xalqımızın mədəni irsinin, tarixinin yaşaması, 
gələcək nəsillərə yadigar qalması naminə edirdilər.
"Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" elmi mər kə-
zinin fəaliyyətə başladığı 2004-cü ildən rəh bərlik 
tərəfindən işə dəvət edilmişdir və hazırda "Kimya, 
biologiya, tibb, mikrobiologiya və torpaqşünaslıq" 
redaksiyasında çalışır. Azərbaycan Milli Ensiklope-
diyası” Elmi Mərkəzinin aparıcı böyük elmi redak-
toru, Biologiya, tibb redaksiyası müdirinin müavi-
nidir.
Validə İmaməliyeva 50 ildən artıqdır ki, həyatının 
mənasına çevrilən nəşriyyat işi ilə, ensiklopedi-
ya, lüğətşünaslıq və tərcüməçiliklə məşğuldur. O, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Həsən bəy 
Zərdabi mükafatı laureatı, əmək veteranıdır. Döv-
lətimiz tərəfindən xidmətləri yüksək qiymətləndi-
rilmiş, Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar mə-
dəniyyət işçisi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

* * * * *
Validə xanım İmaməliyeva XX əsr Azərbaycan ziya-
lılarının o nəslinə mənsubdur ki, onlar mədəniyyə-
timizin, mətbuatımızın inkişafı, mətbuat tariximi-
zin, klassik irsimizin öyrənilməsi, tədqiqi naminə 
böyük xidmətlər göstərmişlər.
Onun adının mənası - ANA deməkdir. Validə xa-
nım, sözün əsl mənasında, sözü ana kimi qoruyub, 
onun qayğısını çəkib və zərif çiyinlərində sözün 
yükünü mətanətlə, ləyaqətlə daşıyıb. Bu zəriflik 
müqabilində güclü xarakterə malik qadındır. O, 
yarım əsrə yaxındır ki, Azərbaycan Milli Ensiklope-
diyasına yorulmadan, usanmadan, sonsuz məhəb-
bətlə xidmət edir. Bu fədakarlığın arxasında milli 
mədəniyyətimizə, klassik irsimizə, xalqa, vətənə, 
sözə böyük bir vətəndaş bağlılığı dayanır.
Bu gün Validə xanımın 85 yaşa gəlib çatması mənə 
inanılmaz görünür. Çünki bu gün də sonsuz bir en-
tuziazmla, şövqlə öz işinin başındadır. Bu günlər-
də çapdan çıxmış "Buzovna ensiklopediyası" onun 
böyük fəaliyyətinin nəticəsidir. Mən Validə xanıma 
uzun ömür, can sağlığı arzulayıram! 
Çox yaşayın, Validə ANA!

Kənan Hacı

Qısa tanıtım

Validə İmaməliyeva 1937-ci il apre-
lin 1-də Bakının Buzovna kəndin-
də ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. 

Həmin gün bu körpə qızın böyük bir hə-
yat eşqi və bir missiya ilə doğulduğunu 
heç kim bilmirdi. Tezliklə böyüdü, Buzov-
na qəsəbəsindəki 125 nömrəli məktəbdə 
orta təhsilini başa vurub, o vaxt S.M.Kirov 
adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 
biologiya-coğrafiya fakültəsinə daxil oldu. 
Tələbə idi, amma çox cəsarətli, zəhmət-
sevər bir tələbə. Yəqin, elə buna görə də 
universiteti bitirməyi gözləmədən əmək 
fəaliyyətinə başlamışdı. Ali təhsilini başa 
vuranda (1955-1960) artıq iki illik təcrübə-
si vardı, çünki o, AKP MK yanında Partiya 
Tarixi İnstitutunun (Sov. İKP MK yanında 
Marksizm-Leninizm İnstitutunun filialı) 
kiçik redaktoru idi.

Apple Inc. şirkətinin Azərbaycandakı eksklü-
ziv telekommunikasiya tərəfdaşı “Azercell Te-
lekom” aprelin 1-dən etibarən tam yeni iPho-
ne cihazlarını sifariş etmək imkanını yaradır. 
iPhone SE, iPhone 13 Green, iPhone 13 mini 
Green, iPhone 13 Pro Alpine Green və iPhone 
13 Pro Max Alpine Green kimi möhtəşəm və 
ən yeni iPhone modellərini Azercell Eksklüziv 
mağazalarından əldə etmək mümkündür.

iPhone həvəskarlarını sevindirərək mobil ope-
rator Apple istehsalı olan yeni nəsil cihazları 
ilə ölkənin ən yüksək keyfiyyətli 4G şəbəkəsi 
vasitəsilə inanılmaz internet sürətini yaşamaq 
fürsətini yaratmaqdan məmnundur. Aparıcı 
mobil operator iPhone Green və iPhone SE mo-
dellərindən hər hansı birini əldə edən müştə-
rilərə 50GB həcmində internet paketinə 3 aylıq 
abunəlik təqdim edir.

Qeyd olunan Apple smartfonlarını əldə etmək 
üçün müştərilərimiz aprelin 1-dən etibarən 
istənilən Azercell Eksklüziv mağazasına yaxın-
laşa bilər. Ən müasir texnologiyanı istifadəçi 
rahatlığı ilə bir araya gətirən yeni iPhone mo-
delləri “Super Retina XDR” displeyləri, ener-
jiyə qənaət etməyə imkan verən batareya, daha 
səmərəli A15 çipi və sürətli enerji toplama sis-
temi ilə təchiz olunmuşdur.


