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Azərbaycan Respublikasinın 2015-ci  il üzrə MHŞT Hesabatına 

 “Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması” (MSŞA) QHT Koalisiyasının 

RƏYİ 

 

Bu rəy  Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə 

dair qarşılıqlı anlaşma haqqında Memorandumumun  2.4.9.  maddəsinin tələbinə müvafiq olaraq,   

Çoxtərəfli Qrupun  20 dekabr  49 saylı  iclasında 2015-ci ili əhatə edən MHŞT Hesabatının  

açıqlanmasından sonrakı 1 (bir) ay ərzində MSŞA QHT Koalisiyası Şurasının 28 dekabr 2016-cı il 

tarixli 166-cı iclasının   qərarı ilə yaradılmış Analitik Qrup tərəfindən  ÇQ-nin 2 fevral 2017-ci il 

tarixli iclasında  təqdim olunmaq üçün hazırlanıb. Azərbaycan Respublikasinın 2015-ci  il üzrə 

MHŞT Hesabatına MSŞA QHT Koalisiyasının Rəyi  Koalisiya Şurasının  31 yanvar  2017-ci il tarixli 

iclasında müzakirə olunaraq qəbul edilmişdir.  

Rəyin hazırlanması  zamanı onun  2015-ci  il üzrə MHŞT Hesabatının MHŞT standartlarının 

tələblərinə uyğunluğu qiymətləndirilmişdir. Bu zaman  üzləşmə, müqayisə, struktur və trend təhlili 

üsullarından istifadə olunub. Qiymətləndirmə zamanı ədlə edilmiş nəticələr əsasında növbəti illərdə 

hesabatın təkmilləşdirilməsi üçün hər bir tələb üzrə ümumi və xüsusi xarakterli  tövsiyyələr irəli 

sürülür. 

 

MHŞT-nin 1-ci tələbi: Çoxtərəfli qrup tərəfindən nəzarət 

 

1.1 Hökumətin iştirakı 

 

Bu tələbin 1.1 standartının a)  bəndinə görə,  hökumətdən MHŞT-ni tətbiq etmək niyyətinə dair 

birmənalı ictimai bəyanat vermək tələb olunur. 1.1. Standartının  b)  bəndi  hökumətdən MHŞT-nin 

tətbiq edilməsi üçün yüksək vəzifəli rəhbər şəxsi təyin etmək tələb edir. Son sərəncamla əvvəl 

yaradılmış MŞHT Komissiyasının yeni tərkibində 11 istiqamətdə müvafiq  dövlət orqanlarının 

nümayəndələri təmsil olunur.  Onlardan 6-sı həmçinin ÇQ-nin üzvü kimi müntəzəm olaraq  onun 

işinə cəlb olunub.  MHŞT Komissiyasının üzvlərinin ÇQ-də təmsilçiliyinin meyarları və prinsipləri 

sərəncamlarda və hesabatda göstərilmədiyindən 11 nəfərin arasından 6 nəfərin  seçiminin necə 

aparılması sual doğurur. 

Standartın 1.1. d)  bəndinə görə, hökumət ÇQ-də yüksək səviyyəli hökumət rəsmilərinin təmsil 

olunmasını təmin etməlidir.  Hazırda ÇQ-yə üzv olan  hökümət rəsmiləri şöbə müdirləri və onların 

müavinləri səvyyəsində təmsil olunur.  

2015-ci il üzrə hesabatda Azərbaycan Respublikasının  11 dövlət qurumlarının rolu və vəzifələri 

təsvir edilsə də onların MHŞT prosesində iştirakı ilə əlaqədar  funksiyaları dəqiq ifadə olunmayıb. 

Hesabatda olan məlumatlar Standartın bu tələbini ödəsə də onun növbəti hesabatlarda daha  geniş 

təsviri tövsiyyə olunur. Lakin, qiymətləndirmə  göstərdi ki,  ümumən  2015-ci il üzrə  hesabatda olan 

məlumatların Standartın bu tələbinə uyğunluğu qənaətbəxşdir.  

 

1.2. Hasilat sənayesi  şirkətləri 

 

Hesabatda qeyd olunur ki,  20 sentyabr 1994-cü il tarixində Azəri-Çıraq-Günəşli HPBS-nin 

imzalanması tarixindən 2016-cı ilədək  30-dan yuxarı HPBS imzalanmışdır. Lakin, hesabatda 



imzalanmış HPBS-nin sayı  dəqiq  göstərilmir. Hesabatın əhatə olunduğu 2015-ci il il ərzində yeni 

HPBS-lər üzrə məlumatlar verilsə də  prosesə cəlb edilmiş yeni Zenit Enerci Ltd şirkətinin 

hesabatlılığına dair məlumat açıqlanmayıb. Hesabatın üzləşdirmə bölməsindən  görünür ki,  29 xarici 

hasilat şirkətləri, 2 yerli hsailat şirkətləri prosesə cəlb edilib və onlar hökümətə ödəmələinə dair 

açıqlamar veriblər.  Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 

yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 11 fevral 2015-ci ildə 

verilməsinə baxmayaraq onunla bağlı məlumatlara 2015-ci hesabat dövünü əhatə edən  MSŞT 

hesabatında rast  gəlinmir. 

Bütövlükdə hesabata bu istiqamətdə  məlumatlar az daxil edilsə də  onların Standartın bu tələbinə 

uyğunluğu qənaətbəxşdir.  

 

1.3. Vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı  

 

Standartın 1.3.a bəndinə görə vətəndaş cəmiyyəti tam, aktiv və səmərəli şəkildə MHŞT prosesinə 

cəlb edilməlidir.  Hesabata əlavədə verilən məlumata görə,  ötən ilin sonuna  134 QHT və onlardan 

əlavə olaraq 9 nəfər vətəndaş cəmiyyəti və media təmsilçisi  bu prosesə cəlb edilib.   Hesabat 

dövründə  qəbul edilmiş  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 12 fevral 2004-cü il tarixli 27 

nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş  “Qrant alınması (verilməsinə) dair  müqavilələrin (qərarların) 

qeydiyyata alınması”  və  Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər Kabinetinin  2015-ci il 22 oktyabr 

tarixli 339 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş  “Xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində qrant vermək hüququnun əldə edilməsi” Qaydaları bu tələbin reallaşdırılması sahəsində 

vəziyyəti xeyli pisləşdirmişdir.  Lakin,  bu hesabat dövründə bir sıra QHT-lərin  praktiki  

problemlərinin  həllinə də start verilmişdir.  MSŞA Koalisiyasına üzv olan bütün QHT-lərin bank 

hesablarından həbslər götürülmüş,  bəzi təşkilatların  vergi borcları silinmiş, onların təmsilçilərinin 

sərhəddə yoxlamalarına son qoyulmuş,  prokurorluq tərəfindən dindidilməsi dayandırılmışdır.  

Standartnn 1.3.  b hissəsinə görə, hökumət qanunlar, normativlər və inzibati qaydalar, o cümlədən 

MHŞT-nin tətbiqinin faktiki təcrübəsi baxımından vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı üçün əlverişli 

mühitin olmasını təmin etməlidir. Çoxtərəfli qrupun üzvləri də daxil olmaqla (yalnız onlarla 

məhdudlaşmayaraq) MHŞT-yə cəlb edilmiş vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin fundamental 

hüquqlarına hörmət bəslənilməlidir. Lakin, 2013-2015-ci illərdə QHT qanunvericiliyinə edilmiş 

məhdudlaşdırıcı dəyişiklər nəticəsində QHT-lərin qrant müqavilələrinin qeydiyyatı,  xarici 

donorların qeydiyyatı, onların özünün dövlət qedyiyyatı sahəsində sahəsində  mövcud problemlər 

hələ də qalmaqdadır. Yuxarıda sadalanan Qaydaların sadələşdirilməsi istiqamətində  hesabat ilindən 

sonrakı  2016 və 2017-ci illərdə   müsbət  addımlar atılsa da bu həm qrant və həm də xarici  

donorlara  olan qeydiyyat tələbinin  tam aradan qaldırılmasına gətirib çıxarmayıb.   

Standartın bu tələbinin  c) bəndində qeyd olunur ki,   hökumət vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT 

prosesində iştirakı üçün heç bir maneənin olmamasını təmin etməlidir. Hazırda MSŞA Koalisiyası 

üzvlərinin bu prosesdə iştirakı üçün başlıca maneə maliyyə resuslarına çıxış imkanının olmamasıdır. 

Çünki, hətta əsas yerli donor QHT-lərə dövlət dəstəyi Şurası heç bir maliyyə dəstəyinə malik 

olmayan MSŞA Koalisiyası üçün ayırdığı qrant layihəsinin icrasını dayandırıb,  eləcə də 2015 və 

2016-cı illərdə xüsusi  istiqamət olan MHŞT-ni  2017-ci il üçün müsabiqə elanından çıxarıb.  

1.3. standartının d) bəndin hökumətdən  MHŞT-nin tətbiqi ilə bağlı ictimaiyyətin müzakirədə 

iştirakını azaldan və ya məhdudlaşdıran tədbirlərə yol verməməsini tələb edir. Lakin, 2015 və 

2016-cı illər üzrə  MHŞT  iş planın  icra vəziyyətini qiymətləndiriməsi göstərdi ki, MSŞA 

Koalisiyasının üzərinə düşən öhdəliklər üzrə İş Planında nəzərdə tutulan  fəaliyyətlərin çox 

hissəsinin icra olunmaması onların fəaliyyətinin  məhduşdırılması ilə bağlıdır. Belə ki, MSŞA 

Koalisiyasının üzvləri hələ də mərkəzi televeziyalarda debatların, universitetlərdə seminarların  

və regionlarda dəyirmi masaların təşkili sahəsində inzibati məhdudiyyətlərlə qarşılaşırlar.    

Müşahidələr göstərir ki, çoxtərəfli qrupun üzvləri də daxil olmaqla  bütövlükdə vətəndaş cəmiyyəti 

şəffaflıq və təbii ehtiyatların idarə edilməsi sahəsində sərbəst danışmaq imkanına malik olsalar 



MHŞT sahəsində ictimai müzakirələrin  olmaması səbəbindən öz fikirlərini  geniş auditoriyalarda 

reallaşdıra bilmirlər. Eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti, xüsusilə də ÇQ-də təmsil olunan qrup 

MHŞT prosesinin layihələndirilməsi, tətbiqi, monitorinqi və qiymətləndirilməsinə yaxından cəlb 

olunsalar da onlar maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının məhdudlaşdırılmasına görə onlar bu 

prosesdə səmərəli iştirak edib, onun gedişinə lazımı töhfələr ver bilmirlər. Beləliklə də hesabatın bu 

bölməsində olan məlumatları qeyri-qənaətbəxşdır.  

 

1.4. Çoxtərəfli qrup 

 

2015-ci ildə  Mədən Hasilatı üzrə Şəffaflıq Təşəbbüsünün (MHŞT) Azərbaycanda tətbiqinə dair ÇQ-

nin  7 iclası keçirilib.  Bu tələbə görə, Çoxtərəfli qrupu təşkil edən hökumət qrupda iştiraka dəvətin 

açıq və şəffaf olmasını,  maraqlı tərəflərin təmsil olunmalarını təmin etməlidir. Hər bir maraqlı tərəf 

plüralist və dəyişkən təmsilçilik istəyini nəzərə alaraq, öz nümayəndəsini seçmək hüququna malik 

olmalıdır. MHŞT-yə Çoxtərəfli qrupun üzvləri kimi cəlb edilmiş vətəndaş cəmiyyəti qrupları 

əməliyyat və siyasət baxımından dövlətdən və/yaxud digər şirkətlərdən azad olmalıdırlar.  

MHŞT-yə  Çoxtərəfli qrupun üzvləri kimi cəlb edilmiş vətəndaş cəmiyyəti qrupları əməliyyat və 

siyasət baxımından dövlətdən və/yaxud digər şirkətlərdən azad olmalarını tənzimləyən müvafiq 

qaydalar hesabat dövründə qəbul edilməyib.  

1.4. Standartınını b) bəndində göstərilən Çoxtərəfli qrup öz işi üçün aydın Şərtlər Toplusu (ŞT) 

hazırlanıb,  Şərtlər Toplusunda  Çoxtərəfli qrupun rolu, vəzifələri və hüquqları təsbit olunub. Lakin, 

hesabat dövrü ərzində Çoxtərəfli qrup vətəndaş cəmiyyəti qrupları və şirkətlərlə səmərəli təbliğat 

tədbirləri keçirərək, media vasitəsilə hökumətin MHŞT-ni tətbiq etmək öhdəliyi, habelə şirkətlərin 

və vətəndaş cəmiyyətinin əsas rolları barədə məlumatlandırmayıb. Həmçinin, Çoxtərəfli qrup MHŞT 

prosesindən irəli gələn ictimai məlumatların, o sıradan da  MHŞT Hesabatının geniş yayılmasını 

təmin edə bilməyib.  Lakin,  bütövlükdə  hesabatda olan məlumatlar qənaətbəxşdır.  

 

1.5. İş planı 

 

2015-ci il üçün İş Planı  cari il başlayandan 3 ay sonra Çoxtərəfli Qrupun  03.04.2015-ci il tarixli 

iclasında təsdiq olunub.  

 Standartın 1.5. a) bəndində göstərilir ki,  MHŞT prinsipləri ilə bağlı olan və hasilat sənayesi üçün 

milli prioritetləri əks etdirən MHŞT üzrə icra məqsədlərini təyin etməlidir. Çoxtərəfli qruplar MHŞT 

hesabatlarının əhatə dairəsini və ictimaiyyətin gəlirlər sahəsində məlumatlılığını artırmaq və ictimai 

həyatda, hökumət fəaliyyətlərində və biznesdə yüksək şəffaflıq və hesabatlılıq standartlarını 

stimullaşdırmaq məqsədilə MHŞT-nin tətbiqini genişləndirəcək innovativ üsulları axtarmalıdırlar.  

2015-ci üzrə iş planında  bu tələbə qismən əməl olunub. Belə ki, iş planı tərtib olunarkən milli 

prioritetlərlə uzlaşdırma zəif olub, innovativ üsullar geniş yer ayrılmayıb. 

 İş planı  dövlət agentlikləri, şirkətlər və vətəndaş cəmiyyətinin imkanları baxımından MHŞT-nin 

səmərəli tətbiqinə mane olacaq potensial məhdudiyyətləri qiymətləndirməyib və onların həlli üçün 

plan təklif olunmayıb. Çünki, həmin il üzrə MHŞT-nin tətbiqində əsas problem  vətəndaş 

cəmiyyətinin bu prosesdə azad və səmərəli fəaliyyətinə şəraitin yaradılması olsa da bununla bağlı iş 

planında müvafiq fəaliyyətlər nəzərdə tutulmayıb.  

2015-ci il üzrə Iş planı stadarta müvafiq olaraq  MHŞT hesabatlarının həcmini, o cümlədən hesabatın 

texniki amillərini  əhatə etsə də onun icra səviyyəsində gecikmələr qeydə alınıb.  Buna görə də 2015-

ci il üzrə nəzərdə tutulan fəaliyyətlər 2016-cı ilə keçirilib. 

1.5.-ci  standartın d) bəndində nəzərdə tutulduğu kimi müvafiq hallarda  razılaşdırılmış iş planının 

vaxtında tətbiqini təmin etmək üçün maliyyələşdirmə və texniki yardımın daxili və xarici 

mənbələrini müəyyən etməlib. Həmin standartın e) bəndində  tələb olunduğu  kimi   İş Planı  milli 



MHŞT-nin internet vebsaytında yerləşdirilib.  Həmin standartın f)  bəndində göstərilir ki,  İş Planı 

illik əsasda nəzərdən keçirilməli və yenilənməlidir.  Bu tələbə əməl olunub.  Nəhayət 1.5-ci 

standartın g)  bəndinə göstərildiyi kimi  İş Planında  hesabat prosesi  MHŞT üzrə İdarə Heyətinin 

təyin etdiyi son Qiymətləndirmə tarixləri ilə uyğunlaşdırılmış və satınalma prosesləri və 

maliyyələşdirmə kimi inzibati tələbləri nəzərə alınıb.  

 2015-ci ilin MHŞT hesabatında qeyd olunur ki,  ÇQ öz fəaliyyətini  MHŞT-nin tətbiqi üzrə illik İş 

Planları‖ əsasında həyata keçirir.  2015-ci il üzrə MHŞT-nin illik İş Planının məqsədləri Standartın 

tələbinə uyğun olaraq həmin ildə mədən sənayesi üzrə milli prioritetlərə müvafiq olaraq müəyyən 

edilib. Bundan başqa hesabatda iş planına dair başqa qiymətləndirmə yoxdur. Beləliklə də 

bütövlükdə  hesabatda olan məlumatları adekvat hesab edirik.   

Beləliklə də  Standartın 1-ci tələbi üzrə qiymətləndirmələr nəticəsində mövcud vəziyyətin 

yaxşılaşdırılması üçün  aşağıdakı ümumi xarakterli tövsiyyələr irəli sürülür:  

  Çoxtərəfli Qrup vətəndaş cəmiyyətinin MHŞT prosesində azad və səmərəli iştirak etməsi 

üçün  onların fəaliyyətinin tənzimləyən qanunların təkmilləşdirilməsi və əlverişli mühitin 

formalaşdırılması istiqamətində təşəbbüslərini davam etdirməlidir. 

 Hökümət QHT-lərin fəaliyyətini tənzimləyən qanunların təkmilləşdirilməsi,  xüsusilə də 

QHT-lərin qeydiyyat, onların qrantlarının qeydiyyatı və xarici donorlara fəaliyyət 

hüququnun  verilməsi sahəsində mövcud problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində 

səylərini artırmaldır.  

 MHŞT-nin Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında 

Memorandumumun tərəfi olaraq  MSŞA Koalisiyasının  institutsional və proqram 

fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə olan hüquqi və inzibati əngəllər aradan 

qaldırılmalıdır. 

  MSŞA  Koalisiyasinin təmsilçilərinə mərkəzi  televeziyalarda, Universitetlərdə, 

regionlarda və Bakıda dəyirmi masalar, mətbuat konfransları vasitəsilə MHŞT 

hesabatlarının ictimai müzakirələr təşkilinə   şərait yaradılmalıdır. 

 MSŞA Koalisiya üzvlərinin bir-birilə, xüsusilə də ÇQ üzvlərinin  Koalisiya Şurası üzvləri  

ünsiyyət imkanları intensivləşdirilməli və genişləndirilməlidir.  

 MHŞT-nin proqress hesabatında standartın 1.3.bəndinin tələbləri üzrə mövcud vəziyyətin 

təsvirinə geniş yer ayrılmalıdır.  

 Hökumət tam, aktiv və səmərəli şəkildə MHŞT prosesində iştirak etmək üçün MHŞT 

üzvləri ilə ÇQ üzvləri arasında münasibətləri  tənzimləyən və dövrü olaraq  əvəzlənməni 

təmin edən qayda və ya  reqlament işlənilməlidir. 

 Çoxtərəfli Qrupda yüksək səviyyəli hökumət rəsmilərinin təmsil olunmasını təmin etmək 

üçün MHŞT Komissiyası müvafiq dövlət orqanlarının rəhbər vəzifəli şəxslərindən təşkil 

olunmalı və onların tərkibinin yeniləşməsi operativ və çevik olmalıdır. 

 ÇQ-də höküməti yalnız MHŞT Komissiyasının üzvləri təmsil etməlidir. Onların aşağı 

vəzifəli şəxslərlə əvəzlənməsinə yol verilməməlidir. 

 Mədən sənayesi şirkətləri ÇQ-də daha yüksək vəzifəli şəxsləri ilə  təmsil olunmalıdırlar. 

 Çoxtərəfli Qrupda  vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin maliyyələşmə mənbələri, iş 

proqramları, onların vəzifələri,  şəffaf və hesabatlı fəaliyyətlərinə dair  qayda qəbul  

olunmalıdır. 

 Çoxtərəfli Qrup adından  təşkil edilən ictimai xarakterli tədbirlərin sayı yalnız MHŞT 

hesabatının media təqdimatı ilə məhdudlaşdırılmamalı,  daha da genişləndirilməlidir. 

 Çoxtərəfli Qrupun iclaslarının protokolu  geniş  formatda  dərc olunmalıdır və onun 

ictmai əlçatanlığı təmin edilməlidir. 

 Çoxtərəfli Qrup tərəfindən illik iş planları cari il başlamamışdan ötən iln sonunda  qəbul 

olunmalıdır. 

 İş planının məqsədləri milli prioritetlərə daha sıx  uzlaşdırılmalıdır.  



 İş planı  Çoxtərəfli Qrupun iclaslarında rüblük əsasda yeniləşdirilməlidir.  

 İş planının hazırlanması zamanı  MHŞT üzrə tələblər qiymətləndirilməli və  İş Planı 

mövcud problemlərin həllinə dair təkliflərlə zənginləşdiirlməlidir. 

 

Standartın 1-ci tələbi üzrə qiymətləndirmələr nəticəsində Hesabatın təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

aşağıdakı xüsusi xarakterli tövsiyyələr irəli sürülür: 

 

 Hesabatda Azərbaycan Respublikasının dövlət qurumlarının rolu və vəzifələri  daha dəqiq 

təsvir olunmalı və onların  MHŞT ilə əlaqəli funksiya və vəzifələri önə çəkilməlidir. 

  Hesabatda imzalanmış  HPBS-lərin,  faktiki olaraq  fəaliyyətdə olan  HPBS-lərin, eləcə də  

hasilat sənayesində qeydiyyatdan keçən və faktiki olaraq  işləyən şirkətlərin  sayı dəqiq ifadə 

olunmalıdır.   

 Hesabatda şirkətlərin MHŞT-ə prosesinə cəlb edilməsi proseduralarına və onların ÇQ-də 

təmsilçilik hüquqlarının necə  reallaşdırılmasına aydınlıq gətirilməlidir. 

 Hesabatın  “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə dair məlumatlara  da  yer ayrılmalıdır. 

 

MHŞT-nin 2-ci tələbi:  Lisenziyalar və müqavilələr 

2.1. Hüquqi çərçivə  

Bu tələbə əsasən MHŞT Hesabatında hasilat sənayesini tənzimləyən hüquqi normaların icmalı, fiskal 

rejimin (o cümlədən fiskal devolüsiya səviyyəsi göstərilməklə) təsviri və aidiyyatı dövlət 

qurumlarının funksiya və səlahiyyətlərinə dair məlumatlar verilməlidir. Əvvəlki illərin Hesabatı ilə 

müqayisədə 2015-ci ilin hesabatının bu bölməsində irəliləyişlər var: burada təqdim edilən 

tənzimləyici rola malik beynəlxalq müqavilələrin siyahısı genişləndirilib; hüquqi-normativ 

sənədlərin siyahısına qanunlarla yanaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 fərmanı və Nazirlər 

Kabinetinin 1 qəraı da əlavə edilib; habelə əvvəlki illərdən fərqli olaraq, təqdim edilən hüquqi-

normativ sənədlərin hər birinin tənzimlədiyi münasibətlərin çərçivəsi ümumi şəkildə təqdim edilib; 

fiskal rejimlə bağlı hasilat sənayesi ilə dövlət büdcəsinin əlaqələrinin təsviri verilib; aidiyyatlı dövlət 

qurumlarının hasilat şirkətləri ilə münasibətlərinin ümumi təsviri verilib.  

Bununla belə burada sadalanan hüquqi normaların hər birinin mədən sənayesi ilə bağlı tənzimlədiyi 

münasibətlər çox ümumi şəkildə verilib. Növbəti illər üzrə hesabatlarda bu məlumatların bir qədər 

genişləndrilməsi və burada hər bir normativ sənədin hasilat sənayesi ilə bağlı tənzimlədiyi 

münasibətlərin qısa icmalının (təsvirinin) verilməsi məqsədəuyğundur. Eyni zamanda hasilat 

sənayesinin fəaliyyətini tənzimləyən bütün hüquqi-normativ sənədlərin burada əksini tapması üçün 

işlər davam etdirilməlidir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 22 iyul tarixli 

Fərmanı hesabatda əks olunmayıb, halbuki bu Fərman BTC Əsas İxrac Boru Kəməri ilə bağlı fiskal 

münasibətləri tənzimləyən normativ sənədlərdən biridir. Habelə yaxşı olardı ki, burada qeyd olunan 

hüquqi-normativ sənədlərdə hesabat ilində həyata keçirilən dəyişikliklərin hasilat sənayesinin 

tənzimlənməsinə olan təsirləri əks olunsun.  

Ayrı-ayrı dövlət qurumlarının hasilat şirkətləri ilə münasibətlərinin Hesabatda verilən təsviri çox 

ümumi xarakter daşıyır. Burada dövlət qurumları ilə hasilat şirkətləri arasındakı münasibətlərin daha 

detallı təsvirinin verilməsi məqsədəuyğundur (Məsələn, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi 

hasilat şirkətlərinin ekoloji fəaliyyəti ilə bağlı hansısa qərarlar verə bilərmi? və s. kimi). 

Ümumən Hesabatda olan məlumatlar Standartın bu tələbini ödəyir.    

 2.2. Lisenziyaların təyinatı  

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda təbii resurs yataqlarının (mədənlərinin) kəşfiyyatı və istismarı 

işləri lisenzilaşdırılan fəaliyyətlərə aid deyil. Uyğun olaraq burada xüsusi lisenzilaşdırma qaydaları 

da mövcud deyil. Buna görə də il ərzində hasilat sənayesində hər-hansı yeni lisenziyanın verilməsi 

mümkün deyil.   



Azərbaycanda  hasilat sənayesində şirkətlərin fəaliyyəti lisenziyalaşdırma əsasında yox, hasilatın pay 

bölgüsü sazişləri əsasında qurulur. Aydındır ki, hasilatın pay bölgüsü sazişlərinin bağlanmasıı üçün 

də zəruri prosedur qaydaları olmalıdır. Azərbaycanda  HPBS-lərlə bağlı məsələləri və prosedurları 

tənzimləyən xüsusi qanun da olmadığından hər bir belə saziş Azərbaycan Respublikasının Milli 

Məclisində ayrıca təsdiq olunaraq qanun qüvvəsi əldə edir. HPBS-də podratçı tərəflərin saziş 

çərçivəsində bütün fəaliyyət (yataqlaırn kəşfiyyatı və hasilatı daxil olmaqla) şərtləri əksini tapır.  

2015-ci il MHŞT Hesabatında Azərbaycanda tətbiq olunan HPBS təcrübəsinin prosedurları təqdim 

edilib, habelə hesabat ili ərzində yeni HPBS-lərlə bağlı məlumat yerləşdirilib (səh. 22). Bununla belə 

hesabatda HPBS-in yaranması prosedurları verilsə də, ayrı-ayrı hasilat şirkətlərinin bu prosesə necə 

cəlb edilməsi, kəşfiyyat və işlənməsinə başlanan yataqlar (mədənlər) barədə məlumatları şirkətlərin 

necə əldə etməsi, şirkətlərin cəlb edilməsi prosesinin nə qədər rəqabətli şərtlərlə həyata keçirilməsi 

haqqında məlumat yoxdur. Növbəti ilin hesabatında bu məlumatların əlavə edilməsi 

məqsədəuyğundur.  

Bütövlükdə Hesabatda olan məlumatların Standartın bu tələbinə uyğunluğu qənaətbəxşdir.  

 

2.3. Lisenziyaların reyestri 

Standartın bu tələbinin a) bəndində verilən “lisenziya” anlayışının açılışına uyğun olaraq, habelə bu 

tələbdə açıqlanması zəruri olan məlumatların tam siyahısı nəzərə alınaraq Azərbaycanda fəaliyyətdə 

olan bütün HPBS-lərinin reyestri işlənib hazırlanıb və açıq mənbədə yerləşdirilib.  

Hesabat Standartın bu tələbini tam ödəyir.   

2.4. Sazişlər 

Standartın bu tələbi ölkənin hasilat sənayesində fəaliyyətdə olan bütün sazişlərin ictimaiyyətə 

açıqlanmasını təşviq edir. Tələbdə həmçinin qeyd edilir ki, MHŞT Hesabatında neft, qaz və 

mineralların kəşfiyyatını və hasilatını tənzimləyən saziş və lisenziyalara dair məlumatlaırn 

açıqlanması üzrə dövlət siyasətinin öz əksini tapması zəruridir.  

2015-ci il Hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycanda fəaliyyətdə olan neft-qaz sazişlərinin 6-sı 

MHŞT-nin saytına yerləşdirilib. Hesabatdan həm də məlum olur ki, hazırda hökumətin neft, qaz və 

mineralların kəşfiyyatını və hasilatını tənzimləyən sazişlərə dair məlumatlaırn açıqlanması sahəsində 

işlənilmiş xüsusi siyasəti yoxdur.  

Koalisiya hesab edir ki, qalan sazişlərin açıqlanmasına nail olmaq istiqamətində ÇQ-nin cəhdlərinin 

davam etdirilməsi məqsədəuyğundur. 

Hesabat Standartın bu tələbini tam ödəyir.  

  

2.5. Benefisiar sahiblik  

2015-ci ildə benefisiar sahiblik sahəsində hər-hansı addımlar atılmayıb və hələlik Hesabatın 

predmeti deyil.  

2.6. Dövlətin iştirakı 

Hesabatda hazırda neft-qaz sənayesində dövlətin Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti 

(ARDNŞ), mədən sənayesində (qızıl yataqlarının istismarı) isə  “AzəriGold” QSC vasitəsi ilə iştirak 

etdiyi gösərilir.  

Hesabatda ARDNŞ-nin yaradılması, onun ayrı-ayrı dövlət qurumları ilə münasibətləri, onunla dövlət 

arasında maliyyə axınları, ARDNŞ-nin maliyyə göstəriciləri və hasilat məlumatları, ARDNŞ-nin  

birgə, asılı və törəmə müəssisələrində benefisiar sahibliyi səviyyəsi və burada baş verən 

dəyişikliklər, kredit və zəmanətlər, Şirkətin xarici bazarlarda fəaliyyəti haqqında məlumatlar verilib. 

Əvvəlki ilin hesabatı ilə müqayisədə 2015-ci ilin Hesabatında bu bölmə üzrə irəliləyişlər baç verib: 

məlumatların tərkibi və əhatəliliyi genişləndirilib.  



Bununla belə Hesabatda ARDNŞ-nin dövlət qurumları ilə münasibətlərini əks etdirən təsvir və 

məlumatlar tam və detallı deyil. Məsələn, Hesabatda Şirkətin illik hesabatlar təqdim etdiyi dövlət 

qurumlarının adları sadalanıb (səh. 25), lakin hər bir dövlət qurumuna təqdim olunan illik 

hesabatların hansı məsələləri əhatə etdiyi göstərilməyib.  

Hesabatda ARDNŞ-nin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi forması haqqında məlumat çox ümumi 

şəkildə təqdim edilib (səh. 25). Burada Şirkətin fəaliyyətini bilavasitə tənzimləyən mühüm hüquqi-

normativ sənədlərin siyahısının və hər bir aktın tənzimlədiyi münasibətlərin qısa icmalının verilməsi 

əhəmiyyətli ola bilər. Hesabatda habelə ARDNŞ-nin üzərində dövlət nəzarəti forması kimi onun 

prezidentinin və vitse-prezidentlərinin birbaşa Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 

vəzifəyə təyin edilməsi və vəzifədən çıxarılması, habelə Şirkətin ali idarəetmə orqanlarının necə 

formalaşması məsələləri barədə məlumatlar verilməyib. burada  

Hesabatda ARDNŞ-nin  fəaliyyəti haqqında illik hesabatlılıq sistemi haqqında məlumatlar natamam 

və yayğındır (səh.26). Halbuki ARDNŞ-nin hər il illik fəaliyyəti ilə bağlı 3 hesabat (maliyyə, ümumi 

fəaliyyət və davamlı inkişaf sahələrində) hazırlaması Hesabatda öz əksini tapmalıdır. Burada hər bir 

hesabatın əhatə dairəsi və məzmunu haqqında icmal xarakterli məlumat verilə və həmin hesabatların 

linkləri bilavasitə hesabatın əsas mətnində yerləşdirilə bilər. Bu həm də ARDNŞ-nin fəaliyyətinin 

ictimaiyyətə açıqlıq dərəcəsini əks etdirmiş olar.  

Bütövlükdə  Hesabatda olan məlumatların Standartın bu tələbinə uyğunluğu qənaətbəxşdir.  

Standartın 2-ci tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün 

aşağıdakı ümumi tövsiyyələr irəli sürülür: 

 

 İndiyədək ictimaiyyətə qapalı qalan HPBS-nin açıqlanmasına nail olmaq istiqamətində ÇQ-

nin cəhdlərinin davam etdirilməsini vacib hesab edir;  

 ÇQ neft, qaz və mineralların kəşfiyyatını və hasilatını tənzimləyən sazişlərə dair 

məlumatlaırn açıqlanması sahəsində xüsusi siyasətin işlənib hazırlaması zəruriliyi ilə bağlı 

hökumətə müraciət etsin.   

Standartın 2-ci tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində Hesabatın təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

aşağıdakı xüsusi tövsiyyələr irəli sürülür: 

 Hesabatda hasilat sənayesinin fəaliyyətini tənzimləyən qüvvədə olan hüquqi-normativ 

sənədlərin siyahısının tamlığına diqqət artırılsın;  

 Hesabatda hər bir hüquqi-normativ sənədin hasilat sənayesi ilə bağlı tənzimlədiyi konkret 

münasibətlərin icmalı (təsviri) verilsin;  

 Təqdim edilmişhüquqi-normativ sənədlərdə hesabat ilində həyata keçirilən dəyişikliklərin 

hasilat sənayesinin tənzimlənməsinə olan təsirləri hesabatda əks olunsun. 

 Hesabatda dövlət qurumları ilə hasilat şirkətləri arasındakı münasibətlərin daha detallı 

təsvirinin verilməsi məqsədəuyğundur.  

 Hesabatda “Lisenziyaların təyinatı” tələbi üzrə məlumatlara ölkədə kəşfiyyat və işlənməsinə 

açıq elan olunan yataqlar (mədənlər) barədə məlumatları şirkətlərin necə əldə etməsi, ayrı-

ayrı hasilat şirkətlərinin bu prosesə necə cəlb edilməsi və bu prosesin nə qədər rəqabətli 

şərtlərlə həyata keçirilməsi haqqında məlumatların əlavə edilməsi təmin edilsin.  

 Hesabatda ARDNŞ-nin dövlət qurumları ilə münasibətlərini əks etdirən təsvir və məlumatlar 

genişləndirilməli, bütün dövlət qurumları buraya daxil edilməli və təqdim olunan məlumatlar 

münasibətlərin xarakteri üzrə konkretləşdirilməlidir (Şirkət bu qurumlara nəyin hesabatını 

verir, maliyyə münasibətlərinin xarakteri nədir (ödənişlər, vergilər, cərimələr, dividendlər və 

s.), qeyri-maliyyə münasibətləri və s.);  

 Hesabatda ARDNŞ-nin fəaliyyətini bilavasitə tənzimləyən mühüm hüquqi-normativ 

sənədlərin siyahısının və hər bir aktın tənzimlədiyi münasibətlərin qısa icmalının verilməsi 

məqsədəuyğundur;  



 Hesabatda ARDNŞ-nin üzərində dövlət nəzarəti forması kimi onun prezidentinin və vitse-

prezidentlərinin birbaşa Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin 

edilməsi və vəzifədən çıxarılması, habelə Şirkətin ali idarəetmə orqanlarının necə 

formalaşması məsələləri barədə məlumatlar əlavə edilməlidir;  

 Hesabatda ARDNŞ-nin illik hesabatlarının (maliyyə, ümumi fəaliyyət və davamlı inkişaf 

sahələrində hər birinin əhatə dairəsi və məzmunu haqqında icmal xarakterli məlumatın 

verilməsi və həmin hesabatların linklərinin bilavasitə hesabatın əsas mətnində 

yerləşdirilməsi məqsədəuyğundur.  

 

MHŞT-nin 3-cü tələbi: Kəşfiyyat və hasilat 

3.1. Kəşfiyyat  

2015-ci ilin hesabatında  MHŞT Standarlarının 3-cü tələbinin əhatə edən məlumatlar üç istiqamətdə  

- mədən sənayesinin icmalı, istehsalın həcmi və ixracatda hasilat sənayesinin payı bölmələri üzrə 

təqdim olunur. Burada ilk növbədə 3.1-ci bənddə “Mədən sənayesinin icmalı”  təqdim olunur və bu 

bölmədə ölkənin əsasən neft-qaz ehtiyatlarının həcmi, yerləşmə coğrafiyası, dənizdə və quruda olan 

neft-qaz yataqları üzrə fəaliyyətdə olan sazişlər, bunların iştirakçıları və iştirak payları, qızıl və 

gümüş hasilatı, habelə bəzi yataqlar üzrə kəşfiyyat fəaliyyəti barədə məlumatlar verilmişdir. Demək 

olar ki,  bu bənddə təqdim olunan  məlumatlar əsasən 2013-cü il  və 2014-cü il Hesabatlarında olan 

məlumatların eynilə təkrarıdır. Çüzi  dəyişikliklər isə  2014 və 2015-ci illər üzrə Şahdəniz HPBS-də 

iştirakçıların tərkibində və iştirak paylarında baş verən  yenilikləri, eləcə də, 14 aprel 2015-ci il 

tarixdə Abşeron yarmadasının dayazsuylu hissəsinin istismarı ilə əlaqədar  BP Eksploreyşn (Kaspian 

Si) Limited və ARDNŞ-ın Ortaq Şirkətləri arasında bağlanan müqaviləyə üzrə yeni iştirakçılar və 

onlarin hərəsinin 50 faizlik iştirak payının əlavə edilməsidir.  

2015-ci il üzrə hesabatda  Azərbaycanın təsdiq edilmiş neft və qaz ehtiyyatları  haqda məlumatlar 

ümumi şəkildə verilib.  Onu da qeyd edək ki,  2013-cü ilin Hesabatına Koalisiyanın rəyində növbəti 

illərin hesabatlarına bütün yataqlar və məhsul növləri (neft, qaz, kondensat, qızıl, gümüş və s.) üzrə 

ehtiyatların həcminin daxil edilməsi tövsiyə edilməsi, ÇQ-də aparılan müzakirələr zamanı bu 

tövsiyyənin icrasına qərarın  verilməsi, buna uyğun olaraq yaradılmış İşçi Qrupu tərəfindən zəruri 

işlərin həyata keçirilməsinə rəgmən, nədənsə həmin məlumatlar 2015-ci il Hesabatında da əks 

etdirilməyib.    

 Bunlarla yanaşı onu da qeyd edək ki, hesabatın bu bəndində yer alan mühüm kəşfiyyat fəaliyyəti ilə 

bağlı verilən informasiyalar aparlan kəşfiyyat əməliyyatlarını tam əks etdirmir, çox qısadır.  

Fikrimcə bu məlumatlar hesabat üçün yetərli deyil. Eləcə də, təqdim olunan məlumatlar  daha əhatəli 

və aydın formada öz əksini tapmalıdır.  

Bundan  əlavə  məlumdur ki, Azərbaycanın işgal altında olan ərazilərində, xüsusilə Kiçik Qafqaz 

regionunda yerləşən  Kəlbəcər rayonu ərazisində çox böyük mədən sənayesi potensialı  mövcuddur. 

Bu ərazilərdə sənaye əhəmiyyətli ehtiyatları 112,5 ton olan və istismar olunan Söyüdlü (Zod), 

ehtiyatları 13 tondan çox olan Ağduzdağ və Tutxun qızıl yataqları; sənaye əhəmiyyətli ümumi 

iehtiyatları 850 ton olan 3 Ağyataq, Levçay, Çorbulaq və ehtiyatları 200 tondan çox olan Qamışlı və 

Ağqayacivə yataqları mövcuddur. Bu yataqların (Zod ve digər yataqlar) bir çoxu hələ sovet 

dönəmindən kəşfiyyat və istismar mərhələsindən keçmişdir.  Hazırda həmin yataqlar əraziləri işğal 

etmiş erməni şirkətləri tərəfindən istismar olunur. 

Əlbəttə ki,  digər işğal altında olan regionlarda da ciddi mədən hasilatı potensialı mövcuddur.  

Tövsiyyə olunur ki, MHŞT  Hesabatlarında, xüsusilə,  “Mədən sənayesinin icmalı”  bölməsində işgal 

altında olan ərazilərimizin mədən sənayesini, rezervlərini, dəqiq coğrafiyasını əks etdirən 

məlumatlara da yer verilməlidir.  



Bütövlükdə  hesabatda olan məlumatların Standartın bu tələbinə uyğunluğu qənaətbəxşdir.  

 

3.2. Hasilat 

 MHŞT üzrə Standartın 3-cü tələbinin 3.2 bəndi hesabatı təqdim edən ölkənin  hasilat məlumatlarını 

özündə ehtiva edir. Burada, əsasən, hasilatın ümumi həcmi,  istehsal olunan məhsullar üztrə hasilatın 

natural və dəyər həcmini, qeyd olunan məlumatların mənbələri, eləcə də, acıqlanan  bu göstəricilərin 

necə, hansı qayda və metodologiya ilə hesablanması haqqında məlumatlar verilməsi məqsədəuyğun 

hesab edilir. Həmçinin,hasilat məlumatlarının  regionlar üzrə verilməsi də  pozitiv addım kimi 

dəyərləndirilir. 

MHŞT Standartının da  3.2.  bəndinin tələbi  2015-ci il Hesabatının və burada yer alan məlumatların 

köməyi ilə dəyərləndirilmişdir.  Hesabatın 3.2 bölümündə  2015-ci ildə xarici və yerli hasilat 

sənayesi şirkətləri tərəfindən hasil olunan xammal üzrə istehsalatın həcmi (natural ifadə ilə) və 

məbləğinin (dəyər ifadəsilə, mln.ABŞ dolları)  verilməsi təqdir edilir. Xüsusilə, nəticələrin   ayrı-ayrı 

xammal üzrə  istehsal həcmini  ifadə edən  və daha çox rast gəlinən iki müxtəlif natural ölçü 

vahidləri ilə (ton/barel, kub metr/MMBTU,kq/unsiya)  ifadə olunması, onların qarşılıqlı əlaqə 

nisbətinin göstərilməsi müsbət haldır.  Lakin çox yaxşı olard ki, bu əlaqəni ifadə edən və hesabatda 

qeyd olunan “xüsusi düsturla” hesablama qaydası verilsin.  

Lakin bunnlarla yanaşı, hesabatatın bu bölümündə  Standartın təlbinə rəğmən istehsalın ayrı-ayrı 

xammal üzrə ümümi həcminin göstərilməməsi, ayrılıqda şirkətlər üzrə hasilat məlumatlarının 

verilməməsi, eləcə də, dəyər göstəricilərinin, o cümlədən, məhsul vahidinin orta qiymətinin hansı 

məlumatlar əsasında və necə hasablanması metodologiyasını əks etdirən  məlumatların olmaması 

catışmazlıq kimi qiymətləndirilməlidir.   

2015-ci il  Hesabatının “istehsalın həcmi” bölümü  format və məzmun baxımdan tamamən 2014-cü 

il Hesabatı ilə uygundur və hesabatda olan məlumatların Standartın bu tələbinə uyğunluğu 

qənaətbəxşdir.   

 

3.3 İxracat 

2015-ci il MHTŞ Hesabatında Standartın  bu tələbi üzrə bölümündə  sənayesini xarakterizə edən 

əsas məhsullar -neft və qazla yanaşı, ixracat emal olunmuş və yarımfabrikat halında olan gümüş 

formalarında və digər məhsullar  başlığı altında da təqdim olunur.  Bu bölmədə  məhsullar üzrə  

ixracın həm natural,həm də dəyər ölçüsü ilə həcmi verilir.  

Lakin Standartın tələbinə uyğun olaraq ixracatda regionların, eləcə də mədən hasilatı şirkətlərinin 

payı həm mütləq ifadə, həm də  nisbi göstəricilərlə təqdim edilmir.  Bununla yanaşı, ixracatın son üç 

il üzrə həm dəyər, həm də natural ifadə ilə dinamikasının verilməsi müsbət hal sayılsa da, 

dinamikadakı baş verən dəyişikliyin, xüsusilə əvvəlki illərə nisbətən 2015-ci ildə ixracin  2 dəfədən 

çox azalma səbəbləri  təhlil  olunmayıb. 

 Bununla yanşı,   qeyd etmək istərdim ki, 2015-ci ildə hasilat sənayesi üzrə ümumi ixracın (11,4 

mlrd.ABŞ dolları) təqribən 21 faizini təşkil edən “digər məhsullar” başlığı altında ümumiləşdirilməsi 

də suallar yaradır. 2015-ci il üzrə MHŞT hesabatında olan məlumatların Standartın bu tələbinə 

uyğunluğu qənaətbəxşdir.   

Standartın 3-cü tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində Hesabatın təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

aşağıdakı xüsusi tövsiyyələr irəli sürülür: 

 Azərbaycanın işgal altında olan ərazilərində hazırda ermənilər tərəfindən qanunsuz 

istismar olunan yataqlar barədə məlumatlar  MHŞT hesabatlarına daxil edilsin. 



 MHŞT Hesabatlarında kəşfiyyat fəaliyyəti ilə bağlı verilən informasiyalar 

genişləndirilsin. 

 MHŞT Hesabatlarına  bütün yataqlar və məhsul növləri (neft, qaz, kondensat, qızıl, 

gümüş və s.) üzrə ehtiyatların həcminin daxil edilsin. 

 

MHŞT-nin 4-cü tələbi: Gəlirlərin toplanması 

4.1 Əhatəlilik.   

MHŞT hesabatında əhatəlilik tələbi ilə bağlı bir qayda olaraq vəziyyət qənaətbəxş olur. Ölkənin əsas 

hasilat sənayesi neft-qaz sənayesi olduğundan şirkətlərin hesabatlılığa cəlb edilməsi ənənəvi olaraq 

problem yaratmır. Hətta nisbətən yeni, dağ-mədən sənayesi gəlirləri HPB sazışi ilə 

tənzimləndiyindən, onları izləmək və hesabatlılığını təmin etmək çətinlik yaratmır. Burada  təbii ki, 

HBP sazişlərində xarici aparıcı şirkətlərin təmsil olunması hesabatlılığın keyfiyyətinə müsbət təsir 

edən amillərdəndir. Bu səbəblərdən də əhəmiyyətlilik həddinin sıfır səviyyəsində 

müəyyənləşdirilməsi məntiqi sayılır və müəyyən mənada hesabatlılığı asanlaşdıran amillərdən sayıla 

bilər. 

 Bununla belə sadalanan gəlir mənbələrinin sırasında dividend daxilolmalarının olmaması sual 

doğurur. BTC boru kəmərinin fəaliyyətindən hökumətə dividendlərin ödənişi 2013-cü ildən 

dayandırılıb və hazırda bununla bağlı hesabatda heç bir izahat yoxdur. Hesabatda ÇQ-in müvafiq 

qərarına istinad etmək kifayət etmir. Burada əlavə izahata ehtiyac var. 

 Bütövlükdə MHŞT hesabatı Standartın müvafiq tələbini ödəyir. 

4.2. Natura formasında gəlirlər. 

Ölkənin hasilat sənayesinin əsas gəlirləri HPBS-in şərtlərinə uyğun olaraq məhz natura formasında 

hökumətə ödənilir. Bura həm neft-qaz, həm  də qızıl, gümüş, mis şəklində hökumətə ötürülən 

karbohidrogenlər və əlvan mettalar daxildir.   

  Hesabat dövründə hökumətə ötürülən xam neft, təbii qaz, səmt qazı, habelə qızıl, gümüş, qızıl 

konsentratı, gümüş konsentratı və mis konsentratı ilə bağlı rəqəmlər əsasən üst-üstə düşür. Bununla 

belə səmt qazı üzrə ötürmələrdə ciddi fərq ( 181 346 mln. kub.m) müşahidə edilir ki, bu da hesabatda 

müxtəlif ölçü vahidlərinin tətbiqi ilə izah edilir. 

   Natura formasında əldə edilən gəlirlərin hesabatda əksinin müsbət tərəfi kimi  xam neft və qazın  

dövlətin payı kimi  (ARDNŞ-də daxil olmaqla)  sonradan satışı (kimə, hansı həcmdə və dəyər 

ifadəsində) əksini tapıb . 

 Beləliklə bu məlumat indiyə qədər hesabatlarda mövcud olan böşluğu qismən də olsa doldurur və 

hökumətin payına düşən xam neftin sonrakı taleyi ilə bağlı məsələyə  aydınlıq gətirir.  

Bununla yanaşı hesabat dövründə qızıl, gümüş və mis məhsularının ixracının olmaması qeyd edilsə 

də, hökumətin adı çəkilən məhsulların necə istifadəsi və onun son istifadə nöqtəsi 

göstərilmir.Bununla bağlı  əlavə izahata ehtiyac var. 

Bütövlükdə MHŞT hesabatı Standartın bu tələbini ödəyir.  

4.3 İnfrastruktur təchizi və barter razılaşmaları 

Bir qayda olaraq hesabatlarda barter əməliyyatlarının olmadığı qeyd edilir və bunun təsdiqi kimi 

ÇQ-nin müvafiq protokoluna istinad edilir. 

4.4. Nəqletmə gəlirləri  



Hesabatda nəqletmə gəlirləri ilə bağlı məlumatı tam qənaətbəxş hesab etmək olmaz.  Belə ki,  

mövcud 4 neft, qaz boru kəmərləri ilə bağlı təfsilatlı texniki məlumat verilsə də, vacib olan gəlirlilik  

məlumatları tam deyil və yayğındır. Boru kəmərlərinin fərqli statusa malik olması bildirilsə də 

onların hər birinin ölkə xəzinəsinə hansı vasitə ilə gəlir gətirilməsi (və ya niyə gətirməməsi) aydın 

olmur. BTC və CQBK, AÇG və Şah-dəniz layihələrinin səhmdarları hesabına formalaşan beynəlxalq 

səhmdar şirkəti olaraq Azərbaycan hökumətinə nəqletmədən əldə edilən gəlirlərin niyə ödəməməsi 

izah edilmir. Həmçinin Bakı-Novorossiysk neft kəmərinin kimə məxsus olması və eyni qaydada niyə 

nəqletmə gəlirlərinin formalaşmasında iştirak etməməsi sual doğurur. Bu kəmərin hökumətə, 

ARDNŞ-a və ya səhmdarlara məxsus olması haqqında məlumat yoxdur. 

Bakı - Supsa boru kəməri yeganə boru kəməridir ki, hökumət hazırda ondan tranzit gəliri əldə edir. 

2015-ci ildə bu kəmərdən xam neftin nəqletməsinə görə tranzit gəliri 11,6 mln. doll. olub.  Amma 

burada da ARDNF ilə operatorlar arasında olan dolaşıq maliyyə münasibətləri MHŞT hesabatlarında 

ildən ilə təkrarlanan böyük fərqlə  müşaiyət edilir. QHT Koalisiyasının dəfələrlə qeyd etdiyi iradlara 

baxmayaraq, problem həllini tapmır və administrator meydana çıxan fərqin obyektiv xarakter 

daşıdığını vurğulayır. 

2015-ci il üzrə MHŞT hesabatında olan məlumatların Standartın bu tələbinə uyğunluğu 

qənaətbəxşdir.   

4.5. Dövlət müəssisələrinə aid olan əməliyyatlar 

   ARDNŞ-ın hökumətin əsas gəlirlərini podratçı şirkətlərdən natura formasında alması və onun 

satışından əldə etdiyi gəlirləri dəyər formasında ARDNF-ə  köçürməsi dövlət şirkətini 

tranzaksiyaları izləmək baxımından mərkəzi “oyunçuya” çevirir. Bu baxımdan ARDNŞ-ın digər 

qurumlarla maliyyə münasibətləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hesabatda bununla bağlı kifayət 

qədər məlumatın olması, hətta son zamanlar, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,  xam neftin və qazın 

xarici bazarda satışı ilə bağlı məlumatın da əks etdirilməsi müsbət hal sayıla bilər. Mövcud praktika 

Standartın tələb etdiyi Dövlət  Şirkətinin digər podratçılarla, habelə dövlət qurumları ilə maliyyə 

münasibətlərinin tam əhatəli hesabatlılığı tələbinə cavab verir və bu tələblə bağlı vəziyyəti 

qənaətbəxş saymaq olar.  Bununla əlaqədar tövsiyyə irəli sürülmür. 

4.6. Sub-milli ödənişlər. 

Azərbaycanda tətbiq olunmur və bu səbəbdən hesabatın predmeti deyil 

4.7.Fərdi hesabatlılıq 

   Hesabatda ödənişlər həm gəlir növünə görə, həm ayrı-ayrı şirkətlər üzrə, həm də bu gəlirlərin hansı 

dövlət qurumunda cəmlənməsi və hətta ayrı-ayrı sazişlər üzrə hər şirkətin ödənişləri kimi əksini 

tapıb.  Bu tələblə  bağlı əsas irad ödəmələrlə  bağlı məlumatın hesabatda  yayğın verilməsidir. 

Üzləşmə cədvəlinin bir yerdə, tutuşdurma və düzəlişlər hesabatın digər hissəsində verildiyindən tam 

səhnəni izləmək çətinlik yaradır.  Hesabatın  bu bölümü  ümumən Standartın  4.7  tələbinə cavab 

verir.  

4.8. Məlumatın vaxtında təmin edilməsi 

Bir qayda olaraq müddət baxımından MHŞT Standartına əməl olunur. 2006-cı ilin sonuna hazırlanan 

hesabat 2005-ci ilin məlumatını özündə əks etdirir ki, bu da yaxşı nümunə sayıla bilər.  

4.9. Məlumatın etibarlılığı 

Məlumatın etibarlılığının əsas meyarı məlumatı verən şirkətlərin beynəlxalq audit stardartlarına 

cavab verməsidir. Bu baxımdan hesabatda MHŞT şirkətlərinin beynəlxalq audit yoxlamasını 

təsdiqləyəyn sənədin olması vacibdir. ARDNŞ ilə yanaşı bu tələb onun digər törəmə qurumlarına da 



aid edilməlidir. Eyni zamanda gəlirləri akumulyasiya edən dövlət qurumları (ARDNF, Vergilər 

Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi) Hesablama Palatasının yoxlaması ilə 

kifayətlənməməlidir. Onların beynəlxalq maliyyə standartlarına cavab verməsi üçün müvafiq plan 

hazırlanmalıdır. 

  Ümumən bu tələblə bağlı hesabatı qənaətbəxş hesab edilir.  

Standartın 4-cü tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə aşağıdakı ümumi  tövsiyyə irəli sürülür: 

 Dövlət qurumlarının beynəlxalq maliyyə standartlarına keçidi ilə bağlı iş planı hazırlansın və 

növbəti hesabatda bu sahədə irəliləyişlə bağlı məlumat verilsin. 

Standartın 4-cü tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində Hesabatın təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

aşağıdakı xüsusi tövsiyyələr irəli sürülür: 

 Boru kəmərlərinin  nəqletmə  statistikası ciddi araşdırsın, onların hər birinin nəqletmə 

tarifləri hesabatda ayrıca əks etdirilsin və tariflərə rəğmən ödəmələr aydın şəkildə 

göstərilsin.   

 Azərbaycanın həm də tranzit  ölkə olmasını nəzərə alaraq (Qazaxstan və Türkmənistan 

neftinin bir hissəsi dəniz, boru kəmərləri və dəmir yolu vasitəsi ilə Azərbaycan üzərindən 

dünya bazarına daşınır) tranzi gəlirləri ümumi nəqletmə gəlirlərindən ayrılmalı, eləcə də 

boru kəmərləri ilə yanaşı  dəniz və dəmir yolu daşınmaların həcmi, əldə edilən tranzit 

gəlirləri növbəti hesabatda əksini tapmalıdır.         

 .Ödəmələrlə bağlı statistika hesabatda 3 mərhələdə verilsin: 1.Hesabatın əvvəlində 

infoqrafikada əksini tapan ümumi rəqəmlər. 2. Hesabatın müvafiq tələbə aid olan hissəsində 

aqreqativ (sintetik) cədvəl. 3. Hesabatın əlavəsi kimi şirkətlərin (düzəlişlərlə birgə) ayrılıqda 

ödəmələri.   

MHŞT-nin 5-ci tələbi: Gəlirlərin bölüşdürülməsi 

Standartın  5-ci  bölməsi  maraqlı tərəflərə gəlirlərin milli  və uyğun olarsa  submilli büdcələrdə necə 

əks etdirildiyini başa düşmək üçün MHŞT gəlirlərin bölüşdürülməsi ilə əlaqədar məlumatın 

açıqlanmasını tələb edir. Gəlirlərin bölüşdürülməsi ilə əlaqədar MHŞT tələblərinə aşağıdakılar 

daxildir: (5.1) gəlirlərin bölüşdürülməsi; (5.2) sub-milli köçürmələr; və (5.3) gəlirlərin idarə edilməsi 

və xərclər. (5.2) sub-milli köçürmələr Azərbaycanda tətbiq edilmədiyinə görə, MSŞA Koalisiyası 

tərəfindən qiymətləndirmə zamanı standartın 5.1 və 5.2 tələblərinin 2015-ci il hesabatında əks 

etdirilməsi qiymətləndiirlib. 

5.1 Hasilat sənayesinin gəlirlərinin bölüşdürülməsi. 

Standartın bu tələbinə görə, MHŞT-ni tətbiq edən ölkələr hasilat sənayesindən gələn gəlirlərin 

bölüşdürülməsinin təsvirini açıqlamalıdırlar. Belə ki,  5.1. standartının a) bəndinə görə, tətbiq edən 

ölkələr nağd yaxud natural formada hansı hasilat gəlirlərinin milli büdcədə əks etdirildiyini əks 

etdirməlidirlər.  Gəlirlər milli büdcədə qeyd edilmədikdə, bu gəlirlərin bölüşdürülməsi izah 

olunmalı,  müvafiq maliyyə hesabatlarına (məs.: müstəqil mineral ehtiyat və inkişaf fondları, sub-

milli hökumətlər,  dövlət təşkilatları və digər büdcədən kənar təşkilatların hesabatlarına) istinadlar 

edilməlidir. Azərbaycan praktikasında bu funksiya Dövlət Neft Fonduna məxsusdur. Hesabatda 

göstərilir ki, 2015-ci il ərzində mədən hasilatı sənayesindən icmal dövlət büdcəsinə 8,7 milyard AZN 

vəsait daxil olmuşdur. Bu məbləğin tərkibində həmçinin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondundan daxilolmalar da mövcuddur. 2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft 

Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin məbləği 8,1 milyard AZN təşkil etmişdir. Hesabatda 

həmçinin göstərilir ki, 2015–ci ildə Neft Fonduna ümumilikdə 7,7 99 mlrd. manat məbləğində vəsait 



daxil olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının payına düşən karbohidrogenlərin satışından əldə 

edilmiş gəlirlər, tranzit haqları ilə bağlı ödənişlər, bonus ödənişləri, akrhesabı ödənişləri, fondun 

vəsaitinin idarə edilməsindən əldə edilən gəlirlər və digər mənbələrdən daxil olan gəlirlər Neft 

Fondunun gəlirlərinin formalaşma mənbələrini təşkil etmişdir.  Lakin, hesabatın  bu bölməsində 

2015-ci il ərzində HPBS üzrə podratçı şirkətlər tərəfindən dövlət büdcəsinə edilən köçürmələr 

barədə məlumatlar hesabatın üzləşmə prosesinin nəticələri‖ bölməsində daha ətraflı təqdim edilib 

qeydi olsa  da podratçı şirkətlər tərəfindən  dövlət büdcəsinə 2015-ci ilə nə qədər vəsait daxil olduğu 

göstərilməyib. Eləcə də bu bölmədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən  dövlət büdcəsinə  

daxilolmalara dair məlumata rast gəlinmir.  Hesabatda gəlirlərin   bölüşdürülməsi adı ilə yalnız 

Dövlət Neft Fondunun dölət büdcəsindən bəhs olunur. Eyni zamanda  hesabatda təqdim olunan 

cədvəl dövlət büdcəsinə yalnız vergilər üzrə daxilolmaları  əks etdirir. Bu məqsədlə hazırlanmış 25 

saylı cədvəldə  ARDNF-dən  dövlət büdcəsinə edilən köçürmələr digər daxilolmalar sətri altında 

verilir və onun dəqiq məbləği göstərilmir.  

5.1. saylı standartın b)  bəndinə görə, çoxtərəfli qruplar milli gəlirlərin təsnifatı sisteminə və BVF-

nun Dövlət Maliyyə Statistikası üzrə Məlumat Kitabçası (IMF Government Finance Statistics 

Manual) kimi beynəlxalq standartlara istinad etməyə təşviq olunurlar.  Bu bənd tövsiyyə xarakterli 

olduğundan Çoxtərəfli Qrupda müvafiq müzakirələr aparılmayıb.  Hesabatın  bu bölümü  ümumən 

Standartın  5.1.  tələbinə cavab verir.  

 

5.2. Submilli köçürmələr 

Standartın bu tələbi Azərbaycan üçün keçərli deyildir.  

5.3. Gəlirlərin idarə edilməsi və xərclər  

5.3. saylı standart Çoxtərəfli qrupu  MHŞT hesabatına gəlirlərin idarə edilməsi və xərclənməsinə dair  

əlavə məlumatın, o cümlədən aşağıdakıların daxil edilməsinə həvəsləndirir: 

a) xüsusi proqramlar və ya coğrafi bölgələr üçün ayrılmış hasilat gəlirlərinin təsviri. Bura həmin 

gəlirlərin istifadəsi üzrə hesabatlılığı və prosesin səmərəliliyini təmin etmək üçün metodların təsviri 

daxil olmalıdır. 

b) ölkə büdcəsinin və audit proseslərinin təsviri və maliyyələşdirmə, xərclər və audit hesabatlarına 

dair mövcud ictimai məlumatlara istinadlar. 

c) gəlirlərin davamlılığı və mineral ehtiyatlardan asılılıq məsələlərinin ictimaiyyət tərəfindən başa 

düşülməsinə və müzakirəsinə imkan yaradan,  vaxtlı-vaxtında əldə olunan hökumət məlumatları. 

Bura gələcək illərin büdcə dövrünü əsaslandıran və planlaşdırılan hasilat, məhsul qiymətləri və 

mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul olan sənayelərdən alınan gəlir proqnozları və mineral 

ehtiyatların hasilatı bölməsində  əldə edilməsi gözlənilən gələcək maliyyə gəlirləri üzrə ehtimallar 

daxil ola bilər. 

5.3. saylı standartın a) bəndi üzrə tövsiyyə olunan məlumatlar hesabatda əks olunmayıb.  Bu 

standartın b) bəndindəki tövsiyyələrə qismən əməl olunub. Belə ki, ölkə büdcəsinin təsviri və 

maliyyələşdirmə mənbələri hesabatda əks olunsa da audit proseslərinin təsviri verilməyib. Eləcə də  

hesabatda  audit hesabatlarına dair mövcud ictimai məlumatlara istinadlara rast gəlinmir.  Bu 

standartın  c) bəndində təşviq olunan gəlir proqnozları və gözlənilən gələcək maliyyə gəlirləri üzrə 

ehtimallar barədə də hesabatda müvafiq qeydlər yoxdur. Lakin hesabatda   ARDNF-nin  son 3 ildə 

gəlir mənbələrinin təsvirini özündə əks etdirən 26 saylı cədvəl,  eləcə də  həmin illər üzrə xərclərinin 

bölgüsünü əks etdirən 27 saylı cədvəl təqdim olunub. 

Eyni zamanda hesabatda büdcə təsnifatı barədə məlumat verilir və  və bu təsnifatda hasilat 

sənayesindən dövlət büdcəsinə həm birbaşa daxilolmaların bütün növləri,  habelə ARDNF-dan 



dövlət büdcəsinə transfertindən bəhs olunur.  Hesabtda  qeyd olunur ki, dövlət qurumlarına aid olan 

gəlir və xərc növləri dövlət büdcəsini formalaşdırır və büdcə  Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

tərəfindən qanun formasında təsdiqlənir. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası dövlət 

büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinə və dövlət büdcəsinin icrası 

barədə illik hesabata və müvafiq qanun layihələrinə rəy verir.  

Hesablama Palatası dövlət və icmal büdcənin gəlirlərinin və xərclərinin, o cümlədən büdcədənkənar 

dövlət fondlarının auditini qanunvericiliyə uyğun olaraq aparır.  Bundan əlavə hesabatda büdcə 

təqviminə dair vacib məlumatlar göstərilir. Lakin bu məlumatlar mövcud   hüquqi vəziyyətin şərhini 

əks etdirir və  tələb olunan rəqəmlələ müşahidə olunmur.  

Hesabatın  bu bölümü  ümumən Standartın  5.3  tələbinə cavab verir.  

 

Standartın 5-ci tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə aşağıdakı ümumi  tövsiyyə irəli sürülür: 

 Çoxtərəfli Qrup milli gəlirlərin  təsnifat sisteminə dair vəziyyəti müzakirə etməli və bu zaman 

beynəlxalq standartlara istinadən təsnifat forması hazırlamalıdır. 

 

Standartın 5-ci tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində Hesabatın təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

aşağıdakı xüsusi tövsiyyələr irəli sürülür: 

 

 Hesabata yalnız ARDNF-dən deyil, eyni zamanda  HPBS üzrə podratçı şirkətlər tərəfindən 

dövlət büdcəsinə edilən köçürmələr, eləcə də ARDNŞ-dən büdcəyə daxilolmaları  barədə 

məlumatlar əks etdirilməlidir. Bu halda hesabat bütövlükdə hasilat gəlirləinin  həm natural 

və həm də dəyər ifadəsində məcmu məbləğinə dair məlumatı təqdim edə bilər. 

 Hesabatda 25 saylı cədvəldə təqdim olinan  ARDNF-dən  dövlət büdcəsinə edilən 

köçürmələri də özündə əks etdirən sair daxilolmalar sətri ayrı-ayrı ödənişlər üzrə daha 

detallı təsvir olunmalıdır. 

  Hesabatda Hasilat gəlirlərinin  hesabına maliyyələşən proqramlar, o sıradan da  

regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının maliyyələşdirilməsinə yönələn vəsaitlər və 

onların regionlar üzrə bölgüsü təqdim olunsun. 

 Dövlət büdcəsinin audit proseslərinin  daha geniş təsviri verilsin,  hesabatda  

maliyyələşdirmə, xərclər və audit hesabatlarına dair mövcud ictimai məlumatlara istinadlar 

artırılsın. 

 Hesabatda hasilat gəlirlərinin yaxın dövr üzrə proqnoz məlumatları və bu sektordan 

gələcəkdə ethimal olunan gəlirlərə dair məlumatlar  yerləşdirilsin. 

 

 MHŞT-nin 6-cı tələbi: Sosial və iqtisadi məsrəflər 

 

6.1. Hasilat şirkətlərinin sosial xərcləri  

Standartın bu tələbinə əsasən qanunun yaxud hökumətlə olan sazişlərin tələblərinə uyğun olaraq  

hasilat şirkətlərinin həyata keçirdikləri sosial xərcləmələri əhəmiyyətli məbləğdə olduqda bu barədə 

məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanmalı, habelə belə  məlumatlar mümkün olduğu hallarda 

tutuşdurmalıdır.  

2015-ci il Hesabatda bu tələblə bağlı yalnız ARDNŞ-ın sosial xərcləmələri barədə məlumat 

yerləşdirilib. Amma burada da məlumat tam deyil: hesabatda ARDNŞ-ın “Davamlı İnkişaf haqqında 

Hesabat”ına istinadən sosial xərclərin 12.166 min manat olması göstərilir. Halbuki ARDNŞ-ın 2015-



ci il üzrə Konsolidə edilmiş Maliyyə hesabatında “sosial xərclər”in məbləği 143 mln. AZN qeyd 

olunur1. Bu məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir. 

Standartın bu tələbində yalnız milli neft şirkətinin yox, bütünlüklə hasilat şirkətlərinin sosial 

xərcləmələri (məcburi və könüllü) barədə məlumatın yerləşdirilməsi istənilir. Azərbaycanda 

fəaliyyət göstərən xarici neft şirkətlərinin sosial xərcləri barədə məlumatların növbəti illərin 

hesabatlarında əks etdirilməsi məqsədəuyğundur. Onların bəzilərinin (məsələn, BP şirkəti və s.) 

davamlı inkşaf üzrə hesabatından belə məlumatları əldə etmək mümkündür. 

Standartın bu tələbinin icrası zamanı Qlobal Təşəbbüsün dayanıqlı inkişaf sahəsində hesabatlılıq 

üzrə Bələdçisinə əsaslanmaq daha faydalı ola bilər.    

Hesabat Standartın bu tələbini qismən ödəyir.  

 

6.2. Kvazifiskal xərclər 

Standartın bu tələbi dövlət müəssisələrinin kvazifiskal xərclərinin açıqlanmasını tələb edir. Bu tələbə 

əsasən ÇQ bu sahədə digər gəlir və ödəniş axınları ilə müqayisə oluna biləcək şəffaflıq səviyyəsinə 

nail olmağa hesablanmış hesabatlılıq prosesini işləyib hazırlamalı, habelə bu prosesə birgə və törəmə 

müəssisələri daxil eməlidir.  

Hesabatdan görünür ki, ÇQ kvazifiskal xərclərin müəyyənliyini dəqiqləşdirib və BVF-in “Təbii 

resurslardan gəlirlərin şəffaflığının təmin edilməsi üzrə Bələdçi”-sində əks olunmuş kvazifiskal 

xərclərin 2növü(enerji daşıyıcıları və dövlət xərcləmələri) üzrə məlumatların MHŞT hesabatına daxil 

edilməsinə qərar verib. Hesabatda xam neftin, neft məhsullarının və təbii qazın ölkədaxili 

topdansatış qiymətərinin Tarif Şurası tərəfindən tənzimləndiyi qeyd olunub, amma bunun 

nəticəsində ARDNŞ-ın məruz qaldığı kvazifiskal xərclərinin kəmiyyət ölçüsü barədə məlumat 

verilməyib.  

Hesabatda habelə ARDNŞ-ın maliyyə hesabatına istinadən Şirkətin ayrı-ayrı dövlət layihələrinə 

ayrılmış maliyyə vəsaitinin miqdarı haqqında ümumi məlumat verilib, lakin həmin layihələrin tərkibi 

və məzmunu barədə məlumat yoxdur.  

Əslində bu məlumatların natamamlığı ölkədə dövlət şirkətlərinin kvazifiskal əməliyyatları ilə bağlı 

hesabatların hazırlanmaması ilə bağlıdır. BVF-nin “Büdcə-vergi sferasında şəffaflığın təmin 

edilməsi üzrə Bələdçi”sində (2007-ci il) dövlət şirkətlərinin kvazifiskal əməliyyatları barədə 

hesabatın dövlət büdcəsinə məsul olan mərkəzi nazirlik tərəfindən hazırlanması və büdcə sənədlərinə 

əlavə edilməsi tövsiyə olunur. Buna əsasən ÇQ-nin həm Maliyyə Nazirliyinə, həm də ARDNŞ-a 

kvazifiskal əməliyyatlar barədə detallı hesabatların hazırlanması və belə hesabatlarda şirkətin 

kvazifiskal əməliyyatlarının hər biri haqqında əsaslandırmaların və kəmiyyət qiymətləndirilməsinin 

əks edilməsi ilə bağlı müraciətin ünvanlaması məqsədəuyğundur. Bu həm də MHŞT-nin 

uzlaşdırılması (EITI Mainstreaming) prosesinin tərkib hissəsi ola bilər.  

Hesabat Standartın bu tələbini qismən ödəyir.  

 

6.3. Hasilat sənayesinin iqtisadiyyata töhfəsi  

Standartın bu tələbinə əsasən hesabat ilində hasilat sənayesinin ölkə iqtisadiyyatına töhfəsi haqqında 

məlumatlar (mövcud olduqda) ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. Belə məlumatlara hasilat sənayesinin 

ÜDM-də payı, hasilat sənayesində yaradılan ÜDM, hasilat sənayesində çalışanların sayı və 

məşğulluqda onun payı və s. kimi məlumatlar aiddir.  

                                                           
1 SOCAR, “Maliyyə hesabatı 2015-ci il”, səh. 3, http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-
reports/Maliyy%C9%99%20hesabat%C4%B1%202015.pdf 

http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyy%C9%99%20hesabat%C4%B1%202015.pdf
http://www.socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyy%C9%99%20hesabat%C4%B1%202015.pdf


2013-cü və 2014-cü illər üzrə hesabatlarda olduğu kimi bu Hesabatda da haslat sənayesinin ölkə 

iqtisadiyyatına töhfəsini əks etdirən bir sıra məlumatlar, qrafik təsvirlər də əlavə edilməklə, təqdim 

edilib.   

Bütövlükdə Hesabatda olan məlumatların Standartın bu tələbinə uyğunluğu qənaətbəxşdir.  

Standartın 6-cı tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə aşağıdakı ümumi  tövsiyyə irəli sürülür: 

 ÇQ həm Maliyyə Nazirliyinə, həm də ARDNŞ-a kvazifiskal əməliyyatlar barədə detallı 

hesabatların hazırlanması və belə hesabatlara şirkətin kvazifiskal əməliyyatlarının hər biri 

haqqında əsaslandırmaların və kəmiyyət qiymətləndirilməsinin daxil edilməsi ilə bağlı 

müraciət etsin.  

 ÇQ-yə və Müstəqil Administratora tövsiyə olunur ki, növbəti il üzrə MHŞT hesabatının 

hazırlnması zamanı dünya Bankının hazırladığı “ MHŞT Standartı 2016 üzrə Hesabatlılıq 

variantları: yaxşı, təkmilləşdirilmiş və ən yazşı” (DB, avqust 2016) təlimat sənədindən 

istifadə olunsun.  

Standartın 6-cı tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində Hesabatın təkmilləşdirilməsi məqsədilə 

aşağıdakı xüsusi tövsiyyələr irəli sürülür: 

 Hesabatda ARDNŞ-ın sosial xərcləri ilə bağlı məlumatların daha aydın şəkildə təqdim 

edilməsi təmin edilsin.  

 Hesabatda  ölkədə fəaliyyət göstərən digər hasilat şirkətlərinin sosial xərcləmələri (həm 

məcburi, həm də könüllü) haqqında məlumatlar yerləşdirilsin.   

 Hesabatda ARDNŞ-ın kvazifiskal əməliyyatlarının məzmunu və kəmiyyət miqyasları barədə 

daha detallaı məlumatların təqdim edilməsinə nail olmaq istiqamətində Çqnin cəhdləri 

davam etdirilməlidir. 

MHŞT-nin 7-ci tələbi: Nəticələr və təsir 

7.1  İctimai müzakirə  

Bilavasitə hesabatın predmeti deyil. 

7.2  Məlumatın əlçatanlığı 

 Hesabat ümumən bu tələbə uyğun olsa da çatışzmaqlıqlar mövcuddur. Belə ki, bir sıra ölkələrin 

artıq tətbiq etdiyi kompyuterdə oxuna bilən, kodlaşdırılmış və işarələnmiş hesabatlılığa keçid hələ ki 

başlanmayıb. Böyük massiv məlumatın praktiki əhəmiyyəti ilk növbədə ondadır ki, onu  onlayn 

izləmək, digər müvafiq statistik məlumatlarla tutuşdurmaq və elektron şəkildə daim yeniləmək 

olsun. Bu sahədə iş planı hazırlanmalı və növbəti hesabat dövrü üçün konkret irəliləyiş əldə 

edilməlidir. Ümumən yuxarıda qeyd edilən tövsiyyələrlə bu tələbin yerinə yetirilməsini qismən 

qənaətbəxş saymaq olar.  

7.3.  Tövsiyyələr üzrə izləyici tədbirlər 

Bu yaxşı təcrübədir ki, hər hesabatın sonunda öncəki hesabatla bağlı QHT koalisiyasının rəyi və 

tövsiyyələri dərc edilir, onlara necə əməl olunduğu qeyd edilir. Bununla administrator və ÇTQ 

tənqidə açıq olduğunu nümayiş etdirir və ən əsası MHŞT-nin daim inkişafda olmasına çalışdığını 

göstərir. 

  Amma tövsiyyələrin bir hissəsinə səthi münasibət bu işə kölgə salır. Belə ki, Hesabat tərtibçiləri 

həlli nisbətən asan olan, daha çox kosmetik xarakter daşıyan tövsiyyələri nəzərə alıb, fundamental 

dəyişiklikləri etməkdən çəkinirlər. Bütün HPB sazişlərınə  əlçatanlıq, ARDNŞ-ın fəaliyyəti ilə bağlı 

bütün məlumatların (xüsusən, kvazi-fiskal, social və digər xərclər) hesabata  daxil edilməsi, 

nəqletmə  gəlirlərinin aydın təsnifatı və digər daha cidi çatışmazqlıqlar hələ də həllini tapmayıb. 



  Ümumən bu tələbə qismən qənaətbəxş əməl edilir.  

7.4. Tətbiqin nəticələri və təsiri 

  Standartda konkret qeyd edilməsə də hazırda MHŞT-nin inkişafı yalnız hesabatları vaxtında dərc 

etməklə tükənmir. Əsas hədəf kimi MHŞT-nin hökumətin idarəetməsinə inteqrasiya olunması (EİTİ 

mainstreaming)  gündəmdədir. Bu baxımdan tövsiyyələrin və bütövlükdə MHŞT-nin son məqsədi 

ölkədə hasilat sənayesinin idarəetməsi ilə bağlı real irəliləyişin olmasıdır. Hazırda bir sıra MHŞT 

ölkələri (Əfqanıstan, İrak, ABŞ və digərləri) Standartın ayrı-ayrı tələbləri üzrə idarəetmədə 

dəyişikliklər istiqamətində maraqlı nəticələr əldə edib. Azərbaycanın da müvafiq istiqaməti seçib 

idarəetmə sahəsində real təkmilləşməyə nail olması yaxşı təcrübə olardı.  Bünun  üçün ölkənin 

potensialı kifayət qədərdir. 

   Ümumən bu tələbin icrasını qismən qənaətbəxş saymaq olar.  

Standartın 7-ci tələbinin qiymətləndirilməsi nəticəsində mövcud vəziyyətin yaxşılaşdırılması 

məqsədilə aşağıdakı ümumi  tövsiyyə irəli sürülür: 

 MHŞT Katibliyi və QHT Koalisiyası tərəfindən hesabatın qısa xülasəsi, infoqrafik təsviri və s. 

bunun kimi məhsullar daha çox nəşr edilsin və effektiv yayilmasına nail olunsun. 

 MHŞT Katibliyi əvvəlki tövsiyyələrin tam siyahısı tərtib edilsin və növbəti hesabatda, onların 

nəzərə alınmaması səbəbləri ÇQ iclasında açıqlansın. 

 

 


