
                               AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
                             AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ 
                                                    QƏRARI   
                                                
Bakı şəhəri                               №324/3                                    26 noyabr 2020-ci il  
 

“Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq edilməsi”nə dair 
 hesabatın müzakirəsi barədə 

 
Auditin təşkili, tənzimlənməsi və rəqəmsallaşdırılmasının müasir tələblərə müvafiq 

olaraq beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi, auditor xidmətlərinin həyata 
keçirilməsində, həmin xidmətlərə dair hesabatların keyfiyyətli və şəffaf qaydada təqdim 
edilməsində innovasiyaların və yeni texnologiyaların tətbiqi məqsədilə Auditorlar 
Palatasının 2020-ci il üzrə iş planının 1.8-ci “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq 
edilməsi” bəndinin icrasına dair Palata sədrinin müşaviri F.Qarayev tərəfindən təqdim 
edilmiş hesabatı müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası 

 
                                              QƏRARA ALIR: 
 
1. “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq edilməsi”nə dair tərtib edilmiş hesabat 

nəzərə alınsın (əlavə olunur). 
2. Auditorlar Palatasında auditorun şəxsi kabineti ilə işləməyə məsul şəxslər Auditin 

təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi V.Cavadov və Rəqəmsal transformasiya 
və innovasiyaların tətbiqi idarəsinin rəisi Q.Əhmədov müəyyən edilsin.  

2.1. Auditorlar Palatası ilə müəyyən edilmiş məsul şəxslər (V.Cavadov, Q.Əhmədov) 
arasında şəxsi kabinetə daxil olan məlumatların məxfiliyinin qorunmasına, həmin 
məlumatların 3-cü tərəflərə ötürülməməsinə dair məsuliyyət müqaviləsinin bağlanılması 
təmin edilsin.  

3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) və Rəqəmsal 
transformasiya və innovasiyaların tətbiqi idarəsinə (Q.Əhmədov) tapşırılsın ki: 

3.1. Auditorlar Palatasının üzvlərinə “Auditorun şəxsi kabineti sistemi”ndən istifadə 
zamanı yaranmış çətinliklərlə əlaqədar onlara əməli köməkliyin gəstərilməsi təmin edilsin; 

3.2. 2021-ci il yanvarın 1-dən etibarən auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar 
tərəfindən auditor xidməti müqaviləsinin bağlanılması barədə məlumatların, həmçinin 
auditor xidmətlərinin göstərilməsinə dair hesabatların Auditorlar Palatasına təqdim 
edilməsi yalnız “Auditorun şəxsi kabineti sistemi” vasitəsilə həyata keçirilsin.  

4. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki: 
4.1. Bu qərarın mətninin auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara göndərilməsi 

təmin edilsin; 
4.2. İki həftə müddətində auditorun şəxsi kabineti sistemindən istifadə etməyən 

auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar barədə arayışın hazırlanıb təqdim olunması təmin 
edilsin. 

5. Rəqəmsal transformasiya və innovasiyaların tətbiqi idarəsinə (Q.Əhmədov) 
tapşırılsın ki, qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla auditorun şəxsi kabineti 
sisteminin təkmilləşdirilməsi və Palatanın üzvü olan auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə və 
sərbəst auditorlara şərhi istiqamətində işlər davam etdirilsin.  

6. Aparatın rəhbəri Q.Bayramova tapşırılsın ki, “Auditorun şəxsi kabinetinə dair mobil 
tətbiqin hazırlanması” barədə bəndin Palatanın 2021-ci il üzrə iş planına daxil edilməsi 
təmin edilsin.  

7. Bu qərarın mətninin Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilməsi təmin edilsin. 
 
 
             Şuranın sədri                               Vahid Novruzov 


