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GİRİŞ 

Azərbaycan 2004-cü ildən bəri hər il MHŞT hesabatlarını hazırlayıb açıqlamasına rəğmən, 

Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatı ölkəmizin Beynəlxalq MHŞT-nin 

2013-cü il mayın 25-də Sidneydə keçirilən Qlobal Konfransında qəbul edilən MHŞT Standartı 

əsasında və Beynəlxalq MHŞT İdarə Heyətinin müəyyən etdiyi qrafikə uyğun olaraq hazırladığı 

birinci hesabatdır. Hesabat Azərbaycan Respublikasında MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) 

sifarişi və müvafiq müqaviləsi əsasında  “Moore Stephens-Azerbaijan” şirkəti tərəfindən 

hazırlanmış və 31 dekabr 2013-cü il tarixində başa çatan maliyyə ilini əhatə edir.  

Tərəflər arasında 2014-cü ildə    imzalanmış “Mineral Ehtiyatların Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye 

Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycan Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma 

haqqında” Memorandumununun  2.4.9.-cu maddəsinə müvafiq olaraq MSŞA QHT Koalisiyasının 

ekspertləri Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatını dərindən öyrənməklə, 

Hesabatın məzmunu və strukturunu MHŞT Standartının tələbləri ilə tutuşduraraq 

qiymətləndirməklə, zəruri təhlil və araşdırmalar aparmaqla Hesabata bu Rəyi hazırlamışdır. Rəydə 

2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatının səciyyəvi xüsusiyyətləri vurğulanmış, Hesabatın “Kontekstual 

məlumtlar” bölməsindəki məlumatlar üzrə (MHŞT Standartının tələbləri ilə müqayisədə) 

çatışmazlıqlar və üzləşmə prosesi üzrə məlumatlarda olan uyğunsuzluqlar qeyd edilmiş, habelə bu 

irad və çatışmzalıqların aradan qaldırılması üzrə zəruri tövsiyələr verilmişdir.   

Rəy MSŞA QHT Koalisiya Şurasının 24 avqust 2015-ci il tarixli iclasında müzakirə edilərək qəbul 

edilmiş və ÇQ-yə təqdim edilməsi qərara alınmışdır.  

 

I. 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatının səciyyəvi xüsusiyyətləri 

1.1. Beynəlxalq MHŞT-nin Sidneydə keçirilən Qlobal Konfransında qəbul edilən MHŞT 

Standartının MHŞT hesabatlarına qarşı qoyduğu (hesabatın məzmunu, strukturu, informasiya 

tutumu, əhatə dairəsi və s. ilə bağlı) tələblər əvvəlki dövrdə olan MHŞT hesabatları ilə müqayisədə 

fərqli, əhatəli və mürəkkəb olduğundan Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT 

Hesabatının hazırlanması və təqdim edilməsi prosesi 12 ayadək bir müddəti əhatə etmişdir.  

Hesabatın ilkin variantı “Moore Stephens-Azerbaijan” şirkəti tərəfindən 2014-cü ilin oktyabrında 

ÇQ-yə təqdim edilmiş, MSŞA QHT Koalisiyası Şurası Hesabatın ilkin variantı ilə bağlı irad və 

tövsiyələrini ÇQ-yə və Hesabatı hazırlayan variantı “Moore Stephens-Azerbaijan” şirkətinə 

bildirmişdir. Bununla yanaşı, Beynəlxalq MHŞT İH-nin qərarı ilə 2015-ci ilin yanvar-mart aylarında 

aparılan Azərbaycanda MHŞT prosesinin qiymətləndirilməsi zamanı qiymətləndiricilər ilkin 

hesabatının MHŞT Standartına uyğunluğunu qiymətləndirmiş, irad və tövsiyələri bildirmişdir. 

Beləliklə, ÇQ-də dəfələrlə aparılan müzakirələr əsasında, habelə ÇQ-nin yaratdığı və Koalisiya 

ekspertlərinin də təmsil olunduğu İşçi Qrupunun köməyi ilə hesabat təkmilləşdirilmiş və onun 

hazırda rəy bildirdiyimiz yekun variantı 2015-ci ilin iyulun 16-da ÇQ-də qəbul edilmişdir.   

1.2. ÇQ-nin qərarı ilə tərəflərin bərabər təmsilçiliyi təmin edilməklə yaradılmış İşçi Qrupunun bu 

hesabatın hazırlanması və təkmilləşdirilməsi prosesində fəal iştirakı da əvvəlki illərin təcrübəsindən 

fəqli bir yanaşma olmuşdur. Bununla Hesabatın, xüsusilə də onun kontekstual məlumatlar 

bölməsinin işlənməsinə tərəflərin töhfəsi yekun sənədin təkmilləşdirilməsində əhəmiyyətli rol 

oynamışdır.  

1.3. Əvvəlki illər üzrə MHŞT hesabatlarında ödəniş növləri üzrə şirkətlərin hökumətə ödəmələri 

barədə yalnız ümumiləşdirilmiş məlumat olurdusa, 2013-cü ilin Hesabatında, MHŞT Standartının 
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tələblərinə uyğun olaraq, MHŞT prosesinə qoşulan bütün hasilat şirkətləri, bütün ödəmə növləri və 

fəaliyyətdə olan HPBS-lər üzrə fərdiləşdirilmiş məlumatlar toplanmışdır ki, bu da ölkə 

vətəndaşlarına və bu məsələlərlə maraqlanan hər kəsə daha geniş və əhatəli informasiya əldə etməyə 

imkan verəcəkdir.  

1.4. 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatınında  - “Kontekstual məlumatlar” bölməsində -  MHŞT 

standartının tələblərinə uyğun olaraq, ölkədə mədən sənayesinin fəaliyyətinin tənzimləyən hüquqi və 

fiskal rejim barədə məlumatlar, mədən sənayesində hasilat, ixrac, hasilatın ərazi strukturu, kəşfiyyat 

fəaliyyəti, hasilat sənayesində dövlətin iştirakı, məşğulluq, milli neft şirkəti olan SOCAR-ın 

fəaliyyətinin ayrı-ayrı tərəfləri, hasilat şirkətlərinin ödəmələrinin və hasilat sənayesindən 

daxilolmaların dövlət gəlirlərində payı, habelə bir sıra başqa mılumatlar və statistik göstəricilər 

toplanmışdır. Bu, vətəndaşların və ayrı-ayrı maraq qruplarının ölkənin hasilat sənayesi və onun ölkə 

iqtisadiyyatında rolu haqqında daha əhatəli informasiyalara əlçatanlıq səviyyəsini yüksəldən amil 

hesab edilməlidir.  

1.5. 2013-cü il MHŞT hesabatının əvvəlki illərdəkindən fərqli daha bir özəlliyi məlumatların 

şirkətlər və onların vergi identifikasiya kodları, eləcə də məhsullar üzrə  tam, kontraktlar üzrə 

qismən olaraq fərdi şəkildə açıqlanması, habelə hesabatın hazırlanması mərhələsində tutuşdurulma 

üçün Müstəqil Administratopa (auditor şirkətinə) təqdim edilən şablon formaların Hesabata əlavə 

edilməsidir. Bu isə şablon hesabat məlumatlarında səhvlərə və kənarlaşmalara yol verən şirkətlərin 

kimliyinin ictimaiyyətə açıqlanmasını təmin edir.    

1.6. Müstəqil Administratorun (auditor şirkətinin) üzləşmə prosesinə cəlb olunan əməliyyatlar 

barədə əsaslı əminlik əldə etmək üçün seçmə üsulu ilə müəyyən attestasiya prosedurlarını həyata 

keçirməsini də 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatının mühüm cəhətlərindən biri kimi qeyd etməliyik.  

 

II. Hesabatın “Kontekstual məlumatlar” bölməsinin təhlili  

MHŞT Standartının 3-cü tələbinə əsasən MHŞT hesabatları mineral ehtiyatların hasilatı ilə məşğul 

olan sənaye sahələrinə dair kontekstual məlumatları özündə ehtiva etməlidir. Standartda 

hesabatlarda əksini tapmalı olan kontekstual məlumatların tərkibi də verilmişdir. Həmin 

informasiyaların bir hissəsinin hesabatlarda olması tələb kimi qoyulsa da, bir sıra informasiyaların 

hesabatlarda olması yalnız tövsiyə olunur. Hesabatın hazırlanması prosesinə hazırlıq mərhələsində 

ÇQ-də gedən müzakirələrdə razılaşdırılmışdı ki, yeni Standart üzrə hesabat birinci dəfə 

hazırlandığından 2013-cü ilin hesabatında yalnız tələb kimi qoyulan informasiyaların yerləşdirilməsi 

təmin edilsin.  

2.1. Hesabatda MHŞT Standartlarının 3-cü bölməsinin tələbi əsasında hazırlanan məlumatların 

qiymətləndirilməsi göstərdi ki,  Standartın tələb etdiyi informasiyaların əksər hissəsinin hesabata 

salınması təmin edilmişdir və bu zaman informasiyalar əsasən standartda göstərilən ardıcıllıqla 

sıralanmışdır.  

2.2. Rəyin hazırlanması zamanı istifadə etdiyimiz uyğunluq qiymətləndirilməsi və boşluqların təhlili 

üzrə işlər göstərmişdir ki,  Standartın 3.2-ci tələbi üzrə Hesabatda təqdim olunan huquqi normalar, 

fiskal rejim və dövlət qurumlarının rolu ilə bağlı  açıqlanan məlumatlar mövcud vəziyyət əsasən 

xarakterizə edir. Lakin yaxşı olardı ki, məhz hesabat ilində, yəni 2013-cü ildə hüquqi normalarda, 

fiskal rejimdə və dövlət qurumlarının rolunda baş verən dəyişikliklər (islahatlar) hesabatda xüsusi 

qeyd edilsin. Hesabatın 18-ci səhifəsində qeyd edilir ki, “MHŞT Hesabatını əhatə edən maliyyə ili 

ərzində hasilat sənayesi üzrə hökumət tərəfindən heç bir nəzərə çarpan mühüm islahatlar 

olmamışdır”. Halbuki, Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi məhz 2013-cü ildə - 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 oktyabr 2013-cü il tarixli 3 saylı Sərəncamı ilə - 

yaradılmışdır. Həmin sərəncamla Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi, 

əvvəllər onun funksiyasına aid olan sənayenin tənzimlənməsi məsələləri İqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyinə ötürülməsi yolu ilə, Energetika Nazirliyinə çevrilmişdir1. Bu dəyişiklik institusional 

islahat kimi də dəyərləndirilə bilər və bu, Hesabatda qeyd edilməlidir.  

Hesabatın bu hissəsində mədən sənayesinin fəaliyyəti  və fiskal rejimlə bağlı Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi qərar və sərəncamların icmalı da verilməmişdir. 

Hesabatın “5.6. Düzəlişlər” bölməsində SOCAR-ın hökumətə ödədiyi mənfəət vergisində yaranan 

17,0 milyon manatlıq fərqin səbəbi kimi məhz vergi borclarının qarşılıqlı əvəzlənməsi göstərilib. 

Belə qarşılıqlı əvəzlənməyə imkan verən hüquqi əsas – fiskal rejimlə bağlı olduğuna görə -  

Hesabatın bu hissəsində qeyd edilməlidir. (Məsələn, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2011-ci il 30 dekabr tarixli 443s saylı Sərəncamı SOCAR-ın strukturuna daxil olan müəssisələrinin 

vergi borclarının əvəzlənməsi mexanizmi barədədir2.)  

Standartın 3.2-ci tələbi üzrə MHŞT Hesabatında habelə fiskal devolüsiyaya dair məlumatlar da qeyd 

edilməlidir. Hazırda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yerli əhəmiyyətli tikinti 

materialları (kərpic-kiramid gilləri, tikinti qumları və çınqıl xammalı) üzrə mədən vergisi yerli 

büdcəyə (bələdiyyə büdcəsinə) ödənilir3. MHŞT Hesabatına bu məlumatların daxil edilməsini zəruri 

hesab edirik.  

Hesabatın 16-cə səhifəsində Azərbaycan Respublikasında HPBS-lərinin bağlanması prosedurlarının 

izah olunduğu hissənin birinci cümləsində SOCAR-ın Energetika Nazirliyinin tabeliyində olması 

göstərilmişdir. Ölkə qanunvericiliyində SOCAR-ın hər-hansı dövlət qurumuna tabeçiliyi ilə bağlı 

heç bir müddəa olmadığından Hesabatda olan bu məlumatın yanlış olduğunu düşünürük  və bu 

yanlışlığın aradan qaldırılmasını zəruri hesab edirik.   

2.3. MHŞT Standarlarının 3-cü tələbinin 3.3-cü bəndinə əsasən MHŞT hesabatlarında hasilat 

sənayelərinin, həmçinin həmin sahələrdə istənilən əhəmiyyətli kəşfiyyat işlərinin icmalının 

verilməlidir. 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatının 3.2-ci bölməsində Azərbaycanın neft-qaz sənayesi, 

ölkənin ümumi neft və qaz ehtiyatları, neft-qaz yataqları üzrə fəaliyyətdə olan sazişlər, neft-qaz 

kəmərləri, qızıl və gümüş hasilatı, habelə ayrı-ayrı yataqlar üzrə kəşfiyyat fəaliyyəti barədə bir sıra 

məlumatlar yerləşdirilmişdir. Növbəti illərin hesabatlarına bütün yataqlar və məhsul növləri (neft, 

qaz, kondensat, qızıl, gümüş və s.) üzrə ehtiyatların həcminin daxil edilməsi şəffaflığın artırılmasına 

xidmət edərdi (məsələn, Kazaxstanın 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatında bu məlumatlar açıqlanır). 

Hesabatda boru kəmərlərinə dair də məlumatların genişləndirilməsi (ötürmə qabiliyyəti və ixrac 

edilmiş məhsullar üzrə statistika) məqsədə uyğun görünür. 

2.4. Standartın 3.4-cü tələbi üzrə MHŞT Hesabatının 3.3-cü bölməsində da hesabatın əhatə etdiyi 

maliyyə ili ərzində hasilat sənayesinin iqtisadiyyata töhfəsi barədə məlumatlar (illik ÜDM-də, 

dövlət gəlirlərində, ixracda, ümumi məşğulluqda, əsas kapitala investisiyalarda hasilat sənayesinin 

payı, hasilatın regional quruluşu və s.) toplanmışdır. Bununla belə, növbəti illər üzrə hesabatlarda bu 

məlumatların da zənginləşdirilməsi imkanları vardır. Belə ki, bu bölmədə təqdim olunan investisiya  

və məğulluq göstəricilərinin şirkətlər üzrə verilməsi hesabatın kefiyyətini artıra bilər. Eyni zamanda 

mədən sənayesi şirkətlərində məşğul olanların yerli və əcnəbi işçilər üzrə bölgüsünun təqdimatı 

hasılatın pay bölgüsü sazişlərində nəzərdə tutulan normalara necə əməl edilməsini 

qiymətləndirməyə imkan verə bilər. Odur ki, növbəti illərin hesabatlarında bu bölmə üzrə 

informasiyaların təkmilləşdirilməsi və  məlumatların tamamlanması məqsədəuyğun hesab olunur.  

                                                           
1 http://www.minenergy.gov.az/?e=501&a=2  
2 http://e-qanun.gov.az/framework/22855 
3 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi, XVI fəsil (Mədən vergisi), 217-ci maddə, 217-5-ci bənd  

http://www.minenergy.gov.az/?e=501&a=2
http://e-qanun.gov.az/framework/22855
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2.5. Standartın 3.5-ci tələbi ilə bağlı MHŞT Hesabatının  “İstehsalın həcmi” adlı 3.4-cü bölməsində 

(səh. 27) xarici və yerli hasilat sənayesi şirkətləri tərəfindən 2013-cü il ərzində Azərbaycan 

hökumətinə təhvil verilmiş məhsullar barədə natura ifadəsində ümumi məlumatlar daxil edilmişdir. 

Halbuki, Standartın 3.5-ci tələbi hesabat ilində hasilat və ixracat göstəriciərinin hesabatda əks 

etdirilməsini tələb edir. Standartda aydın şəkildə yazılıb ki, hesabatı əhatə edən maliyyə ilində 

aşağıdakı məlumatlar MHŞT Hesabatında açıqlanmalıdır:  

 ümumi hasilat həcmləri və növlər üzrə məhsulların dəyəri (uyğun gələn hallarda hətta 

bölgələr üzrə hasilatın dəyəri),  

 ümumi ixrac həcmləri və növlər üzrə məhsulların ixracının dəyəri (uyğun gələn hallarda 

hətta bölgələr üzrə hasilatın dəyəri).  

Beləliklə, apardığımız uyğunluq qiymətləndirməsi belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Hesabatın 

3.4-cü bölməsində olan məlumatlar MHŞT Standartının 3.5-ci tələbinə uyğun deyidir. Buna görə də 

Hesabatın bu bölməsinin təkmilləşdirilməsini və Standartın 3.5-ci tələbinə uyğunlaşdırılması zəruri 

hesab edirik.   

2.6. Standartın 3-cü tələbinin 3.6-cı bəndi dövlətin hasilat  sənayesində iştirakı ilə bağlı 

məlumatların MHŞT hesabatlarına daxil edilməsini vacib sayır. Standartın 3.6-cı tələbinə Hesabatda 

əməl edilməsi ilə bağlı aşağıdakıları qeyd edirik:  

2.6.1. MHŞT Hesabatının 3.5.a bölməsində bəzi redaktələrə ehtiyac var. Bölmənin birinci 

abzasının 2-ci cümləsindəki “tam olaraq” ifadəsi “qismən” sözü ilə əvəz edilməlidir. İkinci abzas 

stilistika baxımından redaktə edilməli və eyni zamanda burada qeyd edilən prosedurun hüquqi 

mənbəyinə istinad verilməlidir. 3-cü abzasdakı qeydlərin mənbəyi kimi SOCAR-ın 

Nizamnaməsinə istinad edilməlidir. Orada olan “100% səhmlərinin dövlətə məxsus olduğu 

SOCAR-ın dövlət orqanlarının qarşısında öhdəliyi var” fikrinə də aydınlıq gətirilməlidir 

(məsələn, hansı öhdəliklərdən söhbət gedir ? və s.);  

2.6.2. 3-cü tələbin 3.6.a) yarımbəndinə əsasən, dövlətin hasilat  sənayesində iştirakı əhəmiyyətli 

gəlir ödənişlərinin artmasına səbəb olursa, hökumət və dövlət müəssisələri arasında maliyyə 

münasibətlərini tənzimləyən qayda və təcrübələrin izahatı MHŞT Hesabatına daxil edilməlidir. 

Standartın bu yarımbəndinin tələbinə uyğun olaraq Hesabata SOCAR haqqında ümumi məlumat, 

son 3 ildə Şirkətin hasilat və maliyyə nəticələri üzrə göstəriciləri, dövlət büdcəsinə ödənişlər, 

kredit və zəmanətlər haqqında məlumatlar  daxil edilmişdir.  

Bununla belə, Hesabatın 27-ci səhifəsində verilən “Həcm ifadəsində hasilat” cədvəlindəki 

məlumatlar SOCAR-ın HPBS-lərdəki paylarını əks etdirmir (neft və qaz ehtiyatları baxımından). 

Bu cədvəldən sonra təsvir edilən qrafiklərdə də eyni nöqsanlar mövcuddur ki, bunlar da SOCAR-

ın imkanları və gücü haqqında təsəvvür formalaşdırmağa imkan vermir. Bu cür yanaşma 

SOCAR-ın kapitalizasiyanı uyğun şəkildə əks etdirmir.  

Standartla tutuşdurma əsasında apardığımız qiymətləndirmə habelə göstərir ki, Standartın bu 

yarımbəndində tələb olunan məlumatların əksəriyyəti  hesabatda əks etdirilməyib: məsələn, 

SOCAR-ın Maliyyə Nazirliyi, Neft Fondu, Sosial Müdafiə Fondu, Mərkəzi Bank, Azərbaycan 

Beynəlxalq  Bankı qarşısında olan öhdəlikləri və dövlətin şirkətə ayırmaları ilə bağlı  göstəricilər 

hesabatda yoxdur. Bununla yanaşı, SOCAR-ın xaricdəki törəmə müəssisələri vasitəsilə həyata 

keçirdiyi maliyyə-investisiya fəaliyyətinə, xüsusilə də şirkətlə xaricdəki müəssislərarası maliyyə 

axınlarına, təkrar investisiya və üçüncü tərəfin maliyyələşdirilməsinə dair məlumatlar da 

Hesabata  daxil edilməmişdir.  

Fikrimizcə, bu yarımbəndin tələbinə uyğun olaraq 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatında habelə 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft  Şirkətinin Nizamnaməsi, “Azərbaycan Respublikasının 

2013-cü il dövlət büdcəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, Azərbaycan 
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Respublikasının  Vergi Məcəlləsi,  Nazirlər Kabinetinin  2005-ci il 9 iyun tarixli 102 saylı “İri 

dövlət vergi ödəyicilərinin gəlirlər və xərclər smetaları haqqında” Qərarı4, BVF-nin “Fiskal 

şəffaflıq üzrə Bələdçi”-sində 1.1.4 bəndi  “Hökümət və ictimai korporasiyalar arasında qarşılıqlı 

əlaqələr” bölməsinə və digər  sənədlərə dair  izahatlar verilməli idi.  

2.6.3. Standartın 3.6.b) yarımbəndində göstərilir ki, dövlətin hasilat sənayesində iştirakı 

əhəmiyyətli gəlir ödənişlərinin artmasına səbəb olursa, MHŞT Hesabatına dövlət müəssisələrinin 

sosial xidmətlər, ictimai infrastruktur, yanacaq subsidiyaları və dövlət borcunun ödənilməsi kimi 

kvazi-fiskal xərclərinin açıqlanması daxil edilməlidir. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, iri milli 

hasilat şirkətlərinin dövlətin və ya ayrı-ayrı dövlət qurumlarının səlahiyyətində olan sosial və 

infrastruktur təyinatlı funksiyaların icrasına cəlb edilməsi təcrübəsi bir çox dünya ölkələrinin 

praktikasında geniş yayılmış bir haldır. Həm də əksər hallarda bu, mövcud şərtlər üzündən 

(məsələn, dövlətin maliyyə imkanlarının məhdud olması, enerji daşıyıcılarını yerli məhsul 

istehsalçılarına nisbətən ucuz satmaqla yerli istehsalın canlanmasını təmin etmək, milli hasilat 

şirkətinin maliyyə nəzarəti mexanizmlərinin daha məsuliyyətli olması və s.) zəruri və effektiv bir 

vasitə kimi çıxış edir. Yəni, milli hasilat şirkətlərinin kvazi-fiskal fəaliyyəti heç də tamamilə 

mənfi bir proses və ya korrupsiya elementi kimi qiymətləndirilməməlidir.  

Bu tələblə bağlı MHŞT Hesabatında qeyd edilib ki,  “MHŞT hesabatı müddətində SOCAR heç 

bir dövlət borcunun ödənilməsi, sosial xidmətlər, ictimai infrastrukturun yaradılması və yanacaq 

subsidiyaları kimi kvazi-fiskal xərclər həyata keçirməmişdir” (səh. 30). Amma, MSŞA QHT 

Koalisiyası ekspertlərinin araşdırmaları tamamilə fərqli nəticələr ortaya qoyur. Belə ki, hesabat 

ilində SOCAR-ın fəaliyyətində BVF-nin enerji sektoru üzrə müəyyənləşdirdiyi 4 kvazi-fiskal 

fəaliyyət növündən ən azı 3-ü üzrə kvazi-fiskal əməliyyatların baş verməsini söyləyə bilərik: 

2.6.3.1.  Enerjidaşıyıcıları sahəsində kvazi-fiskal fəaliyyət – SOCAR tərəfindən yanacaq və enerji 

daşıyıcılarının daxili istehlakçılar üçün bazar qiymətindən aşağı qiymətə icbari şəkildə 

təqdim edilməsi baş verir. Belə ki, SOCAR-ın daxili istehlakçılara təqdim etdiyi yanacaq, 

neft məhsulları və qazın Azərbaycan Respublikası Tarif Şurasının 2007-ci il 6 yanvar tarixli 

qərarları ilə müəyyən edilmiş qiymətləri əslində neft, neft məhsulları və qazın 2013-cü ildə 

qeydə alınan dünya bazar qiymətlərindən daha aşağı olmuşdur, yəni Şirkət neft 

məhsullarını daxili istehlakçılara icbari şəkildə bazar qiymətindən aşağı qiymətə təqdim 

etmişdir. 2007-ci ildən başlayaraq dövlət büdcəsi haqqında qanunla ölkədə istehsal edilən 

və qiymətləri tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulun kontrakt (satış) qiyməti ilə 

(ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən yığımın tətbiqi 

də bununla bağlıdır və fikrimizi təsdiq edir. Qeyd edək ki, bu ödəniş mənbəyi üzrə 2013-cü 

ildə dövlət büdcəsinə 370,56 milyon manat vəsait daxil olmuşdur5. ;   

2.6.3.2. Dövlət xərcləri sahəsində kvazi-fiskal fəaliyyət – SOCAR-ın 2013-cü il üzrə illik 

hesabatlarının araşdırılması göstərdi ki, Şirkət hesabat ilində ayrı-ayrı dövlət qurumlarının 

funksiyasına aid olan çox sayda sosial xidmətlər göstərmiş və infrastrukturun yaradılması 

üzrə böyük məsrəfli layihələri həyata keçirmişdir6. SOCAR-ın Nizamnaməsində Şirkətin 

dövlət tərəfindən həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarında nəzərdə tutulmuş 

tədbirlərin təmin edilməsində iştirakı nəzərdə tutulsa da, belə iştirakın həyata keçirilməsi 

qaydaları Nazirlər Kabineti yaxud başqa dövlət qurumları tərəfindən işlənilməyib.  Qaçqın 

və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı SOCAR-a verilən 

                                                           
4 http://e-qanun.gov.az/framework/10044  
5 Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 16 

may tarixli 958-IVQ saylı Qanunu  
6 ARDNŞ: Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2013-ci il, səh. 48-50  http://socar.az/socar/az/social-responsibility/social-

support/care-about-displaced-persons; SOCAR: İllik hesabat 2013, səh.103-104    

http://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/illik-hesabat2013az.pdf   

http://e-qanun.gov.az/framework/10044
http://socar.az/socar/az/social-responsibility/social-support/care-about-displaced-persons
http://socar.az/socar/az/social-responsibility/social-support/care-about-displaced-persons
http://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-annual-reports/illik-hesabat2013az.pdf
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tapşırıqlar müvafiq proqramlarda  bir qədər detallı göstərilsə də, digər dövlət 

proqramlarında SOCAR-ın iştirakı məsələləri, bir qayda olaraq, ümumi şəkildə qeyd edilir.  

SOCAR-ın nə 2013-cü il üzrə hesabatlarında, nə də saytında, nə də müvafiq dövlət 

qurumlarının saytlarında və hesabatlarında da bu işlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı zəruri 

müqavilərlərin bağlanılması barədə məlumatlar yoxdur. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 30 dekabr tarixli 443s saylı Sərəncamında 

SOCAR-ın strukturuna daxil olan müəssisələrinin vergi borclarının əvəzlənməsinin 

məqsədlərindən biri kimi “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin icraçısı olduğu 

müvafiq dövlət proqramları və beynəlxalq layihələr üzrə öhdəliklərin daxili imkanlar 

hesabına yerinə yetirilməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi”7  göstərilir.  

2.6.3.3. Məşğulluq sahəsində kvazi-fiskal fəaliyyət – Son illər SOCAR-ın strukturunun 

təkmilləşdirilməsi və işçilərin sayının optimallaşdırılması, işçilərinin sayının azaldılması, 

Şirkətin izafi məşğulluqdan və izafi sosial məsrəflərdən azad edilməsi istiqamətində bir sıra 

addımlar atılır. Bununla belə, araşdırmalar göstərir ki, SOCAR-ın idman sahəsində 

fəaliyyətləri, belə fəaliyyətlərin maliyyələşmə mexanizmlərinin şəffaf olmaması məşğulluq 

sahəsində Şirkətin kvazi-fiskal əməliyyatların mövcudluğu barədə fikir yürütməyə əsas 

verir. Belə ki, SOCAR-ın illik hesabatlarında Şirkətin idman sahəsində, xüsusilə “Neftçi” 

İdman Sağlamlıq Mərkəzi ilə bağlı fəaliyyətləri və idman uğurları barədə məlumat8 verilsə 

də,  idmanla peşəkar məşğul olan şəxslərin, peşəkar məşqçilərin SOCAR-ın işçi heytinə 

daxil olub-olmaması, idman obyektlərinin saxlanılmasına və idmançılara çəkilən xərclər 

barədə məlumatlar yoxdur. “Neftçi” Futbol Klubu SOCAR-a məxsus olduğu  halda nə 

Şirkətin hesabatlarında, nə onun saytında, nə də bu Futbol Klubunun saytında bu barədə 

heç bir məlumat yoxdur. Habelə SOCAR-ın Azərbaycan Futbol Federasiyaları 

Assosiasiyası (AFFA) və CBC televiziya kanalı ilə münasibətləri də aydınlıq gətirilməli 

xərclərdir.   

Bütün bunları nəzərə alaraq, MHŞT Hesabatında SOCAR-ın kvazi-fiskal əməliyyatları ilə bağlı 

məsələyə diqqətin artırılmasını zəruri hesab edirik.  

2.6.4. Standartın 3-cü tələbinin 3.6.c) yarımbəndi dövlət şirkətlərinin benefisiar sahibliklə bağlı 

MSŞT Hesbatına daxil etməli olduğu məsələləri əhatə edir. 2013-cü il üzrə MHŞT hesabatında 

SOCAR-ın benefisiar sahibliklə bağlı açıqladığı məlumatlarda birgə və asılı müəssisələrdə dövlət 

şirkətinin payı, gəlir və aktivlərin həcmi və borc öhdəlikləri ifadə olunub. Bütün bu məlumatlar 

yalnız SOCAR-a aiddir. MHŞT standarları isə tələb edir ki, dövlət müəssisləri MHŞT 

hesabatlarına birgə və asılı şirkətlərin kapitalındakı payı, həmçinin layihə dövrünün müxtəlif 

mərhələlərində xərcləri ödəmək cavabdehliyi, məsələn: tam ödənmiş kapital, sərbəst kapital və 

yarımaktiv (nominal) iştirak paylarını daxil etsin (Hesabatda dövlətin payları haqqında 

məlumatlar təsvir edilir). Həmçinin MHŞT Hesabatı müddətində hökumət və dövlət 

təşkilatlarının sahiblik səviyyəsində dəyişikliklər baş verərsə, hökumətdən və dövlət 

təşkilatlarından transaksiyanın şərtlərini, o cümlədən qiymətləndirmə və gəlirlərə dair 

təfərrüatları açıqlamaq tələb olunur. Eyni zamanda hökumət və dövlət müəssisəsələri ölkə 

daxilində fəaliyyət göstərən mədən, neft və qaz şirkətlərinə kredit və ya kredit zəmanəti 

verdikləri hallarda, bu əməliyyatların təfərrüatları MHŞT Hesabatında açıqlanmalıdır. 

2013-cü il MHŞT Hesabatında göstərilir ki, bu hesabatlılıq müddətində hökumət və SOCAR 

arasında benefisiar sahiblik səviyyəsində dəyişiklik olmamışdır. Eyni zamanda, hesabatlılıq 

müddətində SOCAR-ın tabe şirkətlərində və birgə müəssisələrində benefisiar sahibliyində də heç 

bir dəyişiklik olmamışdır (səh. 29-30).  

                                                           
7 http://e-qanun.gov.az/framework/22855  
8 ARDNŞ: illik Hesabat – 2013. Səh. 108; ARDNŞ: Davamlı inkişaf üzrə hesabat - 2013-ci il, səh. 51  

http://e-qanun.gov.az/framework/22855
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Lakin, SOCAR-ın 2013-cü il üzrə İcmal Maliyyə Hesabatı9 ilə tutuşdurduqda məlum olur ki, 

dövlət şirkətinin benefisiar sahibliklə bağlı bir çox məlumat və dəyişiklikləri MHŞT hesabatı 

çərçivəsində açıqlamayıb. SOCAR-ın 2013-cü il üzrə İcmal Maliyyə Hesbatından bəlli olur ki, 

həmin ildə şirkətin birgə və asılı müəssilələrdində nizamnamə kapitalına əlavələr, investisiya 

qoyuluşu və başqa dəyişiklər baş verib. Şirkətin İcmal Maliyyə Hesabatından birgə və asılı 

müəssilərdə kapitalın dəyişməsi, investisiyalar və başqa dəyişiklərlə bağlı aşağıdakı çıxarışlara 

nəzər salaq10: 

- 2013-cü il ərzində ARDNŞ tərəfindən yaradılmış Socar Turkey Yatirim A.S. STEAS-ın STAR 

emal zavodunda bütün səhmlərini alıb. Sonradan Socar Turkey Yatirim A.S. səhmlərin 40%-

ni Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə və 18.5 faizini Turcas-a satmışdır. 

Qrupun Socar Turkey Yatirim A.S-də iştirak payı 41.5 faiz təşkil edir və kapital metodu ilə 

uçota alınır.  

- 2013-cü il ərzində Qrup Socar Turkey Yatirim A.S-in nizamnamə kapitalına 144 milyon AZN 

məbləğində vəsait yönəltmişdir. 2013-cü ilin iyul ayında ARDNŞ qrupu SOCAR 

International DMCC-nin səhmlərinin qalan 50 faizini əldə etmişdir. Bunun nəticəsində Qrup 

SOCAR International DMCC üzrə nəzarəti əldə etmişdir.  

- 2013-cü il ərzində ARDNŞ SOCAR Ümid MMC və Azərbaycan Rigs MMC birgə nəzarət 

altında olan müəssisələrin nizamnamə kapitalına, müvafiq olaraq, 84 milyon AZN və 19 

milyon AZN məbləğində əlavə vəsaitlər yatırmışdır.  

- 2013-cü ilin iyul ayında Star Gulf FZCO ilə bağlı səhmdarların müqaviləsi dəyişdi və 

ARDNŞ bu birgə müəssisə üzrə nəzarəti əldə etdi (ARDNŞ tərəfindən heç bir ödəniş 

edilmədən). Nəticədə, Star Gulf FZCO və “BosŞelf” MMC (Star Gulf FZCO-nun burada 50 

faiz  iştirak payı var) ARDNŞ-nin törəmə müəssisələrinə çevrilmişdir.  

- 2013-cü ilin ikinci yarısı ərzində ARDNŞ-in törəmə müəssisəsi SOCAR Overseas SOCAR 

Petroleum-da qalan 49 faiz iştirak payını əldə etmişdir və nəticədə bu şirkət üzərində nəzarət 

əldə olunmuşdur. 2013-cü ilin iyul ayında asılı müəssisə olan SOCAR International DMCC-

də qalan 50 faiz  səhmləri əldə etmişdir. Nəticədə, SOCAR İnternational DMCC-nin SOCAR 

Aurora Terminal-a 30 milyon AZN məbləğində investisiyası ARDNŞ-in birgə müəssisəsi kimi 

tanınmışdır.  

Deməli, MHŞT Hesabatının bu hissəsinin də təkmilləşdirilməsi diqqət mərkəzində olmalıdır.  

2.7. Standartın 3-cü tələbinin 3.7-ci bəndi hasilat  sənayesindən daxil olan gəlirlərin bölünməsi və 

istifadəsinin MHŞT hesabatlarında təsvir olunmasını tələb edir. Bu tələbə əsasən hasilat sənayesi 

üzrə hansı gəlirlərin (dəyər və natural ifadəsində) milli  büdcədə qeyd edildiyi MHŞT Hesabatında 

əks olunmalıdır. Gəlirlər milli büdcədə qeyd edilmədikdə bu gəlirlərin necə bölüşdürülməsi izah 

olunmalıdır. 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatının 3.6-cı bölməsində 2013-cü ildə ARDNF-in 

gəlirlərinin formalaşma mənbələri və xərclərin bölgüsü təqdim olunmuşdur. Lakin, Standartın 

tələbinə uyğun olaraq, hasilat sənayesindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar haqqında məlumat burada 

yoxdur. Hökumətin hər ilin büdcə qanunu layihəsi ilə birlikdə Milli Məclisə təqdim etdiyi büdcə 

zərfində hasilat sənayesindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar barəsində detallı məlumatlar olur. 

Həmin məlumatların sistemləşdirilərək Hesabatın bu hissəsinə əlavə edilməsi həm Standartın 

tələblərinə əməl etmək, həm də Hesabatı təkmilləşdirmək baxımından məqsədəuyğun olardı.  

                                                           
9 SOCAR: Maliyyə hesabatı 2013, http://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-

reports/Maliyye.hesabat.2013.pdf 
10 SOCAR: Maliyyə hesabatı 2013, səh. 46 - 52 

http://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyye.hesabat.2013.pdf
http://socar.az/socar/assets/documents/az/socar-financial-reports/Maliyye.hesabat.2013.pdf
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2.8. Standartın 3.8-ci bəndi gəlirlərin idarə edilməsi və xərclər barədə əlavə məlumatların 

hesabatlara daxil edilməsini təşviq edir. Təşviq olunan məlumatların 2013-cü il hesabatına daxil 

edilməməsi ilə bağlı ÇQ-də ümumi razılıq əldə olunsa da, QHT Koalisiyası Şurası növbəti illər üzrə 

hesabatlara bu məlumatların da daxil edilməsini ölkəmizin şəffaflıq imicinin yüksəldilməsi 

baxımından əhəmiyyətli hesab edir.  

2.9. Standartın 3.9 və 3.10-cu bəndləri ilə bağlı MHŞT Hesabatında müvafiq qeydlər edilmişdir. 

Bunula belə növbəti illər üzrə hesabatlarda bu məlumatların təkmilləşdirilməsini və daha dəqiq ifadə 

edilməsini zəruri hesab edirik. Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasında biznes fəaliyyətinin bəzi 

növləri xüsusi icazələrin (lisenziyaların) verilməsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanları ilə tənzimlənir11. Mədən sənayesində isə kəşfiyyət və hasilat fəaliyyəti üçün xüsusi 

icazələrin (lisenziyaların) verilməsi lisenziyalaşdırılmır. Bu sahədə fəaliyyət göstərmək üçün 

icazənin alınması (HPBS-lərin bağlanması prosedurları) qısa şəkildə bu Hesabatın “Müvafiq dövlət 

qurumlarının rolu və vəzifələri” bölməsində qeyd edilir. Bu zaman əsas normativ sənəd kimi Enerji 

Nazirliyinin Əsasnaməsi göstərilir12. Əsasnamədə isə prosedur çox ümumi və qısa şəkildə təsvir 

edilir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası mədən sənayesində fəaliyyətləri tənzimləyən 

normalar yerli və xarici investorlar üçün daha aydın və əhatəli şəkildə öz əksini qanunvericilikdə 

tapmalıdır. 

2.10. Standartın 3.11-ci bəndi – benefisiar sahiblik məsələsi – üzrə məlumatların MHŞT 

Hesabatlarında açıqlanması yalnız 2016-cı ildən tələb olunacaq. Rəy verdiyimiz MHŞT Hesabatında 

da qeyd edildiyi kimi, “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan 

respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə 12 iyun 2012–ci il tarixli Qanuna əsasən 

hüquqi şəxslərin təsisçisi barədə məlumatlar ölkəmizdə komersiya sirri hesab olunur. Həmin 

məlumatlar üçüncü şəxslər tərəfindən yalnız həmin müəssisələrin səhmdarlarının razılığı ilə əldə 

edilə bilər. Buna görə də Koalisiya Şurası 2016-cı il üzrə MHŞT Hesabatının hazırlıqlarının 

başlanması dövrünədək bu məsələnin həllinə nail olmaq üçün ÇQ-da müzakirələrin aparılmasını və 

müvafiq dövlət quurmlarına müraciət edilməsini məqsədəuyğun hesab edir.  

2.11. Standartın 3-cü tələbinin sonuncu – 3.12-ci bəndi sazişlər haqqında məlumatlarla bağlıdır. 

Burada qeyd olunur ki, MHŞT-ni tətbiq edən ölkələrdə neft, qaz və mineralların hasilatını 

tənzimləyən şərtlərə dair hər hansı sazişləri və lisenziyaları ictimaiyyətə açıqlamaq alqışlanır. Qeyd 

etməliyik ki, 2013-cü ilin MHŞT Hesabatının 19-20-ci səhifələrində neft və qaz yataqları üzrə 

fəaliyytdə olan sazişlərin siyahısı, sazişlərin imzalanma tarixi, saziş iştirakçıları və onların payları 

haqqında məlumatlar yerləşdirilib. Azərbaycanın neft-qaz sazişlərinin MHŞT-nin saytına 

yerləşdirilməsi ilə bağlı ÇQ-nin qərarının olmasına baxmayaraq bu məsələnin həlli nədənsə ləngiyir. 

Azərbaycan Respublikası üzrə MHŞT katibliyinin bu məsələnin həllinə diqqətini artırmasını zəruri 

hesab edirik.  

 

III. Hesabatın əsas (üzləşmə prosesi və onun nəticələri) bölməsinin təhlili  

Standartın 4-cü tələbi hökumətin hasilat sənayesindən olan bütün gəlirlərinin və hasilat şirkətlərinin 

hökumətə bütün əhəmiyyətli ödənişlərinin MHŞT Hesabatında hərtərəfli əks olunmasından 

ibarətdir. Standartın 4.1 bölümü MHŞT Hesabatında əhatə ediləcək ödəniş və gəlir növləri ilə 

əlaqədar tələbləri təsvir edir. 

                                                           
11 http://e-qanun.az/framework/898  
12 http://www.minenergy.gov.az/db/EN_Esasname.pdf  

http://e-qanun.az/framework/898
http://www.minenergy.gov.az/db/EN_Esasname.pdf
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MHŞT Hesabatında qeyd edilir ki, ÇQ-nin 10 dekabr 2014–cü il tarixli 34-cü iclasında gedən 

müzakirələrə əsasən infrastruktur müddəaları və barter tədbirlərinə dair, sub-milli ödənişlər və 

köçürmələrə dair,  habelə sosial xərclərə dair məlumatlar Azərbaycan Respublikasında tətbiq 

edilmədiyindən 2013-cü il üzrə MHŞT hesabatına daxil edilməmişdir. Başqa sözlə, qeyd 

edilənlərdən başqa hasilat sənayesi ilə bağlı bütün digər ödəniş və daxilolmalar MHŞT Hesabatında 

əksini tapmışdır.  

Hesabatın bu bölməsini öyrənilməsi və təhlili əsasında aşağıdakıları müəyyənləşdirdik:  

3.1. Xarici neft şirkətlərinin neft gəlirlərindən hökumətə etdiyi ödənişlərin məbləğində yaranan 

22,2 mln.ABŞ dolları fərqin izahını tam bitkin etmək olmaz. Belə ki, hesabatın “5.6. Düzəlişlər” 

bölməsində bu fərqin izahı cədvəli verilir (səh. 41). Oradan məlum olur ki, Bahar Energy Limited  

və Binəqədi Oil Company şirkətləri müvafiq olaraq 0,1 və 5,1 mln.ABŞ dolları məbləğində vəsaiti 

SOCAR-a köçürdükləri halda bunu şablon hesabatlarda hökumətə köçürmələr kimi göstərmişdir. 

Belə bir səhvin olması başa düşüləndir. Amma Əli Bayramlı Neft MMC və Salyan Neft MMC-nin 

müvafiq olaraq 14,4 mln və 2,6 mln.ABŞ dolları məbləğində vəsaiti səhvən niyə şablon hesabatlara 

daxil etdiyinin izahı yoxdur: bu vəsaitlər hansısa quruma köçürülməyibsə, hesabat şablonuna necə 

düşə bilərdi? Ehtimal edirik ki, müvafiq məbləğli köçürmələr hansısa formada baş verib ki, bunlar 

səhvən hesabat şablonuna daxil edilib. Buna aydınlıq gətirilməsini zəruri hesab edirik.    

3.2. Hesabatda nəqletmə və tranzit gəlirləri ilə bağlı məlumatlarda qarışıqlıq var. MHŞT 

Standartında (4.1 f bəndi) göstərilir ki, "neft, qaz və mineral ehtiyatların daşınmasından əldə olunan 

gəlir mineral ehtiyatların hasilatı sektorunda ən böyük gəlir axınlarından birini təşkil edərsə, 

hökumətdən və dövlət müəsisələrindən gəliri açıqlamaq nəzərdə tutulur".  Hazırda nəqletmə gəlirləri 

hasilat sektorunun iri gəlirləri fonunda çox az görünür. Amma buna  baxmayaraq, ölkənin geniş 

şəbəkəli nəqletmə infrastrukturunu (strateji əhəmiyyətli neft-qaz boru kəmərləri, dəniz və dəmir 

yolu daşınmaları), habelə strateji tranzit potensialını nəzərə alaraq, ÇQ bu gəlirlərin mərhələli 

şəkildə tam olaraq MHŞT hesabatına daxil edilməsinə nail olmalıdr.  

   2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatında nəqletmə və (və ya) tranzit gəlirləri ilə bağlı məlumatlar həm 

kontekstual hissədə, həm də tutuşdurmada qarışıq və səthi verlimşidir. Belə ki, nəqletmə  və tranzit 

gəlirləri Hesabatın ayrı-ayrı yerlərində fərqli adlarla təqdim olunur ki, bu da anlaşılmazlıqlar 

yaradır: 

1) 3.6-cı bölmədə (səh.31) 2013-cü ildə ARDNF gəlirlərinin formalaşma mənbələri cədvəlində 

“tranzit haqları üzrə ödənişlər “ – 8,1 mln. AZN göstərilir,    

2) 5.1-ci bölmədə xarici hasilat şirkətləri üzrə üzləşmə prosesi cədvəlində (səh. 36)  “ARDNF-ə 

nəqletmə tarifi”   - 10,3 mln.ABŞ dolları göstərilir: müvafiq dövrə olan mübadilə kursuna 

uyğun olaraq bu göstəricilər üst-üstə düşür.  

Bundan başqa, ARDNF-ın 2-13-cü il büdcəsinin icrası haqqında Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2014-cü il 22 may tarixli Sərəncamında bu gəlir mənbəyi “Neftin və qazın Azərbaycan 

Respublikasının ərazisi ilə ötürülməsindən əldə edilən gəlirlər” adı altında təqdim edilir (məbləğ – 

8,1 mln. AZN)13.  ARDNF-in 2013-cü il üzrə illik Hesabatında bu, “tranzit haqqları üzrə ödənişlər” 

kimi14 (səh. 36) verilir (məbləğ – 10,3 mln.ABŞ dolları).   

Üzləşmə prosesində bu ödəniş növü üzrə xarici hasilat şirkətləri və hökumət arasında yaranan və 

üzləşdirmə cədvəlində (səh. 36) əks olunan 6,6 mln.ABŞ dolları məbləğində kənarlaşmanın düzəlişi 

ilə bağlı Hesabatda (“5.6. Düzəlişlər” bölməsi, səh. 42-də) verilmiş izahın daha aydın şəkildə təqdim 

edilməsi zəruridir. İzahatda bildirilir ki, bu məbləğ Azərbaycan hökumətinə çatan mənfəət neftinin 

Qərb İxrac Boru Kəməri ilə ötürülməsinə görə ARDNF-in ödədiyi vəsaitdir. İzahatdan həm də belə 

                                                           
13 http://www.oilfund.az/az_AZ/huequqi-senedler/fondun-buedcesine-dair/fondun-budcesine-dair-22052014.asp  
14 http://www.oilfund.az/uploads/annual_2013az.pdf  

http://www.oilfund.az/az_AZ/huequqi-senedler/fondun-buedcesine-dair/fondun-budcesine-dair-22052014.asp
http://www.oilfund.az/uploads/annual_2013az.pdf
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çıxır ki, bu vəsaiti ARDNF ABƏŞ-ə ödəmişdir. İzahatda vurğulanır ki, “əməliyyatın xüsusiyyətinə 

görə bu fərq daimidir”. Buna görə də bu vəsaitin hərəkət mexanizminin hesabatda daha aydın 

şəkildə təqdim edilməsini zəruri hesab edirik.   

Əsas ixrac boru kəməri olan BTC-dən hökumətin əldə etdiyi dividend haqqında məlumat isə 2013-

cü ildə nə MHŞT Hesabatında, nə də ARDNF-in hesabatında verilməmişdir. Halbuki 2012-ci ilədək 

bu məlumat həmin hesabatlarda olurdu.  

3.3. SOCAR-ın hökumətə ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğində qeydə alınmış 17,0 milyon 

manatlıq fərqin izahı əlavə şərh tələb edir. Hesabatın “5.6. Düzəlişlər” bölməsində yerli şirkətin 

hökumətə ödədiyi mənfəət vergisində yaranan 17,0 milyon manatlıq fərqin səbəbi kimi 2013-cü ildə 

SOCAR-ın müəssisələrinin şəxsi vərəqələrində dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının qarşılıqlı 

əvəzləşmə protokolunun olması göstərilir. Hesab edirik ki, Müstəqil Administrator belə qarşılıqlı 

əvəzlənmənin aparılmasının hüquqi əsasını burada qeyd etməli idi, çünki yalnız bu halda qeyd 

edilən qarşılıqlı əvəzlənmənin mövcud hüquqi normalara uuğunluğunu qəbul etmək olar.  

3.4.  Hökumətə natural şəkildə təhvil verilən təbii qazın həcmi ilə bağlı informasiyada qarışıqlıq 

var. Belə ki, MHŞT Hesabatının 9-cu səhifəsində ilkin hesabat formalarına əsasən üzləşmə prosesi 

başa çatdıqdan və fərqlər aradan götürüldükdən sonra hasilat şirkətləri və Hökumət tərəfindən 

göstərilən ödənişlər və gəlirlər arasında xalis fərqi əks etdirən cədvəl verilir. Cədvəldən məlum olur 

ki, hesabat ilində Hökumət hasilat şirkətlərindən natural formada 13351,8 min m3 təbii qaz alıb, 

amma şirkətlər bu barədə məlumatı ilkin hesabat məlumatlarına bunu daxil etməyib, üzləşdirmədən 

sonra müvafiq düzəliş aparılıb. Hesabatın 36-cı səhifəsində 5.1 altbölməsinin 2-ci cədvəlində  xarici 

hasilat şirkətləri tərəfindən hökumətə edilən natural ifadədə köçürmələrin məcmusu təqdim edilib. 

Həmin cədvəlin məlumatına əsasən, Hökumət xarici hasilat şirkətlərindən 13351,8 min m3 təbii qaz 

alıb, xarici hasilat şirkətləri bu barədə məlumatı ilkin hesabata daxil etməyib, lakin üzləşdirmədən 

sonra yekun cədvəldə hasilat şirkəti məlumatı təsdiq edib və fərq aradan qaldırılıb. Hesabatın 44-cü 

səhifəsindəki məlumatlardan aydın olur ki, bu yanlışlığa yol verən, yəni həmin həcmdə təbii qazı 

təhvil verən və bu məlumatı hesabata daxil etməyən xarici hasilat şirkəti Bahar Energy Limiteddir. 

Auditor yazır ki, “Şirkət SOCAR–a köçürülən təbii qazın məbləğini daxil etməmişdir. Biz köçürmə 

aktlarını nəzərdən keçirdik və yaranmış fərqlərə dair düzəlişlər etdik”. Hesabatın 64-cü səhifəsində 

Bahar Energy Limited üzrə yekun cədvəldə də bu həcmdə təbii qazın şirkət tərəfindən hökumətə 

verilməsi əksini tapıb. 

Bununla yanaşı, Hesabatın 39-cu səhifəsində 5.4 altbölməsinin 2-ci cədvəlində yerli hasilat şirkətləri 

tərəfindən hökumətə edilən natural ifadədə köçürmələrin məcmusu əks olunub. Bu cədvəldən 

məlum olur ki, 13351,8 min m3 təbii qaz yerli hasilat şirkəti tərəfindən hökumətə təhvil verilib və 

hökumət də bu qazı aldığını təsdiq edib. Hesabatın 87-ci səhifəsində SOCAR üzrə yekun cədvəldən 

məlum olur ki, eyni həcmdə təbii qazı hökumətə təhvil verən yerli hasilat şirkəti SOCAR-dır.  

Belə çıxır ki, Hesabatın 9-cu səhifəsində hökumətə təhvil verilən və hökumətin hasilat şirkətlərindən 

aldığı natural formada təbii qazın həcmi 13351,8 min m3 olduğu halda, Hesabatın 5-ci bölməsinin 

məlumatlarında həm xarici, həm də yerli hasilat şirkətlrinin eyni həcmdə təbii qazı natural formada 

hökumətə təhvil verdiyi ortaya çıxır.   

Hesabatın “5.6. Düzəlişlər” altbölməsində xarici hasilat şirkəti olan Bahar Energy Limitedin bu təbii 

qazı SOCAR-a verdiyi göstərilir. Belə anlaşılır ki, həmin qaz Bahar Energy Limited tərəfindən 

SOCAR-a təhvil verilib, SOCAR da hökumətə verib. Burada bir anlaşılmazlıq (yaxud qarışıqlıq) 

var: SOCAR hökumət adından qazın istifadəçisi olduğu halda onun təbii qazı hökumətə təhvil 

verməsi nə deməkdir?  

Hesab edirik ki, bu məsələdə anlaşılmazlıq aradan qaldırılmalıdır: Hesabatda natural formada təbii 

qazın hasilat şirkətləri tərəfindən hökumətə (yəni onun təmsilçisi kimi SOCAR-a) təhvil verilməsi 
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göstərildiyi halda, həmin qazın SOCAR tərəfindən yenidən hökumətə təhvil verilməsinin qeyd 

edilməsinə və bunula da eyni göstəricini Hesabatda 2 fərqli formada əks etdirməklə qarışıqlıq 

yaradılmasına ehtiyac yoxdur.   

3.5. Təbii qazla bağlı yuxarıda qeyd edilən irad eynilə səmt qazının həcmi ilə bağlı da müşahdə 

olunur. Hesabatın 5.1 və 5.4 altbölmələrində eyni həcmlərdə səmt qazının həm xarici, həm də yerli 

hasilat şirkətləri tərəfindən SOCAR-a təhvil verilməsi əks olunub. Halbuki, araşdırmadan məlum 

olur ki, qeyd edilən həcmdə səmt qazını xarici hasilat şirkətləri SOCAR-a təhvil vermişdir.  

3.6. Hesabatda UGE-Lancer PTE. Ltd şirkətinin hökumətə natural formada təhvil verdiyi təbii 

qazın həcmi ilə bağlı da anlaşılmazlıq var: Hesabatın 96-cı səhifəsində (“Əlavələr” hissəsində) 

UGE-Lancer PTE. Ltd şirkəti üzrə ödənişlər cədvəlindən məlum olur ki, hesabat ilində bu şirkət 

hökumətə 5328,8 min m3 təbii qaz təhvil verib, hökumət də bunu təsdiq edib. Lakin hesabatın nə 9-

cu səhifəsindəki ümumi cədvəldə, nə 36-cı səhifəsində olan 5.1 altbölməsinin 2-ci cədvəlində, yəni 

xarici hasilat şirkətləri tərəfindən hökumətə natural formada ödənişlərində bu məbləğ əks 

olunmayıb. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Hesabatda (5.1 altbölməsinin 2-ci cədvəlində) 2013-

cü ildə xarici hasilat şirkətləri tərəfindən hökumətə natural formada 13351,8 min m3 təbii qazın 

təhvil verilməsi göstərilir və bu məbləği ödəyən xarici şirkətin Bahar Energy Limited-in olduğu 

bildirilir. Onda UGE-Lancer PTE. Ltd şirkətinin natural formada təhvil verdiyi (və hökumətin təsdiq 

etdiyi) təbii qazın həcmi yekun cədvəllərə niyə daxil edilməyib?  

3.7.  Xarici hasilat şirkətləri tərəfindən Hökumətə təhvil verilən səmt qazının həcmi ilə bağlı 

məlumatlarda qeyri-müəyyənlik var. Hesabatın 36-cı səhifəsində olan 5.1 altbölməsinin 2-ci 

cədvəlində xarici hasilat şirkətləri tərəfindən Hökumətə təhvil verilən səmt qazının həcminin 

2310248 min m3 olması göstərilir. Hesabatın əlavələr hissəsində şirkətlər üzrə hesabat cədvəlləri 

üzrə müvafiq məlumatları toplayanda isə şirkətlərin hökumətə təhvil verdiyi səmt qazının həcmi 

2304919, 1 min m3 alınır, yəni 5328,9 min m3-lik fərq yaranır. Müstəqil Administratorun buna 

aydınlıq gətirməsi tələb olunur.   

 

IV. Nəticə və tövsiyyələr  

MSŞA QHT Koalisiyası Şurası Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatını 

dərindən öyrənməklə, onun MHŞT Standartının tələblərinə uyğunluğunu qiymətləndirməklə, habelə 

zəruri araşdırma və təhlillər aparmaqla belə bir qənaətə gəlir ki:  

 Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatında hasilat sənayesinin dövlət 

gəlirlərində və ölkə iqtisadiyyatındakı rolu ilə bağlı indiyədək cəmiyyət üçün açıq olmayan, 

ölkə vətəndaşları və bütün maraq qrupları üçün əhəmiyyətli olan böyük həcmdə informasiya 

toplanmışıdır. Buna görə də bu Hesabatı hökumətin və mədən sənayesi şirkətlərinin 

fəaliyyətində şəffaflığı artırmaq istiqamətində irəliyə doğru atılmış addım hesab etmək olar;  

 Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatı əksər tələblər üzrə MHŞT 

Standartının tələblərinə uyğun hazırlanmışdır;  

 Bununla belə, Hesabatda MHŞT Standartının bir sıra tələblərinə tam və ya qismən əməl 

edilməməsi halları, habelə üzləşmə prosesi ilə bağlı çatışmzalıqlar və anlaşılmazlıqlar  

mövcuddur ki, bunlar da yuxarıda qeyd edilmişdir.  

MSŞA QHT Koalisiyası Şurası Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT Hesabatında 

qeydə alınan MHŞT Standartı ilə uyğunsuzluqların, çatışmazlıqların və üzləşmə prosesində 

müşahidə edilən anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması, növbəti illər üzrə MHŞT Hesabatlarının 

daha təkmil alınması üçün aşağıdakı təklif və tövsiyələri irəli sürür:  
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1. MHŞT üzrə Çoxtərəfli Qrupa tövsiyə olunur:  

1.1. Ölkədə hasilat sənayesinin fəaliyyətini tənzimləyən və fiskal rejimlə bağlı qanun və 

fərmanlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi müvafiq qərar və 

sərəncamların icmalının da Hesabata daxil edilməsi təmin edilsin;   

1.2. Hesabat ili ərzində hasilat sənayesinin fəaliyyətini tənzimləyən hüquqi normalarda, fiskal 

rejimdə və dövlət qurumlarının rolunda baş verən dəyişikliklərin (islahatların) Hesabatda ayrıca 

şəkildə şərhlərlə birgə daxil olunması təmin edilsin;  

1.3. Hesabat ili ərzində hasilat sənayesinin iqtisadiyyata töhfəsi barədə məlumatlarla yanaşı 

MHŞT Hesabatında ayrı-ayrı hasilat şirkətləri üzrə investisiya və məğulluq göstəricilərinin 

verilməsi məqsədəuyğundur;   

1.4. Növbəti illərin MHŞT hesabatlarına bütün yataqlar və məhsul növləri (neft, qaz, kondensat, 

qızıl, gümüş və s.) üzrə ehtiyatların həcminin daxil edilməsi şəffaflığın artırılmasına xidmət 

edərdi;  

1.5. Növbəti illər üzrə ölkə hesabatlarına MHŞT Standartın 3.5-ci tələbinə uyğun (ümumi hasilat 

həcmləri və növlər üzrə məhsulların dəyəri, ümumi ixrac həcmləri və növlər üzrə məhsulların 

ixracının dəyəri) məlumatların daxil edilməsi təmin edilsin;  

1.6. Dövlət şirkətinin borc öhdəliklərinə dair ümumiləşdirilmiş məlumatlar,  xüsusilə də SOCAR-

ın əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar üzrə qalıqlarına dair maliyyə münasibətlərini xarakterizə edən  

göstəricilərin hesabatlara daxil edilməsi üçün zəruri işləri həyata keçirsin;  

1.7. SOCAR-la  hökumət və dövlət orqanları, habelə digər dövlət şirkətləri, eləcə də SOCAR-la 

iri özəl şirkətlər və banklar arasında vəsaitlərin köçürülməsi, bölüşdürülməmiş gəlirlər, təkrar 

investisiya və üçüncü tərəfin maliyyələşdirilməsinə dair məlumatların MHŞT hesabatlarına daxil 

edilməsini diqqətdə saxlasın;    

1.8. MHŞT Hesabatında SOCAR-ın kvazi-fiskal əməliyyatları ilə bağlı məsələyə diqqəti artırsın 

və Müstəqil Administartora növbəti ilin hesabatında Standartın 3.6.b) yarımbəndi üzrə daha 

dolğun məlumatların daxil edilməsini tələb etsin;  

1.9. ÇQ-da benefisiar sahibliyin dövlət müəssisələri ilə bağlı əhatə dairəsi, SOCAR-ın kvazi-

fiskal fəaliyyətləri və sosial xərcləmələri ilə bağlı məsələlər üzrə ekspertlərin iştirakı ilə 

müzakirələr təşkil edilsin və həmin istiqamətlərdə MHŞT Standartından irəli gələn tələblərə 

aydınlıq gətirilsin;  

1.10. SOCAR-ın ölkədən xaricdə fəaliyyət göstərən törəmə, asılı və birgə müəssisələri vasitəsilə 

idarə edilən ümumi aktivləri, kapitalda dəyişiklər, layihə dövrünün müxtəlif mərhələlərində 

xərcləri ödəmək cavabdehliyi ilə bağlı məlumatların Hesabata daxil edilməsi üçün iş aparsın;  

1.11. Növbəti illər üzrə MHŞT hesabatlarına Standartda təşviq olunan məlumatların daxil 

edilməsi ölkəmizin şəffaflıq imicinin yüksəldilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğundan ÇQ bu 

istiqamətdə müvafiq addımların atılması imkanlarını müzakirə etsin;   

1.12. 2016-cı il üzrə MHŞT Hesabatına hazırlıqlar başlananadək benefisiar sahibliyin 

açıqlanması məsələsinin həllinə nail olmaq üçün ÇQ-da müzakirələr aparılmalı və zəruri 

addımlar barədə müvafiq dövlət quurmlarına müraciətlər edilməlidir;   

1.13. Azərbaycanın neft-qaz sazişlərinin MHŞT-nin saytına yerləşdirilməsi ilə bağlı ÇQ-nin 

əvvəllər qəbul etdiyi qərarlarının icrasının sürətləndirilməsi zəruriliyini bir daha MHŞT 

katibliyinin diqqətinə çatdırsın. Hasilatın pay  bölgüsü sazişlərlərin hər birinin  ictimai 

əlçatanlığının təmin edilməsi işi qısa müddət ərzində başa çatdırılsın;  
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1.14. Nəqletmə gəlirlərinin Azərbaycan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alaraq ÇQ 

nəqletmə və tranzit anlayışlarına aydınlıq gətirilməsinə çalışmalı, bununla bağlı beynəlxalq 

MHŞT İH qarşısında təşəbbüslə çıxış etməlidir;  

1.15. Növbəti illərin Fəaliyyət Planına nəqletmə gəlirlərinin hesabata daxil edilməsi və onun 

tətbiqi ilə bağlı tədbirləri daxil etsin, habelə bu sahədə texniki dəstəklə almaq üçün Beynəlxalq 

MHŞT İH-ə müraciət etsin;   

 

2. Müstəqil Administratora tövsiyə olunur: 

2.1. Ölkədə fiskal devolüsiya - hasilat sənayesinin yerli (bələdiyyə) büdcələrinə töhfəsi – ilə bağlı 

məlumatları hesabata əlavə etsin;   

2.2. Hesabatın 16-cə səhifəsində göstərilən SOCAR-la Energetika Nazirliyinin tabeçiliyi 

məsələsinə düzəliş versin, habelə Hesabatının 3.5.a bölməsində zəruri redaktə və stilistika işləri 

aparılsın;  

2.3. Hesabatda dövlət şirkətinin (SOCAR-ın) hasilat sənayesində  iştirakı ilə bağlı  hökümətlə 

maliyyə münasibətlərini tənzimləyən qayda və təcrübələrin izahatı verilsin, qarşılıqlı transferlərlə 

bağlı məlumatlar genişləndirsin. Hesabata SOCAR-ın dövlət orqanlarına ödənişləri və eyni 

zamanda, dövlətdən aldıqlarına dair məlumatlar daxil edilsin;  

2.4. SOCAR-ın müvafiq illər üzrə konsolidə edilmiş maliyyə hesabatında və digər illik 

hesabatlarda olan məlumatlardan istifadə etməklə MHŞT hesabatlarında SOCAR-la bağlı 

məlumatlar hissəsinin daha da təkmilləşdirilməsinə, hesabatda olan məlumatların Şirkətin real 

gücünü və mkanlarını daha dolğun əks etdirə bilməsinə nail olsun;  

2.5. SOCAR-dan müvafiq məlumatları əldə edib zəruri hesablamalar aparmaqla Şirkətin kvazi-

fiskal əməliyyatları barədə məlumatların MHŞT Hesabatına daxil eedilməsi istiqamətində iş 

aparsın;   

2.6. SOCAR-ın birgə, asılı və törəmə müəssisələrində mülkiyyət sahibliyi və onun səviyyəsindəki 

dəyişikliklərlə bağlı məlumatlar Standarta uyğun olaraq genişləndirilməli və hesabata SOCAR-ın 

bütün birgə və əlaqəli müəssisələri bağlı məlumatlar daxil edilməlidir;  

2.7. Standartın 3.7-ci tələbinə uyğun olaraq, hasilat sənayesindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 

haqqında detallı məlumatları Maliyyə Nazirliyindən (illik dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsi 

ilə birlikdə Milli Məclisə təqdim edilən büdcə zərfindən) əldə etməklə MHŞT Hesabatına daxil 

etsin;         

2.8. Hesabatın həm kontekstual məlumatlar, həm də tutuşdurulma prosesinin nəticələri 

hissələrində nəqletmə tarifləri və ya tranzit gəlirləri anlayışlarının dəqiqləşdirilməsini təmin etsin;  

2.9.  Tranzit gəlirləri üzrə üzləşmə prosesində xarici hasilat şirkətləri və hökumət arasında 

yaranan və üzləşdirmə cədvəlində  əks olunan 6,6 mln.ABŞ dolları məbləğində kənarlaşma bağlı 

Hesabatda verilmiş izahata aydınlıq gətirilməsini və Azərbaycan hökumətinə çatan mənfəət 

neftinin Qərb İxrac Boru Kəməri ilə ötürülməsinə görə ARDNF-in ödədiyi vəsaitin hərəkət 

mexanizminin hesabatda daha aydın şəkildə təqdim edilməsini təmin etsin 

2.10. Üzləşmə prosesinin Hesabatda təqdim edilən nəticələri ilə bağlı rəydə qeyd edilən 

anlaşılmazlıqlara (hökumətə təhvil verilən təbii qazın və səmt qazının həcmi, SOCAR-ın mənfəət 

vergisi üzrə qarşılıqlı əvəzlənmələr, xarici şirkətlərin neft gəlirlərindən hökumətə ödənişlər və s.) 
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aydınlıq gətirsin və belə qüsurların növbəti illərin hesabatlarında təkrarlanmaması üçün zəruri 

tədbirlər həyata keçirsin; 

2.11. MHŞT Standartının tələblərinə əsasən hesabata cəlb edilmiş şirkət və hökumət 

qurumlarının beynəlxalq audit standartlarına uyğun auditdən keçməsinə əminliyi təmin etsin.  

 

3. SOCAR-a tövsiyə olunur:   

3.1. SOCAR-in illik maliyyə hesabatının MSŞT Koalisiyasına üzv olan mütəxəssislərə tədqimatı 

keçirilsin,  hesabatla bağlı  yaranmış sualların cavablandırılmasını təmin etsin;  

3.2. Neft, qaz və neft məhsullarının daxili istehlakçılar üçün dünya bazar qiymətindən aşağı 

qiymətə icbari şəkildə təqdim edilməsinin Şirkətə, xüsusilə onun maliyyə durumuna təsiri ilə 

bağlı xüsusi araşdırmalar aparsın, onun kəmiyyət və keyfiyyət təsirlərini qiymətləndirsin;   

3.3. Şirkət bilavasitə özünün səlahiyyətlərinə aid olmayan, lakin ayrı-ayrı dövlət proqramlarının 

icrasında iştirak formasında həyata keçirdiyi bütün sosial xarakterli fəaliyyətlər (layihələr) üzrə 

müvafiq dövlət qurumları ilə zəruri müqavilələrin bağlanmasına nail olsun;  

3.4. Şirkətin illik hesabatlarında onun bütün sosial fəaliyyətləri üzrə, habelə idman sahəsində 

bütün fəaliyyətləri üzrə illik xərclərini əks etdirilməsini təmin etsin; 

3.5. Növbəti illər üzrə MHŞT Hesabatlarında Şirkətlə bağlı daha ətraflı və təkmil məlumatların 

əks olunması üçün ÇQ və Müstəqil Administratorla əməkdaşlığı genişləndirsin. 

 

4. Hökumətə tövsiyə olunur:  

4.1. SOCAR-ın kvazi-fiskal fəaliyyətlərinin azaldılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata 

keçirilməsi  məqsədəuyğundur;  

4.2 SOCAR-ın bilavasitə onun funksiyalarına aid olmayan istiqamətlər üzrə dövlət 

proqramlarında iştirakı hallarını, belə layihələrin icrasında Şirkətin iştirakı qaydaları dəqiq 

müəyyən edilsin;   

4.3. SOCAR-ın ayrı-ayrı  dövlət qurumlarının səlahiyyətlərinə aid sosial fəaliyyətlərin icrasına 

cəlb edilməsi hallarının aradan qaldırılması üçün zəruri tədbirlər həyata keçirilsin;   

4.4. Hasilat sənayesi məhsulları nəqlinin, tranzıt də daxil olmaqla, artımını nəzərə  alaraq pilot 

ölkə kimi 2015-ci il üzrə MHŞT hesabatına nəqletmə gəlirlərini daxil etmək təşəbbüsü ilə 

Beynəlxalq MHŞT İH-ə müraciət etsin;   

4.5.  MHŞT nəqletmə hesabatlılığının mürəkkəbliyini və texniki çətinliyi nəzərə alaraq, keçidin 

iki mərhələdə həyata keçirilməsi məqsədəuyğun sayıla bilər: 1-ci mərhələdə boru kəmərləri 

vasitəsilə daşınmadan əldə edilən gəlirlərin tam şəkildə hesabata daxil edlməsinə nail olunmalı, 

2- ci mərhələdə isə, 2016-cı ildən başlayaraq, dəmiryolu və dəniz daşımaları da əhatə 

olunmalıdır;  

4.6  Hökumət müvafiq qurumlara və nəqliyyat şirkətlərinə bununla bağlı müraciət hazırlamalı 

(xüsusiə dəniz və dəmiryolu daşınmaları), ehtiyac duyulan məlumatların təmin etməsi üçün 

onlardan dəstək göstərməsi xahiş edilməlidir.   

4.7. MHŞT Standartının tələblərinə əsasən hesabata cəlb edilmiş hökumət qurumlarının 

beynəlxalq audit standartlarına uyğun auditdən keçməsi üçün zəruri tədbirlər həyata keşirsin. 
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MSŞA QHT Koalisiyası Şurası ÇQ-ni Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il üzrə MHŞT 

Hesabatını 2015-ci ilin Fəaliyyət Planına uyğun olaraq geniş ictimaiyyətə çatdırılması üçün fəallıq 

göstərməyə və geniş tədbirlər həyata keçirməyə çağırır.  

Koalisiyası Şurası MHŞT üzrə Azərbaycan təcrübəsinin daha da təkmilləşdirilməsinə yönəldilmiş 

bu təkliflərə Hökumət Komissiyasının və şirkətlərin diqqətlə yanaşacaqlarına və bunların 

reallaşdırılması istiqamətində əməli addımlar atacaqlarına ümid edir. Bu, MHŞT prosesinə və  

hesabatlılıq sisteminə vətəndaş cəmiyyətinin inam və etibarının artmasında mühüm rol oynaya  

bilər.  

 


