
  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının  

2014-cü il  “26” noyabr tarixli  “257/7”  saylı 

qərarı  ilə təsdiq edilmişdir.    

 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurası yanında 

Beynəlxalq əlaqələr üzrə Komitənin 2014 – 2015-ci illər üzrə 

İŞ  PLANI 

 

Sıra 

N-si 
Tədbirin adı 

Hansı sənədə 

əsasən 

hazırlanır 

İcra müddəti 
Məsul 

icraçılar 
Qeyd 

1. Komitənin 2014-2015-ci illər üzrə iş 

planının hazırlanması 

Komitənin 

əsasnaməsi 

Noyabr  

2014-cü il 

L.Bayramova  

2. Auditorlar Palatasının beynəlxalq  və 

xarici peşəkar qurumlarla əlaqələrinin 

inkişaf etdirilməsi 

_____”____ Mütəmadi Komitə üzvləri  

3. Avropa Mühasiblər və Auditorlar 

Federasiyasının (EFAA) Bakı şəhərində 

keçiriləcək illik ümumi  iclasının təşkilində 

iştirak etmək 

_____”____ Mart-aprel 

2015-ci il 

Komitə üzvləri  

4. Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasında 

(BMF-da) üzvlük  öhdəlikləri çərçivəsində 

məlumat mübadiləsi və peşəkar auditor  

təşkilatının fəaliyyətinin uyğunlaşdırılması 

üzrə işlər aparmaq 

_____”____ Mütəmadi Komitə üzvləri  

5. Beynəlxalq Audit Standartlarının  (BAS-

ın) tərcüməsi və dərc olunmasına icazə 

məsələləri üzrə BMF ilə qarşılıqlı əlaqə 

_____”____ Zəruri 

hallarda 

Komitə üzvləri  

6. Auditorlar Palatasının üzvlərini beynəlxalq 

və xarici təşkilatların xəbərləri və 

məlumatları ilə təmin etmək 

_____”____ Mütəmadi Komitə üzvləri  

7. Beynəlxalq peşəkar auditor təşkilatlarında 

auditorların maraqlarını təmsil etmək 

_____”____ Mütəmadi Komitə üzvləri  

8. Azərbaycan auditinin dünyanın auditor 

cəmiyyətinə inteqrasiyası ilə bağlı  Şuraya 

təkliflər vermək. 

 

 Mütəmadi Komitə üzvləri  

9. Beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən 

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının 

audit, mühasibat uçotu, etika, peşəkar 

mühasiblərin təhsili sahəsində məktub və 

sənədləri ilə işi təşkil etmək 

_____”____ Mütəmadi Komitə üzvləri  

 

 

 

 

10. Audit və mühasibat uçotu, peşəkar təhsil, 

etika sahəsində beynəlxalq və yerli 

təşkilatların fəaliyyəti, beynəlxalq 

proqramlar barədə məlumatlar yaymaq 

_____”____ Mütəmadi Komitə üzvləri  



11. Audit, mühasibat uçotu, etika, peşəkar 

təhsil sahəsində beynəlxalq sənədlər, 

metodik və digər ədəbiyyatın azərbaycan 

dilinə tərcüməsini təşkil etmək 

_____”____ Zəruri 

hallarda 

Komitə üzvləri  

12. Mövcud BMHS-yə dəyişikliklər və yeni 

standartların qəbulu ilə bağlı seminarlar 

haqqında məlumatları yaymaq 

_____”____ Zəruri 

hallarda 

Komitə üzvləri  

13. Komitənin fəaliyyəti ilə bağlı illik hesabat 

hazırlamaq və Palatanın vebsaytında dərc 

etmək 

_____”____ Dekabr 2015-

ci il 

Komitə üzvləri  

14. Beynəlxalq təşkilatlardan əldə edilmiş və 

hazırlanmış sorğuları məlumat bazasına 

daxil etmək, habelə mövcud cavabların 

uçotunu təşkil etmək 

_____”____ Mütəmadi Komitə üzvləri  

15. Palatanın Şurası yanında digər  Komitələr 

ilə qarşılıqlı münasibətləri təmin etmək 

_____”____ Mütəmadi Komitə üzvləri  

16. Komitənin keçirdiyi iclas və digər tədbirlər 

barədə Palatanın internet səhifəsində 

yerləşdirmək üçün məlumatlar hazırlamaq 

_____”____ Iclasın 

keçirildiyi 

müddətlərdə 

Komitə üzvləri  

17. Beynəlxalq audit və mühasibatlıq 

qurumları ilə əməkdaşlıq sazişlərinin 

bağlanılması. ABŞ, Yaponiya və 

Almaniya. 

_____”____  2015-ci il Palatanın 

struktur  

bölmələri ilə 

birgə 

 

18. Təhsil və Gənclər  və idman nazirlikləri ilə 

əməkdaşlıq sazişlərinin  bağlanılması 

_____”____ Yanvar–aprel 

2015-ci il 

Palatanın 

struktur 

bölmələri ilə 

birgə 

 

 

 

Beynəlxalq əlaqələr üzrə  

Komitənin sədri                                                                                                  L.Bayramova   

 


