
                     AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI  

                 AUDİTORLAR PALATASI SƏDRİNİN  

                                S Ə R Ə N C A M I 

 

Bakı şəhəri              №1/6                     02 fevral 2022-ci il 
 

   Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor   

 təşkilatlarının və sərbəst  auditorların bağladıqları müqavilələrin məbləğlərinin 

                        və müqavilə üzrə verilmiş rəylərin operativ təhlili və  

                                   tövsiyələrin hazırlanması barədə 
 

“Azərbaycan Respublikasında auditor fəaliyyətinin inkişaf konsepsiyasının (2021-

2030-cu illər)” 5.6-cı “Auditor  fəaliyyətində şəffaflığın artırılması, dempinq, haqsız rəqabət 

və korrupsiyaya qarşı mübarizə”, 5.8-ci “Auditor xidməti bazarının təşkili və tənzimlənməsi” 

bölmələrinin və Auditorlar Palatasının 2022-ci il üzrə iş planının 1.3-cü “Auditorların 

bağlıdığı müqavilələrin məbləğlərinin və müqavilə üzrə verilmiş rəylərin  operativ təhlili və 

tövsiyələrin hazırlanması” və 7.14-cü “Palatanın üzvləri tərəfindən Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin tövsiyə olunan minimum 

hədlərinə əməl olunmasının monitorinqi” bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədilə 

qərara alıram: 

1. Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 

bağladıqları müqavilələrin məbləğlərinin və müqavilə üzrə verilmiş rəylərin operativ 

təhlilinin nəticəsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması məqsədilə aşağıdakı tərkibdə komissiya 

yaradılsın: 

                                           Komissiyanın sədri: 

       Vasif Cavadov – Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi  

 

                                          Komissiyanın üzvləri: 

       Qoşqar Əhmədov – Auditin innovativ inkişafı, operativ tənzimləmə və  

                                       keyfiyyətin idarə edilməsi idarəsinin rəisi; 

       Rövşən Cəfərli – Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin  

                                  Haqsız rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin müdiri;        

       Zaur Almazov – Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət  

                                 şöbəsinin müdiri; 

       Şəfiqə Əsgərova – Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət  

                                     şöbəsinin müdir müavini. 

 



2 
 

2. Auditorlar Palatasının Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin Haqsız 

rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinə (R.Cəfərli) və Audit sistemində icra intizamı və daxili 

nəzarət şöbəsinə (Z.Almazov) tapşırılsın ki, auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 

auditor xidməti göstərilməsinə dair bağladıqları müqavilələrin operativ olaraq gündəlik 

təhlilinin aparılmasını və həmin müqavilələrdə Palatanın tövsiyə etdiyi minimum hədlərə 

əməl olunmama və yol verilmiş dempinq halları barədə icmal baxılmaq üçün 3 gün 

müddətində bu sərəncamın 1-ci bəndi ilə yaradılmış komissiyaya təqdim edilsin. 

3. Komissiyaya tapşırılsın ki, təqdim olunmuş icmal əsasında təklif və tövsiyələrini 

hazırlayıb 3 gün müddətində baxılmaq üçün Palatanın rəhbərliyinə təqdim etsinlər.  

4. Bu sərəncamın mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin. 

5. Bu sərəncamın icrasına nəzarət Palatanın icraçı direktoru S.Gülməmmədova 

həvalə edilsin. 

 

 

              Palatanın sədri                               Vahid Novruzov 


