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Azərbaycanın milli sərvəti olan qara qızıldan əldə olunan gəlirlərin toplanması, idarə 
edilməsi və bu vəsaitlərin gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədilə Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin müdrik qərarı ilə təsis edilmiş Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Fondu 2010-cu ildə yaradılmasının on birinci ildönümünü qeyd etmişdir. Əvvəlki 
illərdə olduğu kimi, ötən il də Neft Fondunun vəsaitinin artımı baxımından uğurlu olmuşdur. 
Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin artması Azərbaycanın maliyyə potensialının və bütünlüklə 
ölkənin iqtisadi qüdrətinin artması deməkdir. Qarşıdakı perspektivlər onu deməyə əsas 
verir ki, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi qüdrəti bundan sonra daha da artacaq, iqtisadiyyat 
sürətlə inkişaf edəcək və xalqın, o cümlədən gələcək nəsillərin maddi-rifah halı ildən-ilə 
daha da yaxşılaşacaqdır.

Neft Fondunun fəaliyyətində ictimaiyyət, media və mətbuat ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə 
daim xüsusi önəm yetirilib. Neft Fondunun ictimaiyyətlə əlaqələr sahəsində fəaliyyəti 
ictimaiyyətin bütün nümayəndələri ilə münasibətlərin koordinasiya edilməsinə və cəmiyyətin 
Fond haqqında informasiya ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəldilmişdir. Neft Fondunda 
həyata keçirilən informasiya siyasəti vasitəsilə Fondun aktivləri, gəlir və xərcləri, investisiya 
siyasəti, maliyyələşdirdiyi layihələr, idarəetmədə yeniliklər barədə operativ və dəqiq 
məlumatlar ictimaiyyətə çatdırılır, cəmiyyət üçün informasiya təminatı və beynəlxalq norma 
və standartlara cavab verən şəffaflıq prinsipləri tam şəkildə tətbiq edilir. Neft Fondunun 
fəaliyyətinin mühüm istiqamətini təşkil edən “Şəffaflıq Təşəbbüsü” beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən dəstəklənir, beynəlxalq mükafatlara layiq görülür və Azərbaycan bu istiqamətdə 
liderliyini qoruyub saxlayır. 

Şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinin tətbiqi ilk növbədə Neft Fondunun fəaliyyətinə dair 
illik hesabatların dərc edilməsi və Fondun internet səhifəsində yerləşdirilməsi yolu ilə 
həyata keçirilir. 2011-ci ildən başlayaraq, Fondun ötən ildəki fəaliyyəti haqqında illik 
hesabatının strukturu və təqdimat üslubu təkmilləşdirilmiş, daha da sadələşdirilmiş, illik 
hesabatın tərtibat konsepsiyasında yeniliyin tətbiqinə başlanmışdır. Belə ki, növbəti beş 
ildə Neft Fondu tərəfindən dərc ediləcək illik hesabatlarda Azərbaycan ədəbiyyatının 
tanınmış simaları haqqında məlumatlar və yaradıcılıqlarından nümunələr öz əksini tapacaqdır. 
Neft Fondunun illik hesabatının ədəbi əsərlərlə zənginləşdirilmiş yeni tərtibat üslubu eyni 
zamanda Azərbaycan ədəbiyyatının xarici auditoriyaya tanıdılması prosesinə Fondun kiçik 
bir töhfəsi olacaqdır.

Azərbaycan öz təbii ehtiyatları ilə zəngin olmaqla bərabər, eyni zamanda tanınmış şəxsiyyətlər, 
yaradıcılığı və əsərləri ilə ölkə hüdudlarını aşaraq dünya mədəniyyətinə, ədəbiyyatına və 
elmin inkişafına böyük töhfələr vermiş yazıçı və şairlər, bəstəkar və rəssamlar, dünya 
şöhrətli alimlər diyarıdır. Bu şəxsiyyətlər də xalqın sərvəti, dəyərli kapitalıdır və məhz bu 
kapital vasitəsilə Azərbaycanın mədəniyyəti və tarixi bu gün də inkişaf edir və beynəlxalq 
aləmdə tanınır. 

Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il hesabatının tərtibatı Azərbaycan xalqının böyük şairi və 
mütəfəkkiri, dahi Nizami Gəncəviyə həsr edilmişdir.

Keçənlər zəhmətlə əkdiyi bağdan 
Gələnlər meyvəni dərmiş hər zaman 
Keçənlər bir çox şey əkmişdir bizə 
Biz də əkməliyik gənc nəslimizə...

Nizami Gəncəvi “İskəndərnamə”

ÖN SÖZ
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Mahmud Tağıyev “Nizaminin aləmi”, 1991-ci il, kətan, yağlı boya, 170 × 122 sm.



Nİzamİ Gəncəvİ
“söz sehrbazı” 

İlyas ibn-Yusif Nizami Gəncəvi Azərbaycan və bütün Yaxın Şərqin 
görkəmli şair və alimlərindən olmaqla yanaşı, eləcə də dünyanın ən 
böyük söz ustalarından biridir. Şairin əsl adı İlyas olsa da, ədəbi təxəllüs 
kimi şair “Nizami” adını seçmişdir. 

Nizami Gəncəvinin yaşadığı illər dəqiq təyin edilməmişdir, lakin 
elmi ədəbiyyatda onun 1141-1203/05-ci illərdə yaşadığı hesab edilir. 
Görkəmli şair Gəncə şəhərində anadan olmuş, təhsilini də məhz bu 
şəhərdə almışdır. Nizami onunla görüşmək istəyən Qızıl Arslan şahın 
qərargahını ziyarət etməkdən başqa, heç bir halda doğma şəhərini tərk 
etməmişdir. Bu dövrdə Gəncə elm və mədəniyyət mərkəzi idi. Nizami 
mükəmməl və hərtərəfli təhsil almışdır. O, müsəlman ilahiyyatı, hüquq 
və məntiq, antik fəlsəfə və tarix, şərq ədəbiyyatı və mifologiyası, musiqi 
və təsviri sənət barədə ətraflı biliklərə malik idi. Nizami ərəb və fars 
dillərini səlis bilirdi. 

Nizaminin ədəbi irsini “Xəmsə”-də birləşdirilən poemalar, eləcə də 
qəzəllər, qəsidələr, rübailər və digər lirik janra aid əsərlər təşkil edir. Bəzi 
mənbələrə görə, Nizami, 20 min beytdən ibarət lirik şerləri birləşdirən 
böyük bir divanın müəllifidir. Təəssüf ki, geniş ədəbi irsdən bizim 
günlərə yalnız 6 qəsidə, 116 qəzəl və 30 rübai çatmışdır. 

Nizaminin sözlərinə görə, o, çox tez bir zamanda şer sənətinin zirvələrinə 
çatmışdır. Qeyri-adi istedad gənc, lakin saray əhli arasında artıq məşhur 
olan şairin saray şairinə çevrilməsi üçün imkan yaradırdı. Amma o, 
bundan imtina etmişdir. Atabəyin Nizamini saraya çoxsaylı dəvətlərinə 
rədd cavab almasına baxmayaraq, onun şairi müqəddəs insan kimi 
qəbul edərək ona beş min dinar, sonradan isə 2 kəndi hədiyyə verməsi 
barədə rəvayət vardır.

Belə güman etmək olar ki, şairin maddi nemətlər və mənsəbdən imtina 
etməsi onun özünə və ümumilikdə bütün insanlara şamil etdiyi yüksək 



mənəvi dəyərlərlə bağlı idi. O, himayədarının kefindən asılı olaraq 
dürüstlüyünü və ən əsası yaradıcılıq sərbəstliyini itirməkdən qorxurdu. 
Şairin yüksək əxlaqi idealları onun nigaha olan münasibətində də əks 
olunur. Belə ki, o, İslam dininin bir neçə arvad almaq icazəsinə qarşı 
çıxırdı. 

Bununla əlaqədar şairin həyatından bir fakt maraq doğurur. Poezi-
yada böyük uğur qazandıqdan sonra Nizami, Dərbənd hökmdarının 
diqqətini cəlb edir. Hökmdarın xoşuna gələn Nizaminin ilk əsərinə görə 
o, şairə Afaq adında gənc qıpçaq kəniz hədiyyə göndərir və bu kəniz 
Nizaminin ilk və çox sevdiyi həyat yoldaşı olur. Afaq gənc yaşlarında 
vəfat etmişdir. Bu itki şairin qəlbində dərin iz qoymuşdur. “Xosrov və 
Şirin” poemasının dibaçəsi yəni girişi buna sübutdur. Nizaminin üç 
dəfə evli olduğu məlumdur.

Böyük ehtimalla şairin həyatı maddi cəhətdən hər zaman təminatlı 
olmamış, çünki, onun yaradıcılığı yetərincə fayda gətirməmişdi. Çox 
güman ki, onun “Leyli və Məcnun” və “Şərəf-namə” (“İskəndər-namə”nin 
birinci hissəsi) poemalarında söhbət açdığı hər hansı digər dünya işləri 
ilə məşğul olmasını bununla izah etmək olar. Nizaminin həyatını 
tədqiq edənlərdən bəziləri onun əlyazma köçürücüsü və ya müəllim 
kimi çalışdığını güman edirlər. 

Nizaminin qəsidələri, ümumilikdə, onun yaradıcılığına xas olan 
sosial-fəlsəfi süjetləri ilə maraq doğurur. Nizami hökmdarlara müraciəti 
və ədalət çağırışlarında dini ideya və prinsiplərə istinad edir. O, 
qəsidələrində insan ləyaqətinin var-dövlətlə deyil, yaxşı əməllərlə ölçül-
düyünü iddia edir. Elə həmin qəsidələrdə zülmkarların töhmətlənməsi 
motivlərinə sıx-sıx rast gəlinir. Əsas mövzuları saf və fədakar məhəbbət 
olan qəzəllərə geniş yer verilir. Nizaminin qəzəllərində məhəbbət 
mövzusu insanı yüksəldən və bəzəyən davranış normaları kimi, sadiqlik, 
düzlük, insaniyyəti sübut edən sosial-fəlsəfi və ədəb-əxlaq süjetləri ilə 
seçilir. Nizaminin qəzəlləri həyat ruhu ilə dolub-daşır, şair bu qəzəllərdə 
məhəbbəti tərənnüm edir.

Nizami sufi şair idi və onun yaradıcılığı mirvari kimi düzülmüş çoxpilləli 
simvolik, eyhamlı hekayə qatlarından ibarət sufi konsepsiyası üzərində 



qurulmuşdur. Nizami fars dilində yazıb yaratmış və alleqorik, ibrətli 
hekayələr, çoxmənalı sözlər vasitəsilə bu dili yeni zirvəyə çatdırmışdır. 
O, dilə yeni müfəssəl metafora, obrazlar və neologizmlər gətirmişdir. 
Nizami üslubunun xüsusiliyi aforizmlərin yaradılmasındadır. “Leyli və 
Məcnun” poemasında Nizami, ayrı-ayrı müəllif lərin “epiqram üslubu” 
adlandırdığı üslub yaratmışdır. Şairin yaratdığı bir çox aforizmlər isə 
atalar sözlərinə çevrilmişdir. Nizami öz əsərlərində danışıq dilindən 
istifadə edir. Onun poetik dili idiomlarla zəngin olaraq, üslubi cəhətdən 
sadədir. Nizami özü öz üslubunu “qərib” adlandırmışdır ki, bunun 
da mənası “nadir, yeni” deməkdir. Özünü isə şair “söz sehrbazı” və 

“gözəgörünməzin güzgüsü” adlandırırdı.

Beş poemadan ibarət “Xəmsə”si Nizamiyə dünya şöhrəti gətirmişdir. 
Bu geniş epik əsər keçmişin tarixi hadisələri ilə yanaşı, şairin yaşadığı 
dövrün həqiqətlərini əks etdirmişdir.
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2.1. Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi
Xarici neft şirkətləri ilə bağlanmış sazişlərin icrası çərçivəsində 2010-cu ildə ölkədə hasil 
olunmuş xam neftin və qazın satışından Azərbaycana böyük miqdarda valyuta gəlirləri 
daxil olmuşdur. 2010-cu ildə Dövlət Neft Fondunun bütün mənbələr üzrə daxilolmaları 16,3 
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu vəsaitin Neft Fondunda toplanması və maliyyə 
aktivlərində saxlanılması ilə ölkə iqtisadiyyatının xarici valyuta kütləsinin neqativ təsirindən 
qorunmasına nail olunmuşdur. 

Sxem 2.1.1. Dövlət Neft Fondunun ölkə iqtisadiyyatında yeri 

Strateji valyuta ehtiyatlarının artırılması. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının artırılmasında 
və maliyyə dayanıqlığının təmin edilməsində Neft Fondunun böyük rolu olmuşdur. 2010-cu 
ildə Neft Fondunun daxilolmalarının 51,2 %-i yığıma yönəldilmişdir. 2010-cu ilin əvvəlinə 
14900,4 milyon ABŞ dolları təşkil etmiş Fondun vəsaiti il ərzində 7866,4 milyon ABŞ dolları 
və ya 52,8%-ə qədər artaraq ilin sonuna 22766,8 milyon ABŞ dolları və yaxud 18165,7* 
milyon manat təşkil etmişdir.

Qrafik 2.1.1. Azərbaycan Respublikasının strateji valyuta ehtiyatları (31.12.2010 tarixinə)

2. ÖLKə İqTİSAdİyyATı və NEfT foNdu

*“Ernst ənd Yanq Holdinqs (SiAyEs) Bi.Vi.” şirkətinin ARDNF-nin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatında ilin sonuna olan 
xalis aktivlərin məbləğinin illik hesabatda göstərilən məbləğə nisbətən daha yüksək olmasına səbəb bu məbləğə əsas 
vəsaitlərin, qeyri- maddi aktivlərin və vergi ödənişlərinin daxil edilməsidir.
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2. ÖLKƏ İQTİSADİYYATI VƏ NEFT FONDU

2001-ci ildən etibarən Neft Fondunun vəsaiti 46,3 dəfə artmışdır. 01 yanvar 2011-ci il tarixinə 
Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları daxil olmaqla, ölkənin ümumi valyuta ehtiyatları 29,2 
milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

Qrafik 2.1.2. 2001-2010-cu illər ərzində Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin artım dinamikası 
(milyon ABŞ dolları ilə, 31.12.2010 tarixinə)

22766,8

14900,4

11219,2

2475,4

1394,3
1454,5

815,6
964,0

491,5 692,2

2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fiskal dayanıqlığın təmin edilməsi. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2010-cu ildə də ölkədə 
fiskal dayanıqlığın təmin edilməsində və icmal büdcənin* gəlirlərinin formalaşmasında 
Dövlət Neft Fondu xüsusi rola malik olmuşdur. 2010-cu ildə Neft Fondundan 5 915,0 
milyon manat dövlət büdcəsinə transfert edilmiş və bu vəsait dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 
formalaşmasında əhəmiyyətli yer tutmuşdur. Eyni zamanda Neft Fondunun vəsaiti hesabına 
ölkədə mühüm sosial və infrastruktur layihələri həyata keçirilmişdir. 

Qrafik 2.1.3. 2003-2010-cu illər ərzində Dövlət Neft Fondundan transfertin dövlət büdcə 
gəlirlərində nisbəti

51,9%
47,6%

35,3%

15,1%
9,7%

8,2%
8,6%

7,2%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi, yoxsulluğun 
azaldılması üzrə dövlət proqramları və tədbirlər həyata keçirilmiş və bunun nəticəsi olaraq 
iqtisadiyyatda sürətli artıma nail olunmuşdur. 

*İcmal büdcə -dövlət 
büdcəsinin, Naxçıvan 
MR-in və büdcədənkənar 
dövlət fondlarının (Dövlət 
Neft Fondu, Dövlət Sosial 
Müdafiə Fondu) gəlir və 
xərclərini əks etdirən 
maliyyə sənədidir.
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Belə ki, 2010-cu ildə Ümumi Daxili Məhsul (ÜDM) əvvəlki ilə nisbətən 5% artaraq 41,6 
milyard manata çatmışdır. ÜDM-in 44,4%-i qeyri-neft sektorunun və 48,5%-i neft sektorunun 
payına düşmüşdür. 

Qeyri-neft sektoru üzrə real artım 7,9% təşkil etmişdir. Regional və sosial inkişaf üzrə dövlət 
proqramlarının icrası sayəsində yoxsulluğun səviyyəsi 2004-cü ildəki 49%-dən 9,1%-ə 
qədər azalmışdır. 2010-cu ildə orta illik inflyasiya 5,7%, ABŞ dollarının manata qarşı orta 
illik məzənnəsi 0,8026 manat təşkil etmişdir. Neft və qeyri-neft ÜDM-in ÜDM-də xüsusi 
çəkisinin dinamikası Qrafik 2.1.4.-də verilmişdir. 

Qrafik 2.1.4. 2006-2010-cu illərdə Azərbaycanda neft və qeyri-neft ÜDM-in ÜDM-də 
xüsusi çəkisinin illər üzrə dinamikası

 Neft ÜDM-i Qeyri-neft ÜDM-i Məhsula və idxala xalis vergilər

2.2. Neft Fondunun gəlirləri
2010-cu il ərzində Neft Fondunun gəlirlərinin ümumi həcmi 13 088,5 milyon manat (16 
309,3 milyon ABŞ dolları) təşkil etmişdir. Fondun gəlirlərinin formalaşma mənbələrini 
Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilmiş 
gəlirlər, neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının 
payına düşən dividendlər, tranzit haqları ilə bağlı ödənişlər, bonus ödənişləri, akrhesabı 
ödənişlər, Fondun vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər, Şahdəniz-I fazası 
üzrə qiymət fərqindən daxilolmalar və digər daxilolmalar təşkil etmişdir.

Qrafik 2.2.1. 2010-cu il ərzində Neft Fondunun gəlirlərinin formalaşma mənbələri (milyon 
ABŞ dolları ilə)

Mənfəət neftinin və qazın satışından — 15769,1(96,69%)
BTC layihəsi üzrə dividendlər — 197,8(1,213%)
Vəsaitlərin idarə edilməsindən gəlirlər — 195,1(1,196%)

Şahdəniz-I üzrə qiymət fərqindən daxilolmalar — 131,3(0,805%)
Tranzit gəlirləri — 10,3(0,063%)

Digər gəlirlər və daxilolmalar — 2,2(0,013%)
Bonus ödənişləri — 2,0(0,012%)
Akrhesabı ödənişlər — 1,5(0,009%)
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Mənfəət neftinin və qazın satışından əldə edilən gəlirlər. 2010-cu il ərzində Azərbaycan 
Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından Neft Fonduna 12 656,1 milyon 
manat və ya 15 769,1 milyon ABŞ dolları daxil olmuşdur. Gəlirlərin 15 581,8 milyon ABŞ 
dolları (217,8 milyon barel) Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) yatağından, 7,2 milyon ABŞ dolları 
Kürsəngi-Qarabağlı yatağından, 13,1 milyon ABŞ dolları Binəqədi-Qırməki-Çaxnaqlar 
yatağından, 30,0 milyon ABŞ dolları Suraxanı yatağından və 137,0 milyon ABŞ dolları isə 
Şahdəniz yatağından daxil olmuşdur. 

Mənfəət neftinin satışı ilə bağlı məbləğlər Dövlət Neft Fonduna köçürülərkən neftin nəql 
edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət (sörveyer), 
marketinq və sığorta xərcləri Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən tutulur.

Dividend ödənişləri ilə bağlı daxilolmalar. Neft Fondunun növbəti daxilolmasını neft-qaz 
layihələrinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının payına (Dövlət 
Neft Fonduna) düşən 158,7 milyon manat və yaxud 197,8 milyon ABŞ dolları məbləğində 
dividend (BTC layihəsi üzrə) ödənişləri təşkil etmişdir. 2010-cu ildə dividend ödənişləri 
üzrə Neft Fondunun daxilolmaları Cədvəl 2.2.1.-də göstərilmişdir.

Cədvəl 2.2.1. 2010-cu ildə Neft Fondunun dividend ödənişləri ilə bağlı daxilolmaları

Vəsaiti köçürən 
qurumun adı Tarix

 Məbləğ

mln. AZN  
mln. ABŞ  

dolları

AzBTC Limited BTC 02.04.2010 18,2 22,7

AzBTC Limited BTC 08.04.2010 4,4 5,4  

AzBTC Limited BTC 07.05.2010 20,2 25,2   

AzBTC Limited BTC 17. 06.2010 40,4 50,3  

AzBTC Limited BTC 30.09.2010 21,8 27,1

AzBTC Limited BTC 28.10.2010 18,6 23,2

AzBTC Limited BTC 17.12.2010 35,1 43,9

Cəmi: 158,7 197,8

Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər. Neft Fondunun 
vəsaitlərinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər 155,9 milyon manat və ya 195,1 milyon 
ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2010-cu ildə Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsi ilə 
bağlı gəlirliliyi 1% təşkil etmişdir. 

Şahdəniz-I fazası üzrə qiymət fərqindən daxilolmalar. 2010-cu ildə Neft Fondunun 
növbəti daxilolmasını Şahdəniz-I fazasının icrası çərçivəsində hasil olunmuş qazın satışı 
üzrə BOTAŞ şirkəti ilə müqavilə qiymətində edilmiş dəyişiklik nəticəsində yaranmış fərqdən 
131,3 milyon ABŞ dolları və ya 105,0 milyon manat məbləğində ödənişlər təşkil etmişdir 
(Cədvəl 2.2.2.).
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Cədvəl 2.2.2. 2010-cu ildə Neft Fondunun Şahdəniz-I fazası üzrə qiymət fərqindən 
daxilolmaları

Vəsaiti köçürən qurumun adı Tarix

 Məbləğ

mln. AZN  
mln. ABŞ  

dolları

Azəri Qaz Təchizat Şirkəti 29.11.2010 85,3 106,6

Azəri Qaz Təchizat Şirkəti 03.12.2010 19,7 24,7

Cəmi: 105,0 131,3

Tranzit haqları ilə bağlı daxilolmalar. 2010-cu ildə Neft Fondunun digər daxilolma 
mənbəyini neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə 
edilən gəlirlər (tranzit haqqı) təşkil etmişdir və bu mənbə üzrə Fondun gəlirləri 8,3 milyon 
manat və yaxud 10,3 milyon ABŞ dolları səviyyəsində olmuşdur. Tranzit haqları ilə bağlı 
Fonda daxilolmalar Cədvəl 2.2.3.-də göstərilir.

Cədvəl 2.2.3. 2010-cu ildə Neft Fondunun tranzit haqları ilə bağlı daxilolmaları

Vəsaiti köçürən qurumun adı Tarix

 Məbləğ

mln. AZN  
mln. ABŞ  

dolları

ABƏŞ 14.01.2010 0,7 0,9

ABƏŞ 12.02.2010 0,7 0,9

ABƏŞ 18.03.2010 0,6 0,7

ABƏŞ 13.04.2010 0,7 0,9

ABƏŞ 13.05.2010 0,8 0,9

ABƏŞ 11.06.2010 0,8 0,9

ABƏŞ 23.07.2010 0,7 0,9

ABƏŞ 01.09.2010 0,3 0,4

ABƏŞ 01.10.2010 0,7 0,9

ABƏŞ 27.10.2010 0,8 1,0

ABƏŞ 12.11.2010 0,8 1,0

ABƏŞ 14.12.2010 0,7 0,9

Cəmi: 8,3 10,3

Bonus ödənişlərindən əldə edilən gəlirlər. Neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası 
ilə bağlı sərmayəçilər tərəfindən ödənilmiş bonuslar (mükafatlar) Neft Fondunun növbəti 
daxilolmasını təşkil etmişdir. 2010-cu ildə Fonda daxil olmuş bonus ödənişlərinin ümumi 
məbləği 1,6 milyon manat və yaxud 2,0 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir (Cədvəl 2.2.4.).

Cədvəl 2.2.4. 2010-cu ildə Neft Fonduna bonus ödənişləri ilə bağlı daxilolmalar

Vəsaiti köçürən 
qurumun adı Yatağın adı Tarix

 Məbləğ

mln. AZN  
mln. ABŞ  

dolları

Bahar Enerji LTD Bahar və Qum-Dəniz 28.10.2010 1,6 2,0

Cəmi: 1,6 2,0
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Akrhesabı ödənişlər ilə bağlı daxilolmalar. Neft Fondunun digər daxilolma mənbəyini 
karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar xarici sərmayəçilər tərəfindən müqavilə 
sahəsindən istifadə üçün ödənilən akrhesabı ödənişlər təşkil etmişdir. 2010-cu ildə Dövlət 
Neft Fonduna daxil olmuş akrhesabı ödənişlərin ümumi məbləği 1,2 milyon manat və 
yaxud 1,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. Şirkətlər üzrə akrhesabı ödənişlər Cədvəl 
2.2.5.-də göstərilir.

Cədvəl 2.2.5. 2010-cu ildə Fondun akrhesabı ödənişləri ilə bağlı daxilolmaları

Vəsaiti köçürən 
qurumun adı Yatağın adı Tarix

 Məbləğ

mln. AZN  
mln. ABŞ  

dolları

Total TSY Abşeron 30.06.2010 0,8 1,0

GDF SUEZ E+P 
ABŞERON B.V. Abşeron 07.07.2010 0,4 0,5

Cəmi: 1,2 1,5

Digər gəlirlər və daxilolmalar. 2010-cu ildə neft-qaz sazişləri çərçivəsində sərmayəçilər 
tərəfindən (xarici neft şirkətləri) verilən aktivlərin (köhnəlmiş və ya istifadə olunmayan 
metal qırıntıları, borular) satışı təşkil olunmuş və bu aktivlərin satışından Dövlət Neft 
Fondunun daxilolmaları 1,7 milyon manat və yaxud 2,2 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

2.3. Neft Fondunun xərcləri
2010-cu ildə Neft Fondunun xərcləri 6386,6 milyon manat təşkil etmişdir. Fondun vəsaitlərinin 
xərclənməsi əsasən üç istiqamət üzrə həyata keçirilir: 
•	 Dövlət büdcəsinə transfert;
•	 İnfrastruktur və sosial layihələrin maliyyələşdirilməsi;
•	 Fondun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər.

Qrafik 2.3.1. Neft Fondunun 2010-cu il üzrə xərclərinin strukturu (milyon manatla)

Dövlət büdcəsinə transfert — 5915,0

Oğuz–Qəbələ su kəməri — 199,6

Samur–Abşeron suvarma sistemi — 131,0

Qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması — 104,9

Neft Fondunun idarəetmə xərcləri — 14,1

Bakı–Tbilisi–Qars yeni dəmir yolu — 12,4

Gənclərin xarici ölkələrdə təhsili — 9,6

Dövlət büdcəsinə transfert. 2010-cu ildə 5915,0 milyon manat Neft Fondundan dövlət 
büdcəsinə transfert edilmişdir ki, bu da Fondun ümumi xərclərinin 92,6%-ni təşkil etmişdir. 
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Qrafik 2.3.2. 2003-2010-cu illərdə Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin illər üzrə 
bölgüsü (milyon manatla)
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Layihələrin maliyyələşdirilməsi. 2010-cu ildə Neft Fondunun vəsaiti hesabına ölkədə 
mühüm infrastruktur və sosial yönümlü layihələrin maliyyələşdirilməsi davam etdirilmişdir.

Layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəldilən Neft Fondunun vəsaitləri üç istiqamət üzrə 
istifadə edilir:
•	 aztəminatlı təbəqənin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması;
•	 infrastrukturun təkmilləşdirilməsi;
•	 ölkənin kadr potensialının artırılması.

Aztəminatlı təbəqələrin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı 
bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi. 2010-cu ildə bu tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 104,9 
milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2001-ci ildən etibarən bu tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə 
ümumilikdə 717,8 milyon manat vəsait yönəldilmişdir. Bu tədbirlər çərçivəsində 17 366 ailə 
üçün fərdi evlərdən ibarət 58 qəsəbə, hündürmərtəbəli binalar və bir çox sosial-infrastruktur 
obyektləri tikilmişdir. Tədbirlərin əsas məqsədi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi nəticəsində öz doğma yurdlarından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkün 
ailələrinin məskunlaşdırılması və sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün yaşayış 
evlərinin, müvafiq sosial-mədəni və digər obyektlərin tikintisini həyata keçirməkdir. 

İnfrastrukturun təkmilləşdirilməsi
Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi. 2010-cu ildə “Oğuz-
Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi layihəsi”nin maliyyələşdirilməsinə 
199,6 milyon manat vəsait istifadə olunmuşdur. 2006-cı ildən maliyyələşdirilən bu layihəyə 
ümumilikdə 747,0 milyon manat vəsait istifadə olunmuşdur. Su kəməri 2010-cu ildə istifadəyə 
verilmişdir. Layihənin əsas məqsədi Oğuz-Qəbələ ərazisindəki yeraltı su mənbələrini 
istifadə etməklə Bakı şəhərinə saniyədə 5 kubmetr həcmində suyun nəql olunması və 
əhaliyə yüksək keyfiyyətli suyun çatdırılmasıdır. 

Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması. 2010-cu ildə bu layihənin 
maliyyələşdirilməsinə 131,0 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2006-cı ildən maliyyələşdirilən 
bu layihə üzrə ümumilikdə 495,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Layihənin əsas məqsədi 
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Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin su təchizatı sistemləri üçün sabit su sərfinə malik etibarlı 
su mənbəyi yaratmaq, suyun nəqlində mövcud enerji sərfini aradan qaldırmaq və bunun 
müqabilində 25 MVT gücündə enerji istehsal etməkdir.

Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi. 2010-cu ildə bu layihənin 
maliyyələşdirilməsinə 12,4 milyon manat ayrılmışdır. 2007-ci ildən maliyyələşdirilən bu 
layihə üzrə ümumilikdə 60,5 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Layihənin əsas məqsədi 
Trans-Avropa və Trans-Asiya dəmir yolu şəbəkələrinin birləşdirilməsi, yük və sərnişinlərin 
birbaşa olaraq Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazilərindən keçməklə Avropa və 
Asiyaya çıxarılmasını təmin etmək və bununla region ölkələrinin tranzit potensialının 
artırılmasıdır. Bu məqsədlə Türkiyə ərazisində 76 km və Gürcüstanın ərazisində 26 km 
uzunluğunda olan Qars-Axalkalaki dəmir yolu xəttinin tikintisi və Gürcüstan ərazisində 
160 km uzunluğunda Marabda-Axalkalaki yolunun reabilitasiya-rekonstruksiyası işlərinin 
həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.

İnsan kapitalının artırılması
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 
Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi. Bu proqramın icrası sayəsində “qara qızılın insan kapitalı”na 
çevrilməsi ideyası reallığa çevrilir. 2010-cu ilədək bu proqramın maliyyələşdirilməsinə 9,6 
milyon manat vəsait ayrılmışdır. 2008-ci ildən maliyyələşdirilən bu layihə üzrə ümumilikdə 
19,8 milyon manat vəsait ayrılmışdır. 01 yanvar 2011-ci il tarixinə bu proqram vasitəsi ilə 
xaricdə təhsili maliyyələşdirilmiş tələbələrin sayı 733-ə çatmışdır. 51 tələbə məzun olmuşdur. 
Məzun olmuş tələbələrin ixtisaslar üzrə bölgüsü Qrafik 2.3.3.-də verilmişdir. 

Qrafik 2.3.3. Məzun olmuş tələbələrin ixtisaslar üzrə sayı

İqtisadiyyat və idarəetmə — 23

Politologiya — 8

Hüquq — 6

Sosial elmlər — 4

Tibb — 3

Təhsil — 3

İKT — 2

İncəsənət — 1

Mühəndislik — 1

Dövlət Neft Fondunun idarəedilməsi ilə bağlı xərclər. Dövlət Neft Fondunun 2010-cu 
il üzrə təsdiq edilmiş büdcəsinin “Dövlət Neft Fondunun idarəetmə xərcləri” maddəsi 
çərçivəsində Fond tərəfindən  14,1 milyon manat vəsait istifadə olunmuşdur.  

Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclərin tərkibində əməyin ödənişi  fondu 
üzrə xərclər 1,8 mln. manat, malların (işlərin və xidmətlərin) satınalınması  ilə bağlı xərclər 
0,5 mln. manat, digər  xərclər 4,4 mln. manat, qeyri-maliyyə aktivlərinin alınması ilə bağlı 
xərclər 7,4  mln. manat təşkil etmişdir.
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N
izaminin “Xəmsəyə” daxil olan ilk əsəri – “Məxzənül-əsrar” 
(“Sirlər xəzinəsi”) 1173-1179-cu illər arasında yazılmışdır. 
Kitab giriş hissə və məqalət (söhbət, danışıq) adlanan iyirmi 

bölmədən ibarətdir. “Sirlər xəzinəsi”nin yazılışındakı əsl məqsəd şairlik 
deyil, filosof və şeyx olan Nizaminin əxlaqi fikirlərini daxildən gələn 
bir istəklə oxuculara təlqin etməkdir. İlk söhbət Adəmin yaradılması 
barədədir və adi Quran əfsanələri ruhunda olub, insanın dünya üzərində 
hökmranlığı, insan təbiəti konsepsiyası və yerdəki vəzifələrinin anlanması 
ideyası ilə işlənmişdir. İkinci söhbət haqq-ədalətə riayət edilmə barədədir. 
Burada şair hökmdara məsləhətlərlə müraciət edir, onu ədalətli olmağa 
və dini nemətlər barədə düşünməyə çağırır. Üçüncü söhbət həyatın 
faniliyi barədədir. Şair yaşadığı çətin, fəzilətlərdən məhrum dövr barədə 
söhbət açır. Daha sonra şair ilk baxışdan abstrakt görünən, lakin qocalıq, 

“Allah bəndələrinin” rolu, insan-heyvan münasibəti, insanın dünyaya 
baxışı kimi fəlsəfi cəhətdən çox mühüm sualları irəli sürür. Dördüncü 
məqalət padşahın rəiyyətə qarşı vəzifəsi haqqındadır. Beşinci məqalət 
özünə güvənmək və kimsəyə əl açmamaq haqqındadır. Altıncı məqalət 
dözümlü olmaq və riyazət haqqındadır. Yeddinci məqalət insanlıq 
şərəfi haqqındadır. 

Ümumilikdə poema elə qurulmuşdur ki, hər bir növbəti söhbət 
əvvəlkinin mənasının davamı kimi qəbul olunur. Beləliklə arasıkəsilməz 
fikir zənciri yaranır. Hər bir söhbət adətən şifahi yaradıcılıqdan 
götürülən hər hansı ibrətli hekayə ilə müşayiət olunur. 

Poema Şərq ədəbiyyatına yeni təzahür kimi daxil olmuş və dahi ustadla-
rın çoxsaylı rəğbətinə səbəb olmuşdur. Nizaminin poeması yazılan səri 
bəhri epik poeziyada istifadə olunmurdu. Şair ilk dəfə ondan istifadə 
etmiş və sonradan bir çoxları onun yolu ilə getmişlər. Bundan əlavə, 

“Məxzənül-əsrar”da yeni sosial və estetik ideallar yaranır. Nizami bu 
poemada humanist ideyalardan söhbət açmış və zülmə məruz qalanların 
müdafiəçisi kimi çıxış etmişdir. Kiçik didaktik hekayələrdə o, zülm və 
əsarətə qarşı çıxış edən sadə, müdrik insanların bir sıra parlaq obrazlarını 
yaratmışdır. Nizamiyə xas orijinal ifadə və mistik ruh ilə yazılan bu 
əsər şer nöqteyi-nəzərindən yüksək və canlı parçalara malik, fövqəladə 
bir “Sirlər” xəzinəsidir.



İki rəqib alimin hekayəti. “Xəmsə”, 1539-1543-cü illər, Təbriz.  
London, Britaniya muzeyi.



İki rəqib alimin hekayəti
İki alim yaşardı hikmət evi dünyada,
Höccət başdan aşardı hikmət evi dünyada.
Hər biri “mən”, “mən” dedi, “sən”, “sən” deyən olmadı,
Bu mənzilin sahibi “sənsən” deyən olmadı.
İki deyil yaradan, tanrı təkdir dünyada.
Bir baş varkən, ikinci nə gərəkdir dünyada?
İki Cəmşid bir yerdə dövran sürə bilərmi?
İki qılınc bir qına, söylə, girə bilərmi?
Bir-birinə qənimtək kələk qurdu alimlər,

“Hikmət evi mənimdir” deyib durdu alimlər.
Hikmət evi çevrildi kin-ədavət evinə,
Biri köçsün, ev dönsün bir ədalət evinə.
Canla, başla girişdi iki yağı köçməyə.
Hazırlaşdı hər biri toran çağı köçməyə.
Dedilər ki, bu evdən köçsək daha yaxşıdır,
İki şərbət düzəldib içsək daha yaxşıdır.
Bir görək ki, kim kimə yağıdan da betərdir,
Görək kimin şərbəti ağıdan da betərdir.
İki hikmət mülkündə qala bilək hünərlə,
Bir bədənə iki can ala bilək hünərlə.
Biri zəhər düzəltdi - beyni-başı yandıran,
Üfunəti, qoxusu qara daşı yandıran.
Verib dedi: “Nuş eylə, nəşə verən meydi bu, 
Zəhər deyil, şərbətdən daha şirin şeydi bu.”
Şirürəkli bildi ki, qatıb meyə ağını,
Alıb çəkdi başına şərbət deyə ağını.
Çimmək üçün qaynatdı nuşgiyanı əlüstü,
Tiryək kəsdi zəhəri, hər ziyanı əlüstü. 
Pərvanətək yansa da yenə qanad açdı o,
Hər məclisə şam kimi öz nurunu saçdı o.
Gül bağından gül dərdi, yaman güldü düşmənə,
Zəhər deyil, qıydığı haman güldü düşmənə.
Qəniminə uzatdı qoxuduğu o gülü.



Püfləyərək bir əfsun oxuduğu o gülü.
Nifrətiylə yağıya o, yağıdan betərdi,
Gülündəki hər tikan o ağıdan betərdi.
Əfsunlu gül ruhunu sıxdı, sıxdı yağının,
Vahimədən, qorxudan canı çıxdı yağının.
Dərdə əlac tapan kəs gülən oldu həyatda,
Bircə güldən qorxan kəs ölən oldu həyatda.
Yer üzünün bağında bir gül hanı əzəldən,
Ləçəyinə hopmasın insan qanı əzəldən?!
Bu zəmanə bağının baharısan dünyada,
Qəm mülkünün sevimli nigarısan dünyada.
Ağzına qara daş bas ağız açan torpağın,
Dolduracaq ümmanı, söylə, haçan torpağın?!
Bu ümmanın qoynunda oldu gəmin puç daha,
Bu xarabat mülkündən, bu torpaqdan uç daha.
Nə Günəşi, nə Ayı hünərinlə say göydə,
Daldalansın kölgəndə Günəş göydə, Ay göydə.
Göy çadırda Ay göyün dilbəridir, dilbəri,
İbrahimin sevdiyi bir pəridir, bir pəri.
Gündüzünü gecəyə döndəribdi bu fələk,
Ülviyyətdən gör hara göndəribdi bu fələk.
Günəş qəlbin nur saçsın gündüzünə cahanda,
Həsrət qalma gecətək gün üzünə cahanda
Gözdən arzu gülabı çiləməyi unutma,
Qara gündə ağ günü diləməyi unutma
Halallıqla yaşayıb ucal gözdə dağ kimi
Son mənzildə tərəzi çəkər səni yağ kimi.
Məsləkinlə qolunda qüvvət duysan əyər sən,
Ədalət mizanını sanma tükcə əyərsən.
Heç bir hünər sahibi - comərd insan dünyada
Məsləkini dünyaya satmaz, inan, dünyada.
Sənin kimi dünyaya salmaz meyil Nizami.
Sən uysan da dünyaya, uyan deyil Nizami.
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3.1. 2010-cu ildə edilmiş investisiyalar  
(dünya iqtisadiyyatına dair məlumat daxil olmaqla)
2010-cu il dünya iqtisadiyyatının artımı ilə səciyyələnmişdir. Keçən il həmçinin inkişaf 
etmiş ölkələrlə inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi inkişaf templəri arasında ifrat fərqin 
yaşanması və Avropada suveren borc böhranı ilə yadda qalmışdır. 2010-cu ildə iqtisadi 
artımın əsas təkanverici qüvvəsi kimi bir sıra aparıcı ölkələrdə 2009-cu ildən başlayan fiskal 
stimullaşdırıcı tədbirlər, həmçinin monetar siyasəti göstərmək olar. Ümumilikdə 2010-cu 
ildə ABŞ-da ÜDM artımı 2,9%, Avrozonada 1,7% və Böyük Britaniyada 1,3% təşkil etmişdir.

Qrafik 3.1.1. ABŞ, Avrozona və Böyük Britaniya üzrə ÜDM-in dinamikası (2004-2010-cu 
illər, faiz ilə)
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ABŞ iqtisadiyyatı 2010-cu ildə iqtisadi artımın yüksələn tempi ilə yanaşı yeni iş yerlərinin 
açılması (təxminən 1,2 milyon), ölkə şirkətlərinin mənfəət artımı, inflyasiya dərəcəsinin 
yüksəlişi ilə də yadda qalmışdır. Belə ki, 2009-cu ildə -0,35% təşkil edən inflyasiya dərəcəsi 
2010-cu ildə 1,63%-ə qədər yüksəlmişdir. 

Avrozona 2010-cu ildə öz heterogenliyi ilə seçilmişdir. Ümumilikdə regionun iqtisadi artımı 
2010-cu ildə 1,7% artmışdır ki, bunda da regionun ən aparıcı ölkəsi olan Almaniyanın xüsusi 
payı var. Belə ki, Almaniya iqtisadiyyatı 2010-cu ildə 3,6% artım göstərmişdir. Ölkədə yanvar 
ayına 8,1% təşkil edən işsizliyin səviyyəsi dekabrda 7,7%-ə qədər azalmışdır. Almaniya ilə 
müqayisədə regionun bir sıra ölkələri, o cümlədən Yunanıstan, İrlandiya, İspaniya 2010-cu 
il suveren borc böhranı ilə qarşılaşmış və ili mənfi iqtisadi artımla bağlamışlar (müvafiq 
olaraq -4,35%, -0,4%, -0,1%). Regionun ikinci aparıcı ölkəsi olan Fransada 2010-cu ildə 
iqtisadi artım 1,5% təşkil etmişdir. Avrozonada 2010-cu ildə məşğulluğun səviyyəsində 
də ciddi irəliləyişlər qeydə alınmamışdır. Yanvar ayında 9,9% olan işsizlik dekabr ayında 
10% təşkil etmişdir. Regionda 2009-cu ildə 0,3% təşkil edən inflyasiya dərəcəsi 2010-cu 
ildə 1,5% faiz təşkil etmişdir.

3. İNvESTİSİyA STrATEgİyASı və 
rİSKLərİN İdArə EdİLməSİ
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Böyük Britaniya iqtisadiyyatı da 2010-cu ildə əvvəlki illərə nisbətən əhəmiyyətli irəliləyişlərlə 
xarakterizə olunmuşdur. Ölkədə 2009-cu ildə -5,0% təşkil edən ÜDM-in səviyyəsi 2010-cu 
ildə 1,3% təşkil etmişdir. İnflyasiya 2009-cu ildə 2,18%-dən 2010-cu ildə 3,31%-ə qədər 
irəliləmişdir.

Qrafik 3.1.2. ABŞ, Avrozona və Böyük Britaniya üzrə işsizliyin dinamikası (2004-2010-cu 
illər, faiz ilə)
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Aparıcı ölkələrin monetar siyasətlərində 2009-cu ilə nəzərən dəyişikliklər qeydə alınmamış, 
istər ABŞ, istər Avrozona, istərsə də Böyük Britaniyada mərkəzi bankların faiz dərəcələri 
tar ixən ən aşağı səviy yələrində sa xlanılmışdır (müvafiq olaraq 0,25%, 1%, 0,5%). 
Ümumilikdə adı çəkilən ölkələrin mərkəzi bankları tərəfindən 2009-cu ildə olduğu kimi 
fiskal stimullaşdırıcı tədbirlər davam etdirilmişdir. 

ABŞ-da xüsusilə ilin ikinci yarısında monetar siyasətdə aktiv tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, 
Federal Rezerv noyabr ayının 3-dən iyun ayına qədər 600 milyard ABŞ dolları dəyərində 
dövlət suveren borc istiqrazlarının alışını həyata keçirməyə başlamışdır. Burada əsas 
məqsəd ölkədə hələ də ciddi irəliləyişlərin sezilmədiyi iqtisadiyyatda müsbət trendi təmin 
etmək, o cümlədən potensial deflyasiya risklərini minimuma endirmək olmuşdur.

Avropa Mərkəzi Bankı da öz növbəsində 2010-cu ildə bank sistemində likvidliyi dəstəkləmək 
məqsədilə hələ əvvəlki illərdə başladığı bir sıra tədbirlərin müddətini uzatmağa qərar 
vermişdir. Bu xüsusilə Avropanın suveren borc böhranından əziyyət çəkən bir sıra ölkələrinin 
bank sisteminə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 

İngiltərə Mərkəzi Bankı ilin ilk on ayı üçün inflyasiya səviyyəsinin 3% -dən çox olmasına 
baxmayaraq ölkədə iqtisadi fəallığı təmin etmək məqsədilə uçot dərəcəsini 0,5% dərəcəsində 
saxlamışdır.

3. İNVESTİSİYA STRATEGİYASI VƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ
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Qrafik 3.1.3. Aparıcı ölkələrin mərkəzi banklarının uçot dərəcələri (2000-2010-cu illər, 
faiz ilə)
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Ümumiyyətlə, 2010-cu ildə dünya iqtisadiyyatında ən önə çıxan hadisə Avrozonada 
suveren borc böhranının yaşanması oldu. Bu böhran özünü daha çox İspaniya, Portuqaliya, 
İrlandiya və Yunanıstanda büruzə verdi. İlin əvvəlindən etibarən Yunanıstanın dövlət borc 
öhdəliklərinin kredit reytinqi Fiç (Fitch) və S ənd P (S & P) tərəfindən “A–“ səviyyəsindən 

“BBB+” səviyyəsinə endirildi və ölkənin büdcə kəsirinin ÜDM-in 12,7% həddində olduğu 
açıqlandı (daha sonra bu rəqəmə yenidən baxılaraq 15,4% həddində qiymətləndirildi). 
Ölkə maliyyə bazarlarına etimadını bərpa etmək məqsədilə, büdcə sistemində bir sıra 
əhəmiyyətli islahatlar aparacağını açıqladı. Avropa Mərkəzi Bankının dəstəyinə baxmayaraq 
ilin əvvəlində 5,8% təşkil edən 10 illik dövlət istiqrazlarının gəlirliliyi aprel ayının ortasında 
7,4% həddinə çatdı. Maliyyə bazarlarında ölkənin aprel və may aylarında qaytarılma müddəti 
bitən 16,5 milyard avroya bərabər borc öhdəlikləri ödənilmə qabiliyyətinin az olması kimi 
qiymətləndirildi və aparıcı kredit reytinqi agentliklərindən olan S ənd P ölkənin dövlət 
borc öhdəliklərinin kredit reytinqini “BBB+” səviyyəsindən “BB+” həddinə endirdi. Aprel 
ayının 23-də Yunanıstan rəsmi olaraq Avropa Birliyi tərəfdaşlarından və Beynəlxalq Valyuta 
Fondundan maliyyə yardımı istədiyini açıqladı. Beləliklə, Avropa Birliyi və Beynəlxalq 
Valyuta Fondu iqtisadi böhrandan əziyyət çəkən Yunanıstana 110 milyard avro dəyərində 
yardım fondu təsis edildiyini ictimaiyyətə açıqladı. 

3. İNVESTİSİYA STRATEGİYASI VƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ
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Qrafik 3.1.4. Bəzi Avropa ölkələrinin 5 illik Kredit Defolt Svopu (CDS)
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 Ümumilikdə maliyyə bazarlarında sabitliyin təmin edilməsi məqsədilə Avropa Birliyi 
ölkələrində iki mühüm tədbir həyata keçirilmişdir:
•	 Avropa Maliyyə Stabilliyi Fondu. “AAA” kredit reytinqinə və 350 milyard avro borcvermə 

qabiliyyətinə malik olan Fondun 2013-cü ilə qədər fəaliyyət göstərməsi planlaşdırılır.
•	 Avropa Maliyyə Stabilliyi Mexanizmi. 60 milyard avro borcvermə qabiliyyətinə malik  

olan fond qeyri-Avrozona ölkələrinə lazım olan təqdirdə yardım edilməsi məqsədilə  
yaradılmışdır. 

Beynəlxalq Valyuta Fondunun ayırdığı 250 milyard avro həcmində vəsait də daxil olmaqla, 
anti-böhran yardım proqramının ümumi həcmi 660 milyard avro təşkil etmişdir ki, bu 
da nəzəri olaraq üç il müddətində bəzi ölkələrin (İrlandiya, Portuqaliya, İspaniya) borc 
öhdəliklərinin ödənilməsinə imkan verir. 

Qeyd olunan bütün yardım planları maliyyə bazarlarındakı etimadı yalnız müvəqqəti olaraq 
təmin etdi. Belə ki, sentyabr ayının sonlarında İspaniyanın, oktyabr ayının əvvəllərində 
İrlandiyanın kredit reytinqlərinin aşağı salınması maliyyə bazarlarında təsis olunan yardım 
fondlarının mövcud vəziyyəti düzəltmək üçün nə qədər effektiv olmasını yenidən gündəmə 
gətirdi. İrlandiyaya, xüsusilə ölkədəki bank sistemindəki problemlərin həlli istiqamətində 
Avropa Birliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən 85 milyard avro həcmində maliyyə 
yardımı ayrıldı. 

3. İNVESTİSİYA STRATEGİYASI VƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ
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ABŞ Federal Rezerv 2010-cu ildə istər iqtisadi artımın stimullaşdırılması, istərsə inflyasiyanın 
yol verilə bilinən həddə saxlanılması, istərsə də maliyyə bazarlarında etimadın təmin 
olunması məqsədilə əsasən iki istiqamətdə siyasət aparmışdır. İlk öncə Federal Rezervin 
qiymətli kağızlar portfelinə daxil olan və qaytarılma müddəti bitən ipotekaya bağlı qiymətli 
kağızlar, dövlət təminatlı qurumların emissiya etdiyi qiymətli kağızlar və dövlət istiqrazlarının 
yalnız dövlət istiqrazlarına təkrar investisiya ediləcəyi barədə məlumat avqust ayında bank 
tərəfindən açıqlandı. Noyabr ayının əvvəllərində isə Federal Rezerv tərəfindən kəmiyyət 
baxımından monetar liberallaşdırma siyasəti çərçivəsində 2011-ci ilin iyun ayına qədər 600 
milyard ABŞ dolları dəyərində dövlət istiqrazlarının alınması barədə məlumat ictimaiyyətə 
çatdırıldı.

2010-cu ildə dünya səhm bazarları regionlar və ölkələr üzrə müxtəlif ist iqamətdə 
səciyyələnmişlər. Xüsusilə, Cənubi Avropanın bəzi ölkələrində yaşanan suveren borc 
böhranı səbəbindən Avropada səhm bazarları indekslərinin dinamikasında ciddi fərqlər 
qeydə alınmışdır. Belə ki, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç, Almaniya və Avstriyada 
əsas səhm indekslərinin 2010-cu il üçün gəlirliliyi müvafiq olaraq +36%, +21%, +19%,+18%, 
+16%, +16% təşkil etdiyi halda, Cənubi Avropa ölkələrindən olan Yunanıstan, İspaniya, 
İtaliya və Portuqaliyada bu rəqəmlər müvafiq olaraq -36%, -17%, -13%, -11% təşkil etmişdir. 
Fransa səhm bazarının əsas indeksi olan CAC 40 indeksi də 2010-cu ili zərərlə bağlamışdır 
(-3,3%). ABŞ səhm indeksi olan S ənd P 500 indeksi 2010-cu ildə +11%-dən çox gəlirlilik 
göstərmişdir. Ümumiyyətlə 2010-cu ildə dünya səhm bazarları indeksləri həm qısa və orta 
müddətdə iqtisadi artım potensialı barədə gözləntilərin aşağı olması, həm bəzi Avropa 
ölkələrində suveren borc böhranının yaşanması, həm də aparıcı ölkələrin mərkəzi bankları 
tərəfindən müxtəlif monetar siyasətlərin aparılması səbəbindən ciddi qiymət dəyişkənliyi 
riski ilə səciyyələnmişdir.

2010-cu il xammal bazarları üçün də kifayət qədər qiymət dəyişkənliyi ilə seçilmiş və il 
ərzində müsbət trend qeydə alınmışdır. 2010-cu il neft bazarlarında tələb təklif tarazlığı 
qorunmuşdur. Belə ki, Neft İxrac edən Ölkələr Təşkilatı (OPEC) tərəfindən açıqlanan 
məlumata görə neftin 1 barelinin qiymət aralığı 70-80 ABŞ dolları ətrafında olması təşkilata 
üzv ölkələrin müvafiq mənfəət normalarını əldə etməyə imkan vermişdir ki, keçən ildə də 
neftin 1 barelinin qiyməti təxminən bu aralıqda olmuşdur.

3. İNVESTİSİYA STRATEGİYASI VƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ
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Qrafik 3.1.5. Xam neftin qiymətinin aylar üzrə dinamikası (2010-cu il, ABŞ dolları/barel) 

95

90

85

80

75

70

65

01.10 02.10 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10

WTI Brent

*Mənbə: Blumberq

Qrafik 3.1.6. Qızılın qiymətinin illər üzrə dinamikası (1977-2010-cu illər) 
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2010-cu ildə dünya bazarlarında qızılın qiymətində təxminən 30% artım qeydə alınmışdır. 
Belə ki, qızılın bir unsiyasının qiyməti 1091 ABŞ dollarından 1420 ABŞ dollarına qədər 
artmışdır. Bunun əsas səbəbi kimi Avropada yaşanan suveren borc böhranını göstərmək olar. 

2010-cu ildə Dövlət Neft Fondunun investisiya siyasətinin məqsədi Neft Fondunda 
toplanan vəsaitlərin aşağı risk və aşağı qiymət dəyişkənliyi şəraitində idarə edilməsi və 
belə investisiya siyasətinə uyğun olan gəlirliliyin əldə edilməsi olmuşdur. Neft Fondunun 
vəsaitlərinin idarə edilməsinin əsas istiqamətlərində 2009-cu ilə nisbətən ciddi dəyişiklik 
edilməmiş, əsas məqsəd mühafizəkar, əsas kapitalın itirilməməsinə və təminatlı gəlirin 
əldə edilməsinə imkan verən investisiya siyasətinin yeridilməsi olmuşdur.

2010-cu ilin əvvəllərindən başlayaraq Neft Fondunun investisiyaları əsasən qısamüddətli 
sabit gəlirli qiymətli kağızlara və dəyişkən kuponlu qiymətli kağızlara yönəldilməyə 
başlanılmışdır. Neft Fondunun yeni investisiyalarında, o cümlədən daha aşağı kredit 
reytinqinə malik qiymətli kağızlar yer almağa başladı. Fondun bu siyasətində əsas məqsəd 
dünya maliyyə bazarlarında faiz dərəcələrinin kifayət qədər aşağı olması səbəbindən daha 
az faiz dərəcəsi riski götürməklə mövcud şərtlər daxilində maksimum gəlirlilik əldə etmək, 
o cümlədən investisiya portfelinin yüksək diversifikasiyasını təmin etmək idi. Belə ki, 
2009-cu ilin sonunda Neft Fondunun investisiya portfelində korporativ istiqrazların çəkisi 
7,5% təşkil etmişdirsə, bu rəqəm 2010-cu ilin ilk rübünün sonunda, yəni mart ayının 31-nə 
14,24%-ə çatdırılmışdır. Bu müddət ərzində eyni zamanda suveren borc istiqrazlarının xüsusi 
çəkisi 28,15% -dən 22,38%-ə qədər azaldılmışdır. Fondun investisiya portfelindəki “AAA” 
reytinqinə malik istiqrazların çəkisi 31 dekabr 2009-cu ildəki səviyyəsindən, yəni 61,11% 

-dən 2010-cu il mart ayının 31-nə 51,1% -ə qədər azaldılmışdır. Bu müddət ərzində investisiya 
portfelindəki “A” kredit reytinqinə malik kağızların çəkisi 19,63%-dən 24,88%-ə qədər, 

“BBB” kredit reytinqinə malik kağızların çəkisi 2,16%-dən 4,77%-ə qədər artırılmışdır. Bu 
dövr ərzində Fondun investisiya portfelinin əsas hissəsini təşkil edən istiqraz portfelinin 
dürasiyası 0,455 səviyyəsində olmuşdur.

Qrafik 3.1.7. Neft Fondunun investisiya portfelindəki istiqrazların kredit reytinqləri üzrə 
təsnifatı 
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*Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyasının Afrika, Latın 
Amerikası və Karib Fondu
Son zamana qədər Beynəlxalq 
Maliyyə Korporasiyası (BMK) 
investisiya layihələrini yalnız öz 
maliyyə vəsaitlərindən istifadə 
etməklə həyata keçirirdi. Lakin, 
cari ildə özəl səhmlər fondu (ALAC) 
yaratmaqla BMK həyata keçirdiyi 
investisiyalara Dünya Bankına 
üzv olan ölkələrin dövlət maliyyə 
təşkilatlarını dəvət etmişdir.

Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 
Afrika, Latın Amerikası və Karib 
Fondunda (ALAC) kommersiya 
təşkilatlarının (kommersiya bankla-
rı, kommersiya investisiya şirkətləri, 
kommersiya sığorta şirkətləri və s.) 
iştirakına icazə verilmir. Bu Fond 
cari ilin dekabr ayında, planlaşdırı-
lan 1 milyard ABŞ dolları həcmində 
vəsaiti tam olaraq toplamağa 
müvəffəq olmuşdur. Habelə, BMK 
ümumi məbləğin 20%-lik payını və 
müvafiq maliyyələşməni öz üzərinə 
götürür, yerdə qalan 80% isə 

layihəyə maraq göstərən inves-
torlar arasında bölüşdürülmüşdür. 
ALAC-ın əldə etdiyi gəlir investor 
təşkilatların iştirak payına uyğun 
şəkildə bölüşdürülmüşdür. ALAC-da 
iştirak 10 il müddətinə nəzərdə 
tutulur və investisiyalar Afrika, 
Latın Amerikası və Karib hövzəsi 
dövlətlərinin yüksək inkişaf pers-
pektivi olan müəssisələrinə yatırılır.

BMK-nin investisiya siyasəti inkişaf 
perspektivi yüksək olan şirkətlərin 
seçilməsi və onlara birbaşa və ya 
dolayı investisiyaların edilməsindən 
ibarətdir. İnvestisiyalar gəlir əldə 
etmək məqsədi ilə həyata keçirilir, 
lakin bu zaman digər sosial-iqtisadi 
faktorlar da (məsələn, nəzərdən 
keçirilən şirkətlərin ölkədə iqtisadi 
artıma və bazar iqtisadiyyatının 
inkişafına potensial töhfəsi) nəzərə 
alınır. Yarandığı dövrdən bu günə 
qədər BMK inkişaf etməkdə 
olan ölkələrdə uğurlu şirkətlərin 
seçilməsi və yüksək gəlirli investisi-
yaların həyata keçirilməsi sahəsində 
geniş təcrübə toplamışdır.

Hal-hazırda, Neft Fondundan 
başqa, Koreya İnvestisiya Kor-
porasiyası, Səudiyyə Ərəbistanı 
Fondu, Holland Təqaüd Fondunun 
meneceri “PGGM”, Birləşmiş 
Millətlər Təqaüd Fondu və Birləşmiş 
Ərəb Əmirliklərinin suveren fondu 
da “Beynəlxalq Maliyyə Korpo-
rasiyasının Afrika, Latın Ameri-
kası və Karib hövzəsi Fondu”nun 
məhdud-məsuliyyətli ortaqlarıdır.

Yatırım edərkən Neft Fondu 
ALAC iştirakçısı kimi Məsləhətçi 
Şurasına üzv qəbul olunur və 
ümumi investisiya qaydalarının və 
strategiyalarının tərtibində iştirak 
edir. Bununla belə, investisiyalar 
Neft Fondu tərəfindən müdaxilə 
olunmadan, bilavasitə BMK-nin 
aidiyyəti strukturları tərəfindən Afri-
ka, Latın Amerikası və Karib hövzəsi 
ölkələrinə yatırılır. BMK-nin bu 
sahədə geniş təcrübəsi və qeyd olu-
nan ölkələrdə nümayəndəliklərinin 
mövcudluğu yüksək potensialı olan 
şirkətlərin seçilməsini və investisi-
yaların səmərəliliyini təmin edir.

2010-cu ilin ikinci rübündə də Fondun investisiyalarında aşağı faiz dərəcəsi riskinə malik 
qısamüddətli kommersiya kağızları, dəyişkən kuponlu qiymətli kağızlar üstünlük təşkil 
etmişdir. Fond eyni zamanda investisiya portfelinin həm müxtəlif sektorlar üzrə, həm də 
mövcud çərçivədə digər kredit risklərinə görə yüksək diversifikasiyasının təmin edilməsini 
davam etdirmişdir. Belə ki, Fondun investisiya portfelinə təxminən ümümi portfelin 5,09% 
həcmində zəmanətli istiqrazlar əlavə edilmişdir. İnvestisiya portfelindəki qısamüddətli 
kommersiya kağızlarının həcmi 1,18%-dən (31.03.2010) ikinci rübün sonuna 7,06%-ə qədər 
artırılmışdır. Portfelin ikinci rübə olan dürasiyası 0,369 səviyyəsində olmuşdur. 

2010-cu ilin ikinci rübündə Neft Fondu ilk dəfə olaraq Dünya Bankının tərkib hissəsi olan 
Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (BMK)* tərəfindən xüsusi olaraq yaradılmış “Afrika, 
Latın Amerikası və Karib hövzəsi Fondu” (ALAC Fondu) investisiya fondunda iştirakla 
özəl səhmlərə investisiyaya başlamışdır. Neft Fondunun sözügedən Fonda olan investisiya 
yatırımının ümumi həcmi 100 milyon ABŞ dollarına bərabərdir. Bu kimi investisiyalar Fonda 
uzunmüddətli dövr ərzində yüksək gəlirlilik əldə etmək, eləcə də Fondun investisiya 
portfelinin diversifikasiyasını təmin etmək imkanları yaradır. Azərbaycan inkişaf etməkdə 
olan ilk ölkədir ki, Dünya Bankı ilə birgə digər inkişaf etməkdə olan ölkələrə investiya 
yatırımını həyata keçirmişdir. 
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Qrafik 3.1.8. Neft Fondunun investisiya portfelinin müxtəlif aktivlər üzrə bölgüsü

Fondun 2010-cu ilin üçüncü rübündə investisiya siyasətinin əsas istiqamətlərində əvvəlki 
rüblərə görə ciddi dəyişikliklər qeydə alınmamış, əsasən balanslı, aşağı dürasiyanın 
saxlanılmasına yönəldilmiş siyasət aparılmışdır. Portfelin üçüncü rübə olan dürasiyası 
0,386 səviyyəsində olmuşdur.

Qrafik 3.1.9. Neft Fondunun investisiya portfelinin coğrafi regionlar üzrə təsnifatı
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2010-cu ilin son rübündə Fondun investisiya portfelində ən böyük dəyişikliklər inkişaf 
etməkdə olan ölkələrin suveren borc istiqrazlarının, o cümlədən həmin dövlət agentliklərinin 
və şirkətlərinin qiymətli kağızlarının portfelə əlavə edilməsi olmuşdur. Burada əsas məqsəd 
kredit riskini nisbətən artırmaqla əlavə gəlirliliyin təmin edilməsi olmuşdur. Fond son 
rübdə də portfelin ümumi dürasiyasını kifayət qədər aşağı saxlamışdır. Belə ki, Fondun 
investisiya portfelinin dürasiyası 2010-cu ilin sonuna 0,497 təşkil etmişdir. 

3.2. Fondun gəlirliliyi
Gəlirliliyin hesablanması metodologiyası. Neft Fondunun vəsaitlərinin gəlirliliyinin 
hesablanması 21 aprel 2009-cu il tarixli 5 nömrəli sərəncam ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin və investisiya portfelinin tərkib 
hissələri olan sub-portfellərin gəlirliliyinin hesablanması Metodologiyası”na uyğun olaraq 
hesablanır. 

Bu metodologiyaya uyğun olaraq ümumi valyuta vəsaitləri üzrə gəlirliliyin hesablanması 
baza valyutası Azərbaycan manatı, ABŞ dolları və ya Avro seçilməklə, həmçinin baza 
valyutası olmadan (yəni valyuta məzənnələrinin dəyişməsi nəzərə alınmadan) həyata 
keçirilir. Sub-portfellər üzrə gəlirliliyin hesablanması bu portfellərin müvafiq valyutasında 
(lokal valyuta) və ABŞ dolları baza valyutası seçilməklə (valyuta komponentinin təsiri 
göstərilmək şərti ilə) həyata keçirilir. 

Gəlirliliyin hesablanması prosesində aşağıda sadalanan zəruri məlumatlardan istifadə olunur:

Günün sonuna portfelin lokal valyutada bazar dəyəri. Günün sonuna portfelin lokal 
valyutada bazar dəyərinin müəyyən edilməsi üçün kastodial bankdan alınan və Neft Fondunun 
istifadə etdiyi portfelin idarə olunması sisteminin məlumat bazasında saxlanılan qiymətlər 
istifadə olunur. Ayın sonuna portfelin lokal valyutada bazar dəyərinin hesablanması zamanı 
isə kastodial bankdan alınan, auditdən keçmiş və Neft Fondunun istifadə etdiyi portfelin 
idarə olunması sisteminin məlumat bazasında saxlanılan qiymətlər nəzərə alınır.

Dünənki günün sonuna portfelin lokal valyutada bazar dəyəri. Dünənki günün sonuna 
portfelin lokal valyutada bazar dəyərinin müəyyən edilməsi üçün kastodial bankdan alınan 
və Neft Fondunun istifadə etdiyi portfelin idarə olunması sisteminin məlumat bazasında 
saxlanılan qiymətlər istifadə olunur.

Günün sonuna Neft Fonduna daxil olmuş vəsaitlərlə Fonddan xaric olmuş vəsaitlərin 
fərqi nəticəsində formalaşan xalis daxilolmalar. Xalis daxilolmalar Neft Fondunun istifadə 
etdiyi portfelin idarə olunması sistemindən gündəlik olaraq əldə edilir. 

Neft Fondunun 2010-cu ildə gəlirliliyi. Neft Fondunun investisiya portfelinin ümumi 
gəlirliliyi 2006-cı, 2007-ci, 2008-ci və 2009-cu illərdə müvafiq olaraq 4,2%, 4,5%, 3,8% və 
3,3% təşkil etmişdir. 2010-cu ildə isə vəsaitlərinin idarə edilməsi ilə bağlı ümumi gəlirlilik 
1% təşkil etmişdir. 

3. İNVESTİSİYA STRATEGİYASI VƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ
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Qrafik 3.2.1. Neft Fondunun investisiya portfelinin gəlirliliyi
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3.3. İnvestisiya məhdudiyyətləri
Neft Fondunun valyuta vəsaitləri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 
iyun tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında 
Qaydalar”a (İnvestisiya Təlimatı) uyğun olaraq yerləşdirilir. Bu Qaydalara əsasən Neft 
Fondunun vəsaitləri aşağıda sadalanan aktivlərə investisiya edilə bilər:
•	 Mərkəzi (milli), kommersiya banklarındakı və digər maliyyə təsisatlarındakı depozitlər;
•	 Uzunmüddətli öhdəliklər üzrə investisiya dərəcəli kredit reytinqindən (Standard ənd  

 Purz və ya Fiç və ya Mudiz ) aşağı olmayan ölkə (suveren borc) reytinqinə malik olan  
ölkələrin hökumətləri tərəfindən buraxılmış dövlət qiymətli kağızları (istiqrazları);

•	 Uzunmüddətli öhdəliklər üzrə investisiya dərəcəli kredit reytinqindən (Standard ənd  
Purz və ya Fiç və ya Mudiz) aşağı olmayan ölkə (suveren borc) reytinqinə malik olan 
ölkələrin hökumətləri, dövlət agentlikləri və ya dövlət təminatları olan maliyyə təsisatları 
tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar;

•	 Beynəlxalq maliyyə təşkilatları (Ümumdünya Bankı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf  
Bankı, Asiya İnkişaf Bankı və sair) tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar və borc 
öhdəlikləri;

•	 Uzunmüddətli öhdəliklər üzrə investisiya dərəcəli kredit reytinqindən (Standard ənd   
Purz və ya Fiç və ya Mudiz) aşağı olmayan reytinqə malik olan kommersiya bankları 
və digər maliyyə təsisatları tərəfindən buraxılmış və qiymətli kağızlarda ifadə edilmiş 
borc öhdəlikləri;

•	 Uzunmüddətli öhdəliklər üzrə investisiya dərəcəli kredit reytinqindən aşağı olmayan  
reytinqə malik olan korporasiyalar və maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış qiymətli  
kağızlar, investisiya dərəcəli kredit reytinqinə malik olan qiymətli kağızlar, pay fondlarının, 
o cümlədən alternativ investisiya fondlarının səhmləri.
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Eyni zamanda Neft Fondunun valyuta vəsaitləri qiymətli metalların və daşların, hər hansı 
daşınmaz əmlakın, malların alınmasına investisiya edilə bilməz və valyuta arbitrajı, svop, 
forvard, fyüçers tipli əməliyyatlar yalnız valyuta bazarlarında əməliyyatların aparılması 
zamanı qiymətin, yaxud məzənnənin dəyişməsi ilə əlaqədar mümkün riskin minimuma 
endirilməsi (hecinq) və ya investisiya portfelinin valyuta tərkibinin və aktivlər strukturunun 
optimallaşdırılması məqsədilə həyata keçirilə bilər.

İnvestisiya siyasəti
Neft Fondunun valyuta vəsaitlərinin idarə edilməsi onun hər il Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti tərəfindən təsdiq olunan investisiya siyasətinə uyğun olaraq həyata keçirilir.  

Sözügedən siyasətə əsasən:
Neft Fondunun vəsaitinin likvidlik dərəcəsi büdcə xərcləri üzrə planlaşdırılan pul və digər 
köçürmələrinin tam və vaxtında yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün yetərli səviyyədə 
saxlanılmalıdır. Bu səviyyəni təmin etmək məqsədilə Neft Fondunun vəsaitinin 100 milyon 
ABŞ dollarından az olmayan hissəsi nağd vəsait və ya onun ekvivalentlərində saxlanmalıdır. 
Bu vəsaitin həcminin göstərilən məbləğdən az olması halı 7 təqvim günündən çox davam 
etməməlidir. 

Neft Fondunun investisiya portfelinin faktiki ortaçəkili investisiya müddəti (dürasiyası) 
dünya bazarlarındakı cari vəziyyətdən asılı olaraq Neft Fondu tərəfindən müəyyən edilir 
və 48 ayı üstələməməlidir.

Neft Fondunun valyuta vəsaiti yalnız investisiya kredit reytinqli aktivlərdə və ya investisiya 
kredit reytinqli emitentlərin qiymətli kağızlarında yerləşdirilə bilər.

Bir maliyyə qurumunun (depozitar banklar istisna olmaqla) və ya bir investisiya aktivinin 
investisiya portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 
15 faizi həddində müəyyən edilir. 

Xarici menecerlərə idarəetməyə verilən vəsaitin ümumi həcmi investisiya portfelinin 
məcmu dəyərinin 60 faizindən artıq və bir xarici menecerə idarəetməyə verilən vəsaitin 
maksimal həcmi—investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15 faizindən artıq ola bilməz.

Neft Fondunun valyuta vəsaiti ABŞ dolları, Avro və İngiltərə funt sterlinqindən başqa 
valyutaların alınmasına yalnız həmin valyutaların ABŞ dollarına qarşı məzənnə dəyişkənliyi 
riskinin sığortalanması (hec) şərti ilə investisiya edilə bilər.

3. İNVESTİSİYA STRATEGİYASI VƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ
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Xarici menecerlər
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 nömrəli Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş, 21 dekabr 2001-ci il tarixli 607 nömrəli və 1 mart 2005-ci il tarixli 202 nömrəli 
Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 
valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi haqqında Qaydalar”a uyğun 
olaraq Fondun valyuta vəsaitinin idarə edilməsinə xarici menecer (bundan sonra menecer) 
cəlb edildikdə menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi investisiya 
dərəcəli kredit reytinqindən (Baa3 (Mudiz) və ya BBB- (Standard ənd Purz, Fiç)) aşağı 
olmamalı, və ya onun aktivlərinin idarə edilməsində beş ildən az olmayan müsbət təcrübəsi, 
və yaxud dəyəri 1 milyard ABŞ dolları məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsi 
sahəsində səriştəsi olmalıdır. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərini 
idarə edən xarici menecerlər bunlardır: Dünya Bankı, Deutsche AM və Clariden Leu.

3.4. Risklərin idarə edilməsi
Risklərin idarə olunması Neft Fondunun fəaliyyətinin ən vacib istiqamətlərindən biridir. Fond 
bu istiqamətdə dünya səviyyəsində tanınan, mütərəqqi modellərdən, proseduralardan və 
göstəricilərdən istifadə edir. 2010-cu ilin fevral ayında satın alınmış RiskMetriks proqram 
təminatı risklərin idarə olunması sahəsində Fondun imkanlarını xeyli artırmışdır. Fondda 
risklərin idarə olunması iki istiqamətdə həyata keçirilir: maliyyə riskləri və əməliyyat riskləri.

Maliyyə riskləri
Bazar riski. Eyni zamanda sistematik risk kimi tanınan bazar riski bazar risk amillərinin 
dəyişməsi ilə əlaqədar portfelin qiymətinin aşağı düşməsi riskidir. Bazar risk amilləri 
dedikdə qiymətli kağızın qiymətləri, faiz dərəcələri, xarici valyuta məzənnələri və əmtəə 
qiymətləri başa düşülür. Bazar riskləri investisiya fəaliyyəti ilə məşğul olan hər bir şirkət 
tərəfindən nəzarətdə saxlanılan ən vacib risklərdən biridir və Neft Fondu da bu istiqamətdə 
öz səylərini artırmaqda davam edir. Fondun investisiya portfelində qısamüddətli istiqrazlar 
üstünlük təşkil edir. Digər tərəfdən Fondun aktivlərinin yerləşdirildiyi ölkələrin mərkəzi 
banklarının faiz dərəcələri daimi nəzarətdə saxlanılır və faiz dərəcələrinin dəyişməsinə 
uyğun olaraq müvafiq sabit gəlirli qiymətli kağızlar üzrə dürasiyalar nizamlanır.

Kredit riski. Bu risk növü ümumi olaraq borc götürənin borcun əsas hissəsini və onun faiz 
ödənişlərini vaxtında ödəyə bilməməsi və ya müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi 
riskidir. Kredit riski bir neçə mənbədən qaynaqlana bilər, məsələn borc götürən şirkətin 
iflas olması, kredit reytinqinin aşağı salınması və s. Kredit riskləri artdıqca investorlar öz 
aktivlərini daha yuxarı faiz dərəcəsi ilə borc verirlər. Kredit riski sabit gəlirli aktivlər üzrə 
investisiyalarda çox mühüm əhəmiyyət daşıyır və əsas kredit təşkilatları minlərlə şirkətin, 
agentliyin və maliyyə qurumlarının kredit reytinqini mütəmadi olaraq hesablayırlar. Fondun 
vəsaitlərinin qiymətli kağızlara yerləşdirildiyi maliyyə qurumlarının, habelə qiymətli kağızların 
kredit reytinqi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511 nömrəli 
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Fondun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə 
edilməsi haqqında Qaydalar”la tənzimlənir.
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Əməliyyat riskləri. Əməliyyat riski daxili proseslər, insan amili və xarici amillərlə əlaqədar 
gözlənilməyən maliyyə və qeyri-maliyyə itkilərinə məruz qalma riskidir.

İnsan riski. Bu risklər işçi qüvvəsinin davranışının təşkilatın prosedura və qaydalarına 
uyğun olan davranış normalarından kənarlaşması ilə bağlı olan risklərdir. Bu kənarlaşmalar 
məqsədli və ya təsadüfi qaydada baş verə bilər. Neft Fondunda işçilərin Fondun prosedura 
və qaydalarına əməl etməsi, qeyri-qanuni bazar əməliyyatları ilə məşğul olmasının qarşısının 
alınması və korporativ sirrin qorunub saxlanması ciddi nəzarətdə saxlanılır. Digər tərəfdən 
Neft Fondunun aidiyyəti bölmələrinin işçilərinin ixtisas səviyyəsinin artırılması məqsədi 
ilə onlar mütəmadi olaraq Fondun əməkdaşlıq etdiyi investisiya banklarının təşkil etdiyi 
bir sıra tədris seminarları və kurslara göndərilir. 

Reputasiya riski. Reputasiya riski təşkilatın maraqlı tərəfləri tərəfindən təşkilat haqqında 
mənfi fikirlərin yaradılması nəticəsində keçmiş biznes əlaqələrinin qorunub saxlanılması 
və yaxud yenilərinin yaradılması, eləcə də təşkilata yeni resursların cəlb edilməsində 
problemlərin yaranması ilə bağlı olan risklərdir. Təşkilatın maraqlı tərəfləri onun müştəriləri, 
tərəf müqabilləri, səhmdarları, tənzimləyiciləri və s. ola bilər. Təşkilat hər hansı qanun 
pozuntusu etmədən də reputasiya riskinə məruz qala bilər. Fond tərəfindən reputasiya riskinə 
xüsusi diqqət yetirilir və fəaliyyət göstərdiyi 10 il ərzində, xüsusən də, Mineral Ehtiyatların 
Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) sahəsində əldə 
etdiyi uğurları sayəsində Fond təkcə Azərbaycanda deyil, həmçinin beynəlxalq aləmdə öz 
nüfuzunu xeyli artırmış və müsbət reputasiya qazanmışdır.



N
izaminin ikinci poeması “Xosrov və Şirin” 1180-ci i ldə 
tamamlanmışdır. Bu əsər quruluşuna, obrazların dərinliyi 
və mürəkkəb, çoxpilləli mənasına görə, fars ədəbiyyatında 

klassik bədii və struktur sintezinə çatmış ilk poema sayılır. İlk baxışdan 
poemanın əsasını romantik rəvayət təşkil edir. Lakin, Nizamiyə xas 
olan tərzdə, insan ruhunun Allaha doğru can atmasını eyhamlı şəkildə 
təsvir edən dərin sufi fəlsəfənin inkişafının rəvayətlə yanaşı durması 
maraq doğurur. 

Bu poemanın süjeti Sasani dövrünə təsadüf edir və hər iki baş qəhrəman 
tarixi şəxsdir. Şirin adı Bizans, Suriya, Ərəb mənbələrində qeyd edilir. 
O, Arran hökmdarı Məhin-Banunun qohumudur. Xosrov isə Sasani 
sülaləsinin son hökmdarı olmuşdur. Şirin obrazının maraqlı səciyyəvi 
cəhətləri fars tarixçisi Balaminin salnaməsində saxlanmışdır. Burada 
Xosrov Pərvizin hökmdarlığından söhbət açılır, onun sevimli həyat 
yoldaşı Şirinin adı çəkilir: “İnsanlar arasında siması ondan gözəl, 
xasiyyəti ondan xoş olanı yox idi”. Nizami isə öz növbəsində Xosrov və 
Şirin məhəbbəti barədə tarixi salnamələri Bərdə şəhərində tapdığını 
iddia edirdi. 

Bu poemada Nizami, Şirinin dərin və mürəkkəb obrazını yaradır və 
məhz onu əsərinin baş qəhrəmanı edir. Şirin ağıllı, gözəl, vicdanlı 
və alicənab qadın, müdrik və ədalətli hökmdardır. Onun Xosrova 
olan sevgisi əsərdə qeyri-adi incəliklə göstərilmişdir. Bu sevgi saf və 
möcüzəvi idi. Şirin məhəbbətinin gücü ilə Xosrov başqalaşır, xudbinlik 
və qəddarlığını dəf edərək, ədalətli hökmdara çevrilir. Məhz bu da 
əsərin ideyasını təşkil edir. 

Poemada, şair üçün yeni olan, Fərhad obrazı marağı cəlb edir. Mahir 
daşyonan usta Fərhad xalqın nümayəndəsi olub, Xosrov kübarlığının 
tam əksidir. Şirinə olan alovlu sevgisi onu əməyə və yaradıcılığa 
ilhamlandırır. Xosrovdan fərqli olaraq, Fərhad alicənab, güclü, ədalətli 
və qorxmazdır. O, ucaboy və pəhləvan güclü gəncdir. Xosrov isə gözəl, 
qeyri-adi istedad və biliklərə malik, lakin boş və qayğısız həyat sürən, 
vaxtını kef məclislərində, ovda, əyləncələrdə keçirən insandır. 



İki qəhrəmanın Şirin sevgisi uğrunda rəqabətinin sonu faciəvi bitir. 
Satqınlıqla Xosrov tərəfindən şərəfsiz döyüşdə məğlub olan Fərhadın 
ölümündə, Nizami, gizli əlbirlik və hakimiyyət uğrunda qətl mövzusunu 
qaldırır.

Poema, Xosrovun ilk həyat yoldaşı Məryəmdən olan və sarayda yalanlar, 
alçaqlıq və ikiüzlülük mühitində böyüyən oğlu, Şiruyənin, analığına və 
hakimiyyətə olan ehtirası üzündən atasını öldürməsi və Xosrova sadiq 
qalan Şirinin də buna dözməyərək özünə qəsd etməsi barədə hekayə 
ilə tamamlanır. 

Xosrov və Şirin
Əfsunçu xəlvətdən çıxdı qəflətən,
Atəşpərəst kimi parladı birdən.
Şapurun üzündə Şirin özünə
Bir məhrəmlik gördü, baxdı gözünə.
Pis təsir etmədi Şirinə Şapur,
Hiss etdi surətdən xəbərli budur.
İşarə eylədi: “Çağırın gəlsin,
Yesin, içsin, bir az burda dincəlsin.
Bəlkə bu şəkildən verdi bir xəbər,
Hansı məzhəbdəndir? Kimdir? – Söyləyər”.
Kənizlər ətəklə yolu süpürüb,
Şəkli soruşdular Şapuru görüb.
Şapur dedi: “Bu dürr asan deşilməz,
Belə ayaq üstə deməyə gəlməz”.
Xam saysınlar deyə bu işdə onu,
Şapur dodağaltı dedi əfsunu.
Onun ayağını görüncə torda
Sakit davranmağı fərz bildi orda.
Xidmətçilər qaçıb Şirinə sarı
Nəql etdilər Şapur buyuranları.
Şirin eşitdikdə belə bəyanı,
Qızışdı, qaynadı səs sala-sala,



Durub gümüş dağtək düzəldi yola.
Ucaboylu pəri, mələküzlü qız
Şapurun yanına gəldi aramsız.
Sinəsi, qolları büllur kimi tər,
Saçları müşktək ruhu məst edər.
Saçlarını edib boynuna kəmənd,
Hörüb bağlamışdı boynunda bənd-bənd.
O həyəcanla ki, hindunu gəzir,
Etdi gözəlləri nazına əsir.
Mahir hindu onun könlünü çaldı,
Türk afət hindunun sorağın aldı.
Onu gəlinciktək oynadıb duran
Şəxslə oynayırdı özü bu zaman.
Qarşısındakı nəqş elə şirindi
Nəqqaş nə söz dedi, nə də ki dindi.
Gövhər qulağından örtük ataraq
Dəryatək gövhərə verirdi qulaq.
O duzlu dodaqlar, nazlı baxışlar
Şapuru səslədi, dindi biqərar.
Şirin dedi: “Bir an aşinalıq et,
Həmsöhbət ol mənə burda bir müddət”.
Bu sözü hiyləgər Şapur eşitcək
Öz-özünə dedi: “Dayanım gərək.”
O nərgiz gözlərin dilini bilən 
Hər nəyi vardısa itirdi birdən.
O, pəri üzlüyə min tərif dedi,
Pəri də Şapura “əyləş” söylədi.
Şirin soruşdu ki: “Kimsən, nəçisən?
Aşinalıq iyi duyuram səndən.”
Ona cavab verdi o püxtə adam:

“Yaxşıya, yamana çox rast olmuşam.
Allah açmış mənə bu göyü, yeri,
Məndən gizlətməmiş o heç bir sirri.
Balıqdan Ayadək bu yer bir yana,
Nə məna vardısa vaqifəm ona.



Məşriqdən başlamış Məğribə qədər
Bu böyük dünyanı gəzmədim hədər.”
Şapurda casərət görüncə Şirin
Soruşdu: “Mənası nədir bu şəklin?”
Rəssam cavab verdi: “İstəyirəm mən 
Uzaq olsun üzün bədnəzərdən.
Uzundur söhbəti bu şəklin, inan,
Ondan bir çox şey var qəlbimdə pünhan.
Mənzil xəlvət olsa bütün, deyərdim,
Bildiyimi tamam nəql eyləyərdim.”
Ordakı bütlərə sənəm əmr etdi,
Onlar da ulduztək dağılıb getdi.
Söz bilən meydanı yalqız görüncə 
Sözdən bir top atdı meydana incə.
Dedi: “Bu gördüyün pak üzlü insan
Düz yeddi iqlimə olub hökmüran.
İskəndər cəlallı, Dara vüqardır.
İskəndər, Daradan bir yadigardır.
Hüsndə göy ona “günəşim” deyir,
Bu torpaq üstündə Cəmşid nəslidir.
O, şahlar şahıdır, Xosrov Pərvizdir,
Şahənşahlıq ondan qüvvət kəsb edir.”
Şapur bu sözlərdən dedi bir qədər,
Şirinin canına yayıldı sözlər.
Şirin diqqət verib Şapura dərin,
Duyurdu dadını şirin sözlərin.
Hər şeydə Xosrovdan axtarıb nişan,
Hər nöqtə gəlincə dalırdı bir an.
Onun hər sözünə verirdi min rəng,
Daşdan ləl çıxarıb olurdu diltəng.
Sirrini açmağa verərək qərar,
Şapur sözü ona söylədi aşkar:

“Sözü gizlədirsən, ey pəri üzlü,
Sözünü pəritək deyirsən gizli.
Neçin öz içində gültək gülürsən?



Sözü şəkər kimi açıq söylə sən.
Dərman istəyirsən dərdinə əgər,
Gizlətmə, dərdini təbibə göstər”.
Şapurun sözündən o qeyzə gəldi,
Onun hirslənməsi necə gözəldi!
Aşıq olduğundan bir zaman hələ 
Sınadı Şapuru bəhanələrlə.
Müsahibini dost, yeri tək gördü,
Tabaqdan örtüyü çəkib götürdü.
Söylədi: “Ey abid, indi, sən allah,
Kömək elə, sənə gətirdim pənah!
Mən düşdüyüm bu iş xeyli çətindi,
Saçımtək dolaşmış fikrim də indi.
Elə vurulmuşam bu surətə mən,
Sanki gecə-gündüz surətpərəstəm.
Bu işdə birtəhər mənə et kömək,
Mən də bir gün sənə olaram gərək.
Sirrimi söylədim sənə mən açıq,
Sən də sirrini de, gəl meydana çıx.”
Bu sayaq görüncə əhvalı Şapur
Düşündü: “Doğrunu demək xoş olur!”
Qolunu qolbaqtək əvvəl öpərək,
Ayağına düşdü qızıl xal-xaltək,
And içdi, dedi: “Ey göylərin şamı!
Təxtə layiq gözəl, şahlar ilhamı!
Düşməninin günü gecəyə dönsün,
Könlün təzə aydan incəni görsün.
And olsun ona ki, pənahındayam,
Hər nə vardır gərək düz bir-bir sayam.
Nəqqaşlıqda böyük yerə çatmışam,
Xosrovun şəklini mən yaratmışam.
Rəssam çəkən şəklə oxşayır, fəqət
Cansız olur onun çəkdiyi surət.
Surət çəkmək – mənə məlumdur bu iş,
Can paltarı başqa yerdə tikilmiş.



Şapur Şirinə Xosrovun şəklini göstərir. “Xəmsə” 1539-1543-cü illər, Təbriz. 
London, Britaniya muzeyi.



Sən onun şəklinə vuruldun belə,
Özünü görəndə neylərsən, söylə?
Orda nurdan doğmuş dünya taparsan,
Gözlərin nurudur, özü də cavan,
Maraqlı, zirək və ayıq igiddir,
Ülfətdə ceyrandır, qəzəbdə bir şir.
Bir güldür ki, hələ görməmiş xəzan,
İlk bahar gəncliyi öyrənmiş ondan.
Hələ gül yanında bitməmiş şümşad.
Süsəni andırır o sərvi-azad.
Oxunun yeləyi tərlan canında,
Nilufəri suda, odu qanında.
Hələ günəşini örtməmiş duman,
Nə günəşdən qorxur, nə də buluddan.
Bir ətri cənnətə yüz qapı açar,
Ay gözəl üzündən utanıb qaçar.
Atı yəhərlədi – Rüstəm kimidir,
İçərkən görənlər Keyqubad bilir.
O gecə ki, Xosrov səxavət eylər,
Qarun xəznəsini aparar yellər.
Söhbətdə mərcandan inci çıxarar,
Bir vurğuda şirin qəlbini yarar.
Əyri üzəngisi tərpənən zaman
Yellər cilovunu çəkər tozundan.
Nəsəbini sorsan, söyləyim: Cəmşid,
Həsəbini sorsan, günəşdir, eşit!





42 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDU İLLİK HESABAT 2010

Neft Fondunun fəaliyyətinə operativ rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən vəzifəyə təyin edilən İcraçı direktor həyata keçirir. 

Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurası
Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinə ümumi nəzarət dövlət orqanlarının və ictimai təşkilatların 
nümayəndələrindən təşkil edilmiş Müşahidə Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Şura Fondun 
illik büdcə layihəsini, illik hesabat və maliyyə hesabatını auditor rəyi ilə birlikdə nəzərdən 
keçirir və rəy verir. Müşahidə Şurasının üzvləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən təsdiq olunur. Müşahidə Şurasının fəaliyyəti ictimai (əvəzi ödənilmədən) 
əsaslarla həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 noyabr 2008-ci il tarixli 73 nömrəli Sərəncamı 
ilə Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının aşağıdakı üzvlərdən ibarət yeni tərkibi 
təsdiq edilmişdir: 

Artur rasi-zadə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

valeh ələsgərov
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclis sədrinin müavini

vahid Axundov
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi siyasət məsələləri üzrə Dövlət müşaviri

Samir şərifov
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə naziri

şahin mustafayev
Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf naziri 

Elman rüstəmov
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının İdarə heyətinin sədri

mahmud Kərimov
Azərbaycan Respublikasının Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti
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2010-cu ildə Müşahidə Şurasının 3 iclası keçirilmişdir. Müşahidə Şurasının 9 iyul 2010-cu 
ildə keçirilmiş birinci iclasında Fondun 2009-cu ildə fəaliyyəti haqqında illik hesabat və 
maliyyə fəaliyyətinin auditinin nəticələri müzakirə edilərək məqbul hesab edilmiş və müvafiq 
qərar qəbul edilmişdir. Bundan başqa, Müşahidə Şurası Fondun 2010-cu il büdcəsinə 
dəyişikliklərin edilməsinə dair müvafiq qərar çıxarmışdır. 

Müşahidə Şurasının 24 sentyabr 2010-cu ildə keçirilmiş ikinci iclasında Neft Fondunun 
2010-cu il büdcəsinin xərc maddələrində dəyişikliklərin edilməsi məsələsinə baxılmış və 
təqdim olunmuş dəyişikliklərin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi 
barədə qərar çıxarılmışdır. 

Müşahidə Şurasının 16 dekabr 2010-cu ildə keçirilmiş üçüncü iclasında Neft Fondunun 
2011-ci il üçün büdcə layihəsi, o cümlədən Fondun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas 
istiqamətləri (investisiya siyasəti daxil olmaqla) və Fondun idarə edilməsi ilə bağlı illik 
xərclər smetasının layihələri müzakirə olunaraq məqbul hesab edilmiş və Fondun büdcə 
layihəsinin təsdiq edilmək üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi 
barədə qərar çıxarılmışdır. 

4. İDARƏETMƏ
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Dövlət Neft Fondunun təşkilati strukturu
Dövlət Neft Fondunun valyuta aktivlərinin ildən-ilə artması Fondun işçi heyətinin, xüsusilə 
də investisiya portfelinin idarə edilməsini təmin edən peşəkar mütəxəssislərin sayının 
artırılması zərurətini yaratmışdır. Bu zərurətdən irəli gələrək, Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fərmanı ilə 2010-cu ildə Dövlət Neft Fondunun ştat vahidlərinin sayı 80 
nəfərdən 110 nəfərə qədər artırılmışdır. Yeni ştat vahidlərinin sayına uyğun olaraq Fondun 
təşkilati strukturunda dəyişikliklər edilmişdir. Dəyişikliklərə əsasən Fondun investisiya 
portfelinin daha dərin diversifikasiyasını təmin etmək məqsədilə Vəsaitlərin idarə edilməsi 
müdiriyyətinə daxil olan İnvestisiya departamenti nəzdində üç şöbə - Sabit gəlirli qiymətli 
kağızlar üzrə, Səhmlər və alternativ investisiyalar üzrə, Pul bazarları və valyuta əməliyyatları 
üzrə şöbələr, bundan başqa, Risklərin idarə edilməsi departamentinin nəzdində iki şöbə 

- Vəsaitlərin Strateji Bölüşdürülməsi / Risklərin və gəlirliliyin ölçülməsi şöbəsi və Xarici 
menecerlərə nəzarət / Təhlil şöbəsi yaradılmışdır.

Dövlət Neft Fondu tərəfindən həyata keçirilən xarici maliyyə bazarlarında investisiya 
fəaliyyəti Fondun tərkibində fəaliyyət göstərən üç ofis – Ön, Orta və Arxa ofislər vasitəsilə 
aparılır. Ön və orta ofislərin funksiyalarını Vəsaitlərin idarə edilməsi müdiriyyəti nəzdində 
yaradılmış İnvestisiya və Risklərin idarə edilməsi departamentləri həyata keçirir.

İnvestisiya departamenti (Ön ofis)
İnvestisiya depar tamenti maliy yə bazarlarındakı vəziy yəti təhlil edərək investisiya 
strategiyasının hazırlanmasını və mövcud strategiyaya uyğun olaraq sabit gəlirli qiymətli 
kağızların alqı-satqısı üzrə əməliyyatları, səhmlər bazarı üzrə monitorinqi həyata keçirir. 
Departamentdə müxtəlif valyutaların alqı-satqısı, depozitlər, qısamüddətli kağızlar və pul 
bazarına dair əməliyyatların aparılması təmin edilir. Departamentdə 3 şöbə fəaliyyət göstərir:
•	 Sabit gəlirli qiymətli kağızlar üzrə şöbə;
•	 Səhmlər və alternativ investisiyalar üzrə şöbə;
•	 Pul bazarları və valyuta əməliyyatları üzrə şöbə.

Risklərin idarə edilməsi departamenti (Orta ofis)
Risklərin idarə edilməsi departamenti Fondun investisiya siyasəti və vəsaitlərin strateji 
bölüşdürülməsi (VSB) ilə əlaqədar təhlil və təkliflərin hazırlanması, seçilmiş VSB-yə uyğun 
bençmarkın seçilməsi və ya kompozit bençmarkın qurulması, “risk büdcəsi”—bençmarkdan 
mümkün kənarlaşmalar üzrə təkliflərin hazırlanması işini həyata keçirir. Eyni zamanda, 
risklərin ölçülməsi və idarə edilməsi, gəlirliliyin hesablanması və gəlirlilik maddələrinə 
görə bölüşdürülməsi, qaydalara tabe olunmasına nəzarət, riyazi təhlil, hesablamalar və 
araşdırmaların həyata keçirilməsi, modelləşdirmə, gələcək gəlirlər axınının modelləşdirilməsi 
və xarici menecerlərin fəaliyyətinə nəzarət funksiyaları da bu departamentdə həyata 
keçirilir. Departamentdə 2 şöbə fəaliyyət göstərir:
•	 Vəsaitlərin Strateji Bölüşdürülməsi/ Risklərin və gəlirliliyin ölçülməsi şöbəsi; 
•	 Xarici menecerlərə nəzarət / Təhlil şöbəsi.

4. İDARƏETMƏ
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Hesablaşmalar departamenti (Arxa ofis)
Arxa ofisin funksiyalarını Fondun Maliyyə və əməliyyatlar müdiriyyəti nəzdində fəaliyyət 
göstərən Hesablaşmalar departamenti həyata keçirir. 

Hesablaşmalar departamentində əqdlərin müəyyən edilmiş norma və qaydalara uyğunluğu 
yoxlanılır, əqdlərin verifikasiyası və icrası təmin edilir, eləcə də hesabların açılmasına dair 
sənədləşmə işləri həyata keçirilir və xarici menecerlərə verilən vəsaitlərin idarə edilməsi 
üzrə fəaliyyəti təhlil edilir.

Büdcə proqnozlaşdırma və layihələr departamenti 
Büdcə proqnozlaşdırma və layihələr departamenti Fondun gəlir və xərcləri haqqında 
proqnozların hazırlanması, Fondun büdcə fəaliyyətinin təşkili, iqtisadi təhlil, strateji araşdırma 
və makroiqtisadi modelləşdirmənin aparılması, Fondun Müşahidə Şurasının fəaliyyətinin 
təşkili və Fondun vəsaiti hesabına həyata keçirilən layihələrin maliyyələşdirilməsinin təşkili 
istiqamətində fəaliyyəti həyata keçirir.



İCRAÇI DİREKTOR

Vəsaitlərin İdarə edilməsi 
müdiriyyəti

Maliyyə və Əməliyyatlar 
müdiriyyəti

İnvestisiya departamenti

Sabit gəlirli qiymətli 
kağızlar üzrə şöbə

Səhmlər və alternativ 
investisiyalar üzrə şöbə

Pul bazarları və valyuta 
əməliyyatları üzrə şöbə

VSB/risklərin və gəlirliliyin 
ölçülməsi şöbəsi

Xarici menecerlərə 
nəzarət/Təhlil şöbəsi Aktivlərlə iş üzrə şöbə İnformasiya

Texnologiyaları şöbəsi

İnformasiya 
Təhlükəsizliyi şöbəsi

Mühafizə şöbəsiTəsərrüfat şöbəsi

Risklərin İdarə 
edilməsi departamenti

Hesablaşmalar
departamenti

Mühasibat  Uçotu və 
Hesabatı departamenti

Büdcə proqnozlaşdırma 
və  layihələr departamenti

Neft Kontraktları 
departamenti İnzibati departament

İnsan Resursları 
departamenti

Təhlükəsizlik 
departamenti

Hüquq departamenti

İCRAÇI DİREKTORUN OFİSİ:
İcraçı direktorun köməkçisi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
MHŞT üzrə katiblik
Daxili Audit
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Sxem 4.1. Dövlət Neft Fondunun təşkilati strukturu



İCRAÇI DİREKTOR

Vəsaitlərin İdarə edilməsi 
müdiriyyəti

Maliyyə və Əməliyyatlar 
müdiriyyəti

İnvestisiya departamenti

Sabit gəlirli qiymətli 
kağızlar üzrə şöbə

Səhmlər və alternativ 
investisiyalar üzrə şöbə

Pul bazarları və valyuta 
əməliyyatları üzrə şöbə

VSB/risklərin və gəlirliliyin 
ölçülməsi şöbəsi

Xarici menecerlərə 
nəzarət/Təhlil şöbəsi Aktivlərlə iş üzrə şöbə İnformasiya

Texnologiyaları şöbəsi

İnformasiya 
Təhlükəsizliyi şöbəsi

Mühafizə şöbəsiTəsərrüfat şöbəsi

Risklərin İdarə 
edilməsi departamenti

Hesablaşmalar
departamenti

Mühasibat  Uçotu və 
Hesabatı departamenti

Büdcə proqnozlaşdırma 
və  layihələr departamenti

Neft Kontraktları 
departamenti İnzibati departament

İnsan Resursları 
departamenti

Təhlükəsizlik 
departamenti

Hüquq departamenti

İCRAÇI DİREKTORUN OFİSİ:
İcraçı direktorun köməkçisi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
MHŞT üzrə katiblik
Daxili Audit
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N
izaminin üçüncü poeması olan ”Leyli və Məcnun” 1188-ci ildə 
I Ahsitan şahın sifarişi ilə yazılmışdır. Bu poemanın əsasını 
iki gəncin dərin, hədsiz məhəbbəti təşkil edir. Bu məhəbbət 

saf və müqəddəs, faciəvi və məhkumdur.

Dramaturgiya cəhətdən bu əsər Qeys - Leyli birliyinin qovuşmalarının 
imkansızlığına gətirən açıq müqəddimələrin olmaması ilə unikaldır. 
Onlar hər ikisi eyni var-dövlətə malik adlı-sanlı ailələrdən olub, 
gözəl təhsil və tərbiyə almış və nəhayət, gənc və gözəl insanlardır. 
Lakin Nizami, bu cür saf və zərif hisslərin reallaşa bilməyəcəyi 
cəmiyyətin sosial və mənəvi həyatının dərin qatlarını qaldırır.  
Qeysin cəmiyyətdə hökmranlıq edən riyakar mənəviyyat qanunlarına 
əsasən yaşamaq istəməyən qeyri-adi insan olması səbəbindən, onun 
elçiləri rədd edilir. Onun məhəbbəti coşğun və ehtiraslıdır. Məhz buna 
görə onun dəli Məcnun adlandırıldığı cəmiyyətə meydan oxuyaraq, bu 
cəmiyyəti tərk etməyə qərar verir. 

Leylini dəlicəsinə sevən, fədakarlığa hazır, varlı, əsilzadə İbn-Salamın 
son dərəcə yekparə obrazı da dramaturgiya cəhətdən mürəkkəb və 
çoxmənalıdır. O, bu növ əsərlərdən fərqli olaraq, Qeysin əksi deyil və 
mənfi obraz kimi qələmə verilmir. O, Leyliyə layiqdir, lakin Leylinin 
Məcnuna olan müqəddəs sevgisinin gücü onlar arasında keçilməz 
səddə dönür. 

Nizami əsərin əsas qəhrəmanı – Məcnun obrazının təşəkkül və 
inkişaf dövrünü təsvir edir. Bütün poema boyunca qəhrəmanların 
münaqişəni sülh yolu ilə həll etmə cəhdləri sonda uğursuzluğa düçar 
olaraq, Məcnunun tədricən tamamilə başqa ruhi vəziyyətə düşməsi ilə 
nəticələnir. Biz, onun Leyliyə olan sevgisinin qeyri-cismani, dərkedici 
xarakter almasının və ən ali zirvəyə çatmasının şahidi oluruq. Leylinin 
həyat yoldaşı rəhmətə gedir. Artıq onların məhəbbətinə heç nə mane 
olmamalıdır və onlar bir-birinə qovuşa bilər, lakin artıq çox gecdir – 
cəmiyyətlə əlaqəni kəsən Məcnunun, Leylinin adi, insani məhəbbətinə 
ehtiyacı yoxdur. Leyli onun əlçatmaz idealı, ilahi xülyasına çevrilmişdir. 
Məcnun bundan sonra, adi məhəbbətə qadir deyil, onun eşqi ilahi və 
müqəddəsdir. Bunu anlayan Leyli, Məcnunun qəlbində yaşayan həmin 



ideal obraza təslim olaraq vəfat edir. Nizaminin bu poeması ideya etibarı 
ilə əsl sufi əsərdir. Bu əsərdə insanın “adi Mənliyi” dəf edərək “ilahi 
Mənlikdə” var olmaq arzusu əks olunur. 

Leyli və Məcnun
Əfsanə yaradan bir sahibhünər
Bu qəmli dastanı belə nəql edər:
O yatağı səhra, o balınçı dağ, 
Bu saxsı evdəki o solğun zanbaq
Ata matəmini çatdırıb başa,
Yenə də üz tutub, qaçdı dağ-daşa.
O, vəhşi çölləri bir gün tərk etdi,
Yarının yurduna üz tutub getdi.
Gördü ki, vəfanın çəkdiyi qələm
Leylini Məcnunla yazmışdır bahəm.
Eşdi dırnağıyla yerin layını,
Özünü saxlayıb pozdu tayanı.
Görənlər dedi ki: “Bu necə işdir?
O iki rəqəmdən biri getmişdir”.
Dedi ki: “Birini pozsa da qədər,
Bir ad ikimizə kifayət edər.
Aşiqi axtarıb gəzsə bir insan,
Onun yarını da qoy tapsın ondan”.
Bu vaxt soruşdular, dedilər: “Nədən
O itmiş ortadan, itməmisən sən?
Dedi: “Yaxşı düşməz mənimçün artıq,
Mən özüm məğz olam, o isə qabıq.
Mən dostun örtüsü olsam da ancaq,
Xoşdur o məğz üstdə bir qabıq olmaq”.
Deyib, o yerlərdə tutmadı qərar,
Gah yolla gedirdi, gah yoldan kənar.
O, aşiqlər kimi dilində qəzəl
Gəzirdi bir təbib, bir mehriban əl.
İnsan adətindən əl götürərək,



İpini qırmışdır o, vəhşilər tək.
Çöl vəhşisi kimi o, zaman-zaman
Yeyib yaşayırdı yaşıl otlardan.
O, topdan, vəhşidən qorxmurdu bir dəm
Vəhşilər olmuşdu Məcnuna həmdəm.
Ona yetişməsin deyə bir zaval,
Keşikdə durardı şir ilə maral.
Çöldə nə qədər ki, vəhşilər vardı,
Onun qulluğunda hazır durardı.
Aslanı, maralı, tülkünü, qurdu
Yığıb yol üstündə ordugah qurdu.
Hamsı qulluğunda durmuşdu sayaq,
O da şah olmuşdu Süleyman sayaq.
Şahin qanadından günlüyü vardı,
Nəşinə qaraquş kölgə salardı.
O qədər böyükdü ondakı şahlıq,
Vəhşilər vəhşətdən çıxmışdı artıq.
Qoyun qurd belinə yatıb qalırdı,
Maral şir üstünə ayaq alırdı.
Düzəlmişdi itlə dovşan arası,
Şir südü əmirdi ahu balası.
Məcnun yol gedirdi əlində canı,
Vəhşiylə dolmuşdu onun dörd yanı.
Yatacağı yeri görərdi,
Ona quyruğuyla yer süpürərdi.
Ahu sığallardı yanaqlarını,
Qoynuna alardı ayaqlarını.
Onun cüyür kimi həmdəmi vardı.
Maral sağrısına o, baş qoyardı.
Başının üstündə şir diz çökərək,
Keşikçi durmuşdu qılınc çəkərək.
Canavar olmuşdu ona pasiban.
Canını edərdi yolunda qurban.
Vəhşidən doğulmuş yırtıcı pələng
Öz təbiətini eyləmişdi tərk.



Çöl heyvanlarından iki-üç qatar
Onun ətrafında tutmuşdu qərar.
Vəhşilər içində tək oturmuşdu,
Elə bil, qoşunlu bir şah durmuşdu.
Qorxaraq ordakı yırtıcılardan,
Onun yaxınına gəlməzdi insan.
İzinsiz gəlsəydi ora bir nəfər,
Didib parçalardı onu vəhşilər.
İzinlə gəlsəydi yanına hər kəs,
Vəhşi heyvanlardan çıxmazdı bir səs,
İstər qohum olsun, istərsə tanış
Yaxına gəlməzdi izin almamış
Gedirdi vəhşilər yanınca hər an,
Sanki sürüsüylə gedirdi çoban.
Vəhşilər mülkündə tutmuşdu qərar,
Vəhşiylə dost olan, vəhşi də olar.
Yanına ahular çox toplanardı,
Qəribə, çox şıltaq bir ahu vardı:
Oynağan və zirək bir ahuydu bu,
Sağrısı çox hamar, ucaydı boynu.
O çox xoş gələrdi bizim Məcnuna,
Ayrıca bir qayğı bəslərdi ona.
Yanına çəkərək o, yoldaşını,
Tutub sığallardı onun başını.
Hər gün o gözləri öpməyi vardı, 
O gözlər Leylini xatırladardı.
Camaat qalmışdı bu işə heyran,
Onun vəhşilərlə dost olmağından.
Kimin ki, sevdası, eşqi solmazdı,
Məcnunu görməmiş sakit olmazdı.
Hər gün bir diyardan gələn yolçular
Onun ətrafında tutardı qərar.
Tutduğu orucu sındırsın, deyə,
Yeməklər gələrdi ona hədiyyə.
Xeyməgah quraraq şir dərisindən,



İgidlər qəlbini üzərdi bilsən.
Yemi vəhşilərə paylardı bütün,
Özüsə bir tikə yeyərdi hər gün.
Vəhşi heyvanlara o, il uzunu
O qədər verdi ki, öz ruzusunu,
Ruzi verən bilib onu hər heyvan,
Səcdəyə durardı gördüyü zaman.
Ondan ayrılmazdı bir dəm vəhşilər,
Gəlib yem alardı hər axşam, səhər.
Bir eli aldadar verilən ehsan,
Ehsana qul olar hər azad insan.



Məcnun səhrada. “Xəmsə” 1539-1543-cü illər, Təbriz.  
London, Britaniya muzeyi.
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5. NEfT foNdu—şəffAf SuvErEN foNd 

5.1. Neft Fondunun ictimaiyyətə açıqlama vasitələri
Yaradıldığı gündən etibarən şəffaflıq Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən 
birini təşkil edir. Neft Fondu tərəfindən şəffaflığın təmin edilməsi ilk növbədə Fondun 
maliyyə fəaliyyəti haqqında hesabatının müstəqil beynəlxalq nüfuzlu auditor tərəfindən 
yoxlanılması vasitəsilə həyata keçirilir. 

Dövlət Neft Fondunun İnformasiya Siyasəti. Dövlət Neft Fondunun ictimaiyyətlə əlaqələri 
və kütləvi informasiya vasitələri ilə (KİV-lə) münasibətləri Fondun İcraçı direktoru tərəfindən 
təsdiq edilmiş Neft Fondunun İnformasiya Siyasətinə uyğun olaraq qurulur. Fondun 
İnformasiya Siyasəti Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktorunun 20 aprel 2007-ci il tarixli 
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Neft Fondunun İnformasiya siyasəti “İnformasiya əldə 
etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Fondun ictimaiyyətlə 
əlaqələrinin düzgün koordinasiya edilməsini, effektli idarə edilməsini, ictimaiyyətin Fondla 
bağlı informasiya ehtiyaclarının ödənilməsini və Fondun şəffaf dövlət təşkilatı imicinin 
qorunmasını və inkişaf etdirilməsini təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Neft Fondunun 
ictimaiyyətə informasiya açıqlama vasitələrinə əsasən aşağıdakılar daxildir:
•	 Pres-relizlər;
•	 Rüblük və illik hesabatlar;
•	 Neft Fondunun rəsmi internet səhifəsi;
•	 Mətbuat konfransları;
•	 Kütləvi informasiya vasitələri (KİV) vasitəsilə məlumatın çatdırılması. 

Pres-reliz kütləvi informasiya vasitələri ilə təcili yayılmalı olan informasiyanı əks etdirən 
xüsusi bülletenlərdir. Pres-reliz geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulan və Fond haqqında 
faydalı informasiyanı və ya mühüm yeniliyi əks etdirən məlumatdır. Pres-reliz mətbuatda 
dərc edilmək və ictimaiyyətin məlumatlandırılması üçün Fondun İctimaiyyətlə əlaqələr 
şöbəsi  tərəfindən yayılır. Neft Fondu hər rüb Fondun aktivləri, həyata keçirilən layihələr, 
gəlirlər və xərclər barədə dövri mətbuatda pres-relizlər yayır. Bundan başqa Fondun İcraçı 
direktorunun işgüzar səfərləri, Fondda keçirilən müxtəlif tədbir və görüşlər barədə pres-
relizlər vasitəsilə ictimaiyyət məlumatlandırılır. 

Neft Fondu Azərbaycan Respublikasının “İnformasiya əldə etmək haqqında” Qanunu və 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İnformasiya Siyasətinə uyğun olaraq təbii 
ehtiyatların idarə olunmasından əldə edilən gəlirlər və onların xərclənməsi istiqamətlərinin 
ictimaiyyətə çatdırılmasında şəffaflığın təmin olunması üçün gəlir və xərcləri haqqında 
rüblük məlumatları, fəaliyyəti barədə illik hesabatları, MHŞT-nin tətbiqi barədə məlumatları 
mətbuatda və Neft Fondunun internet səhifəsində (www.oilfund.az) mütəmadi olaraq 
dərc etdirir. 

Hər il beynəlxalq nüfuzlu auditorlar tərəfindən Neft Fondunun fəaliyyəti audit olunur. Dövlət 
Neft Fondunun 2010-cu il üzrə maliyyə fəaliyyətinin auditi Ernst ənd Yanq şirkəti tərəfindən 
keçirilib. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası tərəfindən Dövlət 
Neft Fondunun 2008 və 2009-cu illər üzrə vəsaitinin idarə olunması və istifadəsi ilə bağlı 
audit yoxlaması keçirilib. 
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Neft Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı ictimaiyyətə dəqiq məlumatların çatdırılması məqsədi 
ilə media nümayəndələri üçün hər rüb mətbuat konfransları təşkil edilir. Fondun İcraçı 
direktorunun bir çox nüfuzlu yerli və beynəlxalq KİV-ə müsahibələri təşkil edilir. 

Neft Fondu ictimaiyyət nümayəndələrinin suallarının cavablandırılmasında hər zaman 
maraqlıdır. Hər gün Fonda daxil olan müxtəlif şifahi və yazılı sorğular “İnformasiya əldə 
etmək” haqqında Qanunda nəzərdə tutulmuş vaxt çərçivəsində və sahibi olduğumuz 
informasiyanın təmin edilməsi şərtilə cavablandırılır.

Bu gün bir çox KİV-lər, QHT-lər, müstəqil ekspertlər Neft Fondunu vətəndaşların sorğu, sual 
və məktublarını vaxtında və ətraflı cavablandıran dövlət qurumu kimi yüksək qiymətləndirirlər.

5.2. Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye 
Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MHŞT) sahəsində fəaliyyət
MHŞT barədə. Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq 
Təşəbbüsü (MHŞT) hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin edilməsinə 
yönəldilmiş bir təşəbbüsdür. Təşəbbüs 2002-ci ilin sentyabrında Yohannesburqda Böyük 
Britaniyanın baş naziri Toni Bleyer tərəfindən bəyan edilib. MHŞT üzrə 1-ci beynəlxalq 
konfrans 2003-cü il iyunun 17-də Londonda keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti həmin konfransda 
iştirak etmiş və Azərbaycanın bu beynəlxalq Təşəbbüsə qoşulduğunu bəyan etmişdir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 13 noyabr 2003-cü il tarixli Sərəncamı ilə 
MHŞT üzrə Komissiya yaradılmışdır. Neft Fondunun İcraçı direktorunun sədrlik etdiyi 
Komissiyanın tərkibinə Xarici İşlər, İqtisadi İnkişaf, Sənaye və Energetika, Maliyyə, Vergilər, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirliklərinin, Dövlət Statistika Komitəsinin, Dövlət Neft 
Şirkətinin nümayəndələri, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniyadakı səfiri 
daxil edilmişdir.

MHŞT şirkətlər, hökumətlər, sərmayəçilər və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları tərəfindən 
dəstəklənən könüllü təşəbbüsdür. MHŞT-ni tətbiq edən ölkələr üçün təşəbbüsün əhəmiyyəti 
hökumət tərəfindən sərmayəçilər və beynəlxalq maliyyə institutları üçün tam şəffaf 
investisiya mühitinin yaradıldığını nümayiş etdirməkdən ibarətdir. MHŞT hesabatlılığın 
genişlənməsinə, yüksək templi iqtisadiyyat və siyasi sabitlik ilə təmin edilmiş dövlət 
idarəçiliyinin formalaşmasına təkan verir. Bu da öz növbəsində neft, qaz və digər mədən 
sənayesi sektorları sahəsində gəlirlər ətrafında olan mübahisələrin qarşısını almağa 
köməklik edir.

2004-cü il noyabrın 24-də MHŞT üzrə Komissiya, yerli və xarici neft və qaz şirkətləri və 
qeyri-hökumət təşkilatlarının Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası arasında 
MHŞT-nin Azərbaycanda tətbiqinə dair Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu imzalanmışdır. 

5. NEFT FONDU—ŞƏFFAF SUVEREN FOND 
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Memorandumda nəzərdə tutulmuş mexanizmə uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti Təşəbbüs 
üzrə hesabatlarını açıqlayır. Memoranduma əsasən hökumətin və şirkətlərin hesabatlarını 
təhlil edərək tutuşdurmaq üçün hər hesabat dövrü üzrə beynəlxalq nüfuzlu audit şirkəti 
seçilir. Audit şirkətinin seçilməsi məqsədilə tender keçirilir və onun qalibi Memorandum 
tərəflərinin nümayəndələrindən ibarət Seçim Qrupu tərəfindən müəyyən olunurdu.

2010-cu ildə Neft Fondu MHŞT-nin həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. 

2010-cu ildə MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrup (ÇQ) yaradılmışdır. Seçim Qrupunun vəzifələri 
ÇQ-yə keçmişdir. 2010-cu il fevralın 4-də keçirilmiş ÇQ-nin iclasında Mədən Sənayesində 
Şəffaflığın Artırılması üzrə QHT Koalisiyası MHŞT üzrə 11-ci hesabat (2009-cu ilin ilk 6 
ayı) - hökumətin hesabatı və Müstəqil Mühasiblərin Rəyi ilə bağlı öz rəyini açıqlamışdır. 
2010-cu il mayın 14-də MHŞT üzrə ÇQ-nin iclasında Mur Stefens audit şirkəti tərəfindən 
yoxlanılmış Azərbaycan Respublikası Hökumətinin mədən hasilatı sənayesində əldə etdiyi 
məcmu daxilolmaları barədə 12-ci hesabatı (2009-cu il üzrə) açıqlanmışdır. 2010-cu il 
oktyabrın 25-də keçirilmiş MHŞT üzrə ÇQ-nin iclasında Mur Stefens audit şirkəti tərəfindən 
yoxlanılmış Azərbaycan Respublikası Hökumətinin mədən hasilatı sənayesində əldə etdiyi 
məcmu daxilolmaları barədə 13-cü hesabatı (2010-cu ilin ilk 6 ayı üzrə) açıqlanmışdır. 
Hesabatlara eyni zamanda hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən şirkətlərin təqdim etdikləri 
fərdi hesabatların təhlili əsasında audit şirkətinin verdiyi rəylər (Müstəqil Mühasiblərin 
Rəyi) də daxildir. 2010-cu il iyunun 29-da və noyabrın 12-də keçirilmiş MHŞT üzrə ÇQ-nin 
iclaslarında müvafiq olaraq QHT Koalisiyasının MHŞT üzrə 12-ci və 13-cü hesabatlar ilə 
bağlı rəyləri açıqlanmışdır. İclasda 2011-ci il üçün iş planı təsdiq edilmiş, eyni zamanda 
MHŞT-nin tətbiqi sahəsində Azərbaycanın nailiyyətləri və MHŞT-ni tətbiq edən digər 
ölkələrdə yalnız illik hesabatların açıqlandığı nəzərə alınaraq, MHŞT hesabatlarının ildə 
bir dəfə illik hesabat şəklində açıqlanmasına dair qərar qəbul edilmişdir.

2010-cu il fevralın 9-10-da Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində, 2010-cu il aprelin 15-16-da 
Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində, 2010-cu il oktyabrın 19-20-də Tanzaniyanın Dar-Əs-
Salam şəhərində, 2010-cu il dekabrın 13-14-də Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində MHŞT 
üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin iclasları keçirilmiş, MHŞT üzrə hökumət Komissiyasının 
sədri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun İcraçı direktorunun başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti qeyd edilən iclaslarda  iştirak etmişdir.

2010-cu il fevralın 25-də Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited Şirkəti, 2010-
cu il martın 3-də “Neftechala Operating Company Ltd” şirkəti və 2010-cu il martın 15-də 
“Shirvan Operating Company Limited” şirkəti MHŞT-nin Azərbaycanda tətbiqinə dair 
Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumuna qoşulmaları barədə aktı imzaladılar. Bununla, MHŞT-
nin Azərbaycanda tətbiqinə dair Memorandumu imzalamış şirkətlərin sayı 30-a çatmışdır.  

5. NEFT FONDU—ŞƏFFAF SUVEREN FOND 
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5.3. Suveren Fondların Beynəlxalq Forumu
Suveren Fondların Beynəlxalq Forumu (SFBF) Suveren Fondların Beynəlxalq İşçi Qrupunun 
2009-cu il aprelin 5-6-da Əl-Küveyt şəhərində keçirilmiş iclasında yaradılmışdır. SFBF könüllü 
qrup olub, əsas məqsədi Suveren Fondların ümumi maraqlarına dair məsələlər ətrafında 
fikir mübadiləsi aparmaq və Santyaqo prinsipləri və Suveren Fondların fəaliyyətlərinin 
anlaşılmasını asanlaşdırmaqdır. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu SFBF-nin aktiv üzvüdür və davamlı olaraq 
Forumun iclaslarında iştirak edir. Təsadüfi deyil ki, SFBF-nin ilk görüşü 2009-cu il 8-9 
oktyabr tarixlərində Azərbaycan hökuməti və Dövlət Neft Fondunun təşkilatçılığı ilə Bakı 
şəhərində keçirilmişdir.

SFBF-nin növbəti görüşü 2010-cu ilin 8-11 may tarixlərində Avstraliyanın Sidney şəhərində 
keçirilmişdir. SFBF-nin üzvləri Santyaqo Prinsipləri, eləcə də cari bazar şərtləri nəzərə 
alınmaqla formalaşmaqda olan investisiya meylləri və hazırlanmaqda olan siyasi islahatlar 
gündəliyi ətrafında fikir mübadiləsi aparmışdır. Müzakirə olunan vacib məsələlərdən biri 
də suveren fondların investisiya yatırdığı ölkələr ilə uzunmüddətli investisiya kapitalının 
sərbəst axınına nail olunmasına istiqamətlənmiş dialoqun davam etdirilməsi olmuşdur. 
Görüşdə SFBF-nin tərkibində fəaliyyət göstərən hər üç alt-komitənin işindəki irəliləyişlər 
nəzərdən keçirilmiş və Forumun gələcək iş planları yenilənmişdir. 

2010-cu il ərzində Dövlət Neft Fondunun aktiv iştirakı ilə Santyaqo prinsiplərinin tətbiqi 
ilə əlaqədar sorğu hazırlanmış və SFBF-nin üzvü olan suveren fondlara göndərilmişdir. 
Sorğunun nəticələri əsasında hazırlanan hesabat SFBF-nin 2011-ci ilin may ayında 
Çinin Pekin şəhərində keçirilən görüşündə Forumun bütün üzvləri tərəfindən nəzərdən 
keçirilmişdir və bu hesabatın iyul ayında SFBF-nin internet səhifəsi vasitəsi ilə ictimaiyyətə 
açıqlanması planlaşdırılır.

Santyaqo Prinsiplərinin 24-cü prinsipinə əsasən Neft Fondu bu prinsiplərin tətbiqi ilə 
bağlı ilk hesabatını ictimaiyyətə açıqlamışdır. Hesabat ilə ətraflı şəkildə Əlavə 1-də tanış 
olmaq olar.

5. NEFT FONDU—ŞƏFFAF SUVEREN FOND 



N
izaminin “Yeddi Gözəl” poeması təqribən 1196-cı i ldə 
yazılmışdır. Poemada iki süjet xətti vardır - Bəhram şahın 
tarixi və ilk süjet xətti ilə heç bir əlaqəsi olmayan, şifahi xalq 

yaradıcılığına aid fantastik hekayələrdən ibarət haşiyəvi novella silsiləsi. 

Bəhram hələ gənc yaşlarında, yaşadığı sarayda, əvvəllər varlığından 
xəbərdar olmadığı otaq tapır. Bu otağın divarında qeyri-adi şəkil təsvir 
olunmuşdur: Bəhram özü və əhatəsində yeddi əfsanəvi gözəl. Atasının 
ölümündən sonra taxt sahibi olan kimi, o, rəsmlərini Xəvərnaqdə 
gördüyü yeddi şahzadə (hind, türkmən, horəzm, slavyan, ərəb, bizans 
və iran) ilə evlənir. Bəhramın əmri ilə ən yaxşı memar onun arvadları 
üçün bağlı-bağçalı, gümbəzlərlə örtülü yeddi saray ucaldır. Hər gümbəz 
aid olduğu həftənin günü və planetlə əlaqədar astroloji anlayışa müvafiq 
rəngə boyanır. Maraqlısı odur ki, Avropa xalqlarının təqvimləri də 
Babilin astroloji baxışları ilə əlaqədar olan bu simvolikadan istifadə 
edir. Babil məbədlərinin həftənin günü və planetlərlə əlaqədar olaraq, 
yeddi pilləli və divarlarının yeddi rəngdə olduğu məlumdur. 

Bəhram günün rənginə müvafiq geyinərək, hər sarayda bir gecə keçirir. 
Saraylardakı müxəlləfat da eynilə günün rənginə müvafiq qurulur. Hər 
şahzadə, növbə ilə, musiqi müşayiəti altında Bəhrama öz ölkəsinin 
rəvayətini danışır. 

“Yeddi Gözəl” poemasında, Nizami, onu dərindən narahat edən müdrik 
və ədalətli hökmdar probleminə müraciət edir. 421-438-ci illərdə 
hökmdarlıq edən əfsanəvi Sasani şahı Bəhram və ya V Varaxran Bəhram 
Gurun proobrazıdır. Əsərin əsas ideyası həqiqi hökmdarın bir çox 
istedadlara və geniş biliklərə malik olması, öz xalqının qayğısına qalması, 
dövlətin idarə edilməsində isə müdrik həyat təcrübəsinə əsaslanmasının 
mühümlüyünü göstərməkdir.



Bəhram-Gur və Fitnə ov zamanı. “Xəmsə” 1539-1543-cü illər, Təbriz.  
London, Britaniya muzeyi.



Yeddi Gözəl
Bəhram şah bir səhər çıxdı şikara,
Üz qoydu çöllərə, uca dağlara.
Öz kəhər atıyla, qovhaqov saldı,
Şur çəkdi, gur vurdu, atdı, o saldı...
...Səhrada atlılar bağlayıb dəstə,
Gurları qovdular Bəhramın üstə,
Gur dırnaqlı kəhər altında oynaq
Durmuşdur pusquda şah aslan sayaq.
Gur saçan əlinin hünəri vardı,
Kirişi boşaldıb ox doldurardı.
Oxları torpağa saçardı alov,
Həm də hey vururdu, salırdı bol ov.
Gur budu olanda kabab gərəkdir,
Demək od gərəkdir, şərab gərəkdir.
Şahın o gur vuran iti peykanı
Odur ki, döndərdi oda hər yanı.
Oxu yağdırardı uçarkən alov,
Bişərdi o saat hər vurulan ov.
Qarşıya çıxandan əsər qoymazdı,
Peylərdi, peylərdi yenə doymazdı.
İzləyirdi ovu, gəzirdi dağ-daş,
Yanında ay kimi gözəl qaravaş.
Soruşsanız onun siz, nədir adı,
Bu şən fitnəkarın Fitnədir adı.
Baxışı məxmurdu, gözləri durğun,
Şah ona vurğundu, o şaha vurğun.
Cənnət baharıtək üzü təzə, şən,
Yerişi taxılın üstündə əsən
Üzləri oxşayan yelə oxşardı,
Duruşunda başqa incəlik vardı,
Paldavadan şirin, dadlı, yumşaqdı,
Sanki bal qatılan gərəydi, yağdı.
O bütün hüsnüylə bir nəğməzəndi,



Dilbər rəqqasəydi, mahir süzəndi.
Etsəydi səsini kamançaya tuş,
Vurulub düşərdi göydən uçan quş.
Şah onu dinlərdi ovda, işrətdə,
Keçirdi dəmləri istirahətdə.
Fitnə çəng çalardı, şah gur vurardı,
Bu ovlar, o isə büsat qurardı...
Ansızın büründü toza düzəngah,
Sıçratdı atını ov üstünə şah.
Özünü gurların səmtinə saldı,
Qızğın şirlər kimi ox, kaman aldı.
Oxunu tuşlayıb, qoydu tez yaya,
Uçurtdu yel kimi sonra səhraya.
Gurun sağrısını ox birdən-birə
Dəldi, ağzı üstə düşdü ov yerə.
Bir an bu ovlaqda şikara durdu,
Bəzən canlı tutdu, bəzən də vurdu.
Qaravaş – hiyləgər, ədalı Fitnə
Göz yumdu padşahın şücaətinə.
Hökmdar bir saat səbr etdi, baxdı.
Ta uzaqdan bir gur qaçmağa qalxdı.
Şah dedi: “Söylə, bir, tatargözlü, sən,
Almayırsan ovu gözünə nədən?
Belə bir ovçuluq sığışmaz sözə,
Girməz əlbəttə ki, elə dar gözə.
Bax, o gur çaparaq gəlir uzaqdan,
Harasından vurum, başdan, dırnağdan?”
Şəkər dodaqlıda çoxlu kibrü-naz,
Qadındı, qadınlar olur boşboğaz,
Dedi: “İnanaram qüdrətinə mən,
Onun dırnağını başına tiksən”.
Şah gördü naz edir inadkar gözəl,
Onun istəyinə eylədi əməl.
Əvvəlcə istədi güruha – kaman,
İçinə girdə daş qoyaraq, haman,



Atdı, qulağına saldı şikarın,
Elə bil canını aldı şikarın.
Yazıq gur qaldırdı tez ayağını,
Qurtarsın xətərdən öz qulağını.
Şahın ildırıma döndü peykanı,
Nura qərq eylədi bütün dünyanı,
Dırnağından keçib başını dəldi,
Şah çinli kənizdən eylədi sual:
“Necədir hünərim?” O pəricamal
Söylədi: “Şah buna etmişdir adət,
Sayılmaz heç yerdə adət məharət.
İnsan etsə əgər bir işə vərdiş,
Çətin olsa belə, görülər bu iş,
Zənn etmə əməlin şücaətdəndir,
Güclülükdən deyil, bu adətdəndir”.
Şaha ağır gəldi sözü Fitnənin,
Balta yer eylədi ağacda dərin.
O füsunkar aya dəyişdi rəftar,
Şah öz qəzəbini eylədi aşkar.
Şahlar intiqama başlarsa əgər,
Hirsi yatsın deyə qızar, qan tökər.
Marala acığı tutarsa hərgah,
Qırar üzəngini at qovaraq şah.
İtə hirslənərsə, əgər hirsindən
Məhrum eylər iti öz dərisindən.
Şah dedi: “Sağ qoysam, ləcdir, xətərdir,
Öldürmək hesabı daha betərdir.
Bilirəm, dişiyə qıymaz ər kişi,
Tay deyil, arvada şiri-nər kişi”.
Bir sərhəng vardı ki, nəsli çox ulu,
Şir kimi acıqlı, qurdtək qorxulu.
Şah onu çağırdı yanına xəlvət,
Dedi ki: “Fitnəni apar və məhv et.
Dövlət sarayında o bir fitnədir,
Fitnə ölməlidir, ağıl hökm edir”.
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Yarandığı gündən etibarən Neft Fondu Azərbaycanın, eləcə də dünyanın bir çox iqtisadi 
təşkilatları, maliyyə qurumları, bankları ilə sıx əməkdaşlıq edir. Fond əməkdaşlıq etdiyi bütün 
təşkilatlarla iqtisadi münasibətlərini hörmət, şəffaflıq, qarşılıqlı inam, etibarlı tərəfdaşlıq 
prinsipləri əsasında qurur. 

Dövlət Neft Fondu tərəfindən qısa müddət ərzində yüksək uğur əldə etmənin səbəbi 
kollektivin öz işinə yaradıcı yanaşması, fədakar əməyi, əsasən də, peşəkarlığın artırılması 
və korporativ mədəniyyətin qurulmasıdır. Yüksək ixtisaslı, peşəkar və gənc kadrlardan 
formalaşmış komanda şəxsiyyətə hörmət, məsuliyyət, komanda halında çalışmaq kimi 
meyarları əsas tutur. Yüksək keyfiyyətli, səmərəli işin ərsəyə gətirilməsinin başlıca səbəbi 
işçi heyətdə formalaşan münasibətlərin qarşılıqlı hörmət, inam əsasında qurulmasıdır. 

Kollektiv iş vahid bir xəyal uğrunda birgə işləmək bacarığı, fərdi nailiyyətləri təşkilati 
vəzifələrə yönəltməkdir. Hər bir təşkilatın adı və mövqeyi həyata keçirdiyi yüksək keyfiyyətli 
işlə yanaşı, onun kollektivindən və onların birgə işinin səmərəli nəticəsindən asılıdır. 
Kollektiv iş əməkdaşlara bir-birini tanımaq, bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərmək, həmçinin 
birgə əmək vasitəsilə böyük uğurlar əldə etmək imkanı verir. Bu da adi insanlara qeyri-adi 
nəticələr əldə etməyə kömək edən stimuldur.

Dövlət Neft Fondu kollektivin həmrəyliyinə, işçilər arasında etibarın olmasına, qarşılıqlı 
anlaşmaya, düzgünlüyə, vicdanlılığa və kollektiv işə böyük önəm verir. Məhz kollektiv 
iş və ümumi səylər nəticəsində Dövlət Neft Fondu böyük uğurlar əldə etmiş və nəinki 
Azərbaycanda, o cümlədən beynəlxalq arenada da yüksək nüfuz qazanmışdır. Şəffaflıq 
Təşəbbüsünün tətbiqi nəticəsində Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişlərinə uyğun olaraq ölkənin 
hər barel neftin, hər kub metr qazın satışından əldə etdiyi bütün vəsaitləri barədə istənilən 
məlumatı vətəndaşlarımız Dövlət Neft Fondunun rəsmi internet saytından əldə edə 
bilərlər. Əldə edilən vəsaitlərin geniş ictimaiyyətə açıqlanması vətəndaşların və beynəlxalq 
təşkilatların Dövlət Neft Fondunun şəffaf fəaliyyətinə yüksək inam hissini yaradır. 

Dövlət Neft Fondu yüksək ixtisaslaşmış qurum olaraq fəaliyyətini şəffaflıq prinsipi və 
kriteriyaları əsasında qurur. Tərəfdaş təşkilatlarla, işçilər və xarici menecerlər ilə birlikdə 
şəffaflıq prinsiplərinə əsaslanan, müasir standartlara uyğun fəaliyyət göstərən Fond 
Azərbaycanda və beynəlxalq aləmdə etibarlılıq və şəffaflıq nümunəsi olan qurum kimi 
yüksək dəyərləndirilir. MHŞT–nin prinsip və meyarlarına tam cavab verən ölkə olması və 
MHŞT-nin tətbiqi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Neft Fondu “BMT-nin Dövlət 
Qulluğu Mükafatı” və “2009-cu il MHŞT mükafatı”na layiq görülmüşdür.

6. BİZİm dəyərLərİmİZ: HÖrməT, 
KoLLEKTİv İş, İNAm, şəffAfLıq
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Müasir texnologiyalar tətbiq edərək ölkəmizin resurslarından səmərəli istifadə etmək, 
əldə edilən gəlirlərin xalqın və ölkənin rifahına yönəltmək, neftdən əldə edilən vəsaitdən 
yalnız bugünkü deyil, gələcək nəsillərin də faydalana bilməsi, vəsaitlərin nəsillər arasında 
ədalətli bölüşdürülməsinin təmin edilməsi Dövlət Neft Fondunun əsas məqsədləridir. 
Qarşılıqlı hörmət, inam, komanda ruhunda çalışmaq, şəffaf fəaliyyət isə bu məqsədlərin 
həyata keçirilməsi üçün əlverişli zəmin yaradır.



N
izaminin beşinci və son poeması olan “İskəndərnamə” dahi 
şairin yaradıcılığının zirvəsidir. Əsər öz dövrünün qabaqcıl 
fikir daşıyıcısı olmaqla yanaşı, bir çox rəylərdə, hətta əsrini 

qabaqlayan mütəfəkkir Nizaminin vəsiyyəti hesab edilir. 

Nizami genişliyinə görə ensiklopedik və janr cəhətdən sintetik əsər 
yaratmışdır. O, zərdüştlük ənənələri, müsəlman ehkamları, Sasanilərin 
tarixi xronikası və qədim yunan fəlsəfəsini birləşdirmişdir. Nizami-
nin çoxplanlı tarixi hekayəsi məhəbbət lirikası, dərin fəlsəfi məişət 
konsepsiyaları və həyat barədə düşüncələrdən ruhlanır. Poema iki 
hissədən ibarətdir: “Şərəfnamə” və “İqbalnamə”. Əsərin mərkəzində 
Makedoniyalı İskəndər obrazı durur. Poemanın birinci hissəsində 
dahi sərkərdənin rəşadət xronikası saxlanılmışdır. Lakin Nizaminin 
yaratdığı bədii obraz öz tarixi prototipindən fərqlənir. Nizami yenidən 
ideal hökmdar mövzusuna müraciət edir və onun İskəndəri bunun üçün 
lazım olan bütün cəhətlərə malik olur: ağıl, ədalət, cəsurluq, əsilzadəlik, 
qabaqcıl ideyalar və yaradıcı məramlar. Eyni zamanda, Nizami tarixə 
sadiq qalaraq, nəticədə xalqın qəsbkarlara olmazın vergi ödəmək, öz 
dini və mənəvi dəyərlərindən məhrumiyyəti (zərdüştlük məbədlərinin 
dağılması səhnəsi) kimi əziyyətlər verən istilaçı döyüşləri təsvir edir.

«Nüşabə haqqında hekayə» — poemanın ən gözəl fəsillərindən 
biridir. Məlumdur ki, Makedoniyalı İskəndər heç zaman Qafqazda 
olmamışdır, lakin İskəndərin Bərdə (Azərbaycan) hökmdarı Nüşabə ilə 
görüşündən söhbət açarkən, Nizami, doğma vətəninin təbiət gözəlliyi 
və zənginliyindən danışır. 

Bir hökmdar kimi Nüşabə ədalətli və dərrakəlidir. Bu iradəli məlikə 
ölkəni məharətlə idarə edir. Ona aid Bərdə torpağında insanlar meh-
riban və firavan yaşayır, günləri xoş keçir. Nüşabə öz xalqını bəladan, 
yoxsulluqdan və düşmən hücumlarından qoruyur. 

Poemanın ikinci hissəsi (“İqbalnamə”) iki böyük fəsilə bölünür. Burada 
Nizami oxucunu hind və yunan müdriklərinin dünyanın yaranışı barədə 
maraqlı elmi müzakirələrilə tanış edir. Bu hissədə İskəndər qəlbinin 
səsinin çağırışı ilə elmi səyahətə çıxır. Bu səyahət zamanı İskəndər 
Aristotel, Platon və Sokratın kitablarını özü ilə götürür. Səyahətin 



İskəndər Nüşabənin sarayında, 1523-cü il, Təbriz.  
Sankt-Peterburq, Dövlət Kitabxanası.



sonunda isə o, heç bir hakimiyyətin, zülmkarın, varlı, kasıbların olmadığı, 
insanların yalan və ədalətsizlikdən xəbərsiz olduğu bir diyara gəlib çıxır. 
Bu, Nizami tərəfindən yaradılmış və şairin insanların mənəvi inkişafı 
və ideal yaşam şəraitinin qurulması konsepsiyası yaradaraq, ömrü boyu 
can atdığı bir ölkədir. 

Sonda Nizami İskəndərin həyatının sonu və hər yeddi müdrikin ölüm 
səbəbləri barədə danışır. Bu hissədə Nizaminin öz ölümü barədə 
interpolyasiya əlavə edilmişdir. 

İskəndərnamə
Nüşabə baxınca düşərək şəkkə
O bişmiş qızılı vurdu məhəkə.
Diqqətlə baxınca tanıdı birdən,
Taxtında yer verdi, qəlbi oldu şən.
Bildi İskəndərdir, dolaşır ona,
Taxtında oturmaq yaraşır ona.
Yeddi mavi göyün səadətilə
Onun tərifini gətirdi dilə.
Endirdi həyadan göz qapağını,
Utandı, tər yudu al yanağını.
Sezdiyi bu işi açmadı ona,
Açarım var, deyə bağlı qıf lına.
İskəndər bir elçi kimi davrandı,
Özünü olduqca o sərbəst sandı.
Çox salam yetirdi hey dönə-dönə,
Təkmil bir elçilik etdi özünə.
Salamlar bitincə dedi: - Ey sərdar
Şöhrətli, şövkətli, adil tacidar
Deyir: “Ey şöhrəti dünyanı tutan,
Ən adlı kəslərə meydan oxuyan,
Nə üçün çevirdin bizdən yüyəni?
Hüzura gəlmədin, anmadın məni?
Nə zülüm etdim ki, düşmən kəsildin?



Ey harın at, bizi acizmi bildin?
Bundan da kəskin bir qılınc kimdə var?
Kimin oxu belə qızğın od saçar
Ki, ona sığınmaq yararlı ola,
Səninçin məsləhət budur, gəl yola.
Uca dərgahından çəkinmə, gəl, get,
Coşduğum gündə qorx, ondan həzər et.
Bu gözəl ölkənə mən ki yol aldım,
Öz dövlət kölgəmi üstünə saldım.
Qapıma neçin baş vurmadın bir an,
Neçin üz çevirdin mənim yolumdan?
Könlümü alırsan meyvə, şərabla,
Aldadırsan noğul, reyhan, kababla.
Etdiyin bu işlər qəbuldur, ancaq
Doğru fikirlərdən gəl olma uzaq.
Səni bu idrakla görməyim, inan.
Bəxtiyar görünür hümay qoşundan.
Qəbul başlanırkən səhər, çox erkən
Şahın dərgahına sən də gələrsən.”
Elə ki, yetirdi özündən xəbər
Başını aşağı dikdi İskəndər.
Nüşabə cavabçın lalə sayağı
Gül açıb, tərpətdi yaqut dodağı:

“Ey cəsur padişah, eşq olsun sənə,
Elçilik edirsən özün özünə.
Mənə saf ürəyim söyləyir belə,
Bu başla, şahanə, uca sayənlə
Bir elçi deyilsən, hökmverənsən,
Göndərilmiş deyil, sən göndərənsən.
Peyğamın qılıncdır, qoparır başlar.
Səndən başqa bunu mənə kim vurar?
Ancaq şah qılıncla oynarsa artıq,
Qılıncı göstərər başıucalıq.
Söz açma İskəndər qılıncından sən,
Özünə çarə tap, İskəndər sənsən.



Məni çağırarkən toruma düşdün,
Gözünü yaxşı aç, çiysən, bir düşün.
Taleyim gətirmiş səni bu taxta,
Eşq olsun dövləti düşünən baxta.”
İskəndər dedi: “Ey bu taxta layıq,
Arama baxtının hökmündən artıq.
İskəndər dənizdir, mən çayam, ancaq
Günəşlə kölgəni olmaz bir tutmaq.
Bir kəsə tay tutma məni, ey huşyar,
Mən kimi minlərcə gözətçisi var.
Bu fikri qəlbindən sən sil büsbütün,
Padşahı bundan da çox uca düşün.
Yoxsa İskəndəri sandın kimsəsiz,
Özünə elçilik edən bir aciz?
Uca dərgahına sığmaz igidlər
Özümü zəhmətlə elçilik edər?”
Ağıllı Nüşabə yenə dürr saçdı,
O gül dodağından qıfılı açdı:

“Qəlbimi bu qədər aldatmaq nədən?
Yalan atını gəl minib çapma sən.
Əl çək bu tərslikdən, yetər inadın.
Mərdliklə şan, şöhrət qazanmış adın.
Böyükdür pəyamın, adın da, sən də
Aslanı gizləmə qurd dərisində.
Elçidə olurmu belə cəsarət?
Hüzurda göstərsin bu qədər hiddət?
Qəhr ilə buyruqdan nə əl çəkirsən,
Nə də qarşımızda boyun əyirsən.
Bizimlə hökm ilə edirsən rəftar,
Belə rəftar yalnız padşahda olar.
Var bundan başqa çox nişanlar, hələ
Ondan da çox əsrar gələcək ələ”.
Tez verdi belə bir cavab İskəndər:

“Bir tülkü aslandan gətirməz xəbər!
Gözündə olsam da cəsur, qəhraman,



İskəndər deyiləm, elçiyəm ondan.
Xəbəri böyüklər göndərmiş belə,
Hökmünü dəyişmək yararmı? Söylə!
Sözümdə varsa kin, acıq, kükrəyiş,
Bu sənin və onun bildiyi bir iş.
Ürəkli olmama səbəb onu bil,
Göndərən aslandır, bir tülkü deyil!
Belədir şahların rəsmi, elçilər
Amanda olurlar, görməzlər zərər.
Dediyim sözləri demiş tacidar,
Dilin qıfılına göstərmə açar.
Doğru bir cavab ver mənə bir kərə,
Yenə də dönüm öz gəldiyim yerə.”
Nüşabə qızdı o aslan ürəyə:

“Günəşi palçıqla suvadın” deyə.
Zərrəcə qorxmadı, gətirmədi tab,
Verdi qılınc kimi kəskin bir cavab:

“Yersizdir, - dedi, - bu çalışıb durmaq,
Günəşə palçıqdan vurursan suvaq.”
Kənizə əmr etdi: “Ver, baxsın” deyə,
Padşahlar rəsmini öpən ipəyə.
İpəkdə göstərdi ona bir bucaq,
Söylədi: Əlində tut, diqqətlə bax.
Bu surət, bu sima kimindir, kimin?
Sarayda hörmətlə saxlanır neçin?
İnad etməyinin qalırmı yeri?
Örtmə öz qaşınla uca göyləri.”
İskəndər dinlədi onu hörmətlə, 
Yazılı ipəyi açdı sürətlə.
Rəsmini tanıdı baxınca şəklə,
Gördü almış düşmən ölkəni ələ.
Bu işdə kin, hiddət göründü yersiz,
Bir cavab verməkdən qalaraq aciz,
Qorxudan saraldı bir saman kimi,
Sığındı allaha tutulan kimi.



Nüşabə gördü ki, o qızğın aslan
Pozuldu, alçalıb düşdü ucadan.
Dedi: “Ey uğurlu, böyük tacidar
Zəmanə başlara çox oyun açar.
Düşünmə, hörmətim çoxdur, bunu bil,
Bu ev öz evindir, başqa yer deyil!
Pərəstiş edərəm sənə hər zaman,
Ya orda, ya burda bəndəyəm, inan!
Bu rəsmi onunçun göstərdim ki, sən
Mənim də şəklimi aydın görəsən.
Erkək tinətliyəm olsam da qadın,
Hər işi bəllidir mənə dünyanın.
 Mən də bir aslanam, düşünsən bir az,
Aslanın erkəyi, dişisi olmaz.
Qara bulud kimi gurlasam kinlə,
Qılınc tüstüsündən yanar su belə.
Aslanlar buduna basaram mən dağ,
Nəhənglər yağından yaxaram çıraq.
Məni düşmənliyə çəkmə sevgidən,
Vurğunun olana tənə vurma sən!
Kim tikan əkərsə, tikan dərəcək,
Kim nicat verərsə, nicat görəcək.
Əgər sən üstünlük edərsən mənə,
Qələbə çalarsan bir dul qadına.
Mən qalib gəlsəm, kin coşduğu zaman
Ataram gizlənən şahı ortadan.
Tülküylə qurd kimi biz etsək savaş,
Sən kiçik olarsan, mənəm böyük baş.
Sınaqlı qocalar söyləmiş belə:

“Güləşmə ən fəqir, yoxsul bir kəslə,
Səndən şey qoparmaq fikrini izlər,
Ürəkdən çalışar, üstünlük edər.”
Vücudum şəhərdə etsə də məskən,
Qəlbim qafil deyil şahlar işindən.
Hindistan mülkündən Yunana qədər



Virandan, abaddan tutmuşam xəbər.
Göndərdim hər yerə bilikli adam,
Ağıllı, sınaqlı, mahir bir rəssam.
Böyük fatehləri öyrənim deyə,
Rəsmini aldırdım incə ipəyə.
Adlı padşahların rəsmini çəkən
Hər rəsmi gətirib mənə verərkən,
Sanıram dünyanı verdilər mənə,
Öz incə rəyimlə baxaram ona.
O rəsmi doğurdan tanıyım deyə,
Göstərrəm başqa bir görən kimsəyə.
Desələr ki, filan tacidardır bu,
O zaman təsviri sanaram doğru.
Sonra da təpədən dırnağa qədər
Hər rəsmə salaram dərin bir nəzər,
Yaşlıdan və gəncdən öz qədərincə
Bir ölçü götürrəm incədən incə.
Yaxşını, yamanı tanır xəyalım,
Bar zəka tanıyan şüur, kamalım.
Boşuna keçməyir gecə, gündüzüm.
Özümlə oynayan deyiləm özüm.
Bu himmət tərəzim durmadan işlər,
Şahlarda ağırı, yüngülü ölçər.
İpəkdə gördüyün surətlər ki, var,
Tək sənin xəyalın könlümə yatar.
Çünki surətinlə tanışam çoxdan,
Bu nəqşin dostluqdan göstərmiş nişan.”
Sözünü ürəklə dedi, şənləndi,
Öz büllur taxtından aşağı endi.
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müNdərİcAT 
 
müSTəqİL AudİToruN HESABATı

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  
Maliyyə nəticələri haqqında hesabat 
Xalis aktivlərdə/kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 
Büdcə və faktiki məbləğlərin müqayisəsi haqqında hesabat

mALİyyə HESABATLArı İLə BAğLı qEydLər
1. Fond haqqında məlumat 
2. Hesabatların tərtibatının əsası 
3. Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı 
4. Mühüm mühakimələr və proqnozlar 
5. Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 
6. Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 
7. Əmlak və avadanlıqlar 
8. Digər uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlər 
9. Daxil olmuş vəsaitlər 
10. Fond tərəfindən köçürmələr 
11. Faiz gəliri 
12. Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri üzrə xalis zərər 
13. Xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə fərqi 
14. Əməliyyat xərcləri 
15. Mənfəət vergisi 
16. Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri 
17. Risklərin idarə edilməsi 
18. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar 
19. Təəhhüdlər və şərti öhdəliklər 
20. Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr 

7. AZərBAycAN rESpuBLİKASı dÖvLəT  
NEfT foNduNuN mALİyyə HESABATLArı
31 dekabr 2010-cu il tarixində başa çatan il üzrə Müstəqil Auditorun Hesabatı ilə birlikdə
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AzərbAycAn respublİkAsı Dövlət neft fonDu MAlİyyə hesAbAtlArı

Müstəqil auditorun hesabatı

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun rəhbərliyinə
Biz Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 31 dekabr 2010-cu il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatdan və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələri, xalis aktivlərdə/kapitalda dəyişikliklər, pul 
vəsaitlərinin hərəkəti və büdcə və faktiki məbləğlərin müqayisəsi haqqında hesabatlardan, habelə mühüm 
mühasibat uçotu prinsipləri və digər izahedici qeydlərin icmalından ibarət olan maliyyə hesabatlarının 
auditini apardıq. 

Maliyyə hesabatları üçün rəhbərliyin məsuliyyəti
Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının Mühasiblərin Beynəlxalq Federasiyasının İctimai Sektor üzrə 
Komitəsi tərəfindən dərc edilən İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun 
hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi, həmçinin fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı 
olmayaraq əhəmiyyətli səhvlər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün rəhbərliyin lazım bildiyi 
daxili nəzarət üzrə məsuliyyət daşıyır. 

Auditorun məsuliyyəti
Bizim vəzifəmiz apardığımız audit əsasında həmin maliyyə hesabatları üzrə rəy ifadə etməkdir. Biz auditi 
beynəlxalq audit standartlarına uyğun olaraq aparmışıq. Bu standartlar bizdən etik normalara riayət etməyi 
və auditin planlaşdırılması və aparılmasını maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə 
kifayət qədər əmin olacaq tərzdə həyata keçirməyi tələb edir.

Auditə maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğlər və açıqlamalar barədə audit sübutunun əldə edilməsi 
üçün prosedurların həyata keçirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mühakiməsindən, eləcə də 
fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli 
səhvlər riskinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Bu risklər qiymətləndirilərkən auditor müəyyən şəraitdə 
münasib olan audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisənin maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması və düzgün təqdim edilməsinə aid olan daxili nəzarət elementlərini nəzərə alır, lakin bu zaman 
müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi haqqında rəy bildirmək məqsədini güdmür. Auditə, 
həmçinin, tətbiq edilmiş uçot prinsiplərinin münasibliyinin və rəhbərlik tərəfindən edilmiş ehtimalların 
məntiqiliyinin qiymətləndirilməsi, o cümlədən ümumilikdə maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üzrə 
qiymətləndirmənin aparılması daxildir.

Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası 
təmin edir. 

Rəy
Bizim fikrimizcə, maliyyə hesabatları 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunun maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə başa çatan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin 
hərəkətini İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli 
aspektlər üzrə düzgün əks etdirir.

30 Mart 2011-ci il
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AzərbAycAn respublİkAsı Dövlət neft fonDu MAlİyyə hesAbAtlArı

Qeydlər 2010 2009
Aktivlər
Cari aktivlər
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 5 313,783 431,244
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri 
ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 6 17,851,820 11,535,234
Vergi hesablaşmaları, mənfəət vergisi istisna olmaqla 2,242 1,106
Cari mənfəət vergisi aktivi 10,710 10,710
Cəmi cari aktivlər 18,178,555 11,978,294

Uzunmüddətli aktivlər
Əmlak və avadanlıqlar, xalis 7 4,710 5,673
Digər uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlər 8 13,403 7,525
Cəmi uzunmüddətli aktivlər 18,113 13,198

Cəmi aktivlər 18,196,668 11,991,492

Öhdəliklər
Cari öhdəliklər 343 584

Xalis aktivlər 18,196,325 11,990,908

Xalis aktivlər/kapital
Kapital qoyuluşu 9, 10 18,441,696 11,881,919
Əmlak üzrə yenidən qiymətləndirmə ehtiyatı 4,441 5,267
Yığılmış (defisit)/artıqlıq (249,812) 103,722
Cəmi xalis aktivlər /kapital 18,196,325 11,990,908

Malİyyə vəzİyyətİ haqqında hesabat 
31 dekabr 2010-cu İl tarİxİnə 
(min Azərbaycan manatı ilə)

81-111-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir
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AzərbAycAn respublİkAsı Dövlət neft fonDu MAlİyyə hesAbAtlArı

Qeydlər 2010 2009

Faiz gəliri 11 353,264 360,277
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə 
hesablanmış maliyyə aktivləri üzrə xalis zərər 12 (197,358) (54,387)
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə 
fərqindən xalis (zərər)/gəlir 13 (502,738) 97,614

Cəmi əməliyyat (zərəri)/gəliri (346,832) 403,504

Əməliyyat xərcləri 14 (6,702) (5,182)

Mənfəət vergisindən əvvəl (defisit)/ artıqlıq (353,534) 398,322

Mənfəət vergisi xərci 15 - (2,419)

İl üzrə xalis (defisit)/ artıqlıq (353,534) 395,903

81-111-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir

Malİyyə nətİcələrİ haqqında hesabat 
31 dekabr 2010-cu İl tarİxİndə  

başa çatan İl üzrə
(min Azərbaycan manatı ilə)



78 İLLİK HESABAT 2010

AzərbAycAn respublİkAsı Dövlət neft fonDu MAlİyyə hesAbAtlArı

Qeydlər
Kapital 

qoyuluşu

Əmlak üzrə 
yenidənqiy-

mətləndirmə 
ehtiyatı

Yığılmış artıqlıq 
/(defisit)

Cəmi xalis 
aktivlər /kapital

31 dekabr 2008-ci il 9,295,958 6,044 (292,181) 9,009,821

Fonda daxil olmuş vəsaitlər 9, 7 7,870,829 (777) - 7,870,052

İl üzrə xalis artıqlıq - - 395,903 395,903

Dövlət büdcəsinə köçürülmüş vəsaitlər 10 (4,915,000) - - (4,915,000)
Samur-Abşeron suvarma 
sisteminin yenidən qurulması ilə 
əlaqədar köçürülmüş vəsaitlər 10 (130,000) - - (130,000)
Oğuz -Qəbələ -Bakı su 
kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədar 
köçürülmüş vəsaitlər 10 (119,957) - - (119,957)
Dövlət Qaçqınlar Komitəsinə və 
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf  
Fonduna vəsait köçürmələri 10 (89,883) - - (89,883)
Bakı-Tiflis-Qars yeni dəmir yol 
xəttinin  çəkilməsi ilə əlaqədar 
köçürülmüş vəsaitlər 10 (22,117) - - (22,117)
Azərbaycan gənclərinin xarici 
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət proqramı 
ilə əlaqədar köçürülmüş vəsaitlər 10 (7,911) - - (7,911)

31 dekabr 2009-cu il 11,881,919 5,267 103,722 11,990,908

Fonda daxil olmuş vəsaitlər 9, 7 12,932,367 (826) - 12,931,541

İl üzrə xalis defisit - - (353,534) (353,534)

Dövlət büdcəsinə köçürülmüş vəsaitlər 10 (5,915,000) - - (5,915,000)
Samur-Abşeron suvarma 
sisteminin yenidən qurulması ilə 
əlaqədar köçürülmüş vəsaitlər 10 (130,999) - - (130,999)
Oğuz -Qəbələ -Bakı su 
kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədar 
köçürülmüş vəsaitlər 10 (199,618) - - (199,618)
Dövlət Qaçqınlar Komitəsinə və 
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf  
Fonduna vəsait köçürmələri 10 (104,948) - - (104,948)
Bakı-Tiflis-Qars yeni dəmir yol 
xəttinin  çəkilməsi ilə əlaqədar 
köçürülmüş vəsaitlər 10 (12,420) - - (12,420)
Azərbaycan gənclərinin xarici 
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət proqramı 
ilə əlaqədar köçürülmüş vəsaitlər 10 (9,605) - - (9,605)

31 dekabr 2010-cu il 18,441,696 4,441 (249,812) 18,196,325

Xalİs aktİvlərdə/kapİtalda dəyİşİklİklər haqqında hesabat 
31 dekabr 2010-cu İl tarİXİndə başa çatan İl üzrə 
(min Azərbaycan manatı ilə)

81-111-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir
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AzərbAycAn respublİkAsı Dövlət neft fonDu MAlİyyə hesAbAtlArı

Qeydlər 2010 2009

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Mənfəət vergisindən əvvəl (defisit)/artıqlıq (353,534) 398,322
Artıqlığı/(defisiti) əməliyyat fəaliyyətində istifadə edilmiş xalis 
pul vəsaiti ilə uyğunlaşdırmaq üçün edilmiş düzəlişlər

Əmlak və avadanlığın köhnəlməsi 7 196 174 

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası 8 158 48 
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış 
maliyyə aktivləri üzrə reallaşdırılmamış xalis zərər 12 153,311 2,735

Məzənnə fərqindən zərər/(gəlir) 13 474,199 (111,705) 

Hesablanmış faizlərdə dəyişiklik, xalis 12,376 4,423

Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklər:
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə 
hesablanmış maliyyə aktivlərində artım (6,977,029) (2,901,021)

Vergi hesablaşmalarında artım, mənfəət vergisi istisna olmaqla (1,137) (801)

Digər cari öhdəliklərdə (azalma)/artım (251) 284

Əməliyyat fəaliyyətində istifadə edilən xalis pul vəsaitləri (6,691,711) (2,607,541)

İnvestisiya fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Əmlak və avadanlığın alınması 7 (60) (303)

Qeyri-maddi aktivlərin alınması 8 (146) (16)

Digər uzunmüddətli aktivlərdə artım (5,878) (3,795)

İnvestisiya fəaliyyətində istifadə edilən xalis pul vəsaitləri (6,084) (4,114)

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti:

Daxil olmuş vəsaitlər 9 12,932,367 7,870,829

Dövlət büdcəsinə köçürülmüş vəsaitlər (5,915,000) (4,915,000)
Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən 
qurulması ilə əlaqədar köçürülmüş vəsaitlər (130,999) (130,000)

Oğuz -Qəbələ -Bakı su kəmərinin çəkilməsi ilə əlaqədar köçürülmüş vəsaitlər (199,618) (119,957)
Dövlət Qaçqınlar Komitəsinə və Məcburi Köçkünlərin 
Sosial İnkişaf  Fonduna köçürülmüş vəsaitlər (104,948) (89,883)
Bakı-Tiflis-Qars yeni dəmir yol xəttinin  çəkilməsi 
ilə əlaqədar köçürülmüş vəsaitlər (12,420) (22,117)
Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət 
proqramı ilə əlaqədar köçürülmüş vəsaitlər (9,605) (7,911)

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən xalis pul vəsaitləri 6,559,777 2,585,961
Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə 
valyuta məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri 20,557 (15,593)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis azalma (117,461) (41,287)

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin əvvəlinə 5 431,244 472,531

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin sonuna 5 313,783 431,244

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə olunmuş faizlər 365,547 362,828

Pul vəsaİtlərİnİn hərəkətİ haqqında hesabat 
31 dekabr 2010-cu İl tarİxİndə başa çatan İl üzrə

(min Azərbaycan manatı ilə)

81-111-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir
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AzərbAycAn respublİkAsı Dövlət neft fonDu MAlİyyə hesAbAtlArı

İllik büdcə olunmuş məbləğlər

Qeydlər* İlkin Yekun

Müqayisəli 
əsasla faktiki 

məbləğlər

Daxilolmalar 
Mənfəət neftinin və qazın satışından 
əldə olunan daxilolmalar 9 5,564,477 8,615,782 12,656,098

Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsi üzrə dividendlər 9 155,814 155,814 158,661
Aktivlərin yerləşdirilməsindən və idarə 
edilməsindən əldə edilən gəlirlər 241,936 250,003 155,906
Neft və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi 
ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər 9 - 9,641 8,302

Digər gəlirlər və daxilolmalar 900 900 109,576

Cəmi gəlirlər 5,963,127 9,032,140 13,088,543

Ödənişlər

Dövlət büdcəsinə köçürmələr (4,915,000) (5,915,000) (5,915,000)

Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması (110,000) (131,000) (130,999)

Oğuz -Qəbələ -Bakı su kəmərinin çəkilməsi (200,000) (200,000) (199,618)
Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi 
köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə və Məcburi 
köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna köçürmələr (80,000) (105,000) (104,948)

Bakı-Tiflis-Qars yeni dəmir yol xəttinin  çəkilməsi (80,000) (34,000) (12,420)

Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili (10,000) (10,000) (9,605)

Fondun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər (33,431) (33,431) (14,025)

Cəmi ödənişlər (5,428,431) (6,428,431) (6,386,615)

Xalis daxilolmalar 534,696 2,603,709 6,701,928
* Fondun məsul olduğu illik ilkin və yekun büdcə arasında, eləcə də yekun büdcə və faktiki illik 
məbləğlər arasında mühüm fərqlərin izahı Fondun illik hesabatına daxildir. 

81-111-ci səhifələrdə əlavə edilən qeydlər hazırkı birləşdirilmiş maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir

Büdcə və faktİkİ məBləğlərİn müqayİsəsİ haqqında hesaBat 
31 dekaBr 2010-cu İl tarİxİndə Başa çatan İl üzrə 
(min Azərbaycan manatı ilə)
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1. Fond haqqında məlumat 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu (“Fond”) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 
1999-cu il tarixli 240 saylı “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun Yaradılması haqqında” 
Fərmanı (Fərman) ilə yaradılmışdır. Fond, neft və qaz ehtiyyatlarının kəşfiyyatı və inkişafına dair müqavilələr 
çərçivəsində gəlirlərin, digər pul axınlarının, habelə Fondun öz fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən gəlirlərin 
toplanması, səmərəli idarə edilməsi və Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının və gələcək nəsillərin 
rifahı naminə istifadə edilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Aşağıda müzakirə olunmuş Fərman və əsasnamələrə uyğun olaraq, Fond ayrıca hüquqi şəxs kimi təsis 
edilmiş büdcədənkənar dövlət təsisatı olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidenti qarşısında hesabat 
verir və məsuliyyət daşıyır.

Fondun vəsaiti Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 29 dekabr 2000-ci il tarixli 434 saylı Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş və “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətini tənzimləyən bəzi qanunvericilik 
aktlarında dəyişikliklərin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 fevral 2003-cü il 
tarixli 849 saylı və 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanlarına əsasən edilmiş əlavə və dəyişikliklər 
nəzərə alınmaqla Fondun Əsasnaməsinə (“Əsasnamə”), habelə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
yuxarıda qeyd edilən 849 və 202 saylı Fərmanları ilə edilmiş əlavə və düzəlişlər nəzərə alınmaqla Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 12 sentyabr 2001-ci il tarixində təsdiq olunmuş 579 saylı Fərmanına uyğun 
olaraq “Fondun illik gəlir və xərclər proqramının (Büdcəsinin) tərtibi və icrası Qaydalarının” 2.3 bəndində 
göstərilən aşağıdakı mənbələrə əsasən formalaşır:

a) Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti (“ARDNŞ”) və ya səlahiyyətli dövlət orqanı ilə sərmayəçilər 
arasında bağlanmış Azərbaycan Respublikasında, o cümlədən Xəzər dənizinin  Azərbaycan Respublikasına 
mənsub olan hissəsində neftin və qazın kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsünə dair Sazişlərin, 
habelə neft-qaz ehtiyatlarının kəşfiyyatı, işlənməsi və nəqlinə dair digər Sazişlərin həyata keçirilməsindən 
əldə edilən aşağıdakı gəlirlər:
i. Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə edilən xalis gəlirlər  

(karbohidrogenlərin nəql edilməsi üzrə məsrəflər, bank, gömrük rəsmiləşdirilməsi, müstəqil nəzarət 
(topoqraf), marketinq və sığorta xərcləri çıxılmaq şərti ilə, habelə Azərbaycan Respublikası Dövlət 
Neft Şirkətinin sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak 
payına düşən gəlirləri istisna olmaqla);

ii. neft-qaz sazişlərinin imzalanması və ya icrası ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə 
və ya səlahiyyətli dövlət orqanına sərmayəçilər tərəfindən ödənilən bonuslar (mükafatlar);

iii. karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi ilə əlaqədar sərmayəçilər tərəfindən müqavilə sahəsindən  
istifadə üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət orqanına  
ödənilən akrhesabı ödənişlər;

iv. neft-qaz layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının payına düşən dividendlər  
və mənfəətin bölüşdürülməsindən əldə edilən gəlirlər (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin 
sərmayəçisi, payçısı və ya tərəfdaşı olduğu layihələrdə onun sərmayəsinə və ya iştirak payına düşən  
gəlirlər istisna olmaqla);

v. neftin və qazın Azərbaycan Respublikasının ərazisi ilə Bakı-Supsa, Bakı-Tiflis-Ceyhan və Bakı-Tiflis- 
Ərzurum ixrac boru kəmərləri vasitəsi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər;

vi. neft-qaz sazişləri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə və ya səlahiyyətli dövlət 
orqanına sərmayəçilər tərəfindən verilən aktivlərdən əldə edilən gəlirlər;
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b) Neft Fondu tərəfindən Fondun vəsaitinin (aktivlərinin) (o cümlədən, maliyyə aktivlərinin və neft-qaz sazişləri 
çərçivəsində sərmayəçilərin verdiyi aktivlərinin) yerləşdirilməsindən, idarə olunmasından,   
satışından və ya digər təqdim edilməsindən və yaxud satışdankənar əldə edilən gəlirlər, aktivlərinin  
hesabat valyutasında (Azərbaycan manatı) yenidən qiymətləndirilməsindən alınan gəlirlər və sair;

c) Qrantlar və digər təmənnasız yardımlar;

d) Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq digər gəlirlər və daxilolmalar.

Fondun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş Əsasnaməsinə uyğun olaraq, 
ARDNŞ və ya səlahiyyətli hökumət orqanı yuxarıda göstərilən vəsaitlərin və gəlirlərin yığılmasını və Fonda 
köçürülməsini həyata keçirir. 

Qaydalara əsasən, Fondun gəlir və aktivlərinin mənbələri siyahısından aşağıdakılar istisna olunmuşdur:
•	 xarici şirkətlərlə bağlanmış müqavilələr çərçivəsində dövlət əmlakından istifadə üçün icarə haqqı; 
•	 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (ARDNŞ) sərmayəçi, iştirakçı və ya saziş bağlayan tərəf 

olan layihədə ARDNŞ-nin iştirak payı və ya sərmayəsi ilə bağlı karbohidrogen satışından əldə edilən  
gəlirləri;

•	 xarici şirkətlərlə birgə fəaliyyət nəticəsində əldə edilən digər gəlirlər. 

2009-cu və 2010-cu illərdə Fond vəsaitlərin saxlanılmasına dair Bank of New York Mellon ilə bir və 
investisiyaların idarə edilməsi üzrə üç maliyyə qurumu ilə (Deutsche Asset Management International 
GmbH, Klariden Leu Ltd. və Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankında (Dünya Bankı)) sazişə tərəf 
olmuşdur. Vəsaitlərin saxlanılmasına dair sazişlər əsasında maliyyə qurumları Fondun aldığı qiymətli 
kağızları saxlayır və investisiyaların idarə edilməsi haqqında sazişlərə uyğun olaraq Fondun vəsaitlərini 
Fondun qəbul etdiyi ümumi investisiya qaydaları əsasında idarə edir. 

Fondun ofisinin qeydiyyatdan keçdiyi ünvan: Bülbül prospekti 20, Bakı şəh., AZ1014 Azərbaycan. Fondun 
ofisinin faktiki yerləşdiyi ünvan: Neftçilər prospekti 24, Bakı şəh., AZ 1004 Azərbaycan.

31 dekabr 2010-cu il tarixinə bitən il üzrə Fondun maliyyə hesabatlarının buraxılması 30 Mart 2011-ci il 
tarixdə Fondun rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir.
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2. Hesabatların tərtibatının əsası
Bu maliyyə hesabatları Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının İctimai Sektor Komitəsi tərəfindən 
nəşr olunmuş İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına (İSMUBS) uyğun 
olaraq hazırlanmışdır. İSMUBS Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartlarını (MHBS) ictimai sektora 
uyğunlaşdırmaqla hazırlanmışdır. MHBS Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları Şurası tərəfindən 
təsdiq olunan standartlardan və şərhlərdən, eləcə də, Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarının Komitəsi 
tərəfindən təsdiq olunmuş MHBS və Daimi Şərhlər Komitəsinin şərhlərindən ibarətdir. 

İctimai sektor dedikdə milli, regional və yerli idarəçilik orqanları və müvafiq hökumət strukturları nəzərdə 
tutulur. İSMUBS-da icazə verildiyindən, Fond ekvivalent İSMUBS olmadıqda, MHBS-in müddəalarını 
tətbiq edir.

Bu maliyyə hesabatları Fondun yaxın gələcəkdə öz fəaliyyətini fasiləsizlik prinsipi ilə davam etdirəcəyi 
ehtimalı ilə hazırlanmışdır. 

Başqa qeydlər olmazsa, bu maliyyə hesabatları min Azərbaycan manatı (“AZN”) ilə təqdim olunmuşdur.

Bu maliyyə hesabatları bəzi maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri ilə qiymətləndirilməsi və “Əmlak, qurğu 
və avadanlıq” haqqında 17 saylı İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına 
(“İSMUBS”) uyğun olaraq binaların yenidən qiymətləndirilən məbləğlərlə ölçülməsi istisna olmaqla, ilkin 
dəyər prinsipi əsasında hazırlanmışdır. 

3. Mühüm mühasibat uçotu prinsiplərinin icmalı

Mühasibat uçotu prinsiplərində dəyişikliklər
İl ərzində Fond düzəlişlər edilmiş aşağıdakı İSMUBS-ları qəbul etmişdir. Bu dəyişikliklərin əsas təsiri 
aşağıda göstərilir:

4 saylı İSMUBS “Mübadilə məzənnəsində dəyişikliklərin təsiri”
4 saylı İSMUBS-na düzəliş 2008-ci ilin aprel ayında buraxılmışdır və 1 yanvar 2010-cu ildə və ya bu  tarixdən 
sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə tətbiq edilir. 4 saylı İSMUBS-nun əvvəlki variantından əsas fərqləri 
bunlardır:

a) Xarici fəaliyyətə xalis investisiya: aydınlaşdırır ki, öz mahiyyətinə görə müəssisənin xarici fəaliyyətə 
xalis investisiyasının bir hissəsi olan və buna görə də hazırkı Standartın tələblərinə uyğun olaraq uçota 
alınan monetar maddələrə malik olan müəssisə qismində təsərrüfat subyektinin nəzarəti altında olan 
istənilən müəssisə çıxış edə bilər. 

b) Məzənnə fərqlərinin tanınması: standart tələb edir ki, monetar maddə hesabat verən müəssisənin xarici 
fəaliyyətə xalis investisiyasının bir hissəsi olanda və hesabat verən müəssisənin və ya xarici əməliyyatın 
funksional valyutasından fərqli olan valyutada ifadə ediləndə, bu monetar maddə üzrə yaranan məzənnə 
fərqi ilk olaraq xarici fəaliyyəti və hesabat verən müəssisəni daxil edən maliyyə hesabatlarında xalis 
aktivlərin /kapitalın ayrıca elementi kimi tanınsın. Əvvəllər bu məzənnə fərqinin xarici fəaliyyəti və hesabat 
verən müəssisəni daxil edən maliyyə hesabatlarında əlavə vəsaitdə və ya kəsirdə tanınması tələb olunurdu.
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Maliyyə alətlərinin tanınması və ölçülməsi
Fond maliyyə aktivlərini və maliyyə öhdəliklərini müvafiq maliyyə aləti ilə bağlı müqaviləyə tərəf olduğu 
zaman maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirir. Maliyyə aktivlərinin alışı və yaxud satışı alqı-satqı 
tarixi əsasında əks olunur (Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının 13 iyun 
2007-ci il tarixli 32 saylı Qərarı). Alqı-satqı tarixi dedikdə Fondun aktivi alış və satış öhdəliyi daşıdığı  tarix 
nəzərdə tutulur.  

Maliyyə aktivləri və öhdəlikləri ilkin olaraq ədalətli dəyərlə göstərilir. Maliyyə aktivi və ya öhdəliyin artıqlıq 
və ya defisitdə ədalətli dəyərlə əks etdirilmədikdə isə, ilkin dəyərə maliyyə aktivinin alınması və ya maliyyə 
öhdəliyinin buraxılması ilə birbaşa bağlı olan əməliyyat xərcləri əlavə edilir. Bu maddələrin daha sonra 
yenidən ölçülməsi üçün uçot qaydaları aşağıdakı müvafiq hissələrdə açıqlanır.

Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması 

Maliyyə aktivləri
Maliyyə aktivləri (və ya müvafiq hallarda maliyyə aktivinin bir hissəsi və ya analoji maliyyə aktivləri qrupunun 
bir hissəsi) aşağıdakı hallarda balansda əks etdirilmir:
•	 aktivdən pul vəsaitlərini almaq hüquqlarının vaxtı başa çatmışdır;
•	 Fond özünün aktivdən pul vəsaitlərini almaq hüquqlarını üçüncü tərəfə keçirmiş və ya aktivdən pul  

vəsaitlərini almaq hüququnu saxlayaraq, onları “tranzit” razılaşması əsasında tam məbləğdə və çox  
yubanmadan ödəmək öhdəliyini götürmüşdür; və

•	 Fond: (a) aktiv üzrə, demək olar ki, bütün risk və səmərələr ötürmüş; (b) aktiv üzrə, demək olar ki, 
bütün risk və səmərələr ötürməmiş və onları özündə saxlamaqla, yalnız aktiv üzrə nəzarəti ötürmüşdür. 

Maliyyə aktivinin tanınması maliyyə aktivi ötürüldükdə və tanınmanın dayandırılması üçün tələblər yerinə 
yetirildikdə dayandırılır. Ötürmə Fonddan ya: (a) aktivlə bağlı pul vəsaitləri hərəkətinin əldə edilməsi üçün 
müqavilə hüquqlarını ötürməyi; və ya (b) aktivlə bağlı pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hüquqları özündə 
saxlamaqla, bu pul vəsaitlərinin hərəkətini üçüncü tərəfə ödənilməsi ilə bağlı müqavilə öhdəliklərini 
öz üzərinə götürməyi tələb edir. Ötürmədən sonra, Fond ötürülmüş aktiv üzrə mülkiyyət hüququ ilə 
bağlı özündə saxladığı risklərin və faydaların səviyyəsini yenidən qiymətləndirir. Risklərin və faydaların 
əsas hissəsi saxlandıqda, aktiv maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda qalır. Risklərin və faydaların əsas 
hissəsi ötürülübsə, aktivin tanınması dayandırılır. Risklərin və faydaların əsas hissəsi nə saxlanmayıb, 
nə də ötürülməyibsə, Fond aktiv üzrə nəzarətin saxlanıb-saxlanılmadığını qiymətləndirir. Əgər nəzarət 
saxlanılmayıbsa, aktiv aktivin tanınması dayandırılır. Fond aktiv üzrə nəzarəti saxladıqda isə aktivi öz 
iştirakı dərəcəsində tanımaqda davam edir.

Maliyyə öhdəlikləri  
Maliyyə öhdəliyi müvafiq öhdəlik icra edildikdə, ləğv edildikdə və ya vaxtı başa çatdıqda uçotdan çıxarılır.

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri kassada olan pul vəsaitlərindən, ödəmə müddəti maliyyə 
hesabatlarının tarixindən üç ay ərzində tamamlanan və qısamüddətli depozitlər, eləcə də ödəmə müddəti 
üç ay və ya daha az olan, müəyyən pul məbləğinə çevrilə bilən və dəyərinin dəyişməsi riski cüzi olan yüksək 
likvidli investisiyalardan ibarətdir. Kassada və banklarda olan pul vəsaitləri və depozitlər ilkin dəyərə faiz 
əlavə olunmaqla (tətbiq edilirsə) əks etdirilir. 

Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri kapitaldan və borc 
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qiymətli kağızlarından ibarətdir. Bunlar satış üçün saxlanılmış aktivlər kimi təsnif olunur. Maliyyə aktivi 
aşağıdakı hallarda satış üçün saxlanılmış aktiv kimi təsnif olunur:
a) yaxın gələcəkdə satılmaq və ya yenidən satılmaq məqsədilə alınmışdır;  
b) ilkin tanınma zamanı birgə idarə olunan və qısa bir müddətdə mənfəət əldə etmək qabiliyyətinə malik 

olması sübuta yetirilən, müəyyən maliyyə alətləri portfelinin bir hissəsidir;
c) törəmə alətdir (maliyyə zəmanəti müqaviləsi və ya təyin olunmuş və effektiv hedcinq aləti olan törəmə 

alətlər istisna olmaqla).

Satış üçün saxlanılmış maliyyə aktivi olmayan maliyyə aktivi aşağıdakı hallarda ilkin tanınma zamanı artıqlıq 
və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivi kimi təyin edilə bilər: 
a) belə təyinat əks təqdirdə digər əsaslarla aktivlərin ölçülməsi və ya onlar üzrə gəlirlərin və ya zərərlərin 

tanınmasından yarana bilən ölçmə və ya tanıma uyğunsuzluğunu aradan götürür və ya əhəmiyyətli 
dərəcədə azaldır; və ya 

b) maliyyə aktivi risklərin idarə olunması və ya investisiyaların qoyulmasına dair Fondun sənədləşdirilmiş 
strategiyasına uyğun olaraq ədalətli dəyər əsasında idarə edilən və əməliyyat nəticələri ədalətli dəyər 
əsasında qiymətləndirilən maliyyə aktivləri və ya öhdəlikləri qrupunun (və ya hər ikisindən ibarət olan 
qrupun) bir hissəsidir və təşkilat daxilində bu cür qruplaşma haqqında məlumat əsas idarə heyəti ilə 
eyni əsasla təqdim olunur. 

Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivlərinin ilk olaraq qeydə 
alınması və sonradan ölçülməsi ədalətli dəyərlə aparılır. Fond artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivlərinin ədalətli dəyərini müəyyən etmək məqsədilə açıq bazar 
qiymətlərindən istifadə edir. Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə 
aktivləri üzrə ədalətli dəyərə edilən düzəlişlər dövr üzrə maliyyə nəticələri haqqında hesabatda artıqlıq 
və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri üzrə xalis gəlir və ya zərərin 
bir hissəsi kimi əks olunur. Fond maliyyə aktivlərini saxladığı dövr ərzində onları bu kateqoriyaya və ya 
bu kateqoriyadan başqasına yenidən təsnifləşdirmir.  

Əmlak və avadanlıqlar
Fondun əmlak və avadanlığı əsasən inzibati məqsədlər üçün saxlanılan, faydalı istismar müddəti bir hesabat 
dövründən çox olan və qiyməti 100 Azərbaycan manatından yuxarı olan maddi aktivlərdir. 

Əmlak və avadanlıqların köhnəlməsi onların balans dəyərindən tutulur və onların faydalı istismar müddətləri 
üzrə silinir. Köhnəlmə aşağıdakı illərdən istifadə etməklə bərabər hissələrlə köhnəlmə metodu əsasında 
hesablanır:

İllər

Binalar 50

Nəqliyyat vasitələri 7

Ofis avadanlığı 4

Mebel 5

Digər əsas vəsaitlər 3

Əmlakın və avadanlıqların balans dəyərləri onların bərpa dəyərlərindən artıq dəyərlə uçota alınıb-alınmadığını 
qiymətləndirmək üçün hər hesabat tarixində nəzərdən keçirilir. Bərpa dəyəri aktivin satış xərclərini 
çıxmaqla ədalətli dəyəri və istifadə dəyəri arasındakı ən yüksək məbləğdir. Balans dəyəri hesablanmış 
bərpa dəyərindən artıq olduğu halda, aktivlərin dəyəri bərpa dəyərinədək azaldılır, dəyərsizləşmə müvafiq 
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dövrdə tanınır və əməliyyat xərclərinə daxil edilir. Dəyərsizləşmə zərəri qeydə alındıqdan sonra əmlak və 
avadanlıqlar üzrə köhnəlmə xərclərinə gələcək dövrlərdə qalıq dəyərini (əgər varsa) çıxaraq aktivlərin 
balans dəyərini qalan faydalı istismar müddətlərinə bərabər şəkildə bölüşdürmək məqsədilə düzəliş edilir.

İnzibati məqsədlər üçün saxlanılan binalar maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda yenidən qiymətləndirmə 
tarixində ədalətli dəyəri əks etdirən yenidən qiymətləndirilmiş məbləği ilə əks olunur ki, bu da hər hansı 
sonradan yığılan köhnəlməni və sonradan yığılan dəyərsizləşmə zərərlərini çıxmaqla peşəkar müstəqil 
qiymətləndiricilərin apardığı qiymətləndirmə nəticəsində bazar sübutu əsasında müəyyən edilir. Yenidən 
qiymətləndirmələr kifayət qədər mütəmadi qaydada aparılır ki, balans dəyəri hesabat tarixində ədalətli 
dəyəri istifadə etməklə müəyyən edilə bilən balans dəyərindən əhəmiyyətli fərqlənməsin.

Bu cür binaların yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranan yenidən qiymətləndirmə artımı əmlakın 
yenidən qiymətləndirmə ehtiyatının kreditinə yazılır, lakin əvvəllər xərc kimi tanınmış eyni aktiv üzrə 
yenidən qiymətləndirmə azalmasının bərpa edildiyi hal istisna təşkil edir, bu halda dəyərin artması əvvəllər 
hesablanmış azalma həcmində dövr üzrə artıqlığın və ya defisitin kreditinə yazılır. Belə binaların yenidən 
qiymətləndirilməsi nəticəsində aktivin balans dəyərində yaranan azalma həmin aktivin əvvəlki yenidən 
qiymətləndirməsi nəticəsində yaranmış qalıqdan, əgər varsa, artıq olduğu məbləğdə xərc kimi tanınır.   

Yenidən qiymətləndirilmiş binalar üzrə köhnəlmə maliyyə nəticələri haqqında hesabata daxil edilir. Yenidən 
qiymətləndirilmiş əmlakın sonradan satılması və ya istismardan çıxarılması zamanı əmlakın yenidən 
qiymətləndirmə ehtiyatında qalan yenidən qiymətləndirmə əlavəsi birbaşa yığılmış defisit və ya artıqlığa 
köçürülür.

Əmlakın bazar dəyəri aşağıdakı 3 metodun birindən istifadə etməklə qiymətləndirilir:
•	 Analoji daşınmaz əmlakın bazar satış qiymətlərinin təhlilini nəzərdə tutan müqayisəli satış metodu;
•	 Əmlakdan əldə olunmuş gəlirlə onun bazar dəyəri arasındakı birbaşa əlaqəni nəzərdə tutan gəlir  

metodu;
•	 Hər hansı köhnəlmə xərcləri çıxılmaqla əmlakın dəyərinin onun bərpa dəyərinə bərabər olmasını 

nəzərdə tutan xərc metodu.

Qeyri-maddi aktivlər
Ayrıca alınmış qeyri-maddi aktivlər ilk olaraq ilkin dəyəri ilə tanınır. İlkin tanımadan sonra qeyri-maddi 
aktivlər yığılmış amortizasiyanı və yığılmış dəyərsizləşmə zərərlərini çıxmaqla ilkin dəyəri ilə əks etdirilir. 
Qeyri-maddi aktivlərin istifadə müddətləri məhdud və ya qeyri-müəyyən müddətlər kimi müəyyən edilmişdir. 
Məhdud istifadə müddəti olan qeyri-maddi aktivlərə 10 illik istifadə müddəti üzrə amortizasiya hesablanır 
və həmin qeyri-maddi aktivlər üzrə mümkün dəyərsizləşmə əlamətləri mövcud olanda dəyərsizləşmə 
baxımından qiymətləndirmə aparılır. Qeyri-müəyyən istifadə müddəti olan qeyri-maddi aktivlər üzrə 
amortizasiya dövrləri və metodlarına ən azından hər maliyyə ilinin sonunda yenidən baxılır. 

Vergi
Mənfəət vergisi xərci cari və təxirə salınmış vergi xərclərindən ibarətdir. 

Cari vergi xərcləri il üzrə vergiyə cəlb olunan mənfəətə əsaslanır. Vergiyə cəlb olunan mənfəət maliyyə 
nəticələri haqqında hesabatda göstərilən vergidən əvvəlki xalis mənfəətdən fərqlənir, çünki vergiyə cəlb 
olunan mənfəətə digər illərdə vergiyə cəlb olunan və ya tutulan gəlir və xərc maddələri daxil deyil və 
bundan əlavə ona heç vaxt vergiyə cəlb olunmayan və ya vergi tutulmayan maddələr daxil deyil. Fondun 
cari vergi xərcləri hesabat dövründə qüvvədə olan vergi dərəcələrini istifadə etməklə hesablanır.
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Təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəlik metodunu istifadə etməklə balans hesabatı tarixində aktiv və 
öhdəliklərin vergi bazası ilə maliyyə hesabatı məqsədləri üçün onların balans dəyəri arasındakı bütün 
fərqlər üzrə ödənilir və ya təmin edilir. Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri bütün çıxılmalı müvəqqəti fərqlər 
üçün tanınır. Təxirə salınmış vergi aktivləri yalnız bu dərəcədə müəyyən edilir ki, çıxılan müvəqqəti fərqlərin 
istifadə edilə bilməsi üçün vergiyə cəlb edilən mənfəətin mövcud olması ehtimalı olsun. Qudvildən və 
ya digər aktiv və öhdəliklərin (müəssisələrin birləşməsi istisna olmaqla) ilkin tanınmasından yaranan 
müvəqqəti fərqlər vergi mənfəəti və ya uçot mənfəətinə təsir etmirsə belə aktiv və öhdəliklər tanınmır.

Təxirə salınmış vergi aktivlərinin balans dəyəri hər bir hesabat tarixində nəzərdən keçirilir və aktivlərin 
hamısının və ya bir hissəsinin istifadə edilməsi üçün kifayət qədər vergiyə cəlb olunan mənfəətin 
mövcudluğu ehtimal edilmədiyi halda azaldılır. Təxirə salınmış vergilər aktivlərin satıldığı və ya öhdəliklər 
üzrə hesablaşmanın aparıldığı dövrdə tətbiq edilməsi gözlənilən vergi dərəcələri ilə ölçülür. Təxirə salınmış 
vergilər artıqlıq və ya defisitdə əks olunur, lakin onların maliyyə nəticələri haqqında hesabatın maddələri 
ilə bağlı olduğu hallar istisna edilir ki, bu halda təxirə salınmış vergilər də maliyyə nəticələri haqqında 
hesabatda göstərilir.

Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri və təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəlikləri aşağıdakı hallarda 
əvəzləşdirilir və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda xalis məbləğdə əks olunur:
•	 Fond cari mənfəət vergisi aktivlərini cari mənfəət vergisi öhdəlikləri ilə qarşılıqlı əvəzləşdirmək 

hüququna malik olduqda; və
•	 Təxirə salınmış mənfəət vergisi aktivləri və təxirə salınmış mənfəət vergisi öhdəlikləri eyni vergi orqanı 

tərəfindən eyni vergi subyektindən tutulan mənfəət vergisinə aid olduqda.

Azərbaycan Respublikasında Fondun əməliyyatlarına tətbiq edilən digər vergilər də vardır. Bu vergilər 
maliyyə nəticələri haqqında hesabata əməliyyat xərclərinin bir hissəsi kimi daxil edilir. 

Şərti aktivlər və öhdəliklər
Şərti öhdəliklər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmir, onlarla bağlı yarana biləcək hər hansı 
bir ödəmələrin ehtimalı əhəmiyyətsiz dərəcədə az olması hallarından başqa, maliyyə hesabatlarında 
açıqlanır. Şərti aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmir, lakin onlarla bağlı iqtisadi 
faydaların daxil olması ehtimal ediləndə maliyyə hesabatlarında açıqlanır. 

Xalis aktivlər/Kapital
1-ci Qeyddə müzakirə olunduğu kimi, Fərmana və Əsasnaməyə uyğun olaraq, Fond büdcədənkənar 
dövlət təsisatıdır. Fonda büdcə ilə bağlı olan bütün daxilolmalar və Fonddan köçürülmələr Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş Fərmanlar əsasında həyata keçirilir. Fondun 
daxilolmaları/köçürmələri kapital qoyuluşlarını/çıxarışlarını əks etdirir və müvafiq olaraq alınmış/ödənilmiş 
vəsaitlərin ədalətli dəyəri ilə xalis aktivlərdə qeyd olunur.   

Dövlət büdcəsinə köçürmələr, habelə hökumət idarələri, hökumətə məxsus müəssisə və şirkətlərə köçürmələr 
ödəniş tarixində tanınır. Bütün köçürmələr Fondun təsdiq olunmuş büdcəsi çərçivəsində həyata keçirilir 
və büdcə ilə nəzərdə tutulmuş müvafiq benefisiarlara (dövlət təşkilatları, hökumətə məxsus müəssisə və 
şirkətlər) təqdim etdikləri sifariş məktublarının əsasında ödənilmək üçün Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Xəzinədarlığına köçürülür.
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Gəlir və xərclərin tanınması

Faiz gəlirinin tanınması
Faiz gəliri effektiv faiz metodunu istifadə etməklə hesablama metodu əsasında tanınır. Effektiv faiz metodu 
maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin (və ya maliyyə aktivlərinin və ya maliyyə öhdəliklərinin 
qrupunun) amortizasiya xərclərinin hesablanması və faiz gəlirinin müvafiq dövrlər üzrə bölüşdürülməsi 
metodudur. Effektiv faiz dərəcəsi hesablanmış gələcək pul ödənişlərini və ya gəlirlərini maliyyə alətinin 
gözlənilən faydalı istismar müddəti üzrə və ya müvafiq olduqda, daha qısa müddətdə maliyyə aktivinin 
xalis balans dəyəri üzrə dəqiq diskontlaşdıran dərəcədir. 

Dəyərsizləşmə zərəri nəticəsində maliyyə aktivi və ya oxşar maliyyə aktivləri qrupu qiymətdən düşdükdə 
(və ya qismən qiymətdən düşdükdə), faiz gəliri dəyərsizləşmə zərərini müəyyən etmək məqsədilə gələcək 
pul vəsaitlərinin hərəkətini diskontlaşdırmaq üçün istifadə olunan faiz dərəcəsi əsasında tanınır. 

Ədalətli dəyərlə əks etdirilən aktivlər üzrə əldə edilən faizlər faiz gəlirinin tərkibində təsnifləşdirilir.

Xərclər hesablama metodu ilə, yəni, çəkildiyi zaman tanınır.

Funksional valyuta
Fondun maliyyə hesabatlarına daxil olan maddələr Fondun müvafiq hadisə və şəraitlərinin iqtisadi 
mahiyyətini daha yaxşı əks etdirən valyutadan (“funksional valyuta”) istifadə etməklə ölçülür. Fondun 
aktivlərinin və gəlirlərinin əksəriyyəti xarici valyuta ilə ifadə edilmiş olsa da, maliyyə hesabatlarının 
funksional valyutası Azərbaycan manatıdır, çünki bütün xərclər və köçürmələr Azərbaycan manatı ilə 
çəkilir və ya qiymətləndirilir və Fondun maliyyə nəticələrinin qiymətləndirilməsi Azərbaycan manatı ilə 
ifadə edilmiş illik büdcə ilə müqayisə edilir. 

Xarici valyutanın çevrilməsi 
Fondun maliyyə hesabatları onun fəaliyyət göstərdiyi əsas iqtisadi mühitin valyutası (onun funksional 
valyutası) ilə təqdim edilir. Fondun maliyyə hesabatlarını hazırlayarkən Fondun funksional valyutasından 
fərqli olan valyutalarla (xarici valyutalar – əsasən ABŞ dolları, Avro və İngilis funt sterlinqi) ifadə olunmuş 
monetar aktivlər və öhdəliklər hesabat tarixinə qüvvədə olan müvafiq mübadilə məzənnələrini istifadə 
etməklə çevrilir. Funksional valyutadan fərqli valyuta ilə aparılan əməliyyatlar əməliyyat tarixinə qüvvədə 
olan mübadilə məzənnələrini istifadə etməklə uçota alınır. Bu çevirmələrdən yaranan mənfəət və ya zərərlər 
xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə fərqindən xalis gəlirə/(zərərə) daxil edilir. 

Azərbaycan manatı Azərbaycan Respublikası ərazisindən kənarda tam sərbəst mübadilə olunan valyuta 
deyildir. Azərbaycan Respublikasında rəsmi mübadilə məzənnəsi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 
tərəfindən gündəlik müəyyən olunur. Dünya bazarında xarici valyutanın məzənnəsi rəsmi məzənnələrdən 
fərqlənə bilər, lakin adətən cüzi olan bu fərqlər Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının nəzarəti altında 
saxlanılır.  

Mübadilə məzənnəsi
Fond ilin sonuna maliyyə hesabatlarının tərtib olunması zamanı aşağıdakı xarici valyuta məzənnələrindən 
istifadə etmişdir: 

2010 2009

AZN/1 ABŞ dolları 0.7979 0.8031

AZN/1 Avro 1.0560 1.1499

AZN/1 Funt sterlinqi 1.2377 1.2759
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Maliyyə aktivlərinin və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi 
Fond maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin tanınmış məbləğlərini qarşılıqlı əvəzləşdirmək üçün 
qanuni hüquqa malik olduğu və ya hesablaşmanı netto əsasında həyata keçirmək, ya da eyni vaxtda aktivi 
realizasiya etmək və öhdəliyi yerinə yetirmək niyyəti olduğu halda, qarşılıqlı əvəzləşdirir və maliyyə vəziyyəti 
haqqında hesabatda xalis məbləğ kimi təqdim edir. Tanınmasının dayandırılmasına icazə verilməyən maliyyə 
aktivinin köçürülməsini uçota alarkən Fond köçürülmüş aktivi və ya onunla əlaqəli öhdəliyi əvəzləşdirmir.

Mühasibat uçotu prinsiplərində gələcək dəyişikliklər

Qəbul edilmiş, lakin hələ qüvvəyə minməmiş standart və şərhlər
2010-cu ildə İSMUBS-na edilmiş aşağıdakı düzəlişləri və yeni təkmilləşdirmələri Fond vaxtından əvvəl 
qəbul etməmişdir: 

28 saylı İSMUBS “Maliyyə alətləri: Təqdim edilməsi”
Bu standart “Maliyyə alətləri: açıqlanması və təqdim edilməsi” adlı 15 saylı İSMUBS-u əvəz edir (2001-ci 
ilin dekabr ayında buraxılmışdır) və 1 yanvar 2013-cü ildə və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat 
dövrlərinə tətbiq ediləcəkdir. Bu standartın məqsədi maliyyə alətlərinin öhdəliklər və ya xalis aktivlər/
kapital kimi təqdim edilməsi və maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi 
prinsiplərinin müəyyən edilməsidir. Bu Standart maliyyə alətlərinin emitentin nöqteyi-nəzərindən maliyyə 
aktivləri, maliyyə öhdəlikləri və kapital alətlərinə təsnif edilməsinə, əlaqəli faizin, dividendlərin və ya 
oxşar paylamaların, zərərlərin və gəlirlərin təsnif edilməsinə, eləcə də maliyyə aktivlərinin və maliyyə 
öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməli olduğu şəraitlərin müəyyən edilməsinə tətbiq edilir. Hal-hazırda 
rəhbərlik bu standartın təsirini qiymətləndirməkdədir.

29 saylı İSMUBS “Maliyyə alətləri: Tanınması və ölçülməsi”
Bu standart maliyyə alətlərinin tanınması və ölçülməsi prinsiplərini təsvir edir və əsas etibarı ilə 39 saylı 

“Maliyyə alətləri: Tanınması və ölçülməsi” MUBS əsasında hazırlanmışdır. Bu Standartın məqsədi – maliyyə 
aktivləri, maliyyə öhdəlikləri və qeyri-maliyyə maddələrinin alınması və ya satılması haqqında bəzi 
kontraktların tanınması və ölçülməsi prinsiplərini müəyyən etməkdir. Maliyyə alətləri haqqında məlumatın 
təqdim edilməsinə dair tələblər “Maliyyə alətləri: Təqdim edilməsi” adlı 28 saylı İSMUBS-da açıqlanır. 
Maliyyə alətləri haqqında məlumatın açıqlanmasına dair tələblər “Maliyyə alətləri: Açıqlanması” adlı 30 
saylı İSMUBS-da açıqlanır. Standart 2010-cu ilin yanvar ayında buraxılmış və 1 yanvar 2013-cü ildə və ya 
bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə tətbiq ediləcəkdir. Hal-hazırda rəhbərlik bu standartın 
təsirini qiymətləndirməkdədir.

30 saylı İSMUBS “Maliyyə alətləri: Açıqlanması”
Bu standart maliyyə alətləri haqqında məlumatların açıqlanmasına dair tələbləri təsvir edir və 7 saylı 

“Maliyyə alətləri: Açıqlanması” MUBS əsasında hazırlanmışdır. Bu Standartın məqsədi – müəssisələrdən 
maliyyə hesabatlarında istifadəçilərə aşağıdakıları qiymətləndirmək imkanını yaradan məlumatların təqdim 
edilməsini tələb etməkdir:
a) Maliyyə alətlərinin müəssisənin maliyyə vəziyyəti və nəticələri üçün əhəmiyyəti; və
b) Dövr ərzində və hesabat dövrünün sonunda müəsissənin məruz qaldığı maliyyə alətləri üzrə risklərin 

xüsusiyyəti və həcmi və müəssisə tərəfindən həmin risklərin necə idarə edilməsi.
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Bu Standartın prinsipləri 28 saylı “Maliyyə alətləri: Təqdim edilməsi” İSMUBS-da və 29 saylı “Maliyyə alətləri: 
Tanınması və ölçülməsi” İSMUBS-da maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin tanınması, ölçülməsi və 
təqdim olunması prinsiplərini tamamlayır. Standart 2010-cu ilin yanvar ayında buraxılmış və 1 yanvar 2013-
cü ildə və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə tətbiq ediləcəkdir. Hal-hazırda rəhbərlik 
bu standartın təsirini qiymətləndirməkdədir.

31 saylı İSMUBS “Qeyri-maddi aktivlər”
31 saylı İSMUBS qeyri-maddi aktivlərin uçot qaydasını təsvir edir. Bu standart 38 saylı “Qeyri-maddi aktivlər” 
MUBS əsasında hazırlanaraq ictimai sektor üçün uyğunlaşdırılmışdır. Bu Standartın məqsədi – digər 
Standartda xüsusi qaydada nəzərdə tutulmamış qeyri-maddi aktivlərin uçot qaydasını təsvir etməkdir. Bu 
Standart müəssisədən qeyri-maddi aktivin yalnız müəyyən meyara cavab verdiyi halda uçota alınmasını 
tələb edir. Bundan əlavə, Standart qeyri-maddi aktivlərin balans dəyərinin ölçülməsi qaydasını müəyyən 
edir və qeyri-maddi aktivlər haqqında xüsusi müəyyən məlumatların açıqlanmasını tələb edir. Standart 
2010-cu ilin yanvar ayında buraxılmış və 1 aprel 2011-ci ildə və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat 
dövrlərinə tətbiq ediləcəkdir. Hal-hazırda rəhbərlik bu standartın təsirini qiymətləndirməkdədir.

2010-cu ilin yanvar ayında 1 yanvar 2011-ci ildə və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrlərinə 
tətbiq edilən İSMUBS-lara təkmilləşdirmələr edilmişdir, o cümlədən aşağıdakı standartlara: 1 saylı İSMUBS 

”Maliyyə hesabatlarının təqdim olunması”, 2 saylı İSMUBS “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatlar”, 
3 saylı İSMUBS “Mühasibat uçotu qaydaları, uçot qiymətləndirmələrində dəyişikliklər və səhvlər”, 7 saylı 
İSMUBS “Asılı şirkətlərə investisiyalar”, 8 saylı İSMUBS “Birgə müəssisələrə investisiyalar”, 10 saylı 
İSMUBS “Hiperinflyasiyalı iqtisadiyyatlarda maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi”, 14 saylı İSMUBS 

“Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr”, 16 saylı İSMUBS “İnvestisiya əmlakı”, 17 saylı İSMUBS “Əmlak, 
qurğu və avadanlıqlar”, 25 saylı İSMUBS “İşçilərə müavinətlər” və 26 saylı İSMUBS “Pul vəsaitlərini yaradan 
aktivlərin dəyərsizləşməsi”. Hal-hazırda rəhbərlik bu təkmilləşdirmələrin təsirini qiymətləndirməkdədir.

4. Mühüm mühakimələr və proqnozlar
Fondun maliyyə hesabatlarının hazırlanması rəhbərlik tərəfindən hesabat tarixinə aktiv və öhdəliklərin 
hesabatlarda göstərilən məbləğlərinə və həmin tarixdə başa çatan dövr ərzində gəlir və xərclərin 
hesabatlarda göstərilən məbləğlərinə təsir edən proqnozların verilməsi və mühakimələrin çıxarılmasını 
tələb edir. Rəhbərlik öz proqnozlarını və mühakimələrini davamlı olaraq nəzərdən keçirir. Rəhbərlik öz 
proqnoz və mühakimələrində təcrübəsinə və mövcud şəraitə müvafiq hesab edilən digər amillərə əsaslanır. 
Müxtəlif fərziyyələrdən və ya şəraitlərdən asılı olaraq faktiki nəticələr həmin proqnozlardan fərqlənə bilər. 
Aşağıdakı proqnoz və mühakimələr Fondun maliyyə vəziyyətinin təsvir edilməsi üçün mühüm hesab olunur.

Maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi 
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış aktivlər kimi təsnif edilmiş maliyyə 
alətləri ədalətli dəyərlə göstərilir. Bu cür maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri alətin məcburi və ya likvidasiya 
satışından başqa, könüllü tərəflər arasında aparılan cari əməliyyat nəticəsində mübadilə edildiyi məbləğdir. 
Əgər alətin bazar dəyəri açıqlanmışdırsa, onun ədalətli dəyəri bazar qiymətinə əsaslanmaqla hesablanır. 
Bazarda qiymətləndirmə parametrlərini müşahidə etmək mümkün olmadıqda və ya müşahidə edilən bazar 
qiymətlərinə istinad etmək mümkün olmadıqda, ədalətli dəyər hər bir məhsul üçün uyğun olan digər bazar 
məlumatını və qəbul edilmiş maliyyə nəzəriyyələrindən əsaslandığımız riyazi metodologiyanı istifadə 
edən qiymətləndirmə modelini təhlil etməklə əldə olunur. Qiymətləndirmə modelləri qiymətli kağızların 
müqavilə şərtlərini, habelə bazara əsaslanan qiymətləndirmə parametrlərini (məsələn, faiz dərəcələrini, 
dəyişkənliyi, mübadilə məzənnələrini və tərəf-müqabillərin kredit reytinqini) nəzərə alır.  
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Bazara əsaslanan qiymətləndirmə parametrlərini müşahidə etmək mümkün olmadıqda, alətin bazarda 
necə qiymətləndiriləcəyinin məntiqi əksini müəyyən etmək məqsədilə rəhbərlik həmin parametrin ən 
yaxşı qiymətləndirilməsinə dair mühakimə işlədəcək. Bu mühakimə işlədilərkən, müxtəlif vasitələrdən 
o cümlədən, müşahidə edilən məlumatın etibarlılığı, tarixi məlumatlar və ekstrapolyasiya mexanizmləri 
istifadə olunur. Alət bazarda müşahidə olunan məlumatla müqayisə edilməklə sübuta yetirildiyi hallar 
istisna olmaqla, ilkin tanınma zamanı maliyyə alətinin ədalətli dəyərinin qiymətləndirməsi üçün ən yaxşı 
sübut əməliyyat qiyməti olur. Əməliyyat qiyməti ilə qiymətləndirmə mexanizminə əsaslanmaqla müəyyən 
edilmiş dəyər arasındakı hər hansı fərq ilkin tanınma zamanı maliyyə nəticələri haqqında hesabata daxil 
edilmir. Sonrakı gəlirlər və ya zərərlər yalnız bazar iştirakçılarının qiymət təyin edərkən nəzərə ala biləcəkləri 
amillərdəki dəyişikliklərdən irəli gələrək tanınır.

Fond elan olunmuş bazar qiymətləri olmayan maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı mühasibat 
proqnozunu aşağıdakı səbəblərdən qeyri-müəyyənliyin əsas mənbəyi hesab edir: (i) onlar dövrdən-
dövrə dəyişməyə çox həssasdır, çünki bu rəhbərliyin faiz dərəcələri, dəyişkənlik, mübadilə məzənnələri, 
tərəf-müqabilin kredit reytinqi, qiymətləndirmə düzəlişləri və əməliyyatın spesifik xüsusiyyəti ilə bağlı 
fərziyyələr irəli sürməsini tələb edir və (ii) qiymətləndirmələrdəki dəyişikliyin tanınmasından irəli gələn 
təsirin Fondun maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatında, eləcə də mənfəət/(zərər) hesabında açıqlanan 
aktivlərinə əhəmiyyətli olması ehtimal edilir.  

Rəhbərlik faiz dərəcələri, dəyişkənlik, mübadilə məzənnələri, partnyorun kredit reytinqi, qiymətləndirmə 
düzəlişləri ilə bağlı müxtəlif fərziyyələrdən istifadə edərsə, elan edilmiş bazar qiyməti olmayan maliyyə 
alətlərinin qiymətləndirilməsində kiçik və ya böyük dəyişiklik Fondun hesabatda göstərilən xalis artıma 
əhəmiyyətli təsirlə nəticələnə bilər.

Təxirə salınmış vergi aktivləri 
Fondun rəhbərliyi əmindir ki, hesabat tarixində təxirə salınmış vergi aktivləri üzrə qiymətləndirmə ehtiyatı 
tələb olunur, çünki təxirə salınmış vergi aktivinin reallaşdırılmayacağı ehtimalı daha yüksəkdir.  

5. Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

2010 2009

Pul bazarı fondları 12,626 204,731

Bank hesabları 101,571 106,030

Depozitlər 199,586 120,483

Cəmi pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 313,783 431,244

Pul bazarı fondları
Pul bazarı fondlarına investisiyalar bu fondların tələb əsasında ödənilən səhmlərindən ibarətdir. Pul bazarı 
fondlarına investisiyalar yüksək dərəcədə likvidlidir. Pul bazarı fondları öz aktivlərini qısamüddətli borc 
və borcla bağlı alətlərə, misal üçün, kommersiya kağızlarına, depozit şəhadətnamələrinə, faiz dərəcəsi 
dəyişkən olan istiqrazlara, ABŞ xəzinə istiqrazlarına, Avrobondlara və aktivlərlə təmin edilmiş qiymətli 
kağızlara yatırır. Fonda ödəniləcək faiz və dividendlər yenidən investisiya edilir. 
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Fondun kredit reytinqləri AAA olan aşağıdakı pul bazarı fondlarında investisiyaları olmuşdur: 

2010 2009

BlackRock ICS-Institution Liquidity Funds plc 11,028 202,866

Goldman Sachs EURO Liquidity Funds 1,365 1,631

Royal Bank of Scotland plc, Global Treasury Funds plc 233 234

Cəmi pul bazarı fondları 12,626 204,731

Bank hesabları
Bank hesabları aşağıdakı valyutalarla ifadə edilmişdir:

2010 2009

Azərbaycan manatı 70,931 64,855

ABŞ dollar 30,551 40,972

Avro 70 99

Funt sterlinq 19 104

Cəmi bank hesabları 101,571 106,030

Fondun Azərbaycan manatı ilə hesabları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında və Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankında açılmışdır. 31 dekabr 2010-cu il tarixində Fond Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Bankında və Azərbaycan Beynəlxalq Bankındakı bank hesablarında, müvafiq olaraq, 70,889 min Azərbaycan 
manatı və 54 min Azərbaycan manatı məbləğlərində vəsait saxlayırdı (2009: 64,834 min Azərbaycan 
manatı və 34 min Azərbaycan manatı).

Xarici valyuta ilə digər hesablar uzunmüddətli reytinqləri Aa2/AA (Standard & Poor’s/Fitch/Moody’s) olan 
qeyri-rezident banklarda açılmışdır.

Depozitlər
Fondun depozitlərə investisiyaları aşağıdakılardan ibarətdir:

2010 2009

BNP Paribas 119,794 120,483

The Royal Bank of Scotland plc., Böyük Britaniya 79,792 -

Cəmi depozitlər 199,586 120,483

31 dekabr 2010-cu ildə Fond 199,586 min Azərbaycan manatını (2009: 120,483 min Azərbaycan manatını) 
kredit reytinqləri AA/Aa2 (Standard & Poor’s/ Fitch/Moody’s) olan qeyri-rezident banklarında müddəti 
2011-ci ilin yanvar ayında (2009: 2010-cu ilin yanvar ayında) başa çatan depozitlərdə yerləşdirmişdir. 
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6. Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri aşağıdakılardan ibarətdir:

2010 2009

Xarici dövlətlərin qiymətli kağızları 9,992,468 7,037,756

Maliyyə institutlarının qiymətli kağızları 4,916,188 2,732,188

Korporativ borc qiymətli kağızları 2,503,543 892,163

ABŞ agentliklərinin qiymətli kağızları 420,002 868,643

Kapital qiymətli kağızları 11,145 4,311

SPDR Trust 8,472 -

İpoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlar 2 173
Cəmi artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 17,851,820 11,535,234

31 dekabr 2010-cu ildə Fond maliyyə təşkilatları ilə (“xarici menecerlərlə”) aktivlərin idarə edilməsi 
haqqında razılaşmalar əsasında 210,701 min Azərbaycan manat (264,069 min ABŞ dolları) məbləğində 
vəsait, o cümlədən pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərini saxlayırdı (2009: 206,155 min 
Azərbaycan manat (256,699 min ABŞ dolları)). 2010-cu ildə bu təşkilatlar qarşısında idarəetmə haqqı 574 
min Azərbaycan manat (2009: 570 min Azərbaycan manat) olmuşdur. 2010-cu və 2009-cu illər ərzində 
Fondun xarici menecerləri kimi Deutsche Bank AG, Clariden Leu Ltd. və Beynəlxalq Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı (Dünya Bankı) çıxış etmişlər. Bütün qiymətli kağızlar Bank of New York Mellon mühafizəçi 
bankda saxlanılmışdır. 

Xarici dövlətlərin qiymətli kağızları
Xarici dövlətlərin qiymətli kağızları Avropa, Asiya, Afrika və Amerikada müxtəlif müstəqil və beynəlxalq 
təşkilatlar tərəfindən buraxılmış borc qiymətli kağızlarına investisiyalarla təmsil olunur. Bu qiymətli kağızlar 
üzrə ildə 0.5% - 9.875% müəyyən dərəcə ilə faiz və ildə +0.03% dərəcəsindən +2% dərəcəsinədək geniş 
civarda olan USD LIBOR, EURIBOR, GBP LIBOR hesablanır (2009: ildə 0.875% - 7.5% p.a. və ildə +0% 
dərəcəsindən +2% dərəcəsinədək geniş civarda olan USD LIBOR, EURIBOR) və müddəti 2011-ci ilin yanvar 
ayından 2017-ci ilin yanvar ayınadək dövrdə başa çatır (2009: 2010-cu ilin yanvar ayından 2019-cu ilin 
oktyabr ayınadək dövrdə). Diskont qiymətli kağızları da bu qrupa daxildir. 31 dekabr 2010-cu il tarixində bu 
qiymətli kağızlar üzrə yığılmış faiz 92,247 min Azərbaycan manat olmuşdur (2009: 118,633 min Azərbaycan 
manat). Bu qiymətli kağızlar həm birbaşa Fond, həm də Fondun xarici menecerləri tərəfindən idarə olunan 
portfeldə saxlanılmışdır.

Maliyyə institutlarının qiymətli kağızları
Maliyyə institutlarının qiymətli kağızları Avropa, Asiya və Amerikada müxtəlif təşkilatlar tərəfindən buraxılmış 
borc qiymətli kağızlarına investisiyalarla təmsil olunur. Bu qiymətli kağızlar üzrə ildə 1.875% - 8.25% 
müəyyən dərəcə ilə faiz və ildə +0.03% dərəcəsindən +3.5% dərəcəsinədək geniş civarda olan USD 
LIBOR, GBP LIBOR və EURIBOR hesablanır (2009: ildə 2.375% - 6.75% p.a. və ildə +0.03% dərəcəsindən 
+3.5% dərəcəsinədək geniş civarda olan USD LIBOR, GBP LIBOR və EURIBOR) və müddəti 2011-ci ilin 
yanvar ayından 2016-cı ilin fevral ayınadək dövrdə başa çatır (2009: 2010-cu ilin yanvar ayından 2016-cı ilin 
fevral ayınadək dövrdə). Diskont qiymətli kağızları da bu qrupa daxildir. 31 dekabr 2010-cu il tarixində bu 
qiymətli kağızlar üzrə yığılmış faiz 24,537 min Azərbaycan manat olmuşdur (2009: 14,151 min Azərbaycan 
manat). Bu qiymətli kağızlar həm birbaşa Fond, həm də Fondun xarici menecerləri olan Deutsche Bank 
AG, Clariden Leu Ltd. və Dünya Bankı tərəfindən idarə olunan portfeldə saxlanılmışdır.
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Korporativ borc qiymətli kağızları
Korporativ borc qiymətli kağızları Avropa, Asiya və Amerikadakı korporasiyalar tərəfindən buraxılmış borc 
qiymətli kağızlarına investisiyalarla təmsil olunur. Bu qiymətli kağızlar üzrə ildə 1.9% - 8.875% müəyyən 
dərəcə ilə faiz və ildə +0.15% dərəcəsindən +1.05% dərəcəsinədək geniş civarda olan USD LIBOR 
hesablanır (2009: ildə 3.55% - 7.5% p.a. və ildə +0.15% dərəcəsindən +1.05% dərəcəsinədək geniş civarda 
olan USD LIBOR) və müddəti 2011-ci ilin yanvar ayından 2015-ci ilin dekabr ayınadək dövrdə başa çatır 
(2009: 2010-cu ilin aprel ayından 2015-ci ilin dekabr ayınadək dövrdə). Diskont qiymətli kağızları da bu 
qrupa daxildir. 31 dekabr 2010-cu il tarixində bu qiymətli kağızlar üzrə yığılmış faiz 17,967 min Azərbaycan 
manat olmuşdur (2009: 6,530 min Azərbaycan manat). Bu qiymətli kağızlar həm birbaşa Fond, həm də 
Fondun xarici menecerləri olan Deutsche Bank AG və Clariden Leu Ltd. tərəfindən idarə olunan portfeldə 
saxlanılmışdır.

ABŞ agentliklərinin qiymətli kağızları
ABŞ agentliklərinin borc qiymətli kağızları Fannie Mae, Freddie Mac və Federal Home Loan Banks 
tərəfindən buraxılmış borc qiymətli kağızlarına investisiyalarla təmsil olunur. Bu qiymətli kağızlar üzrə 
ildə 0.75% - 6.0% müəyyən dərəcə ilə faiz və ildə 0.75%-1.5% dərəcəsində mərhələlərlə ödənilən faiz 
hesablanır (2009: ildə 0.8% - 7% p.a. və ildə -0.16% dərəcəsindən -0.05% dərəcəsinədək geniş civarda 
olan USD LIBOR) və müddəti 2011-ci ilin may ayından 2015-ci ilin avqust ayınadək dövrdə başa çatır (2009: 
2010-cu ilin yanvar ayından 2015-ci ilin fevral ayınadək dövrdə). 31 dekabr 2010-cu il tarixində bu qiymətli 
kağızlar üzrə yığılmış faiz 1,602 min Azərbaycan manat olmuşdur (2009: 9,137 min Azərbaycan manat). Bu 
qiymətli kağızlar həm birbaşa Fond, həm də Fondun xarici menecerləri olan Clariden Leu Ltd. və Dünya 
Bankı tərəfindən idarə olunan portfeldə saxlanılmışdır.

Kapital qiymətli kağızları 
31 dekabrda kapital qiymətli kağızlarının balans dəyəri aşağıdakılardan ibarət olmuşdur:

2010 2009

Özəl kapital 6,126 -

İstehlakçı 1,474 1,110

Telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları 1,153 854

Materiallar 826 617

Səhiyyə 588 839

Maliyyə 432 702

Nəqliyyat 273 -

Enerji 168 125

Sənaye 105 64

Cəmi kapital qiymətli kağızları 11,145 4,311

SPDR Trust
SPDR Trust fondu vasitəsi ilə ARDNF ABŞ-da yaradılmış S&P 500 birja indeksinə birbaşa investisiya edir.  
S&P 500 indeksi ABŞ-ın Exxon Mobil Corp, Apple Inc, Chevron Corp, General Electric, Microsoft Corp, 
JPMorgan Chase &Co, AT&T Inc, Procter & Gamble, Wells Fargo & Co kimi iri 500 şirkətlərin səhmlərini 
təmsil edən portfeldən  ibarətdir. Əsas investisiya olunan sektorlar neft və qaz, bank, kompüter, istehlakçı, 
telekommunikasiya, əczaçılıqdır.
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7. Əmlak və avadanlıqlar

Binalar
Nəqliyyat 
vasitələri

Ofis 
avadanlığı Mebel

Digər əsas 
vəsaitlər Cəmi

Dəyər və ya yenidən 
qiymətləndirilmiş məbləğ
31 dekabr 2008 6,201 129 322 142 3 6,797
Daxilolmalar - 253 44 6 - 303
Silinmələr - (22) - - - (22)
Yenidən qiymətləndirmə (901) (35) - - - (936)
31 dekabr 2009 5,300 325 366 148 3 6,142
Daxilolmalar - 5 37 16 2 60
Silinmələr - - (3) (8) - (11)
Yenidən qiymətləndirmə (950) - -  -  -  (950)
31 dekabr 2010 4,350 330 400 156 5 5,241
Yığılmış köhnəlmə
31 dekabr 2008 (21) (56) (258) (120) (3) (458)
Köhnəlmə xərci (121) (19) (27) (7) - (174)
Silinmələr - 14 - - - 14
Yenidən qiymətləndirmə 124 25       149 
31 dekabr 2009 (18) (36) (285) (127) (3) (469)
Köhnəlmə xərci (106) (44) (37) (8) (1) (196)
Silinmələr - - 2 8 - 10
Yenidən qiymətləndirmə 124 - - - -  124 
31 dekabr 2010 - (80) (320) (127) (4) (531)

Xalis balans dəyəri
31 dekabr 2008-ci ildə 6,180 73 64 22 - 6,339
31 dekabr 2009-cu ildə 5,282 289 81 21 - 5,673
31 dekabr 2010-cu ildə 4,350 250 80 29 1 4,710

Nazirlər Kabinetinin 27 may 2002-ci il tarixli 99 saylı Qərarına əsasən Fonda dövlət tərəfindən inzibati 
bina verilmişdir. 31 dekabr 2010-cu və 2009-cu il tarixlərinə Fonda verilən bina müstəqil qiymətləndiricinin 
rəyinə uyğun olaraq bazar dəyəri ilə yenidən qiymətləndirilmişdir. Binanın ədalətli dəyərinin hesablanması 
üçün aşağıdakı metodlardan istifadə olunmuşdur: diskontlaşdırılmış pul vəsaitlərinin hərəkəti metodu (gəlir 
yanaşması); ümumi xərclərin hesablanması metodu (xərcə əsaslanan yanaşma), satışların müqayisə edilməsi 
metodu (müqayisəli yanaşma). Hesablamaların informasiyanın etibarlılığı və tamlığı, qiymətləndirilən əmlakın 
xüsusiyyətləri və s. kimi meyarlara cavab verməsi dərəcəsindən asılı olaraq yekun dəyərin hesablanması 
üçün müxtəlif yanaşmaları istifadə etməklə əldə olunan nəticələrə müəyyən ölçülər tətbiq olunmuşdur. 
Nəticədə, 31 dekabr 2010-cu il tarixinə binaların balans dəyəri 4,350 min Azərbaycan manatı olmuşdur 
(2009: 5,282 min Azərbaycan manatı). 

Binalarının ədalətli dəyərini müəyyən etmək məqsədilə Fond müstəqil qiymətləndirici cəlb etmişdir. Ədalətli 
dəyər bazara əsaslanan sübutlara istinadən müəyyən edilir. Binalar ilkin dəyərindən istifadə etməklə əks 
etdirilsəydi, balans dəyərləri belə olardı:

2010 2009
Dəyər 2,049 2,049
Yığılmış köhnəlmə (287) (246)
Xalis balans dəyəri 1,762 1,803
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8. Digər uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlər
Digər uzunmüddətli və qeyri-maddi aktivlər aşağıdakılardan ibarətdir:

2010 2009

Xidmətlər üçün əvvəlcədən ödəmələr 12,612 6,728

Qeyri-maddi aktivlər 730 742

Satış üçün saxlanılan istifadə edilmiş avadanlıq 61 55

Cəmi uzunmüddətli aktivlər 13,403 7,525

Qeyri-maddi aktivlərdə hərəkət aşağıdakı kimi olmuşdur:

Lisenziyalar Kompüter proqramı Cəmi

Dəyər

31 dekabr 2008-ci il 86 754 840

Daxilolmalar 10 6 16

31 dekabr 2009-cu il 96 760 856

Daxilolmalar 145 1 146

31 dekabr 2010-cu il 241 761 1,002

Yığılmış amortizasiya

31 dekabr 2008-ci il (14) (52) (66)

Amortizasiya xərci (7) (41) (48)

31 dekabr 2009-cu il (21) (93) (114)

Amortizasiya xərci (114) (44) (158)

31 dekabr 2010-cu il (135) (137) (272)

Xalis balans dəyəri

31 dekabr 2008-ci il 72 702 774

31 dekabr 2009-cu il 75 667 742

31 dekabr 2010-cu il 106 624 730
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9. Daxil olmuş vəsaitlər
Fonda daxil olmuş vəsaitlərdə hərəkət aşağıdakı kimi olmuşdur:

2010 2009

Mənfəət neftinin və qazın satışından əldə olunan vəsaitlər 12,656,098 7,702,635

Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi üzrə ödənişlər 158,661 156,823
Şah Dəniz-I fazasının icrası çərçivəsində hasil olunmuş 
qazın satışı üzrə müqavilə qiymətində edilmiş dəyişiklik 
nəticəsində yaranmış fərqdən daxilolmalar 105,022 -

Boru kəməri tranzit tarifləri 8,302 8,909

Akrhesabı ödənişlər 1,201 1,064

Bonus ödənişləri 1,602 804

Digər 1,481 594

Cəmi daxil olmuş vəsaitlər 12,932,367 7,870,829

10. Fond tərəfindən köçürmələr
2009-cu il ərzində dövlət büdcəsinə, habelə, dövlət təşkilatlarına, dövlətə məxsus müəssisələrə və şirkətlərə 
köçürmələr aşağıdakılar əsasında həyata keçirilmişdir:
•	 Azərbaycan Respublikasının “2010-cu il üçün Dövlət büdcəsi” 26 noyabr 2009-cu il tarixli Qanununa
•	 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il 

büdcəsinin təsdiq edilməsi” haqqında 25 dekabr 2009-cu il tarixli 204 saylı Fərmanına, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2010-cu il büdcəsinin 
icrası ilə bağlı bəzi tədbirlər” haqqında 25 dekabr 2009-cu il tarixli 661 saylı Sərəncamı ilə təsdiq 
olunmuş “2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin 
əsas istiqamətləri” haqqında Proqrama və 

•	 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun büdcəsinə 
əlavələr və dəyişikliklər” haqqında 22 iyul 2010-cu il tarixli 307 saylı və 30 sentyabr 2010-cu il tarixli 
330 saylı fərmanlarına uyğun olaraq həyata keçirilmişdir.  

11. Faiz gəliri
2010 2009

Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə 
hesablanmış maliyyə aktivləri üzrə faiz gəliri 317,719 352,661
Amortizasiya hesablanmış dəyərlə əks etdirilmiş aktivlər üzrə faiz gəliri:
Müddətli depozitlər üzrə faiz 28,552 6,569
Tələbli depozitlər üzrə faiz 4,878 175
Pul bazarı fondlarından gəlir 2,115 872
Cəmi faiz gəliri 353,264 360,277
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12. Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 
üzrə xalis zərər
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri üzrə xalis zərər 
aşağıdakılardan ibarətdir:

2010 2009
Ədalətli dəyər düzəlişi üzrə reallaşdırılmamış zərər (153,311) (2,735)
Ticarət əməliyyatları üzrə reallaşdırılmış zərər (44,047) (51,652)
Cəmi artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə 
hesablanmış maliyyə aktivləri  üzrə xalis zərər (197,358) (54,387)

13. Xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə fərqi 
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri ilə bağlı xarici valyuta 
əməliyyatları üzrə xalis məzənnə fərqi aşağıdakılardan ibarətdir:

2010 2009
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə fərqindən 
reallaşdırılmamış xalis (zərər)/gəlir (474,199) 111,705
Xarici valyuta əməliyyatları üzrə məzənnə fərqindən reallaşdırılmış xalis zərər (28,539) (14,091)
Cəmi xalis məzənnə fərqi (502,738) 97,614

14. Əməliyyat xərcləri
Əməliyyat xərcləri aşağıdakılardan ibarətdir:

2010 2009

Bank komisyon haqları  (2,799) (1,931)

Əmək haqqı, məvaciblər və işçilərə müavinətlər (1,651) (1,548)

İcarə xərcləri (878) (249)

Köhnəlmə və amortizasiya (7-ci və 8-ci Qeydlər) (354) (222)

Rabitə xərcləri (231) (218)

İşçilərlə bağlı digər xərclər (187) (120)

Peşəkar xidmətlər (120) (344)

Digər əməliyyat xərcləri (482) (550)

Cəmi əməliyyat xərcləri (6,702) (5,182)
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15. Mənfəət vergisi
Fond vergi hesabatlarını İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarından fərqlənə 
bilən Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyinin tələbləri əsasında hazırlayır. 

Fondun bəzi xərcləri vergiyə cəlb olunmadığından və bəzi gəlirləri vergidən azad olduğundan müəyyən 
daimi vergi fərqləri yaranır.

Təxirə salınmış vergilər maliyyə hesabatı məqsədi üçün aktiv və öhdəliklərin balans dəyərləri ilə vergi 
məqsədləri üçün istifadə olunan məbləğlər olan müvəqqəti fərqlərin xalis vergi təsirini əks etdirir. Müvəqqəti 
fərqlər əsasən, gəlirlərin və xərclərin müxtəlif tanınma üsullarına və bəzi aktivlərin qeyd edilmiş dəyərlərinə 
aiddir.

Müvəqqəti fərqlər aşağıdakılardan ibarətdir:

2010 2009

Çıxılan müvəqqəti fərqlər:
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli dəyəri 
ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 171,745 44,266

Cəmi çıxılan müvəqqəti fərqlər 171,745 44,266

Vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərqlər:

Əmlak və avadanlıq (3,161) (3,987)

Qeyri-maddi aktivlər (11) (81)

Digər aktivlər (68) (30)

Cəmi vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərqlər (3,240) (4,098)

Xalis təxirə salınmış çıxılan müvəqqəti fərqlər 168,505 40,168

Yerli qanunvericiliyə uyğun olan 20% dərəcəsi 
ilə xalis təxirə salınmış vergi aktivi 33,701 8,034

Tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivləri (33,701) (8,034)

Xalis təxirə salınmış vergi aktivi / (öhdəliyi) - -

Effektiv mənfəət vergisi dərəcəsi yerli qanunvericiliyə uyğun mənfəət vergisi dərəcəsindən fərqlənir. 
Aşağıdakı cədvəldə yerli qanunvericilik əsasında mənfəət vergisi xərci faktiki xərclərlə tutuşdurulur:

2010 2009

Mənfəət vergisindən əvvəl (defisit)/ artıqlıq (353,534) 398,322

Yerli qanunvericiliyə uyğun mənfəət vergisi dərəcəsi 20% 22%
Yerli qanunvericiliyə uyğun dərəcə ilə nəzəri mənfəət vergisi 

ödənişi /(xərci) 70,707 (87,631)

Tanınmamış təxirə salınmış vergi aktivində dəyişiklik (25,667) 86,077

Gələcək dövrə keçirilmiş vergi zərəri (45,297) -

Müvəqqəti fərqlərin vergi təsiri 257 (62)

Vergi dərəcəsinin 22%-dən 20%-ə dəyişməsinin təsiri - (803) 

Maliyyə nəticələri haqqında hesabatda mənfəət vergisi xərcləri - (2,419)
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16. Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri
Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini qiymətləndirmə mexanizmləri ilə müəyyən etmək və açıqlamaq üçün 
Fond aşağıdakı iyerarxiyadan istifadə edir:
•	 Səviyyə 1: oxşar aktiv və öhdəliklər üçün fəal bazarda müəyyən edilmiş (düzəliş edilməmiş) qiymətlər;
•	 Səviyyə 2: uçota alınmış ədalətli dəyərə əhəmiyyətli təsir göstərən, bazarda birbaşa və ya dolayısı ilə 

müşahidə edilən məlumatlardan istifadə olunan digər üsullar və
•	 Səviyyə 3: uçota alınmış ədalətli dəyərə əhəmiyyətli təsir göstərən, lakin bazarda müşahidə edilən 

məlumatlara əsaslanmayan  üsullar.

Aşağıdakı cədvəldə Fondun qiymətləndirməyə yanaşması və ədalətli dəyərlə uçota alınmış maliyyə 
alətlərinin ədalətli dəyər iyerarxiyasının səviyyələr üzrə təhlili verilir:

31 dekabr 2010-cu il Səviyyə 1 Səviyyə 2 Səviyyə 3 Cəmi
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 17,735,319 110,375 6,126 17,851,820

31 dekabr 2009-cu il Səviyyə 1 Səviyyə 2 Səviyyə 3 Cəmi
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri 11,476,949 58,285 - 11,535,234

Səviyyə 3 maliyyə aktivləri Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının (BMK) özəl kapital fonduna investisiyadan 
ibarətdir. BMK-nın Afrika, Latın Amerikası və Karib Fondu Afrika, Latın Amerikası və Karib regionunun 
şirkətlərinə  investisiya edilməsi məqsədi ilə yaradılmışdır. 

17. Risklərin idarə edilməsi 
Risklərin idarə edilməsi Fondun əməliyyatlarının mühüm elementidir. Fondun əməliyyatlarına xas olan 
risklər kredit riskinə, likvidlik, bazar və əməliyyat risklərinə aiddir. Həmin risklərlə bağlı Fondun risklərin 
idarə edilməsi siyasəti aşağıda icmal edilir.

Kredit riski
Fond kredit riskinə məruzdur ki, bu, maliyyə öhdəliyi olan bir tərəfin öhdəliyini yerinə yetirməməsi və 
nəticədə digər tərəfin maliyyə zərərinə məruz qalması riskidir. Fondun pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri və investisiyaları kredit riskinə məruz qala bilər. Fond kredit risklərini Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 2001-ci il tarixli 607 
saylı Fərmanı və 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş “Azərbaycan 
Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi 
haqqında” Qaydalara, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2009-cu il tarixli 661 
saylı Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin 
istifadə edilməsinin əsas istiqamətləri proqramı”na müvafiq olaraq idarə edir.

Kredit riski investisiya aktivlərinin düzgün seçilməsi, investisiya aktivlərinin kredit keyfiyyəti və hər 
investisiya aktivi üzrə investisiya məbləğinin limitlərinin müəyyən edilməsi ilə idarə olunur və nəzarət 
altında saxlanılır.

Fondun kredit riskinin maksimal həcmi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir və həm fərdi risklərdən, həm də 
ümumi bazar iqtisadiyyatı risklərindən asılıdır. Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatın komponentləri üçün 
kredit riskinin maksimal həcmi aşağıda göstərilir. 
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Qeydlər Maksimal həcm, 2010 Maksimal həcm, 2009

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 5 313,783 431,244
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri (özəl 
kapital qiymətli kağızları istisna olmaqla) 6 17,845,694 11,535,234

Cəmi kredit riskinin həcmi 18,159,477 11,966,478

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 25 dekabr 2009-cu il tarixli 179 saylı Sərəncamı ilə təsdiq 
olunmuş “2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin 
əsas istiqamətləri proqramı”na uyğun olaraq bir maliyyə qurumunun və ya bir investisiya aktivinin Fondun 
investisiya portfelindəki maksimal xüsusi çəkisi investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 15%-i həddində 
müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 
2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı və 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi 
və idarə edilməsi haqqında” Qaydalara uyğun olaraq Fondun valyuta aktivləri investisiya dərəcəli kredit 
reytinqindən (Baa3 (Moody’s) və ya BBB-  (Standard & Poor’s, Fitch)) aşağı olmayan reytinqə malik olan 
aktivlərə və ya emitenti investisiya dərəcəli kredit reytinqinə malik olan aktivlərə investisiya edilə bilər.

Aşağıdakı cədvəldə Fondun saxladığı qiymətli kağızların kredit reytinqi haqqında məlumat təqdim 
olunmuşdur. Cədvəldə beynəlxalq Standard & Poor’s və Moody’s agentliklərinin reytinqləri üzrə təsnifat 
verilmişdir. Aktiv müxtəlif kredit reytinqinə malik olduqda təyin edilən daha yüksək reytinq istifadə olunur.

AAA AA A BBB

Qeyri-
investisiya 

reytinqi Cəmi, 2010
Pul vəsaitləri və pul 
vəsaitlərinin ekvivalentləri 12,626 230,212 2 - 70,943 313,783
Artıqlıq və ya defisitdə əks 
olunan ədalətli dəyəri ilə 
hesablanmış maliyyə aktivləri 7,879,254 4,184,071 4,634,818 1,128,197 25,480 17,851,820

AAA AA A BBB

Qeyri-
investisiya 

reytinqi Cəmi, 2009
Pul vəsaitləri və pul 
vəsaitlərinin ekvivalentləri 204,731 161,643 2 - 64,868 431,244
Artıqlıq və ya defisitdə əks 
olunan ədalətli dəyəri ilə 
hesablanmış maliyyə aktivləri 7,025,187 2,088,795 2,274,569 135,290 11,393 11,535,234

31 dekabr 2010-cu və 2009-cu il tarixlərində qiymətli kağızların və ya onların emitentlərinin minimal 
uzunmüddətli kredit reytinqləri Baa3 (Moody’s) və ya BBB- (Standard & Poor’s) olmuşdur. 31 dekabr 
2010-cu il tarixində Lehman Brothers LEH 05/11 tərəfindən buraxılmış balans dəyəri (ədalətli dəyəri) 
4,963 min Azərbaycan manatı (2009: 3,378 min Azərbaycan manatı) və Kaupthing KAUP 08/12 tərəfindən 
buraxılmış balans dəyəri (ədalətli dəyəri) 900 min Azərbaycan manatı (2009: 2,357 min Azərbaycan 
manatı) məbləğlərində istiqrazlar mövcud olmuşdur. Aşağıdakı cədvəldə həmin qiymətli kağızlar haqqında 
məlumat icmal edilir:
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Qiymətli 
kağızlar ISIN

Nominal 
dəyər (min) Valyuta

Daxil olma 
tarixi Ödəniş tarixi

Alış tarixində 
reytinq 

(Moody’s/S&P)

31 dekabr 2010-cu 
ildə reytinq 

(Moody’s/S&P)

LEH 05/11 XS0252835110

10,000

EUR

06.03.2007

04.05.2011

A1/A+

NR/NR*10,000 25.07.2007 A1/A+

KAUP 08/12 XS0226781242 10,000 EUR 02.03.2007 17.08.2012 Aaa/AAA NR/NR*

* reytinqsiz

15 sentyabr 2008-ci ildə “Lehman Brothers Holdings İnc.” müflisləşmə haqqında bəyanat verdi (“Chapter 
11”). Bu maddəyə əsasən, Lehman Brothers Holdings İnc . məhkəmə ilə müəyyən olunmuş müddətdə öz 
aktivlərinin sahibi olaraq qalır və yenidən təşkilolunma hüququ əldə edir. 

2008-ci ilin oktyabr ayının 9-da İslandiya Maliyyə Tənzimləmə Orqanı, ölkənin maliyyə bazarında xüsusi 
duruma əsaslanaraq və İslandiya Parlamentinin müvafiq qərarı ilə “Kaupthing Bank hf.”ın idarəetməsini 
öz nəzarəti altına aldığını elan etdi. 8 oktyabr 2008-ci il və 09 fevral 2009-cu il tarixlərində Kaupthing 
Bank hf.-in istiqrazlarının kredit reytinqi müvafiq olaraq Ba1, Caa2 və C -yə düşür.   

Bank hesabları 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 
2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı və 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi 
və idarə edilməsi haqqında” Qaydalara uyğun olaraq Fondun valyuta hesabları üzrə hesablaşma hesabları 
uzunmüddətli kredit reytinqi AA- (Standard & Poor’s, Fitch) və ya Aa3 (Moody’s) kredit reytinqi dərəcəsindən 
aşağı olmayan banklarda saxlanıla bilər.

Azərbaycan Respublikasında Fond bank hesablarını yalnız Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında və 
Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Bankında aça bilər. 

Depozitar xidmətlər 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 
2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı və 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi 
və idarə edilməsi haqqında” Qaydalara uyğun olaraq, Fonda qiymətli kağızlar üzrə depozitar xidmətləri 
uzunmüddətli kredit reytinqi A- (Standard & Poor’s, Fitch) və ya A3 (Moody’s) kredit reytinqindən aşağı 
olmayan kommersiya bankları və ya digər maliyyə qurumları göstərə bilər.

Maliyyə bazarlarında tərəf müqabilləri
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 
2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı və 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və 
idarə edilməsi haqqında” Qaydalara uyğun olaraq, Fondun beynəlxalq maliyyə bazarlarında tərəf müqabili 
investisiya dərəcəli uzunmüddətli kredit reytinqindən (Baa3 (Moody’s) və ya BBB-  (Standard & Poor’s, 
Fitch)) aşağı olmayan reytinqə malik olan kommersiya bankları və  digər maliyyə qurumları ola bilər. 
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Xarici menecerlər
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyun 2001-ci il tarixli 511 saylı Fərmanı ilə təsdiq edilmiş, 21 dekabr 
2001-ci il tarixli 607 saylı Fərmanı və 1 mart 2005-ci il tarixli 202 saylı Fərmanı ilə əlavə və dəyişikliklər 
edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi 
və idarə edilməsi haqqında” Qaydalara uyğun olaraq Fondun valyuta vəsaitinin idarə edilməsinə xarici 
menecer cəlb edildikdə xarici menecerin özünün və ya onun əsas təsisçisinin kredit reytinqi investisiya 
dərəcəli kredit reytinqindən (Baa3 (Moody’s) və ya BBB- (Standard & Poor’s, Fitch)) aşağı olmamalı, və 
ya onun aktivlərinin idarə edilməsində beş ildən az olmayan müsbət təcrübəsi, və yaxud dəyəri 1 milyard 
ABŞ dolları məbləğindən az olmayan aktivlərin idarə edilməsi sahəsində səriştəsi olmalıdır.

Xarici valyuta riski
Xarici valyuta riski xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə aktivinin dəyərinin dəyişməsi 
riskidir. Fondun pul vəsaitlərinin hərəkəti və aktivlərinin dəyəri əsas xarici valyutaların məzənnəsinin 
dəyişməsi riskinə məruz qalır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 fevral 2009-cu il tarixli 179 saylı Sərəncamı ilə təsdiq 
olunmuş “2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaitinin istifadə edilməsinin 
əsas istiqamətləri (proqramı)”na  2010-cu il üçün Fondun investisiya portfelinin valyuta tərkibi (səbəti) 
üçün tələblər müəyyən edilmişdir. Bu tələblərə uyğun olaraq, 2010-cu ildə Neft Fondunun investisiya 
portfelinin məcmu dəyərinin 50%-nin ABŞ dollarında ifadə olunan aktivlərə, 40%-nin Avroda ifadə 
olunan aktivlərə, 5%-nin İngilis funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə, qalan 5%-nin isə A (Standard & 
Poor’s, Fitch) və ya A2 (Moody’s) kredit reytinqindən aşağı olmayan uzunmüddətli ölkə (suveren borc) 
reytinqinə malik olan ölkələrin valyutalarında, və ya ABŞ dollarında və ya xüsusi çəkidəki mütənasiblik 
əsasında bölüşdürülərək ABŞ dolları, Avro və İngilis funt sterlinqində ifadə olunan aktivlərə yerləşdirilməsi 
müəyyən edilmişdir.Yuxarıdakı tələblərdən kənarlaşma yarandıqda Fond hər rüb başa çatandan sonra 10 iş 
günü ərzində portfelin valyuta tərkibini yenidən balanslaşdırmalıdır. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə Fondun 
investisiya portfelinin 53% ABŞ dolları (2009: 54%), 41% - Avro (2009: 40%), 5% - İngilis funt sterlinqində 
(2009: 5%) yerləşdiyi müəyyən edilmişdir. 2011-ci il yanvar ayının 13-də İnvestisiya siyasəti ilə müəyyən 
olunmuş diversifikasiya meyarlarına əsasən Fondun investisiya portfelinin valyuta bölgüsünün yenidən 
balanslaşdırılması başa çatmışdır.
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Aşağıdakı cədvəldə hesabat tarixinə Fondun xarici valyuta məzənnəsi riskinə məruz qalması icmal edilir:

2010 AZN ABŞ dolları Avro
İngilis funt 

sterlinqi Cəmi
Maliyyə aktivləri 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 70,931 241,046 1,436 370 313,783
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri - 9,417,185 7,502,219 932,416 17,851,820
Cəmi maliyyə aktivləri 70,931 9,658,231 7,503,655 932,786 18,165,603

Maliyyə öhdəlikləri
Digər maliyyə öhdəlikləri 32 311 - - 343
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 32 311 - - 343

Açıq mövqe 70,899 9,657,920 7,503,655 932,786 18,165,260
0.39% 53.17% 41.31% 5.13%

2009 AZN ABŞ dolları Avro
İngilis funt 

sterlinqi Cəmi
Maliyyə aktivləri 
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 64,855 321,780 1,731 42,878 431,244
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri - 6,142,748 4,839,428 553,058 11,535,234
Cəmi maliyyə aktivləri 64,855 6,464,528 4,841,159 595,936 11,966,478

Maliyyə öhdəlikləri
Digər maliyyə öhdəlikləri 324 194 66 - 584
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 324 194 66 - 584

Açıq mövqe 64,531 6,464,334 4,841,093 595,936 11,965,894
0.54% 54.02% 40.46% 4.98%

Risklərə nəzarət və idarəetmə yuxarıda qeyd edilən limitlərə uyğun olaraq İnvestisiya Şurası və Fondun 
Rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bütün təkliflər/qərarlar İnvestisiya Şurası tərəfindən hazırlanır və 
daha sonra Fondun rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilməlidir. Risklərin gündəlik idarə edilməsi Risklərin 
İdarə Edilməsi Departamenti tərəfindən həyata keçirilir.
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Valyuta riskinə həssaslıq
Aşağıdakı cədvəldə Fondun 31 dekabrda monetar aktivləri və proqnoz edilən pul vəsaitlərinin hərəkətləri 
üzrə əhəmiyyətli riskləri göstərilir. Təhlil, maliyyə nəticələri haqqında hesabatda bütün digər dəyişən 
göstəricilər sabit qalmaqla, valyuta məzənnəsinin Azərbaycan manatına qarşı məntiqi baxımdan mümkün 
dərəcədə hərəkət etməsinin təsirini hesablayır. Xalis aktivlərə/kapitala təsir maliyyə nəticələri haqqında 
hesabata təsirdən fərqlənmir. 

AZN/ABŞ dolları AZN/Avro AZN/İngilis funt sterlinqi

+8.35% -8.35% +14.7% -14.7% +10% -10%

31 dekabr 2010

İl üzrə artıqlıq/(defisitə) təsir 806,436 (806,436) 1,103,037 (1,103,037) 93,279 (93,279)

AZN/ABŞ dolları AZN/Avro AZN/İngilis funt sterlinqi

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

31 dekabr 2009

İl üzrə artıqlıq/(defisitə) təsir 646,433 (646,433) 484,109 (484,109) 59,594 (59,594)

Coğrafi konsentrasiya

2010 Azərbaycan Avropa Amerika Asiya Afrika

Avstraliya 
və 

Okeaniya
Beynəlxalq 

təşkilatlar Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və 
pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 70,943 212,376 30,464 - - - - 313,783
Artıqlıq və ya 
defisitdə əks 
olunan ədalətli 
dəyəri ilə 
hesablanmış 
maliyyə aktivləri - 12,676,761 2,334,723 902,512 20,372 535,181 1,382,271 17,851,820
Cəmi maliyyə 
aktivləri 70,943 12,889,137 2,365,187 902,512 20,372 535,181 1,382,271 18,165,603

Maliyyə 
öhdəlikləri
Digər maliyyə 
öhdəlikləri 343 - - - - - - 343
Cəmi maliyyə 
öhdəlikləri 343 - - - - - - 343

Xalis mövqe 70,600 12,889,137 2,365,187 902,512 20,372 535,181 1,382,271 18,165,260
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2009 Azərbaycan Avropa Amerika Asiya Afrika

Avstraliya 
və 

Okeaniya
Beynəlxalq 

təşkilatlar Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və 
pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 64,868 324,503 41,873 - - - - 431,244
Artıqlıq və ya 
defisitdə əks 
olunan ədalətli 
dəyəri ilə 
hesablanmış 
maliyyə aktivləri - 7,749,058 2,136,180 345,605 8,516 - 1,295,875 11,535,234
Cəmi maliyyə 
aktivləri 64,868 8,073,561 2,178,053 345,605 8,516 - 1,295,875 11,966,478

Maliyyə 
öhdəlikləri
Digər maliyyə 
öhdəlikləri 584 - - - - - - 584
Cəmi maliyyə 
öhdəlikləri 584 - - - - - - 584

Xalis mövqe 64,284 8,073,561 2,178,053 345,605 8,516 - 1,295,875 11,965,894

Faiz dərəcəsi riski
31 dekabr 2010-cu il tarixinə depozitlər və borc qiymətli kağızları faiz gəliri gətirən idi və bu səbəbdən də 
onlar faiz dərəcəsi riskinə məruz qalmışdır. Fond bu riski maliyyə bazarlarındakı vəziyyətdən asılı olaraq, 
investisiya portfelindəki aktivlərin müddətini tədricən artırmaq və ya azaltmaqla idarə edir. Risklərə 
nəzarət və idarəetmə yuxarıda qeyd edilən limitlərə uyğun olaraq İnvestisiya Şurası və Fondun rəhbərliyi 
tərəfindən həyata keçirilir. Bütün təkliflər/qərarlar İnvestisiya Şurası tərəfindən hazırlanır və daha sonra 
Fondun rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilməlidir. Risklərin gündəlik idarə edilməsi Risklərin İdarə Edilməsi 
Departamenti tərəfindən həyata keçirilir.

Aşağıdakı cədvəldə faiz dərəcəsi 1% dəyişərkən Fondun maliyyə aktivlərinin ədalətli dəyərindəki dəyişikliyin 
xalis təsiri göstərilir. Faiz dərəcəsi riskinin həssaslığın təhlili “dəyişkən risk göstəricisində məntiqi baxımdan 
mümkün dəyişiklik” əsasında həyata keçirilmişdir. Belə dəyişmənin dərəcəsi rəhbərlik tərəfindən təyin 
edilir və rəhbərliyə təqdim edilən risk hesabatlarında əks etdirilir.

Vergidən əvvəl artıqlığa/(defisitə) təsiri: 

31 dekabr 2010 31 dekabr 2009
Faiz dərəcəsi

+1%
Faiz dərəcəsi

-1%
Faiz dərəcəsi

+1%
Faiz dərəcəsi

-1%

Aktivlər:

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri - - 6 (6)
Artıqlıq və ya defisitdə əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış maliyyə aktivləri (90,466) 90,466 (72,860) 72,860

Vergidən əvvəl artıqlığa/(defisitə) xalis təsir (90,466) 90,466 (72,854) 72,854
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Həssaslıq analizi ilə bağlı məhdudiyyətlər
Yuxarıdakı cədvəllər digər ehtimallarda dəyişikliklər olmadıqda əsas ehtimalların dəyişməsinin təsirini 
əks etdirir. Əslində cədvəldə qeyd edilən ehtimallarla digər faktorlar arasında qarşılıqlı əlaqə  mövcuddur. 
Qeyd etmək lazımdır ki, cədvəldəki həssaslıq göstəriciləri xətti funksiya üzrə hesablanmır və valyuta 
məzənnəsinin daha çox və ya az dəyişməsinə qarşı həssaslığı cədvəldə göstərilən rəqəmlər əsasında 
birbaşa interpolyasiya və ekstrapolyasiya edilə bilməz.

Həssaslıq analizi Fondun aktivlərinin və öhdəliklərinin fəal şəkildə idarə edildiyini nəzərə almır. Bundan 
əlavə, Fondun maliyyə vəziyyəti bazarda dəyişikliklər baş verdikdə dəyişə bilər. Məsələn, Fondun maliyyə 
riskinin idarə edilməsi strategiyası bazardakı dəyişikliklərə qarşı həssaslığın idarə edilməsini nəzərdə tutur. 
Bazardakı dəyişikliklər müəyyən həddi keçəndə Fondun rəhbərliyi bəzi investisiyaları satmaq, investisiya 
portfelinin strukturunu dəyişdirmək və ya müəyyən sığortalayıcı addımlar atmaq kimi qərarlar həyata 
keçirə bilər. Nəticədə, ehtimallardakı dəyişikliklər öhdəliklərə heç bir təsir göstərməyə bilər, aktivlər isə 
balans hesabatında bazar qiyməti ilə dəyərləndiriləcək. Belə hallarda aktivlər və öhdəliklər üçün müxtəlif 
qiymətləndirmə bazasından istifadə edilməsi xalis aktivlərin dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. 

Yuxarıda qeyd edilən həssaslıq təhlilləri ilə bağlı digər məhdudiyyətlərə aşağıdakılar daxildir: yaxın dövrdə 
mümkün bazar dəyişiklikləri ilə bağlı hər hansı əminlik olmadan qabaqcadan verilən və yalnız Fondun 
mövqeyini əks etdirən potensial riskin nümayiş etdirilməsi üçün hipotetik bazar dəyişikliklərindən istifadə 
və bütün faiz dərəcələrinin eyni qaydada hərəkət etməsi ehtimalı.

Likvidlik riski 
Fondun siyasəti hər bir şəraitdə Fondun öhdəliklərini ödəmək üçün likvidliyin lazım olan səviyyədə 
saxlanılmasından ibarətdir.

Aşağıdakı cədvəldə balansdakı əməliyyatlar üzrə Fondun aktivlərinin likvidlik riski təhlili öz əksini tapmışdır:

2010 1 aya qədər

1 aydan

3 aya qədər

3 aydan

1 ilə qədər

1 ildən

5 ilədək 5 ildən çox Müddətsiz Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və 
pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 313,783 -  -  -  - - 313,783
Artıqlıq və ya defisitdə 
əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış 
maliyyə aktivləri 562,704 1,547,613 3,953,441 11,038,575 729,871 19,616 17,851,820

Cəmi maliyyə aktivləri 876,487 1,547,613 3,953,441 11,038,575 729,871 19,616 18,165,603

Maliyyə öhdəlikləri
Digər maliyyə 
öhdəlikləri 343 -  -  -  - - 343

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 343 -  -  -  - - 343

Likvidlik intervalı 876,144 1,547,613  3,953,441  11,038,575 729,871 19,616 18,165,260
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2009 1 aya qədər

1 aydan

3 aya qədər

3 aydan

1 ilə qədər

1 ildən

5 ilədək 5 ildən çox Müddətsiz Cəmi
Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və 
pul vəsaitlərinin 
ekvivalentləri 431,244  -  -  -  - - 431,244
Artıqlıq və ya defisitdə 
əks olunan ədalətli 
dəyəri ilə hesablanmış 
maliyyə aktivləri 693,144 840,690  2,796,821 7,064,505 135,765 4,309 11,535,234
Cəmi maliyyə aktivləri 1,124,388 840,690 2,796,821 7,064,505 135,765 4,309 11,966,478

Maliyyə öhdəlikləri
Digər maliyyə öhdəlikləri 584  - - - - - 584
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 584  - - - - - 584
Likvidlik intervalı 1,123,804 840,690 2,796,821 7,064,505 135,765 4,309 11,965,894

Qiymət riski 
Qiymət riski hər hansı qiymətli kağıza və ya onun emitentinə və ya ümumiyyətlə bazara təsir göstərən 
faktorlara görə maliyyə alətinin bazar qiymətinin dəyişməsi riskidir. Fondun aktivləri ümumi və xüsusi 
bazar faktorlarının təsiri nəticəsində qiymət riskinə məruz qalır.

Fond qiymət riskini bazarda şəraitin pisləşməsindən əmələ gələ biləcək itkilərin periodik hesablanması 
və aktivlərin idarə edilməsində “stop-loss” limitlərinin, marja və əlavə zəmanət tələblərinin tətbiq edilməsi 
ilə idarə edir.

Risklərə nəzarət və idarəetmə yuxarıda qeyd edilən limitlərə uyğun olaraq İnvestisiya Şurası və Fondun 
Rəhbərliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bütün təkliflər/qərarlar İnvestisiya Şurası tərəfindən hazırlanır və 
daha sonra Fondun rəhbərliyi tərəfindən təsdiq edilməlidir. Risklərin gündəlik idarə edilməsi Risklərin 
İdarə Edilməsi Departamenti tərəfindən həyata keçirilir.

31 dekabr 2010 31 dekabr 2009

Qiymətli kağızların 
qiymətində 1% artım 

Qiymətli kağızların 
qiymətində 
1% azalma

Qiymətli kağızların 
qiymətində 1% artım 

Qiymətli kağızların 
qiymətində 
1% azalma

Vergidən əvvəl artıqlığa/
(defisitə) təsir 177,154 (177,154) 113,868 (113,868)
Xalis aktivlərə /kapitala təsir 141,723 (141,723) 88,817 (88,817)

Əməliyyat riski
Əməliyyat riski sistemlərin nasazlığı, işçilərin səhvi, saxtakarlığı və ya xarici hadisələr nəticəsində yaranan 
riskdir. Nəzarət sistemi işləməyəndə əməliyyat riskləri nüfuza xələl vura, hüquqi nəticələrə və ya maliyyə 
zərərlərinə gətirib çıxara bilər. Fond bütün əməliyyat risklərinin aradan götürülməsini güman edə bilməz, 
lakin Fond bu riskləri nəzarət sistemi və potensial risklərin izlənməsi və onlarla bağlı tədbirlərin görülməsi 
yolu ilə idarə edə bilər. Nəzarət sisteminə vəzifələrin səmərəli bölünməsi, daxil olma, təsdiq etmə və 
tutuşdurma prosedurları, heyətin təlimləndirilməsi və qiymətləndirilməsi prosesləri, o cümlədən daxili 
auditin istifadə edilməsi daxildir. 
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18. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar
“Əlaqəli tərəflərin açıqlamaları” haqqında İSMUBS 20-də müəyyən edildiyi kimi əlaqəli tərəflər və ya əlaqəli 
tərəflərlə əməliyyatlar dedikdə birbaşa və ya dolayı şəkildə bir və ya daha çox vasitəçilər vasitəsilə nəzarət 
edən, və ya nəzarət edilən, və ya Fondun ümumi nəzarət altında olan; Fonda mühüm təsir göstərmək üçün 
Fondda payı olan və Fonda birgə nəzarət edən tərəflər nəzərdə tutulur.

Bütün dövlət müəssisələri Fondun əlaqəli tərəfləri sayılır. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar aşağıdakılardan 
ibarətdir:

Əlaqəli tərəflər İl

Əlaqəli 
tərəflərdən 
daxilolmalar

Əlaqəli 
tərəflərə 

köçürülmələr

Əlaqəli 
tərəflər 

üzrə 
kreditor 
borcları

Əlaqəli 
tərəflər 

üzrə 
debitor 

borcları

Əlaqəli 
tərəflərlə 

bank 
hesabları

Mənfəət 
vergisi

Əlaqəli 
tərəflərlə 

balansdan 
kənar 

hesabları
Azərbaycan 
Respublikası 
Qaçqınların və 
Məcburi köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət 
Komitəsi və Məcburi 
köçkünlərin Sosial 
İnkişaf Fondu

2010 - 104,948 - - - - -

2009 - 89,883 - - - - -

Dövlət büdcəsi
2010 - 5,915,000 - 12,952 - - -
2009 - 4,915,000 - 11,816 - 2,419 -

“Azərbaycan 
meliorasiya və su 
təsərrüfatı” ASC 

2010 - 130,999 - - - - -

2009 - 130,000 - - - - -

Nəqliyyat Nazirliyi
2010 - 12,420 - - - - -
2009 - 22,117 - - - - -

“Azərsu” ASC 
cəmiyyəti

2010 - 119,618 - - - - -
2009 - 119,957 - - - - -

Azərbaycan 
Respublikası Dövlət 
Neft Şirkəti

2010 12,761,120 - - - - - -

2009 7,702,635 - - - - - -
Azərbaycan 
Respublikası 
Təhsil Nazirliyi

2010 - 9,605 - - - - -

2009 - 7,911 - - - - -
Azərbaycan 
Respublikası 
Mərkəzi Bankı

2010 - - - - 70,889 - -

2009 - - - - 64,834 - -

Azərbaycan 
Beynəlxalq Bankı

2010 - - - - 54 - -
2009 - - - - 34 - -

Azərbaycan 
Respublikası 
Maliyyə Nazirliyi

2010 - - - - - - 274,874

2009 - - - - - - 167,809

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar 9, 10 və 19-cu qeydlərdə tam şəkildə əks olunmuşdur.
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Əsas idarəedici heyət
Baş rəhbərlik qrupu Fondun İcraçı Direktorundan və idarə rəhbərlərindən ibarətdir. Baş rəhbərlik qrupu 
üzvlərinin məcmu haqqı və bu kateqoriya daxilində tam məşğulluq ekvivalenti əsasında müəyyən edilən 
və  ödəniş alan rəhbərlərin sayı aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

2010 2009

Məcmu ödənişlər 122 132

Şəxslərin sayı 3 3

19. Təəhhüdlər və şərti öhdəliklər 

Balansdankənar əməliyyatlar
11 avqust 2006-cı il tarixdə Fond ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi arasında sərbəst (qalıq) büdcə 
vəsaitlərin etibarlı idarəetməyə verilməsi haqqında Aktivlərin İdarə Edilməsi Müqaviləsi imzalanmışdır. Bu 
müqaviləyə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin sərbəst büdcə vəsaitləri Fonda 
köçürülməli və Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi ilə müqavilədə göstərilmiş aktivlərin idarə edilməsi 
qaydaları əsasında Fondun idarə edilməsinə verilməlidir. Fond bu aktivləri əvəzsiz olaraq öz adından və 
Maliyyə Nazirliyinin xeyrinə, onun xərcləri və riskləri hesabına idarə edir. 31 dekabr 2010-cu il tarixinə bu 
müqavilə əsasında qəbul edilmiş vəsait hesablanmış faizi də daxil olmaqla 274,874 min manat (ABŞ dolları 
ilə 277,263 min, Avro ilə 50,587 min və İngilis funt sterlinqi ilə 183 min) (2009-cu ildə manatla 167,809 
min (ABŞ dolları ilə 184,433 min, Avro ilə 16,923 min və İngilis funt sterlinqi ilə 182 min)) təşkil etmişdir. 

Hüquqi prosedurlar
2004-cü ildə Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti və 
Fond da daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının hökumətinə qarşı cəmi təxminən altı milyon ABŞ dolları 
məbləğində məhkəmə iddiası qaldırılmışdır. Bu məhkəmə iddiası bir xarici bank (“İddiaçı”) tərəfindən 
Niderlandın Rotterdam Dairə Məhkəməsində qaldırılmışdır . 24 dekabr 2008-ci il tarixli aralıq qərarda 
məhkəmə iddiaçı banka iddianın əsasını təşkil edən faktlarla bağlı sübutlar təqdim etməyi tapşırmışdır.   
Daha sonra 17 fevral 2010-cu il tarixli qərarda (“Qərar”) Məhkəmə İddiaçı Bankın iddialarını rədd etmişdir. 
Hazırda həmin işə   appelyasiya instansiyasında baxılır. Fondun rəhbərliyi hesab edir ki, iddianın həll 
olunmasında yarana bilən ödənişlərin ehtimalı yoxdur, bu səbəbdən də bununla bağlı hər hansı ehtiyat 
yaradılmamışdır. 

Vergilər
Azərbaycan vergi qanunvericiliyində mənfəət vergisi hesablanarkən müəyyən maddələrin müxtəlif 
mənada başa düşülməsi ehtimal edilə bilər, bu da Fondun üzərində müəyyən əlavə vergi, cərimə və faiz 
daxil olmaqla əlavə öhdəliklərin yaranmasına şərait yarada bilər. Vergi orqanları mənfəət, əlavə dəyər 
vergisi, gəlir, mənbədən və sair vergilərin hesablanmasını yalnız son 3 təqvim ili üzrə yoxlamaq hüququna 
malikdir. Fondun rəhbərliyi inanır ki, bütün vergi ödəmələri yerinə yetirilib və buna görə heç bir ehtiyatın 
yaradılması tələb olunmur.

Əməliyyat mühiti  
Fond Azərbaycan Respublikasında təsis olunmuşdur və əsas fəaliyyətini bu ölkədə aparır. Azərbaycan 
Respublikasında biznes mühitinə təsir edən qaydalar və qanunlara dəyişikliklərə məruz qaldıqda qanuni, 
idarəetmə və siyasi mühitlərdə baş verə biləcək mənfi dəyişikliklər Fondun aktivlərini və əməliyyatlarını 
riskə məruz qoya bilər. 
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20. Hesabat tarixindən sonrakı hadisələr 

Debitor borcları və köçürmələr
“Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun 2011-ci il üçün büdcəsinin təsdiq edilməsi haqqında” 28 
dekabr 2010-cu il tarixli 365 saylı Fərmanına uyğun olaraq Fondun 2011-ci il büdcəsinin gəlirləri 9,132,941 
min manat, xərcləri isə 6,886,155 min manat məbləğində təsdiq edilmişdir. Fondun 2011-ci il büdcəsinin 
xərcləri aşağıdakı əsas istiqamətlərə yönəldilib:
•	 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsinə köçürmə –  6,480,000 min manat;
•	 Samur-Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması  –  110,000 min manat;
•	 Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi 

—110,000 min manat;
•	 Bakı-Tiflis-Qars yeni dəmir yol xəttinin çəkilməsi – 80,215 min manat;
•	 Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinə su kəmərinin çəkilməsi – 33,446 min manat;
•	 2007-2015-ci i l lərdə A zərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil i  üzrə Dövlət Proqramının 

maliyyəşdirilməsi – 15,000 min manat. 
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Prinsiplər/Alt-prinsiplər Cavablar

Hüquqi əsaslar, məqsədlər və makroiqtisadi 
siyasətlə əlaqələndirmə

Prinsip 1.
SF-nin hüquqi əsasları möhkəm olmalı, onun 
effektiv fəaliyyətini  və məqsədlərinə nail 
olmasını dəstəkləməlidir. 

Alt-prinsip  1.1.  
SF-nin hüquqi əsasları SF-nin və onun 
əməliyyatlarının hüquqi cəhətdən möhkəmliyini 
təmin etməlidir.

Alt-prinsip  1.2.  
SF-nin hüquqi bazasının və strukturunun, 
eləcə də SF  ilə digər dövlət orqanları ara-
sında hüquqi əlaqələrin əsas xüsusiyyətləri 
ictimaiyyətə açıqlanmalıdır.

ARDNF-nin hüquqi əsasları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 
haqqında Əsasnamə”də (bundan sonra “ARDNF-nin Əsasnaməsi”) 
aydın şəkildə təyin olunmuşdur.

ARDNF büdcədənkənar dövlət təsisatı, hüquqi şəxsdir və onun 
fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və qanunları, 
Prezidentin fərman və sərəncamları və “ARDNF-nin Əsasnaməsi” 
rəhbər tutulur.

ARDNF-nin hüquqi əsasları , strukturu və digər dövlət qurumları 
ilə əlaqələrinə dair bütün hüquqi sənədlər ictimaiyyətə açıqlanır və 
Fondun rəsmi internet səhifəsindən əldə oluna bilər.
 

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25
http://www.oilfund.az/az/content/13

Prinsip 2. 
SF-nin fəaliyyətinin məqsədi aydın şəkildə 
müəyyən olunmalı və ictimaiyyətə açıqlanmalıdır.

ARDNF-nin yaradılmasının əsas məqsədi neft və qaz sazişlərinin 
icrasından əldə olunan gəlirlərin toplanmasını və səmərəli idarə 
olunmasını təmin etməkdir.

ARDNF-nin əsas vəzifələri ölkədə makroiqtisadi stabilliyin (valyuta 
daxilolmalarının mənfi təsirlərinin neytrallaşdırılması) qorunması 
və vəsaitlərin indiki və gələcək nəsillər üçün toplanıb artırılmasıdır.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/9
http://www.oilfund.az/az/content/3

Prinsip 3. 

SF-nin fəaliyyətinin ölkədə birbaşa mak-
roiqtisadi təsirləri olarsa, bu fəaliyyətin 
ümumi makroiqtisadi siyasətin tərkib hissəsi 
olmasını təmin etmək məqsədi ilə o, yerli 
maliyyə və pul-kredit orqanları ilə yaxından 
əlaqələndirilməlidir.

ARDNF-nin qanunvericiliyinə əsasən Fondun vəsaitləri Azərbaycan 
Respublikası daxilində investisiya edilə bilməz. Fondun xərcləri Milli 
Məclis tərəfindən təsdiq olunan icmal büdcənin tərkib hissəsidir.
Büdcə Sistemi Haqqında qanuna əsasən icmal büdcə müvafiq 
dövlət qurumları ilə (Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və 
s.) məsləhətləşmələr və ARDNF-nin iştirakı ilə hazırlanır.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154
http://www.oilfund.az/az/content/25/156

əLAvə
SuvErEN foNdLAr (Sf)

“SANTyAqo prİNSİpLərİ”
ümumİ qəBuL oLuNmuş prİNSİp və NormALAr 

(üqpN) üZrə qİyməTLəNdİrmə

Aprel, 2011
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Prinsip 4. 
SF-nin mal iy yə lə şmə və vəs a i t lər in in 
xərclənməsinə dair ümumi yana şmaya 
uyğun olaraq dəqiq və ictimaiyyət üçün 
açıq olan siyasət, qaydalar, prosedurlar və 
ya mexanizmləri olmalıdır.

ÜQPT 4.1. Alt-prinsip
SF-nin maliyyələşmə mənbələri ictimaiyyətə 
açıqlanmalıdır.

ÜQPT 4.2. Alt-prinsip
SF-nin vəsaitlərinin xərclənməsinə aid ümumi 
yanaşma ictimaiyyət üçün açıq olmalıdır.

Fondun maliyyələşmə və vəsaitlərinin xərclənməsinə dair prosedur 
qaydalar “ARDNF-nin Əsasnaməsi” və “Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Fondunun (büdcə) gəlir və xərclər proqramının tərtibi 
və icrası qaydaları”nda (bundan sonra “ARDNF-nin büdcəsinə dair 
qaydalar”) aydın şəkildə müəyyən olunmuşdur. Bu qaydalar Neft 
Fondunun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154
http://www.oilfund.az/az/content/25/156

Prinsip 5. 
SF-yə aid müvafiq statistik məlumatlar 
Fondun ali idarəedici orqanına və ya lazım 
olan hallarda makroiqtisadi məlumatlar 
sisteminə daxil edilməsi məqsədi ilə digər 
lazımi orqanlara vaxtlı-vaxtında təqdim 
olunmalıdır.

ARDNF-yə aid statistik məlumatlar aylıq əsasda Prezident Admi-
nistrasiyasına və Maliyyə Nazirliyinə, rüblük və illik əsasda Dövlət 
Statistika Komitəsinə göndərilir. Fond həmçinin özünün gəlir və 
xərcləri ilə bağlı məlumatları Hesablama Palatasına və digər müvafiq 
məlumatları Vergilər Nazirliyinə, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna və 
digər əlaqəli dövlət orqanlarına təqdim edir. Əlavə olaraq, Fond öz 
fəaliyyəti ilə bağlı müvafiq məlumatları müntəzəm olaraq Dünya 
Bankına və Beynəlxalq Valyuta Fonduna təqdim edir. 

ARDNF-nin fəaliyyəti ilə bağlı bütün məlumatlar (audit olunmuş illik 
hesabatlar, rüblük hesabatlar və s.) Fondun rəsmi internet səhifəsi 
vasitəsilə ictimaiyyətə çatdırılır.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154
http://www.oilfund.az/az/account

B. İnstitusional əsaslar və İdarəetmə 
strukturu 

Prinsip 6. 
SF güclü idarəetmə struk turuna malik 
olmalı və bu idarəetmə strukturu Fondun 
məqsədlərini həyata keçirmək üçün hesabatlılıq 
və əməliyyat müstəqilliyini dəstəkləyən rol 
və öhdəliklərin aydın və effektiv bölgüsünü 
təmin etməlidir. 

ARDNF-nin üç-pilləli idarəetmə strukturu var və ölkə Prezidenti ali 
idarəetmə səlahiyyətlərinə malikdir.

ARDNF-nin fəaliyyətinə nəzarəti Baş Nazirin sədrlik etdiyi Müşahidə 
Şurası həyata keçirir. Müşahidə Şurasının digər üzvləri Milli Məclis 
sədrinin müavini , Maliyyə Naziri, İqtisadi İnkişaf naziri, Mərkəzi 
Bankın İdarə Heyətinin sədri,  İqtisadi siyasət məsələləri üzrə Dövlət 
müşaviri və Milli Elmlər Akademiyasının Prezidentidir. 
 
ARDNF-nin əməliyyat idarəetməsi İcraçı direktora həvalə olunmuşdur. 
Ölkə Prezidenti, Müşahidə Şurası və İcraçı direktorun hüquq və 
vəzifələri “ARDNF-nin Əsasnaməsi”ndə aydın şəkildə göstərilmişdir.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154
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Prinsip 7. 
Ali idarəedici orqan SF-nin məqsədlərini 
müəyyən etməli, aydın şəkildə müəyyən 
olunmuş prosedurlara əsa sən Fondun 
idarəetmə orqan(lar)ının üzvlərini təyin 
etməli və SF-nin əməliyyatları üzərində 
nəzarəti həyata keçirməlidir.  

ARDNF-nin məqsədləri Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 
təsdiq edilmiş “ARDNF-nin Əsasnaməsi”ndə aydın şəkildə müəyyən 
edilmişdir. Ölkə Prezidenti Fondun Müşahidə Şurasının üzvlərini və 
İcraçı direktoru təyin edir.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154

Prinsip 8. 
İdarəetmə orqan(lar)ı SF-nin maraqları 
çərçivəsində fəaliy yət göstərməli və öz 
funksiyalarını həyata keçirmək üçün aydın 
şəkildə müəyyən olunmuş mandata, müvafiq 
səlahiyyət və səriştəyə malik olmalıdır. 

Fondun Müşahidə Şurasının müvafiq səlahiyyətini təmin etmək üçün 
Müşahidə Şurası Milli Məclis, Hökumət və Elmlər Akademiyasının 
nümayəndələrindən təşkil olunur. Müşahidə Şurasının bütün vəzifələri 
müvafiq normativ qanunvericilikdə aydın şəkildə müəyyən olunmuşdur. 

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154

Prinsip 9. 
SF-nin əməliyyat idarəetməsi onun strate-
giyalarını müstəqil əsasda və aydın şəkildə 
müəyyən olunmuş öhdəliklərə uyğun olaraq 
həyata keçirməlidir.   

“ARDNF-nin Əsasnaməsi”, “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 
Fondunun valyuta vəsaitinin saxlanılması, yerləşdirilməsi və idarə 
edilməsi haqqında Qaydalar” (bundan sonra “Investisiya qaydaları”) 
və “ARDNF-nin büdcəsinə dair qaydalar” İcraçı direktorun rol və 
öhdəliklərini aydın şəkildə müəyyən edir.
Bu rol və öhdəliklərə müvafiq olaraq, İcraçı direktor Fondun əməliyyat 
idarəetməsində müstəqilliyə malikdir.
 
Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154

Prinsip 10. 
SF-nin əməliyyatlarına dair hesabatlılıq 
sistemi müvafiq qanunvericilik, nizamnamə, 
digər təsisat sənədləri və ya idarəetmə 
razılaşmasında aydın şəkildə müəy yən 
olunmalıdır. 

ARDNF-də hesabatlılıq sistemi “ARDNF-nin Əsasnaməsi”, “Investisiya 
Qaydaları” və “ARDNF-nin büdcəsinə dair qaydalar”da aydın şəkildə 
müəyyən olunmuşdur. Fondun fəaliyyətini əks etdirən rüblük hesabatlar 
və audit olunmuş illik hesabatlar müntəzəm olaraq hazırlanaraq 
ictimaiyyətə açıqlanır. ARDNF-nin fəaliyyətinə dair bütün məlumatlar 
Fondun daimi yenilənən rəsmi internet səhifəsində mövcuddur. Fond 
həmçinin vaxtaşırı olaraq mətbuat konfransları təşkil edir.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154 
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_guid.pdf
http://www.oilfund.az/az/content/25/156

Prinsip 11. 
SF-nin əməliyyatları və fəaliyyəti üzrə illik 
hesabatı və onu müşaiyət edən maliyyə 
hesabatları nizamlı şəkildə tanınmış beynəlxalq 
və ya Milli mühasibat standartlarına uyğun 
olaraq hazırlanmalıdır.

ARDNF fəaliyyətə başladığı ildən illik hesabatlar və onu müşaiyət 
edən maliyyə hesabatlarını hazırlamışdır.

Fondun bütün illik hesabatları və onu müşaiyət edən, müntəzəm 
qaydada Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına (İFRS) uyğun 
olaraq hazırlanan maliyyə hesabatları ARDNF-nin rəsmi internet 
səhifəsində yerləşdirilir. 
 
Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154
http://www.oilfund.az/az/account
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Prinsip 12. 
SF-nin əməliyyatları və maliyyə hesabatları 
beynəlxalq və ya milli audit standartlarına 
uyğun olaraq ardıcı l  surətdə i l l ik audit 
olunmalıdır.

ARDNF fəaliyyətə başladığı ildən nüfuzlu müstəqil audit şirkətləri 
tərəfindən audit olunur. ARDNF-nin fəaliyyətinə dair bütün illik 
hesabatlar və onu müşaiyət edən maliyyə hesabatları Fondun rəsmi 
internet səhifəsində yerləşdirilir.

ARDNF-də eyni zamanda müntəzəm olaraq daxili audit hesabatlarını 
hazırlayan daxili auditor fəaliyyət göstərir. 

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154
http://www.oilfund.az/az/account

Prinsip 13. 
Peşəkar və etik standartlar aydın şəkildə 
müəy y ən o lunma l ı ,  SF-nin ida r ə etmə 
orqanının, rəhbərliyinin və işçi heyətinin 
üzvlərinə bildirilməlidir. 

Davranış və etik standartlar “İnvestisiya Qaydaları”nda aydın şəkildə 
müəyyən olunmuşdur. 

Fondun vəzifəli şəxsləri və əməkdaşlarının peşə davranışı Beynəlxalq 
Maliyyə Bazarları Assosiasiyasının (ACİ, Paris) Davranış Məcəlləsi ilə 
təsbit edilmiş etik normalara və davranış qaydalarına uyğun gəlməlidir.

Daha ətraflı məlumat üçün bax: 
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_guide.pdf 

Prinsip 14. 
SF-nin əməliy yatlarının idarə olunması 
məqsədi ilə üçüncü tərəflərlə qurulmuş bütün 
münasibətlər maliyyə və iqtisadi əsaslara 
söykənməli, eyni zamanda aydın qayda və 
prosedurlara əsaslanmalıdır. 

Fondun üçüncü tərəflərlə əlaqəli fəaliy yəti maliy yə və iqtisadi 
əsaslara söykənir. Fondun “İnvestisiya Qaydaları” və “İnvestisiya 
Siyasəti” üçüncü tərəflərlə münasibətlərini tənzimləyir.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_guide.pdf 
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_policy.pdf

Prinsip 15. 
SF fəaliyyət və əməliyyatlarını həyata keçirdiyi 
ölkələrin bütün normativ qaydalarına və 
şəffaflıq tələblərinə riayət etməlidir.  

Fond əməliyyat və fəaliyyətlərini həyata keçirdiyi ölkələrin bütün 
müvafiq normativ qaydalarına və şəffaflıq tələblərinə riayət edir.

Prinsip 16. 
SF-nin idarəetmə strukturu, məqsədləri, eləcə 
də SF-nin ali idarəedici orqandan əməliyyat 
müstəqilliyi ictimaiyyətə açıqlanmalıdır.

Fondun idarəetmə strukturu, məqsədləri və əməliyyat müstəqilliyi 
müvafiq qanunvericilikdə aydın şəkildə müəyyən olunmuşdur.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/content/25/154 

Prinsip 17. 
SF, beynəlxalq maliyyə bazarlarında sabitliyin 
təmin edilməsinə dəstək vermək, eləcə də 
investisiya etdiyi ölkələrdə etibarını artır-
maq zəminində öz fəaliyyətinin iqtisadi və 
maliyyə istiqamətlərinə dair müvafiq maliyyə 
məlumatlarını ictimaiyyətə açıqlamalıdır

Fondun illik olaraq hazırlayıb, ictimaiyyətə açıqladığı hesabatlarda 
eyni zamanda audit olunmuş maliyyə hesabatları da yer alır. Rüblük 
hesabatlar və Fondun fəaliyyətinə dair bütün digər maliyyə məlumatları 
Fondun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir. Fondun vəsaitinin 
ümumi məbləği, vəsaitlərinin bölüşdürülməsi, seçilmiş bençmark, 
illik gəlirlilik səviyyəsi və s. bu kimi maliyyə məlumatlarına daxildir.  

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/account  
http://www.oilfund.az/az/content/20/249
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C. İnvestisiya və Riskin idarə olunmasının 
Əsasları

Prinsip 18. 
SF-nin invest is iya s iya sət i  aydın ,  eyni 
zamanda ali idarəedici orqan və ya idarəetmə 
orqan(lar)ı tərəfindən müəy yən olunan 
Fondun məqsədlərinə, risk dözümlülüyünə, 
investisiya strategiyasına uyğun olmalı və 
fundamental portfel idarəetməsi prinsiplərinə 
əsaslanmalıdır. 

Alt-prinsip 18.1. 
İnvestisiya siyasəti SF-nin maliyyə risklərinin 
səviy yəsini  və borclanmadan mümkün 
istifadəni müəyyən etməlidir.

Alt-prinsip 18.2.  
İnvestisiya siyasəti da xil i və (ya) xarici 
investisiya menecerlərindən hansı dərəcədə 
istifadə olunma səviyyəsini, onların fəaliyyət 
və səlahiyyət çərçivələrini,eyni zamanda 
onların seçilməsi və icrasına nəzarət prosesini 
təyin etməlidir.

Alt-prinsip 18.3.  
SF-nin İnvestisiya siyasətinin məzmunu 
ictimaiyyətə açıqlanmalıdır.

Fondun investisiya və risklərin idarə olunması siyasəti “İnvestisiya 
Qaydaları”na və hər il Müşahidə Şurası tərəfindən baxıldıqdan sonra 
Prezident tərəfindən təsdiq olunan “İnvestisiya Siyasəti”nə əsaslanır.

Maliyyə riski üzrə tələblər Neft Fondunun “İnvestisiya Qaydaları”nda 
təyin olunmuşdur ki, bu qaydalara görə də ARDNF hər hansı bir 
borclanmadan istifadə edə bilməz. Derivativlər (svop, forvard, fyüçers 
və s.) yalnız mümkün riskin minimuma endirilməsi (hedcinq) və ya 
investisiya portfelinin valyuta tərkibinin və aktivlər strukturunun 
optimallaşdırılması məqsədi ilə istifadə oluna bilər.

Xarici menecerlərlə əlaqəli bütün məsələlər Fondun fəaliyyətinə dair 
müvafiq sənədlərdə aydın şəkildə müəyyən olunmuşdur. Fondun 
xarici menecerləri yalnız “İnvestisiya Qaydaları” çərçivəsində təyin 
olunan aktiv növlərinə investisiya edə bilərlər. Xarici menecerlərin 
təyin olunması “Dövlət Satınalmaları” haqqında Azərbaycan Res-
publikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. 
Xarici menecerlər menecerin kredit reytinqi, idarə olunmada olan 
aktivlərin həcmi, aktivlərin idarə olunması sahəsində təcrübə, təklif 
olunan gəlirlilik və risk dərəcəsi, təklif olunan ödəniş norması və 
s. kimi meyarlar əsasında seçilir. Xarici menecerlərin investisiya 
fəa l iy yət inin onlar ın mandat ına uyğunluğu gündəl ik əsa sda , 
portfellərinin gəlirliliyi isə aylıq əsasda yoxlanılır. 

Fondun “İnvestisiya Qaydaları” və “İnvestisiya Siyasəti” Fondun 
rəsmi internet səhifəsi vasitəsi ilə ictimaiyyətə açıqlanır.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_guide.pdf 
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_policy.pdf

Prinsip 19. 
SF-nin investisiya qərarları Fondun investi-
siya siyasətinə uyğun olaraq risklər nəzərə 
alınmaqla gəlirlərin maksimallaşdırılmasına 
istiqamətlənməli, eləcə də maliyyə və iqtisadi 
əsaslara söykənməlidir.

Alt-prinsip 19.1.  
Əgər investisiya qərarları iqtisadi və maliyyə 
əsa slar ına mal ik olma zsa , bu qərar lar, 
investisiya siyasətində aydın şəkildə əks 
olunmalı və ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. 

Alt-prinsip 19.2. 
SF-nin vəsaitlərinin idarə edilməsi bu sahədə 
özünü doğrultmuş, qabaqcıl prinsiplərə 
əsaslanmalıdır.

“İnvestisiya Siyasəti”nə əsasən Fondun investisiya qərarları risklər 
nəzərə alınmaqla gəlirlil iyin maksimumlaşdırılması məqsədinə 
əsaslanır. Fondun bütün investisiyaları vəsaitlərin idarə olunması 
sahəsində qabaqcıl təcrübəyə əsasən sır f iqtisadi və maliy yə 
qərarlarına söykənir.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_policy.pdf
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Prinsip 20. 
SF, özəl qurumlarla rəqabət şəraitində ikən 
hər hansı xüsusi əhəmiy yətli informasi-
yadan və ya dövlətin təsir vasitələrindən 
faydalanmamalıdır.

“ARDNF-nin Əsasnaməsi”nə əsasən Fond daxili bazarda investisiya 
edə bilməz. “İnvestisiya Qaydaları”na əsasən ARDNF öz investisiya 
qərarlarını tam müstəqil şəkildə qəbul edir. ARDNF-nin hüquqi əsasları 
onun hər hansı xüsusi əhəmiyyətli informasiyadan istifadəsinin 
qarşısını alır.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_guide.pdf 
http://www.oilfund.az/az/content/25/154

Prinsip 21. 
SF səhmdar mülkiyyət hüquqlarını onun 
səhmlərə investisiya dəyərinin əsas elementi 
hesab edir. SF öz səhmdar hüquqlarından 
istifadə etdikdə, bunu SF-nin investisiya 
siyasətinə uyğun şəkildə, investisiyaların 
maliyyə dəyərinə ziyan vurmadan həyata 
keçirməlidir. 
SF, onun səhmdar hüquqlarından istifadəsini 
müəyyən edən əsas meyarlar da daxil olmaqla, 
səsvermə hüququna sahib, katirovka olunmuş 
qurumların səhmlərinə  ümumi yanaşmanı 
ictimaiyyətə açıqlamalıdır.

Fondun vəsaitləri sabit gəlirli qiymətli kağızlara investisiya edil-
mişdir. Bununla belə, Fond yaxın zamanlarda səhmlərə investisiya 
etməyi planlaşdırır və bu istiqamətdə səhmdar hüquqlarının həyata 
keçirilməsi üzrə daxili siyasət və prosedurlar hazırlanır. Fondun 
internet səhifəsi vasitəsi ilə ictimaiyyətə açıq olacaq bu siyasət 
və prosedurlar “İnvestisiya Siyasəti”nə uyğun olacaq və Fondun 
investisiyalarının maliyyə dəyərinə ziyan vurmayacaq.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_policy.pdf

Prinsip 22. 
SF, onun investisiya fəaliy yəti i lə bağlı 
riskləri müəyyən edən, qiymətləndirən və 
idarə edən struktura malik olmalıdır. 
  
Alt-prinsip 22.1.
Risklərin idarə edilməsi sistemi etibarlı 
informasiyaya və müntəzəm hesabatvermə 
sis temlər inə əsaslanmalı və bunlar da 
öz növbəsində müvafiq risklərin məqbul 
hesab olunan ölçü və səviyyələrdə, nəzarət 
və həvəsləndirmə mexanizmləri, davranış 
kodeksləri, biznesin davamlı planlaşdırılması 
və müstəqil audit funksiyası çərçivəsində 
monitorinqi və idarə edilməsinə imkan 
verməlidir.

Alt-prinsip 22.2.
SF-nin risklərin idarə edilməsi sisteminə 
ümumi yanaşması ictimaiyyətə açıqlanmalıdır.

ARDNF-də ayrıca bir departament (Risklərin idarə edilməsi depar-
tamenti) risklərin müəyyən edilməsi, qiymətləndirilməsi və idarə 
olunmasına cavabdehdir. Risklərin idarə edilməsi departamentinin 
öhdəliklərinə bazar və kredit riskinin ölçülməsi, gəlirliliyin hesabanması 
və hesabat vermə daxildir.

Ba zar r isk i a şağıdakılar vasi təsi i lə nəzarətdə sa xlanıl ır:  fa iz 
dərəcəsi həssaslıq təhlili (“key rate” dürasiya, PV01 və s.), riskin 
mərkəzləşməsinin təhlili (qruplar üzrə dürasiya, qruplar üzrə VaR, 
marjinal VaR və s .) və “ tail” hadisələri (şər ti VaR, stress test). 

“İnvestisiya Siyasəti” gündəlik əsasda yoxlanılan kredit riski üzrə 
tələbləri aydın şəkildə müəyyən edir.

ARDNF-nin əməliyyat riskləri daxili prosedur və qaydalar, eləcə də 
fasiləsiz işgüzar iş planı əsasında idarə olunur. 

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/pub/tiny _upload/Inv_policy.pdf
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Prinsip 23. 
SF-nin vəsait və investisiyalarının gəlirliliyi 
(bençmarkdan istifadə olunduğu təqdirdə, 
mütləq və bençmarkla nisbətdə) aydın 
müəyyən olunmuş prinsip və standartlara 
uyğun olaraq hesablanmalı və bu informasiya 
hesabat şəklində Fondun ali idarəedici 
orqanına göndərilməlidir.  

ARDNF-nin vəsaitləri ilə bağlı ətraflı məlumatlar (xarici valyutalar, 
kredit reytinqləri, yerləşdirilmə müddəti və coğrafi regionlar üzrə 
təsnifata dair məlumatlar daxil olmaqla) rüblük pres-relizlər vasitəsi 
ilə ictimaiyyətə çatdırılır. Fondun investisiyalarının gəlirliliyi bu 
sahədə mövcud olan ən yaxşı təcrübə əsasında hesablanır və illik 
hesabata daxil edilir. İllik hesabatlar və rüblük məlumatlar Fondun 
rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir.

Daha ətraflı məlumat üçün bax:
http://www.oilfund.az/az/account

Prinsip 24. 
ÜQPN-nin tətbiqi SF və ya onun verdiyi 
səlahiyyətlər əsasında başqa bir qurum 
tərəfindən müntəzəm olaraq nəzarətdə 
saxlanılmalıdır. 

Bu sənəd ARDNF-nin ÜQPN-nin tətbiqi ilə bağlı ilk hesabatıdır və 
bu hesabat illik əsasda nəzərdən keçiriləcəkdir. 






