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Bakı şəhəri                                   №1/11                                          04 may 2021-ci il 
 

“MDB ölkələrində auditorun peşə fəaliyyətinin inkişafının  
əsas istiqamətləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi-praktik  

konfransın nəticələri barədə 
 
Rusiya Federasiyasının “Sodrujestvo” Özünütənzimləyən Auditor Təşkilatları 

Assosiasiyası tərəfindən 2021-ci ilin 21-22 aprel tarixlərində keçirilən və Azərbaycan 
Respublikası Auditorlar Palatasının sədri V.Novruzovun, Palata sədrinin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri, Palatanın Şurası yanında Elm və auditor fəaliyyətinin metodoloji 
təminatı üzrə komitənin sədri N.Talıbovun iştirak etdikləri “MDB ölkələrində auditorun peşə 
fəaliyyətinin inkişafının əsas istiqamətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransda 
müzakirə edilən məsələlərin Palatanın struktur bölmələri tərəfindən tətbiqini həyata 
keçirmək və Auditorlar Palatasında icrasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:  

1. Auditorlar Palatasının müvafiq struktur bölmələrinin və Palatanın Şurası yanında 
fəaliyyət göstərən komitələrin rəhbərlərinə tapşırılsın ki, konfransda müzakirə edilən 
aşağıdakı mövzulara dair müəyyənləşdirilmiş qrafik  üzrə onlayn qaydada seminarın 
keçirilməsini təmin etsinlər: 

I. Rusiya Federasiyasında auditor fəaliyyətinin  inkişafı (2021-ci il 24 may, 
məruzəçilər: Aparatın rəhbəri Q.Bayramov, Auditin innovativ inkişafı və operativ 
tənzimləmə  idarəsinin rəisi Q.Əhmədov). 

II. Belarus Respublikasında auditor peşəsinin inkişafı və problemləri (2021-ci il 24 
may, məruzəçilər: Auditin hüquqi tənzimlənməsi, dempinqə qarşı mübarizə və keyfiyyətin 
yüksəldilməsi idarəsinin rəisi E.İbrahimov, Keyfiyyətə nəzarət üzrə komitənin sədri 
N.Yusifov, Şəffaflığın təminatı, dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə üzrə komitənin  
sədri Ü.Fətiyev). 

III. MDB ölkələrində “Böyük dördlüyün” fəaliyyətinin praktiki aspektləri (2021-ci il 25 
may, məruzəçilər: sədrin müşaviri, Beynəlxalq əlaqələr üzrə komitənin sədri F.Qarayev, 
“KPMG Audit Azərbaycan” MMC-nin direktor-auditoru N.Muradxanova). 

IV. MDB ölkələrində  auditor peşəsinin inkişafının əsas istiqamətləri (2021-ci il 25 
may, məruzəçilər: Auditin təşkili, hesabatlılıq və informasiya idarəsinin rəisi V.Cavadov, 
Auditor təşkilatlarının inkişafına dəstək üzrə komitənin sədri Zamin Hüseynov). 



V. İFAC-ın Avropa Audit Birliyi regionu üçün mühasibat təhsilinə yeni yanaşma 
perspektivləri (2021-ci il 26 may, məruzəçilər: Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsinin 
rəisi V.Rəhimov, Kadr hazırlığı idarəsinin rəisi E.Behbudova). 

VI. Dələduzluq və fəaliyyətin davamlılığı: Maliyyə hesabatları ekosisteminin 
gücləndirilməsi üçün tövsiyələr (2021-ci il 26 may, məruzəçilər: Sədrin elmi-metodik 
məsələlər üzrə müşaviri,  Elm və auditor fəaliyyətinin  metodoloji təminatı üzrə komitənin 
sədri  N.Talıbov, Palata Şurasının üzvü, sərbəst auditor A.Cəfərov). 

2. Məruzəçilərə tapşırılsın ki, onlara həvalə edilmiş mövzular üzrə təqdimat 
materiallarının hazırlanmasını və seminarın keçirilməsini təmin etsinlər. 

3. Bu sərəncamın icrasına nəzarət Palatanın icraçı direktoru S.Gülməmmədova 
həvalə edilsin. 

 
 
         Palatanın sədri         Vahid Novruzov  


