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The meeting also named those who will represent
the Coalition in the Multilateral Group on the EITI.
Sabit Bagirov, Mubariz Tagiyev, Mahammad Tal-

ibli and Ilham Huseynli got the most votes of Council
members and won the right to represent the Coalition
in the Multilateral Group. After the Council meeting, a
meeting of new members of the Multilateral Group was
held. The meeting elected Sabit Bagirov as the group’s
coordinator.

On a meeting on 11 January, the 
Coalition for Improving Transparency
in the Extractive Industry elected a
new coordinator of its Council. As a
result of a secret vote, Zohrab Ismayil
has replaced Sevil Yuzbashova in this
position.

Coalition Council elects new coordinator
Representatives to multilateral group also named

Яİclasda MHŞT üzrə Çoxtərfli Qrupda
Koalisiyanı təmsil edəcək nümayəndələr
də müəyyənləş dirilib. Sabit Bağırov,

Mübariz Tağıyev, Məhəm məd Talıblı və İlham
Hüseynli Şura üzvlərinin daha çox səsini topla-
yaraq Koalisiyanı Çoxtərəfli Qrupda təmsil etmək
hüququ qazanıblar. Şura iclasının ardınca Çox-
tərəfli Qrupun yeni üzvlərinin ilk iclası keçirilib.
İclasda Sabit Bağırov qrupun əlaqələndiricisi
seçilib.

Koalisiya Şurasının yeni əlaqələndiricisi seçilib
Birliyin Çoxtərəfli Qrupdakı təmsilçiləri də müəyyənləşib

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması
Koalisiyası Şurasının yanvarın 11-də
keçirilən iclasında Şuranın yeni
əlaqələndiricisi seçilib. Bu məqsədlə
keçirilən gizli səsvərmə nəticəsində
əlaqələndirici vəzifəsində Sevil
Yüzbaşovanı Zöhrab İsmayıl əvəz edib.

Zöhrab İsmayıl

Sabit Bagirov
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Яksər Koalisiya üzvlərinin imzaladığı bə -
yanatda Qazaxıstanda Hasilat Səna ye -
sində Şəffaflıq Beynəlxalq  Təşəbbüsünün

icrasında fəal iştirak edən hüquq müdafiəçisinin
xuliqanlıq və polisə müqavimət ittihamı ilə həbs
olunaraq 12 gün azadlıqdan məhrum edilməsi
pislənilir və onun azad olunması tələb edilir. 

Qeyd edək ki, A. Nurqaziyeva yarım ildən çox
bir müddət ərzində Qazaxıstanın Janozen
şəhərində baş verən toqquşmalarda zərərçə -
kənlərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olub.
Qazaxıstanın vətəndaş cəmiyyəti fəalları onun
məhz bu fəaliyyətinə görə uydurma ittihamlarla
həbs edildiyini bəyan ediblər.

The statement, signed by most mem-
bers of the Coalition, condemns the
12-day imprisonment of the rights

activist on charges of hooliganism and
resistance to police and demands that

she be released from custody. Nurgazi -
yeva was actively involved in the imple-
mentation of the Extractive Industry
Trans parency Initiative in Kazakhstan.

Asel Nurgaziyeva had been defend-

ing the rights of the victims of clashes
in the town of Zhanaozen for more than
six months. Kazakhstan rights activists
believe that she has been arrested on
false charges for this very reason.

Tədbirdə ilk olaraq S.Yüzbaşova
Şuranın ötən ümumi yığıncaqdan
sonrakı dövrü əhatə edən hesa-

batını təqdim edib. Bildirib ki, 1 illik
dövrdə Koalisiyanın fəaliyyət planında
nəzərdə tutulan işlər tam icra olunub:
Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəb-
büsü ilə bağlı gənclər, ziyalılar, region
əhalisi arasında maarifləndirmə təd-
birləri keçirilib, fərdi hesabatlılıq, Tə-
şəbbüs çərçivəsində hesabatlılıq
sis  te mi nin təkmilləşdirilməsi imkanları və
digər istiqamətlərdə tədqiqatlar aparılıb,
Koalisiya üzvləri üçün hesabatların təhlili,
Təşəbbüsün genişlənməsi və sair
mövzularda təlimlər təşkil edilib. Bundan
başqa, Koalisiyanın tanıdılmasına xidmət

The Coalition for Improving Transparency in the Extractive Industry has issued a 
statement expressing protest at the arrest of the Kazakhstan representative of the Civil 
Assembly Association, civil society activist and human rights champion Asel Nurgaziyeva. 

Coalition protests at arrest of public activist in Kazakhstan

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası
Qazaxıstanda ictimai fəalın həbsinə etirazını bildirib

Azərbaycan Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Qazaxıstan Respublikası
Vətəndaş Məclisi Assosasiyasının respublika nümayəndəsi, vətəndaş cəmiyyəti fəalı, hüquq
müdafiəçisi Asel Nurqaziyevanın həbsinə etirazını bildirən bəyanatla çıxış edib.

Dekabrın 29-da Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası XVI Umumi yığıncağı keçirilib.
Yığıncağa Koalisiya Şurasının əlaqələndiricisi Sevil Yüzbaşova, Şura üzvləri Zöhrab İsmayıl və İlqar
Hüseynli sədrlik ediblər.

Koalisiyanın Ümumi yığıncağı keçirilib
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S.Yuzbashova presented a report on
the activities of the Council since the
previous general assembly. It was

indicated that all the activities on the
Coalition’s action plan have been imple-
mented in the course of one year: aware-
ness activities related to the Extractive

Industry Transparency Initiative held
among youth, intellectuals and the rural
population, studies conducted on individ-
ual reporting, opportunities for improving
the reporting system within the the Initia-
tive framework, and trainings organized

for Coalition members on report analysis,
enhancement of the Initiative, etc. 

Additionally, English and Azerbaijani
language booklets and a quarterly bul-
letin describing the Coalition activities
(also in two languages) have been pub-
lished. Members of the Coalition have
attended various international events,
while our experts have provided training
for their colleagues from countries of
the Eurasian region. 

Speaking about future plans, S.
Yuzbashova said the Coalition was
faced with certain funding problems and
that the Council was working to resolve
it. After a brief debate, the meeting ap-
proved the activities of the Council.

Then a member of the Monitoring
Group, Sevil Allahverdiyeva, spoke about
the activity of the Group. She said it was
impossible to organize effective work due
to the resignation of several members of
the group. After discussion, the decision
was made to appoint new members of the
group and organize the group’s activity in
accordance with the Coalition’s bylaws. 

A representative of the Coalition to
the Multilateral Group, Gubad Ibadoglu,
provided extensive information about the
Group’s activity. He said all the decisions
passed by the Group had been executed.
Most of the Coalition’s proposals on pro-
moting the Initiative have been approved
and work was currently under way on
several important issues. Then, Council
member Zohrab Ismayil spoke about a
new strategy of the “Publish What You
Pay” Coalition and its possible impact on
Azerbaijan’s civil society. Council mem-
ber Sabit Bagirov provided the meeting
participants with detailed information on
the EITI and its prospects, future develop-
ment of the Initiative, the importance of
the changes to be introduced to the in-
ternational rules of the Initiative, and an-
swered questions from the audience. 

In the end, discussion was held on
the State Oil Fund’s investment in for-
eign countries, in particular in real estate
projects in Russia. Considering the seri-
ous concern over the media publications
regarding the acquisition of several
properties in Moscow, the meeting rec-
ommended that the Coalition Council
ask the State Oil Fund for an explana-
tion. The meeting also voiced concern
over the current state of Azerbaijan’s civil
society and recommended that the
Council issue a statement in this respect.

The Coalition for Improving Transparency in the Extractive
Industry conducted its 16th general assembly on 29 Decem-
ber. The meeting was chaired by the coordinator of the
Coalition Council, Sevil Yuzbashova, and members of the
Council Zohrab Ismayil and Ilgar Huseynli.

Coalition holds general assembly

edən ingilis və Azərbaycan dillərində
buklet, birliyin fəaliyyətini əks etdirən
rüblük informasiya bülleteni (iki dildə)
nəşr edilib. Koalisiya üzvləri hesabat
dövründə müxtəlif beynəlxalq tədbirlər -
də fəal iştirak ediblər, ekspertlər
Avrasiya regionu ölkələrindəki həm kar -
larına tə lim və treyninq keçiblər.
Gələcək plan lar dan danışan S.Yüz -
başova Koalisiyanın növ bəti dövr
fəaliyyətinin maliyyələş məsi sahəsin də
problemlərin olduğu nu, Şu ranın bu
problemi aradan qal dır maq üzərində
çalışdığını da yığın caq işti rak çılarının
diqqətinı çatdırıb. Qısa müzaki rə lər dən
sonra Şuranın fəaliyyəti yı ğın caq
tərəfindən qənaət bəxş heasab edilib.

Daha sonra Monitorinq qrupunun
üzvü Sevil Allahverdiyeva qrupun fəaliy -
yəti haqqında danışıb. Bildirib ki, bir
neçə üzvün istefa verməsi nəti cəsində

qrupun effektiv fəaliyyətini təşkil etmək
mümkün olmayıb. Müza kirələrdən son -
ra qərara alınıb ki, növ bəti dövr üçün is-
tefa verən üzvlərin digərləri ilə əvəz
olunması və qrupun fəaliyyətinin Koal-
isiya əsasnaməsinə uyğun qurul ması
üçün zəruri addımlar atılsın. 

Koalisiyanın Çoxtərəfli Qrupdakı
təm silçisi Qubad İbadoğlu Qrupun
fəaliy yəti haqqında geniş məlumat
verib. Bildirib ki, Qrupun iclaslarında
qəbul edilən qərarların hamısı icra ol-
unub. Koalisiyanın Təşəbbüsün gedişi ilə
bağlı irəli sürdüyü təkliflərin çoxu qəbul
edilib, bir sıra mühüm məsələ lərlə bağlı
işlər aparılır. Şura üzvü Zöh rab İsmayıl
“Ödədiyini Açıqla” Koa   li si  ya sının yeni
strategiyası və onun Azərbaycan və -
təndaş cəmiyyə ti nə mümkün təsirləri
barədə məlumat verib. Şura üzvü Sabit
Bağırov isə MSŞT və perspektivlər,

Təşəbbüsün gələcək inki şafı, Təşəb -
büslə bağlı beynəlxalq qaydalara edilə -
cək dəyi şik liklərin mahiy yəti barədə
yığıncaq iştirakçılarını ətraflı məlumat -
landırıb, eyni zamanda onları maraqlan -
dıran sualları cavablandırıb.

Yığıncağın sonunda Dövlət Neft
Fondunun xarici ölkələrdə, xüsusilə də
Rusiyada daşınmaz əmlaka inves tisiyası
barədə məlumatlar müzakirə edilib.
Yığıncaq Moskvada əldə edilən əmlakla
bağlı KİV-də yayılan məlu mat ların ciddi
narahatlıq doğurduğu nu nəzərə alaraq,
Koalisiya Şurasına Neft Fonduna mü-
vafiq açıqlama verilməsi ilə bağlı müra -
ciət etməyi tövsiyə edib. Yığıncaq
həm çinin Azər baycanın vətəndaş cə -
miy yəti nin möv cud vəziyyəti ilə bağlı
narahatlıqlarını bildirərək, Şuranın
bununla əlaqədar olaraq bəyanatla çıxış
etməsini töv siyə edib.      
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Müraciətdə bildirilir ki, Koalisiyanın məqsədi hasilat
şirkətlərinin hökumətə ödəmələrində şəffaflığın
və hesabatlılığın artırılmasına nail olmaqdır: “Bu

məqsədə nail olmaq üçün Təşəbbüsə qoşulan hər bir
ölkədə hökumətin, həmin ölkənin mədən sənayesindəki
hasilat  şirkətlərinin (özəl və ya dövlət mülkiyyətində
olmasından asılı olmayaraq), vətəndaş cəmiyyətinin və
beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimada
əsasən birgə fəaliyyət göstərməsi zəruridir. MSŞT bey -
nəlxalq təşəbbüsdür və artıq ciddi qlobal prosesə çev -
rilmişdir: Avropa, Asiya, Afrika və Latın Amerikasının
30-dan çox ölkəsi bu təşəbbüsə qoşulmuşdur.

Təbii sərvətlər və ondan əldə olunan gəlirlərdən səmərəli
istifadə etmək hazırda qlobal problemlərdən biri olmaqla,
Azərbaycanın da qarşısında duran əsas məsələlərdəndir.
Həm bugünkü nəsl, həm də gələcək nəsillər bu gəlirlərdən
faydalanmaq hüququna malikdirlər. İnsanların neft gəlir -
lərinin səmərəli xərclənməsi prosesində iştirakını sürətlən -
dirmək üçün gəlirlərin onlara da məxsus olduğunu
aşı la maq la yanaşı, dövlət büdcəsi, gəlirlərin həcmi və
xərclənmə təyinatı barədə vətəndaşların məlumatlandırıl -
masına ciddi ehtiyac vardır.” 

Şirkətləri belə məlumatların ölkənin bütün vətəndaşları
üçün əlçatan olmasına yardımçı olmağa dəvət edən Koalisiya
onları hökumətlə imzaladıqları Hasilatın Pay Bölgüsü (HPBS)
Sazişlərinin mətnlərinin MSŞT-nin İnternet səhifəsində açıq -
lanmasını və saytda yerləşdirilməsini təmin etməyə çağırıb.

Koalisiya şirkətləri sazişləri
açıqlamağa çağırdı

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması
Koalisiyası Azərbaycanda Mədən Sənayesində
Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsünün icrasına
qoşulmuş şirkətlərə müraciət edib. 

Coalition urges companies
to disclose agreements

The Coalition for Improving Transparency in
the Extractive Industry has issued an ad-
dress to the Azerbaijani companies that have
joined the Extractive Industries Trans-
parency Initiative.

The address indicates that the Coalition’s objective is to
increase transparency and accountability of the pay-
ments made by producing companies to the govern-

ment. “In order to achieve this objective, it is necessary for
the governments, companies (irrespective of their form of
ownership), civil societies of the countries that have joined
the initiative, as well as international organizations, to work
together in an atmosphere of mutual trust. The EITI is an in-
ternational initiative that has already become a serious
global development. More than 30 countries from Europe,
Asia, Africa and Latin America have already joined the ini-
tiative. 

The effective use of revenues obtained from the sale of
natural resources is currently one of the global problems that
is also facing Azerbaijan.  Both the present and future gen-
erations have the right to take advantage of these revenues.
In order to enhance public engagement in the effective dis-
tribution of revenues, in addition to explaining that the every
citizen owns a share of the revenue, it is necessary to inform
the population about the state budget, the volume of rev-
enues and its expenditure.” 

The Coalition encouraged companies to make this infor-
mation accessible to all citizens and urged them to disclose
the Production Sharing Agreements they have signed with
the Government of Azerbaijan via the EITI-Azerbaijan web-
site.

Koalisiya ekspertləri Tacikistanda hesabatlılıq və 
açıq hökumətdən danışıblar

Noyabrın 12-də Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının ekspertləri Fuad Rəsulov
və İnqilab Əhmədov Tacikistanda şirkətlər və hökumət orqanları üçün Mədən Sənayesində Şəffaflıq
Beynəlxalq Təşəbbüsünün icrası çərçivəsində hesabatlılıqla bağlı 1 günlük təlim keçiblər.

F.Rəsulovun verdiyi məlumata görə, Gəlirlərə
Nəzarət İnstitutunun nümayəndəsi Qalib Əfən -
diyevin də iştirak etdiyi treyninq Almaniya

Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən təşkil ol-
unub: “Treyninqdə xarici və yerli şirkətlərin, dövlət
qurumlarının nümayəndə ləri iştirak edirdilər. Biz onlara
hesabat formaları, onlara daxil edi lən məlumatlar,
onların doldurulma sı, məlumatların tutuşdurulması ba -
rə də ətraflı məlumat verdik. Noyabrın 13-14-də keçirilən
beynəl xalq konfransda Tacikistan hökumə tinin MSŞT-nin
icrasına başlamaq barədə qərarı elan edildi. Həmin
tədbirdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Azərbaycan və Monqo-
lustan nüma yən dələri öz ölkəsinin Təşəb büsün icrası
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Coalition experts speak on reporting and open 
government in Tajikistan

According to F. Rasulov, the training, also attended by
a representative of the Revenue Management Insti-
tute, Galib Afandiyev, was organized by the German

Organization for International Cooperation. “The training
was joined by representatives of foreign and local compa-
nies and government agencies. We provided extensive in-
formation on reporting forms, the data included therein,
ways of filling them out, and verification of information. The
decision of the Tajik government to launch the EITI was an-
nounced at an international conference held on 13-14 No-
vember. Representatives of Kazakhstan, Kyrgyzstan,
Azerbaijan and Mongolia spoke on the experience of their
respective countries in the implementation of the Initiative.”

The conference was organized by the Eurasia network
of the International Coalition Publish What You Pay. F. Ra-
sulov made a presentation on one-year activity of the Mul-
tilateral Group in Azerbaijan, the available results and
challenges. A representative of the International Secretariat,
Dorjdari Namkhaijantsan, made a presentation about the
changes in the EITI procedures. According to him, the
changes, to be approved at an international EITI conference
to be held in Sydney in May 2013, aim to improve the qual-
ity of the Initiative. 

Discussions were also held on the Open Government
Initiative. Representatives of Azerbaijan and Ukraine made
presentations on the subject.

On 12 November, experts of the Coalition for Improving Transparency in the Extractive In-
dustry, Fuad Rasulov and Ingilab Ahmadov, attended a one-day training session on report-
ing for companies and government agencies as part of the Extractive Industry
Transparency Initiative.

sahəsindəki təcrü bəsin dən danışdı.”
Qeyd edək ki, tədbir Beynəlxalq Ödədiyini Açıqla

Koalisiyasının Avrasiya şəbəkəsi tərəfindən təşkil olunub.
F.Rəsulov tədbirdə  Azərbaycanda Çoxtərəfli Qrupun 1
illik fəaliyyəti, əldə olunan nəticələr, qarşıya çıxan
problemlər barədə məruzə ilə çıxış edib. Tədbirdə MSŞT
qaydalarındakı dəyişikliklər barədə Beynəlxalq Katibliyin
nümayəndəsi Dorjdari Namkhaijantsan məruzə edib.

Onun verdiyi məlumatdan aydın olub ki, 2013-cü ilin
mayında Sidneydə keçiriləcək MSŞT üzrə beynəlxalq
konfransda qəbulu gözlənilən dəyişikliklər bilavasitə
Təşəbbüsün icrasında keyfiyyət dəyişikliyinə nail olmaq
məqsədi daşıyır. Tədbirdə həmçinin Açıq Hökumət
Təşəbbüsü ilə bağlı müzakirələr aparılıb, Təşəbbüsə
qoşulmuş  Azərbaycan və Ukraynanın nümayəndələri
proses barədə məruzə ilə çıxış ediblər.

Koalisiyanın yeni üzvləri Demokratik Təşəbbüslər və
Sosial İnkişaf, Sosial və Mədəni İnkişafa Yardım,
Müasir Qadın və Cəmiyyət, Azərbaycan İnsan

Hüquq və Azadlıqlarının Müdafiəsi Komitəsi, Mədəniy -
yətlərin Təbliği və Xalq Yaradıcılığına Dəstək, Vətəndaş
Təşəbbüslərinə Dəstək və Məşəl ictimai birlikləridir.

Koalisiya üzvlərinin 
sayı artıb

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması
Koalisiyasının sıraları genişlənib. Koalisiya
Şurasının qəbul etdiyi qərarla 6 ictimai birlik
üzvlüyə qəbul edilib.

Number of Coalition 
members grows

The ranks of the Coalition for Improving Trans-
parency in the Extractive Industry are growing.
By a decision of the Coalition Council, six pub-
lic associations have become its members.

The new members of the Coalition are public associa-
tions for Democratic Initiatives and Social Development,
for Assistance to Social and Cultural Development, the

Modern Woman and Society, the Azerbaijani Committee for
the Protection of Human Rights and Freedoms, for Support
in the Promotion of Culture and Folk Art, for Support of Civil
Initiatives, and the Flame.
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Иclasda Azərbaycanın hasilat sekto -
runda bağlanmış sazişlərin MSŞT-
Azərbaycanın İnternet saytında

yer ləş dirilməsi məsələsi də müzakirə
edilib. Qərara alınıb ki, Mədən Səna -
yesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası
sazişlərin açıqlanmasına etiraz edən şir -

kətlərə xüsusi məktubla müraciət etsin.
Eyni zamanda MSŞT üzrə Katiblik də bu
istiqamətdə səylərini davam etdirsin. 

MSŞT üzrə katibliyin rəhbəri Fərid
Fərzəliyevin təqdimatından sonra
Çoxtərəfli Qrup özünün 2013-cü ildəki
iş planını da qəbul edib. Bundan

əlavə, Azərbaycanın Təşəbbüsə qo -
şul masının 10 illiyi qeyd olunacaq
2013-cü ildə Bakıda MSŞT üzrə
beynəlxalq konfransın keçirilməsi də
müzakirə olunub. Konfransın sentyabr
ayında keçirilməsi qərara alınıb.

Dekabrın 21-də  Çoxtərəfli Qrupun
18-ci iclası keçirilib. Bu iclasda da işçi
qrupda Memoranduma dəyişikliklər
üzrə işlərin nəticələrilə bağlı müzaki -
rələr aparılıb və qərara alınıb ki, bu
istiqamətdə işlər davam etdirilsin. 

Bunun ardınca  şirkətlər və hökumət
tərəfindən MHŞT hesabatlarının bey nəl -
xalq standartlara uyğun auditdən keç -
miş rəqəmlər əsasında hazırlanması və
MHŞT-nin yeni strategiyası çərçivə sində
HPBS-lərin açıqlanmasına dair Beynəl -
xalq Katibliyin sorğusu ilə bağlı müzaki -
rələr aparılıb. ÇQ-nin qərarla rının icrası
barədə hesabatın da dinlə nildiyi iclasda
Qrup üzvü Qubad İbad oğlu MHŞT Koa -
li siyasında qərarla rın qəbulu mexanizm -
ləri, eləcə də MSHT-nin Azərbaycanda
və Azərbay candan kənarda təbliğatı
məsələlərinə dair təqdimatlarla çıxış
edib. Koalisiya nın daha bir təmsilçisi
Sabit Bağırov MSŞT üzrə hesabatları
tutuşduracaq auditorun seçim meya -
rının təkmilləş dirilməsi ilə bağlı Koalisi -
yanın təkliflərini təqdim edib.

Oktyabrın 2-də Azərbaycanda Mədən Sənayesində Şəfaflıq
Beynəlxalq Təşəbbüsü üzrə Çoxtərəfli Qrupun(ÇQ) 17-ci iclası
keçirilib. İclasın gündəliyinə çoxsaylı məsələlər daxil edilib. 
İlk olaraq Təşəbbüsün icrasında iştirak edən tərəflər arasında
imzalanmış Anlaşma Memorandumunun yeni variantının
hazırlanması sahəsində vəziyyət müzakirə edilib. Qərara alınıb ki,
işçi qrup bu işi sürətləndirsin.

Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə Çoxtərəfli
Qrupun 2013-cü il üçün iş planı

qəbul edilib

The meeting also discussed the issue
of publishing the agreements signed
in Azerbaijan’s manufacturing sec-

tor on the EITI-Azerbaijan web-site. The
decision was made that the Coalition for
Improving Transparency in the Extractive
Industry would send a letter to the com-
panies opposed to the disclosure of the
agreements. The EITI Secretariat will also
continue its efforts in this direction. 

After a presentation by the head of
the EITI Secretariat, Farid Farzaliyev, the
Multilateral Group passed its action
plan for 2013. Additionally, the possi-
bility of conducting an international
conference on the EITI in Baku in 2013,
the 10th anniversary of Azerbaijan’s ac-
cession to the Initiative, was discussed.
The decision was made to conduct the
conference in September.

The 18th meeting of the Multilateral
Group was held on 21 December. This
meeting also discussed the results of the
changes made to the Memorandum
and the decision was made that work in
this direction would be continued. 

Then, discussions were held following
an enquiry by the International Secretariat
regarding the preparation of EITI reports in
accordance with international standards
and the EITI’s new strategy for the disclo-
sure of PSAs. The meeting also heard a re-
port of the Multilateral Group on the
im plementation of decisions. Group mem -
ber Gubad Ibadoglu made a presentation
on the procedure of decision-making at the
EITI Coalition and pro motion of the EITI in
and outside Azer bai jan. Another member
of the Coalition Sabit Bagirov compared
the EITI reports and submitted the Coali-
tion’s proposals on improving the auditor’s
selection criteria.

The 17th meeting of the Multilateral Group for the Extractive
Industries Transparency Initiative was held in Azerbaijan on
2 October. The meeting agenda included a number of issues.
First, a discussion was held on the situation surrounding the
preparation of a new version of the Memorandum of Under-
standing signed by parties involved in the implementation of
the Initiative. The decision was made that the working group
would expedite work on the issue.

Multilateral Group on Transparency
Initiative adopts action plan for 2013
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Təklif olunan dəyişikliklər barədə
MSŞT Beynəlxalq Katibliyinin
rəhbəri Yonas Moberq məlumat

verib. İlk qrup təkliflər Təşəbbüs
çərçivəsində açıqlanan hesabatlarla
bağlıdır. Bura ilk növbədə hesabat-
larda mədən sənayesindən əldə
edilən bütün növ gəlirlər, sektorda
çalışan şirkətlərin hökumətlərə etdik -
ləri bütün növ əhəmiyyətli ödəniş -
ləri(mötəbərliyini təsdiq edən sənədə
əsaslanmaqla), sosial ödənişlər, sek-
torun iqtisadiyyatda payı, hökumətin
və büdcə sisteminin sektordan
gəlirləri və xərclərinə dair məlumat -
ların əksini tapması daxildir. MSŞT
qaydalarına ediləcək daha bir
dəyişiklik hökumətlərin sektordan
əldə etdikləri gəlirlərin bölgüsünə -
xərclənməsinə dair məlumatları da
hesabatlara daxil etməyə təşviq
olunması barədədir. Müzakirələrdən
sonra qərara alınıb ki, bu məlumat -
ların hesabatlara daxil edilməsi
məcburi olsun. Beynəlxalq Katibliyə
bu məlumatları əhatə edəcək hesabat
formasının nümunəsini hazırlamaq
tapşırılıb. 

Təşəbbüs üzrə qaydalara edilməsi
təklif olunan mühüm bir dəyişiklik
hesabata daxil edilən məlumatların
mötəbərliyinin müstəqil auditor tərə -
fin dən təsdiq olunmasını nəzərdə
tutur. Həmin auditora lazım gəldikdə
hesabatlardakı məlumatların doğrulu -
ğunu yoxlamaq üçün onu verən
mənbələrdə müvafiq audit aparmaq
səlahiyyəti veriləcək. Azərbaycan
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən
dəyişikliklərdən biri də hesabatların
fərdi qaydada – yəni şirkətlər üzrə
ayrılıqda açıqlanması barədədir. Digər
bir dəyişiklik hesabatlılığa qoşulmuş
dövlət şirkətlərinin iri köçürmələri,
onların maliyyələşməsi barədə məlu -
matların hesabatlara daxil edilməsidir.
Belə şirkətlər öz ölkələrində həyata
keçirdikləri sosial sərmayə proqram -

ları na, infrastruktur layihələrinə ayır -
dıqları vəsaitlər, həmçinin subsidiyalar
barədə məlumatları da açıqlamalı ola-
caqlar. 

İdarə Heyəti həmçinin ciddi ma -
neə lər olmadığı hallarda Təşəb büsü
icra edən ölkələrin mədən sənaye -
sində işləyən şirkətlərə verilən lisen-
ziyalar barədə baza məlumat larının da
açıqlamalarının təşviq olunması
barədə dəyişiklik hazırlayıb. Hasilatla
bağlı sazişlərin tam, yaxud qismən
(kommersiya sirri sayılan məlumatlar
istisna olmaqla) açıqlan ması barədə
dəyişikliklə bağlı heyət üzvləri konkret
razılığa gələ bilmə yiblər. Bu məsələ
2013-cü ilin fevralında Osloda
keçiriləcək növbəti iclasadək icraçı
ölkələrlə müzakirə olunacaq. 

Qaydalardakı yeniliklərdən biri
hasilat sektoru məhsullarının(neft,
qaz, minerallar və sair) daşınmasın -
dan əldə edilən gəlirlərin də açıq -
lanması ola bilər. İdarə Heyəti bu
prosesi təkidlə təşviq etməyi nəzərdə
tutan dəyişiklik hazırlayıb. Bundan
əlavə, Təşəbbüsü icra edən ölkələrdə
layihələr üzrə keçirilən tenderlərlə
bağlı məlumatların(müraciətçilər, tək -
lif olunan maliyyə, qalib və sair) da
açıqlanması təklif olunur. 

Beynəlxalq qaydalarda çoxtərəfli
qrupların fəaliyyəti ilə bağlı da
dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutulur.
Dəyişiklik qrupların hər il üzrə dəqiq
iş planının hazrılanaraq ictimaiyyətə
açıqlanmasını ehtiva edir 

Dəyişikliklər Təşəbbüsün icrasında
iştirak edən vətəndaş cəmiyyətindən
də yan ötməyəcək. Belə ki, Lusakada
qəbul olunmuş qərara əsasən
Sidneydə keçiriləcək beynəlxalq kon-
fransdan sonra vətəndaş cəmiyyətinin
prosesdə iştirakını effektivlik baxı -
mından qiymətləndirəcək xüsusi işçi
qrupu yaradılacaq. 

Təklif olunan dəyişikliklər qəbul ol-
unarsa, dəyərləndirmə (validasiya)

pro sesini keçərək Təşəbbüsün tam -
hüquq lu üzvü statusu alan ölkələr hər
3 ildən bir yenidən bu prosesi
keçəcəklər. Bundan əlavə, dəyərlən -
dirməni aparacaq auditor şirkətinin
ilkin seçimi, müsabiqə təkliflərinin
qiymətləndirilməsi, onunla müqavilə
bağlanması işlərini MSŞT üzrə Bey -
nəlxalq katiblik həyata keçirəcək. Eyni
zamanda dəyərləndirmə prosesinə
çəkilən xərclərin böyük hissəsi
indikindən fərqli olaraq ölkələr deyil,
Beynəlxalq İdarə Heyəti tərəfindən
qarşılanacaq. 

Müzakirələrdən sonra qərara alınıb
ki, Beynəlxalq katiblik tərəfindən qay-
dalara dəyişiklikləri əks etdirən
ümumi layihə hazırlansın.

İclasda həmçinin Beynəlxalq kati-
bliyin 20-ci iclasdan sonrakı dövrə
dair hesabatı dinlənilib. Daha sonra
isə validasiya üzrə komitənin hesabatı
müzakirə olunub. Qərara alınıb ki,
Çad Respublikasına tamhüquqlu üzv
statusunun verilməsi məsələsinə
orada həyata keçirilən validasiyanın
nəticələrinin qiymətləndirilməsi bitən -
dən sonra baxılsın. Qvineya və İraqda
keçirilən validasiyaya dair yekun
hesabatların müzakirəsindən sonra
bu ölkələrə tamhüquqlu üzv status-
nun verilməsi də təxirə salınıb.

Bütün tələblərə əməl edən
Mozambikə isə belə status verilib.
Siyasi böhran yaşayan Madaqasqarın
namizəd statusunun dayandırlması
barədə qərar da təxirə salınıb. 

İdarə Heyəti özünün 2013-cü ilə
dair iş planını, o cümlədən may
ayında Sidneydə keçiriləcək bey -
nəlxalq konfransa hazırlıq məsələ -
lərini də müzakirə edib.

Oktyabrın 25-26-da Zambiyanın paytaxtı Lusakada Mədən Sənayesində Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsü
(MSŞT) üzrə İdarə Heyətinin 21-ci iclası keçirilib. İclasın gündəliyində duran əsas məsələ Təşəbbüsün
inkişafında ciddi keyfiyyət dəyişikliyinə gətirə biləcək dəyişikliklər layihəsinin müzakirəsi olub. 

Hasilat Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü üzrə 
qaydalarda ciddi dəyişikliklər ediləcək

EITI dünyada | EITI in the World 



Major changes to be introduced to Extractive Industry
Transparency Initiative regulations

Information on the proposed changes
was provided by the head of the EITI In-
ternational Secretariat, Jonas Moberg. 
The first group of proposals relates

to the disclosure of reports within the Ini-
tiative framework. This includes informa-
tion on all types of revenue obtained by
the extractive industry, all significant pay-
ments from companies to the govern-
ment (with reference to documentary
evidence), social payments, the share of
the sector in the economy, revenue and
expenditure of companies and the
budget system within the sector. Another
change to the EITI rules has to do with
the proposed disclosure by governments
of information pertaining to the sharing
and spending of the revenue. After dis-
cussions, the decision was reached to
make the disclosure of this information
mandatory. The International Secretariat
has been tasked with preparing a report-
ing form reflecting this information. 

Another of the proposed important
changes to the Initiative regulations en-
visages independent auditor verification
of the information incorporated into a
report. Such an auditor will be empow-
ered to verify the sources of the informa-
tion provided. Another change that is
seen as important to Azerbaijan involves
companies disclosing reports individu-
ally. Yet another change relates to the
disclosure of information on payments
and financing of major public compa-
nies. Such companies will be required to
disclose information on the public in-
vestment programs they implement in
their respective countries, allocations for
infrastructure projects and subsidies. 

The Board of Directors has also pre-
pared changes on the disclosure of in-
formation regarding the licenses issued
to companies active in the extractive in-
dustry of a country that has joined the Ini-
tiative. Members of the Board have failed
to reach agreement on full or partial dis-
closure of information on production

agreements (when such information does
not represent a commercial secret). This
issue will be discussed again at the next
meeting in Oslo due in February 2013.

Another proposed change has to do
with the disclosure of revenue obtained
from the transit of extractive industry
products (oil, gas, minerals, etc.). The
Board of Directors has prepared a
change that encourages such disclo-
sure. Additionally, it is proposed to dis-
close information related to the bidding
process in countries (applications, of-
fered funding, winner, etc.).

The international regulations may also
be changed in relation to the activity of
multilateral groups. According to the
change, the groups will be required to pre-
pare and disclose detailed annual reports.

The changes will also affect civil soci-
ety. Thus, according to the decision made
in Lusaka, a special working group will
be set up after the international confer-
ence in Sydney to assess the contribution
of the civil society to the process. 

If the proposed changes are ap-
proved, the countries that are fully-
fledged members of the Initiative will be
required to undergo the validation
process once every three years. Besides,
the initial choice of the auditor to conduct
the validation, evaluation of bids and

signing of the agreement with it will be
carried out by the EITI International Sec-
retariat. Most of the expenses incurred on
the validation process, in contrast to the
current practice, will be reimbursed by the
International Board of Directors. 

At the end of the discussion, the de-
cision was made that the International
Secretariat would prepare a final draft of
the proposed changes.

The meeting also heard a report cov-
ering the period since the International
Secretariat’s 20th meeting. Then a re-
port of the validation committee was dis-
cussed. The decision was made that the
issue of providing the Republic of Chad
with the status of a fully-fledged member
would be considered after the assess-
ment of validation results there. After dis-
cussion of final validation reports of
Guinea and Iraq, the provision of fully-
fledged membership to them was ad-
journed. Mozambique, which has
complied with all the requirements, has
been provided with the status. The deci-
sion to suspend Madagascar’s status of
a candidate was postponed due to a po-
litical crisis in the country. 

The Board of Directors also dis-
cussed its action plan for 2013, includ-
ing preparations for the international
conference due in Sydney in May.

The 21st meeting of the Board of Directors of the Extractive Industry Transparency Initiative
was held in Lusaka, Zambia, on 25-26 October 2012. The key issue on the meeting agenda was
to discuss proposed changes that could bring about qualitative improvement of the Initiative.
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Hesabat qızıl, almaq, dəmir filizi,
boksitlər, rutil və neft hasilatı sek-
torunda çalışan 19 şirkətin məlu -

matlarını əhatə edib. İlk dəfə 2008-ci ildə
hesabatlığa qoşulan neft hasilatından 2008-
2010-cu illərdə əldə edilən gəlirlər ümumi
sektordan alınan gəlirlərin 18 faizini təşkil
edib.

Vətəndaş müharibəsi yaşayan ölkədə
təbii sərvətlər uğrunda kəskin mübarizə olsa
da, hasilat sektoru Syerra-Leone iqtisa -
diyyatında elə böyük paya malik deyil –
2010-cu ildə bu sektordan əldə edilən
gəlirlər ixracatın 2 faizindən bir qədər çox-
unu və ÜDM-in 0,35 faizini təşkil edib.
Təşəbbüs çərçivəsində açıqlanan hesabatlar
göstırir ki, hasilat sektorundan gəlirlər çox
cüzidir və 2006-2010-cu illər ərzində artım
baş verməyib.

Syerra-Leone hasilat sektorundan gəlirlərə dair 
ikinci hesabatını açıqlayıb

Syerra-Leone Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün icrası çərçivəsində sayca ikinci hesabatını
açıqlayıb. 2008-2010-cu illəri əhatə edən hesabatdan aydın olur ki, bu dövr ərzində ölkə hökuməti
mədən hasilatından 18,5 milyon dollar əldə edib. 6 milyon nəfər əhalisi olan ölkə üçün bu, ildə
adambaşına 1 dollar deməkdir.

The report contains information
from 19 companies engaged in
the country’s gold, diamond, ore,

bauxites, rutile, and petroleum indus-
tries. The country joined the initiative in
2008. The oil revenue obtained in
2008-2010 accounts for 18 per cent of
the sector’s total. 

Although Sierra Leone is lacerated by
civil war and fierce fight for natural re-
sources, the mining sector is not the
biggest contributor to its economy. In
2010, this sector accounted for 2 per
cent of the country’s exports and 0.35
per cent of the GDP. The reports dis-
closed within the framework of the Ini-
tiative indicate that mining revenues are
very insignificant and there was no
growth in the 2006-2010 period.

Sierra-Leone discloses second mining revenue report
Sierra Leone has disclosed its second Extractive Industries Transparency Initiative report.
The report, covering 2008-2010, says that the government has received $18.5 million from its
mining industry. For a country with a population of 6 million people this means $1 per capita
a year.
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Qeyd edək ki, hər üçü dekabr
ayında gerçəkləşən alqı-satqı
əməliyyatlarından sonuncu su

– Moskva şəhərindəki binanın alınması
ilə bağlı kütləvi informasiya vasitələ -
rində cəmiyyətdə ciddi rezonansa sə -
bəb olan məlumatlar yer alıb.
Mə lu matların mənbəyi Rusiyanın məş -
hur “İzvestisya” qəzetidir. Qəzet də
Rusiyada və dünyada nüfuzlu qiymət -
ləndirmə şirkəti olan Colliers İnterna-
tional şirkətinin eksperti Anna Or lo vanın
“Qalereya Aktyor” ofis-ticarət mərkəzi -
nin dəyəri ilə bağlı verdiyi açıqlama dərc
edilib. Açıq lamada şirkətin həmin
mərkəzi 100-105 milyon dollara
qiymətləndirdiyi bildirilir. Bundan əlavə,
qəzetin yaz dığına görə, 2012-ci ilin
aprel ayından satışa çıxarılan obyektə
ARDNF-dən başqa maraq göstərən
olmayıb. Mər kəzin ərazisinin 40 faizə
qədərinin istifadəyə yararlı olmadığı
qeyd olunur. Bu məlumatlar Mədən
Sənayesində Şəffaflığın Artırılması
Koali siyasını ciddi narahat edib. Koali -
siyanın 29 dekabr 2012-ci ildə keçi rilən
Ümumi yığın ca ğında məsələ mü za kirə
edilib, qərara alınıb ki, Neft Fondundan
daşınmaz əmlak investisi yalarına dair
ətraflı mə lumatların ictimaiyyətə açıq -
lan ması istənilsin.

Koalisiyanın eskperti Qubad İbad -
oğlu investisiya siyasətindəki dəyişik liyi
şərh edərkən Dövlət Neft Fon du nun in-
vestisiya portfelinin diver sifikasıyası və
gəlirliliyin artırılması üçün aktivlərinin bir
hissəsini əmlaka və qızıla sərmayə
edilməsinin başa düşülən olduğunu
qeyd edib: “Bu, Fondun vəsaitlərinin
idarə ediməsin dən əldə olunan gəlirlərin
artırılması məqsədi daşıyır. Bu il Fondun
əmlak bazarında xərcləmələrinin daha
yük sək həcmdə olacağı gözlənilir.  Odur
ki, mən ictimaiyyətdə bu istiqamətdə
yaranmış narahatçılığı başa düşürəm və

Fonda təklif edirəm ki, bu istiqamətdə
nəinki xərcləmələrə dair, həmçinin aldığı
əmlakın idarə edilməsi ilə bağlı da
ictimaiyyətə əlavə izahatlar versin.”
Q.İbadoğlunun sözlərinə görə, burada
ən başlıca məsələ şəffaflıq və infor-
masiya təminatıdır. Əks tədqirdə, yaran -
mış və yaranacaq şübhələr Fondun
reputasiyasına zərbə olacaq: “Fikrimcə,
hazırda 3 əsas suala cavab verilməldir:
Birincisi, Avrozonada müşahidə olunan
və gələcəkdə daha da dərinləşməsi
gözlənilən böhran nəticəsində böyük
həcmdə kapitalın həmin ölkələrdən
inkişaf etməkdə olan ölkələrə axdığı bir
zamanda nədən Neft Fondu investisiya
portelinin 57,75 faizini Avropa bank -
larında, valyuta portfelinin 39,84 faizini
avroda saxlayır və hələ bu azmış kimi,
Avropada əmlaklar alır. İkincisi, niyə
alınan əmlakın necə və kimlər tərəfin -
dən  idarə ediləcəyi ilə bağlı ictimaiyyətə
açıqlama verilmir və nəhayət, alınan
əmlaklara görə imzalanmış kontraktlar
dərc edilmir? Hesab edirəm ki, Neft
Fondu mümkün qədər tez bu suallara
aydınlıq gətirməlidir. Əgər hər şey
qaydasindadırsa, o halda biz nəticələri
gözləməli və qiymətləndirməni onun
üzərində aparmalıyıq. Çünki gələn ildən

alınan əmlakların idarə edilmə sin dən
əldə ediləcək gəlirlər daha çox əhəmiy -
yət kəsb edəcək. Odur ki, mən hazırki
əmlak alışlarını burmənalı qarşılamıram,
onu daim diqqətdə saxlamaqla yanaşı,
Neft Fondundan növbəti açıqlamalar
olana qədər gözləməyi də məsləhət
bilirəm.” 

Koalisiyanın Şura üzvü, ekspert
Vüqar Bayramov hesab edir ki, xaricdə
daşınmaz əmlakın alınması ilə bağlı
qərarlar yubanmış qərarlardır: “Xarici
fondlar, eləcə də Norveç Neft Fondu
Avropada əmlakın alınmasını 2009-cu
ilin əvvəllərində - qlobal maliyyə böh -
ranı ilə bağlı olaraq dünya əmlak ba -
zarında kəskin qiymət azal maları olan
zaman həyata keçirdilər. O zaman biz
aktivlərinin bir qisminin Avropa və ABŞ-
da əmlak alınmasına yönəldilməsini
təklif etsək də, təəssüf ki, bu istiqa -
mətdə qərar çox gec - dünya əmlak
bazarında yeni qiymət artımları müşa -
hidə edilən zaman qəbul edildi. İndi
əmlak bazarında yatırım heç də səmə -
rəli hesab edilmir: qiymətlər yenə də
yüksəkdir və ciddi artımlar proqnoz -
laşdırılmır. Bu baxımdan, xaricdə daşın -
maz əmlaka iri yatırımlar yubanmış
qərardır".
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Dövlət Neft Fondu 2012-ci ildə daşınmaz əmlaka investisiya yatırmağa başlayaraq, London, Paris və
Moskva şəhərlərində binalar alıb. 2012-ci il üzrə Fondun vəsaitinin istifadə edilməsinin əsas istiqamət -
lərinə uyğun aparılan alış nəticəsində Londonun West End səmtində, Seynt Ceyms 78 ünvanında
yerləşən və dəyəri 177 350 000 funt sterlinq təşkil edən ofis kompleksi, Paris şəhərinin Vandom
meydanı 8 ünvanında yerləşən, dəyəri 135 milyon avro təşkil edən ofis və ticarət obyektlərindən ibarət
olan daşınmaz əmlak kompleksi və Moskva şəhərində “Tverskaya 16” ünvanında yerləşən və dəyəri
133 milyon dollar olan “Qalereya Aktyor”ofis-ticarət mərkəzi ARDNF-nin mülkiyyətinə keçib.

Neft Fondu daşınmaz əmlaka investisiya prosesi barədə
detallı məlumatlar açıqlamalıdır
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All three purchase transactions
were completed in December,
but the acquisition of the building

in Moscow has resonated with society
and the media more than the others.
The source of the report is Russia’s well-
known newspaper “Izvestiya”. The paper
published a statement by Anna Orlova,
an expert of authoritative evaluation
company Colliers International, regard-
ing the value of the “Gallereya Akter”
office and shopping center. She said the
company had evaluated the building at
$100-105 million. Besides, SOFAZ was
the only bidder to purchase the building
which was put on sale in April 2012. It
is noted that an area of up to 40 per
cent of the center is currently not usable.
The report has caused a great deal of
anxiety at the Coalition for Improving
Transparency in the Extractive Industry.
The Coalition’s meeting of 29 Decem-
ber 2012 discussed the issue and
reached the decision to urge the Oil
Fund to disclose detailed information on
its investment in real investment.

Commenting on the investment pol-
icy change, Coalition expert Gubad
Ibadoglu said the Oil Fund’s investment
in real estate and gold in an effort to di-
versify its investment portfolio and in-
crease profitability was understandable.
“This aims to increase the revenue from
the management of the Fund’s assets.
The Fund is expected to increase its in-
vestments in the real estate market this
year. I do understand the public con-
cern over the situation and would sug-
gest that the Fund not only disclose
information of the latest expenditure but
also provide explanation on the man-
agement of the properties acquired.” 

According to Ibadoglu, the main
goal here is transparency and disclosure
of information. Otherwise, the existing
and future doubts will deal a blow to the
Fund’s reputation. “I think answers
should be provided to three main ques-
tions now. First – at a time when the eu-
rozone crisis is expected to further
deepen and exacerbate, causing huge
volumes of capital to flow out of Europe

into developing countries, 57.75 per
cent of the Oil Fund’s investment port-
folio is kept in European banks and
39.84 per cent of its currency portfolio
is in euros. As if this wasn’t enough, the
Fund is purchasing property in Europe.
Second – why is the public not informed
on who will manage the said properties
and how? And finally, why haven’t the
agreements on the purchase of the said
properties been published? I think the
Oil Fund should clarify these issues as
soon as possible. If everything is in
order, we simply need to wait for the re-
sults and make our evaluation on the
basis of that. The revenue to be made
from the management of the properties
to be acquired next year will be more sig-
nificant. Therefore, this purchase is a little
ambiguous. In addition to keeping it in
focus, I would recommend that we wait
for an explanation from the Oil Fund.”

Coalition member and expert Vugar
Bayramov believes that the decision to
acquire property abroad is somewhat
delayed. “Foreign funds, including the
Norwegian Oil Fund, purchased prop-
erty in Europe in early 2009 when
global real estate prices had dropped
due to the recession. Although we sug-
gested at the time that some of the
Fund’s assets be channeled into buying
property in Europe and the USA, the de-
cision to do so was unfortunately made
only when prices in the real estate mar-
ket were on the rise. Investment in the
real estate market now is not effective at
all: prices are high again and major re-
turn is not expected. From this stand-
point, major investment in real estate
abroad is a delayed decision.”

Oil Fund to disclose details of investment in real estate
The State Oil Fund started investment in real estate in 2012 by acquiring buildings in Lon-
don, Paris and Moscow. As a result of purchases carried out in accordance with the main di-
rection for using the Fund’s assets, an office compound at 78 St James in London’s West End
worth 177,350,000 pounds, a compound comprised of an office building and retail outlets at
8 Vendome Square in Paris worth 135,000,000 euros, and the “Gallereya Akter” office and
shopping center at 16 Tverskaya Street in Moscow worth 133,000,000 dollars have become
property of the State Oil Fund.
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Neft Fondunun builki büdcəsi və 
investisiya siyasəti təsdiqlənib

2012-ci il dekabrın 30-da ölkə prezidenti Dövlət Neft Fondunun
2013-cü il büdcəsini, həmçinin cari il üçün Fondun investisiya
siyasətinin təsdiqlənməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana görə,
bu il Fondun büdcə gəlirləri 11 482 040,4 min manat, büdcə xərcləri
isə 13 403 099,4 min manat həcmində təsdiqlənib.

Bu il Fond 11 171 072,0 min manat
Azərbaycan Respublikası nın payı -
na düşən karbohidro gen lərin satı -

şından, 287 448,1 min manat özünün
valyuta aktivlərinin yerləşdirilməsindən
və idarə olunma sından, 1 833,1 min
manat akrhesabı ödənişlərdən, 9 223,8
min manat neft-qazın Azərbaycan
ərazisindən tranzi tin dən, 11 963,4 min
manat bonus, 500,0 min manat isə
qanunverciliyə uyğun olan digər istiqa -
mətlərdən əldə edəcək.

Xərclərə gəlincə, onların sırası xey li
genişlənib. Belə ki, bu il Fonddan
əvvəlki xərc istiqamətlərindən 
11 350 000,0 min manat dövlət büd -
cəsinə transfert olunacaq, 300 000,0
min manat qaçqınların və məcburi
köçkünlərin sosial-məişət və məskun -
laşma məsələləri ilə bağlı bəzi təd -
birlərin; 107 438,0 min manat Samur- 
Abşeron suvarma sisteminin yenidən
qurulması layihəsinin; 138 274 ,5 min
manat Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu
layihəsinin; 34 056,0 min manat
“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənc lərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”nın maliyyələş məsinə,

86 300,0 min manat isə qurumun
özünün idarə olunmasına xərc lənəcək.
Cari ildən etibarən neft gəlirləri
hesabına maliyyələşməyə baş la yacaq
yeni layihələr isə aşağıdakılardır: 

- Azərbaycan Respublikasının bü tün
yaşayış məntəqələrinə çıxış im kanı yara -
dan yüksək sürətli fiber- optik şəbəkənin
qurulması layihəsi - 103 555,9 min manat

- Neft-qaz və neftkimya kompleksinin
tikintisi layihəsində Azərbay can Respub -
likasının iştirak payının maliyyələşdiril -
məsi - 211 950,0 min manat

- Türkiyə Respublikasında "Star" neft
emalı kompleksinin tikintisi layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak
payının maliyyələşdirilməsi - 596 600,0
min manat

- TANAP layihəsində Azərbaycan
Res pub li kasının iştirak payının maliyyə -
ləş dirilməsi - 86 350,0 min manat

- Xəzər dənizində yeni müasir üzən
qazma qurğusunun tikinti layihəsində
Azərbaycan Respublikasının iştirak payı -
nın maliyyələşdirilməsi - 388 575,0 min
manat.

Dövlət başçısının fərmanına əsa -
sən bu il Fondun investisiya portfe-

linin proqnozlaşdırılan məcmu dəyəri
(orta çəkili həcmi) 25,2 milyard man-
ata bərabər götürülür. İnvestisiya
portfelinin baza valyutası ABŞ dolları
olacaq. Portfelin məcmu dəyərinin  50
faizi ABŞ dollarında,  40 faizi avroda,
5 faizi İngiltərə funt sterlinqində ifadə
olunan aktivlərə,  qalan 5 faizi isə
Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2001-ci il 19 iyun tarixli 511
nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş
"Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondunun valyuta vəsaitinin saxlan -
ması, yerləşdirilməsi və idarə edilməsi
haqqında Qaydalar"ın 2.2.1-ci yarım -
bəndində nəzərdə tutulmuş valyuta-
larda ifadə olunan aktivlərə
yer ləş dirilə bilər. İnvestisiya portfe-
linin alt portfelləri borc öhdəlikləri və
pul bazarları alətləri (investisiya port-
felinin məcmu dəyərinin minimum 85
faizi), səhm (investisiya portfelinin
məcmu dəyərinin maksimum 5 faizi),
daşınmaz əmlak(investisiya portfe-
linin məcmu dəyərinin maksimum 5
faizi) və qızıl portfelindən(investisiya
portfelinin məcmu dəyərinin maksi-
mum 5 faizi) ibarət olacaq.

The Fund will receive 11 171 072,0
manats from the sale of Azerbai-
jan’s share of hydrocarbons, 

287 448 100 manats from the place-
ment and management of its currency
assets, 1 833 100 manats from per-acre
payments, 9 223 800 manats from the

transit of oil and gas through Azerbaijani
territory, 11 963 400 manats from
bonuses, and 500 000 manats from
other sources in accordance with law.

As far as expenditure is concerned,
the list of expense items has significantly
increased. A total of 11 350 000 000

manats will be transferred into the state
budget, 300 000 000 manats will be
spent on improving the social and living
conditions of refugees and IDPs; 
107 438 000 manats on the project of
reconstruction of the Samur-Absheron ir-
rigation system; 138 274 500 manats
on the new Baku-Tbilisi-Kars railway
project; 34 056 000 manats on financ-
ing the “State Program on educating
Azerbaijani youth in foreign countries in
2007-2015”, and 86 300 000 manats
on running the Fund’s operations. 

The following are the new projects to
be financed from oil revenues starting
this year: 

Oil Fund’s budget and investment 
policy for this year approved

On 30 December 2012, the President of Azerbaijan signed a
decree approving the State Oil Fund’s budget and investment
policy for 2013. According to the decree, the Fund’s budget
revenues for this year will be 11,482,040,400 manats and 
expenditure 13,403,099,400 manats.
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- construction of a fiber-optic network
providing internet access to all residential
settlements on the territory of the Repub-
lic of Azerbaijan – 103 555 900 manats

- financing the share of the Republic
of Azerbaijan in the construction of the
oil, gas and petrochemical complex –
211,950,000 manats

- financing the share of the Republic
of Azerbaijan in the construction of the
“Star” oil refining complex in the Repub-
lic of Turkey – 596 600 000 manats

- financing the share of the Republic
of Azerbaijan in the TANAP project – 
86 350 000 manats

- financing the share of the Republic
of Azerbaijan in the construction of a new
drilling platform on the Caspian Sea –
388 575 000 manats.

According to the decree, the ex-
pected combined value of the Fund’s in-
vestment portfolio this year (average
volume) is 25.2 billion manats. The base
currency of the investment portfolio will
be the US dollar. 50 per cent of the port-

folio’s combined value may be placed
in assets expressed in the US dollars, 40
per cent in euros, 5 per cent in pounds,
while the remaining 5 per cent in the
currency stipulated under Clause 2.2.1
of the “Regulations on the storage,
placement and management of the cur-
rency reserves of the State Oil Fund of
the Republic of Azerbaijan” approved by
Decree No 511 of the President of the
Republic of Azerbaijan dated 19 June

2001. The lower portfolios will be com-
prised of debt obligations and money
market instruments (at least 85 per cent
of the combined value of the investment
portfolio), shares (maximum 5 per cent
of the combined value of the investment
portfolio, real estate (maximum 5 per
cent of the combined value of the invest-
ment portfolio) and gold (maximum 5
per cent of the combined value of the in-
vestment portfolio).

bp-Azərbaycanın 
rəhbəri dəyişib
bp-Azəbaycan şirkətinin rəhbəri
dəyişib. Noyabrın 2-də şirkət
tərəfindən yayılan rəsmi açıqlamada
2009-cu ilin sentyabr ayından Azərbaycan
biznesinə rəhbərlik edən Rəşid Cavanşirin
strategiya və inteqrasiya bölümü üzrə baş
vitse-prezident təyin olunduğu elan edilib.
Rəşid Cavanşir həm də bp-nin Gürcüstan və
Türkiyədəki biznesinə rəhbərlik edirdi.

Noyabrın 15-dən etibarən onu Qordon Birrell əvəz
etməyə başlayıb. Bu təyinata qədər Qordon Birrell

bp-nin hasilat bölümü üzrə texniki təhlükəsizlik və
əməliyyat riski funksiyasına rəhbərlik edib. 

Qeyd edək ki, bp-Azərbaycanın rəhbərinin dəyişməsi
Azərbaycan hökuməti ilə şirkət arasında “Azəri-Çıraq-
Günəşli” yatağından hasilatın azalması ilə bağlı yaranmış
narazılıqla izah olunur. Azərbaycanın dövlət başçısının
yatağın işlənməsi layihəsinin operatoru olan bp-ni hasilat
proqnozlarına əməl edə bilməməkdə suçlamasından
sonra şirkətin baş ofisi bir sıra dəyişikliklər həyata keçirib.
R.Cavanşirin başqası ilə əvəzlənməsi də bu dəyişikliklərin
tərkib hissəsidir. Şirkətin bu sahədə növbəti addımı isə
bp prezidenti Robert Dadlinin Azərbaycan səfər edərək,
şəxsən dövlət başçısı ilə görüşməsi olub.

On 15 November, he was replaced by Gordon Birrell. Prior
to the appointment, Gordon Birrell had headed a depart-

ment for safety and operational risks in bp’s production division.
The replacement is believed to be the result of the Azer-

baijani Government’s discontent over reducing production
from the “Azeri-Chirag-Guneshli” field by bp. After the Pres-
ident of Azerbaijan blamed bp for failing to deliver on its
production forecasts, the company has carried out a number
of its changes. The replacement of Rashid Javanshir is part
of these changes. Another step in this direction has been a
visit by the company’s president, Robert Dudley, to Azerbai-
jan and a meeting with the President of Azerbaijan.

bp-Azerbaijan head
replaced
The head of bp-Azerbaijan has
been replaced. According to an
official statement released by the

company on 2 November, as of September
2009 the former president of the Azerbaijan
business unit, Rashid Javanshir, was ap-
pointed as senior vice-president of bp’s
strategy and integration division. Rashid Ja-
vanshir was also heading the company’s op-
erations in Georgia and Turkey. 

Rəşid Cavanşir Qordon Birrel
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Layihədə verilən proqnoza əsasən
gələn il ölkədə 1810,7 kq, 2014-cü

ildə 1828,9 kq, 2015-ci ildə 1847,1
kq, 2016-cı ildə isə 1865,5 kq qızıl is-
tehsal olunması gözlənilir. Cari ilin
sonunadəksə hasilatın 1792,8 kq
təşkil edəcəyi gözlənilir. Gümüş
istehsalına gəlincə, gələn il bu əlvan
metalın istehsalının 1240,4kq, 2014-
cü ildə 1252,8 kq, 2015-ci ildə 1265,4
kq, 2016-cı ildə isə 1278 kq təşkil
edəcəyi proqnozlaşdırılır. 

Maraqlıdır ki, hökumətin proqnoz -
ların dakı artımdan fərqli olaraq bu il
ölkədə qızıl-gümüş hasilatı ötən ilə
nisbətən xeyli azalıb. Dövlət Statistika
Komitəsinin verdiyi məlumata görə,

2012-ci ilin 9 ayında ölkədə 1,1 ton
qızıl və 477 kq gümüş istehsal olunub.
Bu isə o deməkdir ki, ötən ilin ilk 9
ayına nisbətən qızıl istehsalı 15,4%,
gümüş istehsalı isə 52,3% azalıb.

The forecast suggests that 1,810.7
kg of gold is to be produced in
2013, 1,828.9 kg in 2014,

1,847.1 in 2015 and 1,865.5 kg in
2016. Before the end of this year
(2012) production is expected to reach
1,792.8 kg. 

As for production of silver, it is ex-
pected to constitute 1,240 kg in 2013,
1,252.8 in 2014, 1,265.4 kg in 1015
and 1,278 kg in 2016. 

Interestingly, in contrast to the gov-
ernment’s forecast, this year’s produc-
tion of gold and silver has significantly
reduced as compared to last year. Ac-
cording to the State Committee of Sta-
tistics, 1.1 ton of gold and 477 kg of
silver were produced in nine months of
2012. This suggests that gold produc-
tion has dropped by 15.4 per cent and
silver production by 52.3 per cent in
comparison with nine months of 2011.

Azerbaijan’s production of gold and silver drops
According to a forecast of the Government of Azerbaijan, production of gold is to increase by
around 1 per cent a year until 2017. This is reflected in a draft budget for the next three
years discussed in the Milli Majlis.

Azərbaycanda qızıl-gümüş istehsalı azalıb
Azərbaycan hökuməti 2017-ci ilədək qızıl hasilatının hər il 1 faiz civarında artacağını proqnozlaşdırır.
Bu barədə Milli Məclisdə büdcə müzakirələri zamanı təqdim olunan 3 illik dövlət büdcəsi layihəsində
qeyd olunub.



http://www.eiti-ngo-azerbaijan.org


