
Çoxtərəfli Qrupda Koalisiya nümayəndələrinin fəaliyyəti 

 

İstiqaməti üzrə 2010, iyun – 2011, iyul müddətində görülmüş işlər barədə 

 

Hesabat 

 

Sabit Bağırov, istiqamət rəhbəri 

 

 Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) fəaliyyətə başladığı 4 fevral 2010-cu il tarixdən 2011-ci ilin iyul ayına 

qədər 9 iclası keçirilmişdir. Bu dövrdə Koalisiyanı ÇQ-da aşağıdakı Koalisiya üzvləri təmsil 

etmişlər: 

 

1.      Qubad İbadoğlu (bütün ötən dövrdə); 

 

2.      Fuat Rəsulov (2010-cu ilki tərkibdə); 

 

3.      Əliməmməd Nuriyev (bütün ötən dövrdə); 

 

4.      Sahib Məmmədov (2011-ci ilki tərkibdə) 

 

5.      Sabit Bağırov (bütün ötən dövrdə). 

 

2010-cu ildə ÇQ-da Koalisiya təmsilçilərinin əlaqələndiricisi Sabit Bağırov, 2011-ci ildə isə 

Qubad İbadoğlu olmuşdur. 

 

Ötən dövrədə keçirilən ÇQ iclaslarında aşağıdakı məsələlər müzakirə edilmişdir: 

 

4 fevral 2010-cu il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)        Çoxtərəfli Qrupun (ÇQ) iclaslarında iştirakla bağlı müzakirə; 

 

2)        MHŞT üzrə 11-ci Hesabat (2009-cu ilin ilk 6 ayı üzrə) və Müstəqil Mühasiblərin Rəyi ilə 

bağlı QHT Koalisiyası rəyinin təqdimatı; 

 

3)        MHŞT üzrə 2010-cu il üçün İş planının müzakirəsi; 

 

4)        MHŞT üzrə 12 hesabata (2009-cu il üzrə) dair məsələlərin müzakirəsi; 

 

26 fevral 2010-cu il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)     MHŞT üzrə 2009-cu ili əhatə edən dövr üçün hesabatların tutuşdurulub təhlil edilməsi 

məqsədilə auditor şirkətinin seçilməsi; 

 

14 may 2010-cu il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)      MHŞT üzrə 12-ci (illik 2009) hesabatın və Auditor rəyinin açıqlanması; 

 

2)      MHŞT üzrə üçtərəfli Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumunun (Memorandum) 

təkmiləşdirillməsinə dair QHT Koalisiyasının təkliflərinin təqdimatı və onların müzakirəsi; 

 

3)      Şirkətlər qrupunun ÇQ üzrə əlavə tərtib olunmuş razılaşmasının və Şirkətlər qrupunda 

qərarların qəbul edilməsi mexanizminin təqdimatı; 

 

4)      ÇQ-nin iclaslarının protokollarının rəsmiləşdirilməsi barədə; 

 



29 iyun 2010-cu il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)     QHT Koalisiyasının MHŞT üzrə 2009-cu ili əhatə edən hesabatlara dair rəyinin təqdimatı və 

müzakirəsi; 

 

2)     MHŞT üzrə 2010-cu ilin ilk 6 ayını əhatə edən hesabatları təhlil edəcək auditorun seçilməsi; 

 

3)     Şirkətlər qrupunun təbii və səmt qazının ölçü vahidlərinə dair təqdimatı; 

 

4)     Fərdi hesabatlılığa keçid ilə bağlı mövcud problemlərin müzakirəsi; 

 

25 oktyabr 2010-cu il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)     MHŞT üzrə 13-cü hesabatın (2010, yanvar-iyun) və Auditor rəyinin təqdimatı; 

 

2)     MHŞT üzrə Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda təbliğat tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi; 

 

3)     2011-ci il üçün İş planının hazırlanması; 

 

4)     İşçi qrupun işlərinin gedişatı üzrə müzakirələr; 

 

12 noyabr 2010-cu il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)     QHT Koalisiyası tərəfindən Çoxtərəfli Qrup üzvlərinə MHŞT üzrə 2010-cu ilin ilk 6 ayını 

əhatə edən hesabatlara dair rəyin təqdimatı və hesabatlar üzrə müzakirələrin aparılması; 

 

2)     MHŞT üzrə 2011-ci il üçün Iş planının müzakirəsi; 

 

3)     Digər məsələlər. 

 

23 fevral 2011-ci il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)     MHŞT üzrə 2010-cu ili əhatə edən (yanvar-dekabr) hesabatları tutuşdurub təhlil edəcək audit 

şirkətinin seçilməsi; 

 

2)     2011-ci ilin 2-3 mart tarixlərində Paris şəhərində MHŞT üzrə 5-ci Qlobal Konfrans 

çərçivəsində keçiriləcək Milli Sərgiyə hazırlıq işləri; 

 

3)     MHŞT üzrə Azərbaycanda beynəlxalq konfransa hazırlıq işlərinin müzakirəsi; 

 

4)     Digər məsələlər. 

 

20 may 2011-ci il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)     MHŞT üzrə hesabatın və Auditor rəyinin təqdimatı, Azərbaycan MHŞT Katibliyinin, QHT 

Koalissiyasının, MHŞT üzrə beynəlxalq Katibliyin veb saytlarında yerləşdirilməsi və rəsmi dövlət 

qəzetlərində dərc etdirilməsi; 

 

2)     MHŞT-nin tətbiqinə dair Koalisiya tərəfindən hazırlanmış xüsusi qanuna ehtiyacın 

müzakirəsi; 

 

3)     Azərbaycan mədən sənayesinin digər sahələrində əhəmiyyətli ödəmələrinin müzakirəsi; 

 

4)     İşçi qrupunun Memoranduma dair (fərdi açıqlama və digər məsələlər) hazırladığı təkliflərinin 

müzakirəsi; 

 



5)     MHŞT üzrə Azərbaycanda beynəlxalq konfransa hazırlıq işlərin müzakirəsi. 

 

20 iyun 2011-ci il tarixli iclasın gündəliyi: 

1)     MHŞT  üzrə 2010-cu ili əhatə edən hesabatın və Müstəqil Mühasibin rəyinin təqdimatı; 

 

2)     MHŞT hesabatlarının təkmilləşdirilməsinə dair QHT Koalisiyasının təkliflərinin təqdimatı. 

 

ÇQ-nun yaratdığı İşçi Qrupunun (Koalisiya təkliflərinin müzakirəsi və Memoranduma 

dəyişikliklərin hazırlanması) ötən dövrdə 3 iclası keçirilmişdir. 

 

Koalisiya nümayəndələrinin ÇQ-da fəaliyyəti 2010-cu və 2011-ci ilin 1-ci yarısında 

aşağıdakılardan ibarət olub: 

 

1)      Auditorun seçilməsində iştirak (26.02.2010, 29.06.2010, 23.02.2011); 

 

2)      MHŞT üzrə hesabat və Auditor rəyinin müzakirəsində iştirak (14.05.2010, 25.10.2010, 

20.06.2011); 

 

3)      MHŞT üzrə hesabatlara dair Koalisiyanın bəzi təkliflərinin müzakirəsi (04.02.2010, 

20.06.2011); 

 

4)      MHŞT üzrə hesabatların və Auditor Rəyi ilə bağlı QHT Koalisiyası rəyinin təqdimatı 

(29.06.2010, 12.11.2010); 

 

5)      CQ-un 2010-cu və 2011-ci illər üçün İş planlarının müzakirəsində iştirak (04.02.2010, 

12.11.2010); 

 

6)      MHŞT üzrə üçtərəfli Qarşılıqlı Anlaşma Memorandumunun təkmiləşdirillməsinə dair QHT 

Koalisiyasının təkliflərinin təqdimatı (14.05.2010); 

 

7)      Fərdi hesabatlılığa keçid ilə bağlı mövcud problemlərin müzakirəsi və Koalisiya rəy və 

təkliflərinin təqdimatı (29.06.2010); 

 

8)      Şirkətlər qrupunun təbii və səmt qazının ölçü vahidlərinə dair təqdimatının müzakirəsində 

iştirak (29.06.2010); 

 

9)      ÇQ üzrə Şirkətlər qrupunun əlavə tərtib etdikləri razılaşmalarının və Şirkətlər qrupunda 

qərarların qəbul edilməsi mexanizminin müzakirəsində iştirak (14.05.2010); 

 

10)  MHŞT-nin tətbiqinə dair Koalisiya tərəfindən hazırlanmış xüsusi qanun  layihəsi və müvafiq 

əsaslandırmanın təqdimatı (20.05.2011); 

 

11)  Digər məsələlərin müzakirəsində iştirak. 

 


