
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına və
terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı
mübarizə haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununda
dəyişikliklər

Dəyişikliklərlə, maliyyə monitorinqi
orqanının işçilərinə (o cümlədən
rəhbərinə) dair tələblər müəyyən edilib.
Həmin tələblər aşağıdakılardır:

Maliyyə monitorinqi orqanının işçiləri
(o cümlədən rəhbəri) xidməti
vəzifələrini həyata keçirərkən hər hansı
hərəkəti və ya hərəkətsizliyi nəticəsində

yaranmış zərər üçün məsuliyyət
daşımırlar, bu şərtlə ki, həmin hərəkətin
və ya hərəkətsizliyin qanunsuz və ya
vicdansız olduğu sübut edilməsin.

Azərbaycan Respublikası Maliyyə
Monitorinqi Xidmətinin
Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 18 iyul tarixli Fərmanı ilə
Xidmətin Nizamnaməsi təsdiq
edilmişdir. Xidmətin fəaliyyətinin əsas
məqsədi aşağıdakılardan ibarət
olacaqdır:

• Azərbaycan Respublikasında
cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul
vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasının və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq
üçün qanunla müəyyənləşdirilmiş
tələblərə riayət olunmasına nəzarət
etmək;

• Müvafiq sahədə vahid
tənzimləməni həyata keçirmək, habelə
monitorinq iştirakçılarının,
monitorinqdə iştirak edən digər
şəxslərin, nəzarət və digər dövlət
orqanlarının fəaliyyətini
əlaqələndirmək, şəffaflığı və səmərəliliyi
təmin etmək.

Xidmət Nizamnaməsində müəyyən
edilmiş fəaliyyəti həyata keçirərkən
müvafiq sahədə qabaqcıl beynəlxalq
standartları əsas götürür.

Dövlət Mineral Xammal
Ehtiyatlarından İstifadə
Agentliyinin yaradılması

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
16 iyul 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
tabeliyində Dövlət Mineral Xammal
Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyi
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yaradılmışdır. Fərmana əsasən, Agentlik “Yerin
təki haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununda nəzərdə tutulmuş yerin təkindən
istifadə növləri üzrə fəaliyyətin tənzimlənməsini,
habelə yerin təkinin istifadəsində və

mühafizəsində qanunvericiliyə, müəyyən edilmiş
standartlara və tələblərə əməl olunmasına
nəzarəti həyata keçirən, yerin təkindən istifadə ilə
bağlı müsabiqə və hərracların keçirilməsini təşkil
edən, bu sahədə xidmətlər göstərən publik
hüquqi şəxsdir.

Həmçinin müəyyən edilib ki, Fərman energetika
ilə bağlı yerin təkindən istifadə münasibətlərinin
tənzimlənməsinə şamil olunmur.

Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya
Məcəlləsində dəyişikliklər

Dəyişikliklərə əsasən, əcnəbilərə və vətəndaşlığı
olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasında
olma və yaşama qaydalarını pozduğuna görə ölkə

hüdudlarından kənara çıxarma olmadan inzibati
cərimə tətbiq edilərsə, həmin şəxslərin cəriməni
(hesablanmış dəbbə pulu daxil olmaqla)
ödəmədən Azərbaycan Respublikasına gəlməsi
qadağandır. Bu şəxslər cəriməni (hesablanmış
dəbbə pulu daxil olmaqla) ödədikdə onların
Azərbaycan Respublikasına gəlməsi ilə bağlı
qadağa dərhal götürülür.

Dəyişikliklərlə, Azərbaycan
Respublikasında 15 gündən artıq müvəqqəti olan
əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər
olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması tələb
ediləcək.

Əqli Mülkiyyət Agentliyinin
Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi

Agentlik publik hüquqi şəxsdir və onun
əməkdaşları dövlət qulluqçularına bərabər
tutulur. Agentliyin fəaliyyətinin məqsədi
Azərbaycan Respublikasında əqli mülkiyyət
hüquqları sahəsinin səmərəli fəaliyyətini,
dayanıqlı inkişafını və şəffaflığını təmin etmək,
əqli mülkiyyət hüquqları sahiblərinin
hüquqlarını qorumaq, sözügedən sahədə bilikləri
və informasiya cəmiyyətinə təsiri artırmaq və bu
Nizamnamədə müəyyən edilmiş fəaliyyəti həyata
keçirərkən əqli mülkiyyət hüquqlarının
tənzimlənməsi ilə bağlı qabaqcıl prinsip və

standartları əsas götürməkdir.

PwC Azərbaycan Akademiyasının Daxili
Audit üzrə təlimi

Bu təlim proqramı daxili audit komandasının
üzvü kimi daxili audit yoxlamalarını aparmaqda
Sizi zəruri alətlər və biliklər ilə təmin edir. Biz
auditordan tələb olunan şəxsi münasibətlərə,
auditorun gününü necə planlaşdırmasına və

audit tapıntıları barədə hesabat vermək üçün
effektiv audit sübutlarının əldə olunmasına
xüsusi diqqət ayırırıq. İstənilən idarəetmə

sisteminin yoxlanılması üçün nəzərdə tutulan bu
kurs sizi müasir iş yeriniz üçün lazım olan
bacarıqlar ilə təmin edəcəkdir.

Proqram daxili audit peşəsinin struktur
elementlərini və risk əsaslı daxili audit mühitində

effektiv işlərin görülməsi üçün zəruri bilik və

bacarıqları özündə əks etdirir. Proqram daxili
audit heyətində kiçik və böyük mütəxəssislər
üçün nəzərdə tutulur. Proqram risk əsaslı daxili
audit yanaşması tətbiq etmək istəyən daxili audit
mütəxəssisləri üçün də uyğundur.

Seminar 8-9 oktyabr 2018-ci il tarixlərində

ingilis dilində keçiriləcəkdir.

İştirak haqqı: 

• Hər bir iştirakçı üçün - 650 AZN (ƏDV
xaric). 

• 12 nəfərlik qrupdan ibarət korporativ 
müştərilər üçün - 5,000 AZN (ƏDV xaric). 
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