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Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası 
10 yaşını qeyd edir

2014-сü il mayın 13-də Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının yaranmasının 10 ili tamam
olub. Bu münasibətlə həyata keçiriləcək tədbirləri əlaqələndirmək üçün yanvar ayında Koalisiya Şurasının
qərarına əsasən Şura üzvü Məlahət Mürşüdlünün rəhbərliyi ilə Təşkilat Komitəsi yaradılıb.

Beynəlxalq səviyyəli Təşəbbüsün icrası prosesində vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən Koalisiya həm də
Azərbaycan hökumətinin tərəfdaş olaraq qəbul etdiyi ilk və yeganə ictimai birlikdir. Koalisiyanın
tanınmış ekspertləri, həm də onun ilk üzvlərindən olan Qubad İbadoğlu, Azər Mehtiyev və Oqtay
Gülalıyevin dəyərləndirmələri:

“Mədən Sənayesində Şəffaflıq
beynəlxalq  təşəbbüs, Azərbaycan ona
pilot ölkə olaraq cəlb edildiyinə görə
bizim bu prosesdə iştirakımız kifayət
qədər məsuliyyət tələb edirdi. Çünki
bilirdik ki, bizim Azərbaycanda həyata
keçirdiklərimiz başqa ölkələr üçün
nümunə olacaq. Həm ilk dəfə olaraq
vətəndaş cəmiyyəti ilə bərabər-
hüquqlu tərəfdaşlığa başlayan höku-
mət, həm də bizim üçün çətin olsa da,
beynəlxalq təşkilatların ciddi dəstəyi ilə
prosesi başlada bildik.

Bu illər ərzində bizi narahat edən iki
mühüm məsələ vardı. Biri bu
yaxınlarda həll olunacaq. Bunun sırf
Koalisiyanın xidmətinin nəticəsi oldu-
ğunu deməzdim, çünki bu, beynəlxalq
səviyyədə vətəndaş cəmiyyətinin
səylərinin nəticəsidir. Hansı ki, bu

məsələdə Koalisiyanın da əməyi var.
Qeyd etdiyim məsələ şirkətlərin fərdi
qaydada hesabat vermələri idi. Koal-
isiya olaraq bu təkliflə yarandığımız ilk
vaxtlardam çıxış etdik, tədqiqatlar
aparıb, təkliflər hazırladıq. Lakin
məsələ həllini beynəlxalq səviyyədə
qəbul olunan yeni standartlarla tapdı.
Yeni standartların icrası məcburi olan
tələblərindən biri məhz fərdi hesabat-
lılıqdır. Bu tələbə uyğun olaraq, artıq
Azərbaycanın hasilat sektorundakı
şirkətlər hesabatlarını fərdi qaydada
açıqlayacaqlar. 

Koalisiyanın diqqət mərkəzində
olan ikinci məsələ yalnız hasilat
sənayesindən əldə olunan gəlirlərin
deyil, onların xərclənməsi prosesində
də şəffaflığın təmin  olunmasıdır.
Proses başlayanda biz Təşəbbüsün

Sabit Bağırov, Mehriban Vəzir,   İlqar
Hüseynli, Məlahət Mürşüdlü və Qubad
İbadoğlundan ibarət komitə Koali-
siyanın 10 illik yubileyinin qeyd
olunması məqsədilə bir sıra tədbirlərin
həyata keçirilməsini qərara alıb.
Koalisiyanın fəaliyyətinə həsr olunmuş
sənədli filmin çəkilməsi, Azərbycanda

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəb-
büsünün icrasında iştirak edən bütün
tərəflərin qatılacağı dəyrimi masanın
təşkili, Koalisiya bülleteninin bir
nömrəsinin çap edilməsi və sair
tədbirləri əhatə edən fəaliyyətlərin
may ayının sonunadək yekunlaşdırıl-
ması nəzərdə tutulub.

Qubad İbadoğlu, 
Koalisiya Şurasının 

koordinatoru
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xərcləmələrədək genişlənəcəyini
düşünürdük. Bununla bağlı beynəl-
xalq səviyyədə də bir sıra təşəbbüslər
edilsə də, təəssüflər olsun ki,
xərcləmələr Təşəbbüsün əhatə dairə-
sinə salınmadı.  Sadəcə, yeni standart-
larda gəlirlərin xərclənməsinə dair
kontekstual məlumatların açıqlanması
nəzərdə tutulur ki, bu da bizim
istədiyimiz şəffaflığı təmin etməyə
imkan vermir. Bu məlumatlar yəqin ki,
gəlirlərin ümumi xərc istiqamətlərini
əhatə edəcək.

Koalisiyanın diqqət mərkəzində
olan daha bir mühüm məsələ
Təşəbbüsün icrasının hüquqi aktla
tənzimlənməsidir. 2010-cu ildə biz xü-
susi qanun layihəsi də hazırlayaraq
memorandum tərəflərinə təqdim
etdik. Lakin bizim bu təşəbbüsümüz
onlar tərəfindən dəstəklənmədi. Yeni
standartların qəbulu bu sahədə yeni
şərtlər və yeni situasiya yaradıb. Buna

görə də biz qanun layihəsi üzərində
təkmilləşmələr apardıq, yeni standart-
lara uyğunlaşdırdıq. İyun ayında onu
Təşəbbüs üzrə Çoxtərəfli Qrupda
müzakirəyə çıxaracağıq, bu məsələ
artıq Qrupun iş planına da salınıb.
Lakin bu, yenə də həmin qanunun
qəbul olunması demək deyil.

Çox vacib məsələlərdən bir ictimai
məlumatlandırmadır. Bununla bağlı
hər il Çoxtərəfli Qrupun iş planında
tədbirlər nəzərdə tutulur və bu, Koal-
isiyaya həvalə edilir. Lakin təəssüflər
olsun ki, nəzərdə tutulan tədbirləri,
xüsusilə də regionlarda seminarlar və
mərkəzi televiziyalarda debatları
reallaşdıra bilmirik. Mərkəzi tele-
viziyalara bizi buraxmırlar. Eyni za-
manda regionlarda tədbirlərin
təşkilində də inzibati baryerlər
mövcuddur. Bu il biz tədbirləri
Çoxtərəfli Qrup adından istifadə
etməklə həyata keçirəcəyik.”

“Koalisiyamızın yaradılmasını
mühüm addım hesab edirəm. Ötən 10
ildə yaratdığımız qurum bir çox
mühüm addımlar atıb. Ölkəmizdə
Mədən Sənayesində Şəffaflıq
Təşəbbüsünün(MSŞT) tətbiqi və
genişləndirilməsi, bu istiqamətdə
maarifləndirmə tədbirlərinin həyata
keçirilməsi, Azərbaycanın MSŞT-nin
dəyərələndirməsi prosesindən uğurla
keçib Təşəbbüsün tamhüquqlu üzvü
olması, Təşəbbüs çərçivəsində
açıqlanan hesabatlara rəy verilməsi,
Çoxtərəfli Qrupda üzvlük, beynəlxalq
səviyyədə təşəbbüsün yayılması və qu-
rumun idarə heyətində təmsilçilik
prosesində Koalisiyamızın iştirakı və
ugurları var. Hazırda sıralarımızda 110-
dan artıq təşkilat təmsil olunur.
Ölkəmizin ən böyük və təcrübəli
koalisiyalarından biridir. Qeyd etdiyim
və etmədiyim ugurlarla yanaşı,
təəssüflə bildirməliyəm ki, MSŞT- nin
tətbiqi və genişləndirilməsi sahəsində
narahatlıq doğuran bir sıra məqamlar

mövcuddur. İndiyə qədər Dövlət Neft
Fondu və MSŞT haqqında Qanunun
qəbul edilməməsi, Təşəbbüs
çərçivəsində şirkətlərin fərdi
hesabatlığa keçidinin ləngiməsi,
Təşəbbüsün tətbiq sahəsinin
genişləndirilib xərcləmələri əhatə
etməməsi, ölkədə korrupsiyanın
səviyyəsinin yüksək olması, hökumətin
MSŞT- nin genişləndirilməsində kifayət
qədər maraqlı olmaması, bu prosesə
formal yanaşması, ölkədə QHT sek-
torunun fəaliyyətinə və qanunvericiliyə
edilən məhdudiyyətlər və s.
deyilənlərə misal ola bilər. Amma
bütün maneələrə və çətinliklərə bax-
mayaraq, inanırıq ki, Azərbaycan
dünyanın bir parçası olaraq digər
sahələrdə olduğu kimi, mədən
sənayesində şəffaflığın artırılması
sahəsində də irəli gedəcək və daha
böyük ugurlara imza atacaq. Bunun
üçün sadəcə, hər birimiz üzərimizə
düşən vəzifəni yerinə yetirməliyik.” 

Oqtay Gülalıyev, 
Koalisiya Şurasının 

sabiq üzvü
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Azər Mehtiyev, 
Koalisiya Şurasının 

üzvü

“Koalisiya hökumət və hasilat
şirkətləri ilə əməkdaşlıq şəraitində
ölkəmizdə Mədən Sənayesində
Şəffaflıq Təşəbbüsünün inkişaf
etdirilməsi məqsədilə yaradılıb.
Koalisiyanın yara-dılması zamanı
ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti yenicə
formalaşma mərhələ-sində idi və yeni
yaranmaqda olan qeyri-hökumət
təşkilatlarının hökumət və şirkətlərin
fəaliyyətinin şəffaflığının və
hesabatlılığının artırılması sahə-sində
böyük iş təcrübəsi yox idi. Bu
baxımdan, həm Mədən Sənayesində
Şəffaflıq Təşəbbüsünün ölkəmizdə
tətbiqi və inkişafı, həm də belə bir QHT
Koalisiyasının yaranması ölkədə
vətəndaş cəmiyyətinin bilik və

bacarıqlarının artırılması, onun inkişaf
etməsi və güclənməsi üçün mühüm
fürsətlər açırdı. Ola bilər ki, ötən 10 il
ərzində bu Koalisiyanın ölkədə neft-
qaz hasilatının və gəlirlərinin
şəffaflığının artırılması sahəsində nail
olduğu uğurlar elə də böyük olmayı.
Lakin ölkədə demokratik prinsiplərə
sadiq vətəndaş cəmiyyətinin formalaş-
masında, QHT əməkdaşlığında demok-
tatik davranış qayda və bacarıqlarının
formalaşmasında onun nailiyyətləri
şübhəsizdir. Ötən 10 il ərzində bu
Koalisiyanın üzvləri sırasından beynəl-
xalq səviyyəli ekspertlər yetişmişdir ki,
onlar artıq xarici ölkələrin vətəndaş
cəmiyyətlərinin inkişafına dəstək
verirlər.”

The Coalition for Improving Transparency in Extractive 
Industries celebrates the 10th anniversary 

On May 13, 2014, the 10th year of establishment of the Coalition for Improving Transparency in Extrac-
tive Industries was celebrated. In order to coordinate the actions to be taken in respect thereof, the
Organizational Committee has been established by the leadership of the member of the Council Mala-
hat Murshudlu based on the decision of the Coalition Council in January.

On May 13, 2014, the 10th anniversary of the Coalition for Improving Transparency in Extractive Industries
was celebrated. The Coalition representing the civil society in the process of execution of initiative of
international level is also the first and only public union that the government of Azerbaijan accepted as
the partner. The evaluations of Gubad Ibadoglu, Azer Mehtiyev and Ogtay Gulaliyev, the well-known ex-
perts of the Coalition, also the first members of   the Coalition:

The commission consisting of Sabit
Bagirov, Mehriban Vazir, Ilgar Huseynli,
Malahat Murshudlu and Gubad
Ibadoglu decided to take several
measures for the purpose of celebrat-
ing the 10 years jubilee of the Coali-
tion. Production of the documentary
film dedicated to the activities of the

Coalition, organization of the round
table that all parties taking part in ex-
ecution of Extractive Industries Trans-
parency Initiative in Azerbaijan,
publishing of one issue of the bulletin
of the Coalition and the activities com-
prising other actions was considered
to be finalized by the end of May.

“As Azerbaijan was involved to the
Extractive Industries Transparency in-
ternational initiative as a pilot country,
our participation in this process re-
quired great responsibility. Because,
we knew that those we have imple-
mented in Azerbaijan would be model
for other countries. Though it was dif-
ficult either for the government start-
ing partnership with equal rights with
the civil society or for us, we could

arrange to start the process with the
serious support of the international
organizations.

There were 2 important issues dis-
turbing us during those years. And
one of them will be settled in recent
times. I would not say that this is the
result of the services of the Coalition,
because, this is the result of the efforts
of the civil society in international
level, which the Coalition has also
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labor in it. The issue I noted was indi-
vidual reports of the companies. As
the Coalition we acted with this sug-
gestion from the first times of estab-
lishment, we conducted researches
and prepared proposals. But the issue
was settled with the new standards ac-
cepted in international level. One of
the requirements of the new stan-
dards the execution of which is obliga-
tory is the individual accountability.
According to this requirement, the
companies in the production sector of
Azerbaijan will disclose their reports
individually. 

The second issue in the center of
attention of the Coalition is to ensure
the transparency in the process of
spending the incomes obtained from
the production industry, not only en-
suring transparency on the incomes.
When the process started, we thought
that the initiative would extend to
spending. Though several initiatives
were made in international level in re-
spect thereof, unfortunately, the
spending was not included in the
scope of the Initiative. Simply, the new
standards provide for disclosure of
contextual information on spending of
incomes, and this does not enable to
ensure transparency we wanted. This
information will probably cover the

general cost directions of the incomes.
The other important issue in the

center of attention of the Coalition is
regulation of the execution of the ini-
tiative with legal act. In 2010, we have
developed special draft law and sub-
mitted to the parties of memorandum.
But, this initiative of use was not sup-
ported by them. Adoption of new stan-
dards has created new conditions and
new situation in this field. That’s why,
we have conducted improvements
over the draft law, we have adapted
them to new standards. We will put it
into discussions in the Multilateral
Group, this issues has already been in-
cluded in the work plan of the Group.
But, this does not mean adoption of
that law.

One of the very important issues is
publicity. The work plan of the Multi-
lateral Group provides for measures in
respect thereof and this is assigned to
the Coalition. But, unfortunately, we
cannot realize the measures taken into
consideration, especially the work-
shops in the regions and debates in
central TVs. We are not allowed to cen-
tral TVs. At the same time, there are
administrative barriers in organization
of events in the regions. We will imple-
ment the events by using the name of
the Multilateral Group.”

Gubad Ibadoglu, 
Coordinator of 

Coalition Council

Ogtay Gulaliyev, 
Former member 

of Coalition Council

“I consider the establishment of
the Coalition an important step. The
organization we established has made
a number of important steps within
the last 10 years. Our Coalition has
participated and made success in the
process of application and expansion
of the Extractive Industries Trans-
parency Initiative (EITI) in our country,
implementation of enlightenment in
this direction, Azerbaijan’s passing
through the EITI evaluation and be-
coming full member of this initiative,
provision of opinions to the reports
disclosed within the framework of the
initiative, membership to the Multilat-
eral Group, dissemination of the initia-
tive in international level and  regional
level in the process of representation
of the organization in the manage-
ment board. Presently, more than 110

organizations are presented in our
Coalition. It is one of the biggest and
experienced Coalitions of our country.
I have to state with regret along with
the successes I stated or did not state
that there several problematic points
in application and expansion of the
EITI. Non adoption of the law on the
State Oil Fund and EITI until now,
delay of transition of companies to
the individual accountability within
the framework of the Initiative,  non
expansion of the scope of application
of the initiative and non covering the
expenditures, high level of corruption
in the country, the government’s not
being sufficiently interested in expan-
sion of the EITI, approach to this
process as formal, the restrictions on
the activities of the NGO sector and
legislation in the country and etc may
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be example for the above stated. But,
not withstanding all obstacles and dif-
ficulties, we believe that Azerbaijan as
one part of the world will go ahead in
the field of Improving Transparency in

Extractive Industries as in all other
fields and will put its signature on
greater successes. For that, all of us
have to fulfill the duties undertaken
by us.”

Azer Mehtiyev, 
Member of Coalition Council

“The Coalition was established with
the purpose of development of trans-
parency initiative in extractive indus-
tries  of  our country within the
framework of cooperation with govern-
ment and companies. The civil society
in our country was in the stage of
newly formation during establishment
of the Coalition and there was a great
work experience in the field of improv-
ing transparency and accountability of
activities newly established nongovern-
mental organizations, government and
companies. That’s why, either applica-
tion and development of Extractive In-
dustries Transparency Initiative or
establishment of such NGO Coalition
created important possibilities for im-

provement of knowledge and skills of
the civil society and its development
and strengthening in the country. May
be, the successes achieved by this
Coalition in the field of improvement of
oil and gas production and revenues in
the country within last 10 years were
not so great. But, its achievements in
formation of civil society devoted to
the democratic principles in the coun-
try, formation of democratic code of
conduct and skills in the NGO cooper-
ation are doubtless. The international
level experts have grown up among
the members of this Coalition within
last 10 years and they provide support
to development of civil societies of
other EITI member states.”

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsü qanunla
tənzimlənməlidir

Koalisiyanın hazırladığı qanun layihəsi yeni standartlara uyğunlaşdırılıb

Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyasının 2010-cu ildə hazırladığı Mədən Sənayesində
Şəffaflıq Təşəbbüsünə (MSŞT) dair qanun layihəsi yeni standartların tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Yeni stan-
dartlarda əksini tapan hökumətin və şirkətlərin hesabat təqdim etmələrinin normativ akt ilə icbari
olmasının təmin edilməsi tələbi Azərbaycanda belə bir qanunun qəbulunu aktuallaşdırır.

Qeyd edək ki, Koalisiya yarandığı
vaxtdan Təşəbbüsün Azərbaycan-
da icrası prosesinin qanunveri-
ciliklə tənzimlənməsini təklif edir.
Bu məqsədlə qanun layihəsi də ha-
zırlanaraq Hökumət komissiyası və
şirkətlərə təqdim olunub. Sonuncu-
lar bu məsələdə Koalisiyanı
dəstəkləmədikləri üçün qanunun
qəbulu mümkün olmayıb. Lakin
Təşəbbüs üzrə Çoxtərəfli Qrupun
sifarişi əsasında yeni standartların
Azərbaycan qanunvericiliyi ilə
ziddiyyət təşkil edib-etməməsi
məsələsinin təhlilini aparan MGB
Law Offices şirkəti Yeni Standartın
qanun aktı kimi ratifikasiya
edilməsini və ya MSŞT Standartının
əsas tələblərinin digər şəkildə ha-

zırkı Azərbaycan qanunveiciliyinə
daxil edilməsini məsləhət görüb.

Koalisiyanın layihəni hazırlayan
ekspert qrupunun rəhbəri Sahib
Məmmədov bildirir ki,  Azərbaycan
Təşəbbüsün icrası sahəsində bi-
rinci yerdədir: “Hazırda qarşıda
duran əsas məqsəd bu birinciliyi
qoruyub saxlamaqdır. Vətəndaş
cəmiyyəti olaraq, Təşəbbüsün ic-
rası sahəsində dünyada gedən
prosesləri dəyərləndirərək, hələ
2010-cu ildə Azərbaycanda MSŞT-
yə dair qanun layihəsi hazırladıq və
Memorandum tərəflərinə təqdim
etdik. Lakin təəssüf ki, onlar
təklifimizi qəbul etmədilər və biz
Beynəlxalq İdarə Heyəti yeni stan-
dartları qəbul etdikdən sonra

yenidən bu məsələyə qayıtmalı
olduq. Yeni standartlar yeni çağırış-
lar, yeni yanaşmalar tələb edir ki,
bunlardan  biri də Təşəbbüsün ic-
rası prosesinin qanunla
tənzimlənməsidir. Reallıq belədir
ki, artıq Azərbaycanda bu prosesi
memorandum, qarşılıqlı anlaşma
səviyyəsindən qanun səviyyəsinə
qaldırmağın vaxtı gəlib çatıb. Ona
görə ki, tərəflər arasında
münasibətləri tənzimləyən Memo-
randumun özündə qeyd olunur ki,
bu sənəd hüquqi əhəmiyyət daşı-
mır, heç bir öhdəlik yaratmır. Qa-
nunvericilik bu vəziyyəti aradan
qaldırmaq üçün lazımdır. Biz bu
zərurəti görərək qanun layihəsini
hazırladıq, Çoxtərəfli Qrupda



təqdimatını keçirdik. Qarşı tərəflər
bu məsələyə çox könülsüz yanaş-
dılar, təqdimata da nəzakət
xatirinə qatıldılar. Amma zaman
göstərdi ki, vətəndaş cəmiyyətinin
təklifi uzaqgörən imiş.”

S.Məmmədovun sözlərinə görə,
layihə hazırlanandan ötən 3 il
ərzində ölkə qanunvericiliyində bir
sıra dəyişikliklər olub: “Layihəni
həmin dəyişikliklərə, eyni zamanda
yeni standartların tələblərinə uy-
ğunlaşdırmaq lazım idi. Biz bunu
həyata keçirtdik. İndi növbə qarşı
tərəflərindir. Biz demirik ki, mütləq
və mütləq qanun biz hazırladığımız
formada qəbul olunsun. Bu, bir
təklifdir, qanun yaradanlarla

birlikdə onun üzərində işləməyə
hazırıq. Hətta istəmirlərsə, özləri
hazırlasınlar. Dünyada bu sahədə
bizə nümunə ola biləcək qanun
yoxdur. Bu işə sıfırdan başlamaq
lazımdır. Biz də başlamışıq, onu
digər tərəflərlə birgə davam
etdirməyə hazırıq.”

Qeyd edək ki, iyun ayında
qanun layihəsinin Çoxtərəfli
Qrupda təqdimatı ediləcək,
müzakirələr başlayacaq. Ekspertin
fikrincə, hökumıt istəsə, bu proses
uzun çəkməyə bilər: “Yəni bu,
istəkdən asılıdır. Qeyd etməliyəm
ki, yaxın gələcəkdə bu Təşəbbüslə
bağlı hadisələr iki variantda inkişaf
edə bilər: ya milli səviyyələrdə

qanun və beynəlxalq səviyyədə
konvensiya ilə nəticələnəcək, ya da
ümumiyyətlə, tənəzzülə uğrayacaq.
Dünyada baş verən proseslər
göstərir ki, bunlardan birinci vari-
ant daha real görünür. Artıq bizdən
əvvəl qanun yaradan ölkələr var:
Nigeriya, Liberiya və sair.  Bu ba-
xımdan, Azərbaycanda yenə də
indi prosesi hansısa qərarla, nor-
mativ sənədlə bitirsələr belə,
Təşəbbüsü icra edən digər ölkələr
qanun yaradıcılığına keçəndən
sonra məcbur olacaqlar yenidən
bu məsələyə qayıtsınlar. Bundansa,
indidən prosesi qanunla
tənzimləyək və Azərbaycanın birin-
ciliyini də qoruyub saxlayaq.”
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Extractive Industries Transparency Initiative should be 
regulated by the law

The draft law developed by the Coalition was adapted to the new standards

The draft law on the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) developed by the Coalition for
Improving Transparency in Extractive Industries in 2010 was adapted to the requirements of the new
standards. The requirement to ensure that submission of report by the government and companies to
be compulsory with the normative act reflected in new standards makes the adoption of such law in
Azerbaijan urgent.

We should note that the Coali-
tion has been suggesting regula-
tion of the execution of the
Initiative by the legislation in Azer-
baijan since the time of establish-

ment. For this purpose, the draft
law has been composed and sub-
mitted to the Government Com-
mission and companies. As the last
ones did not support the Coalition
in this issue, the adoption of law
was impossible. But, the MGB Law
Offices company conducting
analysis of whether the new stan-
dards are contrary to the legisla-
tion of Azerbaijan based on the
order of the Multi-stakeholder
Group for the Initiative advised ra-
tification of the new standard as
the law act and inclusion of the
main requirements of the EITI
standard in the current legislation
of Azerbaijan in other form.

The chief of the expert group of
the Coalition that prepared the
project Sahib Mammadov stated
that Azerbaijan is in the first place
in the field of execution of the Ini-
tiative: “at present, the first goal is
to keep this first place. As the civil

society, we have developed the
draft law on the EITI in Azerbaijan
in 2010 by estimating the proces-
ses ongoing in the world in the
field of execution of the Initiative
and submitted to the parties of the
Memorandum. But, unfortunately
they did not accept our suggestion
and we have to return back to this
issue after the International Mana-
gement Board has adopted the
new standards. New standards,
new challenges and new approac-
hes require that one of these is re-
gulation of the process of
execution of the Initiative by the
law. The reality is that it is the time
to raise this process from the level
of memorandum, mutual unders-
tanding to the level of law. That’s
why, the Memorandum regulating
the relations between the parties
states that this document is not of
legal importance, does not impose
any obligations. The legislation is

Sahib Mammadov, 
Chief of the expert group
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necessary for preventing this situa-
tion. We have designed the draft
law by seeing this necessity, and
have conducted its presentation in
the Multi-stakeholder Group. The
counterparties approached to this
issue unwillingly, they joined to the
presentation for the sake of polite-
ness. But the time showed that the
suggestion of the civil society was
sagacious.”

According to the words of
S.Mammadov, there have been se-
veral amendments in the legisla-
tion of the country during 3 years
after preparation of the project: “it
was necessary to adapt the project
to those changes, at the same time
to the requirements of new stan-
dards. We have realized it. Now, it

is the turn of the counterparty. We
don’t say that the law should be as
we prepared. This is just a sugges-
tion, we are ready to work on it to-
gether with the law makers. Even if
they don’t work, let them prepare
it by themselves. There is not any
law in the world that may be sam-
ple for us. It is necessary to start
this work from zero. We have star-
ted, we are ready to continue them
together with the other parties.” 

We should note that the draft
law will be presented in Multi-sta-
keholder Group in June and the
discussions will start. According to
the view of the expert, if the go-
vernment wants, this process may
not continue more: “it means, it
depends on the intention. I have to

note that the events connected
with this Initiative may develop in
two variants in recent future: eit-
her it will result in the law in natio-
nal level or with convention in
international level it I will fall into
decay in general. The processes
occurring in the world showed that
the first variant of them seems
more real. There are countries that
created law prior to us: Nigeria, Li-
beria and etc. that’s why, even if
they will complete the process with
any decision, normative document
in Azerbaijan, the countries execu-
ting the initiative will be obliged to
review this issue again after transi-
ted to the law making. Let’s regu-
late the process by the law and
keep the first place of Azerbaijan.”

Koalisiyanın Çoxtərəfli Qrupdakı əvəzedici üzvləri
müəyyənləşdirilib

İctimai birliklərin Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası Mədən Sənayesində Şəffaflıq
Beynəlxalq Təşəbbüsünün Azərbaycanda icrasına rəhbərlik edən Çoxtərəfli Qrupdakı əvəzedici
üzvlərini müəyyənləşdirib.

Koalisiya Şurasının aprelin 11-də
keçirilən iclasında keçirilən səsvermə
nəticəsində Mehriban Vəzir və
Dünya Sakit Koalisiyanı Çoxtərəfli
Qrupda əvəzedici üzv olaraq təmsil
etmək hüququ qazanıblar. 

Qeyd edək ki, indiyədək
Çoxtərəfli Qrupda Təşəbbüsün ic-

rasında iştirak edən 3 tərəfin(hasi-
lat sektorunda fəaliyyət göstərən
şirkətlər, Hökumət komissiyası və
Koalisiya) hərəsindən 3 əsas, 1
əvəzedici üzv təmsil olunurdu.
Lakin tərəflərin razılaşdırdığı yeni
anlaşma memorandumunda hər
tərəfdən olan təmsilçilərin ümumi

sayının 6-dək,  o sıradan əvəzedici
üzvlərin sayının  3-dək artırılması
nəzərdə tutulur. Buna qədər
MSŞA Koalisiyasını ÇQ-nin əsas
heyətində  Qubad İbadoğlu,  Azər
Mehtiyev, Elçin Abdullayev, əvəz-
edici heyətdə isə İlham Hüseynli
təmsil edirdi.

The members of the Coalition in Multi-stakeholder Group 
were identified

The Coalition of Public Unions for Increasing Extractive Industries Transparency has determined its al-
ternative  members in the Multilateral Group supervising the execution of Extractive Industries Trans-
parency International Initiative in Azerbaijan.

In the result of voting held in the
meeting of Coalition Board on April
11, Mehriban Vazir and Dunya Sakit
obtained the right to represent the
Coalition in the Multilateral Group
as  a  alternative  member. 

We should note that 3 primary
and 1alternative  member from
the 3 parties taking part in execu-

tion of the Initiative in Multilateral
Group were represented up to
now (the companies acting the
production sector, the Govern-
ment Commission and Coalition).
But, in the new Memorandum of
Understanding agreed by the par-
ties it is taken into account to in-
crease the total number of

representatives from each party to
6, and the number of alternative
members to 3. Until that, the Coa-
lition for Increasing Extractive In-
dustries Transparency was
represented by Gubad Ibadoglu,
Azar Mehtiyev, Elchin Abdullayev in
the primary  and by Ilham Huseynli
in the alternative members.
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2014-cü ilin 4 ayında Mədən Sənayesində Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsü üzrə Çoxtərəfli Qrupun 4 iclası
keçirilib.Yanvarin 24-də, fevralın 19-da, martın 14-də və aprelin 15-də keçirilən iclaslarda Təşəbbüsü
tənzimləyən yeni standartların Azərbaycanda tətbiqi ilə bağlı bir sıra əsas məsələlər müzakirə edilib.

Cari ilin 4 ayında Çoxtərəfli Qrup 4 dəfə toplaşıb
Gündəlikdəki mühüm məsələlərin heç birinin müzakirəsi yekunlaşmayıb

Verilişlərin hazırlanmasına
məsul olan Koalisiya üzvü Hicran
Həmido-vanın verdiyi məlumata
görə, ilk veriliş 2013-cü il dekabrın
28-də baş tutub.  Mövzusu “Mədən
Sənayesin-də Şəffaflıq Təşəbbüsü
(MSŞT) üzrə yeni standartlara keçd,
yeni tələblər” olan verilişə qonaq
qismində Koalisiya üzvü Zöhrab İs-
mayıl, MSŞT üzrə Azərbaycan Ka-
tibliyinin rəhbəri Fərid Fərzəliyev,
bp şirkətinin Təşəbbüs üzrə
Çoxtərəfli Qrupda təmsil edən Araz
Yusubov qatılıblar.

İkinci veriliş 2014-cü il fevralın
1-də efirə gedib. "Dövlət Neft
Şirkətinin hesabatlılığı və hesa-
batları” mövzusuna həsr olunan
verilişdə MSŞA Koalisiyası Şurası-
nın koordinatoru Qubad İba-
doğlu,  Şura üzvü Əliməmməd
Nuriyev iştirak ediblər. Veriliş za-
manı Global Witness təşkilatının
araşdırmaçısı Tom Mayne ilə
müsahibə, həmçinin ARDNŞ-nin
hesabatlılığı ilə bağlı radionun
KİV-də keçirdiyi sorğu da
səsləndirilib.

Fevralın 22-də efirə gedən 3-cü
veriliş Gədəbəydəi qızıl zavodunun
ekoloji təsirləri müzakirə olunub.
Verilişdə Koalisiyanın eksperti
Vətəndaş Nəzarəti Şəbəkəsinin
əlaqələndiricisi Esmira xanım
Əsədullayeva, Sağlam Həyata
doğru Ekoloji İctimai Birliyinin tibbi
məsələlər üzrə eksperti Həsrət
Rüstəmov iştirak ediblər. Həmçinin
ekoloq İrşad Abbasov, qızıl zavodu-
nun yerləşdiyi Arıxdam sakini Tel-
man Ələkbərov efirə qoşularaq
fikirlərini səsləndiriblər.

According to the information
provided by Hijran Hamidova the
member of the Coalition respon-
sible for preparation of broadcasts,
the first broadcast was conducted
on December 28, 2013. The mem-
ber of the Coalition  Zohrab Ismayil,
the manager of the Secretariat of
EITI for Azerbaijan Farid Farzaliyev,
the representative of the BP com-
pany in the Multi-stakeholder
Group for the Initiative Araz Yusu-
bov joined as the guests to the bro-
adcast the subject of which was
“transition to new standards for
Extractive Industries Transparency

Initiative (EITI), new requirements”.
The second broadcast was bro-

adcasted on February 1, 2014. The
coordinator of the EITI  NGO Coali-
tion Council Gubad Ibadoglu and
the member of the Council Ali-
mammad Nuriyev took part in the
broadcast dedicated to the subject
of "the accountability and acco-
unts of the State Oil Company .
The interview with Tom Mayne the
investigator of the Global Witness
and also the inquiry conducted by
the radio in the mass media on ac-
countability of the SOCAR was so-
unded during the broadcast.

During the third broadcast bro-
adcasted on February 22, the eco-
logical influences of the gold plant
in Gadabay were discussed. The ex-
pert of the Coalition, the coordina-
tor of the  Citizen Supervision
Network Esmira Asadullayeva, the
expert for medical issues of the
Ecological Public Union “Saglam Ha-
yata Dogru (Towards the Healthy
Life)” Hasrat Rustamov took part in
the broadcast. Also ecologist Irshad
Abbasov, the dweller of Arikhdam
village where the gold plant is situa-
ted Telman Alakbarov joined to the
broadcast and sounded their views.

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünə dair 3 veriliş yayımlanıb
Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması (MSŞA) Koalisiyasının 2013-2014-cü illər fəaliyyət planı
çərçivəsində “Azadlıq” radiosunun “Açıq hökumət” proqramında 3 veriliş yayımlanıb.

3 broadcasts were broadcasted on Extractive Industries
Transparency Initiative

3 broadcasts were broadcasted  in “Open Government” program of the “Azadlig” radio within the
framework of the actions plan for 2013-2014 of the Coalition for Improving Transparency in Extractive
Industries.
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Martın 18-19-da Osloda Mədən Sənayesində Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsünün (MSŞT) İdarə
Heyətinin iclası keçirilib. İdarə Heyətinin üzvü Qubad İbadoğlunun verdiyi məlumata görə, toplantıda
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin durumu geniş müzakirə olunub.

Müzakirələr zamanı Azərbaycan
hökuməti ciddi qınanılıb.  MSŞT-nin
tətbiqi ilə bağlı dəyərləndirmənin
nəticəsini əks etdirən yeni

təsnifatda  Azərbaycanın mövqeyi
ilk dəfə olaraq yaşıl rəngdən sarı
rəngə dəyişdirilərək pisləşdirilib.
Bununla yanaşı, Beynəlxalq Katiblik

tərəfindən Azərbaycanın 2014-cü il
üzrə İş Planının qiymətləndirilməsi
aparılıb və onun təkmilləşdirilməsi
tövsiyə olunub.

Mədən Sənayesində Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsü İdarə
Heyətinin iclası keçirilib

4 meetings of the Multi-stakeholder Group for the International Initiative for Transparency in Extrac-
tive Industries were held in 4 months of 2014. In the meetings held on January 24, February 19, March
14 and April 15, several major issues were discussed in respect to application of new standards regu-
lating the Initiative in Azerbaijan.

The first of these issues is that
the new Memorandum of Under-
standing was developed and signed
between the Parties. The process
on the Memorandum started from
2013 has not finalized yet.

The other important issue being
the subject of discussion of the
Multilateral Group is adaptation of
se of conditions for the auditor
who will match the reports to be
disclosed within the framework of
the Initiative to the new standards.

It was also impossible to come to
the joint conclusion between the
parties on this issue. That’s why,
the process of preparation of the
reports within the framework of
the Initiative was not started for
the first time in Azerbaijan.

Preparation of the new report
forms is one of the most important
issues being in the center of atten-
tion in the meetings. The represen-
tatives of the Coalition for Improving
Transparency in Extractive Indus-

tries in the Multilateral Group have
prepared new report forms con-
forming to the new standards and
submitted to the discussion of the
parties. The discussions connected
with the forms are also continued.

Another issue the discussion of
which is continued is inclusion of
incomes on the obligatory social
security fees in the reports.

Multi-stakeholder Group has
also discussed the activity report
covering 2013 on the EITI.

The Multi-stakeholder Group has assembled for 4 times 
in 4 months of the present year

The discussion of none of the issues on the agenda was finalized

Bu məsələlərdən birincisi
tərəflər arasında yeni Anlaşma
Memorandumunun  hazırlanaraq
imzalanmasıdır. Memorandum
üzərində 2013-cü ildən başlanan
bu proses hələ də yekunlaşmayıb.

Çoxtərəfli Qrupun müzakirə
predmeti olan digər mühüm
məsələ Təşəbbüs çərçivəsində
açıq-lanacaq hesabatları tutuşdu-
racaq auditor üçün Şərtlər
Toplusunun yeni standartlara
uyğunlaşdırılma-sıdır. Bu məsələ-

də də tərəflər arasında ortaq
məxrəcin tapılması hələ ki,
mümkün olmayıb. Bu üzdən də
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
Təşəbbüs çərçivəsində hesabat-
ların hazırlanması prosesinə
vaxtında start verilməyib.

Yeni hesabat formalarının
hazırlanması iclaslarda diqqət
mərkəzində olan mühüm məsə-
lələrdən daha biridir. Mədən
Sənayesində Şəffaflığın Artırılması
Koalisiyasının Çoxtərəfli Qrupdakı

təmsiıçiləri yeni standartlara
uyğun hesabat forması hazırlaya-
raq tərəflərin müzakirəsinə təqdim
ediblər. Formalarla bağlı müzakirə-
lər də davam etməkdədir.

Müzakirəsi davam edən başqa
bir məsələ məcburi sosial sığorta
haqları üzrə daxilolmaların hesa-
batlara daxil edilməsidir.

Çoxtərəfli Qrup həmçinin MSŞT
üzrə 2013-cü ili əhatə edəcək
fəaliyyət hesabatını da müzakirə
edib.

EITI Azərbaycanda | EITI in Azerbaijan
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Mayın 13-15-də Parisdə Mədən Sənayesində Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsünün(MSŞT) İdarə Heyətinin
vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən üzvlərinin toplantısı keçirilib. İdarə Heyətinin üzvü Qubad
İbadoğlunun verdiyi məlumata görə, toplantı vətəndaş cəmiyyətini təmsil edən üzvlərin(5 əsas, 5
əvəzedici) Beynəlxalq İdarə Heyətində gedən müzakirələrdə iştirakı, onların öhdəlik və hüquqlarını
müəyyənləşdirən memorandumun hazırlanması, MSŞT ilə bağlı gələcək inkişaf strategiyasının
seçilməsi kimi məsələlərə həsr olunub.

Toplantıda həmçinin Beynəlxalq
İdarə Heyətinin qəbul etdiyi etika
kodeksi də müzakirə olunub: “Biz
Beynəlxalq Gəlirlərə Nəzarət İnstitu-
tunun hazırladığı MSŞT-nin inkişafı ilə
bağlı dördvariantlı inkişaf strategiya -
sı nın hər birini ayrılıqda müzakirə
etdik. Müzakirələr nəticə sində biz 3-
cü variantın üzərində dayandıq. Bu
variant ölkələrin MSŞT-yə aşağı stan-
dartlarla qəbul olunması, sonradan
onlara yüksək standartlarla vali-
dasiya tətbiq olun masını nəzərdə
tutur. Hesab edirik ki, bu, Təşəbbüsə
qoşulan ölkələri müsbət dəyişik -
liklərə stimullaşdıra caq.”

Paris toplantısı çərçivəsində
vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin
Fransa Xarici İşlər Nazirliyində görüş-

ləri də keçirilib. Görüşlərdə məqsəd
MSŞT-yə qoşulmağa hazırlaşan
Fransa hökumətinə vətəndaş cəmiy-
yətini prosesə cəlb etməyin yolları
barədə məsləhətlərin verilməsi
olub: “Fransanın Təşəbbüsə qəbul
olunması qlobal səviyyədə mühüm

əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu
ölkə Təşəbbüsün icraçısı olmaqla
bərabər, onun inkişafına böyük
töhfələr verə bilər.” 

Qeyd edək ki, tədbir Publish
What You Pay Beynəlxalq Təşkilatı
tərəfindən təşkil olunub.

Vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri Parisdə toplanıb

The meeting of Management Board of the International Extractive Industries Transparency Initiative
was held on March 18-19, in Oslo.  According to the information provided by Gubad Ibadoglu the mem-
ber of the Management Board, the situation of the civil society in Azerbaijan was widely discussed in
the meeting.

During the discussions, the gov-
ernment of Azerbaijan was seri-
ously reproached.  The position of
Azerbaijan was for the first time
worsened by changing from green
color to the amber color in the new
classification reflecting the result of
the evaluation connected with the
participation of EITI. Besides, the
International Secretariat evaluated
the Work Plan of Azerbaijan for

2014 and recommended to im-
prove it.

The USA was accepted as the
candidate to the membership of
the EITI in the Oslo meeting of the
Management Board. The applica-
tion of Ethiopia for membership
was also discussed in the event. It
was decided to accept Ethiopia to
the membership of the EITI with
the condition of prevention of the

serious problems by taking into ac-
count the availability of serious
problems for the performance of
civil society in this country. But,
Papua New Guinea became the
member of the EITI family without
any conditions. Besides, the Man-
agement Board decided that
Guatemala passed the evaluation
and obtained the right to be full
member of the EİTİ.

The meeting of the Management Board of the International
Extractive Industries Transparency Initiative was held

İdarə Heyətinin Oslo iclasında
həmçinin ABŞ MSŞT üzlüyünə
namizəd qəbul edilib. Tədbirdə
Efiopiyanın üzvlüyə qəbulla bağlı
müraciəti də müzakirə olunub. Bu
ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin

fəaliyyəti üçün ciddi problemlərin
olması nəzərə alınaraq, Efiopiyanın
MSŞT-yə həmin problemlərin
aradan qaldırılması şərtilə üzv
qəbul  edilməsi qərara alınıb.
Papua-Yeni Qvineya isə heç bir

şərtsiz MSŞT  ailəsinə üzv olub.
Bundan əlavə, İdarə Heyəti
Qvatemalanın dəyərləndirmədən
keçdiyi və Təşəbbüsün tamhüquq-
lu üzvü olmaq haqqı qazandığı
qərarına gəlib.
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The United States of America has joined to Extractive Industries Transparency International Initiative.
According to the decision adopted by the International Management Board of the Initiative on March
19, the USA got the status of “the candidate country”. The Government of the USA has undertaken the
obligation to ensure transparency of all revenues obtained from the production sector in federal lands
by joining the Initiative.

The chairman of the International Management Board
of Extractive Industries Transparency Initiative Clare Short
estimating this event stated that the people of the USA ex-
pects ensuring of full transparency of revenues obtained
from natural resources and their spending on assign-
ment: “the citizens will be able to chase the movement of
the revenues obtained from the production sector until
the state treasury through the Initiative and they will use
it for ensuring the responsibility of the government.”

The Secretary of the US Department of Interior Sally
Jewell stated that the government’s joining to the EITI

is the indication of the resolution the president Obama
to become model for the whole world in the field of in-
creasing transparency, accountability and qualitative
management.

The International Management Board gave the pe-
riod of 3 years to the USA for completion of execution
of the Initiative in accordance with the standards. We
should note that the Initiative will cover about 35 states
but not the whole country in the USA. This is connected
with the differences in the legislations of separate
states.

The USA joined to the Extractive Industries Transparency Initiative

Amerika Birləşmiş Ştatları Mədən Sənayesində Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsünə qoşulub.
Təşəbbüsün Beynəlxalq İdarə Heyətinin martın 19-da qəbul etdiyi qərara əsasən ABŞ “namizəd ölkə”
statusu əldə edib. Amerika hökuməti Təşəbbüsə qoşulmaqla federal torpaqlardakı hasilat sektorun-
dan əldə etdiyi bütün gəlirlərin şəffaflığını təmin etmək öhdəliyi götürüb.

Bu hadisəni dəyərləndirən MSŞT Beynəlxalq İdarə
Heyətinin sədri Kler Şort bildirib ki, ABŞ xalqı təbii
sərvətlərdən əldə olunan gəlirlərin tam şəffaflığının və
təyinatı üzrə xərclənməsinin təmin olunmasını gözləyir:
“Təşəbbüs vasitəsilə vətəndaşlar hasilat sektorundan
əldə olunan gəlirlərin dövlət xəzinəsinədək hərəkətini
izləyə biləcək və bundan da hökumətin
məsuliyyətliliyini təmin etmək üçün istifadə edəcəklər.”

ABŞ daxili işlər naziri Salli Coell hökumətin MSŞT-

yə qoşulmasının prezident Obamanın şəffaflığın
artırılması, hesabatlılıq və keyfiyyətli idarəetmə
sahəsində bütün dünyaya örnək olmaq qətiyyətinin
göstəricisi olduğunu bildirib.

Benəlxalq İdarə Heyəti ABŞ-a Təşəbbüsü standart-
lara uyğun icrasının başa çatdırılması üçün 3 il vaxt
verib. Qeyd edək ki, ABŞ-da Təşəbbüs bütün ölkəni
deyil, təxminən 35-dək ştatı əhatə edəcək. Bu, ayrı-ayrı
ştatların qanunvericiliyindəki müxtəlifliklə bağlıdır.

ABŞ Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünə qoşulub

The meeting also discussed the
code of behavior adopted by the In-
ternational Management Board: “We
have separately discussed each of
the four-variant development strat-
egy of the EITI prepared by the Insti-
tution for Control on International
Incomes. In the result of the discus-
sions, we focused on the 3rd variant.
This variant provides for acceptance
of the countries to the EITI with low
standards and then application of

validation to them with high stan-
dards. We consider that this will
stimulate the countries joining to the
Initiative with positive changes.”

The meeting of the representa-
tives of the civil society was held in
the Ministry of Foreign Affairs of
France within the framework of the
Paris meeting. The goal of the
meetings was provision of advises
to the Government of France going
to join the EITI on the ways of at-

traction of civil society to the
process: “Acceptance of France to
the Initiative is an issue being of
significant importance in global
level. This country may give great
contributions to the development
of the Initiative along with being its
executor.” 

We should note that the event
has been organized by the Interna-
tional Organization “Publish What
You Pay”.

On May 13-15, the meeting of the members of the Management Board of the Extractive Industries Trans-
parency International Initiative representing the civil society was held in Paris. According to the information
provided by Gubad Ibadoglu, the member of the Management Board, the meeting was dedicated to the issues
such as participation of the members representing the civil society (5 main members, 5 substitute members)
in the discussions conducted in International Management Board, compilation of the memorandum deter-
mining their obligations and rights, and selection of future development strategy in respect to the EITI.

The representatives of the civil society met in Paris
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Norveç hökuməti Mədən Sənayesində Şəffaflıq
Beynəlxalq Təşəbbüsünün icrası çərçivəsində
sayca 5-ci hesabatı açıqlayıb. 2012-ci ili əhatə
edən hesabatın açıqlanması zamanı neft və ener-
getika naziri Tord Lienin verdiyi məlumatdan
aydın olub ki, həmin il Norveç hasilat
sənayesindən  adambaşına təxminən 13 min dol-
lar  gəlir əldə edib.

MSŞT Beynəlxalq Katibliyinin rəhbəri Yonas Moberq
Norveçin bütün dünyada şəffaflıq və hesabatlılığa görə
lider olduğunu bildirib: “2014-cü ildə Norveç hesabatını
yeni standartlar əsasında hazırlamağa başlayacaq.
Maraqlı tərəflər Norveçdə MSŞT prosesini daha da
şəffaf etmək yollarını axtaracaqlar.” 

Qeyd edək ki, 5-ci hesabat Norveçin neft sek-
torunda çalışan70-dək şirkətin məlumatlarını əhatə
edir. Hesabata görə, Norveçin neft gəlirləri artaraq
2011-ci ildəki 60,4 milyard dollardan 2012-ci ildə 65,2
milyard dollara çatıb. Bu artım bilavasitə dünya
bazarında neftin qiymətinin yüksəlməsindən irəli
gəlib.

Norveç neft gəlirlərinə dair 
5-ci hesabatını açıqlayıb

2013-cü il ərzində Dövlət Neft Fondunun büdcə gəlirləri 13 600,5 milyon manat, büdcə xərcləri isə 12
302,7 milyon manat təşkil edib.

Fondun ictimaiyyətlə əlaqələr
xidmətinin məlumatına görə, il
ərzində neft-qaz sazişlərinin
həyata keçirilməsindən 13 119,9
milyon manat (o cümlədən
mənfəət neftinin və qazın
satışından 13 108,0 milyon manat,
akrhesabı ödənişlər 1,8 milyon
manat, tranzit gəlirləri 8,1 milyon
manat, bonus ödənişləri 1,9 mi-
lyon manat, xarici sərmayəçilər
tərəfindən təhvil verilmiş aktiv-
lərdən 0,1 milyon manat), Fondun
vəsaitlərinin idarə olunmasından
480,6 milyon manat gəlir əldə
edilib.

Valyuta məzənnələrinin dəyiş-
məsindən yaranan fərqlə bağlı
Fondun büdcədənkənar gəlirləri
43,0 milyon manat olub.

Hesabat dövrü ərzində  dövlət
büdcəsinə 11 350,0 milyon manat
transfert edilib. Daha 300 milyon
manat qaçqın və məcburi köçkün
ailələrinin məskunlaşdırılması və
sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaş-
dırılması üzrə tədbirlərin həyata
keçirilməsinə, 173,9 milyon manat
Samur-Abşeron suvarma sistemi-
nin yenidən qurulmasına,  25,7 mi-
lyon manat "Bakı-Tbilisi-Qars yeni
dəmir yolu" layihəsinin, 33,0 mi-

lyon manat "2007-2015-ci illərdə
Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı"nın maliyyələşdiril-
məsinə,  372,6 milyon manat "Star"
neft emalı kompleksinin tikintisinə,
47,5 milyon manat isə Fondun
idarə olunmasına sərf edilib.

2014-cü il yanvarın 1-ə Fondun
aktivləri 2013-cü ilin əvvəlinə (34
129,4 milyon ABŞ dolları) nisbətən
cəmi 5,1 faiz artaraq 35 877,5 mi-
lyon ABŞ dollarına bərabər olub.
Həmin tarixə Fond tərəfindən 30
175 kq (970 146 troya unsiyası) qızıl
alınıb.

Ötən il Neft Fondunun vəsaitləri cəmi 5,1 faiz artıb

The government of Norway disclosed its 5th re-
port within the framework of execution of the Ex-
tractive Industries Transparency  Initiative.
During disclosing the report covering 2012, it was
clear from the information provided by the minis-
ter of oil and energetic Tord Lien that Norway has
obtained about 13 thousand dollar per a man
from production industry that year.

The manager of the International secretariat of the
EITI Yonas Moberg stated that Norway is the leader in
the whole world for transparency and accountability:
“Norway will begin to prepare its report based on new
standards in 2014. The interested parties will seek the
ways to make the EITI process in Norway more trans-
parent.”

We should note that the 5th report covers the in-
formation of 70 companies working in the oil sector of
Norway. According to the report, the oil revenues of
Norway increased from 60.4 billion dollar in 2011 to
65.2 billion dollars in 2012. This growth arose out from
increase of the oil price in the world market.

Norway disclosed the 5th 
report on the oil revenues

Memorandum tərəfləri | Memorandum parties



According to the information of
Public Relations service of the Fund,
13.119,9 million manats were ob-
tained from implementation of oil-
gas agreements (as well as the
profit from the sale of oil and gas 13
108,0 million manats, the acre ac-

count payments 1,8 million manats,
transit revenues 8,1 million manats,
bonus payments 1,9 million man-
ats, the assets handed over by the
foreign investors 0,1 million man-
ats), and 480.6 million manats were
gained from management of the
resources of the Fund.

The out budget revenues of the
Fund in respect to the difference
arising out from change of exchange
rates were 43,0 million manats.

11350.0 million manats were
transferred to the state budget
during the reporting period. Addi-
tional 300 million manats were
spent for implementation of meas-
ures on settlement of refugee and
IDP families and improvement of
social-life conditions, 173,9 million

manats for reconstruction of
Samur-Absheron irrigation system,
25,7 million manats for funding
the project "Baku-Tbilisi-Gars new
railway", 33,0 million manats for
funding of the State Program on
education of youth of Azerbaijan in
foreign countries during 2007 -
2015", 372,6 million manats for
construction of "Star" oil refining
complex, 47,5 million manats for
management of the Fund.

The assets of the Fund as Janu-
ary 1, 2014 increased 5.1 % in com-
parison with the beginning of 2013
(34 129,4 million US dollars) and
was equal to 35 877,5 million US
dollars. The Fund had purchased
30175 kg gold for that period (970
146 Troy ounce).
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Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Asiya və Sakit okean hövzəsində  daşınmaz əmlaka ilk investisiyasını
reallaşdırıb. Belə ki, Fond Cənubi Koreyanın paytaxtı Seul şəhərində yerləşən və dəyəri 447 milyon ABŞ
dolları təşkil edən “Payn Avenyu A qülləsi” ofis kompleksini alıb.

Fonddan verilən məlumata
görə, alqı-satqı prosesi kompleksin
dörd sahibinin adından (NongHyup
Bank, NongHyup Həyat sığorta
şirkəti, Vuri Bank və KDB Həyat
sığorta şirkəti) çıxış edən Miraye
Vəsaitlərin İdarə edilməsi şirkəti
tərəfindən təşkil edilən auksion
vasitəsilə həyata keçirilib.

Fondun yaydığı məlumata
əsasən “Payn Avenyu A qülləsi”
Seulun biznes mərkəzində yerləşir.
Binanın tikintisi 2011-ci ildə başa
çatdırılmışdır və son dövrlər
ərzində Seul biznes mərkəzində
yerləşən ən cəlbedici investisiya
aktivlərindən biridir. A klass sinfinə
aid olan binanın ümumi ərazisi
təqribən 65 000 kvadrat metr təşkil
edir və bütünlüklə Cənubi Koreya-

nın ən böyük şirkətlərindən olan
“S&K Qrup” tərəfindən icarəyə
götürülüb. Daşınmaz əmlak üzrə
xalis illik icarə haqqı 23,4 milyon
ABŞ dolları təşkil edir.

DNF-nin İcraçı direktoru Şahmar
Mövsümov bildirib ki, bir ilə yaxın
müddət ərzində Asiyanın ən böyük
paytaxt şəhərlərində daşınmaz
əmlaka investisiya imkanlarını
nəzərdən keçirdikdən sonra Seulu
seçiblər: “Bu əhəmiyyətli bir
investisiyadır və bizim son
dövrlərdə stabil gəlirlilik nümayiş
etdirən Asiya daşınmaz əmlak
bazarına olan etimadımızın
göstəricisidir. Biz gələcəkdə də
Asiya və Sakit okean hövzəsində in-
vestisiya imkanlarını dəyərləndirə-
cəyik”.

Neft gəlirləri Seul daşınmaz əmlak bazarına investisiya edilib

Last year the funds of the Oil Fund were increased total 5.1 %
In 2013 the budget revenues of the State Oil Fund arranged 13 600,5 million manats, but the budget
expenses were 12 302,7 million manats.



Coalition for Improvement of Transparency in Extractive Industry 15

State Oil Fund (SOFAZ) has realized the first investment in the real estate in Asia and Pacific basin. So that, the
Fund has purchased the office complex “Pine Avenue A Tower” situated in the capital of South Korea Seoul
city and costs 447 million US dollars.

According to the information
provided by the Fund, the sale-pur-
chase process was implemented
through the auction organized by
the Miraye Funds Management
company acting on behalf of four
owners of the complex (NongHyup
Bank, NongHyup Life Insurance
company, Vuri Bank and KDB Life
Insurance company).

According to the information
disseminated by the Fund, “Pine
Avenue A Tower” is situated in
Seoul business center. The con-
struction of the building was com-
pleted in 2011 and it is one of the
most attractive investment assets
situated in the Seoul Business cen-

ter for recent years. The total area
of the building belonging to the A
class is about 65 000 sq.m and it
was taken on lease by the “S&K
Group”, one of the greatest compa-
nies of South Korea. The net an-
nual rental for the real estate is
23,4 million US dollars.

The executive director of the
State Oil Fund Shahmar Movsumov
stated that they selected Seoul
after looking through the invest-
ment possibilities on the real es-
tate in the biggest capital cities in
Asia for about 1 year: “This is a sig-
nificant investment and it is the in-
dication of our confidence to the
real estate market of Asia that has

been demonstrating stable prof-
itability for recent periods. We will
evaluate the investment possibili-
ties in Asia and Pacific basin in the
future”.

The oil revenues were invested in the property market of Seoul

Dövlət Neft Fondunun 2014-cü il büdcəsinə dəyişik-
lik edilib. Dövlət başçısının aprelin 10-da imzaladığı
fərmanla Fondun cari ilki büdcəsinin xərclər hissə-
sindəki “TANAP layihəsində Azərbaycan Respub-
likasının iştirak payının maliyyələşdiril-məsi” (800
milyon manat) adlı xərc maddəsi “Şahdəniz qaz-
kondensat yatağının istismarının ikinci mərhələsi,
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi,
Trans-Anadolu Boru Kəməri və Trans-Adriatik Boru
Kəməri layihələrinin idarə edilməsi məqsədi ilə
təsis edilmiş qapalı səhmdar cəmiyyətinin birbaşa
dövlət mülkiyyətində olan səhmlərinin maliyyələş-
dirilməsi” ilə əvəz edilib və bu istiqamətə 40 100,0
min manat yönəldilməsi təsbit olunub.

Bununla da  Neft Fondunun büdcə xərclərinin
ümumi həcmi 11 349 934,8 min manatdan 10 590
034,8 min manata qədər azaldılıb

Qeyd edək ki, dəyişiklik “Şahdəniz qaz-kondensat
yatağının istismarının ikinci mərhələsi və Cənub Qaz
Dəhlizinin yaradılmasına dair digər layihələrlə bağlı bəzi
tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 2014-cü il 25 fevral tarixli 287 nömrəli
Sərəncamının 2.1-ci bəndinə əsasən həyata keçirilib.

Neft Fondunun xərcləri
azaldıldı

The budget of the State Oil Fund for 2014 was
amended. By the decree signed by the head of the
state on April 10, the expense item “funding of partic-
ipation share of the Republic of Azerbaijan in TANAP
project (800 million manats)” in the expense part of
the current annual budget was replaced with “the
second stage of commissioning of Shahdeniz gas-con-
densate field, expansion of South Caucuses Pipeline,
funding of the shares of the closed joint stock com-
pany incorporated with the purpose of management
of Trans-Anadolu Pipeline and Trans-Adriatic Pipeline
projects in the direct state property”  and it was con-
firmed that 40.100.0 thousand manats were directed
to this direction.

Thus, the total volume of the budget expenses of
the Oil Fund were reduced from 11 349 934,8 thousand
manats to 10 590 034,8 thousand manats. 

We should note that the amendments were exe-
cuted according to the item 2.1 of the order of the Pres-
ident of Azerbaijan Republic dated February 25, 2014,
number 287 on “some measures connected with the
projects on the second stage of Shahdeniz gas-conden-
sate field and establishment of South Gas Corridor”.

The expenses of the Oil Fund
were reduced
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