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"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
NİZAMNAMƏSİ
1. Ümumi müddəalar
1.1. "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (bundan
sonra - Cəmiyyət) "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin
yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 20
iyul tarixli 383 nömrəli Sərəncamına əsasən Azərbaycan Dövlət Dəmir
Yolunun yenidən təşkili yolu ilə yaradılmışdır.
1.2. Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə məxsusdur.
1.3. Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə əlaqədar olan, lakin bu Nizamnamə ilə
tənzimlənməyən məsələlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
tənzimlənir.
1.4. Cəmiyyətin rəsmi adı aşağıdakı kimidir:
tam halda - "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti;
qısaldılmış halda - "ADY" QSC.
Cəmiyyətin ingilis dilində tam adı “AZERBAİJAN RAİLWAYS” Closed
Joint Stock Company;
Cəmiyyətin ingilis dilində qısaldılmış adı - "ADY" CJSCo.
1.5. Cəmiyyətin hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri,
Dilarə Əliyeva küçəsi, 230.
2. Cəmiyyətin hüquqi statusu
2.1. Cəmiyyət hüquqi şəxsdir, müstəqil balansa, banklarda hesablaşma
hesabına və digər hesablara malikdir.
2.2. Cəmiyyətin ayrıca əmlakı vardır, öz öhdəlikləri üçün bu əmlakla
cavabdehdir, qanunvericiliyə uyğun olaraq əqdlər, sazişlər, müqavilələr
bağlamaq, öz adından əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və həyata
keçirmək, vəzifələr daşımaq, məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh olmaq
hüququna malikdir.

2.3. Cəmiyyət üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi təsvir
edilmiş və Cəmiyyətin adı göstərilmiş möhürə, müvafiq ştamplara və
blanklara, habelə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada bayraq,
emblem, loqotip, digər fərqləndirici nişanlara, habelə geyim formasına
malikdir.
2.4.
Cəmiyyət
qanunvericiliklə
müəyyən
edilmiş
qaydada
nümayəndəliklər və filiallar, hüquqi şəxs statuslu qurumlar yarada, yenidən
təşkil və ya ləğv edə bilər.
2.5. Dövlət Cəmiyyətin öhdəlikləri üçün cavabdeh deyildir və
Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı zərər üçün dövlətə məxsus səhmlərin dəyəri
həddində risk daşıyır.
2.6. Cəmiyyət dövlətin üzərinə götürdüyü hər hansı öhdəliklərinə
cavabdeh deyildir.
3. Cəmiyyətin əsas məqsədi və fəaliyyət istiqamətləri
3.1. Cəmiyyətin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının,
fiziki və hüquqi şəxslərin dəmir yolu ilə daşımalara və dəmir yolu sahəsində
digər xidmətlərə olan tələbatının təmin edilməsindən, dəmir yollarının,
habelə ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının infrastrukturunun
inkişaf etdirilməsindən və təkmilləşdirilməsindən, dəmir yollarında hərəkətin
idarə edilməsinin təmin olunmasından, dəmir yolu nəqliyyat vasitələri
parkının, maddi-texniki bazasının müasirləşdiril-məsindən və səmərəli
istifadə olunmasından və bu sahədə kadr hazırlığının aparılmasından
ibarətdir.
3.2. Cəmiyyət bu məqsədlərə uyğun olaraq aşağıdakı istiqamətlərdə
fəaliyyət göstərir:
3.2.1. yüklərin, sərnişinlərin, poçtun və baqajın vaxtında və təhlükəsiz
dəmir yolları ilə daşınmasının təmin edilməsi;
3.2.2. dəmir yolları üzrə qatarların tərtib edilməsi və hərəkətin təşkili;
3.2.3. ümumi istifadədə olan dəmir yollarında yük işinin təşkili;
3.2.4. sərnişin və yük daşımaları ilə əlaqədar xidmət göstərilməsinin
həyata keçirilməsi;
3.2.5. dəmir yollarında vahid istehsalat infrastrukturu şəbəkəsinin
qorunub saxlanılması və istismarı işinin təşkili;
3.2.6. dövlət ehtiyaclarının və ölkənin müdafiə qabiliyyətinin təmin
edilməsi üçün daşımaların həyata keçirilməsi;
3.2.7. dəmir yolunda vahid texniki normativlərin və tələblərin tətbiq
edilməsi;

3.2.8. dəmir yollarında lokomotiv dartı xidmətlərinin göstərilməsi;
3.2.9. lokomotivləri idarə etmək hüququnu təsdiq edən vəsiqələrin
verilməsi üçün sınaqların keçirilməsi;
3.2.10. lokomotivlərə, vaqonlara və konteynerlərə texniki xidmətin
göstərilməsi, planlı və cari təmirin həyata keçirilməsi, eləcə də yuyulma
işlərinin aparılması;
3.2.11. dəmir yolunda lokomotivlərin, yük və sərnişin vaqonlarının
qanunvericiliyə uyğun olaraq satın alınması, onların istismarı və təmirinin
təşkil edilməsi, habelə istifadə olunan texniki vasitələrin, dəmir yolunun
hərəkət tərkibinin istehsalı, istismarı və saxlanması;
3.2.12. qatarların, müvafiq hərəkət tərkibinin, digər dəmir yolu
texnikasının, texniki vasitələrin təmiri, həmçinin təkər cütlərinin təmiri və
onlara texniki xidmətin göstərilməsi;
3.2.13. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dalan yoluna malik
müəssisələrdə dəmir yolunun texniki istismar və texniki təhlükəsizlik
qaydaları haqqında biliklərin yoxlanılması və sınaqdan keçirilməsi;
3.2.14. dalan yollarının, ümumi istifadədə olan dəmir yolları xətlərinə
çıxış yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün təqdim edilən layihələrə
baxılması və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada texniki şərtlərin
verilməsi və bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq
səlahiyyətə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi nəzərə
alınmaqla, dalan yollarının ümumi istifadədə olan dəmir yolu xətlərinə
birləşdirilməsinə razılıq verilməsi;
3.2.15. dalan yollarında xidmət qaydalarının müəyyənləşdirilməsi və
hərəkətin təhlükəsizliyi tələblərinə riayət edilməsi;
3.2.16. dəmir yolunda mühafizə işinin təşkili, dəmir yolunun müəssisə və
onun ayrı-ayrı obyektlərinin yanğın təhlükəsizliyinin və mühafizəsinin təmin
edilməsi məqsədi ilə tədbirlərin həyata keçirilməsi, habelə müəyyən olunmuş
qaydada qatarların və yüklərin mühafizəsinin təşkil edilməsi;
3.2.17. dəmir yolu xətlərinin tikintisi və yenidən qurulması, həmçinin yol
təsərrüfatının cari saxlanmasının və planlı təmiri işlərinin həyata keçirilməsi;
3.2.18. dəmir yolunun təhkim zolağında və xüsusi mühafizə zonasında
yerləşən nəqliyyat təyinatlı torpaq sahələrinin qorunması və onların
istifadəsinə dair qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada bu
Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq səlahiyyətə malik olan
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla qərarların qəbul edilməsi;
3.2.19. yol təsərrüfatı üçün zəruri olan tikinti materiallarının və
xammalının istehsalı;

3.2.20. dəmir yollarında daimi qurğuların və inzibati binaların inşası,
yenidən qurulması, o cümlədən xüsusiləşdirilmiş təmir-tikinti işlərinin
aparılması;
3.2.21. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təhlükəli yüklərin
daşınmasının təşkili və onların hərəkət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
3.2.22. metroloji tələblər əsasında ölçü vasitələrinin hazırlanması və
təmirinin həyata keçirilməsi;
3.2.23. müqavilə əsasında və dövlət sifarişinə əsasən dəmir yolu ilə
daşımaların yerinə yetirilməsi;
3.2.24. nəqliyyat-ekspedisiya xidmətlərinin göstərilməsi;
3.2.25. dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində rabitə, informasiya, marketinq,
servis və digər xidmətlərin göstərilməsi;
3.2.26. ümumi istifadədə olan dəmir yolu infrastrukturundan istifadə ilə
bağlı xidmətlərin göstərilməsi;
3.2.27. dəmir yolunun sərhəd keçid məntəqələrində yük və sərnişin
qatarlarının qəbulu və göndərilməsi ilə əlaqədar əməliyyatların yerinə
yetirilməsi;
3.2.28. qanunvericiliyə və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı
beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq beynəlxalq yük və sərnişin
daşımalarına dair razılaşdırılmış tariflərin müəyyən edilmiş qaydada tətbiq
edilməsi;
3.2.29. ölkədaxili yük və sərnişin daşımalarında tariflərə dair təkliflərin
verilməsi və müəyyən edilmiş tariflərin tətbiq edilməsi;
3.2.30. dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində konstruktor-texnoloji sənədlərin
hazırlanması, texnoloji avadanlığın və ehtiyat hissələrinin çatdırılmasının və
onların servisinin həyata keçirilməsi ilə bağlı xidmətlərin göstərilməsi;
3.2.31. dəmir yolu sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə və
fəaliyyət dairəsinə aid olan sahələrdə islahatların aparılmasına, dəmir
yollarının və dəmir yolu təsərrüfatının inkişafına və investisiya proqramlarına
dair təkliflərin hazırlanaraq, bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq
müvafiq səlahiyyətə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim
edilməsi;
3.2.32. ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı infrastrukturunun
tikintisi, yenidən qurulması və texniki baxımdan müasirləşdirilməsi,
həmçinin hərəkət tərkibi vahidlərinin alınması barədə təkliflərin hazırlanaraq,
bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq səlahiyyətə malik
olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi;

3.2.33. dəmir yolunda hərəkətin və infrastrukturun idarə olunmasında
müasir telekommunikasiya və informasiya texnologiyaları vasitələrinin tətbiq
edilməsi;
3.2.34. müvafiq dövlət proqramları və tədbirlər planları ilə nəzərdə
tutulan dövlət müdafiə vəzifələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı tədbirlərin
həyata keçirilməsi;
3.2.35. dəmir yollarında qəza-xilasetmə işlərinin təşkil edilməsi;
3.2.36. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada lokomotivlərə, dəmir
yolu texnikasına və müvafiq ixtisaslaşdırılmış dəmir yolu nəqliyyatı
vasitələrinə yanacaqdoldurma xidmətinin göstərilməsi, dəmir yolu texnikası
üçün yanacaq-sürtgü və yanacaq-enerji ehtiyatlarının formalaşdırılması;
3.2.37. dəmir yolunda su, istilik və elektrik təchizatı, rabitə və işarəvermə
işinin təşkil edilməsi;
3.2.38. qatarlarda, vağzallarda və stansiyalarda sərnişinlərə, o cümlədən
əlillərə və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara xidmət göstərilməsinin təşkil
edilməsi;
3.2.39. dəmir yolu üzrə tibbi və zəruri sanitar-epidemioloji xidmətin təşkil
edilməsi;
3.2.40. səlahiyyətləri çərçivəsində Cəmiyyətin işçilərinin sosial
müdafiəsinin və əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, əməyin mühafizəsi
tədbirlərinin həyata keçirilməsi, onların tibb-sanitar və sanatoriya-kurort
xidmətləri ilə təmin edilməsi;
3.2.41. Cəmiyyətin intellektual mülkiyyətinin qanunvericiliyə uyğun
olaraq idarə olunması və onun barəsində sərəncam verilməsi;
3.2.42. fəaliyyət dairəsinə aid olan sahə üçün kadrların hazırlanması və
ixtisaslarının artırılması üzrə tədbirlərin görülməsi, təhsil və tədrisin təşkil
edilməsi, müvafiq elmi-axtarış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi;
3.2.43. tabeliyində olan qurumların iqtisadi və maliyyə vəziyyətinin təhlil
edilməsi və onların fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədi ilə
tədbirlər görülməsi;
3.2.44. Cəmiyyətin maliyyə və iqtisadi göstəricilərinin planlaşdırılması,
yük və sərnişin daşımalarından gəlirlərin əldə olunması və bununla əlaqədar
nəzarətin həyata keçirilməsi;
3.2.45. sərəncamında olan dövlət əmlakının qorunmasının və ondan
səmərəli istifadə olunmasının qanunvericiliyə uyğun təmin edilməsi, dəmir
yolu stansiyalarının və müəssisələrinin istehsalat, maddi-texniki bazalarının
daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi;

3.2.46. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xarici ölkələrin
müvafiq qurumları, beynəlxalq dəmir yolu təşkilatları, dəmir yolu
müəssisələri və hüquqi şəxsləri ilə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;
3.2.47. təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar malların
(işlərin və xidmətlərin) satın alınması üçün qanunvericilikdə nəzərdə
tutulmuş qaydada tədbirlərin görülməsi;
3.2.48. fəaliyyət dairəsinə aid olan sahədə səlahiyyətləri daxilində ətraf
mühitin mühafizəsi ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi;
3.2.49. qanunvericiliyə uyğun olaraq dövlət sirrinin və digər məxfi
informasiyaların qorunmasının təmin edilməsi və ona riayət edilməsinə
nəzarət edilməsi, Cəmiyyətin və tabeliyində olan qurumların səfərbərlik və
mülki müdafiə hazırlığının təmin edilməsi, müvafiq orqanlarla birlikdə
fövqəladə vəziyyətin nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak edilməsi;
3.2.50. Azərbaycan Respublikasının dəmir yolu sahəsinə aid olan
beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşulması barədə bu Nizamnamənin 6.2ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq səlahiyyətə malik olan müvafiq icra
hakimiyyəti orqanına təkliflərin verilməsi, habelə öz səlahiyyətləri daxilində
beynəlxalq konvensiyalar və sazişlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə
əlaqədar tədbirlərin görülməsi;
3.2.51. bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq
səlahiyyətə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına beynəlxalq
daşımalar üçün dəmir yolunun açılması barədə təkliflərin təqdim edilməsi;
3.2.52. müxtəlif sərgilərin, təqdimatların, treninq və seminarların
keçirilməsi;
3.2.53. Cəmiyyətin əsas məqsədinə uyğun olaraq qanunvericiliklə
qadağan olmayan digər fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq.
4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı və əmlakı
4.1. Cəmiyyətin gəlirləri təsərrüfat fəaliyyətindən daxil olan vəsaitlərdən,
kreditlərdən, qrantlardan və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər
mənbələrdən formalaşır.
4.2. Cəmiyyətin əmlakı əsas fondlardan, dövriyyə vəsaitlərindən və digər
əmlakdan ibarətdir.
4.3. Cəmiyyətin əmlakının dəyəri onun balansında göstərilir.
4.4. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 726146366 manatdır, onun
səhmlərinin nominal dəyərindən təşkil olunur və nominal dəyəri 2 manat
olan 363073183 ədəd adi səhmlərdən ibarətdir.[1]

4.5. Cəmiyyətin əmlakı aşağıda göstərilən mənbələr hesabına təşkil
olunur:
4.5.1. nizamnamə kapitalına daxil olan əmlak;
4.5.2. təsərrüfat fəaliyyətinin həyata keçirilməsindən daxil olan gəlirlər;
4.5.3. qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər mənbələr.
4.6. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalının artırılması və ya azaldılması
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada
həyata keçirilir.
4.7. Cəmiyyətin nizamnamə kapitalına qoyulan maya puldan, qiymətli
kağızlardan, başqa əmlakdan, əmlak hüquqlarından və pul dəyəri olan digər
hüquqlardan ibarət ola bilər.
4.8. Cəmiyyət qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ehtiyat, sığorta
və digər fondlar yaratmaq hüququna malikdir.
5. Cəmiyyətdə uçot və hesabatın aparılması
5.1. Cəmiyyət mühasibat və statistik uçotu Azərbaycan Respublikasının
qanunvericiliyinə uyğun olaraq aparır. Cəmiyyət maliyyə hesabatlarını
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq tərtib edir.
5.2. Cəmiyyətin birinci maliyyə ili qeydiyyata alındığı vaxtdan başlayır
və dekabrın 31-də başa çatır. Növbəti maliyyə ili isə yanvarın 1-dən başlayır
və dekabrın 31-də başa çatır.
5.3. Cəmiyyət illik maliyyə hesabatlarını (Balans hesabatı, Maliyyə
nəticələri haqqında hesabat, Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat, Pul
vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat, Əhəmiyyətli uçot siyasətləri və sair
izahedici açıqlamaları daxil edən qeydlər) hər il maliyyə ili bitdikdən sonra
auditor rəyi ilə birlikdə mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsini
həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına onun müraciəti
əsasında təqdim etməlidir.[2]
5.4. Şəffaflığın təmin edilməsi üçün Cəmiyyət illik maliyyə hesabatını hər
il maliyyə ili bitdikdən sonra 4 aydan gec olmayan müddətdə auditor rəyi ilə
birlikdə, həmçinin Cəmiyyətin xalis aktivlərinin dəyərinin iyirmi beş
faizindən artıq məbləğdə olan əqdin (xüsusi əhəmiyyətli əqdin) bağlanması
barədə məlumatı mətbu orqanda dərc etdirməyə və Cəmiyyətin internet
səhifəsində yerləşdirməyə borcludur.
5.5. Cəmiyyət mühasibat uçotunu təşkil edir, onun nümayəndəlik və
filiallarının, həmçinin tabeliyində olan hüquqi şəxs statuslu qurumların
rüblük və illik maliyyə hesabatlarına baxır, birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş)
maliyyə hesabatlarını tərtib edir və müəyyən edilmiş qaydada bu

Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq səlahiyyətə malik olan
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim edir.[3]
5.6. Cəmiyyət nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin tabeliyində olan
hüquqi şəxs statuslu qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin
yoxlanılmasının qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun olaraq aparılmasını
təmin edir.
6. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı
6.1. Cəmiyyətin ali idarəetmə orqanı onun səhmdarlarının ümumi
yığıncağıdır.
6.2. Ümumi yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aid edilmiş məsələlər
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən müvafiq səlahiyyətə
malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən həll edilir.
7. Cəmiyyətin icra orqanı
7.1. Cəmiyyətin kollegial orqanı İdarə Heyətidir.
7.2. İdarə Heyəti qanunvericiliklə və bu Nizamnamə ilə müəyyən edilmiş
səlahiyyətləri daxilində Cəmiyyətin idarə edilməsi ilə bağlı bütün məsələləri
həll edir.
7.3. İdarə Heyətinin tərkibi 11 nəfərdən - Cəmiyyətin sədri, birinci
müavini və digər 3 müavinlərdən, "Naxçıvan Dəmir Yolları" MMC-nin
direktorundan, həmçinin bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq
müvafiq səlahiyyətə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən
müəyyən edilən müvafiq qurumların rəhbərlərindən ibarətdir.
7.4. İdarə Heyətinin işinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
tərəfindən vəzifəyə təyin olunan Cəmiyyətin sədri rəhbərlik edir.
7.5. Cəmiyyətin sədrinin birinci müavini və müavinləri Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və azad olunurlar.
7.6. İdarə Heyəti:
7.6.1. Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı, habelə Cəmiyyətin illik maliyyə
hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təsdiq
edilməsi və mənfəətinin, zərərinin bölüşdürülməsi üçün bu Nizamnamənin
6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq səlahiyyətə malik olan müvafiq icra
hakimiyyəti orqanına müvafiq hesabatları təqdim edir;[4]
7.6.2. Cəmiyyətin saxlanması və ona həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə
yetirilməsi üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş mənbələrdən (kreditlər,
qrantlar, texniki yardımlar, işlərin görülməsinə, xidmətlərin göstərilməsinə

görə daxilolmalar və s.) Cəmiyyətin sərəncamına daxil olan məqsədli
vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsini təmin edir və bununla əlaqədar bu
Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq səlahiyyətə malik olan
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına mütəmadi olaraq hesabatlar təqdim edir;
7.6.3. Cəmiyyətin işçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına
əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin verilməsini Azərbaycan
Respublikasının müvafiq qanunvericiliyinə uyğun olaraq əməkhaqqı fondu
dairəsində təşkil edir;
7.6.4. yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı qərarlar qəbul edir;
7.6.5. Cəmiyyətin daxili intizam qaydalarını müəyyən edir;
7.6.6. Cəmiyyətin struktur bölmələrinin rəhbərlərinin səlahiyyətlərini
müəyyən edir;
7.6.7. bütövlükdə Cəmiyyətin və ya onun struktur bölmələrinin,
Cəmiyyətin nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin tabeliyində olan hüquqi
şəxs statuslu qurumların təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin keçirilməsi ilə bağlı
qərar qəbul edir;
7.6.8. Cəmiyyətin perspektiv inkişaf planı, digər hüquqi şəxslərə kapital
qoyuluşu, bu Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər edilməsi, Cəmiyyətin illik
maliyyə hesabatı, mənfəət və zərərin bölüşdürülməsi barədə bu
Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq səlahiyyətə malik olan
müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təkliflər verir;
7.6.9. Cəmiyyət tərəfindən yaradılan fondların tərkibi, təyinatı, həcmi,
maliyyə mənbələri və istifadə qaydalarını qanunvericiliyə uyğun müəyyən
edir;
7.6.10. bu Nizamnamə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə
digər idarəetmə orqanlarının müstəsna səlahiyyətinə aid edilməmiş
məsələləri həll edir.
7.7. İdarə Heyətinin iclasları müvafiq qaydada protokollaşdırılır və
müzakirə edilmiş məsələlər üzrə qərarlar qəbul edilir. Həmin qərarlar
Cəmiyyətin sədri tərəfindən imzalandıqdan sonra qüvvəyə minir.
7.8. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin qərarları sadə səs çoxluğu ilə qəbul
edilir. Səslər bərabər bölündükdə Cəmiyyətin sədrinin (Cəmiyyətin sədri
olmadıqda - onun birinci müavininin) səsi həlledicidir.
7.9. Cəmiyyətin İdarə Heyətinin qərarları Cəmiyyətin sədrinin əmrləri və
sərəncamları ilə həyata keçirilir.
8. Cəmiyyətin sədri
8.1. Cəmiyyətin sədri:

8.1.1. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirir;
8.1.2. sədrin müavinləri arasında vəzifə bölgüsünü müəyyənləşdirir;
8.1.3.
Azərbaycan
Respublikasının
qanunvericiliyinə
və
bu
Nizamnaməyə uyğun olaraq, Cəmiyyətin üzərinə düşən vəzifələrin yerinə
yetirilməsi və onun hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün zəruri tədbirlər
görür;
8.1.4. Cəmiyyət adından etibarnaməsiz fəaliyyət göstərir, habelə
Cəmiyyəti bütün dövlət orqanlarında, müəssisələrdə, idarələrdə və
təşkilatlarda (o cümlədən beynəlxalq təşkilatlarda) təmsil edir;
8.1.5. Cəmiyyətin tabeliyində olan qurumların strukturunu, ştat cədvəlini
təsdiq edir;
8.1.6. Cəmiyyətin struktur bölmələrinin, filial və nümayəndəliklərinin
əsasnamələrini, tabeliyində olan hüquqi şəxs statuslu qurumların
nizamnamələrini təsdiq edir;
8.1.7. Cəmiyyətin əmlakı barədə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş
qaydada sərəncam verir, müqavilələr bağlayır, etibarnamələr verir, banklarda
hesablaşma hesabı və digər hesablar açır;
8.1.8. Cəmiyyətin aparatının işçilərini vəzifəyə təyin edir və vəzifədən
azad edir, onlar barəsində, habelə Cəmiyyətin nümayəndəlik və filiallarının,
həmçinin tabeliyində olan hüquqi şəxs statuslu qurumların rəhbərləri
barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;
8.1.9. bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq
səlahiyyətə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmaqla
Cəmiyyətin nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin tabeliyində olan hüquqi
şəxs statuslu qurumların rəhbərlərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir.
"Naxçıvan Dəmir Yolları" MMC-nin direktorunun təyinatı qaydası
"Naxçıvan Dəmir Yolları" MMC-nin nizamnaməsi ilə müəyyən edilir.
8.1.10. Cəmiyyətin nümayəndəlik və filiallarına, həmçinin tabeliyində
olan hüquqi şəxs statuslu qurumlarına göstərişlər verir;
8.1.11. öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikası qanunlarının,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarının,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarının,
digər normativ hüquqi aktların və bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun
olaraq müvafiq səlahiyyətə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanının
əmr və sərəncamlarının icrasını təmin edir;
8.1.12. Cəmiyyətin idarə edilməsi, cari fəaliyyətinin tənzimlənməsi üçün
ona verilmiş səlahiyyətlər daxilində icrası məcburi olan əmrlər, sərəncamlar
və göstərişlər verir;

8.1.13. illik maliyyə hesabatlarına və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə
hesabatlarına baxılması və malların alınması, işlərin görülməsi və xidmətlərin
göstərilməsi üçün müsabiqələrin keçirilməsi üçün komissiyalar yaradır;[5]
8.1.14. qanunvericiliyə uyğun olaraq verilən səlahiyyət əsasında
beynəlxalq, dövlətlərarası və hökumətlərarası danışıqlarda iştirak edir;
8.1.15. bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun olaraq müvafiq
səlahiyyətə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına Cəmiyyətin
fəaliyyətində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qurumların
yaradılması, yenidən təşkil olunması və ləğv edilməsi barədə təkliflər verir;
8.1.16. qanunvericiliyə uyğun olaraq digər səlahiyyətləri həyata keçirir.
8.2. Cəmiyyətin sədri öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmədikdə, onun
səlahiyyətlərini birinci müavini həyata keçirir.
9. Daxili audit və maliyyə nəzarəti mexanizmi
9.1. Cəmiyyət sədrə tabe olan daxili audit xidmətini təsis edir. Daxili
audit xidmətinin əməkdaşları öz funksiyalarını yerinə yetirərkən müstəqil
qiymət vermək, nəticə çıxarmaq hüququna malikdirlər.
9.2. Cəmiyyətin daxili audit xidmətinin əməkdaşları Cəmiyyətin işçiləri
üçün müəyyən edilmiş ümumi tələblərlə bərabər, aşağıdakı əlavə tələblərə
cavab verməlidirlər:
9.2.1. hüquq, iqtisadiyyat, yaxud mühasibat uçotu sahəsində ali təhsilli
olmaq;
9.2.2. digər ixtisas üzrə ali təhsilə və bu Nizamnamənin 9.2.1-ci bəndində
sadalanan müvafiq sahə üzrə azı dördillik iş stajına malik olmaq.
9.3. Daxili audit xidməti aşağıdakıları yerinə yetirir:
9.3.1. Cəmiyyətin, onun nümayəndəlik və filiallarının, həmçinin
tabeliyində olan hüquqi şəxs statuslu qurumların fəaliyyətinin Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyinə və Cəmiyyətin daxili qaydalarına
uyğunluğunu yoxlamaq;
9.3.2. Cəmiyyətin təsərrüfat fəaliyyətinin, habelə maliyyə vəziyyətinin
dəqiq qiymətləndirilməsi məqsədi ilə bütün sahələrdə aparılan əməliyyatların
mütəmadi nəzarətini aparmaq;
9.3.3. auditin nəticələri, habelə aşkar olunmuş çatışmazlıqların aradan
qaldırılması haqqında Cəmiyyətin sədrinə məlumat və təkliflər vermək;
9.3.4. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi və bu Nizamnamə ilə
nəzərdə tutulmuş digər səlahiyyətləri həyata keçirmək.

9.4. Cəmiyyətin bütün əməkdaşları daxili maliyyə nəzarəti həyata keçirən
əməkdaşların tələbi ilə zəruri olan sənədləri təqdim etməyə, onlara öz
vəzifələrinin icrası üçün lazımi şərait yaratmağa borcludurlar.
10. Cəmiyyətin müstəqil (kənar) auditi
Cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin müstəqil (kənar) auditi
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
11. Cəmiyyətin tabeliyində olan qurumları ilə qarşılıqlı münasibətləri
11.1. Cəmiyyətin tabeliyində olan qurumları ilə qarşılıqlı münasibətləri
Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarına, bu Nizamnaməyə,
habelə onların nizamnamə və əsasnamələrinə, Cəmiyyətin idarəetmə
orqanlarının qərarlarına uyğun olaraq tənzimlənir.
11.2. Cəmiyyət tabeliyində olan qurumları ilə qarşılıqlı münasibətlərdə
aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:
11.2.1. mövcud normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq, tabeliyində olan
idarə, müəssisə və təşkilatların balansında olan əmlakın hüquqi və fiziki
şəxslərə icarəyə verilməsi, habelə balansında olan əsas vəsaitlərin silinməsi
barədə müəyyən edilmiş qaydada bu Nizamnamənin 6.2-ci bəndinə uyğun
olaraq müvafiq səlahiyyətə malik olan müvafiq icra hakimiyyəti orqanına
təkliflər vermək;
11.2.2.
tabeliyində
olan
qurumların
idarəetmə
orqanlarını
formalaşdırmaq;
11.2.3. tabeliyində olan qurumların təsərrüfat fəaliyyəti üzrə proqnoz
göstəricilərinin formalaşmasına və hesabatlara nəzarət etmək, bu məsələlərə
aid tövsiyələr və təkliflər vermək, habelə onların müzakirəsində iştirak etmək;
11.2.4. tabeliyində olan qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini təhlil
və təftiş etmək;
11.2.5. tabeliyində olan qurumların fəaliyyətlərinin yekunlarına
baxılmasını təmin etmək;
11.2.6. qanunvericilikdə və bu Nizamnamədə nəzərdə tutulan digər
səlahiyyətləri həyata keçirmək.
12. Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi
Cəmiyyətin yenidən təşkili və ləğvi məsələlərinin həll edilməsi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən həyata keçirilir.
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"Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin strukturu
I. "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin aparatı.
II. "Azərbaycan Dəmir Yolları" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində
olan qurumlar:
1. "Naxçıvan Dəmir Yolları" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti.
2. Yük daşımaları Departamenti.
3. Sərnişin daşımaları Departamenti.
4. İnfrastruktur Departamenti.
5. Dəmir yollarının və texniki qurğularının təmir-tikinti Departamenti.

