
                             AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ  
                           AUDİTORLAR PALATASI ŞURASININ  
                                                  QƏRARI 
 
Bakı şəhəri                                №319/2                                          24 aprel 2020-ci il  
 

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planında 
dəyişikliklər edilməsi barədə 

 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sədrinin 2020-ci il 15 aprel tarixli 1/12 

nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Pandemiyaya qarşı mübarizə və onun nəticələrinin 
aradan qaldırılmasına dair Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Tədbirlər 
Planı”nın 4-cü “İşçi Qərargaha (S.Gülməmmədov, F.Qarayev, N.Talıbov) tapşırılsın ki, bu 
sərəncamın icrası ilə əlaqədar Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planında nəzərdə 
tutulmuş işlərlə bağlı müvafiq dəyişikliklərin aparılmasına dair təkliflərini təqdim etsinlər” 
bəndinin icrasını təmin etmək məqsədilə, Palatanın icraçı direktoru S.Gülməmmədov – İşçi 
Qərargahın rəhbəri, İşçi Qərargahın üzvləri – sədrin müşaviri F.Qarayev və Palatanın Şurası 
yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji təminatı üzrə komitənin sədri N.Talıbov 
tərəfindən hazırlanmış və 2020-ci il 20 aprel tarixli xidməti məktubla təqdim edilmiş təklifləri 
müzakirə edərək Auditorlar Palatasının Şurası  

 
                                               QƏRARA ALIR:  
 
1. Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planında və plan-proqramlarında nəzərdə 

tutulmuş işlərlə bağlı müvafiq dəyişikliklərin aparılmasına dair İşçi Qərargahın təklifləri 
nəzərə alınsın (əlavə olunur).  

2. Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planında və plan-proqramlarında nəzərdə 
tutulmuş işlərlə bağlı aşağıdakı dəyişikliklərin edilməsi məqsədəmüvafiq hesab edilsin: 

2.1. İş planının 1.1.1-ci “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf 
konsepsiyasının (2021-2030-cu illər üzrə) hazırlanması” bəndinə dair tərtib edilmiş plan-
proqramın 2-ci “Konsepsiyanın əsas istiqamətlərinin və strukturunun müəyyən edilməsi” 
bəndinin icra müddəti 2020-ci ilin aprel ayından may ayına keçirilsin; 

2.2. Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyası (2021-2030-
cu illər üzrə) hazırlanarkən yeni dövrün çağırışlarının konsepsiyanın müvafiq bölmələrinə 
daxil edilməsi təmin edilsin; 

2.3. İş planının 1.3-cü “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor 
xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinin tətbiqinin monitorinqi”  bəndinin 
icra müddətində “hər rübdə 1 dəfə” sözləri “3-cü və 4-cü rüblər üzrə” sözləri ilə əvəz edilsin; 



2.4. İş planının 1.5-ci “2019-cu ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst 
auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi” bəndinin icra müddəti 2020-ci ilin aprel 
ayından may ayına keçirilsin;  

2.5. İş planının 1.8-ci “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiq edilməsi” bəndinə dair 
tərtib edilmiş plan-proqramın: 

- 3-cü “Auditorlar Palatasının yeni yaradılmış rəsmi internet səhifəsinin (audit.gov.az) 
və auditorun şəxsi kabineti sisteminin (e-audit.gov.az) Palatanın üzvlərinin, KİV-in və digər 
maraqlı tərəflərin iştirakı ilə təqdimat mərasiminin keçirilməsi” bəndinin icra müddəti 2020-ci 
il fevral-mart aylarından iyun ayına keçirilsin; 

- 4-cü “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiqinə dair təlimatın hazırlanması  və pdf 
formasında şəxsi kabinet sisteminin müvafiq bölməsində yerləşdirilməsi” bəndinin icra 
müddəti 2020-ci il yanvar-mart aylarından aprel ayına keçirilsin; 

- 5-ci “Auditrorlar Palatasının üzvü olan auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 
auditorun şəxsi kabineti sistemində qeydiyyatdan keçmələrinin təmin edilməsi” bəndinin icra 
müddəti 2020-ci il mart-aprel aylarından may-iyun aylarına keçirilsin; 

- 6-cı “Auditorun şəxsi kabineti sisteminin tətbiqinə dair silsilə seminarların keçirilməsi” 
bəndinin icra müddəti 2020-ci il mart-aprel aylarından aprel-may aylarına keçirilsin; 

2.6. İş planının 1.15-ci “Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsinin hazırlanması” və 1.16-
cı “Auditorların və auditor təşkilatlarının müstəqillik qaydalarının hazırlanması” bəndlərinin 
icra müddəti 2020-ci ilin II rübündən 2020-ci ilin II yarımilliyinə keçirilsin; 

2.7. İş planının 4.1-ci “2020-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris 
proqramının və qrafikinin layihəsinin hazırlanması” bəndinin icra müddəti 2020-ci il aprel 
ayından may ayına keçirilsin; 

2.8. İş planının 4.7-ci “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə ACCA 
arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumunda nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata 
keçirilməsi” bəndinə dair tərtib edilmiş plan-proqramın: 

- 2-ci “Digər ölkələrdə ACCA tərəfindən keçirilən kurslar haqqında məlumatlar və 
müvafiq sertifikatların alınması prosedurları üzrə xarici təcrübələrin öyrənilməsi, 
məlumatların toplanması və icmalın hazırlanması”; 

- 3-cü “İxtisas təlimlərinin keçirilməsinə dair ACCA ilə danışıqların aparılması”; 
- 4-cü “Beynəlxalq ACCA sertifikatlarının alınması üzrə kursların proqramlarının əldə 

edilməsi və Auditorlar Palatasında müvafiq kursların keçirilməsi qaydalarının və 
proqramlarının hazırlanması” bəndlərinin icra müddəti 2020-ci il fevral-aprel aylarından may 
ayına keçirilsin; 

- 5-ci “ACCA sertifikatlarının alınması üzrə kurslar və əldə ediləcək müvafiq sertifikatlar 
barədə təbliğat və təşviqat işinin aparılması” bəndinin icra müddəti 2020-ci il mart-may 
aylarından aprel-iyun aylarına keçirilsin; 
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- 6-cı “ACCA sertifikatlarının alınması üzrə kursların tədris heyətinin 
müəyyənləşdirilməsi” bəndinin icra müddəti 2020-ci il may-iyun aylarından iyun-iyul aylarına 
keçirilsin; 

2.9. İş planının 4.8-ci “Audit üzrə mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində 
beynəlxalq və milli peşəkar qurumlarla və ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlığın təşkili” 
bəndinə dair tərtib edilmiş plan-proqramın: 

- 1-ci “Auditor kadrlarının hazırlanması və yenidən hazırlanması ilə məşğul olan 
beynəlxalq peşəkar qurumlar haqqında məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi və 
təhlili”; 

- 2-ci “Auditor kadrlarının hazırlanması və yenidən hazırlanması ilə məşğul olan milli 
peşəkar qurumlar haqqında məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi və təhlili” 
bəndlərinin icra müddəti 2020-ci ilin fevral-mart aylarından aprel-may aylarına keçirilsin; 

- 3-cü “Azərbaycan Respublikası İqtisad Universiteti (UNEC) ilə yeni ixtisaslar üzrə 
audit kadrlarının hazırlanması və yenidən hazırlanmasına dair məsləhətləşmələrin 
aparılması və müvafiq tövsiyələrin işlənib hazırlanması” bəndlərinin icra müddəti 2020-ci ilin 
may ayına keçirilsin; 

2.10. İş planının 6.1-ci “Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, 
“dəyirmi masa”ların və seminarların təşkilinin müvafiq struktur bölmələr ilə birgə həyata 
keçirilməsi” bəndinə dair tərtib edilmiş plan-proqramın 2-ci “Auditorun şəxsi kabineti 
sisteminin tətbiqinə dair silsilə seminarların keçirilməsi” bəndinin icra müddəti 2020-ci ilin 
mart-aprel aylarından may ayına keçirilsin.  

3. Məsul icraçılara (S.Gülməmmədov, Q.Bayramov, F.Qarayev, V.Cavadov, 
V.Rəhimov, M.Abbasov, Q.Əhmədov, Y.Namazəliyev, F.Kamalova, E.Behbudova, 
M.Hüseynova) tapşırılsın ki, Palatanın 2020-ci il üzrə iş planında nəzərdə tutulmuş işlərin 
bu qərarın 2-ci bəndində göstərilən müddətlərdə icrasını keyfiyyətlə təmin etsinlər. 

4. Palatanın icraçı direktoruna (S.Gülməmmədov) və daxili auditoruna (N.Quliyeva) 
tapşırılsın ki, bu qərarın 2-ci bəndində nəzərdə tutulmuş işlərin qeyd edilmiş müddətlərdə 
icra edilməsinə nəzarət etsinlər.  

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