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Azərbaycan Respublikasının Prezi
den ti İlham Əliyev yanvarın 3də Əm
lak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 
ye ni Əmlak Xidmətləri Məkanının açı
lışında iştirak edib.
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 
sədri Kərəm Həsənov Prezident İlham 
Əliyevə burada yaradılan şərait barə
də məlumat vermişdir. 
Əmlak Xidmətləri Məkanının yara dıl
masında əsas məqsəd Əmlak Məsələlə
ri Dövlət Komitəsinin bütün fəaliyyət 
sahələri üzrə göstərdiyi xidmətlərin 
vahid məkanda həyata keçirilməsidir. 
Burada əmlakla bağlı bütün xidmətlər 
beynəlxalq standartlara uyğun qu
rulmaqla, şəffaflığın təmin olunması, 
vətəndaş məmnunluğunun artırılma
sı, vətəndaşməmur təmaslarının mi
nimuma endirilməsi, xidmətlərin tam 
elektronlaşdırılması təmin edilib. Mə
kanda 100ə yaxın işçi tərəfindən xid
mətlərin göstərilməsi nəzərdə tutulur. 
Burada notarius, bank, memarlıq və 
layihələndirmə işləri, əmlakın sığorta

lanması və poçt xidməti nəzərdə tutu
lub.
Əmlak Xidmətləri Məkanında 1909
2018ci illərdə daşınmaz əmlak üzərin
də mülkiyyət hüquqlarını özündə əks 
etdirən müxtəlif dövrlərə aid hüquq

müəyyənedici mülkiyyət sənədlərinin 
sərgiləndiyi arxiv guşəsi də var. 
Dövlətimizin başçısına komitə tərəfin
dən elektronlaşdırılan xidmətlər barə
də məlumat verilmişdir. Komitə artıq 
40 xidməti elektron qaydada vətən

daşlara birbaşa və eHökumət portalı 
vasitəsilə təqdim edir. 
Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə 
ödənilən xidmət haqqının və döv
lət rüsumunun öyrənilməsi ilə bağ
lı vətəndaşlar üçün daha çox maraq 
doğuran “Əmlak kalkulyatoru” iş 
prinsipləri və “Elektron çıxarışın yox
lanılması” kimi elektron xidmətlər nü
mayiş olundu. “Elektron çıxarış” xid
məti vətəndaş məmur ünsiyyətini tam 
məhdudlaşdırır. Belə ki, elektron im
zaya sahib vətəndaş istənilən yerdən 
eHökumət portalı vasitəsilə xidmətə 
müraciət edir, müvafiq sənədlərini 
göndərir, Komitə tərəfindən hazırlan
mış elektron çıxarış isə onun portal
dakı şəxsi kabinetinə göndərilir. Qısa 
müddət keçməsinə baxmayaraq, artıq 
8 mindən çox “Elektron çıxarış” sahibi 
var.
Özəlləşdirmə hərraclarının keçirilmə
si ilə bağlı 100 nəfərlik hərrac zalın
da monitorlar vasitəsilə özəlləşməyə 
çıxarılan əmlaklarla tanışlıq, keçirilən 

özəlləşdirmə hərraclarında həm can
lı iştirak etmək, həm də elektron qo
şulmaqla hərraca qatılmaq imkanları 
yaradılıb. Özəlləşmənin elektronlaş
dırılması prosesin sürətlənməsinə və 
investorların marağının artmasına im
kan verib. 
Burada gün ərzində 1000ə yaxın və
təndaşa xidmət göstərilməsi planlaş
dırılır. Əmlak Xidmətləri Məkanın
da, ümumilikdə, Komitənin fəaliyyət 
sahələrinə uyğun 46 xidmət təqdim 
ediləcək. 
Prezident İlham Əliyevə torpaqla
rın idarə edilməsində istifadə olunan 
Peyk Müşahidə Sistemi layihəsinin iş 
prinsipi barədə məlumat verilmişdir. 
Layihənin məqsədi torpaqlara döv
lət nəzarətinin həyata keçirilməsində 
çevikliyin artırılması, qanunsuz tiki
lilərin, torpağın münbit qatının kor
lanmasının qarşısının alınması, torpaq 
tədqiqatı, geobotaniki tədqiqat zamanı 
yeni texnologiyaların, süni intellektin 
imkanlarından istifadə edilməsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azər
baycan Respublikası Konstitusiyasının 94cü 
maddəsinin I hissəsinin 16cı bəndini rəhbər tu
taraq qərara alır:
Maddə 1. Ehtiyac meyarının həddi
Ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilmə
si məqsədilə 2019cu il üçün ehtiyac meyarının 
həddi 143 manat məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun 2019cu il yanvarın 1dən qüvvəyə 
minir.
 

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018ci il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azər
baycan Respublikası Konstitusiyasının 94cü 
maddəsinin I hissəsinin 16cı bəndini rəhbər tu
taraq qərara alır:
Maddə 1. Əhalinin əsas sosial-demoqrafik 
qrupları üzrə yaşayış minimumunun məbləği
2019cu il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 180 
manat, əmək qabiliyyətli əhali üçün 191 manat, 
pensiyaçılar üçün 149 manat, uşaqlar üçün 160 

manat məbləğində müəyyən edilsin.
Maddə 2. Qanunun qüvvəyə minməsi
Bu Qanun 2019cu il yanvarın 1dən qüvvəyə mi
nir.
 

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 noyabr 2018ci il

2018ci ildə Azərbaycanda iqtisadi 
sahədə artım müşahidə olunub. İqtisa
diyyatda ümumi daxili məhsul 1 faizə 
yaxın artıb, qeyrineft sektoru 1,3 faiz, 
qeyrineft sənayesi 9 faiz, əhalinin gə
lirləri 9 faizdən çox artıb. Bütövlükdə, 
bu artımlar ölkəmizdə xarici ticarət 
əlaqələrində də öz əksini tapıb. Azər
baycanda ötən dövr ərzində ixrac təx
minən 40 faizə qədər, qeyrineft ixracı 
10 faizdən çox artıb, bütövlükdə xarici 
ticarətin həcmi yüksəlib.
Bu fikirləri AZƏRTACa müsahibəsin
də Milli Məclisin deputatı, iqtisadçı 
ekspert Tahir Mirkişili deyib. “2018ci 
ilin ən böyük siyasi və iqtisadi hadisə
si aprel ayında İlham Əliyevin ölkə 
əhalisinin böyük əksəriyyətinin etima
dı ilə Azərbaycana yenidən Prezident 
seçilməsidir. Çünki Azərbaycanda hə
yata keçirilən iqtisadi, siyasi islahatla
rın müəllifi və təminatçısı odur. Məhz 
İlham Əliyevin düşünülmüş siyasəti 
nəticəsində 2018ci ildə iqtisadi inkişaf 
təmin olunmuş, onun sürəti getdikcə 
artmışdır”,  deyə o, əlavə edib.
Ötən ilin iqtisadi göstəricilərini təhlil 
edən iqtisadçı ekspert bildirib ki, 2018

ci ilin əvvəlinə nisbətən ilin sonunda 
strateji valyuta ehtiyatları 3,5 milyard 
dollara qədər artaraq 45 milyard dol
ları keçib. 
Ötən il ərzində Azərbaycan iqtisadiy
yatında makrosabitlik hökm sürüb. 
İnflyasiya cəmi 2 faizdən bir az çox 
olub ki, o da əslində, ölkə iqtisadiy
yatında dayanıqlı iqtisadi inkişafın 
təmin olunması mərhələsinə qədəm 
qoyulması anlamına gəlir. Ötən dövr 
ərzində ölkədə yeni iş yerləri açılıb, 
yeniyeni müəssisələr fəaliyyətə başla
yıb. Azərbaycan həm daxildə, həm də 
beynəlxalq layihələrdə qarşıya qoydu
ğu hədəflərə nail olub.
Tahir Mirkişili qeyd edib ki, 2018ci 
ilin iqtisadi hədəfləri 2017ci ilin sosi
aliqtisadi yekunlarına həsr olunmuş 
müşavirədə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən qoyulmuşdu. 
Əsas hədəflər makroiqtisadi sabitliyə 
nail olmaq, qeyrineft sektorunu inki
şaf etdirmək, yeni iş yerlərinin açılma
sı ilə əhalinin maddirifah halını daha 
da gücləndirmək olmuşdur.
Avropa İttifaqına qaz ixracı marşru
tunda “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi

nin mühüm bir hissəsi olan TANAPın 
açılışının önəmli bir hadisə olduğu
nu vurğulayan deputat qeyd edib ki, 
Xəzər dənizinin hüquqi statusunun 
müəyyən olunması ilə bağlı konven
siya və onun Azərbaycanın maraqla
rına uyğun və təklif etdiyi formada 
imzalanması 2018ci ilin ən böyük ha
disələrindən biridir.
Türkiyədə SOCAR tərəfindən “Star” 
neft emalı zavodunun açılması ilə 
Azərbaycanın neft sektorunda yeni 
mərhələnin başladığını vurğulayan 
ekspert qeyd edib ki, bu mərhələnin 
əsas göstəricisi neft məhsullarını emal 
edərək onları daha yüksək dəyərli 
məhsula çevirib ölkəmizin həm büd
cəsinə, həm də bütövlükdə Azərbay
cana valyuta daxilolmalarının həcmini 
artırmaqdır. O, yeni mərhələnin ölkə
mizdə həm də neft sektorunun daha 
da inkişaf etdirilməsinə gətirib çıxara
cağını vurğulayıb.
T.Mirkişili ötən dövr ərzində bey
nəlxalq nəqliyyat daşımalarında ölkə
mizin payının getdikcə yüksəldiyini, 
həm ŞimalCənub, həm də ŞərqQərb 
istiqamətlərində yükdaşımalarının 

həcminin çoxaldığını, Azərbaycana 
valyuta daxilolmalarının bu istiqamət
də artdığını bildirib.
O, 2018ci ildə turizm sektorunun in
kişafını da xüsusi qeyd edib. Azərbay
cana gələn turistlərin sayının 6 faizdən 
çox artdığını və bütövlükdə ölkəmizin 

turizm sektoruna valyuta daxilolmala
rının həcminin çoxaldığını vurğulayıb.
Qeyd edib ki, tədiyə balansında Azər
baycanda xidmət ixracı bütövlükdə ix
racın təxminən 27 faizinə yaxınlaşıb ki, 
bu da ölkəmizin iqtisadi dayanıqlılığı 
üçün mühüm göstəricilərdən biridir.
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Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
tərəfindən maliyyələşdirilən “Azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi” layihəsi çərçivəsində çap olunub

Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan 
qədim Qəbələ bu gün ölkəmizin ən çox 
qonaqlı-qaralı məkanlarından birinə çev-
rilib. Qəbələnin tarixi minilliklərin dərin 
qatlarına gedib çıxır. Eramızdan əvvəlki 
dövrlərdə Qəbələ mühüm iqtisadi, siya-
si və ticarət mərkəzi kimi Babil, Troya, 
Pompey, Karfigen kimi dünyanın məş-
hur şəhərləri ilə müqayisə olunub. Qəbələ 
həm hərbi-strateji mövqeyinə, həm də tə-
bii-coğrafi şəraitinə görə tarix boyu ya-
dellilərin diqqətini çəkmiş, dəfələrlə dağı-
dılıb, yenə öz varlığını qoruyub saxlaya 
bilmişdir. Əsl intibah və yüksəliş mər-
hələsinə isə Azərbaycan müstəqillik qa-
zandıqdan sonra qovuşmuş, onun tarixi 
adı özünə qaytarılmışdır. Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev Qəbələnin bu günü haqqında danı-
şarkən demişdir: "Qəbələnin gözəl təbiəti 
burada turizmin inkişafı üçün əlverişli 
şərait yaradır. Burada müvafiq infrast-
rukturun yaradılmasına, dünya standart-
larına uyğun mehmanxanaların tikilmə-
sinə, abad yolların çəkilməsinə xüsusi 
diqqətlə yanaşılmalıdır". Dövlət başçı-
sının bu çağırışı başdan-başa yenilənən, 
müasirləşən Qəbələnin bugünkü simasın-
da öz real təcəssümünü tapmışdır.
Vaxtilə Qafqaz Albaniyasının paytaxtı 
olan Qəbələnin TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyində şəhərin 2500 illik tarixini əks et
dirən 13750 eksponat mühafizə olunur. 
Rayonda dövlət qeydiyyatına götürülmüş 
93 daşınmaz tarix və mədəniyyət abidə
si mövcuddur. Bütün bunlar Qəbələnin 
turizm imkanlarını şərtləndirən amillər
dir. Həmçinin, yuxarıda deyildiyi kimi, 
təbii şəraiti, havası, suyu, çayları, dağla
rı, meşələri tarixi abidələrlə bir vəhdətdə 
birləşərək, Qəbələni turizm üçün əvəzsiz 
diyara çevirmişdir.
Hazırda Qəbələdə 19 istirahət obyekti 
fəaliyyət göstərir. Rayonda 7 beşulduz
lu, 2 dördulduzlu, 2 ikiulduzlu otel gələn 
qonaqları və turistləri yüksək səviyyədə 
qəbul edə bilir. Burada fəaliyyət göstərən 
mehmanxana tipli obyektlər bir gündə 
3000ə qədər turist qəbul etmək gücünə 
malikdirlər. Yaradılan yüksək şəraitin nə
ticəsidir ki, təkcə 2018ci ildə rayona gələn 
turistlərin sayı əvvəlki illərə nisbətən 
dəfələrlə artmışdır.

Dağxizək xidmətinin inkişaf etdirilməsi 
məqsədilə yaradılan "Tufandağ" qışyay 
turizm istirahət kompleksi daim yerli və 
xarici turistlərlə doludur. Qafqaz regio
nunda ən gözəl əyləncə mərkəzlərindən 
biri kimi tanınan Qəbələ Əyləncə Mərkəzi 
unikal istirahət məkandır. Qəbələyə ayaq 
basan hər kəs Qaraçay çayının hər iki sa
hilində  yerləşən parkbulvar kompleksini 
gəzməkdən böyük zövq alır.
Turistlərə yüksək xidmətin təşkili üçün 
rayonda kadr hazırlığına xüsusi diqqət 
yetirilir. Bu məqsədlə Qəbələdə 2009cu 
ildən Turizm və Otelçilik üzrə PeşəTədris 
Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Son illər Qəbələnin iqtisadiyyatı güclə
nib. Rayonda dünya bazarlarına çıxarılan 
və özünə layiqli yer tutan müxtəlif növ 
və çeşiddə məhsul istehsal edən onlarla 
müasir tipli müəssisə fəaliyyət göstərir. 
Burada bir saatda 5 ton qabıqlı fındıq və 
ya 1300 kiloqram təmizlənmiş fındıq ləpə
si emal etmək gücünə malik olan fındıq 
zavodu fəaliyyət göstərir. Zavod gündə 
250 ton fındıq qəbul etmək gücünə ma
likdir. Burada qurutma sexi də yaradılıb. 
2009cu ildən başlayaraq Qəbələdə "Belt
man" markalı pianolar istehsal olunur. 
"AqroAzərinvest" Məsul Məsuliyyətli 
Cəmiyyətində artıq son dörd ildir ki, şə
rablar, konyaklar və tünd içkilər isteh
sal olunur. Hazırda bu müəssisədə bir 
sıra Azərbaycan şərabları ilə yanaşı, yeni 
əmtəə nişanları olan "Qəbələ", "İrəvan 
qalası", "Basarkeçər", "Vedibasar", "Naz
lı", "Starıy dvorik", "Domaşneye vino", 
"Şah", "Şamaxinskaya çariça", "Şamaxins
kaya Loza", "Padşah" şərabları da isteh
sal edilir. İstehsal olunan məhsulun 50 
faizindən çoxu Rusiya, Ukrayna, Belarus 
və Qazaxıstana ixrac olunur. "AspiAqro" 
MMCnin Qəbələnin Savalan kəndindəki 
"Savalan" üzüm emalı və istehsalı zavo
dunun buraxdığı məhsulların şöhrəti sər
hədləri aşıb. Zavod Azərbaycanın şərab
çılıq ənənələrini əsas tutmaqla və müasir 
texnoloji yenilikləri tətbiq etməklə yüksək 
keyfiyyətli şərab istehsalına nail olmuş
dur. "Savalan" üzüm emalı və istehsalı 
zavodu, həmçinin ting istehsalı və satışı 
üzrə dünyanın ən qabaqcıl şirkətləri olan 
İtalyanın "VİVA", "Cooperativi Rausedo", 
"VCR" və Fransanın "GONTARD", "FRE

REI" şirkətləri ilə sıx əlaqə qura bilmişdir. 
Sözügedən şirkətlərin məsləhət və töv
siyələri əsasında Qəbələnin nadir iqlim 
qovşağına malik olan ərazilərində yeni 
bağlar salınmışdır. Bu gün "Savalan"da 18 
çeşiddə istehsal olunan şərab məhsulları 
Çin, Ukrayna, Rusiya, Hollandiya, Alma
niya, Fransa, Türkiyə, Belarus kimi döv
lətlərə ixrac olunur.
Gilan Qida Şəhərciyində istehsal olunan 
meyvə şirələri və sərinləşdirici içkilər ar
tıq ABŞ, Çin, Yaponiya, Yeni Zelandiya, 
Malayziya, İsrail, Avstraliya, Türkmənis
tan, Tacikistan və s. ölkələrin bazarlarına 
göndərilir.
Bu gün ölkəmizdə qeyrineft sektorunun 
inkişafı istiqamətində həyata keçirilən la
yihələr və bu fonda reallaşdırılan aqrar 
islahatlar Qəbələni əsl yüksəliş və tərəqqi 
yoluna çıxarıb. 2003cü ildən 2018ci ilin 
oktyabr ayının 1dək rayonda 15.990 da
imi olmaqla 17.789 yeni iş yerləri açıl
mışdır ki, bunun da 1.083 nəfəri 2018ci 
ilin payına düşür. Rayonda yolnəqliy
yat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması 
istiqamətində də ardıcıl və sistemli təd
birlər həyata keçirilir. Burada istifadəyə 
verilən Beynəlxalq Hava Limanı, müasir 
standartlar səviyyəsində tikilən avtomo
bil yolları, körpülər, su qovşaqları, müha
fizə sədləri rayonun iqtisadi imkanlarını 

birəbeş qat artırmışdır. Bu gün Qəbələyə 
dəmir yolu xətti çəkilir ki, bu da nəqliy
yat kommunikasiya sistemini mükəmməl 
formaya gətirib çıxaracaq.
Əkin sahələrinin suvarma suyu ilə tə
minatının yaxşılaşdırılması və əhalinin 
içməli suya olan tələbatının ödənilməsi 
məqsədilə rayonun Çarxana, Aydınqış
laq, Xırxatala, Yenikənd, Tövlə, Uludaş,  
Tikanlı kəndlərinin və Bum qəsəbəsinin 
hər birində bir ədəd olmaqla, cəmi 8 su
bartezian quyusunda qazma işləri başa 
çatdırılmışdır.
Rayonda sosial problemlərin həlli də 
diqqət mərkəzində saxlanılır. Yola saldı
ğımız 2018ci il ərzində Qəbələ şəhərində 
120 yerlik uşaq bağçası və körpələr evinin 
tikintisi, ikimərtəbəli ictimai yaşayış bina
larında, akademik Zərifə Əliyeva adına 
parkda əsaslı təmir işləri başa çatdırılmış, 
bir sıra yaşayış binalarının dam örtükləri 
əsaslı şəkildə dəyişdirilmiş, kənd və qəsə
bələrdə fəaliyyət göstərən ümumtəhsil 
məktəblərinin, tibb məntəqələrinin əsaslı 
təmiri həyata keçirmişdir. 160 çarpayılıq 
rayon mərkəzi xəstəxana kompleksində 
təmirbərpa işləri davam etdirilir.
Bu gün Qəbələ rayonunda aqrar sahə
nin şaxələndirilmə prinsipləri əsasında 
inkişaf etdirilməsi üstün mövqeyə çıxa
rılıb. Bu məqsədlə aqrar bölməyə dövlət 

dəstəyi artırılır, sahibkarlıq subyektlərinə 
güzəştli kreditlər verilir və digər yardım
lar göstərilir. Hazırda rayonda 7800 hek
tar meyvə bağları və 621 hektar nümunəvi 
üzüm bağları mövcuddur. Bu bağlar həm 
əhalinin tələbatının ödənilməsində, həm 
də yerlərdə fəaliyyət göstərən emal müəs
sisələrinin xammal təminatında müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir.
Məhz bu səbəbdən rayonda meyvə və 
üzüm bağlarının genişləndirilməsi, məh
suldar sortların əkilməsi, tingçilik təsər
rüfatlarının yaradılması istiqamətində 
işlər davam etdirilir.
Cənab Prezident İlham Əliyevin vurğula
dığı kimi, indi kənd təsərrüfatının hər bir 
sahəsinin inkişaf etdirilməsi ölkə üçün va
cibdir. Bununla yanaşı, ixracyönlü məh
sul istehsalının genişləndirilməsi həmişə 
diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Bu 
baxımdan fındıqçılığın inkişafı üçün ra
yonda əlavə olaraq 2000 hektar yeni fındıq 
bağlarının salınması nəzərdə tutulmuş və 
bu iş uğurla öz həllini tapmışdır. Rayon
da son illər barama və tütün istehsalında 
da artım dinamikası özünü göstərmiş
dir. Belə ki, 2018ci ildə 101 nəfər kümçü 
tərəfindən 9110 kiloqram barama istehsal 
edilmiş, 75 hektar sahədə tütün əkilmiş
dir. Lakin bunlar son hədd deyil. Hər iki 
sahənin geniş arealda inkişafı qarşıdakı 
illərin prioritetləri sırasındadır.
Qəbələnin bugünkü simasını görəndə 
adamın ürəyi açılır. Doğrudanmı bu, 10
15 il öncə olan kiçik əyalət şəhəri Qəbələ
dir? Bu gün dünyada Qəbələni tanımayan 
az adam tapılar. Qəbələ dünyanın onlar
la şəhəri ilə işgüzar dostluq, qardaşlıq 
əlaqələri qurub. Buraya təşrif buyuran 
qonaqların, turistlərin ardıarası kəsilmir. 
Özü də ilin bütün fəsillərində. Burada 
ənənəvi musiqi festivalları, müsabiqələr 
keçirilir. Qəbələni teztez dövlət adamla
rı, tanınmış musiqi xadimləri, diplomat
lar, elm və sənət adamları ziyarət edirlər. 
Qəbələ bu gün nəinki regional, həm də 
qlobal müstəvidə tanınan, adı hörmətlə 
çəkilən  unikal bir məkana çevrilib, məm
ləkətimizə baş ucalığı gətirib!

Zülfü İLYASOV,
«İqtisadiyyat» qəzetinin 

bölgə müxbiri

Qeyrirezidentlərin banklardakı əmanətlərinin 
məbləği açıqlanıb.
Ötən ilin noyabrında xaricilərin əmanətləri 84,6 
milyon manat azalaraq dekabrın 1nə 760 mil
yon manat təşkil edib.
Bu müddətdə xaricilərin milli valyuta ilə əmanət
ləri 11,5 milyon manat artaraq 98,4 milyon ma
nata çatıb, xarici valyuta ilə əmanətləri isə 96,1 
milyon manat azalaraq manat ekvivalentində 
661,6 milyon manat olub.
Hesabat dövründə fiziki şəxslərin əmanətləri 8 
073,5 milyon manat təşkil edib ki, bunun da 7 
313,5 milyon manatı rezident, 760 milyon manatı 
isə qeyrirezidentlər tərəfindən yerləşdirilib.

 “BP Azerbaijan” şirkətindən 
AZƏRTACa bildirilib ki, bu na
iliyyət yataqdan ilk kommersiya 
qaz həcmlərinin hasilatına başlan
dığı və Cənubi Qafqaz Boru Kəmə
rinin işə düşdüyü elan edilən vaxt
dan tam 12 il sonra əldə edilib.
2006cı il dekabrın 15də elan edil
miş ilk hasilat yatağın işlənməsi
nin 1ci mərhələsinin başlanğıcı 
idi və o vaxtdan bəri qaz həcmləri 
uğurla və etibarlı şəkildə Azər
baycan, Gürcüstan və Türkiyə 
bazarlarına çatdırılır. 2018ci il isə 
“Şahdəniz” layihəsi üçün növbəti 
əlamətdar hadisə ilə yadda qalıb. 
Planlaşdırıldığı kimi, iyunun 30
da “Şahdəniz2” çərçivəsində Tür
kiyəyə kommersiya qaz həcmlə
rinin nəqlinə başlanılıb və iyulun 

sonunda “Şahdəniz Bravo” plat
formasından ilk qaz əldə edilib.
2006cı ildən bəri “Şahdəniz” yata
ğından, həmçinin ümumilikdə 196 
milyon barreldən artıq kondensat 
hasil edilib.
Hazırda “Şahdəniz” yatağından 
hasilat “Alfa” platformasında təq
ribən 10, “Bravo”da isə 6 quyudan 
əldə edilir.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sek
torunda yerləşən “Şahdəniz” bu 
günədək BPnin dünyada kəşf et
diyi ən böyük qaz yatağıdır. Bu 
nəhəng yataq təxminən 860 ki
lometr ərazini əhatə edir. Yataq 
1999cu ildə aşkar edilib.
Bütün “Şahdəniz” yatağında he
sablanmış ilkin geoloji qaz ehtiya
tı təxminən 1 trilyon kubmetrdən 

artıq və kondensat ehtiyatı isə 2 
milyard barrel təşkil edir.
“Şahdəniz2” ilk dəfə olaraq Xəzər 
qazını Avropa bazarına çıxaracaq 
yeni Cənub Qaz Dəhlizinin baş
lanğıc nöqtəsidir. Sabit pik hasilat 
zamanı bu layihənin mövcud ha
silat həcmlərinə ildə 16 milyard 
kubmetr qaz əlavə edəcəyi gözlə
nilir. “Şahdəniz” yatağının ümu
mi hasilat həcmi ildə 26 milyard 
kubmetr qaz və gündə 120 min 
barrel kondensat səviyyəsinə ça
tacaq.
“Şahdəniz2” çərçivəsində Xəzər 
dənizində ilk dəfə yatağın suyun 
altında işlənməsi reallaşdırılır 
və bu, BP şirkətinin bu vaxtadək 
dünyada operatoru olduğu ən iri 
dəniz infrastrukturudur.

“SOCAR Ukraina” Ticarət Evi 
dekabr ayında keçirilmiş Prozor
ro hərracının yekunlarına əsasən 
“Ukrzaliznıtsi” Səhmdar Cəmiy
yətində istehsalın təmin edilməsi 
mərkəzinə çatdırmağı öhdəyə gö
türdüyü dizel yanacağının qiyməti
ni azaldıb.
“SOCAR Ukraina”dan verilən mə
lumata görə, bu barədə kontrakta 
əsasən neft məhsullarının satıcısı 
10.000 ton neft məhsulunun hər 
tonunu 31.968 qrivna səviyyəsin
də göndərməyi öhdəyə götürüb. 
Əlavə dəyər vergisi baxımından bu 
rəqəm tenderin elan edildiyi anda 
bazar dəyərinə tamamilə müvafiq 
olub.
Qeyd edək ki, tender proseduru 
Ukrayna qanunvericiliyinə ciddi 
riayət olunmaqla həyata keçirilib. 
Malgöndərmələrin qiymətinə ye

nidən baxılması barədə danışıqlar 
isə yalnız şikayət proseduru başa 
çatandan sonra aparılıb və bu pro
sedur satışın dayandırılması ilə 
nəticələnib.
Azərbaycan şirkətinin 2016cı ildə 

yürütdüyü ardıcıl siyasət dövlət 
satınalmalar sistemində bir sıra 
mühüm dəyişikliklərə səbəb olub 
və nəticə etibarilə Ukraynanın ya
nacaq bazarında rəqabətin keyfiy
yəti yaxşılaşıb.

Azərbaycan Respublikasının 
Mən zil İnşaatı Dövlət Agentliyi 
tə rə findən istifadəçilərin mənzil 
seçimi prosesində rahatlığını tə
min etmək məqsədilə “Güzəştli 
mənzil” sistemində bir sıra tək
milləşdirmə (satışın başlanmasına 
24 saat qalmış geri sayımın aktiv
ləşməsi, səhifənin açılması və sə
hifədənsəhifəyə keçid haqqında 
məlumatın ekranda görünməsi) 
işləri aparılıb.
Agentlikdən verilən məlumata 
görə, mənzil seçimi prosesinin 
bütün mərhələləri ilə yaxından 

tanış olmaq, “Elektron İmza” və 
ya “Asan İmza” sertifikatların
dan və texniki avadanlıqlarından 
istifadə bacarıqlarını təkmilləş
dirmək istəyənlər yanvarın 12si 
saat 15:00dan saat 15:30dək ke
çiriləcək sistemin sınaq mühitində 
mənzil seçimi edə bilərlər.
Mənzil seçimində bütün əməliy
yatlar “Elektron hökumət” por
talı üzərindən real vaxt rejimində 
aparılır və mənzil seçimi prosesi 
yanvarın 25də Yasamal Yaşayış 
Kompleksində keçiriləcək 174 
mənzilin seçimi ilə identikdir.
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Профессор Азербайджанского Госу-
дарственного Экономического Уни-
верситета (UNEC) Захид Фаррух 
Мамедов в конце декабря 2018-го 
года был приглашен в Белорусский-
Государственный Экономический 
Университет. До этого он читал 
лекции в городах России, во Франции; 
следующий пункт его маршрута – 
Турция. Ученый поделился мнением 
о том, почему сотрудничество в об-
ласти образования важно для обеих 
государств. 
- Азербайджан и Беларусь не только 
близкие союзники, но и стратегиче-
ские партнеры. Сегодня можно с уве-
ренностью констатировать, что 
белорусско-азербайджанские отно-
шения вышли на качественно но-
вый уровень устойчивого взаимовы-
годного партнерства. Так как наши 
страны являются стратегически-
ми партнерами, в этом отношении 
нам тоже нужно наладить партнер-
ство двух университетов. В рамках 
стратегического партнерства, мы 
нацелены на развитие широкофор-
матного диалога и взаимодействия с 
Белорусским Государственным Эко-
номическим Университетом.
Со стороны Белорусского государ
ственного экономического уни
верситета я получил официальное 
приглашение,  продолжает З.Ф. Ма
медов.  В контексте развития азер
байджанобелорусских отношений, 
как знак взаимного уважения меж
ду нашими университетами, было 

принято решение наладить взаимо
отношения между Азербайджан
ским Государственным Экономиче
ским Университетом и Белорусским 
Государственным Экономическим 
Университетом.
 Какие планируются мероприятия 
для развития сотрудничества меж
ду университетами?
 В ближайшем будущем мы пла
нируем подписать соглашение о 
реализации программ двойных ди
пломов, выпустить монографию на 
тему сотрудничества Азербайджана 
и Беларуси, но самое важное – вес
ной 2019 года в Баку провести конфе
ренцию на тему отношений между 
азербайджанскими и белорусски
ми университетами. Организато
рами выступят Азербайджанский 
Государственный Экономический 
Университет и Белорусский Госу
дарственный Экономический Уни
верситет, но желающих принять 
участие уже очень много. Мы хотим 
совместно выпустить научный жур
нал «Экономика Беларуси и Азер
байджана», который будет индекси
роваться в международных научных 
базах. Возможно, именно во время 
проведения конференции будет 
подписано соглашение о двойных 
дипломах ведь в Азербайджане 
очень много студентов, которые хо
тели бы учиться в Беларуси. У меня 
сегодня был курс лекций, и я понял, 
что в Беларуси тоже много студен
тов, которые хотели бы побывать в 

Азербайджане для продолжения 
обучения.
 Таким образом, одна из целей Ва
шего визита в БГЭУ – прочтение 
курса лекций?
 Основная цель моего визита – это 
участие в программе «Приглашен
ный профессор». Я первый лектор 
из Азербайджанского Государ
ственного Экономического Универ
ситета, который проводит занятия 
в БГЭУ. От встречи со студентами 
я получил удовольствие, потому 
что студенты очень уважительны, 
умеют слушать, задавать вопросы, 
а еще они очень подготовлены. Это 
показывает уровень преподавания 
в вашем университете. БГЭУ всегда 
отличался сильной научной базой, 
созданы хорошие условия, аудито
рии оснащены современными тех
нологиями. Надеюсь, будет подпи
сано соглашение, которое позволит 
вашим студентам определенное 
время учиться в Баку, потому что 
есть очень много важных аспектов, 
по которым можно сотрудничать. 
Наши страны являются стратегиче
скими партнерами, в этом отноше
нии нам тоже нужно наладить пар
тнерство наших университетов. У 
нас имеется белорусский машино
строительный завод, выпускаются 
белорусские тракторы, развивает
ся сельскохозяйственная промыш
ленность, то есть у нас очень много 
направлений сотрудничества, на
правлений совместной подготовки 

кадров: наши предприятия маши
ностроения нуждаются в специа
листах, которые знают белорусские 
технологии.
Помимо участия в программе «При
глашенный профессор», я являюсь 
представителем от имени ректора 
Азербайджанского Государствен
ного Экономического Университета 
по подготовке и проведении науч
ной конференции. Мы детально об
суждаем вопросы, буквально только 
что с ректором БГЭУ определили 
даты, тему конференции, кто будет 
являться основными спикерами и 
докладчиками. 
В составе рабочей группы обсужда
ем выпуск совместной монографии 
«Экономика Азербайджана и Бела
руси».
 В БГЭУ активно внедряется модель 
«Университет 3.0», какие же цели 
ставит перед собой Азербайджан
ский государственный экономиче
ский университет?
 Сейчас мы в основном развиваем 
научноисследовательскую деятель
ность. Мы говорим, образование 
должно быть таким, когда студенты 
принимают активное участие в на
учноисследовательском процессе. 
В 2016 году мы провели конферен
цию, по итогу которой была при
нята декларация о развитии науч
ной деятельности в университете. 
В нашем университете также был 
создан департамент организации 
и управления научной деятельно

стью, и я являюсь его директором, 
департамент является крупнейшим 
в университете. Многие компании, 
банки обращаются к нам для про
ведения научных исследований, что 
дает возможность получения при
были от научноисследовательской 
деятельности. То есть наши препо
даватели не только могут получать 
зарплату, но и доход от научной 
деятельности. Оценка научной де
ятельности преподавателя также 
ведётся на основании наук метриче
ского подхода. За последние 3 года 
в UNEC число научных публикаций 
возросло в 2,5 раза, опубликован
ных за рубежом статей  в 3,6 раза.
ЗахидФаррух Мамедов благодарит 
Белорусский Государственный Эко
номический Университет в лице 
ректора В.Н.Шимова, а также при
глашает студентов, преподавателей 
и сотрудников посетить Азербайд
жанский Государственный Эконо
мический Университет.

Всемирный банк (ВБ) понизил про
гноз средней цены на нефть на бли
жайшие два года до 67 долларов 
за баррель, что на 4 доллара ниже 
его декабрьского прогноза. Об этом 

говорится в докладе банка по "Пер
спективам мировой экономики" за 
январь.
В декабре Всемирный банк ожидал 
среднюю цену на нефть на ближай

шие три года на уровне 71 доллара 
за баррель, в июньском докладе – 69 
долларов за баррель.
«Цены на нефть ожидаются на уров
не 67 долларов за баррель в 2019 и 
2020 году, что на 2 доллара ниже, 
чем ожидалось в июне»,  говорится 
в докладе. Но добавляется, что нео
пределенность вокруг данного про
гноза попрежнему очень высока.
«В то время, как ожидается увели
чение спроса на нефть, сокращение 
(этого спроса изза падения роста 
ВВП) на рынках с развивающейся 
экономикой может иметь более 
серьезный эффект, чем ожидает
ся»,  отмечают аналитики банка. 
И добавляют, что ситуация также 
зависит от договоренностей стран 
ОПЕК и их партнеров по добыче 
нефти.

Согласно оценке аналитиков «АВ
ТОСТАТ», в период с января по 
ноябрь прошлого года из России в 

другие страны, кроме стран Евра
зийского экономического союза, 
было экспортировано 26 тысяч лег

ковых автомобилей. Первое место в 
рейтинге занимает Чехия, на терри
торию которой за одиннадцать ме
сяцев было доставлено 6,3 тысячи 
машин российского производства. 
Далее следует Украина (3,8 тысячи) 
и Узбекистан (3,1 тысячи).
За пределами лидерской тройки 
расположились Латвия и Азер
байджан, куда представители 
российских заводов привезли 2,9 
тысячи и 2,4 тысячи легковых авто
мобилей соответственно.
В десятку стран по объему экспорта 
российских автомобилей с января 
по ноябрь прошлого года вошли 
Сербия, Эстония, Словакия, Ирак, 
Венгрия.

На лондонской бирже 
ICE (InterContinental 
Exchange Futures) цена 
барреля нефти марки 
«Брент», подорожав 
на 0,75 доллара, соста
вила 59,47 долларa. На 
ньюйоркской бир
же NYMEX (New York 
Merchantile Exchange) 
цена барреля нефти 
марки «Лайт», повы
сившись на 0,72 долла
ра, составила 50,50 дол
лара.

Государственное туристическое 
агентство работает над новым доку
ментом по привлечению иностран
ных инвестиций в туристический 
сектор. Данный документ является 
успешной концепцией в контексте 
привлечения инвестиций в агроту
ризм.

Об этом АЗЕРТАДЖ соообщили 
в Государственном туристическом 
агентстве.
Было отмечено, что в связи с тем, 
что этот вид туризма считается пер
спективным и прибыльным, в бли
жайшие годы предусматривается 
популяризовать данное направле
ние для привлечения иностранных 
туристов. 
Согласно новому документу, тури
сты, приезжающие в нашу страну, 
побывают в расположенных в реги
онах селах, смогут ближе познако
миться с сельской жизнью. Во время 
знакомства с местными обычаями 
они также получат возможность ве
сти сельский образ жизни.
Напомним, что этот вид туризма 
широко распространен в странах Ев
ропы, в частности, в Италии.
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10-16 yanvar 2019-cu il

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası nəzərinizə çatdırır ki, qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğun olaraq aşağıda göstərilən iqtisadi subyektlər 2018-ci il üzrə maliyyə 
(mühasibat) hesabatlarının düzgünlüyünü yoxlatdırmaq üçün müstəqil (kənar) auditor cəlb 
etməlidirlər:

Sıra 
№si Məcburi audit subyektlərinin adı Məcburi auditdən keçmənin qanunvericilikdə 

təsbiti və əsası

1. İctimai əhəmiyyətli qurumlar
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-IIQ saylı 
Qanununun 12-ci maddəsinə əsasən.

2. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
91.4-cü maddəsinə əsasən.

3. Səhmdar cəmiyyətləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
107.6-cı maddəsinə əsasən.

4.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
müvafiq Fərmanları ilə yaradılmış 
Səhmdar cəmiyyətləri, o cümlədən

Nizamnamələrinə əsasən.

4.1

“Ərzaq məhsullarının tədarükü və 
təchizatı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
(“Aqrar tədarük və təchizat” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
30 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Ərzaq 
məhsullarının tədarükü və təchizatı” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin 10-cu bəndinə əsasən.

4.2
“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” 
Açıq 
Səhmdar Cəmiyyəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il
4 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Azərbaycan 
Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsinin 8.7-ci bəndinə əsasən.

4.3
“Azərbaycan Respublikasının İpoteka və 
Kredit Zəmanət Fondu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyəti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
25 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit 
Zəmanət Fondu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
Nizamnaməsinin 7.6-cı bəndinə əsasən.

5. Banklar və digər kredit təşkilatları
“Banklar haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2004-cü il 16 yanvar tarixli 590-IIQ saylı Qanununun
8, 9, 44, 45, 46-cı və s. maddələrinə əsasən.

6. Sığorta təşkilatları və cəmiyyətləri
“Sığorta fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2007-ci il 25 dekabr tarixli 
519-IIIQ saylı Qanununun 74-cü maddəsinə əsasən.

7. İnvestisiya fondları
“İnvestisiya fondları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2010-cu il 22 oktyabr tarixli 
1101-IIIQ saylı Qanununun 26-cı maddəsinə əsasən.

8. Maliyyə-sənaye qrupları
“Maliyyə-sənaye qrupları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 1996-cı il 10 iyun tarixli 123-IQ saylı 
Qanununun 16-cı maddəsinə əsasən.

9. Fondlar və birjalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 
115.3-cü maddəsinə əsasən.

10. Qiymətli kağızların emitentləri Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin
1078-ci maddəsinə əsasən.

11. Büdcədənkənar fondlar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin
115-ci maddəsinə əsasən.

12.
Birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş və 
icmal) hesabatlar təqdim edən hüquqi 
şəxslər (holdinqlər)

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-IIQ saylı 
Qanununun 12-ci maddəsinə əsasən.

13. Təbii inhisar fəaliyyəti subyektləri
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-IIQ saylı 
Qanununun 1-ci maddəsinə əsasən.

14. Publik hüquqi şəxslər, ocümlədən
“Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 97-VQ saylı 
Qanununa və onların nizamnamələrinə əsasən.

14.1 Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
İmtahan Mərkəzi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 
11 aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi”nin 
Nizamnaməsinin 8.2-ci bəndinə əsasən.

14.2 Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Reklam Agentliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
31 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Reklam Agentliyi”nin 
Nizamnaməsinin 6.4-cü bəndinə əsasən.

14.3 “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq 
Qoruğu İdarəsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
7 avqust tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İçərişəhər” 
Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin 
Nizamnaməsinin 7.4-cü bəndinə əsasən.

14.4 İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
6 sentyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcbari 
Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi”nin izamnaməsinin
7.4-cü bəndinə əsasən.

14.5 Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi 
(AZƏRTAC)

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
19 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi”nin 
Nizamnaməsinin 7.4-cü bəndinə əsasən.

14.6 Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 
19 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi”nin 
Nizamnaməsinin 8.2-ci bəndinə əsasən.

14.7 Enerji Məsələlərini Tənzimləmə 
Agentliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2017-ci il 22 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi”nin 
Nizamnaməsinin 7.4-cü bəndinə əsasən.

14.8 Azərbaycan Respublikasının Mənzil 
İnşaatı Dövlət Agentliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
7 fevral tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi”nin 
Nizamnaməsinin 6.4-cü bəndinə əsasən.

14.9 Azərbaycan Respublikasının Gənclər 
Fondu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
7 mart tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Gənclər Fondu”nun Nizamnaməsinin 
7.4-cü bəndinə əsasən.

14.10 Bakı Nəqliyyat Agentliyi
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 2 
aprel tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Bakı Nəqliyyat 
Agentliyi”nin Nizamnaməsinin 8.2-ci bəndinə əsasən.

14.11 Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci 
il 16 may tarixli 220 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu publik hüquqi 
şəxs”in Nizamnaməsinin 8.4-cü bəndinə əsasən.

14.12 Azərbaycan Respublikasının Kiçik və 
Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
26 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı 
Agentliyi”nin Nizamnaməsinin 9.4-cü bəndinə əsasən.

14.13 Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
6 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Diasporuna Dəstək Fondu”nun Nizamnaməsinin 
7.4-cü bəndinə əsasən.

14.14 Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Monitorinqi Xidməti

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
18 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Monitorinqi Xidməti”nin 
Nizamnaməsinin 7.4-cü bəndinə əsasən.

14.15 Azərbaycan Respublikasının Əqli 
Mülkiyyət Agentliyi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
30 iyul tarixli 222 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət 
Agentliyi”nin Nizamnaməsinin 7.4-cü bəndinə əsasən.

14.16 Azərbaycan Respublikasının 
Sahibkarlığın İnkişafı Fondu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
31 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu”nun 
Nizamnaməsinin 9.5-ci bəndinə əsasən.

14.17 Dənizkənarı Bulvar İdarəsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
31 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Dənizkənarı 
Bulvar İdarəsi”nin Nizamnaməsinin 7.5-ci bəndinə 
əsasən.

15. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə 
Bazarlarına Nəzarət Palatası

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 
4 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına Nəzarət 
Palatası”nın Nizamnaməsinin 7.7-ci bəndinə əsasən.

16. Siyasi Partiyalar
“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2004-cü il 29 iyun tarixli 716-IIQ saylı 
Qanununun 14.6-cı maddəsinə əsasən.

17. Bələdiyyələr və bələdiyyə müəssisələri

“Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 7 dekabr tarixli 
772-IQ saylı Qanununun 10,13-cü maddələrinə, 
“Büdcə sistemi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 
2002-ci il 2 iyul tarixli 358-IIQ saylı Qanununun 
11.14, 39.1-ci maddələrinə əsasən.

18. Kənd təsərrüfatı kooperativləri
“Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli Qanununun 
5.4-cü maddəsinə əsasən.

Auditorlar Palatası bu istiqamətdə Sizin hər bir sorğunuzu cavablandırmağa və zəruri 
dəstək göstərməyə hazırdır.

İqtisadi subyektlər auditor seçimində müstəqildirlər. Sərbəst auditorlar və auditor 
təşkilatları barədə məlumatları Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının internet səhi-

fəsindən əldə edə bilərsiniz (http://www.audit.gov.az).
Əziz dostlar, gəlin hər birimiz ölkəmizdə iqtisadiyyatın inkişafında mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən maliyyə şəffaflığının həyata keçirilməsində yaxından iştirak edək.

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası
 

Dekabrın 28də Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya 
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fon
dunun Müşahidə Şurasının növbəti iclası 
keçirilib. Fondun Müşahidə Şurasının sədr 
müavini İlqar Hüseynov  iclası açıq elan 
edərək gündəlikdəki məsələlər barədə mə
lumat verib.
1. Fondun 2019cu ilin I rübündə KİV la
yihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı elan 
etdiyi müsabiqəyə təqdim edilmiş layihə 
təkliflərinin müzakirəsi və təsdiqi;
2. Cari məsələlər.
Fondun Müşahidə Şurasının sədr müavini 
İlqar Hüseynov gündəlikdəki birinci məsələ 
barədə məlumat vermək üçün sözü Fon
dun icraçı direktoru Vüqar Səfərliyə verib. 
Müzakirəyə çıxarılan məsələ barədə ətraflı 
məlumat verən V.Səfərli "Azərbaycan Res
publikasında kütləvi informasiya vasitələ
rinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiya
sı"na müvafiq olaraq 32 qəzetin müsabiqəyə 
sənəd təqdim etdiklərini diqqətə çatdırıb. 
Həmin qəzetlərin layihələrinin 2018ci ilin 
II yarısında da Fond tərəfindən maliyyələş

dirildiyini deyən icraçı direktor müsabiqədə 
yeni iştirak edən KİVin olmadığını bildirib. 
İcraçı direktor qeyd edib ki, müvafiq araşdır
malardan sonra sənəd təqdim etmiş 32 qə
zetin layihə təkliflərinin müsabiqənin şərtlə
rinə cavab verdiyi müəyyən edilib.
Sonra qəzetlərdən daxil olmuş sənədlər Mü
şahidə Şurasının üzvlərinə paylanılıb və 
məsələ ətrafında müzakirələr başlayıb. Fon
dun Müşahidə Şurasının sədr müavini İlqar 
Hüseynov, üzvlərdən Ramiz Əskər, Bəhruz 
Quliyev, Rasim Həsənov, İntiqam Hüm
bətov və Ayaz Mirzəyev Fondun maliyyə 
yardımlarının qəzetlərin madditexniki ba
zasının möhkəmləndirilməsi baxımından 
əhəmiyyətini qeyd ediblər.
Müzakirələrin sonunda 32 qəzetin sənədlə
rinin müsabiqənin şərtlərinə cavab verdiyi 
nəzərə alınaraq, onlara 2019cu ilin birin
ci rübü üzrə maliyyə yardımının ayrılması 
barədə qərar qəbul edilib.
Cari məsələlərin müzakirəsi zamanı icraçı 
direktor V.Səfərli Fondun yaxın dövr üçün 
fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat ve
rib.

Azərbaycan Respublikasının Mər
kəzi Bankı Prezident İlham Əliyevin 
2016cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə 
təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respubli
kasında maliyyə xidmətlərinin inki
şafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə 
prioritet istiqamət kimi müəyyənləş
dirilmiş “Maliyyə bazarı iştirakçıları
nın bilik və bacarıqlarının artırılması” 
tədbirlərinin icrasını davam etdirir. 
Bu strateji tədbirlərin icrası çərçivəsin
də Mərkəzi Bank tərəfindən ölkənin 

ümumtəhsil məktəblərinin müəllim
lərinə maliyyə savadlılığının kuriku
luma inteqrasiya edilmiş elementlə
rinə dair peşəkar təlimlər keçirilir. 
2018ci ilin noyabrdekabr ayları ər
zində Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarə
sinin təşkilatçılığı ilə ibtidai siniflər
də Həyat Bilgisi fənnini tədris edən 
müəllimlərə təlimlər keçirilmişdir. 
Pilot layihə kimi keçirilən bu təlim
lərdə Bakı şəhərinin ümumtəhsil 
məktəblərinin 100dən artıq ibtidai 

sinif müəlliminə Maliyyə savadlılı
ğı portalı (bizimpullar.az) haqqında 
məlumat verilmiş, Həyat Bilgisi və 
maliyyə savadlılığı, pul nişanları və 
onların mühafizə elementləri, büdcə 
planlaşdırması, mövcud resurslar
dan qənaətlə istifadə, vergi və dövlət 
büdcəsi, sığorta və digər mövzular 
tədris olunmuşdur. Təlimlərin yeku
nunda iştirakçıların sualları cavab
landırılmış, onlara öyrədici vəsaitlər 
paylanmışdır. İştirakçıların təlim 
haqqında rəyləri öyrənilmiş və ye
kun qiymətləndirilmə aparılmışdır. 
Təlimin sonunda keçirilmiş imtahan 
nəticələrinə müvafiq olaraq müəllim
lər sertifikat əldə etmək hüququ qa
zanmışlar. 
Mərkəzi Bank təlim iştirakçılarının 
rəylərini nəzərə alaraq ibtidai sinif 
müəllimlərinə yönəlmiş bu pilot la
yihəni davam etdirməyi, eləcə də 
maliyyə savadlılığı istiqamətində 
ümumtəhsil məktəblərinin digər 
müəllim heyəti üçün gələcəkdə də 
müxtəlif tədbirlər keçirməyi nəzərdə 
tutur.

Taksi və qeyrimüntəzəm daşıma
larda yeni platforma yaradılır.
Bu barədə Dövlət Avtomobil Nəq
liyyatı Xidmətinin rəisi Həbib 
Həsənov deyib.
O bildirib ki, bu ildən taksi və 
qeyrimüntəzəm daşımalarda 
yeni platforma yaradılır, həmçi
nin sərnişin və yükdaşımalarda 
da bir sıra texnologiyaların tətbiqi 
nəzərdə tutulur. Belə ki, tezlik
lə sərnişindaşımada vahid bilet 
sistemi tətbiq ediləcək. Bu sistem 
ölkənin avtovağzallarında dis

petçer fəaliyyətinin yaradılması 
və gedişdönüş biletlərinin rahat 
şəkildə alınmasını təmin edən bir 
sistemdir.
H.Həsənovun sözlərinə görə, 
taksi, eləcə də qeyrimüntəzəm 
daşımalarda yeni platformanın 
yaradılması istiqamətində də xa
rici mütəxəssislərlə təcrübə müba
diləsi aparılıb. Taksi daşımaların
da mövcud olan yeni sistemlərin 
Azərbaycanda da tətbiqini təkmil
ləşdirmək, onları vahid platfor
mada birləşdirmək, bu sistemin 

iştirakçıları arasında olan münasi
bətləri tənzimləmək, onların döv
lət qarşısında olan öhdəliklərini, 
vəzifələrini vahid bir məkanda 
tənzimləmək planlaşdırılır.


