
 

Azərbaycan Respublikasının Mineral Ehtiyatlarının 

Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində Şəffaflıq 

Təşəbbüsü (MSŞT) üzrə Komissiyanın 31 dekabr  2011-ci il 

tarixində bitən il  üzrə Hesabatı (14-cü hesabat) və Müstəqil 

Mühasiblərin Rəyi ilə bağlı İctimai Birliklərin MSŞA 

Koalisiyasının 

Rəyi 

 

(İctimai Birliklərin MHŞT Koalisiyası Şurasının 09 sentyabr  2011-ci  il tarixli iclasında 

təsdiq edilmişdir) 

 

 MSŞT prosesində ən vacib fəaliyyətlərdən biri neft, qaz və mədən sənayesi gəlirlərinin 

hərəkətini əks etdirən məlumatlar ictimai çıxışın təmin edilməsidir. Bu məqsədə nail 

olmaq üçün qarşıda duran ən vacib vəzifə müntəzəm olaraq MSŞT hesabatlarının 

açıqlanmasıdır. Bununla əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikasının Mineral 

Ehtiyatlarının Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsü (MSŞT) 

üzrə Komissiyanın 31 dekabr  2011-ci il tarixində bitən il  üzrə Hesabatı (14-cü hesabat)  

və Müstəqil Mühasiblərin (“Moore Stephence” Audit şirkətinin) Rəyi 20 iyun 2011-ci  il 

tarixində Memorandum tərəflərinin birgə iclasında Anlaşma Memorandumunun 

tərəflərinə təqdim olunub və cəmiyyətə açıqlanıb. Odur ki, İctimai Birliklərin MSŞA 

Koalisiyası (bundan sonra - Koalisiya) növbəti hesabat üzrə auditin nəticələrinin 

açıqlanmasını ölkənin ictimai həyatı üçün önəmli hadisə hesab edir və bunu Azərbaycan 

hökumətinin ölkədə fəaliyyət göstərən neft və qaz şirkətləri ilə birgə mədən sənayesində 

şəffaflığın artırılması istiqamətində atdığı daha bir əhəmiyyətli addımı kimi 

qiymətləndirir.   

I. Hesabat dövrünün özəllikləri ilə bağlı    
 

1.1.14-cü hesabat Çoxtərəfli Qrupun (ÇTQ)-nin  12 noyabr 2010-cu il tarixli  iclasının 

hesabatların dövrülüyü ilə bağlı qərarından sonra açıqlanan ilk illik hesabatdır (bax: 

protokol 6.) Beləliklə də Azərbaycan MSŞT-nin yaranmasından indiyə qədər 8 illik 

dövrü tam əhatə edən yeganə ölkə olmuşdur. 2011-ci ilin iyul ayına olan məlumata 

görə, dünyanın 29 ölkəsi tərəfindən 68 MSŞT hesabatları açıqlanmışdır ki, onun da 

14-ü Azərbaycanın payına düşür.  

1.2.  Hesabat dövrü (2010-cu il)  özündən əvvəlki illə (inflyasiya nəzərə alınmaqla 2009-

cu ildə orta qiymət 55,96, 2010-cu ildə isə 73,44 ABŞ dolları olub) müqayisədə  

dünya neft bazarında yaxşı konyunktura ilə yadda qalmış və bu səbəbdən ölkə 

xəzinəsinə karbohidrogen satışından daxilolmalar əhəmiyyətli dərəcə də artmışdır. 

1.3. 14-cü  hesabatın dünya bazar qiymətləri bazasında hesablanmış məlumatlarına görə, 

ötən il Azərbaycan hökumətinin mədən sənayesi şirkətlərindən  aldıqları gəlirlərin 

miqdarı 18 milyard 968 milyon 346 min 476 ABŞ dolları və 65 sent olub. Bunun 

müqabilində mədən sənayesi şirkətlərindən  dövlətə 19 milyard 156  milyon  765 

min 769 ABŞ dolları və 89 sent vəsait daxil olub ki, bu da hər iki ödəniş arasında 

188 milyon 419 min 293 ABŞ dolları və 24 sent fərq yaradır. Hesablamalar göstərir 

ki, 2010-cu ildə ÜDM-də dövlətin cəmi gəlirlərinin payı 52,17 faiz, hesabat verilmiş 

mədən sənayesi gəlirlərinin payı isə 46,07 faiz olub. Ümumiyyətlə isə hesabat 

verilmiş mədən sənayesi gəlirləri  dövlətin ümumi gəlirlərinin 78,94 faizini təşkil 

edib.
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1.4. Hesabat dövrü ərzində Azərbaycan Gəlirlərə Nəzarət İndeksi üzrə 75,1 balla  

tədqiqata cəlb edilmiş 41 ölkə arasında 9-cu,  Korrupsiaya Qavrama İndeksinə üzrə 

2,4 balla 178 ölkə arasında  134-cü ölkə,  Açıq Büdcə Sorğusu üzrə 43 balla 

dünyanın 94 ölkəsi arasında 52-ci mövqedə qərarlaşıb.  

II. Hesabatın məzmunu ilə bağlı    

 

İctimai Birliklərin MSŞA Koalisiyası  ÇTQ  tərəflərindən biri kimi, 14-cü hesabat üzrə 

auditin nəticələrini araşdırımaqla bir sıra vacib məqamlara Memorandum tərəflərinin  və 

ictimaiyyətin diqqətini çəkməyi zəruri sayır.  

 

2.1. Hesabat dövründə bütövlükdə hökumətə şirkətlərdən 16 növ ödəmə qeydə 

alınmışdır. Bunlardan 11-i ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdən, 5-i  

isə yerli şirkətlərdən olmuşdur. Maraqlıdır ki, xarici şirkətlərin ödədiyi 11 növ üzrə 

daxilolmadan 7-də, yerli şirkətlərdən daxilolmalar üzrə isə 3-də  bu və ya digər 

formada fərq yaranmışdır. Əgər bəzi halda bu fərq obyektiv xarakter daşımışsa 

(məsələn xarici şirkətlərin qaz hasilatı üzrə natura ifadəsi ilə hökumətə ödəməsində 

texniki fərq), əksər digər hallarda yenə ənənəvi səhlənkarlıq ucbatından “bu fərq 

şirkət tərəfindən səhvən təsdiq edilmişdir”, və ya “fərq yaradan məbləğ səhvən bonus 

xanasında göstərilmişdir” ifadələri ilə müşaiyət edilərək, hesabatda əksini tapmışdır. 

Odur ki, səhvə yol vermiş şirkətin adının açıqlanması yolu ilə məsuliyyət hissinin 

artırılması zərurəti yaranır. 

2.2. Hökumətə  məhsul şəklində köçürülən və xarici şirkətlərin neft hasilatında 

hökumətə məxsus payın həcm göstəricisi (milyon barel) göstərilməsi hesabatların 

trend və struktur təhlinin aparılmasında ciddi çətinliklər törədir. Xarici şirkətlərin 

neft hasilatı həcmində  hökumətin payının pul şəklində göstərilməsi yaranmış 

problemi həll edir və hesabatların dərin təhlilinə, mədən sənayesindən əldə olunan 

gəlirlərin ÜDM və digər makroiqtisadi göstəricilərlə korrelyasiyasının qurulmasına 

imkan yaradır.  

2.3. Bu hesabatda ən böyük (şirkətin ödənişlərindən təxminən 2 dəfə çox) fərq nəqletmə 

tarifləri ilə bağlı  yaransa da onun izahatında anlaşılmazlıqlar yenə də qalmaqdadır. 

Hesabatda nəqletmə tariflərində yaranmış fərq əsasən “hökumətin özü tərəfindən 

özünə ödənilmiş”məbləğlə bağlıdır. Koalisiya bununla bağlı əlavə izahatlar tələb 

edir. 

2.4. Xarici şirkətlərdən və yerli şirkətlərdən  daxilolmalarda mənfəət vergisi bölməsində, 

eyni zamanda yerli şirkətlər tərəfindən ƏDV-də də yaranmış fərq eyni arqumentlərlə 

-2009-cu ildə gecikdirilmiş  vergi öhdəliyinə hesablanmış  yığılmış faiz ödənişi ilə-  

izah olunsa da  Müstəqil Mühasiblərin (“Moore Stephence” Audit şirkətinin) 

Rəyində  vergi öhdəliyinin nədən gecikdirilməsinə ayrınlıq gətirilmir.Gecikdirilməyə 

görə  hesablanmış cərimənin harda əks etdirilməsi  də  hesabatdan görsənmir. 

 

III. Hesabatın təqdim edilməsi proseduru və bu sistemin qiymətləndirilməsi ilə 

bağlı 

 

3.1.Auditor şirkəti tərəfindən hesabatın təqdim edilməsi müddətinin uzadılması da 

narahatlıq yaradır. Belə ki, 14-cü hesabatın təqdim eidlməsi ÇTQ-nin iş planına və  

MSŞT üzrə tərəflər arasında imzalanmış (24 noyabr 2004-cü il tarixli) Qarşılıqlı 

Anlaşma Memorandumunun 5-ci bəndinin f) yarımbəndinə əsasən  ÇTQ-nin mayın 

20-də keçirilən iclasında planlaşdırılmasına baxmayaraq, onun təqdimatı 1 ay 

gecikdirilərək ÇTQ-nin iyun 20-də keçirilən iclasında baş vermişdir. 

Memorandumun müvafiq bəndinə görə,  “Müstəqil mühasiblərin hesabatı” hər hansı 

uyğunsuzluğun aradan qaldırılması və belə uyğunsuzluğun əhəmiyyətsiz olması 

barədə ümumi razılığa gəlinməsi şərti ilə bütün tərəflərə hesabatın audit şirkətinə 



təqdim olunduğu son tarixdən sonra 30 gün ərzində və ya uyğunsuzluq tam həll 

olunduqdan sonra təqdim edilir. Memorandumun 5-ci bəndində illik hesabatların 

audit şirkətinə martın  15-də təqdim edilməli olması göstərilir. Əvvəllər olduğu kimi 

14-cü  hesabat da iyunun sonunda , başqa sözlə, Memorandumda nəzərdə 

tutulduğundan 2  ay sonra təqdim olunub. Hesabatda hökumətin, habelə yerli və 

xarici şirkətlərin hesabatlarının Auditora Memorandumda müəyyən edilmiş 

müddətdə (yəni illik hesabatlar üzrə martın 15-dək) təqdim edilib-edilməməsi və ya 

ləngidilməsi barədə heç bir məlumat yoxdur. Belə olduğu təqdirdə hesabatda olan və 

rəydə “əhəmiyyətsiz” hesab olunan uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün bu 

qədər uzun (1-2 ay) zaman müddətinin sərf olunması başa düşülən deyil. Hesab 

edirik ki, Auditor “əhəmiyyətsiz” kimi izah olunan belə uyğunsuzluqların aradan 

qaldırılması müddətinin azaldılmasına və yekun Hesabatın vaxtında təqdim 

edilməsinə diqqəti artırmalıdır.  

 

Müstəqil Mühasiblərin Rəyini (MMR) 14-cü hesabatını və əvvəlki hesabatların 

təcrübəsini əsas tutaraq İctimai  Birliklərin MŞŞT Koalisiyası  hesabatlılıq prosesinin 

təkmilləşdirilməsi üçün aşağıdakı təklif və tövsiyələri irəli sürür:  

 

1. ÇQ növbəti iclasında Azərbaycanın Vergi  və Gömrük  Məcəllələrində, Nazirlər   

Kabinetinin aidyyatı qərarlarında əksini tapmış respublika səviyyəli bütün vergi  

(ƏDV, əhalinin gəlir vergisi,  torpaq, əmlak, yol vergisi),  gömrük ödənişlərinin 

(gömrük rüsumu, idaxala ƏDV, gömrük haqqı), sosial sığorta ayırmalarının  C saylı 

hesabatın hökumətin xarici şirkətlərdən digər daxil olmaları   (3-cü bölmə)  və  

hökumətin yerli şirkətlərdən daxil olmaları (4-cu bölmə)   bölmələrində, eləcə də 

yerli və xarici şirkətlərin müvafiq hesabatlarının uyğun bölmələrində ayrıca sətirlərlə 

daxil edilməsinə dair qərar verilsin; 

2. Gəlirlərə Nəzarət İnstititunun metodologiyası əsasında aparılmış qiymətləndirmənin 

əlavə olunmuş nəticələri üzrə 3, 4.1, 4.2, 5.6, 5.7, 5.8, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 8, 9,3 saylı 

indikatorlar əsasında hesabatlarda  müvafiq dəyişikliklər aparılsın. 

3. 2010-cu ildə Gömrük Komitəsinin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 

nümayəndələrinin MSŞT üzrə Hökumət Komissiyasının tərkibinə daxil olunması və 

həmin təşkilatların MSŞT çərçivəsində mədən sənayesindən  daxil olmaları barədə 

hesabatları 2011-ci ilin yekunları üzrə 2012-ci ildən təqdim edilsin; 

4. Qızıl və gümüş hasilat sənayesinin spesifik xüsusiyyətlərini, eləcə də bu sektorda 

hasilatla məşğul olan şirkətlə imzalanmış HPB kontraktının şərtlərini nəzərə almaqla  

ayrıca hesabat forması  hazırlansın və 2012-ci  ildə həmin formaya uyğun hesabatı  

qəbul edilsin; 

5. Xarici şirkətlərin hesabatında hökumətə düşən payın hesabatda pul ekvivalentində 

təqdim olunsun; 

6. Hesabatların təqdim olunması  sahəsində mövcud nöqsanların aradan qaldırılması 

üçün   hesabataları   təqdim edən şirkətlər və dövlət orqanları üçün təlimatlar yenidən 

işlənilsin; 

7. Auditor şirkətinə MMR-nin təqdim olunması üçün  ayrılmış 1 ay müddətinin 2 ayla 

əvəz olunsun; 

8. Yeni qaydalara (12 və 13-cü tələblər) keçidlə əlaqədar olaraq şirkətlərin və dövlət 

orqanlarının MSŞT hesabatlarının aduitor yoxlamasından keçirilməsi imkanlarına 

baxılsın və Memorandum tərəfləri  buna müvafiq qərarlarını ÇTQ-yə təqdim etsinlər.  

9. Koalisiya hesab edir ki,  MSŞT üzrə ölkə hesabatlarının və Auditor rəylərinin daha 

geniş ictimaiyyətə anlaşıqlı dildə çatdırılması, bir sözlə hesabatlardakı məlumatların 

ictimailəşdirilməsi üçün ictimaiyyətin maarifləndirilməsi kampaniyalarının məzmunu  

və coğrafi əhatə dairəsi genişləndirilsin, bununla əlaqədar olaraq televiziya və radio 

verlişlərinin hazırlansın,  izahedici şərhlərlə bukletlər və ya braşuralar dərc edilsin. 



 

 

ƏLAVƏ  

 

2010-cu il MSŞT  hesabatının  Gəlirlərə Nəzarət İnstitutunun metodologiyası əsasında 10 

indikator üzrə keyfiyyət qiymətləndirilməsinin nəticələri belə olmuşdur: (Bax: cədvəl 1.) 

 

MSŞT üzrə 14-cü  hesabatın keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 

Cədvəl 1. 

 

 İİnniikkaattoorrllaarr   Nəticə 

1. Müntəzəmlilik
2
 

1.1. Xal 11  

1.2. Tətbiq olunan illər üzrə cəmi hesabatlar 88//88  

2 . Müddət çərçivəsi 
3
 (fiskal illə nəşr ili arasında fərq) 11 

3.Məzmun və əhəmiyyətlilik
4
 (hesabat aydın şəkildə məzmun və 

əhəmiyyətliliyin minumum sərhədlərini müəyyənləşdirirmi?) 

 

YYooxx  

4.Məlumatların inandırıcılığı 
5
 

4.1. Dövlətin təqdim etdiyi hesabat auditdən keçirmi? YYooxx 

4.2. Şirkətlərin təqdim etdiyi hesabat auditdən keçirmi? YYooxx  

5.Əhatəlilik 
6
 (gəlirlərin datasına aşağıdakı gəlir axınları daxildir)  

5.1. Royalti Var 

5.2.  Vergilər Var 

5.3. İcarə haqları, lisenziya ödənişləri Var 

5.4. bonuslar Var 

5.5. Dövlət mülkiyyətli müəssisələrin ödəmələri Var 

5.6. Hesabatlar bütün mədən sənayesi şirkətlərini əhatə edirmi?  Yox 

                                                           
2
 Müntəzəmlilik dedikdə, MSŞT hesabatlarının müntəzəm olaraq, ən azı ildə 1 dəfə 

verilməsi nəzərdə tutulur. 
3
 Müddət çərçivəsi dedikdə hesabatlarda əks olunmuş məlumatların hansı dövrə məxsus 

olması, onun nə qədər yaxın dövrü əhatə etməsi başa düşülür. 
4
 Bu göstərici hesabatların məzmunca zəngin olmasını və ən vacib göstəricilərin orda əks 

olunmasını xarakterizə edir. 
5
 İnandırıcılıq  dedikdə dataların audit yoxlamasına təqdim olunması  və hesabatların 

tutuşdurulması prosesinə cəlb olunan aduitin nüufuzu və statusu xarekterizə olunur. 
6
 Əhatəlik göstəricisinin qiymətləndirilməsi zamanı hansısa göstəricinin hesabatdan kənarda 

qalması aydınlaşdırılır. 



5.7. Hesabatlar  hökumətin aldığı və ya satdığı istənil məhsul üzrə 

qiymətləri əks etdirirmi?  
Yox 

5.8. İstehsal olunmuş resursların miqdarı hesabatda əks etdirilirmi? Yox 

6 . Kənarlaşma
7
  

6.1. Gəlirləin səbəbləri VVaarr  

6.2. Fərqin düzəldilməsi ilə bağlı dataların tutuşdurulması YYooxx  

    

7 . Fərdililik 
8
 

7.1. Şirkətlər üzrə YYooxx  

7.2. Gəlirlərin axını üzrə VVaarr  

7.3. Layihələr YYooxx  

7.4. Məhsullar  YYooxx  

8. Dövlət mülkiyyətli müəssisələr üzrə maliyyə axınları YYooxx  

9. Aydınlıq və başadüşülənlik 
9
  

9.1. Əsas tapıntılar və məcmu gəlirlərlə birlikdə icmal VVaarr  

9.2. Valyuta məzənnələri və ölçü vahidləri ilə bağlı aydın təqdimat VVaarr  

9.3. Əsas tapıntılar və tövsiyələrə dair yazılı izahat YYooxx  

9.4. Şərtlərin aydın şəkildə müəyyənləşdirilməsi  VVaarr  

10. Əlçatanlılıq  

10.1. Hesabatlar ən azı 1 rəsmi dildə  VVaarr  

10.2. Hesabatlar dövlət veb-səhifəsində  VVaarr  

 

                                                           
7
 Bu göstərici tutuşdurularkən  üst-üstə düşməyən məlumatlara sonradan izah verilməsi 

məsələsini xarekterizə edir. 
8
 Burda şirkətlər, gəlirlərin axını, layihələr,  təbii sərvətlər üzrə açıqlamadan söhbət gedir. 

9
 Bu göstərici hesabatların nə dərəcədə aydın başa düşülməsini ifadə edir. 


