
Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm-Tədris Mərkəzi (METM)
ödənişli əsaslarla aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə təlimlərə start verir

2 fevral 2017-ci il

METM-in
PRAKTİK MÜHASİBATLIQ

TƏLİMLƏRİ

1. Kommersiya təşkilatlarında Beynəlxalq və Milli
Mühasibat Uçotu Standartları əsasında praktik
mühasibatlıq: (sıfırdan mühasibatlğın öyrədilməsi.
Maliyyə,vergi, dsmf, statistik hesabatların hazırlanması və
təqdim edilməsi qaydaları) – 64 saat, 500 AZN. Tədris
materialları ödənişə daxildir.

2. Kiçik sahibkarlıq subyekləri üçün praktik  mühasibatlıq
(sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olan fiziki və hüquqi şəxslər
üçün, sıfırdan mühasibatlığın öyədilməsi, vergi, dsmf, statistik
hesabatların  hazırlanması və təqdim edilməsi qaydaları) – 28
saat, 300 AZN. Tədris materialları ödənişə daxildir.

3. Orta və iri sahibkarlıq subyektləri üçün praktik
mühasibatlıq:(sıfırdan mühasibatlğın öyrədilməsi, vergi,
dsmf, statistik hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi
qaydaları) – 34 saat, 350 AZN. Tədris materialları ödənişə
daxildir.

Təlimlərdə əhatə olunacaq mövzular:

1. MHBS və ya MMUS anlayışları, mahiyyəti;
2. Yeni Hesablar planına uyğun ikili qeydiyyat;
3. Kassa və Bank əməliyyatlarının uçotu qaydaları;
4. Mal – material və ya Əsas vəsaitlərin ilkin sənədlərlə (
müqavilə, qaimə,faktura, hesab – fakturalara əsasən) qeydiyyatı,
köhnəlmə (amortizasiya) hesablanması və uçotu;
5. Əmək haqqına dair Vergi (btp proqramı ilə), DSMF (B1 və
B3 proqramları ilə) hesabatlarının əyani vəasitələrlə – interaktiv
və ya virtual müəssisə üzərində izahı;
6. İşçilərin  E- gov portalında elektron qeydiyyatı;
7. Xəstəlik vərəqəsinə əsasən Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti
itirilməsinə görə müavinətin hesablanması. (NK-nın qərar
№189 - vacib müddalarının nümunələrlə izahı);
8. Ezamiyyə qaydaları, hesablanması və uçotu (ölkədaxili və
xarici ezamiyyə);
9. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması (praktik nümunələrlə);
10. Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat (Balans);
11. Mənfəət və Zərər Haqqında Hesabat;
12. Kapitalda Dəyişiklik Haqqında Hesabat;
13. Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat;
14. Uçot Siyasəti və İzahlı qeydlər.

4. Kommersiya təşkilatlarında maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üzrə praktik təlim (Təlim Kommersiya
təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması üzrə ilkin
biliklərə malik mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur) – 20
saat, 200 AZN. Tədris materialları ödənişə daxildir.

5. Kommersiya təşkilatlarında maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üzrə praktik təlim (Təlim Kommersiya
təşkilatlarında mühasibat uçotunun aparılması üzrə ilkin
biliklərə malik mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmuşdur) – 20
saat, 200 AZN. Tədris materialları ödənişə daxildir.

6. Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun praktik təşkili
(sıfırdan mühasibatlığın öyrədilməsi,mühasibat uçotunun
aparılması,maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim
edilməsi qaydaları) –50 saat, 400 AZN.

METM-in
DİGƏR TƏLİM VƏ XİDMƏTLƏRİ

1. 1 C (8.1,2,3) - Kassa, Bank. Satınalma,
Əmək Haqqı, Əsas vəsait və Anbar modul - 2
ay, 300 AZN.

2. Excel təlimi (sıfırdan peşəkar səviyyəyə
qədər) - 24 saat, 150 AZN.

3. Microsoft Office proqramları (Word, Power
Point) - 32 saat, 100 AZN.

4. Əmək qanunvericiliyi və kadr işinin təşkili
(Əmək qanunvericiliyinin, kadrlar şöbəsinin
işinin təşkili üçün lazım olan bilik və
bacarıqların öyrədilməsi.Təlim kadrlar və əmək
qanunvericiliyi şöbəsi üzrə müəyyən qədər biliyi
olan mütəxəssislər və bu sahəyə yeni başlamaq
niyyəti olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur) -
24 saat, 250 AZN.

5. Məntiq kursları - Magistr və dövlət qulluğu
imtahanlarına hazırlıq üçün - 36 saat, 180 AZN.

6. İnformatika - Magistr və dövlat gulluğu
imtahanlarına hazırlıq üçün - 36 saat, 180 AZN.

7. Business english, 48 saat - 300 AZN

8. Büdcə təşkilatlarında mühasibat uçotunun
təşkili və maliyyə, vergi, DSMF, statistik
hesabatlarının hazırlanması üzrə məsləhət
xidmətləri (məbləğ təşkilatın iş
xüsusiyyətlərindən asılı olaraq müqavilə əsasında
müəyyənləşdirilir).

9. Kommersiya təşkilatlarında mühasibat
uçotunun təşkili və maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üzrə məsləhət xidmətləri (məbləğ
təşkilatın iş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq
müqavilə əsasında müəyyənləşdirilir).

10. Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat
uçotunun təşkili və maliyyə hesabatlarının
hazırlanması üzrə məsləhət xidmətləri (məbləğ
təşkilatın iş xüsusiyyətlərindən asılı olaraq fərdi

MÜHASİBLƏRİN PEŞƏKAR
SERTİFİKASİYA PROQRAMI

(PMS) ÜZRƏ TƏLİMLƏR

1. Maliyyə uçotu – 50 saat, 350 AZN. Dərsliklər
ödənişə daxildir.

2. Vergi uçotu – 40 saat,  350 AZN. Dərsliklər
ödənişə daxildir.

3. İdarəetmə uçotu – 50 saat, 350 AZN. Dərsliklər
ödənişə daxildir.

4. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması – 60
saat, 500 AZN. Dərsliklər ödənişə daxildir.

Bu istiqamət üzrə imtahanlar Azərbaycan
Mühasiblər və Risk Peşəkarları Assosiasiyası

(ARPA) tərəfindən keçiriləcəkdir.

Tədris dili: Azərbaycan
Dərslər həftənin şənbə, bazar günləri və ya həftə içi
keçirilir (təlim vaxtı iştirakçıların istəyi ilə dəyişdirilə bilər)

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!
Əlavə məlumat üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz:
https://www.facebook.com/groups/maliyye.elm.tedris.merkezi/
http://tedris-maliyye.gov.az/

Alternativ olaraq bizimlə aşağıdakı vasitələrlə
əlaqə saxlaya bilərsiniz:
+(994 12) 404-81-50
+(994 12) 404-81-59
office@tedris-maliyye.gov.az
metm2002@gmail.com


