
Qeyri-Maliyyəçilər 
üçün Maliyyə

Qeyri-Maliyyəçilər üçün Maliyyə nədir?

Qeyri-maliyyəçilər üçün maliyyə təlimi maliyyə haqqında ən zəruri nəzəri və praktiki bilikləri 
əhatə edir. Təlimdə maliyyənin mahiyyəti ilə bağlı əsas anlayışlar, maliyyəçinin vəzifələri, 
maliyyə əməliyyatları və onların maliyyə bərabərliyində əksi kimi vacib mövzular nəzərdən 
keçirilir



Müəssisədə işçilərin gündəlik işləri ilə bağlı qərar verməsində (Müəssisədə işlərlə bağlı 
düzgün qərarvermə üçün) düzgün maliyyə məlumatı və maliyyə analizinə əsaslanmaq 
vacibdir. Bunun üçün müəssisədə işləyən hər kəsin maliyyə haqqında ilkin biliklərinin 
olmasına ehtiyac yaranır. Hər bir işçinin maliyyə üzrə müəyyən biliklərinin olması öz 
növbəsində şirkətin inkişafında mühim rol oynayır. 



Həmçinin maliyyə hesabatı formaları və onların təhlili, xərclərin mahiyyəti, tərkibi, təsnifatı və 
analizi haqqında biliklər təlimdə əhatə olunur.



Maliyyə şöbəsində çalışmayan, lakin qərarvermə zamanı maliyyə hesabatlarını oxuyaraq 
təhlil etmək ehtiyacı olan rəhbərlər, istehsal üzrə menecerlər, təchizat və marketinq 
mütəxəssisləri, HR üzrə əməkdaşlar üçün bu təlim idealdır.
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Nə Öyrənəcəksiniz?
 Müəssisədə maliyyə və mühasibatlığın rol
 Maliyyə hesabatı formaları haqqında anlayışla
 Əməliyyatların maliyyə bərabərliyinə və hesabatlara təsiri
 Maliyyə hesabatı formalarının təhlili 
 Kapitalın paylanması 
 Xərclərin təhlili və zərərsizlik nöqtəs
 Qiymətli kağızlar bazarı 
 Maliyyə planlaması və büdcənin hazırlanması

Fərqlərimiz
İmtahan sistemi
Tədris müddətində mütəmadi olaraq 

yoxlama imtahanların təşkili

Peşəkar Təlimçilər
Sadə izahları ilə seçilən müəllim kollektivi

Mentor dəstəyi
Asistent təlimçilər tərəfindən əlavə dərslər və 
tapşırıqların yerinə yetirilməsində dəstək

Sertifikasiya
İmtahan nəticəsinə əsasən sertifikatın 
verilməsi

İATM - Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətlərin 
ehtiyaclarına uyğun mühasibat uçotu sahəsində 
Mütəxəssislər yetişdirən 10 ildən çox təcrübəyə malik 
ixtisaslaşmış araşdırma və tədris mərkəzidir. 
Mərkəzimizin əsas Fərqi mühasib və maliyyəçi kimi 
çalışan, eyni zamanda biliklərini paylaşmaq həvəsi olan 
yüksək pedaqoji qabiliyyətə malik Müəllim Komandası 
yetişdirən, həmçinin tələbələr üçün asan anlaşılan Tədris 
Vəsaitləri hazırlayaraq tədrisi praktiki şəkildə təşkil edən 
bir qurum olmasıdır.

#iATMiləuğura


