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Bakı şəhəri                                     № 1/13                               15 aprel 2016-cı il 

 

İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun 
gücləndirilməsi  barədə 

 

Son dövrlərdə ölkədə iqtisadi islahatların sürətləndirilməsi, dövlət idarəetmə 
strukturlarının təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın artırılması, qeyri-neft sektorunun inkişaf 
etdirilməsi və əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmiş bir sıra normativ hüquqi aktlarda 
auditin daha geniş tətbiqini nəzərdə tutan müddəaların reallaşdırılmasını və bu sahədə 
müstəqil audit qarşısında duran vəzifələrin icrasını təmin etmək məqsədilə qərara 
alıram: 

1. 2016-cı il 11 aprel tarixdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə 
təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət İmtahan Mərkəzi publik hüquqi 
şəxsin nizamnaməsində, “Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizati” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamında, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət 
Agentliyinin yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin fərmanında, ölkə Prezidentinin 2016-cı il 26 fevral, 9 və 10 mart tarixli 
müvafiq fərmanları ilə bir sıra istehsal və xidmət strukturlarında müstəqil auditin tətbiq 
sahəsinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar müddəaların nəzərdə tutulmasını, habelə 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci rübünün 
sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan 
iclasındakı çıxışında şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə isiqamətində 
qoyduğu vəzifələrin icrasını təmin etmək üçün beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla 
müstəqil auditə dair zəruri metodik-normativ bazanın yaradılması və onun audit 
praktikasında tətbiqinə nail olunması  məqsədilə aşağıdakı tərkibdə işçi qrup yaradılsın: 

 
İşçi qrupunun rəhbəri: 

Nəcəf Talıbov   - Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə 
müşaviri; 

 



İşçi qrupunun üzvləri: 
Maarif Abbasov   - Auditorlar Palatasının Hüquqi təminat və 

standartlaşdırma idarəsinin rəisi; 
Namiq Abbaslı  Auditorlar Palatasının Şurası yanında 

Beynəlxalq standartlar üzrə komitənin sədri; 
Vəli Rəhimov   - Auditorlar Palatasının Maliyyə və təsərrüfat 

idarəsinin rəisi 
Elnur İbrahimov   - Auditorlar Palatasının Şurası yanında 

Qanunvericilik və hüquqi məsələlər üzrə 
komitənin sədri; 

Zamin Hüseynov                 - Auditorlar Palatasının Şurası yanında Milli 
auditə dəstək  üzrə komitənin sədri; 

Fəxri Mustafayev                   - Auditorlar Palatasının Şurası yanında Metodik 
komitənin sədri; 

 
2. İşçi qrupuna tapşırılsın ki, bu sərəncamın 1-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq 

metodik bazanın yaradılması və tövsiyələrin hazırlanmasına dair təkliflərini  2  (iki) həftə  
müddətində təqdim etsinlər. 

3. Bu sərəncamın icrasına  nəzarət Palata Aparatının rəhbəri Qəşəm Bayramova 
tapşırılsın. 
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