
Hesablama Palatası haqqında
Azərbaycan Respublikasının
Qanunu

Qəbul edilən Qanun Hesablama
Palatasının statusunu, fəaliyyətinin
hüquqi əsaslarını, idarəetmə və təşkilati
strukturunu, habelə dövlət vəsaitinin və

digər dövlət əmlakının qanunauyğun,
məqsədyönlü və səmərəli istifadəsinə

dövlət nəzarətinin təmin edilməsi
sahəsində kənar dövlət maliyyə

nəzarətinin obyektləri və digər tərəflərlə
münasibətlərini tənzimləyir.

Əmək, məşğulluq, sosial müdafiə
və sosial təminat sahələrində
elektron xidmətlərin tətbiqinin
genişləndirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Fərmanı

Fərmana uyğun olaraq, Əmək və

Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
(bundan sonra – Nazirlik) informasiya
sistemləri əsasında “Mərkəzləşdirilmiş
elektron informasiya sistemi” (bundan
sonra – MEİS) yaradılır. Nazirlik öz
fəaliyyət istiqamətləri üzrə əhaliyə

göstərilən xidmətlərin vahid platforma
üzərindən elektron formada təqdim
edilməsi məqsədi ilə "e-sosial" internet
portalının (bundan sonra – Portal) üç ay

müddətində yaradılmasını təmin edir.

Nazirlik, eyni zamanda, məşğulluq
tədbirləri ilə bağlı xidmətlərin elektron
şəkildə həyata keçirilməsi məqsədi ilə isə

MEİS-də məşğulluq altsisteminin altı ay
müddətində yaradılmasını təmin edir.

Həmçinin, Portal vasitəsilə aparılan
əməliyyatların və fərdi məlumatların
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə
Azərbaycan Respublikasının Xüsusi
Dövlət Mühafizə Xidməti ilə birlikdə

tədbirlər görülür.

Biznes mühiti və beynəlxalq
reytinqlər üzrə Komissiya
haqqında Əsasnamə

Komissiya sahibkarlıq fəaliyyətinin
optimal gəlirliliyini təmin edəcək və

rəqabət prinsiplərinə əsaslanacaq biznes
mühitinin yaradılması, ölkənin
investisiya cəlbediciliyinin artırılması,
beynəlxalq reytinqlərdə Azərbaycanın
mövqeyinin daha da yaxşılaşdırılması ilə
əlaqədar qanunvericiliyin və

inzibatçılığın təkmilləşdirilməsinə və bu
istiqamətdə digər zəruri tədbirlərin
görülməsinə dair təkliflərin
hazırlanmasında və həyata
keçirilməsində iştirak edən kollegial
orqandır.
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PwC Azərbaycan Akademiyasının BMHS
haqqında yeniliklər üzrə təlimi

Təlim çərçivəsində PwC-nin BMHS üzrə

ekspertləri sizi ən son qlobal maliyyə

meqatendensiyaları və onların gündəmdə olan
gələcək strateji və taktiki məsələlərə təsiri
haqqında yeniliklərlə təmin edəcəklər. Bunlarla
yanaşı BMHS ilə bağlı qlobal və regional
dəyişikliklər, 2018-ci və sonrakı dövrlər üçün əsas
BMHS standartları ilə bağlı məlumat əldə edə

biləcəksiniz və BMHS-in tətbiqinə təsir edən əsas
məsələlərdən xəbərdar olacaqsınız.

BMHS üzrə təşkil edilən konfransda müxtəlif
sektorlardan maliyyə mütəxəssisləri iştirak edir.
Konfrans audit mütəxəssisləri, maliyyə

direktorları, maliyyə nəzarətçiləri/menecerləri,
daxili auditorlar, mühasiblər və maliyyə

analitikləri ilə şəbəkələşmək üçün böyük
fürsətdir.

Bu konfrans, həmçinin BMHS sahəsində ən son
yeniliklərdən məlumatlı olmaq və bu
dəyişikliklərin təsirinə hazır olmaq istəyən bütün
peşəkarlar üçün də əlverişlidir.

Seminar 7-8 noyabr 2018 tarixlərdə ingilis
dilində keçiriləcəkdir:

İştirak haqqı:

1,200 AZN (ƏDV xaric).
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