
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AUDİTORLAR PALATASI VƏ  
"RUSİYA AUDİTORLAR BİRLİYİ" (ASSOSİASİYA)  

ÖZÜNÜTƏNZİMLƏYƏN AUDİTORLAR TƏŞKILATI ARASINDA 
ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVİLƏSI  

 
Bakı, 22 Sentyabr 2017-ci il 
Novruzov Vahid tərəfindən təmsil olunan Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası 
(ARAP) və Kozlova Lyudmila Anatolyevna tərəfindən təmsil olunan "Rusiya Auditorlar Birliyi" 
(Assosiasiya) Özünütənzimləyən auditorlar təşkilati (RAB ÖAT) (bundan sonra — "Tərəflər") 
aşağıdakı şərtlərlə bu Müqaviləni bağladılar: 
Maddə 1 
Bu Müqavilə Tərəflərin fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə mühasiblərin, auditorların və digər bu 
kimi peşə sahiblərinin inkişafı ilə bağlı əlverişli imkanların yaradılması üçün əməkdaşlıq 
qurmaq məqsədi daşıyır: 

1. Hər iki Tərəfin üzvlərinin peşə hazırlığı səviyyəsini yüksəltmək ilə bağlı qarşılıqlı əlaqənin 
qurulması; Tərəflərin ekspertləri arasında qarşılıqlı işgüzar əlaqələrin formalaşması üçün 
əlverişli imkanların yaradılması; 

2. Üzvlərin peşə hazırlığı səviyyəsinin artırılması üçün hər iki Tərəfin təlim mərkəzləri vasitəsilə 
peşə üzrə sertifikatlaşdırmanın həyata keçirilməsi; 
Maddə 2 
Tərəflər arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərinə aşağıdakılar daxildir: 

1. Beynəlxalq konfransların təşkili və keçirilməsi üzrə əməkdaşlıq; 
2. Təlim, təhsil və peşə hazırlığı sahəsində əməkdaşlığın təşkili; 
3. Qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə Tərəflərin səlahiyyətli orqanlarına təkliflərin verilməsi 

üçün qarşılıqlı məsləhətləşmələr; 
4. Peşə hazırlığı ilə bağlı təşkil olunan tədbirlərdə Tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı; 
5. Tərəflərin peşə fəaliyyəti ilə bağlı informasiya mübadiləsinin təşkili, o cümlədən, Tərəflərin 

maraq dairələrində olan nəşrlərin, mühasibat uçotu və audit üzrə milli normativ sənədlərin 
təqdim olunması; 

6. Tərəflərin peşə fəaliyyətinin inkişafı məqsədilə digər razılaşdırılmış tədbirlərin yerinə 
yetirilməsi;  

7. Xarici və beynəlxalq peşə təşkilatları və assosiasiyaları ilə qarşılıqlı əlaqənin 
formalaşdırılması; 

8. Bu Müqavilənin həyata keçirilməsi zamanı əldə olunan nəticələrin Tərəflərin veb-saytlarında 
yerləşdirilməsi  
Maddə 3 
Tərəflər qarşılıqlı şəkildə təşkil olunan tədris proqramlarını, layihələr və tədbirləri 
dəstəkləyəcək. 
Maddə 4 
Tərəflər qaydalara və hər bir Tərəfin bu Müqavilə üzrə maraqlarına uyğun olaraq ortaq 
məqsədlərin reallaşdırılması üçün birgə fəaliyyət göstərəcəklər.   
Maddə 5 
Bu Müqaviləni icra edərkən Tərəflər bir-birinin işgüzar fəaliyyətinin səmərəliliyini və inkişafını 
təmin etmək üçün işgüzar əlaqələri dəstəkləyəcək və zəruri tədbirlər həyata keçirəcəklər.  
Maddə 6 
Nəzərdə tutulan məqsədlərin reallaşdırılması üçün Tərəflər bərabərlik, qarşılıqlı inam, etibarlı 
tərəfdaşlıq və bir-birinin maraqlarının qorunması prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərəcəklər.   
Maddə 7 



Tərəflərin fəaliyyətləri Tərəflərin milli qanunvericiliyə və beynəlxalq hüquq normalarına riayət 
etməklə bir-birinə razılaşdırılmış güzəşt və imtiyazları təmin etmək məqsədilə qarşılıqlı 
hörmət, peşə və kommersiya maraqları və daha əlverişli rejim prinsipi əsasında birgə 
proqramların həyata keçirilməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasında ortaq marağa 
əsaslanmalıdır.  
Maddə 8 
Tərəflər arasında əməkdaşlıq Tərəflərin fəaliyyət göstərdikləri ərazinin qanunvericiliyinə, 
ümumi prinsiplər və beynəlxalq sazişlərə ciddi şəkildə əməl etməklə həyata keçirilməlidir.  
Maddə 9 
Əməkdaşlıq edərkən Tərəflər əldə olunmuş məlumatlar ilə bağlı zəruri məxfilik tələblərinə 
əməl etməlidirlər.  
Maddə 10 
Bu Müqavilə heç bir xüsusi maliyyə öhdəliyi və hüquqi öhdəlik yaratmır. Tərəflər Müqaviləni 
icra edərkən hər biri öz xərcini özü qarşılayacaq.  
Maddə 11 
Bu Müqavilə Tərəflərin filialları və/və ya nümayəndəlikləri arasında qarşılıqlı əlaqənin 
qurulmasına imkan yaradır.  
Maddə 12 
Tərəflər bu Müqavilə üzrə əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün öz şöbələrinə və icra 
orqanlarına zəruri təlimatları verməlidirlər. 
Maddə 13 
Bu Müqaviləyə edilən əlavə və düzəlişlər yazılı formada tərtib olunmalı və Tərəflərin 
səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən imzalanmalıdır.  
Maddə 14 
Bu Müqavilə ingilis və azərbaycan dilində hər biri eyni hüquqi qüvvəyə malik dörd nüsxədə 
tərtib olunub.  
Maddə 15 
Bu Müqavilənin müddəti qeyri-məhduddur və o, hər iki Tərəf tərəfindən imzalandığı andan 
qüvvəyə minir. Tərəflərin yazılı razılığı əsasında Müqaviləyə istənilən vaxt xitam verilə bilər.  

 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 
Palatası 
 
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri, AZ1072, S.Y.Bakuvi küç., 35 
Tel/faks: +99 412 498 28 55 
E-mail:audit-azerbaijan@audit.gov.az 
www.audit.gov.az 
 
 

______________ 
(imza) 

Novruzov Vahid 
Azərbaycan Respublikasının Auditorlar 

Palatasının sədri 

 
"Rusiya Auditorlar Birliyi" (Assosiasiya) 
Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatı (RAB 
ÖAT) 
Ünvan: 10703, Rusiya Federasiyası, Moskva 
şəhəri, Petrovskiy per., ev. 8, bina. 2 
Tel/faks: +7 (495) 694-01-56; (495) 694-01-
08; (495) 609-00-52;  
E-mail: rsa@org-rsa.ru 
www.org-rsa.ru  
 

__________________ 
(imza) 

Kozlova Lyudmila Anatolyevna  
"Rusiya Auditorlar Birliyi" (Assosiasiya) 
Özünütənzimləyən auditorlar təşkilatının 

İdarə Heyətinin sədri 
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