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 Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin  

dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədlərinə əməl edilmədiyinə 

                              görə intizam və tənbeh tədbirləri barədə 
 

Auditorlar Palatası sədrinin 2022-ci il 25 may tarixli 1/20 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatları və 

sərbəst auditorların dövlət satınalmalarında iştirakları ilə əlaqədar əlavə işlərin 

görülməsinə dair Tədbirlər Planı”nın 6-cı “Satınalma proseslərində qalib gəlmiş auditorlar 

(auditor təşkilatları) tərfindən təklif olunan müqavilə qiymətlərinin Palata tərəfindən 

müəyyən edilmiş minimum hədlərlə müqayisə edilməsi” bəndinə, Auditin innovativ inkişafı, 

operativ tənzimləmə və keyfiyyətin idarə edilməsi idarəsinin rəisi Q.Əhmədov və Haqsız 

rəqabətə qarşı mübarizə şöbəsinin müdiri R.Cəfərli tərəfindən təqdim edilmiş 2022-ci il 22 

iyun tarixli 546 nömrəli xidməti məktuba əsasən keçirilmiş tenderlərdə qalib gələn, lakin 

Palata Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə 

olunan minimum hədləri”nə əməl etməyən auditor təşkilatları barəsində Auditorlar Palatası 

Şurasının 2017-ci il 30 iyun tarixli 288/4 nömrəli qərarı ilə II redaksiyada bəyənilmiş 

“Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nin 5-ci bölməsinə 

uyğun olaraq intizam və tənbeh tədbirləri görülməsi məqsədilə  
 

                                               ƏMR EDİRƏM: 
 

1. Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 nömrəli qərarı ilə 

təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin 

dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri”nə əməl etmədiyinə görə adları aşağıda qeyd 

edilən auditor təşkilatlarının rəhbərlərinə xəbərdarlıq elan edilsin: 

- “Azel-Audit MMC” (direktor-Süleymanova Elzadə Süleyman qızı); 

- “Bakinar Audit” MMC (direktor-Piriyev Abdulla Vaqif oğlu); 

- “HLB Azərbaycan” MMC (direktor- Əliyev Müşfiq Tofiq oğlu). 

2. Audit sistemində icra intizamı və daxili nəzarət şöbəsinə (Z.Almazov) tapşırılsın ki, 

bu əmrin mətninin xəbərdarlıq məktubu ilə birlikdə adları qeyd edilən auditor təşkilatlarına 

göndərilməsi təmin edilsin. 

3. Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinə (V.Cavadov) tapşırılsın ki, bu 

əmrdən irəli gələn məsələləri həll etsin.  

4. Bu əmrin mətni Palatanın internet səhifəsində yerləşdirilsin.  

 

 

             Palatanın sədri                                                  Vahid Novruzov  


