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• Yeni iş yeri və boşalan iş yeri (vakansiya) barədə məlumatların 

təqdim edilməsi üzərində nəzarət gücləndirilib

• “Patentin alınması barədə iddia sənədinə aid Tələblər”in təsdiq

edilməsi

• PwC-nın Azərbaycandakı Akademiyası MS Excel-də Maliyyə

Modelləşdirməsi üzrə təlim tarixlərini elan edir
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Yeni iş yeri və boşalan iş yeri (vakansiya) barədə məlumatların təqdim edilməsi üzərində nəzarət 

gücləndirilib.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 411 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yeni iş yeri və ya boşalan
iş yeri barədə məlumatların elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi Qaydası və Forması”na əsasən
işəgötürənlər yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri boşaldığı gündən ən geci 5 (beş) iş günü ərzində bu
barədə məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyin “e-sosial” internet portalından
istifadə etməklə “Vakansiya Bankı”na daxil etməlidirlər. Əks halda işəgötürən 500 (beş yüz) manatdan 1000
(min) manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Bundan əlavə, elektron portal işəgötürənlərin əmək müqaviləsi bildirişi və vakansiya bankının
məlumatları əsasında hər bir işəgötürən üzrə ştat vahidlərinə dair cədvəl yaradır. Həmin cədvəldə ştat
vahidlərinin cəmi və tutulmuş/boş ştatların sayı əks olunur. Əgər ştat cədvəlində boş ştat mövcud deyilsə,
işəgötürən yeni əmək müqaviləsi bağlanması haqqında bildirişi elektron hökumət portalına daxil edə bilmir.

“Patentin alınması barədə iddia sənədinə aid Tələblər”in təsdiq edilməsi.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti 2019-cu il 4 Noyabr tarixli 437 Qərarı ilə “Patentin alınması barədə iddia
sənədinə aid Tələblər”ini təsdiq etmişdir.
Belə ki, patentin alınması üçün ərizə nümunəsini, onun doldurulması və təqdim edilməsi qaydasını, habelə ixtira, faydalı
model və sənaye nümunəsinin yaradılması və istifadəsi ilə bağlı müəllif müqaviləsinin və xidməti tapşırıq müqaviləsinin
nümunələrini Əqli Mülkiyyət Agentliyi müəyyən edir.
Patentin alınması barədə iddia sənədinə aid Tələblərə əsasən, patent almaq üçün hər bir hüquqi və ya fiziki şəxs iddia sənədi
verə bilər. İddia sənədi iddiaçının özü, onun səlahiyyətli nümayəndəsi və ya Əqli Mülkiyyət Agentlikdə qeydiyyata alınmış
patent müvəkkili vasitəsilə elektron qaydada, yaxud poçt vasitəsilə göndərilməli və ya birbaşa Agentliyə təqdim olunmalıdır.
Xarici hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən iddia sənədi Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi beynəlxalq
müqavilələrdə başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, yalnız Agentlikdə qeydiyyata alınmış patent müvəkkilləri vasitəsilə təqdim
olunur.

PwC-nın Azərbaycandakı Akademiyası MS Excel-də Maliyyə Modelləşdirməsi üzrə təlim tarixlərini elan edir.

Təlimin məqsədi Excel-də maliyyəmodellərinin qurulması üçün analitik modelləşdirmə metodologiyasının iştirakçılara

təqdim edilməsindən, universal maliyyə modelləşdirməsi vasitələrinə diqqətin yönəldilməsindən, eləcə də etibarlı və şəffaf

maliyyə modellərinin yaradılması üçün tələb olunan bacarıqların inkişaf etdirilməsindən ibarətdir.

Hədəf auditoriyası:

- Maliyyə mütəxəssisləri

- Kredit mütəxəssisləri

- İnvestisiya analitikləri

- İqtisadçılar

- İdarəetmə qərarlarıın qəbul edilməsi üçün iqtisadi fərziyyələrin hazırlanmasına cavabdeh olan analitiklər

* Maliyyə hesabatları haqqında anlayışın olması və MS Excel üzrə əsas bacarıqlar tələb olunur

Seminarın əsas mövzuları:

- Qabaqcıl təcrübənin modelləşdirilməsi
- Maliyyə modellərinin növləri
- MS Excel-də maliyyə modelləşdirməsinin strukturu
- Maliyyə məlumatlarının daxil edilməsi və emalı qaydaları,
- Analitik nəticələrin təqdimatı
- Microsoft Excel-də modelləşdirmənin mərhələləri
- Maliyyə əmsallarının hesablanması
- Modellərin müvafiq nəzərdən keçirilmə prosedurları
- Modelin yaradılma ssenarisi
- Həssaslıq təhlilləri

Təlimçilər:

- Erika Rəsulova, Sövdələşmələr üzrə Lider, Məsləhət Xidmətləri
- Nigar Mirzəzadə, Baş Məsləhətçi, Məsləhət Xidmətləri

Tarix: 12-13 dekabr 2019-cu il (9:30 -17:30)
Dil: Seminar ingilis dilində keçiriləcək
Xidmət haqqı: hər bir iştirakçıya görə 650 AZN (ƏDV daxil olmaqla) 
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