
MSŞA QHT Koalisiyasının rəyi təqdim edildikdən sonra 2014-cü il MHŞT 

Hesabatında edilən dəyişikliklər barədə Koalisiya Şurasının mövqeyi 

(MSŞA QHT Koalisiyası Şurasının 27 aprel 2016-cı il tarixli 154-cü iclasında təsdiq edilib)) 

 

Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il üzrə MHŞT Hesabatı 2016-cı il fevralın 15-də 

Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) iclasında açıqlandıqdan sonra “Mineral Ehtiyatların 

Hasilatı ilə Məşğul olan Sənaye Sahələrində Şəffaflıq Təşəbbüsünün Azərbaycan 

Respublikasında tətbiqinə dair qarşılıqlı anlaşma haqqında” Memorandumun  

2.4.9.-cu maddəsinə müvafiq olaraq MSŞA QHT Koalisiyası 1 ay müddətində 

Hesabata geniş rəy hazırlayaraq ÇQ-yə təqdim etmişdi. Koalisiyanın rəyində 2013-

cü il MHŞT Hesabatı ilə müqayisədə 2014-cü il Hesabatında müşahidə olunan 

irəliləyişlər əksini tapmaqla yanaşı, bu Hesabatda təqdim edilən məlumatların 

məzmunu ilə MHŞT Standartının tələbləri arasında olan uyğunsuzluqlara dair, 

habelə hesabatın strukturu və məlumatların təqdim edilməsi formaları ilə bağlı 

iradlar qeyd edilmiş və hesabatın məzmununun təkmilləşdirilməsi istiqamətində 24 

tövsiyə verilmişdi.  

Koalisiyanın rəyi təqdim edildikdən sonra Müstəqil Administrator tərəfindən (yerli 

MHŞT Katibliyi ilə birlikdə) Koalisiyanın və Beynəlxalq Katibliyin bəzi irad və 

tövsiyələri nəzərə alınaraq 2014-cü il MHŞT Hesabatına bir sıra əlavə və 

dəyişikliklər etmişdir. Bunların sırasında aşağıdakıları göstərmək olar:  

- İxracatda hasilat sənayesinin payını əks etdirən məlumatlar Hesabata əlavə 

edilib (Hesabatın 32-ci səh.) – Koalisiyanın rəyinin 2.3 bəndində olan irad nəzərə 

alınıb;  

- Ölkənin rayonları və əraziləri üzrə hasil olunan məhsulların hasilatın həcmi və 

dəyəri ilə bağlı məlumatlar Hesabata əlavə edilib (səh. 35) – Koalisiyanın rəyinin 

2.4 bəndində olan irad və 1.3-cü tövsiyəsi nəzərə alınıb; 

- SOCAR-ın dövlət qurumları ilə münasibətlərinə dair Hesabatda olan məlumatlar 

bir qədər genişləndirilib (səh. 37-38) - Koalisiyanın rəyinin 2.5.1 bəndində olan 

irad və 1.7-ci tövsiyəsiqismən nəzərərə alınıb. Bununla belə qeyd etməliyik ki, 

SOCAR-la bağlı Hesabatda olan məlumatlar hələ də MHŞT Standartının 

tələblərinə tam uyğun gəlmir;  

- Ölkənin hasilat sənayesinə xarici və yerli hasilat şirkətlərinin cəlb edilməsi və 

HPBS-nin hazırlanması mexanizmi barədə Hesabata əlavə məlumat yerləşdirilib 

(səh. 46) – Koalisiyanın rəyinin 1.12-ci tövsiyəsi qismən nəzərə alınıb;  

- Hesabat ilində AÇG sazişi üzrə hökumətə çatan mənfəət neftinin alıcılarının adı, 

satılan neftin həcmi və dəyəri haqqında məlumatlar Hesabata əlavə edilib (səh. 

50) – 2013-cü il MHŞT Hesabatı ilə bağlı Koalisiyanın rəyində bununla bağlı 

tövsiyə vardı;  

- Sazişlər çərçivəsində hökumətə natura formasında təqdim edilən xam neftin və 

səmt qazının şirkətlər üzrə həcmini əks etdirən toplu cədvəllər Hesabata əlavə 

edilib (səh. 53-54).  



Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan MHŞT prosesinə qoşulandan bəri birinci haldır ki, 

təsdiq edilmiş MHŞT Hesabatında Koalisiyanın rəyi əsasında dəyişikliklər 

edilmişdir. Koalisiya bunu ölkədə MHŞT prosesinin inkişafı istiqamətində irəliləyiş 

hesab edir. Bununla yanaşı Koalisiya Şurası ümid edir ki, 2015-ci il üzrə MHŞT 

Hesabatının hazırlanması zamanı 2014-cü il MHŞT Hesabatı ilə bağlı Koalisiyanın 

rəyində olan digər irad və tövsiyələrin nəzərə alınması təmin ediləcəkdir. 

 


