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Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyev Bakının Ramana 
qəsəbəsində görülən abadlıq işləri ilə 
tanış olub.
“Bakı Abadlıq Xidməti” MMC-nin 
baş direktoru Bünyad Qasımov qəsə-
bədə görülən işlər barədə Prezident 
İlham Əliyevə məlumat verib.
Bildirilib ki, Ramana qəsəbəsində ye-
nidənqurma işləri yekunlaşıb, qəsəbə-
daxili yollar asfaltlanıb, divar və dam 
örtükləri yenilənib, küçələrin işıqlan-
dırılması həyata keçirilib. Qəsəbənin 
Həsənbəy Zərdabi, Xanlar, Mirzəağa 
Əliyev, Əbdürrəhman bəy Haqver-
diyev və qəbiristanlıq ətrafı küçələri 
tamamilə yenilənib. Həmçinin ərazi 
tullantılardan təmizlənib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Ramana qəsəbəsi 
Abşeron ərazisində turizm marşrutları-
na daxil edilə biləcək abidələrlə zəngin-

dir. Onlardan biri qəsəbənin girişində 
əzəməti ilə diqqəti cəlb edən, XII-XIV 
əsrlərə aid olduğu bildirilən Ramana 
qalası yüksək nöqtədə yerləşir. 

Dövlətimizin başçısı qalada aparılan 
bərpa işləri ilə tanış olub.
Ramananın qədim abidələrindən biri 
də Novruzqulu hamamıdır. Prezi-

dent İlham Əliyevə bu qədim hamam 
barədə də məlumat verilib. Bildirilib 
ki, keçmişdə hamamda dörd quyu 
fəaliyyət göstərsə də, indi onlardan 
üçü mövcuddur. Novruzqulu Baba-
kişi oğlunun adını daşıyan hamam 
Abşeron yarımadasında yeganə ti-
kilidir ki, onun sənədləri toplanıb 
və təsdiqlənib. Hamamın binasında 
keyfiyyətli bərpa işləri görülüb.
Qeyd edilib ki, Ramanada yenidən
qurma işləri zamanı ətraf mühitin qo
runması, qəsəbənin ekoloji vəziyyəti 
prioritet məsələlərdən biri olub.
Dövlətimizin başçısına Ramanada 
əhalinin məşğulluğunun artırılması 
sahəsində görülən işlər barədə də mə-
lumat verilib. Yaradılan yeni iaşə və 
xidmət obyektlərində məhsulların is-
tehsalı və satışı həyata keçirilir. Bu ob-
yektlər müştərilərə yüksək səviyyədə 

xidmət göstərmək, onların rahatlığını 
təmin etmək üçün zəruri vasitələr və 
avadanlıqlarla təchiz olunub.
Bildirilib ki, Pirşağıda hazırlanan 
quru meyvələrin satışı da Ramanada 
həyata keçiriləcək. Səyyar satış ob-
yektləri və köşklərin quraşdırılması 
ilə məşğulluğun artırılmasına nail 
olmaq, həmçinin yerli əhali və turist-
lərin ehtiyaclarını qarşılamaq müm-
kündür.
Ramanada reallaşdırılan layihələr-
dən biri də vertikal bağçılıq layihə-
sidir. Layihənin məqsədi özünəməş-
ğulluğun artırılmasına, aztəminatlı 
ailələrin daha çox gəlir əldə etməsinə 
və ailə təsərrüfatlarının inkişafına 
dəstək olmaq, həmçinin yaşıllıqların 
genişləndirilməsinə, bitkiçiliyin və 
kənd təsərrüfatı məhsulları emalının 
inkişafına töhfə verməkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin tapşırığına uyğun olaraq, iyulun 5-də Baş na-
zir Əli Əsədovun və Prezident Administrasiyasının, 
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qayda-
da həlli məqsədilə yaradılmış Əlaqələndirmə Qə-
rargahının rəhbəri Samir Nuriyevin başçılığı altında 
aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərindən 
ibarət heyətin işğaldan azad olunmuş ərazilərə növ-
bəti səfəri baş tutub.
Baş nazir və Prezident Administrasiyasının rəhbəri-
nin başçılıq etdiyi heyət əvvəlcə Tərtər rayonunun 
Suqovuşan qəsəbəsində Vətən müharibəsi şəhidlə-
rinin şərəfinə ucaldılmış abidəni ziyarət edib. Daha 
sonra “Suqovuşan-1” Su Elektrik Stansiyası və 
Suqovuşan su anbarına baxış keçirilib, “Azərenerji” 
ASC-nin prezidenti Baba Rzayev və Meliorasiya və 
Su Təsərrüfatı ASC-nin sədri Zaur Mikayılov tərə-
findən Azərbaycan Prezidentinin tapşırıqları ilə 
bağlı görülən işlər barədə məlumatlar verilib. Daha 
sonra Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini 
Azadə Hüseynova Turizm İnkişaf Konsepsiyası ilə 
bağlı görülən işlər barədə məruzə edib.
“Azərişıq” ASC-nin sədri, Kanoe və Avarçəkmə 
Federasiyasının prezidenti Vüqar Əhmədov nü-
mayəndə heyətinə icra edilən layihələr barədə ət-
raflı məlumat verib.
Heyət Suqovuşan qəsəbəsində turizm təyinatlı fərdi 
evlərdə aparılan təmir-bərpa işləri ilə də tanış olub. 
Qarabağ iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nü-
mayəndəsi Emin Hüseynov görülən işlər barədə 
təqdimat edib.
Heyət üzvləri, həmçinin Tərtər rayonunun işğaldan 
azad edilən Talış kəndində olublar. Dövlət Şəhərsal-
ma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev 
kəndin hazırlanan layihəsi barədə, Dövlət Turizm 
Agentliyi sədrinin müavini Azadə Hüseynova kəndin 
dövlət başçısının son tapşırıqlarına uyğun olaraq tər-
tib olunan Turizm İnkişaf Konsepsiyası barədə məlu-

mat veriblər.
Daha sonra Ağdam istiqamətində yola düşən heyət 
üzvləri Bərdə-Ağdam dəmir yolunun, eləcə də Bər-
də-Ağdam, Talış-Tapqaraqoyunlu-Qaşaltı sanato-
riyası avtomobil yollarının tikintisi işləri ilə tanış 
olublar, görülən işlər barədə “Azərbaycan Dəmir 
Yolları" QSC-nin sədr müavini Hicran Valehov və 
Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Saleh Məmmədov məruzələr 
ediblər.
Şahbulaq qalasında görülən işlərlə tanışlıq zamanı 
Şahbulaq Turizm Kompleksinin layihəsi barədə mə-
lumat verilib. Daha sonra ANAMA-nın Ağdam mo-
bil sahə düşərgəsinə yola düşən iştirakçılar düşərgə 
və minatəmizləmə işləri ilə tanış olublar.
Ağdam şəhəri ərazisində heyət üzvləri “Qarabağ” 
Regional Elektrik Şəbəkəsinin Rəqəmsal İdarəetmə 
Mərkəzinə baxış keçirib, daha sonra iqtisadiyyat 
naziri Mikayıl Cabbarov Ağdam Sənaye Parkında 
görülmüş işlər barədə heyətə ətraflı məlumat verib. 
Heyət üzvləri, həmçinin Ağdamda inşa olunan yaşa-
yış kompleksinin tikinti işləri ilə də tanış olub.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilən 
Ağdam Cümə məscidində görülən işlər barədə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçi-
si, Fondun icraçı direktoru Anar Ələkbərov ətraflı 
məlumat verib. Daha sonra təhsil naziri Emin Əm-
rullayev heyəti Ağdamda 1 saylı tam orta məktəbdə 
aparılan tikinti işlərinin gedişatı ilə tanış edib.
Səfərin sonunda Baş nazir və Prezident Administ-
rasiyasının rəhbərinin başçılıq etdiyi heyət Qarabağ 
iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə (Şuşa rayonu istisna olmaqla) Azərbay-
can Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndə-
liyinin qərargahında yaradılan şəraitlə tanış olublar.
Səfər müddətində baxış keçirilən bütün yeni-
dənqurma və bərpa işlərinin, habelə infrastruktur 
layihələrinin Prezident İlham Əliyevin tapşırıqları-
na uyğun yerinə yetirilməsi istiqamətində aidiyyəti 
qurumların rəhbərlərinə müvafiq göstərişlər və töv-
siyələr verilib.

Bunu Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyev iyunun 30-da Heydər Əliyev 
Mərkəzində Qoşulmama Hərəkatı Parlament 
Şəbəkəsinin “Dünyada sülhün və dayanıqlı 
inkişafın təşviqində milli parlamentlərin rolu-
nun gücləndirilməsi” mövzusuna həsr olunan 
Bakı konfransında deyib. 
Dövlət başçısı bildirib:
-Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının nis-
bətən yeni üzvüdür. Biz Qoşulmama Hərəkatı 
ailəsinə 2011-ci ildə qoşulduq və fəaliyyətimi-
zin ilk günlərindən bəri həmrəylik, qarşılıqlı 
dəstək və Bandunq prinsiplərinin təşviqinə 
töhfəmizi verməyə çalışmışıq. Biz Bandunq 
prinsipləri ilə tamamilə razıyıq və bu prin-
siplərin ölkələr arasında əməkdaşlıq və qar-
şılıqlı fəaliyyət üçün yeganə əsas kimi qəbul 
edirik. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, müstəqil-
lik, bir-birinin işlərinə müdaxilə etməmə - bu 
prinsiplər bütün ölkələr tərəfindən qorunub 
saxlanılsaydı, heç bir müharibə, münaqişə və 
ədalətsizlik olmazdı. 
Fəaliyyətimizin ilk günlərindən Azərbaycan 
Qoşulmama Hərəkatının bütün təşəbbüslə-
rinə çox fəal cəlb olunmuşdur. Hesab edirəm 
ki, Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etmək üçün 
Azərbaycanın namizədliyinin yekdil şəkildə 
dəstəklənməsinin də əsas səbəbi bu idi. 120 
ölkənin bu möhtəşəm yekdil dəstəyi 2016-cı 
ildə nümayiş etdirilmiş və 2019-cu ildə Bakıda 
biz Qoşulmama Hərəkatının Zirvə toplantısını 
təşkil edərək müvəffəqiyyətlə keçirdik və 2019-
2022-ci ilə qədər sədrliyi üzərimizə götürdük. 
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyimizin yenə də 

120 ölkənin yekdil qərarı ilə 2023-cü ilin axırına 
kimi uzadılmasını ölkəmizə böyük bir hörmət 
və fəaliyyətimizin qiymətləndirilməsi əlaməti 
kimi qəbul edirik. 
Biz, həmçinin Qoşulmama Hərəkatının üzv 
dövlətlərinin böyük dəstəyinin də şahidi ol-
duq. 
Deyə bilərəm ki, Ermənistan-Azərbaycan mü-
naqişəsi ilə bağlı vəziyyət təkcə regional deyil, 
qlobal məsələdir. Çünki bu, təkcə beynəlxalq 
hüququn təməl prinsiplərinin tam pozulma-
sı deyil, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinin kobud pozulması və onlara 
məhəl qoyulmaması halı idi.  Bu, BMT-nin və 
onun Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində islahat-
ların aparılması məsələsini gündəmə gətirir. 
Çünki qətnamələr icra edilmirsə, onları qəbul 
etməyin nə mənası var. 
Biz islahatların tərəfdarıyıq və hesab edirəm 
ki, bu, Qoşulmama Hərəkatının dövlət və 
hökumət başçıları səviyyəsində müzakirə 
olunmalı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinin siyasi üstünlük əsasında icra 
edilməsinə son qoyulmalıdır.
Beləliklə, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəka-
tının sədri qismində irəli sürdüyü təşəbbüslər 
həmrəyliyi və qarşılıqlı dəstəyi möhkəmlən-
dirməyə, təsisatımızın institusional inkişafına 
və bəlkə də müəyyən mərhələdə onu təşkilata 
çevrilməsinə yönəlib. Hesab edirəm ki, Qoşul-
mama Hərəkatı təkcə ölkələr üçün maraqlarını 
müdafiə etmək və bir-birini dəstəkləmək plat-
forması deyil, beynəlxalq arenada daha fəal rol 
oynamaq üçün platforma da ola bilər. 
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Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyu-
nun 29-da Aşqabadda Xəzəryanı Dövlətlərin 
Dövlət Başçılarının VI Zirvə Toplantısında çıxı-
şında deyib.
Dövlət başçısı bildirib: - Azərbaycan ölkələ-
rimizin Xəzərdə qarşılıqlı fəaliyyətinə böyük 
əhəmiyyət verir. Xəzər dənizinin hüquqi sta-
tusuna dair 2018-ci ildə Aktauda imzalanmış 
Konvensiya tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Çoxil-
lik iş nəticəsində imzalanmış bu sənəd Xəzərin 
hüquqi statusunu müəyyən edib. Konvensiya-
nın tezliklə qüvvəyə minməsi dövlətlərimizin 
bundan sonrakı hərtərəfli qarşılıqlı fəaliyyətinə 
və əməkdaşlığına yönəlmiş daha təsirli tədbir-
lər görülməsi üçün möhkəm hüquqi zəmin ya-
radacaq.
Xəzər dənizi bizim regionun xalqlarının rifa-
hının yüksəldilməsinə yönəlmiş bir çox bey-
nəlxalq və regional layihələrin mühüm tərkib 
hissəsidir.  Bu gün Azərbaycan Avrasiyanın 
mühüm nəqliyyat və logistika mərkəzlərindən 
biridir. Ölkəmiz Şərq-Qərb və Şimal-Cənub 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında 
mühüm rol oynayır. Biz Transxəzər beynəlxalq 
nəqliyyat marşrutunun səmərəli istifadəsinə 
səy göstəririk. 

Biz Şərq-Qərb və Şimal-Cənub marşrutları üzrə 
Azərbaycan ərazisindən keçməklə yükdaşıma-

ların hər il artmasını müşahidə edirik. Yeni 
Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanından 

gələn tranzit yüklərin həcmi artır. Biz ətraf mü-
hitin bugünkü vəziyyəti ilə əlaqədar sahilyanı 
dövlətlərin narahatlığına şərikik. Azərbaycan 
Xəzər dənizinin ekoloji problemlərinin həlli 
üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsində ma-
raqlıdır. 
Xəzərin bioloji su ehtiyatlarının qorunub sax-
lanması və səmərəli istifadəsi üzrə komissiya 
çərçivəsində Xəzəryanı dövlətlərin uğurlu qar-
şılıqlı fəaliyyəti davam edir. Bu ilin sonunda 
Bakıda “Xəzər dənizinin dəniz ətraf mühitinin 
mühafizəsi haqqında” Çərçivə Konvensiya-
sının tərəflərinin VI konfransının keçirilməsi 
nəzərdə tutulub. 
Bu gün məhdud tərkibdə görüşdə biz xüsusi 
narahatlıq doğuran məsələlər, konkret olaraq 
Xəzər dənizinin dayazlaşması barədə həm-
karlarımızla fikir mübadiləsi apardıq. Təəssüf 
ki, dayazlaşma dinamikası narahatlıq doğu-
rur. Buna görə biz fikir mübadiləsi apardıq və 
yəqin ki, nümayəndə heyətlərimiz belə ekoloji 
fəlakətin səbəblərinin aşkar edilməsi və Xəzə-
rin bundan sonrakı dayazlaşmasının qarşısını 
almağa yönəlmiş tədbirlərin müəyyənləşdiril-
məsi üçün xüsusi ekspert qruplarının yaradıl-
ması işini davam etdirəcəklər.

İyulun 5-də Azərbaycanın mədəniyyət pay-
taxtı Şuşada Milli Məclisin Səhiyyə, Əmək və 
sosial siyasət komitələrinin iştirakı ilə “Ölkə-
də icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı gö-
rülən işlər, hazırkı vəziyyət və gələcək plan-
lar” mövzusunda birgə dinləmə keçirilib.
Milli Məclisin Mətbuat və ictimaiyyətlə 
əlaqələr şöbəsindən  bildirilib ki, dinləməni 
giriş sözü ilə açan Səhiyyə komitəsinin səd-

ri Əhliman Əmiraslanov iclas iştirakçılarını 
Azərbaycanın incisi olan Şuşada salamlamaq-
dan qürur duyduğunu ifadə edib. O, Şuşanın 
bir sıra möhtəşəm tədbirlərə ev sahibliyi et-
məsindən söz açıb, şəhərdə və azad edilmiş 
digər ərazilərdə aparılan quruculuq və abad-
lıq işlərini xüsusi qeyd edib. Dinləmənin möv-
zusu ilə bağlı komitə sədri bildirib ki, səhiyyə 
sahəsində həyata keçirilən islahatlar bütöv-
lükdə Prezident İlham Əliyevin modernləşmə 
və yeniləşmə siyasətinin tərkib hissəsidir. O, 
icbari tibbi sığortaya keçiddən sonra Azərbay-
canın səhiyyə xidmətində baş verən yenilik-
lərdən və inkişaf proseslərindən danışıb. O, 
bölgələrdə fəaliyyət göstərən tibb müəssisələ-
rində olan şəraitin, göstərilən xidmətlərin və 

icbari tibbi sığorta üzrə göstərilən xidmətlərin 
keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə bağlı fikirləri-
ni bölüşüb, qeydlərini səsləndirib.
Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitə-
sinin sədri Musa Quliyev Milli Məclisin ko-
mitələrinin iclas və dinləmələrinin Şuşa şəhə-
rində keçirilməsinin Azərbaycanın dövlətçilik 
və qanunvericilik ənənələrinin Şuşada davam 
etdirilməsi baxımından önəmini vurğulayıb, 

bu tədbirlərin mənəvi, siyasi əhəmiyyətinə 
toxunub.
İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin 
İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev icbari tibbi 
sığortanın tətbiqindən keçən dövr ərzində gö-
rülən işlər, qarşıya çıxan çətinliklər, əldə olu-
nan nəticələr barədə söz açıb. 
O, ötən müddət ərzində göstərilən tibb xid-
mətlərinin əhatə dairəsi, kəmiyyəti barədə 
statistik göstəriciləri açıqlayıb. Z.Əliyev icbari 
tibbi sığorta zərfinin əhatə dairəsinin geniş-
ləndirilməsindən və agentliyin tabeliyindəki 
müəssisələrdə kadr potensialının artırılma-
sı və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi is-
tiqamətində qarşıda dayanan vəzifələrdən 
danışıb.

Maliyyə Nazirliyi 2022-ci ilin ilk altı ayında 
Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin ic-
rasına (operativ) dair məlumat  yayıb.
Məlumatda bildirilir ki, 2022-ci ilin ilk altı ayın-
da dövlət  büdcəsinin mədaxili 14 milyard 205,5 
milyon manat, xərcləri 12 milyard 936,6 milyon 
manat olmuş, 1 milyard 268,9 milyon manat 
məbləğində dövlət büdcəsinin artıqlığı (profisit) 
yaranmışdır.

Gəlirlər
2022-ci ilin ilk altı ayında dövlət büdcəsinin mə-
daxili 14 milyard 205,5 milyon manat və ya altı 
aylıq proqnoza qarşı 973,7 milyon manat (7,4 
faiz) çox icra olmuşdur. Bu 2021-ci ilin eyni döv-
rü ilə müqayisədə 2 milyard 450,5 milyon manat 
və ya 20,8 faiz çoxdur.
Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Na-
zirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xət-
ti ilə dövlət büdcəsinə 6 milyard 482,1 milyon 
manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da proqno-
za nisbətən 2 milyard 64,7 milyon manat və ya 
46,7 faiz, 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisə-
də isə 2 milyard 140,1 milyon manat və ya 49,3 
faiz çoxdur. Həmin vəsaitin 67,6 faizi və yaxud 
4 milyard 381,3 milyon manatı qeyri-neft sekto-
rundan daxilolmaların payına düşməklə 2021-ci 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyard 206,0 
milyon manat və ya 38,0 faiz çox olmuşdur.
2022-ci ilin ilk altı ayında Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə 
dövlət büdcəsinə 2 milyard 539,7 milyon manat 
vəsait təmin edilmişdir ki, bu da proqnoza nis-
bətən 472,3 milyon manat və ya 22,8 faiz, 2021-ci 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 501,5 milyon 
manat və ya 24,6 faiz çoxdur.
Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə və təş-
kilatların gördükləri iş və göstərdikləri ödənişli 
xidmətlərindən dövlət büdcəsinə 371,5 milyon 
manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da 2021-ci 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 95,1 milyon ma-
nat və ya 34,4 faiz çoxdur.
Sair daxilolmalar üzrə dövlət büdcəsinə 164,2 
milyon manat vəsait daxil olmuşdur.
2022-ci ilin aprel-iyun ayları üzrə dövlət büdcə-
sinin gəlirləri 7 milyard 195,9 milyon manat icra 
olunmuşdur.
Hesabat dövründə dövlət büdcəsinin profisiti 
proqnozlaşdırılan 376,7 milyon manatdan 892,2 
milyon manat artıq olmaqla 1 milyard 268,9 mil-
yon manat təşkil etmişdir.

Xərclər
2022-ci ilin ilk altı ayında dövlət büdcəsinin 
xərcləri 12 milyard 855,1 milyon manat proq-
noza qarşı 12 milyard 936,6 milyon manat və ya 
100,6 faiz icra edilmişdir ki, bu da ötən ilin eyni 
dövrünə nisbətən 1 milyard 346,1 milyon manat 
və ya 11,6 faiz çoxdur.
2022-ci ilin ilk altı ayında dövlət büdcəsi xərc-
lərinin 8 milyard 714,1 milyon manatı və ya 
67,4 faizi cari xərclərə (2021-ci ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 1 milyard 59,2 milyon manat və 

ya 13,8 faiz çox), 3 milyard 434,8 milyon manatı 
və ya 26,5 faizi əsaslı xərclərə (2021-ci ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 382,7 milyon manat və ya 
12,5 faiz çox), 787,7 milyon manatı və ya 6,1 faizi 
dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı 
xərclərə (2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 
95,8 milyon manat və ya 10,8 faiz az) yönəldil-
mişdir.
Cari ilin ilk altı ayında sosialyönümlü xərclər 
(iqtisadi təsnifata uyğun olaraq əməyin ödəni-
şi fondu, təqaüd və sosial müavinətlər, dərman 
və ərzaq xərcləri) dövlət büdcəsinin faktiki xərc-
lərinin 44,8 faizini (2021-ci illə müqayisədə 0,7 
faiz-bənd çox) təşkil etməklə 5 milyard 799,8 
milyon manat məbləğində icra olunmuşdur ki, 
bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 688,0 
milyon manat və ya 13,5 faiz çoxdur.
2022-ci ilin ilk altı ayında 2021-ci ilin eyni döv-
rünə nisbətən iqtisadi fəaliyyət xərclərinə 65,2 
faiz və ya 960,6 milyon manat (əsasən işğaldan 
azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və 
bərpası və dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (inves-
tisiya) xərcləri təşkil edir.), təhsil xərclərinə 40,6 
faiz və ya 553,9 milyon manat, mənzil və kom-
munal təsərrüfatı xərclərinə 36,0 faiz və ya 26,3 
milyon manat, ətraf mühitin mühafizəsi xərclə-
rinə 29,3 faiz və ya 22,8 milyon manat, məhkəmə 
hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prokurorluq 
üzrə xərclərə 18,6 faiz və ya 160,1 milyon ma-
nat, kənd təsərrüfatı xərclərinə 15,0 faiz və ya 62,1 
milyon manat, mədəniyyət, incəsənət, informasi-
ya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbil-
dən olan digər fəaliyyət xərclərinə 13,1 faiz və ya 
21,2 milyon manat, səhiyyə xərclərinə 2,5 faiz və 
ya 20,4 milyon manat çox vəsait yönəldilmişdir.
2022-ci ilin aprel-iyun ayları üzrə dövlət büdcə-
sinin xərcləri 7 milyard 307,1 milyon manat icra 
olunmuşdur.
Cari ilin ilk altı ayında dövlət büdcəsinin vəsa-
iti hesabına əsas dövlət vəzifələrinin yerinə ye-
tirilməsi, əməkhaqları, müavinətlər, pensiyalar, 
dövlət borcu üzrə öhdəliklərin və digər zəruri 
xərclərin maliyyələşdirilməsi büdcə və büdcə-
dən maliyyə yardımı və ya digər qaydada vəsait 
alan təşkilatların dövlət xəzinədarlıq orqanları-
na təqdim etdikləri xərc sifarişləri əsasında tam 
və vaxtında təmin edilmişdir.

İcmal büdcə
2022-ci ilin ilk altı ayında icmal büdcənin gəlir-
ləri 18 milyard 149,7 milyon manat olmuşdur 
ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2 
milyard 820,8 milyon manat və ya 18,4 faiz çox-
dur. İcmal büdcənin xərcləri isə 14 milyard 343,0 
milyon manat icra olunmuşdur ki, bu da ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 milyard 590,6 
milyon manat və ya 12,5 faiz çoxdur.
Cari ilin ilk altı ayında icmal büdcədə 3 milyard 
806,7 milyon manat büdcə artıqlığı (profisit) 
yaranmışdır ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 1 milyard 230,2 milyon manat və ya 
47,7 faiz çoxdur.

“İxrac icmalı”nın iyul sayına 
əsasən, 2022-ci ilin yanvar- 
iyun ayları ərzində Azərbay-
canın ixracı 18,5 mlrd. ABŞ 
dolları, qeyri-neft sektoru 
üzrə 1,5 mlrd. ABŞ dolları təş-
kil edib. Qeyri-neft sektoru 
üzrə ixrac 2021-ci il ilə müqa-
yisədə 25,4% artıb.
2022-ci ilin yanvar-iyun ayları 
ərzində meyvə-tərəvəz məh-
sulları ötən ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə 7,1% artaraq 
328,1 milyon ABŞ dolları təş-
kil edib. Müvafiq dövr ərzin-

də kimya sənayesi məhsulla-
rının ixracı 5 dəfə, alüminium 
və ondan hazırlanan məmu-
latların ixracı 2 dəfə, qara me-
tallar və onlardan hazırlanan 
məmulatların ixracı 26,1%, 

pambıq lifi ixracı 12,8%, pam-
bıq iplik ixracı isə 5,2% artıb.
2022-ci ilin iyun ayı üzrə ixrac 
3,1 mlrd. ABŞ dolları təşkil 
edib. Qeyri-neft sektoru üzrə 
ixracda artım 5,8% təşkil et-
məklə 269,6 mln. ABŞ dolları 
olub. 2022-ci ilin iyun ayı ər-
zində yeyinti məhsulları üzrə 
ixrac 6,6% artaraq 119,6 mil-
yon ABŞ dolları, qeyri-yeyinti 
məhsulları üzrə isə 5,1% arta-
raq 149,9 milyon ABŞ dolları 
təşkil edib.
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Son onilliklərdə dinamik in-
kişaf yolu keçən, beynəlxalq 
miqyasda mövqelərini əhə-
miyyətli dərəcədə möhkəm-
ləndirən Azərbaycan regio-
nal və qlobal səviyyədə söz 
sahibi olan dövlətə çevrilib.  
Azərbaycanın dünya nizamı-
na təsir gücünə malik ölkəyə 
çevrilməsi reallığını son il-
lər dövlətimizin təşəbbüsü və 
evsahibliyi ilə keçirilən bey-
nəlxalq tədbirlər də bir daha 
təsdiqləyir. Bu mənada Azər-
baycan yalnız bölgənin lideri, 
dünyada söz sahibi olması və 
müstəqil siyasət həyata keçir-
məsi ilə tanınmır. Vətən mü-
haribəsindəki zəfəri ilə dün-
yanın daha yaxından tanıdığı 
Azərbaycanı beynəlxalq aləmə 
layiqincə təqdim edən başqa 
bir sə bəb respublikamızın 
dünyada sül hün və təhlükəsiz-
liyin möh kəmlənməsinə, mil-
li və ümum bəşəri dəyərlərin, 
multi kul turalizm ənənələrinin 
qorunub saxlanmasına və in-
kişaf etdirilməsinə, problem-
lərin həllinə dəyərli töhfələr 
ver məsidir. 
2013-cü ildən başlayaraq, 9 fo-
rum keçirilib. 

BEYNƏLXALQ 
TƏDBİRLƏR ÜNVANI

Yuxarıda qeyd olunanların 
nəticəsidir ki, ölkəmiz həm 
də qlobal və regional səviyyə-
li tədbirlərə evsahibliyi edən, 
bütün dünyanın diqqət mərkə-
zində olan, mühüm məsələlə-
rin müzakirə olunduğu siyasi, 
iqtisadi və humanitar məkan 
kimi tanınır. Bakı Beynəlxalq 
Humanitar Forumu, Mədə-
niyyətlərarası Dialoq Forumu 
və digər tədbirlər məhz Azər-
baycanda keçirilir. Dünyanın 
müxtəlif dövlətlərindən si-
yasətçilərin, ictimai xadimlə-
rin, akademik dairələrin təm-
silçilərinin qatıldıqları qlobal 
əhəmiyyətli bu toplantılarda 
bəşəriyyəti narahat edən bir 
sıra məsələlər müzakirəyə 
çıxarılır. Hər kəsin maraqla-
rında olan suallara cavablar, 
problemlərə həllər axtarılır. 
Bakıdan dünyaya çağırışlar 
ünvanlanır.
Qədim və zəngin mədəniyyətə 
malik, müxtəlif ənənələrin, si-
vilizasiya və konfessiyaların 
əsrlər boyu dinc şəkildə, ya-
naşı mövcud olduğu Azərbay-
can bu formatlarda tədbirlərin 
keçirilməsi üçün həqiqətən də 
nümunəvi məkandır. Elə bu 
amillər də Azərbaycanın sivili-
zasiyalararası və mədəniyyət-
lərarası dialoqa mühüm töhfə 
verən ölkə statusunu daha da 
möhkəmləndirir və bu möv-
zuda dünyanı düşündürən 
məsələlərin müzakirə edildiyi 
beynəlxalq tədbirlərin məhz 
ölkəmizdə keçirilməsini şərt-
ləndirir. Azərbaycanın təşəb-
büsü ilə yaranan Bakı Prosesi 
qlobal hərəkata çevrilib və 
BMT tərəfindən dəstəklənir. 
Bir faktı xüsusi qeyd etmək la-
zımdır - Azərbaycan dünyada 
analoqu olmayan nadir ölkələr-
dəndir ki, o, eyni zamanda, həm 
Avropa, həm də Asiyanı təmsil 
edən müxtəlif  beynəlxalq qu-
rumlarda, o cümlədən Avropa 
Şurasında,  İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatında təmsil olunur. Bu 
baxımdan Azərbaycanın hu-
manitar əməkdaşlığa, siviliza-
siyalararası və mədəniyyətlə-

rarası dialoqa verdiyi töhfələr, 
bu istiqamətdə təşkil etdiyi 
tədbirlər sanballı olmaqla bə-
rabər, çağdaş çağırışlarla daha 
çox səsləşir.
AZƏRBAYCANI DÜNYA
YA TANIDAN QLOBAL 

SİYASİ PLATFORMA
Artıq 9 ildir dövlət və hökumət 
başçılarının, tanınmış siyasət-
çilərin, beynəlxalq təşkilat rəh-
bərlərinin iştirakı ilə keçirilən  
Qlobal Bakı Forumu da Azər-
baycanın beynəlxalq miqyasda 
oynadığı əhəmiyyətli rolun, 
sülhə və təhlükəsizliyə verdiyi 
təşəbbüslərin təcəssümüdür.  
Qlobal forumun Bakı şəhərin-
də keçirilməsi dünya ictima-
iyyətinin Azərbaycana olan 
yüksək etimadının, ölkəmizin 
dünya siyasətində, beynəlxalq 
münasibətlər sistemində ye-
rinə və roluna, habelə siyasi və 
humanitar dialoqun inkişafına  
töhfələrinə verilən qiymətin 
real ifadəsidir. 
Qlobal Bakı Forumu siyasi, iq-
tisadi və humanitar sahələrdə 
dövrümüzün aktual məsələlə-
rinin, dünyada baş verən mü-
hüm hadisələr və cərəyan edən 
proseslərin müzakirə olundu-
ğu mühüm platformadır. Han-
sı ki bu müzakirələrə onlarla 
ölkədən görkəmli dövlət xa-
dimləri, tanınmış siyasətçilər, 
diplomatlar qoşularaq diskus-
siya və dialoq aparırlar. Bu 
mənada Forum keçmiş və in-
diki liderlərə qlobal problem-
ləri müzakirə etməyə, onların 
həlli yollarını tapmaq yolunda 
səylərə şərait yaradır. Ona görə 
də bu Forumun dövlətlərarası 
əməkdaşlığa, siyasi münasibət-
lərə konstruktiv töhfə verdiyi, 
qarşılıqlı siyasi anlaşma üçün 
əlverişli şərait yaratdığı şübhə-
sizdir. 
Qlobal Bakı Forumu da daxil 
olmaqla belə tədbirlər həm də 
Azərbaycanın beynəlxalq təb-
liğində müstəsna rol oynayır. 
Bu tədbirlər vasitəsilə dünya 
ictimaiyyəti Azərbaycanı il-
dən-ilə daha yaxından tanıyır 
və respublikamızın inkişafı-
nın, artan gücünün, region-
dakı rolunun, habelə ölkəmiz-
dəki multikultural dəyərlərin 
şahidinə çevrilir.

BAKIDAN VERİLƏN 
SÜLH VƏ TƏHLÜKƏ
SİZLİK MESAJLARI

İndiyədək 9 forum keçirilib. 
İlk dəfə 2013-cü ildə keçirilən 
Forumda qadın məsələləri, 
dinlərarası, mədəniyyətləra-
rası dialoq, regionda gedən 
proseslər, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi və bölgədəki di-
gər münaqişə ocaqları ilə bağlı 
vəziyyət müzakirə olunub. İki 
gün davam edən foruma dün-
yanın 40-dan çox ölkəsindən 
200-ə yaxın tanınmış ictimai- 
siyasi xadim qatılmışdı.
2014-cü ilin aprelində keçirilən 
ikinci Forumda 57 ölkədən 
200-ə yaxın tanınmış ictimai 
və siyasi xadim, o cümlədən 
32 ölkənin sabiq dövlət və 
hökumət başçısı iştirak etdi. 
Tədbirin  gündəliyinə isə açıq 
cəmiyyətlərin əhatə dairəsi 
və əsasları, iqtisadi dayaqla-
rı, mürəkkəb situasiyalarda 
münaqişələrin həlli üsulu, da-
vamlı inkişaf prosesinin təmin 
edilməsi üçün multiidarəet-
mə və institusional çərçivəyə 
olan ehtiyac və digər mühüm 
məsələlərin müzakirəsi daxil 
idi. Həmçinin daxili iqtisa-
di artım siyasəti ilə əməli iş, 
yüksək keyfiyyətli təhsil və 
digər sosial xidmətlər üçün 
bərabər imkanların yaradıl-
ması, qadınların cəmiyyətdə 
rolunun gücləndirilməsi kimi 
məsələlərə də müzakirələr za-
manı xüsusi diqqət ayrıldı. 
Üçüncü Forum 2015-ci ilin ap-
relində keçirildi və 60-dan çox 
ölkədən ümumilikdə 200-dən 
artıq nümayəndə, 55 ölkədən 
sabiq hökumət rəhbərləri, ta-
nınmış ictimai və siyasi xadim-
lər, həmçinin bir neçə ölkənin 
hazırkı dövlət və hökumət 
başçıları da iştirak etdi. “Yeni 
dünya düzənində etimadın 
bərpa olunması” mövzusuna 
həsr olunan III Forumda nü-
fuzlu siyasi liderlər dünyanı 
narahat edən məsələlər – etnik 
və digər zəmində baş verən 
münaqişələr, terror təhdidləri, 
demokratiyanın inkişafı, təh-
sil, ekologiya, enerji təhlükə-
sizliyi, dinlərarası dialoq, sül-
hün qorunmasında qadınların 
rolu və bir sıra qlobal prob-
lemləri müzakirə etdilər.
IV Qlobal Bakı Forumu 2016-
cı ilin martında keçirildi. Fo-
rumda Albaniya, Monteneqro, 
Bolqarıstan, Makedoniya, 
Bos niya və Herseqovina və 
Gür cüstan prezidentləri ilə 

yanaşı, 27 sabiq prezident və 
23 sabiq baş nazir də daxil 
olmaqla 53 ölkədən 300-dən 
çox nümayəndə iştirak etdi. 
“Çoxqütblü dünyaya doğru” 
mövzusuna həsr edilən Fo-
rumda münaqişələrin qarşı-
sının alınmasında dinlərarası 
dialoqun rolu, miqrasiya, mul-
tikulturalizm və inteqrasiya 
məsələləri, o cümlədən qlobal 
təhlükəsizliyin təmin olunma-
sında radikallaşma və miq-
rasiya amillərinin rolu kimi 

mühüm məsələlər müzakirə 
olundu. Bundan başqa, enerji və 
qlobal idarəçiliyin gələcək pers-
pektivləri ilə bağlı məsələlər də 
forumun gündəliyinə daxil idi.
2017-ci ilin mart ayının 16-
17-də keçirilən V Qlobal Bakı 
Forumu “Beynəlxalq  müna
sibətlərin gələcəyi: güc və ma
raqlar” mövzusuna həsr olun-
muşdu. V Forumda bir sıra 
dövlətlərin fəaliyyətdə olan və 
keçmiş prezidentləri, hökumət 
başçıları da daxil olmaqla 56 
ölkədən 260 nümayəndə – 16 
dövlət başçısı, nüfuzlu ictima-
i-siyasi xadimlər, elm adamla-
rı və ekspertlər iştirak etdilər. 
Forumun qonaqları arasında 
Latviya Prezidenti Raymonds 
Veyonis, Makedoniya Prezi-
denti Georgi İvanov, Albaniya 
Prezidenti Buyar Nişani, Mon-
teneqro Prezidenti Filip Vuya-
noviç, Gürcüstan Prezidenti 
Giorgi Marqvelaşvili, Səudiy-
yə Ərəbistanı Şahzadəsi, Kral 
Faysal Araşdırma və İslami 
Çalışmalar Mərkəzinin sədri 
Turki əl-Faysal var idi. 
İki gün davam edən Forumun 
iştirakçıları beynəlxalq müna-
sibətlərin gələcəyini, bu mü-
nasibətlərin nizama salınma-
sında zəruri olan ittifaqların 
qurulmasını, terrorizmlə mü-
barizənin yollarını, transatlan-
tik münasibətlərin gələcəyini, 
ekstremizm və populizmin 
beynəlxalq təhlükəsizliyə qar-
şı təhdidlərini müzakirə edə-

rək, qlobal problemlərin həll 
yolları barədə təkliflərini səs-
ləndirdilər. İştirakçıların 40-
dan çoxunun fəaliyyətdə olan 
və sabiq prezident, baş nazir, 
parlament sədrləri olması top-
lantının yüksək səviyyəsini 
göstərməklə yanaşı, tədbirdə 
maraqlı müzakirələrin aparı-
lacağını əvvəlcədən müəyyən 
edirdi. Və belə də oldu. 
2018-ci ilin mart ayının 15-17-
də Azərbaycan Respublikası-
nın Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin dəstəyi və Ni-
zami Gəncəvi Beynəlxalq 
Mər kəzinin təşkilatçılığı ilə VI 
Qlo bal Bakı Forumu keçirildi. 
“İnklüziv cəmiyyətlərin qu
rul ması üçün ziddiyyətlərin 
uyğunlaşdırılması” möv-
zusuna həsr olunan həmin 
Forumda beynəlxalq mü-
nasibətlərdə güc anlayışı və 
meydana çıxan yeni güclər, 
çoxluqlar milli azlıqlara qarşı, 
Yaxın Şərq regionunda sülh 
və təhlükəsizlik, Balkan re-
gionunda hazırkı və gələcək 
vəziyyət – regional təhlükə-
sizlik məsələlərinin proqramı 
və ya yeni geosiyasi şahmat 
lövhəsi, Çinin xarici siyasəti, 
kapitalizmdə iqtisadi inkişaf 
və ətraf mühitin deqradasiyası 
məsələləri, nəsillər arasındakı 
bağların qırılması, dini-mədə-
ni müxtəlifliyin siyasi liderlik 
uğrunda rolu kimi mövzular 
müzakirə edildi. 

(davamı 6cı səhifədə)
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Şərəfli ömür yolu, elmə bağlılığı, icti-
mai fəaliyyəti ilə müasirlərinin dərin 
rəğbətini qazanmış akademik Ziyad 
Səmədzadənin ictimai fəaliyyəti-
nin hər bir səhifəsi xalqa xidmətdən 
ibarətdir. Ömrünün müdriklik çağın-
da olan nüfuzlu pedaqoq, tədqiqatçı 
alimin son 20 ildə bir neçə funda-
mental kitabının təqdimat mərasi-
mi keçirilmişdir. Akademikin dərin 
elmi fəaliyyətinin növbəti təzahürü 
olan "Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 
ildə" adlı beşcildliyinin Bakı Biz-
nes Mərkəzində baş tutan təqdimat 
mərasimində əldə edilən zəngin təəs-
süratlar onunla bağlı düşüncələrin 
qələmə alınmasına bir vəsilə oldu.  
Respublika ictimaiyyəti onu böyük 
alim və praktik iqtisadçı, bacarıqlı 
təşkilatçı və nüfuzlu rəhbər, müasir 
mütərəqqi iqtisadi ideyaların daşıyı-
cısı və fəal təbliğatçısı kimi tanıyır. 
Yorulmaz alim, 500-dən çox elmi əsə-
rin, o cümlədən bir sıra sanballı elmi 
araşdırmaların, makroiqtisadiyyat, 
regional iqtisadiyyatın səmərəliliyi, 
təkrar istehsalın sürəti və proporsi-
yaları, bazar iqtisadiyyatı problemlə-
rinə həsr olunan dəyərli monoqrafi-
yaların müəllifidir.
Respublikada iqtisad elminin bir sıra 
aparıcı istiqamətlərinin yaranması, 
formalaşması və inkişafı onun adı və 
elmi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azərbay-
canın iqtisadi reallıqlarını, uğurları-
nı ölkəmizdən kənarda da istənilən 
səviyyədə təmsil etməyə qadir olan 
insandır, görkəmli alim, vətəndaşdır.
Ziyad Səmədzadənin elmi-pedaqoji 
fəaliyyəti haqqında 
Nüfuzlu iqtisadçı alim, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi 
üzvü, iqtisad elmləri doktoru, pro-
fessor Ziyad Səmədzadə 1965-ci ildə 
namizədlik, 1971-ci ildə doktorluq 
dissertasiyaları müdafiə etmiş, 1977-
ci ildə professor elmi adını almışdır. 
1980-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasına müxbir üzv, 1989-cu 
ildə isə həqiqi üzv seçilmişdir.
19651976cı illərdə AMEA İqtisa
diyyat İnstitutunda kiçik elmi işçi, 
elmi katib və şöbə müdiri vəzifələ
rində çalışmışdır. 19761978ci il
lərdə Azərbaycan Dövlət Plan Ko
mitəsi Elmi Tədqiqat İqtisadiyyat 
İnstitutunun direktorunun birinci 
müavini, 19781982ci illərdə Xalq 
Təsərrüfatı İnstitutunun elmi işlər 
üzrə prorektoru işləmişdir. 
1983-1992-ci illərdə Mərkəzi Komitə-
də İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri, 
Ali Sovet sədrinin birinci müavini, 
Baş nazirin birinci müavini, Dövlət 
Plan-İqtisad Komitəsinin sədri, TA-
CİS və TRACECA proqramları üzrə 
Azərbaycanın milli koordinatoru ol-
muşdur. Z.Səmədzadə iqtisadi inki-
şaf, struktur, demoqrafiya, məşğul-
luq, regional inkişaf, effektlilik, bazar 
iqtisadiyyatı problemlərinə dair 500-
dən çox əsərin, çoxsaylı monoqrafi-
yaların müəllifidir. 
Bu gün respublikada əmək məhsul-
darlığı, iqtisadi inkişaf, sürət və pro-
porsiyalar, milli gəlir və səmərəlilik 
problemləri üzrə yaranmış elmi mək-
təb bilavasitə akademikin adı ilə bağ-
lıdır. 40 ildən artıqdır ki, Z.Səmədza-
də çoxsaylı beynəlxalq simpozium və 
konqreslərdə Azərbaycanı ləyaqətlə 
təmsil edir. Nüfuzlu elmi məclislər-

də çıxış edən akademik müasir iqti-
sad elminin aktual istiqamətləri və 
respublikanın iqtisadi inkişafı, onun 
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya 
edilməsi imkanları və bunun yolları 
barədə sanballı elmi məruzələri ilə 
diqqəti cəlb edir. 
2004-cü ildə Z.Səmədzadənin ölkə 
və onun hüdudlarından kənarda bö-
yük əks-səda doğurmuş «Этапы 
большого пути» («Böyük yolun 
mərhələləri» – «Azərbaycan iqtisadiy
yatı yarım əsrdə: reallıq və perspektiv
lər») adlı kitabı çapdan çıxmışdır. 
Z.Səmədzadə Azərbaycan İqtisadçı-
lar İttifaqının sədri, Beynəlxalq İqti-
sadçılar İttifaqının vitse-prezidenti 
kimi də faydalı işlər görür.  Z.Səmə-
dzadənin elmi rəhbərliyi ilə 70 na-
mizədlik və bir neçə doktorluq dis-
sertasiyası müdafiə edilmişdir. Uzun 
müddət Z.Səmədzadə Azərbaycan 
Respublikası Milli Məclisinin İqti-
sadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri kimi respublika-
da iqtisadi qanunvericilik bazasının 
möhkəmləndirilməsi, büdcə sistemi-
nin təkmilləşdirilməsi və s. məsələlə-
rin həllində fəal iştirak etmişdir.  
Akademik Ziyad Səmədzadə Milli 
Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və 
sahibkarlıq, Əmək və sosial siyasət 
komitələrinin üzvü kimi respubli
kada iqtisadi qanunvericilik baza
sının möhkəmləndirilməsi, büdcə 
sisteminin təkmilləşdirilməsi, bü
tövlükdə ölkənin iqtisadi inkişaf 
strategiyasının reallaşması məsələlə
rinin həllində fəal iştirak edir. Ziyad 
Səmədzadə daim ölkəmizin iqtisadi 
yüksəlişi, inkişafı və tərəqqisi na
minə yorulmadan çalışır.  
O, uzun illər Milli Məclisdə iqtisadi 
və digər məsələlərə dair qəbul edilən 
qanunların hazırlanmasında və mü-
zakirələrində fəal iştirak etmiş, qa-
nunların təkmilləşdirilməsi üçün çox 
dəyərli təkliflər vermişdir. Geniş və 
dərin elmi potensialından istifadə 
edərək, hər il qəbul edilən Azərbay-
can Respublikasının büdcəsi haqqın-
da qanunun əhatəli, şəffaf, xərclərin 
ilk növbədə ölkənin sosial-iqtisadi 
inkişafını təmin edən fundamental 
və aktual problemlərə yönəldilməsi, 
pul, maliyyə-kredit sisteminin qa-
nunvericilik bazasının daim təkmil-
ləşməsi üçün var qüvvəsi ilə çalışır. 
Ziyad Səmədzadənin elmi fəaliy-

yətində Azərbaycan və dünya iq-
tisadiyyatı problemlərinin tədqiqi 
böyük yer tutur. Dünya ölkələrinin 
təcrübəsini dərindən öyrənən və on-
ların mütərəqqi cəhətlərini Azərbay-
canda təbliğ edən Z.Səmədzadə bir 
çox ölkələrdə, o cümlədən bir neçə 
dəfə Çin Xalq Respublikasında ol-
muş, 2001-ci ildə “Dünya iqtisadiy-
yatı: Çin iqtisadi möcüzəsi" kitabını 
nəşr etdirmişdir. 2009-2010-cu illər-
də Azərbaycan və rus dillərində işıq 
üzü görən “Çinin iqtisadi möcüzə
si”, “Çin qlobal dünya iqtisadiyya
tında” kitablarının müəllifi sübut etdi 
ki, bu, xoşbəxt bir təsadüf deyildir, 
aqrar sektorun sənaye islahatlarının, 
dünya təcrübəsinə sığınaraq, xalqın 
maraqları ilə maliyyənin qarşılıqlı və 
səmərəli inteqrasiyasının məntiqi nə-
ticəsidir. Bu monoqrafiyaları ilə alim 
iqtisad elminə böyük töhfə vermişdir.  
Z.Səmədzadənin elmi fəaliyyətində 
Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi 
problemlərinin araşdırılması xüsusi 
yer tutur. Onu bu mürəkkəb, taleyük-
lü problemin elmi tədqiqi sahəsində 
pioner saymaq mübaliğə olmaz. 
Akademik Z.Səmədzadə SSRİ və di-
gər müttəfiq respublikalar üzrə kül-
li miqdarda müqayisəli materiallar 
əsasında mürəkkəb elmi hesabla-
malar apararaq, mərkəzləşdirilmiş 
plan-maliyyə sisteminə xas olan cid-
di qüsurları üzə çıxardı və inandırıcı 
şəkildə sübut etdi ki, respublikanın 
ərazisində yaradılmış milli gəlirdən 
istifadə etmək hüquqları yolverilməz 
dərəcədə məhduddur. 
Bu, Azərbaycanın iqtisadi müstəqil-
liyi haqqında qanun layihəsi üçün 
əsas götürüldü. 1989-cu ildə akade-
mikin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 
iqtisadi müstəqilliyi problemlərinə 
həsr olunmuş respublika miqyaslı 
böyük bir elmi- praktik konfrans ke-
çirildi. Bu tədbir öz mahiyyətinə görə 
keçmiş İttifaqda bu qəbildən olan ilk 
tədbir idi. Son dərəcə maraqlı və va-
cib problemə həsr olunmuş bu kon-
fransın işində fəal iştirak edən elmi 
qüvvələr və mütəxəssis-praktiklər 
tərəfindən tövsiyələr və müvafiq qa-
nun layihəsi hazırlandı.
Ziyad Səmədzadənin gördüyü iş
lər dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan 
iqtisadiyyat elminin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə akademik Prezi

dent İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmişdir.   
Ziyad Səmədzadənin «Dağlıq Qara-
bağ: Naməlum həqiqətlər» kitabları
Kənardan saxta iddialarla qaldırıl-
mış Qarabağ probleminin lap ilk 
günlərindən akademik Ziyad Səmə-
dzadə ermənilərin Azərbaycanın 
bu qədim diyarının «sosial-iqtisa-
di geriliyi haqqında» ilk iradlarının 
təhlilinə başladı. Azərbaycana qarşı 
irəli sürülən saxta ittihamlar, guya 
ermənilərin həyat səviyyəsinin aşa-
ğı olması, onlara qarşı sosial-mədəni 
baxımdan ayrıseçkilik edilməsi ilə 
bağlı iftiralar əsaslandırılmış dəlil-
lərlə təkzib edildi. Akademikin hə-
min dövrdə hazırladığı tədqiqatların 
əksəriyyəti onun geniş əks-səda do-
ğurmuş «Dağlıq Qarabağ: naməlum 
həqiqətlər», «Naqornıy karabax: ne
izvestnaya pravda» adlı kitablarında 
öz əksini tapdı.
Ancaq Ziyad Səmədzadənin «Dağ-
lıq Qarabağ: Naməlum həqiqətlər» 
kitabları həm tarixilik, həm siyasilik 
cəhətdən, həm də iqtisadçı qələmin-
dən çıxdığı üçün çox faydalıdır. Bu 
kitab vətəndaş alim qələminin bəh-
rəsidir, təkcə publisistik dildə yox, 
əsasən təkzibedilməz iqtisadi faktla-
rın gücü ilə danışır.
Akademik Səmədzadə yeni ideya və 
üsulların, yeni iqtisadi təfəkkürün 
yorulmaz təbliğatçısı kimi
Z.Səmədzadə yeni ideya və üsul-
ların, yeni iqtisadi təfəkkürün yo-
rulmaz təbliğatçısıdır. Bu ideyalar 
Ziyad Səmədzadənin 1981-1992-ci 
illərdə baş redaktoru olduğu «Azər-
baycan xalq təsərrüfatı» jurnalının 
səhifələrində ardıcıl şərh edilmişdir. 
1999-cu ildə akademik «İqtisadiyyat» 
adlı qəzet təsis etmiş və onun nəşrinə 
başlamışdır. Qətiyyətlə demək olar 
ki, bu mətbu orqan hazırda müasir 
iqtisadi ideya və baxışların əsl carçı-
sına, peşəkar iqtisadçıların, eləcə də 
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf 
problemlərinə aid biliklərini geniş-
ləndirən bütün oxucuların dostuna 
və köməkçisinə çevrilmişdir.
Qəzetin baş redaktoru olan akade-
mik ölkənin bütün iqtisadçı alimlə-
rini, politoloqlarını, bazar struktur-
larının tanınmış nümayəndələrini 
və mütəxəssis-praktikləri bu nəşrin 
işinə cəlb etməyə, əsl yaradıcı kollek-
tiv yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 
Alim dövlət başçısının müəyyən etdi-
yi inkişaf strategiyasının təbliği sahə-
sində də yorulmaz fəaliyyət göstərir. 
Mətbuat səhifələrində, televiziya və 
radioda gündən-günə inkişaf edən, 
yeniləşən Azərbaycanın iqtisadi si-
yasətinin fəal təbliğatçısı kimi çıxış 
edir, neft strategiyasının, regionların 
tarazlı inkişafı ilə dövlət proqramının 
reallaşmasının konkret nəticələrini 
əks etdirən xüsusi nəşrlər hazırla-
yır. Bütün bunlar bir daha akademik 
Z.Səmədzadənin bir elm təşkilatçısı 
və yeni ideyalar təbliğatçısı kimi yo-
rulmaz fəaliyyətini inandırıcı şəkildə 
sübut edir.
Dünya təcrübəsi göstərir ki, ictimai 
elmlər arasında özünəməxsus yer 
tutan, daim inkişafda olan iqtisad 
elminin cəmiyyətdə artan rolu bu 
istiqamətdə ayrıca təyinatlı ensik-
lopediyanın yaradılması məsələsini 
aktuallaşdırıb. Bu missiyanı akade-

mik Ziyad Səmədzadə öz üzərinə 
götürmüş, onun ideya müəllifliyi 
və baş redaktorluğu ilə hazırlanıb 
nəşr edilən irihəcmli fundamental 
“Böyük İqtisadi Ensiklopediya” da 
respublikanın elmi-mədəni həyatın-
da diqqətəlayiq hadisələrdən birinə 
çevrilmişdir. “Böyük İqtisadi Ensik-
lopediya” dünya iqtisadiyyatının ta-
rixi, bu gün iqtisadi həyatın müxtəlif 
sahələrində istifadə edilən terminlə-
rin mahiyyəti, görkəmli iqtisadçıların 
fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat və 
bilik mənbəyidir.
Ensiklopediya son iyirmi bir ildə 
ölkəmizin bu elm sahəsi üzrə əldə 
etdiyi yeni nailiyyətləri, eyni zaman-
da xalqımızın yüksək sosial-iqtisadi, 
mədəni, intellektual səviyyəsini ay-
dın forma və məzmunda əks etdi-
rir. Topluda Azərbaycanın müasir, 
sosial, siyasi və iqtisadi, həmçinin 
hüquq sistemi müxtəlif aspektlərdən 
nəzərdən keçirilir. Müstəqil Azər-
baycanın iqtisadi qüdrətinin artması, 
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası-
na xidmət edən nurlu inkişaf strate-
giyasının elmi-metodoloji əsasları və 
mahiyyəti konkret fakt və dəlillərlə 
işıqlandırılır. Ensiklopedik nəşrlərin 
dəyəri ondadır ki, onlar iqtisad elmi-
nin və onun alətlərinin əsas, nisbətən 
sabit və dayanıqlı kateqoriya və anla-
yışlarını özündə cəmləşdirir. Bu mə-
nada, Böyük İqtisadi Ensiklopediya-
nın mühüm fərqləndirici cəhətlərini 
qeyd edərkən ölkəmizin müasir so-
sial-siyasi və iqtisadi-hüquqi sistemi-
nin müxtəlif aspektlərinə geniş diqqət 
yetirildiyini vurğlamaq vacibdir. Belə 
ki, müstəqil Azərbaycanın iqtisadi 
qüdrətinin artmasına, dunya iqtisa-
diyyatına inteqrasiyasına xidmət edən 
milli inkişaf strategiyası, azad bazar 
münasibətlərinin bərqərar olmasının, 
yeni iqtisadi sistemin formalaşması-
nın elmi-metodoloji əsasları və mahiy-
yəti burada konkret fakt və dəlillərlə 
işıqlandırılmışdır. Azərbaycanın ilk 
iqtisadi bestselleri kimi ensiklopediya 
kitab aləmində özunəməxsus yer tu-
tacaqdır. Tam məsuliyyətlə bildirmək 
olar ki, ölkədə və onun hüdudlarından 
kənarda sayılıb-seçilən iqtisadçı alim-
lər arasında özünəməxsus yeri və san-
balı olan akademik Ziyad Səmədzadə 
ağır bir işi öhdəsinə götürmüş və onu 
layiqincə  yerinə yetirməklə, Azərbay-
can elminə, xüsusilə də iqtisad elminə 
böyük töhfə vermişdir. Onun "Azər-
baycan iqtisadiyyatı 100 ildə" adlı beş 
cilddən ibarət toplusu Azərbaycan iq-
tisadiyyatının yüz illik dövrü barədə 
ən fundamental araşdırmaları, anali-
tik yanaşmanı özündə əks etdirmək-
lə bərabər, respublikamızın hərtərəfli 
inkişaf modelinin elmi-nəzəri əsas-
ları barədə dərin tədqiqi materialları 
əhatə edir. Bu zəngin və əvəzsiz xə-
zinə barədə fikirlərimizi sizinlə növ-
bəti yazılarımızda daha geniş şəkildə 
bölüşəcəyik.

(Bu məqalə akademik 
ZİYAD SƏMƏDZADƏNİN 

80 illik yubileyinə həsr olunmuş
 “Dayanıqlı inkişafın yeni 

keyfiyyət mərhələsi” 
mövzusunda beynəlxalq 
elmipraktik konfransın
materiallarında öz əksini 

tapmışdır)

Kamil Nazim oğlu Səlimov, 
h.e.d., professor, kafedra  müdiri

Bakı Dövlət Universiteti

Zahid Fərrux Məmmədov, i.e.d., 
professor, şöbə müdiri, 

ADİU (UNEC)
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KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 
 Azərbaycan  
manatı ilə 

Nizamnamə 
kapitalı 

Əlavə 
kapital 

Bölüşdü-
rülməmiş 
mənfəət 

Cəmi 
kapital 

31 dekabr 2020-ci 
il tarixinə qalıq 

3,517,348 10,186,578 (16,873,180) (3,169,253) 

İl ərzində olan 
dəyişikliklər 

- - (261,787) (261,787) 

31 dekabr 2021-ci 
il tarixinə qalıq 

3,517,348 10,186,578 (17,134,966) (3,431,040) 

 
  

Azərbaycan manatı ilə Qeyd 31 Dekabr 
2021 

31 Dekabr 
2020 

Aktivlər     
Əsas vəsaitlər 8 6,187,663 6,720,401 
Debitor borcları 9 2,343,217 3,551,412 
Pul və pul ekvivalentləri 10 - 1,068 
Sair aktivlər 11 154,534 175,734 
Cəmi aktivlər  8,685,415 10,448,615 
Kapital    
Nizamnamə kapitalı 12 3,517,348 3,517,348 
Əlavə kapital  10,186,578 10,186,578 
Bölüşdürülməmiş mənfəət  (17,134,966) (16,873,180) 
Cəmi kapital  (3,431,040) (3,169,253) 
Öhdəliklər    
Əlaqəli tərəflərə 
olan borclar 

13 653,517 653,517 

Kreditor borclar 14 3,077,360 3,358,259 
Vergi öhdəlikləri 15 8,375,903 9,526,243 
Sair öhdəliklər  9,674 79,849 
Cəmi öhdəliklər  12,116,455 13,617,868 
Cəmi kapital və 
öhdəliklər 

 8,685,415 10,448,615 

 Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2021 2020 
Satışdan gəlir 5 316,854 934,303 
Sair gəlirlər 5 1,024,000 720,000 
Cəmi gəlirlər  1,340,854 1,654,303 
İnzibati xərclər 6 (972,102) (1,058,710) 
Vergiqoymadan əvvəlki 
mənfəət (zərər) 

 368,752 595,593 

Mənfəət vergisi 7 (73,750) (119,319) 
Vergidə nəzərə alınmayan 
xərclər 

5,6 (556,789) 175,224 

Hesabat dövrünün xalis 
mənfəət (zərəri) 

 (261,787) 651,498 

 
MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 

“AZƏRBORU” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə: 
 
Maliyyə hesabatları üzrə auditor rəyi: 
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq audit zamanı edilmiş 
düzəliş və əlavələrdən sonra bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir. 
Auditin Predmeti 
• 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və məcmu gəlir hesabatı; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 
• Əsas uçot siyasətləri və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla maliyyə hesabatları üzrə qeydlər. 
Qeyd etmək istəyirik ki, 2020-ci ilin son qalıqları 2021-ci ilin əvvəlinə köçürülmüşdür. 
Rəy üçün əsaslar 
Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun 
məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi 
əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə 
Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə 
uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin 
tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik.  
Əsas audit məsələləri 
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində 
ən əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə 
hesabatlarına dair rəyimizin formalaşmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır, biz bu məsələlərə dair 
ayrılıqda rəy vermirik. 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər 
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan 
auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir 
ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda MMUS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. 
Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, 
istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir 
etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir. 
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, biz audit zamanı 
peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizim nümayiş etdiririk.  
 
“Prime Audit and Consulting” member firm of “Praxity” 
 
31 may 2022-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 
 Azərbaycan manatı ilə  Qeyd 31 Dekabr 

2021 
31 Dekabr 

2020 
Aktivlər     
Uzunmüddətli aktivlər     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 8 1,500,525 1,614,005 
Uzunmüddətli debitor borcları 9 1,548,282 1,548,282 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər  3,048,807 3,162,287 
Cari aktivlər    
Qısamüddətli debitor borcları 11 2,313,559 1,931,716 
Pul və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 

12 8 0 

Cəmi qısamüddətli aktivlər  2,313,567 1,931,716 
Cəmi aktivlər  5,362,374 5,094,003 
Kapital    
Nizamnamə kapitalı 13 20,578,128 20,578,128 
Bölüşdürülməmiş mənfəət  (16,969,687) (17,074,888) 
Cəmi kapital  3,608,441 3,503,241 
Öhdəliklər    
Uzunmüddətli öhdəliklər    
Uzunmüddətli kreditor borcları 14 1,365,508 1,365,508 
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər  1,365,508 1,365,508 
Qısamüddətli öhdəliklər    
Qısamüddətli kreditor borcları 15 388,425 225,255 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər  388,425 225,255 
Cəmi öhdəliklər  1,753,933 1,590,762 
Cəmi öhdəliklər və kapital  5,362,374 5,094,003 

 
 
  

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ MƏCMU 
 GƏLİR HAQQINDA HESABAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 
Azərbaycan 
manatı ilə 

Nizamnamə 
kapitalı 

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət Cəmi kapital 

31 dekabr 2019-cu il 
tarixinə qalıq  20,578,128 (17,107,601) 3,470,527 

İl üzrə mənfəət - 32,714 32,714 
31 dekabr 2020-ci il 
tarixinə qalıq 20,578,128 (17,074,887) 3,503,241 

İl üzrə mənfəət - 105,200 105,200 
31 dekabr 2021-ci il 
tarixinə qalıq 20,578,128 (16,969,687) 3,608,441 

 
 
  

 Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2021 2020 
Əsas əməliyyat gəliri  - - 
Satışların maya dəyəri  - - 
Ümumi mənfəət  - - 
Sair əməliyyat gəlirləri 5 334,800 334,800 
İnzibati xərclər 6 (138,275) (148,977) 
Sair əməliyyat xərcləri 6 (65,025) (66,249) 
Əsas vəsaitlərin  
silinməsindən yaranan zərər 

6 - (62,945) 

Vergiqoymadan  
əvvəlki mənfəət (zərər) 

 131,500 56,629 

Mənfəət vergisi  (26,300) (23,915) 
Hesabat dövrünün  
xalis mənfəət (zərəri) 

 105,200 32,714 

 
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 Azərbaycan manatı ilə 2021 2020 
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul və pul 
ekvivalentlərinin hərəkəti 

 
 

Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət 368,752 770,817 
Qeyri-maddi və qeyri-əməliyyat 
fəaliyyətləri üzrə düzəlişlər 

  

Amortizasiya 532,738 612,677 
Vergidə nəzərə alınmayan xərclər (556,789) - 
Kreditor borcların silinməsi  (2,004,833) 
Əsas vəsaitlərin silinməsindən zərər  1,120,963 
Mənfəət vergisi (73,750) (119,319) 
Dövriyyə kapitalında olan 
dəyişikliklərdən əvvəl pul və pul 
ekvivalentlərinin hərəkəti 

270,951 380,305 

Dövriyyə kapitalında olan 
dəyişikliklər 

  

Debitor borcları 1,208,195 1,631,792 
Sair aktivlər 21,200 (227) 
Kreditor borcları (280,899) 1,358,829 
Vergi və DSMF öhdəlikləri (1,150,340) (3,384,938) 
Sair öhdəliklər (70,175) 15,069 
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul və 
 pul ekvivalentlərinin hərəkəti 

(1,068) 830 

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərində xalis 
artma/(azalma) 

(1,068) 830 

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və 
 onların ekvivalentləri 

1,068 238 

İlin sonuna pul vəsaitləri və 
 onların ekvivalentləri 

- 1,068 

1  
 

 
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 Azərbaycan manatı ilə  Qeyd 31 Dekabr 
2021 

31 Dekabr 
2020 

Aktivlər     
Uzunmüddətli aktivlər     
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 8 48,932 52,693 
Uzunmüddətli debitor borcları 9 1,444,693 1,444,693 
Cəmi uzunmüddətli aktivlər  1,493,625 1,497,387 
Cari aktivlər    
Qısamüddətli debitor borcları 11 37,450 33,962 
Pul və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 

12 562 1,642 

Cəmi qısamüddətli aktivlər  38,012 35,604 
Cəmi aktivlər  1,531,638 1,532,990 
Kapital    
Nizamnamə kapitalı 14 833,254 833,254 
Bölüşdürülməmiş mənfəət  (1,797,154) (1,786,612) 
Cəmi kapital  (963,900) (953,358) 
Öhdəliklər    
Uzunmüddətli öhdəliklər    
Uzunmüddətli kreditor borcları 15 2,440,544 2,440,544 
Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər  2,440,544 2,440,544 
Qısamüddətli öhdəliklər    
Qısamüddətli kreditor borcları 16 54,994 45,805 
Cəmi qısamüddətli öhdəliklər  54,994 45,805 
Cəmi öhdəliklər  2,495,538 2,486,349 
Cəmi öhdəliklər və kapital  1,531,638 1,532,990 
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PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 
 
 
 
 

 Azərbaycan manatı ilə 2021 2020 
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri 31,178 31,886 
Təchizatçılara və işçilərə ödənilən pul vəsaitləri (32,258) (30,312) 
Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri (1,080) 1,575 
Ödənilmiş mənfəət vergisi - - 
Əməliyyat fəaliyyətindən  
xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti 

(1,080) 1,575 

Əsas vəsaitlərin satışı - - 
Əsas vəsaitlərin alışı - - 
Alınmış faizlər şəklində pul 
 vəsaitlərinin daxilolmaları 

- - 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və 
uzunmüddətli borclar üzrə pul  
vəsaitlərinin xaricolmaları 

- - 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və 
uzunmüddətli və uzunmüddətli borclar  
üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

- - 

İnvestisiya fəaliyyətindən  
daxil olan pul vəsaitlərinin axını 

- - 

Borc şəklində alınmış pul vəsaitlərinin 
daxilolmaları 

- - 

Borc şəklində alınmış pul vəsaitlərinin 
xaricolmaları 

- - 

Maliyyələşdirmə üzrə 
 fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitləri 

- - 

Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri - - 
Pul vəsaitləri və onların 
 ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) 

(1,080) 1,575 

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri  
və onların ekvivalentləri 

1,642 67 

İlin sonuna pul vəsaitləri  
və onların ekvivalentləri 

562 1,642 
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MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ  
MƏCMU GƏLİR HAQQINDA HESABAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 
  
Azərbaycan manatı ilə 

Nizamnamə 
kapitalı 

Bölüşdürülməmiş 
mənfəət 

Cəmi kapital 

31 dekabr 2019-cu il 
tarixinə qalıq  

833,254 (1,769,108) (935,854) 

İl üzrə mənfəət - (17,504) (17,504) 
31 dekabr 2020-ci il 
tarixinə qalıq 

833,254 (1,786,612) (953,358) 

İl üzrə mənfəət - (10,542) (10,542) 
31 dekabr 2021-ci il 
tarixinə qalıq 

833,254 (1,797,154) (963,900) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2021 2020 
Əsas əməliyyat gəliri  - - 
Satışların maya dəyəri  - - 
Ümumi mənfəət  - - 
Sair əməliyyat gəlirləri 5 29,624 25,224 
Kommersiya xərcləri   - 
İnzibati xərclər 6 (25,430) (29,072) 
Sair əməliyyat xərcləri 6 (14,196) (13,656) 
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)  (10,002) (17,504) 
Maliyyə gəliri  - - 
Maliyyə xərcləri  - - 
Vergiqoymadan əvvəlki mənfəət 
(zərər) 

 (10,002) (17,504) 

Mənfəət vergisi  - - 
Vergidə nəzərə alınmayan xərclər  (540) - 
Hesabat dövrünün xalis mənfəət 
(zərəri) 

 (10,542) (17,504) 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 
 
“AZƏRTƏKRARQARAMETAL” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə: 
Maliyyə hesabatları üzrə auditor rəyi: 
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq audit zamanı edilmiş 
düzəliş və əlavələrdən sonra bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir. 
 
Auditin Predmeti 
• 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və məcmu gəlir hesabatı; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 
• Əsas uçot siyasətləri və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla maliyyə hesabatları üzrə qeydlər. 
 
Qeyd etmək istəyirik ki, 2020-ci ilin son qalıqları 2021-ci ilin əvvəlinə köçürülmüşdür. 
 
Rəy üçün əsaslar 
Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli 
və münasibdir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı 
deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik.  
 
Əsas audit məsələləri 
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 
əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair 
rəyimizin formalaşmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır, biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik. 
 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını 
təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif 
mövcud olduqda MMUS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya 
səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə 
hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab 
edilir. 
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, biz audit zamanı 
peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizim nümayiş etdiririk.  
 
“Prime Audit and Consulting” member firm of “Praxity” 
 
31 may 2022-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 
 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 
 

 
 
 
 

 Azərbaycan manatı ilə 2021 2020 
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri 12,150 36,625 
Təchizatçılara və işçilərə  
ödənilən pul vəsaitləri 

(12,142) (37,187) 

Əməliyyatlardan əldə olunan pul vəsaitləri 8 (562) 
Ödənilmiş mənfəət vergisi - - 
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 

8 (562) 

Əsas vəsaitlərin satışı - - 
Əsas vəsaitlərin alışı - - 
Alınmış faizlər şəklində pul  
vəsaitlərinin daxilolmaları 

- - 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və 
uzunmüddətli borclar üzrə pul v 
əsaitlərinin xaricolmaları 

- - 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və 
uzunmüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə 
pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

- - 

İnvestisiya fəaliyyətindən  
daxil olan pul vəsaitlərinin axını 

- - 

Borc şəklində alınmış pul  
vəsaitlərinin daxilolmaları 

- - 

Borc şəklində alınmış  
pul vəsaitlərinin xaricolmaları 

- - 

Maliyyələşdirmə üzrə  
fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitləri 

- - 

Mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri - - 
Pul vəsaitləri və onların  
ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) 

8 (562) 

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri  
və onların ekvivalentləri 

0 563 

İlin sonuna pul vəsaitləri  
və onların ekvivalentləri 

8 0 

  
 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 
 
“BAKELEKTROQAYNAQ” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə: 
 
Maliyyə hesabatları üzrə auditor rəyi: 
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq audit zamanı edilmiş 
düzəliş və əlavələrdən sonra bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir. 
 
Auditin Predmeti 
• 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və məcmu gəlir hesabatı; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 
• Əsas uçot siyasətləri və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla maliyyə hesabatları üzrə qeydlər. 
 
Qeyd etmək istəyirik ki, 2020-ci ilin son qalıqları 2021-ci ilin əvvəlinə köçürülmüşdür. 
 
Rəy üçün əsaslar 
Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli 
və münasibdir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı 
deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik.  
 
Əsas audit məsələləri 
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 
əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair 
rəyimizin formalaşmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır, biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik. 
 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını 
təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif 
mövcud olduqda MMUS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya 
səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə 
hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab 
edilir. 
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, biz audit zamanı 
peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizim nümayiş etdiririk.  
 
“Prime Audit and Consulting” member firm of “Praxity” 
 
31 may 2022-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 
 

Ölkədə dayanıqlı makroiqtisa-
di və maliyyə sabitliyinin təmin 
olunması və gücləndirilməsi is-
tiqamətində ardıcıl tədbirlər hə-
yata keçirilir. Bu, Mərkəzi Ban-
kın yaydığı məlumatda bildirilir.
Qeyd edilib ki, bu çərçivədə 
Mərkəzi Bank tərəfindən bir 
sıra mühüm tənzimləyici təd-
birlər icra edilmiş, o cümlədən 
Hökumət və bankın idarəetmə 

orqanları ilə birlikdə Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankının sağlamlaş-
dırılması və onun institusional 
fəaliyyətinin müasir standartlara 
uyğunlaşdırılması üzrə yüksək 
nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
"Əldə edilmiş nəticələrin daya-
nıqlığının təmin olunması, ban-
kın sabitliyinin daha da güclən-
dirilməsi və ötən dövrdən qalan 
valyuta mövqeyinin tənzimlən-

məsi məqsədilə Mərkəzi Bankın 
xarici valyuta ehtiyatlarından is-
tifadə etməklə banka 236 milyon 
ABŞ dolları həcmində vəsait sa-
tılmışdır", - məlumatda bildirilir.
Qeyd edilib ki, cari ildə Mərkə-
zi Bankın xarici valyuta ehtiyat-
ları valyuta bazarında tarazlığı 
dəstəkləmək məqsədilə alışlar 
hesabına xalis olaraq 297 milyon 
ABŞ dolları həcmində artmışdır.

Azərbaycan Respub-
likasının Dövlət Neft 
Fondundan dövlət 
büdcəsinə proqnoz-
la nəzərdə tutulan 6 
milyard 360 milyon 
manat məbləğin-
də transfertə qarşı 4 
milyard 648 milyon 
manat məbləğində 
transfert daxil olmuş-
dur. Maliyyə Nazir-
liyinin məlumatında 
bildirilir ki, hesabat 

dövründə vergi və 
gömrük orqanlarının 
xətti ilə dövlət büd-
cəsinə daxilolmalar-
da müşahidə olunan 
müsbət dinamika 
Dövlət Neft Fondun-
dan dövlət büdcə-
sinə nəzərdə tutulan 
transfertdən 1 mil-
yard 712 milyon ma-
nat və ya 26,9 faiz az 
istifadə olunmasına 
imkan vermişdir.

Cari ilin yanvar-iyun ayla-
rı ərzində meyvə-tərəvəz 
məhsullarının ixracı ötən 
ilin eyni dövrü ilə müqa-
yisədə 7,1 faiz artaraq 328,1 
milyon ABŞ dolları təşkil 
edib.
AZƏRTAC İqtisadi İslahat-
ların Təhlili və Kommuni-
kasiya Mərkəzinin “İxrac 
icmalı”nın iyul sayına isti-

nadla bildirir ki, müvafiq 
dövr ərzində kimya səna-
yesi məhsullarının ixracı 5 
dəfə, alüminium və ondan 
hazırlanan məmulatların 
ixracı 2 dəfə, qara metallar 
və onlardan hazırlanan mə-
mulatların ixracı 26,1 faiz, 
pambıq lifi ixracı 12,8 faiz, 
pambıq iplik ixracı 5,2 isə 
faiz artıb.
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(əvvəli 3cü səhifədə)

Forumun işində Monteneqro 
Prezidenti Filip Vuyanoviç, 
Albaniya Prezidenti Ilir Meta, 
Makedoniya George İvanov, 
Moldova Prezidenti İqor Do-
don, Mavriki Prezidenti Ami-
na Qurab-Fakim, Bosniya 
və Herseqovinanın Rəyasət 
Heyətinin üzvü Mladen İva-
niç, Türkiyənin Baş naziri 
Binəli Yıldırım və Xarici iş-
lər naziri Mövlud Çavuşoğlu, 
Fələstin Baş nazirinin müavi-
ni Ziad Abu Amr, Bosniya və 
Herseqovina hökumət başçı-
sının müavini Mirko Sarovic, 
Rumıniya Baş nazirinin müa-
vini Ana Birçall daxil olmaq-
la 10-dan çox ölkənin rəhbər 
şəxsləri iştirak etdi. Eyni za-
manda, Nizami Gəncəvi Bey-
nəlxalq Mərkəzinin üzvü olan 
sabiq ölkə və hökumət başçı-
ları, tanınmış ictimai və siyasi 
xadimlərin də daxil olduğu 
500 nəfərə yaxın qonaq tədbir-
də iştirak etmək üçün Bakıya 
gəlmişdilər.
VII Qlobal Bakı Forumu 2019-
cu il martın 14-16-da keçirilib. 
Forumun işində 55 ölkədən 
500-dən çox nümayəndə işti-
rak edirdi. “Dünyanın yeni 
xarici siyasəti” mövzusunda 
keçirilən Foruma hazırda fəa-
liyyətdə olan 5 prezident, 1 
baş nazir, 2 baş nazirin müa-
vini, 42 sabiq dövlət başçısı və 
baş nazirlər, çoxsaylı analitik-
lər, jurnalistlər, gənc liderlər 
toplaşmışdılar. Forumda 10 
müxtəlif sessiya zamanı işti-
rakçılar tərəfindən qlobal və 
regional əhəmiyyət daşıyan 
mövzular müzakirə edildi. Bu 
mövzular arasında “Qlobal si-

yasətin dəyişməsində böyük 
güclərin rolu”, “Davamlı inki-
şaf çağırışları”, “Təhlükəsizlik 
naminə orta Şərq əməkdaşlı-
ğı”, “Müasir qərarların qəbul 
edilməsində elm və mədəniy-
yətin rolu” və digərləri var. 

KORONAVİRUS 
PANDEMİYASI İLƏ 
ƏLAQƏDAR 2020Cİ 

İLDƏ  QLOBAL 
BAKI FORUMU

Sayca səkkizinci Forum pan-
demiyanın səngiməsindən 
sonra, 2021-ci ilin noyabr ayı-
nın 4-6-da keçirilib. “COVID-
19-dan sonrakı dünya” möv-
zusunda  keçirilən budəfəki 

Forumda qlobal əhəmiyyət 
kəsb edən məsələlərin müza-
kirəsi məqsədilə dünyanın 40-
dan çox ölkəsindən ali və yük-
sək səviyyəli nümayəndələr, 
sabiq dövlət və hökumət baş-
çıları, beynəlxalq və qeyri-hö-
kumət təşkilatlarının təmsil-
çiləri, eləcə də digər nüfuzlu 
qonaqlar iştirak edirdilər. Hib-
rid formatda təşkil edilən təd-
birə 300-ə yaxın qonaq canlı və 
onlayn qaydada qoşulmuşdu.
Qeyd edək ki, bu həm də Azər-
baycanın Vətən müharibəsin-
dəki qələbəsindən sonra ke-
çirilən ilk Forum idi. Düzdür, 
bu Forum pandemiyaya həsr 
olunmuşdu. Amma, eyni za-

manda bu tədbir Azərbayca-
nın qələbəsini bir daha bütün 
dünyaya bəyan etdi. Təsadüfi 
deyil ki, Prezident İlham Əli-
yevin çıxışı həm də Azərbay-
canın Zəfərinə, ədaləti bərpa 
etməsinə yönəlmişdi. Dövlət 
başçısı artıq keçmişdə qalmış 
Qarabağ problemi, Azərbay-
canın bu problemi təkbaşına 
həll etməsi və işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə aparı-
lan bərpa və yenidənqurma 
işləri barədə danışaraq deyib: 
«Vətən müharibəsi adlandırdı-
ğımız İkinci Qarabağ mühari-
bəsi 44 gün çəkdi və Ermənistan 
ordusunun tam məğlubiyyəti 
ilə bitdi. Ermənistan bizim 

şərtlərimizi qəbul etməyə məc-
bur edildi. Müharibənin ilk 
günlərində deyirdim ki, Ermə-
nistanın baş naziri mənə işğal 
olunmuş ərazilərdən çıxmaq 
tarixlərini verəndən sonra biz 
dayanmağa hazırıq.
Ermənistan rəhbərliyinə təx-
minən 7000 qurban və 44 gün 
lazım gəldi ki, özünün tam 
acınacaqlı vəziyyətdə oldu-
ğunu başa düşsün. Noyabrın 
9-dan 10-na keçən gecə Ermə-
nistan kapitulyasiya aktını 
imzaladı və müharibə bitdi. 
Biz öz sözümüzü yerinə yetir-
dik. İşğal olunmuş qalan əra-
zilərdən çıxmaq cədvəli veril-
dikdə müharibə dayandı. Dörd 

gün sonra Azərbaycan xalqı 
tarixi Qələbəmizin birinci il-
dönümünü qeyd edəcək.
Azad edilmiş ərazilərdə biz 
nəyi gördük? Tam dağıntılar 
baş verib, bir dənə olsun bina 
salamat qalmayıb. İşğal illə-
ri ərzində onlar bütün tarixi 
abidələri, 67 məsciddən 65-ni 
dağıdıblar. Evləri, həyətləri, 
ictimai binaları və sair tiki-
liləri yerlə-yeksan ediblər. Bu, 
barbarlığın sübutudur.
Hazırda biz azad edilmiş əra-
ziləri fəal şəkildə bərpa edirik. 
Genişmiqyaslı bərpa proqra-
mına başlanılıb. Əminəm ki, 
qısa müddət ərzində biz Er-
mənistanın işğalından əziyyət 
çəkmiş məcburi köçkünləri, bir 
milyondan çox insanı həmin 
yerlərə qaytara biləcəyik. Mü-
haribə və onun nəticələri onu 
göstərdi ki, gec və ya tez ədalət 
zəfər çalır. Siz öz məqsədinizə 
sadiq olmalısınız, yaxşı hazır-
laşmalısınız, beynəlxalq hüquq 
çərçivəsinə malik olmalısınız 
və insanların yüksək səviyyədə 
iradəli olmasına nail olmalı-
sınız. Bütün həmin meyarlar, 
o cümlədən hərbi imkanları-
mız münaqişənin həllində əsas 
amil oldu. Hazırda münaqişə 
bitib və qeyd etdiyim kimi, 
yenidənqurma başlayıb. İndi 
biz postmünaqişə vəziyyətin-
dəyik və biz Ermənistana bir 
sıra təkliflər etmişik ki, sülh 
müqaviləsi üzərində işləməyə 
başlayaq, çünki biz müharibə 
deyil, sülh, gələcək haqqında 
danışmaq istəyirik». 

Akademik 
Ziyad Səmədzadə

XALQIMIZI MÜQƏDDƏS 
QURBAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ 
ÜRƏKDƏN TƏBRİK EDİR, MÖHKƏM 

CANSAĞLIĞI VƏ XOŞBƏXTLİK ARZULAYIR!

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT 
İQTİSAD UNİVERSİTETİ

Kəsilən qurbanlarınız 
qəbul olunsun.

Qurban bayramınız 
mübarək olsun! 

7-20 iyul 2022-ci il
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MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 Azərbaycan manatı ilə  Qeyd 31 Dekabr 
2021 

31 Dekabr 
2020 

Aktivlər     
Uzunmüddətli aktivlər     
Torpaq, tikili və 
avadanlıqlar 

7 2,069,659 2,225,439 

Cəmi uzunmüddətli 
aktivlər 

 2,069,659 2,225,439 

Cari aktivlər    
Pul və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 

8 575 - 

Cəmi qısamüddətli 
aktivlər 

 575 - 

Cəmi aktivlər  2,070,234 2,225,439 
Kapital    
Nizamnamə kapitalı 9 899,890 899,890 
Bölüşdürülməmiş mənfəət  1,129,647 1,325,549 
Cəmi kapital  2,029,537 2,225,439 
Öhdəliklər    
Qısamüddətli öhdəliklər    
Qısamüddətli kreditor 
borcları 

10 18,700 - 

Vergi öhdəlikləri 11 21,381 - 
Digər öhdəliklər 12 616 - 
Cəmi qısamüddətli 
öhdəliklər 

 40,697 - 

Cəmi kapital və 
öhdəliklər 

 2,070,234 2,225,439 

 
MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ MƏCMU  
GƏLİR HAQQINDA HESABAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 
 
  
Azərbaycan manatı ilə 

Nizamnamə 
kapitalı 

Bölüşdü-
rülməmiş 
mənfəət 

Cəmi 
kapital 

31 dekabr 2020-ci il 
tarixinə qalıq 

899,890 1,325,549 2,225,439 

İl üzrə mənfəət - (195,902) (195,902) 
31 dekabr 2021-ci il 
tarixinə qalıq 

899,890 1,129,647 (2,029,537) 

 
 
  

 Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2021 2020 
Əsas əməliyyat gəliri  - - 
Satışların maya dəyəri  - - 
Ümumi mənfəət  - - 
Sair əməliyyat gəlirləri  - - 
İnzibati xərclər 5 (195,902) - 
Sair əməliyyat xərcləri  - - 
Əsas vəsaitlərin  
silinməsindən yaranan zərər 

 - - 

Vergiqoymadan  
əvvəlki mənfəət (zərər) 

 (195,902) - 

Mənfəət vergisi  - - 
Hesabat dövrünün  
xalis mənfəət (zərəri) 

 (195,902) - 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 
 

 Azərbaycan manatı ilə 2021 2020 
Müştərilərdən daxil olan pul vəsaitləri 18,700 - 
Təchizatçılara və işçilərə 
 ödənilən pul vəsaitləri 

(18,125) - 

Əməliyyatlardan əldə  
olunan pul vəsaitləri 

575 - 

Ödənilmiş mənfəət vergisi - - 
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis pul 
vəsaitlərinin hərəkəti 

575 - 

Əsas vəsaitlərin satışı - - 
Əsas vəsaitlərin alışı - - 
Alınmış faizlər şəklində  
pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

- - 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və 
uzunmüddətli borclar üzrə pul 
vəsaitlərinin xaricolmaları 

- - 

Digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və 
uzunmüddətli və uzunmüddətli borclar 
üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

- - 

İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan 
pul vəsaitlərinin axını 

- - 

Borc şəklində alınmış  
pul vəsaitlərinin daxilolmaları 

- - 

Borc şəklində alınmış  
pul vəsaitlərinin xaricolmaları 

- - 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən 
yaranan pul vəsaitləri 

- - 

Mübadilə məzənnələrinin  
dəyişməsinin təsiri 

- - 

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərində xalis 
artma/(azalma) 

575 - 

İlin əvvəlinə pul  
vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

- - 

İlin sonuna pul vəsaitləri  
və onların ekvivalentləri 

575 - 

 
 

MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 
 Azərbaycan manatı ilə  Qeyd 31 Dekabr 

2021 
31 Dekabr 2020 

(Audit olunmayıb) 
Aktivlər     
Uzunmüddətli aktivlər    
Əsas vəsaitlər 9 1,010,429 1,127,913 
Debitor borcları 10 227,047 227,047 
Sair aktivlər 11 55,802 55,802 
Cəmi uzunmüddətli 
aktivlər 

 1,293,277 1,410,761 

Qısamüddətli aktivlər    
Mal-material ehtiyatları 12 335,072 155,545 
Debitor borcları 13 569,085 1,049,866 
Pul və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 

14 282,425 27,703 

Sair aktivlər 15 485,749 542,288 
Cəmi qısamüddətli aktivlər  1,672,330 1,775,402 
Cəmi aktivlər  2,965,608 3,186,163 
Kapital    
Nizamnamə kapitalı 16 876,388 876,388 
Kapital ehtiyatları 17 940,143 940,143 
Bölüşdürülməmiş mənfəət  347,791 169,215 
Cəmi kapital  2,164,322 1,985,746 
Öhdəliklər    
Uzunmüddətli öhdəliklər    
Kreditor borcları 18 217,568 217,568 
Cəmi uzunmüddətli 
öhdəliklər 

 217,568 217,568 

Qısamüddətli öhdəliklər    
Kreditor borcları 19 201,463 752,006 
Vergi öhdəlikləri 20 251,262 29,764 
Sair öhdəliklər 21 130,994 201,079 
Cəmi qısamüddətli 
öhdəliklər 

 583,718 982,849 

Cəmi öhdəliklər  801,286 1,200,417 
Cəmi öhdəliklər və kapital  2,965,608 3,186,163 

 
  

 
 

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 
 

 
 Azərbaycan manatı ilə 2021 2020 

(Audit olunmayıb 
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul və  
pul ekvivalentlərinin hərəkəti 

  

Müştəridən daxil olan pul vəsaitləri 4,087,800 1,133,369 
Təchizatçılara və işçilərə  
ödənilən pul vəsaitləri 

(3,833,078) (1,132,576) 

Əməliyyatlardan əldə  
olunan pul vəsaitləri 

- 28,315 

Ödənilmiş mənfəət vergisi - - 
Əməliyyat fəaliyyətindən xalis  
pul vəsaitlərinin hərəkəti 

- 28,315 

Əsas vəsaitlərin satışı - - 
Əsas vəsaitlərin alışı - (28,242) 
İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul və  
pul ekvivalentlərinin hərəkəti 

- 28,242 

Pul və pul ekvivalentlərində  
xalis artım 

254,722 793 

İlin əvvəlinə pul vəsaitləri  
və onların ekvivalentləri 

27,703 26,910 

İlin sonuna pul  
vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

282,425 27,703 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 
 
“BAKI OKSİGEN KOMPANİ” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə: 
 
Maliyyə hesabatları üzrə auditor rəyi: 
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq audit zamanı edilmiş 
düzəliş və əlavələrdən sonra bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir. 
 
Auditin Predmeti 
• 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və məcmu gəlir hesabatı; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 
• Əsas uçot siyasətləri və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla maliyyə hesabatları üzrə qeydlər. 
 
Qeyd etmək istəyirik ki, 2020-ci ilin son qalıqları 2021-ci ilin əvvəlinə köçürülmüşdür. 
 
Rəy üçün əsaslar 
Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli 
və münasibdir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı 
deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik.  
 
Əsas audit məsələləri 
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 
əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair 
rəyimizin formalaşmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır, biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik. 
 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını 
təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif 
mövcud olduqda MMUS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya 
səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə 
hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab 
edilir. 
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, biz audit zamanı 
peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizim nümayiş etdiririk.  
 
“Prime Audit and Consulting” member firm of “Praxity” 
 
31 may 2022-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 

 
 

MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ MƏCMU GƏLİR HAQQINDA HESABAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 
  
Azərbaycan  
manatı ilə 

Nizamnamə 
kapitalı 

Kapital 
ehtiyatları 

Bölüşdü-
rülməmiş 
mənfəət 

Cəmi 
kapital 

31 dekabr 2020-ci il 
tarixinə qalıq 

876,388 940,143 169,215 1,985,746 

İl üzrə olan 
dəyişikliklər 

- - 178,576 178,576 

31 dekabr 2021-ci il 
tarixinə qalıq 

876,388 940,143 347,791 2,164,322 

 
  

 Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2021 2020 
(Audit 

olunmayıb) 
Əsas əməliyyat gəliri 5 2,147,661 1,471,475 
Satışların maya dəyəri 6 (1,848,067) (1,253,644) 
Ümumi mənfəət  299,594 217,831 
Sair əməliyyat gəlirləri 5 17,761 4,286 
İnzibati xərclər 7 (94,135) (62,892) 
Vergiqoymadan  
əvvəlki mənfəət (zərər) 

 223,220 159,225 

Mənfəət vergisi 8 (44,644) (31,845) 
Hesabat dövrünün  
xalis mənfəət (zərəri) 

 178,576 127,380 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 
 
“BAKI ELEKTROŞTAMP” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə: 
 
Maliyyə hesabatları üzrə auditor rəyi: 
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq audit zamanı edilmiş 
düzəliş və əlavələrdən sonra bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir. 
 
Auditin Predmeti 
• 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və məcmu gəlir hesabatı; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 
• Əsas uçot siyasətləri və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla maliyyə hesabatları üzrə qeydlər. 
 
Qeyd etmək istəyirik ki, 2020-ci ilin son qalıqları 2021-ci ilin əvvəlinə köçürülmüşdür. 
 
Rəy üçün əsaslar 
Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün 
yetərli və münasibdir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin 
Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq 
Cəmiyyətdən asılı deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun 
yerinə yetirmişik.  
 
Əsas audit məsələləri 
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 
əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına 
dair rəyimizin formalaşmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır, biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik. 
 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər 
nəticəsində əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan 
auditor hesabatını təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, 
əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda MMUS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. 
Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin 
belə təqdim edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı 
olduğu halda əhəmiyyətli hesab edilir. 
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, biz audit zamanı 
peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizim nümayiş etdiririk.  
 
“Prime Audit and Consulting” member firm of “Praxity” 
 
31 may 2022-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 

  
 

 
MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 Azərbaycan manatı ilə  Qeyd 31 Dekabr 
2021 

31 Dekabr 
2020 

Aktivlər     
Uzunmüddətli aktivlər    
Əsas vəsaitlər 8 1,150,041 1,897,347 
Qeyri-maddi aktivlər 8 20,798 22,828 
Debitor borcları 9 2,659,777 2,659,777 
Cəmi uzunmüddətli 
aktivlər 

 3,830,616 4,579,952 

Qısamüddətli aktivlər    
Ehtiyatlar 10 2,210,764 2,210,764 
Debitor borcları 9 5,740,114 5,929,818 
Əvəzləşdirilən ƏDV  699,731 699,731 
Pul və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 

11 39,240 3,389 

Cəmi qısamüddətli aktivlər  8,689,848 8,843,701 
Cəmi aktivlər  12,520,464 13,423,653 
Kapital    
Nizamnamə kapitalı 12 4,511,540 4,511,540 
Əlavə kapital  6,119,580 6,119,580 
Bölüşdürülməmiş mənfəət  (4,928,286) (3,679,547) 
Cəmi kapital  5,702,834 6,951,573 
Öhdəliklər    
Uzunmüddətli öhdəliklər    
Kreditor borcları 13 2,635,649 2,635,649 
Cəmi uzunmüddətli 
öhdəliklər 

 2,635,649 2,635,649 

Qısamüddətli öhdəliklər    
Kreditor borcları 13 3,632,418 3,113,359 
Vergi və DSMF öhdəlikləri 14 549,563 723,072 
Cəmi qısamüddətli 
öhdəliklər 

 4,181,981 3,836,431 

Cəmi öhdəliklər  6,817,630 6,472,080 
Cəmi öhdəliklər və kapital  12,520,464 13,423,653 

 
  

  
 

 
MƏNFƏƏT VƏ YA ZƏRƏR VƏ MƏCMU  
GƏLİR HAQQINDA HESABAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT 
 
  
Azərbaycan  
manatı ilə 

Nizamnamə 
kapitalı 

Bölüşdü-
rülməmiş 
mənfəət 

Töhfə 
artıqlığı 

Cəmi 
kapital 

31 dekabr 2020-ci 
il tarixinə qalıq 

4,511,540 (3,679,547) 6,119,580 6,951,573 

İl üzrə mənfəət - (172,745) - (172,745) 
Əvvəlki ilə verilən 
dəyişiklik 

- (1,075,994) - (1,075,994) 

31 dekabr 2021-ci 
il tarixinə qalıq 

4,511,540 (4,928,286) 6,119,580 5,702,834 

 
PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Azərbaycan manatı ilə Qeyd 2021 2020 
Əsas əməliyyat gəliri  - - 
Satışların maya dəyəri  - - 
Ümumi mənfəət  - - 
Sair əməliyyat gəlirləri 5 156,312 156,312 
İnzibati xərclər 6 (329,057) (254,528) 
Vergiqoymadan  
əvvəlki mənfəət (zərər) 

 (172,745) (98,216) 

Mənfəət vergisi  - - 
Hesabat dövrünün  
xalis mənfəət (zərəri) 

 (172,745) (98,216) 

 Azərbaycan manatı ilə 2021 2020 
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə pul və  
pul ekvivalentlərinin hərəkəti 

  

Müştəridən daxil olan pul vəsaitləri 374,159 224,400 
Vergi üzrə ödənişlər (88,517) (16,000) 
Sair xərclər üzrə ödənişlər (5,710) (324) 
Əmək haqqı üzrə ödənişlər (244,075) (268,076) 
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə xalis pul və  
pul ekvivalentlərinin hərəkəti 

35,857 (60,000) 

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə pul və 
 pul ekvivalentlərinin hərəkəti 

- - 

Maliyyə fəaliyyəti üzrə pul və 
 pul ekvivalentlərinin hərəkəti 

  

Alınmış uzunmüddətli borclar - 60,000 
Maliyyə fəaliyyəti üzrə xalis pul və  
pul ekvivalentlərinin hərəkəti 

- 60,000 

Pul və pul ekvivalentlərində xalis artım 35,857 0 
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri  
və onların ekvivalentləri 

3,383 3,383 

İlin sonuna pul vəsaitləri 
 və onların ekvivalentləri 

39,240 3,383 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ 
 
“BAKU STEEL CONSTRUCTİON” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə: 
 
Maliyyə hesabatları üzrə auditor rəyi: 
Bizim fikrimizcə, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə 
vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini 
Kommersiya Təşkilatları Üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq audit zamanı edilmiş 
düzəliş və əlavələrdən sonra bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir. 
 
Auditin Predmeti 
• 31 dekabr 2021-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə mənfəət və ya zərər və məcmu gəlir hesabatı; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat; 
• Həmin tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat; 
• Əsas uçot siyasətləri və digər izahedici məlumatlar daxil olmaqla maliyyə hesabatları üzrə qeydlər. 
 
Qeyd etmək istəyirik ki, 2020-ci ilin son qalıqları 2021-ci ilin əvvəlinə köçürülmüşdür. 
 
Rəy üçün əsaslar 
Biz auditi Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparmışıq. Bu standartlar üzrə bizim 
məsuliyyətlərimiz əlavə olaraq hesabatımızın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” 
bölməsində təsvir edilir. Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutları rəyimizi əsaslandırmaq üçün yetərli 
və münasibdir. Biz maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika 
Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq Cəmiyyətdən asılı 
deyilik və biz digər etik öhdəliklərimizi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişik.  
 
Əsas audit məsələləri 
Əsas audit məsələləri bizim peşəkar mühakiməmizə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən 
əhəmiyyətli məsələdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair 
rəyimizin formalaşmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır, biz bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy vermirik. 
 
Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti 
Bizim məqsədimiz təqdim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində 
əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyimiz daxil olan auditor hesabatını 
təqdim etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif 
mövcud olduqda MMUS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya 
səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə təqdim edilmiş maliyyə 
hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda əhəmiyyətli hesab 
edilir. 
Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) uyğun aparılan auditin bir hissəsi olaraq, biz audit zamanı 
peşəkar mühakimə tətbiq edirik və peşəkar skeptisizim nümayiş etdiririk.  
 
“Prime Audit and Consulting” member firm of “Praxity” 
 
31 may 2022-ci il 
Bakı, Azərbaycan Respublikası 
 

Maliyyə Nazirliyinin məluma-
tında bildirilir ki, 2022-ci ilin ilk 6 
ayı ərzində Azərbaycan Respub-
likasının İqtisadiyyat Nazirliyi 
yanında Dövlət Vergi Xidmətinin 
xətti ilə dövlət büdcəsinə 6 mil-
yard 482,1 milyon manat vəsait 
daxil olmuşdur ki, bu da proqno-
za nisbətən 2 milyard 64,7 milyon 
manat və ya 46,7 faiz, 2021-ci ilin 

eyni dövrü ilə müqayisədə isə 2 
milyard 140,1 milyon manat və 
ya 49,3 faiz çoxdur. Həmin vəsa-
itin 67,6 faizi və yaxud 4 milyard 
381,3 milyon manatı qeyri-neft 
sektorundan daxilolmaların pa-
yına düşməklə 2021-ci ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 1 milyard 
206,0 milyon manat və ya 38,0 
faiz çox olmuşdur.

2022-ci ilin ilk altı ayında Azər-
baycan Respublikasının Dövlət 
Gömrük Komitəsinin xətti ilə 
dövlət büdcəsinə 2 milyard 539,7 
milyon manat vəsait təmin edil-
mişdir ki, bu da proqnoza nis-
bətən 472,3 milyon manat və ya 
22,8 faiz, 2021-ci ilin eyni dövrü 
ilə müqayisədə isə 501,5 milyon 
manat və ya 24,6 faiz çoxdur. 

“Böyük əraziyə və əhali sayına baxmayaraq, 
Türk dövlətləri arasında ticarət dövriyyəsi 
çox aşağıdır”.
Bu sözləri Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 
Cahit Bağçı Azərbaycan-Türkiyə əməkdaş-
lığına həsr olunmuş “Caspian Energy Foru-
mu”nun Xüsusi Sessiyasında deyib.
“Neft-qaz sektorunu saymasaq, türk döv-
lətləri arasında ticarət dövriyyəsi cəmi 50 
milyard dollardır. Biz bu rəqəmləri dəyiş-
məliyik və bunu biznes mühitini genişlən-
dirərək aradan qaldıra bilərik. Bu baxımdan 
belə tədbirlərin faydası olduqca böyükdür”, 
- deyə səfir vurğulayıb.

7-20 iyul 2022-ci il
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Xalqımızı Qurban bayramı 
münasibətilə təbrik edir. 

Evləriniz işıqlı, 
süfrələriniz bol olsun!

Okeanların çirklənmə-
si, onların resurslarının 
hədsiz dərəcədə istis-
mar edilməsi və qlobal 
istiləşmə dənizlərin və 
sahilyanı ekosistemlərin 
vəziyyətinin kəskin pis-
ləşməsinə gətirib çıxarır.
AZƏRTAC xəbər verir 
ki, Lissabonda BMT-nin 
Okean üzrə konfransı 
işə başlayıb. Konfrans 
işti rakçıları bu və digər 
problemləri müzakirə 
edirlər. BMT-nin Baş 
katibi Antonio Quttereş 
konfransın açılışında-
kı çıxışında okeanların 
təh lükədə olduğunu 
bil dirib və onların xilas 
edilməsinə dair dörd 
tövsiyə təklif edib. Bu 
tövsiyələrdən biri də-
nizdən asılı olan iqtisa-
diyyata investisiyaları 
artırmaq barədədir.
Konfransın əsas məqsə-
di okeanların davamlı 
şəkildə idarə edilməsi 
üçün beynəlxalq birliyə 
elmi cəhətdən əsaslan-
dırılmış innovasiyalı qə-
rarlar təqdim etməkdir. 
Tədbir BMT-nin hima-

yəsi ilə Portuqaliya və 
Keniya tərəfindən təşkil 
edilib. Dünya okeanı Yer 
kürəsinin səthinin təqri-
bən dörddə üç hissəsini 
əhatə edir. Planetdə nə 
vaxtsa mövcud olmuş 
ən iri canlılar olan mavi 
balinalardan başlamış 
milyardlarla xırda mik-
roorqanizmlərə qədər 
müxtəlif canlı varlıqlar 
məhz okeanda yaşayır.
“Yer kürəsinə kosmos-
dan baxanda mavi pla-
netdə yaşamağımızı 
əyani şəkildə anlayırıq. 
Okean bizim hamımızı 
birləşdirir. Lakin təəssüf 
ki, biz okeanı sanki belə 
də olmalı bir fakt kimi 
qəbul edirik və bu gün 
“okeanda fövqəladə 
vəziyyət” ilə üzləşirik”, 
- deyən Baş katib vurğu-
layıb ki, indi vəziyyəti 
əsaslı şəkildə dəyişmək 
lazımdır.
Qlobal istiləşmə okea-
nın temperaturunu re-
kord səviyyəyə çatdırır, 
bu isə öz növbəsində 
get-gedə güclənən və 
tezləşən qasırğalara sə-
bəb olur. Ada-dövlətlər, 
həmçinin dəniz səviyyə-
sindən aşağıda yerləşən 
çoxsaylı iri sahilyanı 
şəhərlər daşqınlardan 
əziyyət çəkir.
İqlim böhranı okeanla-
rın turşulaşmasına və 
dənizdə qida zəncirinin 
pozulmasına gətirib çıxa-
rır. Mərcan rifləri rəngini 
itirir və məhv olur. Şibyə 
və sulu bataqlıq torpaq-
lar kimi sahilyanı eko-
sistemlər deqradasiyaya 
məruz qalır.
Okeana qurudan tökü-

lən çirkab sular sahilyanı 
ərazilərdə ucsuz-bucaqsız 
ölü zonalar ya ranmasına 
səbəb olur. Çir kab suların 
təqribən 80 faizi təmizlən-
mədən dənizə axıdılır. 
Okeanlara hər il 8 mil-
yon tona yaxın plastik 
tullantı düşür. Qəti təd-
birlər görülməsə, 2050-
ci ildə okeanda plastik 
maddələrin miqdarı ba-
lıqlardan çox olacaq.
Baş katib daha sonra 
bildirib ki, indi ən ucqar 
rayonlarda və ən dərin 
çökəkliklərdə plastik 
tullantılar aşkar edilir, 
bu isə dolanışığı balıq 
ovundan və turizmdən 
asılı olan insanlara bö-
yük ziyan vurur. Baş 
katib qeyd edib ki, Sakit 
okeanda plastik kütlələ-
rin toplandığı ərazinin 
sahəsi Fransanın ərazi-
sindən böyükdür.
Antonio Quterreşin bu 
vəziyyətin əsaslı şəkil
də dəyişməsinə kömək 
edə biləcək dörd töv
siyəsi bunlardır:
Okeanlarla bağlı davamlı 
iqtisadiyyata investisiya-
lar artırılmalıdır. Bərpa 
olunan enerji mənbələri-
ni inkişaf etdirmək, möv-
cudluğu okeanlardan 
asılı olanlar üçün vəsaitin 
artırılmasına nail olmaq 
lazımdır. Okeanların 
davamlı ida rə edilməsi 
indiki ilə mü qayisədə 6 
dəfə çox qida məhsulla-
rı və 40 dəfə çox bərpa 
olunan enerji istehsalına 
kömək edə bilər.
A.Quttereş ikinci töv-
siyəni şərh edərək deyib: 
“Okeanların xilas edil-
məsi üçün səylərimiz 

qlobal sərvətlərin ümu-
mi rifah naminə idarə 
edilməsi nümunəsi ol-
malıdır. Bu isə o demək-
dir ki, dəniz mühitinin 
çirklənməsinin qarşısı-
nı almaq, çirklənmənin 
miqyasını azaltmaq la-
zımdır. Bundan ötrü tə-
biəti mühafizə xarakterli 
səmərəli tədbirlər geniş-
lənməli, sahilyanı zona 
kompleks şəkildə idarə 
edilməlidir.
BMT-nin rəhbəri dola-
nışığı okeanlardan asılı 
olan insanları müdafiə 
etməyə, bu məqsədlə 
iqlim dəyişmələri prob-
lemlərini həll etməyə, 
sahilyanı infrastruktu-
ra investisiyaları artır-
mağa çağırıb. Baş katib 
vurğulayıb: “Gəmiçilik 
sektoru 2050-ci ilə qədər 
tullan tıların sıfıra endi-
rilməsinə dair öhdəlik 
götürməli və bu öhdəli-
yin ye rinə yetirilməsinə 
dair səmərəli planlar 
təqdim etməlidir.
A.Quttereş bütün sahil-
yanı dövlətləri fəlakətli 
vəziyyət barədə erkən 
xəbərdarlıq sistemi ilə 
bağlı yeni təşəbbüsə 
qoşulmağa çağırıb. 
Elmi və innovasiyaları 
okeanların vəziyyətini 
yaxşılaşdırmağa yönəlt-
məyə çağıran Baş katib 
deyib: “Mən hamını 
2030cu ilə qədər də
nizin dibinin 80 faiz 
öyrənilməsi hədəfinə 
qoşulmağa çağırıram. 
Özəl sektorun okean
ların tədqiqi və onların 
davamlı idarə edilməsi 
layihələrinə qoşulma
larını tövsiyə edirəm”.

Sultan bəy və onun qardaşı - 
Azərbaycan Demokratik Res-
publikasının ilk Hərbi naziri, 
ikinci hökumətdə Əkinçilik 
naziri və Qarabağın gene-
ral-qubernatoru olmuş Xos-
rov bəy Sultanovun yalnız 
Zəngəzur və Qarabağın deyil, 
Kəlbəcər, Basarkeçər və digər 
ərazilərimizin də erməni qul-
durlarından qorunmasında 
əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.

Azərbaycan Cümhuriyyəti-
nin dövlət xadimi, Qarabağın 
general-qubernatoru, Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
Hərbi naziri Xosrov bəy Paşa 
bəy oğlu Sultanov 1879-cu il 
may ayının 10-da Zəngəzur 
qəzasının Hacısamlı nahiyəsi-
nin Qasımuşağı obasının Kür-
dhacı kəndində (indiki Laçın 
rayonu) dünyaya göz açmış-
dır. Gəncə gimnaziyasını bi-
tirdikdən sonra Odessada ali 
tibb təhsili almışdır. Xosrov 
bəy Sultanov 1918-ci ildə İtti-
had Partiyasının Qarabağ Ko-
mitəsinin yaradılmasına va-
sitəçilik etmişdir. 1918-ci ilin 
28 mayında Tiflisdə Azərbay-
can Milli Şurası adından Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyətinin 
elan edilməsi Bəyannaməsinə 
imza atan 26 nəfərdən biri də 
Xosrov bəy Sultanov olmuş-
dur. Xalq Cumhuriyyətinin 
həmin gün təşkil edilmiş bi-
rinci hökumət kabinetində 
Xosrov bəy hərbi nazir postu-
nu tutmuşdur. O, Zaqafqaziya 

Seyminin və Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti Parlamentinin 
üzvü olmuşdur.
Xosrov bəy Sultanov 1919-cu 
ilin 15 yanvarında Qarabağın 
general-qubernatoru təyin 
olunmuşdur. Həmin ilin 21 
martında erməni-daşnak hər-
bi dəstələri Qarabağa yeganə 
keçid olan Əsgəran keçidini 
zəbt etmişlər. Amma daşnak 
generalı Dronun hərbi dəstələ-
ri Xosrov bəyin başçılıq etdiyi 
Azərbaycan əsgərləri tərəfin-
dən mayın 30-da darmadağın 
edilmiş, Xankəndi və Şuşa 
geri alınmışdır.
1920-ci ildə Qızıl Ordunun 
Azərbaycana daxil olduğu xə-
bərini eşidən Xosrov bəy Sul-
tanov özünü Qarabağ İnqilabi 
Komitəsinin sədri elan edir və 
Sovet ordusunun gəlişini göz-
lədiyini Nəriman Nərimanova 
deyir. Nəriman Nərimanov 

isə onun yerinə Dadaş Bün-
yadzadəni təyin edir. Elbrus 
Muradov bildirir ki, Xosrov 
bəy Odessa Tibb Universite-
tində Nəriman Nərimanovla 
tələbə yoldaşı olub. Tələbəlik 
dövründə bir rus zabitinin 
yoldan keçən qıza sataşdığını 
görən Xosrov bəy qızı müda-
fiə edir və bu da duellə nəti-
cələnir. Birinci gülləni zabit 
atır və güllə bəyin gözünü zə-
dələyir. Amma yaralı Xosrov 
bəy də zabiti öldürür. Sonra
dan məlum olur ki, həmin qız 
Odessa Universitetinin rek
torunun qızıdır. Həmin qızla 
evlənən Xosrov bəyin ondan 
Murad adlı bir oğlu olsa da, 
uşaq yaşlarında dünyasını 
dəyişmişdir.
1923-cü ildən general Xos-
rov bəy Sultanovun həyatın-
da mühacirət dövrü başlan-
mışdır. O, Türkiyədə, İranda 
(1926), daha sonra Fransa və 
Almaniyada yaşamış, Alma-
niyada Tibb Universitetində 
professor vəzifəsində çalış-
mışdır. Bundan sonra, 1936-cı 
ildə Türkiyəyə qayıdan Xos-
rov bəy Sultanov Trabzonda 
məskunlaşmışdır.
Xosrov bəyin ölüm tarixi 
2016cı ilin fevral ayına kimi 
1947ci il, vəfat yeri isə Trab
zon göstərilsə də, məzarının 
yeri (İstanbulun Feriköy qə
biristanlığı) dəqiq müəyyən
ləşdirildikdən sonra 7 yanvar 
1943cü ildə vəfat etdiyi mə
lum olmuşdur. 

Azərbaycan telekommunikasi
ya sektorunda ilk dəfə olaraq 
özündə həm bank əməliyyatları, 
həm də mobil rabitə imkanlarını 
birləşdirən Azercell Fintek məh
sulları yaxın zamanda bütün 
abunəçilərə maliyyə xidmətləri 
göstərəcək.
Müştərilərini əlçatımlı, eyni za-
manda istifadədə rahat və şəffaf 
xidmətlərlə təmin etməyə çalı-
şan “Azercell Telekom” özünün 
rəqəmsal məhsullar çeşidini ge-
nişləndirərək müştərilərin nağ-
dsız hesablaşma və ödənişlərini 
daha rahat şəkildə yerinə yetir-
məyə imkan yaradacaq xüsusi la-
yihəsini təqdim edir. 
Abunəçilərə təqdim olunacaq 
rəqəmsal kart müxtəlif növ ödə-
nişlər həyata keçirməyə, hesabdakı 
balansı artırmağa imkan verəcək ki, 
həmin maliyyə məhsulları sürətli 
və asan müştəri identifikasiyasını 
təmin edən ucdan-uca rəqəmsal 

təcrübə üzərində qurulacaq.
İstehlakçının ənənəvi ödəmə 
üsullarını və vərdişlərini dəyi-
şərək, Azercell Fintek müştərilər 
üçün rahat rəqəmsal nağdsız 
ödəniş vasitəsinə çevrilmə poten-
sialına malikdir. Eyni zamanda, 
abunəçilər xidməti aktiv etmək 
üçün ofisə baş çəkmədən birbaşa 
Azercell-in yenilənmiş “Kabine-
tim” mobil tətbiqi vasitəsilə bu 

imkandan yararlana bilər. 
Bu rəqəmsal kart həm fakturalı 
xətt, həm də fakturasız xətt (Sim-
Sim) abunəçilərinə bir sıra stan-
dart qeydiyyat prosedurlarından 
keçmədən maliyyə xidmətlərinə 
asan çıxış imkanı yaradacaq. 
Qeyd edək ki, “Azercell Telekom” 
bu layihəni “PAŞA Bank”, “Visa” 
və “AzİnTelecom” da daxil ol-
maqla bir sıra tərəfdaşlarla birgə 
əməkdaşlığı çərçivəsində həyata 
keçirir.
Azercell-in Big Data, Təhlillər və 
Xüsusi layihələr departamenti-
nin direktoru Azad Hüseynovun 
qeyd etdiyi kimi: 
“Bütün ölkəni əhatə edən geniş şə-
bəkəmizə bankçılıq və fintek funksi-
onallığı əlavə etmək göstərdiyimiz 
xidmət çeşidinin genişləndirilməsi, 
müştəri məmnunluğu və bağlılığının 
gücləndirilməsi və, əlbəttə ki, bizne-
sin dayanıqlılığı baxımından bizim 
üçün böyük imkanlar yaradır.” 

ABŞda yaşayaraq fəa
liyyət gös tərən soyda
şımız gənc bəstəkar və 
ifaçı Xan Bəyli Azer
cellin Instagram sə
hifəsində pərəstişkarla
rı ilə görüşüb.
Azərbaycan mədəniy-
yətinin təbliğinə hər za-
man xüsusi önəm verən 
“Azercell Telekom” rəs-
mi Instagram hesabı 
vasitəsilə iyunun 29-u 
gənc bəstəkar Xan Bəyli 
və aparıcı DJ Fatehin iş-
tirakı ilə canlı yayım ke-

çirib. “Musiqi dinləyək, 
söhbət edək” rubrika-
sında baş tutan yayım-
da Xan Bəyli tanınmış 
aparıcı DJ Fatehin sual-
larını cavablandıraraq, 
öz sənət yolu barədə 
danışıb. Yaradıcılığında 
Azərbaycan və dünya 
musiqisinin sintezini 
təqdim edən gənc ifaçı 
özünün zəngin repertu-
arına daxil olan bəstələ-
rini də ifa edib. Canlı 
yayıma Xanın Azərbay-
candakı pərəstişkarları 

ilə yanaşı, Amerikadan 
da izləyicilər qoşularaq 
öz şərhləri ilə ifaçıya 
dəstək olublar. 
Xatırladaq ki, bu ilin mar-
tında Novruz bayramı 
münasibətilə Azercell-in 
təşəbbüsü və təşkilatçılığı 

ilə Xan Bəylinin ABŞ-da 
konserti təşkil olunub. 
ABŞ-da milli musiqimizi 
təbliğ edən gənc musiqi-
çi və bəstəkar Xan Bəyli 
Azərbaycan muğamını 
caz və etnik musiqi ilə 
sintezdə təqdim edən 
əsərləri ilə tanınır. Məş-
hur sənətçilərlə birgə la-
yihələrə imza atan gənc 
musiqiçi üslub sərhədlə-
rini aşan melodiyaları ilə 
dünyanın hər yerindən 
dinləyicilərinin diqqəti-
ni cəlb etməyi bacarıb.


