
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 (16-cı hesabat) və 

Müstəqil Mühasiblərin Rəyi ilə bağlı İctimai 

Birliklərin MSŞA Koalisiyasının 

Rəyi 

 

(İctimai Birliklərin MHŞT Koalisiyası Şurasının 29 iyun  2012-ci  il tarixli  

iclasında təsdiq edilmişdir) 

 

Koalisiya, “Moore Stephence” Audit şirkətinin MHŞT Çoxtərəfli Qrupunun 04 iyun 

2012-ci il tarixli iclasında təqdim edilməş Müstəqil Mühasiblərin Hesabatını 

nəzərdən keçirərək aşağıdakıları qeyd edir: 

 

1. Azərbaycan Hökumət Komissiyasının növbəti 16-cı Hesabatı üzrə audit 

nəticələrinin açıqlanması ölkənin ictimai həyatı üçün önəmli hadisədir və  

mədən sənayesində şəffaflığın artırılması istiqamətində atılan daha bir  

addım kimi qiymətləndirilə bilər; 

 

2. Hesabat imkan verir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 2011-ci ildə mədən 

sənayesində əldə olunan qazanc növləri üzrə təfərrüatlı məlumat əldə etsin. 

Beləki, bu hesabatdan Azərbaycanın əldə etdiyi mənfəət neftinin, təbii və 

səmt qazın, qızıl və gümüşün həcmləri, bonuslar, akrhesabı ödənişlər, 

nəqliyyat tarifləri üzrə gəlirlər, vergilər və s. ödənişlər haqqında məlumatlar 

əldə oluna bilər; 

 

3. 2010-cu il üzrə hesabatla müqaisədə 2011-ci ilin hesabatında əlavə bir 

göstərici üzrə də məlumat əks etdirilir. Bu da “qazın satışı üzrə müqavilə 

qiymətində edilmiş dəyişiklik nəticəsində yaranmış fərqdən daxilolmalar”. 

Bu göstəricinin əlavə edilməsi hesabatın dərinləşməsi istiqamətində kiçik də 

olsa yeni addım kimi qiymətləndirilə bilər; 

 

4. Hökumət Komissiyası və şirkətlərin hesabatlarında olan fərqlər ötən 

hesabatlardakı kimi, hələ də müşahidə olunur. Bu fərqlərin səbəbləri Auditor 

tərəfindən aydınlaşdırılıb və müvafiq düzəlişlər edilmişdir. Səbəblər 

arasında həm obyektiv xarakterli, həm də bəzi icraçıların səhlənkarlığı və 

diqqətsizliyi olmuşdur. Məhz sonuncular görə Auditor öz tövsiyyələrində 

qeyd edir ki, hər hesabat dövründə eyni səhvlərə yol verən şirkətlərlə əlaqə 

saxlanmalı və onlar məlumatlandırılmalıdır. Koalisiya da, ötən hesabatlara  

öz rəylərində dəfələrlə təklif etmişdir ki, şirkətlərdə hesabatlara məsul olan 

icraçılarla ciddi təlimlər keçirilməlidir; 

 



5. Son illərdə hesabat formalarında Şax-Dəniz yatağı üzrə və qızıl və gümüş 

üzrə də məlumatların əks etdirilməsi hesabat formalarının 

təkmilləşdirilməsinə olan ehtiyacı daha da aydın şəkildə göstərməkdədir.  

Bir sıra eyni mahiyyətli gəlirlərin bir neçə təbii qaynaqdan hesabat 

formalarında cəm şəklində təsviri, müvafiq yataqlar və onları istismar edən 

şirkətlərin fəaliyyətinə qiymət vermək imkanını məhdudlaşdırır. Şirkətlərin 

fərdi hesabatlarının açıqlanması hesabatların daha dərin təhlilinə yol aça 

bilər; 

 

6. Çoxtərəfli Qrupun İşçi Qrupunda 2004-cü il 24 noyabr Memorandumu 

üzərində (o cümlədən hesabat formaları üzərində) təkmilləşdirmə işləri çox 

ləng gedir və bu da ictimai birliklər Koalisiyasını ciddi narahat etməkdədir. 

Faktik olaraq, Azərbaycanda MHŞT prosesi köhnəlmiş hüquqi sənədlə 

tənzimlənir;  

 

7. 2011-ci ildə MHŞT Beynəlxalq İdarə Heyətinin təsdiqlədiyi Yeni Qaydalar   

hesabatlarda əks etdirilən həm hökumət həm də şirkətlərin məlumatlarının 

müvafiq auditlərin nəticələrinə əsaslanmasını tələb edir. Nəzərə alaraq ki, 

Azərbaycanda növbəti Təsdiqləmənin vaxtı yaxınlaşır (2014-cü il) yaranmış 

vəziyyət ciddi narahatlığa əsas verir. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Koalisiya hesab edir ki, Memorandumun və hesabat 

fomalarının təkmilləşdirilməsi üzərində işlər ən qısa zamanda tamamlanmalıdır. 

Təkmilləşdirmə çox vacib olan ən azı iki problemi həll etməlidir: 1) şirkətlərin 

fərdi hesabatlarının açıqlanması; 2) hesabat formalarına daxil edilən 

məlumatların müvafiq hökumət qurumlarının və şirkətlərin audutinə 

əsaslanması.  

 

 

 


