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“Tikinti haqqında bilmək istədikləriniz
mövzusunda seminar,13

PwC Azərbaycan 13 fevral 2013
Bakıda, Park Inn Otelində “Tikinti haqqında bilm
istədikləriniz” mövzusunda seminar t

Bu seminarda siz tikinti sənayesinin müxtəlif biznes aspektləri haqqında
əxəssislərindən dərin biliklər əldə etmək imkanına malik olacaqsınız. 

ət olan məsləhətçi qrupumuz mülki mühəndislər, layihə idarəetməsi, 
ə, vergi və hüquq sahəsində fəaliyyət göstərən peşəkar mütəxəssislər

Qanunvericiliklə bağlı son yeniliklər: yeni Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi

Tikinti sahəsində beynəlxalq təcrübə : FIDIC müqavilələri (EPC/Turnkey

ərclərinin optimallaşdırılması: tikinti layihələrində əsas vergi aspektləri

ə idarəetməsi: BMHS və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına 
mühasibat uçotu.

13 fevral 2013-cü il

əcək yer: Nəsimi Zalı/ Park Inn Oteli, Bakı  

axtı:  09.00-13.00 (kofe fasiləsi daxil olmaqla) 

Seminarda iştirak pulsuzdur

(İngilis dilinə sinxron tərcümə)

soyadınızı / vəzifənizi / şirkətinizin adını / telefon və e-mail ünvanınızı

dər rena.rustamova@az.pwc.com electron poçt ünvanına gönd

ә audit, vergi, hüquq vә mәslәhәt xidmәtlәri göstәrir. PwC Bakı ofisind
sini vә çözümlәrini bölüşәrәk müştәrilәrimiz üçün yeni perspektivlәr yaradır v

www.pwc.com/az sәhifәsinә müraciәt edin.   

ədikləri dəyəri yaratmağa kömək edir. Biz dünyanın 158 ölkəsində fəaliyyət göst
min edilməsini qarşısına məqsəd qoyan 180,000-dən artıq insanın cəmləşdiyi şirkə

lumat üçün saytımıza daxil olun: www.pwc.com. "PwC" dedikdə PwC şəbəkəsi v
ya bir neçə şirkət nəzərdə tutulur. Daha ətraflı məlumat üçün: www.pwc.com/structure

21 yanvar 2013-cü il
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