Finansist

APFM səhifəsi

Mühasiblərin, maliyyə menecerlərinin və direktorlarının maraqlarını təqdim edən,
beynəlxaq statusunu təmin edən peşəkar qurum kimi Professional Maliyyə Menecerləri
Assosiasiyası, digər ölkələrin ən qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi, beynəlxalq Mühasiblər
Federasiyasının standartlarına uyğun yeni mühasib ixtisası üzrə kadr hazırlığı və
beynəlxalq təşkilatlara üzvlüklə bağlı tədbirlərin davamı kimi 11 -14 mart 2013 il tarixində
Böyük Britaniyanın Beynəlxalq Mühasiblər Assosiasiyasının (IAB) Beynəlxalq İnkişaf üzrə
Məsləhətçisi, maliyyə və mühasibat sahəsində böyük təcrübəyə malik aparıcı mütəxəssisi
cənab Geoffrey Barclayı Azərbaycana dəvət etmişdi.
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Qeyd edək ki, Assosiasiyanın tədris
mərkəzi - İnfosystem-link IAB-in
Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi kimi
2005-ci ildən fəaliyyət göstərir. Cənab
Geoffrey Barclay-in bu səfərdə məqsədi
İAB Azərbaycanda daha da inkişafı,
yeni layihələrin həyata keçirilməsi, üzvlük prosesinin formalaşdırılması və bir
çox ictimai əhəmiyyətli qurumlarda,
dövlət təşkilatlarında mühüm görüşlərin
keçirilməsindən ibarət idi.
Səfər çərçivəsində o, Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyinin,
Audit Palatasının, Dövlət Sosial Müdafiə
Fondunun, Dövlət Neft Şirkətinin,
Azərsu ASC , Azərsun və digər şirkətlərin
nümayəndələri ilə görüşlər keçirildi,
əməkdaşlıq üzrə memorandumların
layihəsi müzakirə olundu.
14 mart tarixində isə APFM üzvləri
ilə görüş keçirildi. Geoffrey Barclay
“Davamlı peşəkar inkişafın (CPD)
istiqamətləri, maliyyə və mühasibatlıqda peşəkarlığın artırılması” mövzusunda çıxış etdi, həmçinin bu tədbirdə
APFM üzvü, “Finansist” jurnalının baş
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təcrübə mübadilərsinin aparılmasında, İABin “Maliyyə İnglis dili” kurslarının (Finance
English) Azərbaycanda keçirilməsində maraqlı olduqlarını ifadə etdilər. Geoffrey Barclay
üzvlərə bu prosesdə fəal iştirak etdiklərinə görə
təşəkkürünü bildirdi və onlara öz təkliflərini
hazırlayıb Assosiasiyaya təqdim etməyi
tövsiyə edərək, qeyd etdi ki, bu təkliflər IAB-in
beynəlxalq üzvlük paketinin hazırlıq prosesində
çox faydalı olacaq.

redaktoru- Ramil Bağırov “Beş standartlar paketi” 2013-cü ildən qüvvədə olan BMHS-da
dəyişikliklər haqqında məlumat verdi.
Tədbirdə Azərbaycanda üzvlərin əldə edəcəyi imtiyazlar mövzusu daha aktiv sual-cavab formasında müzakirə olundu. Üzvlər daha çox beynəlxalq
forumlarda iştirak etməyə, yeniliklərlə daim tanış olmağa üstünlük verdiklərini, xarici ölkələrdə
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Hal hazırda Azərbaycanda İAB ixtisaslaşdırma və imtahanları 3 səviyyədə təqdim olunur və
bu yaxınlarda 4-cü səviyyə (Level 4 Diploma in
Accounting to International Standards), ayrıca
kvalifikasiya kimi isə “Finance English” kvalifikasiyası üzrə imtahanların keçirilməsi nəzərdə tutulur. Elə martın 12-də IAB 2-ci və 3-cü səviyyələri
üzrə tədrisi uğurla başa vurub imtahanlarda
yüksək nəticələr göstərən tələbələrin diplomlarının təqdim olunma mərasimi keçirildi və
Geoffrey Barclay özü şəxsən diplomları təqdim
etdi.
Təqdimat mərasimində əməkdaşlarının bu uğuruna sevinən şirkətlərin nümayəndələri qeyd
etdilər ki , maliyyə sahəsində beynəlxalq standartların tətbiqi, nəzəri və praktik təcrübəsi
olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlığı
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böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu baxımdan
mütəxəssislərinin biliklərinin artırılmasının daima diqqətdə saxlanılmasını və onların konfrans,
seminar və treninqlərdə davamlı iştirakının təmin
olunmasını vacib hesab edirlər. Onlar bu prosesdə
fəal iştirak edən APFM və İnfosystem-link tədris
mərkəzinə bu nailiyyətlərə görə öz təşəkkürlərini
bildirdi, tədris mərkəzinin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirərək gələcəkdə növbəti layihələrdə
birgə əməkdaşlığı davam etdirmək arzusunda olduqlarını bir daha vurğuladılar.
“Finansist” jurnalı olaraq, öz növbəmizdə, cənab
Geoffrey Barclayın Bakıda qonaq olmagından
istifadə edərək ondan müsahibə götürdük və
həmin maraqlı müsahibəni Sizlərə təqdim edirik.
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Cənab Geoffrey Barclay, Azərbaycana xoş
gəlmisiniz, ilk təəssüratlarınız?
- Mənim Azərbaycan haqqında, onun təbiəti,
çoxəsrlik mədəniyyətə sahib olması, tarixi barədə
bəzi məlumatlarım var idi, lakin indi qətiyyətlə
deyə bilərəm ki, ecazkar bir diyara - Azərbaycana
gəlmişəm və bu qədər qonaqpərvər, xoş, gülərüz
insanlarla ünsiyyətdən çox məmnunam.
Bəs Azərbaycana gəlişinizin əsas məqsədi
nə idi?
- Təmsil etdiyim qurum- Beynəlxalq Mühasiblər
Assosiasiyası (IAB) Azərbaycanda neçə
illərdir aktiv fəaliyyət göstərir və mühasiblərə,
maliyyə mütəxəssislərinə
beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarının tətbiqi
üzrə bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində
beynəlxalq statuslu kvalifikasiyalar təqdim edir. Bu səfərdə
məqsəd IAB-ın Azərbaycanda
daha da inkişafı, üzvlük
məsələlərinin müzakirəsi, yeni
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kvalifikasiyaların təqdimatı və ümumiyyətlə
əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsindən
ibarətdir.

Ümumiyyətlə peşəkar qurum nə
deməkdir?
- Peşəkar qurumlar öz üzvləri üçün işəgötürənlər
və müştərilər tərəfindən peşəkarlardan
tələb olunan bilik və bacarıq standartlarını müəyyənləşdirir. Bu standartlar tez-tez
namizədlərin üzvlük əldə etmələri üçün
keçmələri tələb olunan peşəkar imtahan/ixtisaslaşma tədris proqramları və imtahanlar toplusu şəklində təqdim olunur. Peşəkar qurumların
üzvlərindən özlərini və işgüzar fəaliyyətlərini
etik kodeksə müvafiqq şəkildə
ş
aparmaları
p
tələb
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olunur. Habelə üzvlər öz bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirdiklərinə və zəruri istiqamətdə
artırdıqlarına dair təminat verməlidirlər. Bu,

tərəfimizdən Davamlı Peşəkar İnkişaf (CPD) adlandırılır. IAB-Böyük Britaniyada “Təltif edən”
(Awarding body) qurumlardan biridir və akkreditasiyaya malikdir. Bu isə IAB-in hökumətin aidiyyatı olan icra orqanı - QCA/Ofqual tərəfindən
tanındığını və tənzimləndiyini göstərir.
Sizcə, IAB-da xüsusi olan
nədir?
- IAB akkreditə edilmiş ixtisaslaşmanı
təmin edən, öz sahəsi üzrə Birləşmiş Krallıq
Tənzimləyici
y Orqanı
q tərəfindən tanınan
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yeganə peşəkar üzvlük orqanıdır. Qurum
1973-cü ildə təsis olunub. Hazırda dünyanın 60-dan çox ölkəsində qurumun üzvləri və
tələbələri vardır.
IAB həmçinin Çirkli Pulların Yuyulması
Reqlamentinə əsasən Parlament yanında
Nəzarət Orqanıdır. Biz bilavasitə mühasibatlıq
uçotu və mühasib peşələri üzrə, eləcə də kommersiya fəaliyyəti və sənaye sahələrində böyük karyera imkanlarına təkan verən müxtəlif
maliyyə və biznes ixtisasları təklif edirik. Bu
ixtisaslar tələbələrə bir çox müəssisələrdə tələb
olunan zəruri maliyyə bilikləri üstünlüyü verir,
IAB-a üzv olmağa və qurumun post-nominal
məktublarına layiq görülməyə, eləcə də növbəti
kvalifikasiyaları kəsb etməyə gətirib çıxarır.
Bir sıra nüfuzlu Böyük Britaniya və beynəlxalq
mühasibatlıq qurumları da (ACCA, CIMA,
ICAEW) IAB kvalifikasiyası sahiblərinə öz
imtahanlarında müəyyən güzəştlər edir. IAB
kvalifikasiyaları peşəkar qurumun dəyərli
üzvlüyünə gətirib çıxarır. Mühasibat uçotu
üzrə IAB-ın 3-cü dərəcəli diplomuna (Diploma
in Accounting) malik şəxslər IAB-a üzvlük
(MIAB) üçün müraciət edə bilərlər. FIAB-a
üzvlük üçün müraciət edənlərin isə mühasibatlıq sahəsində ən azı 2 il iş təcrübəsinə sahib olmaları tələb olunur.
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IAB Azərbaycanda da belə bir üzvlük prosesinin həyata keçirilməsnii
planlaşdırırmı?
- Əlbəttə, IAB Azərbaycanda maliyyə sahəsində
çalışan mütəxəssislər və kiçik biznes sahibkarları üçün ixtisaslaşma kurslarını həyata keçirməklə
yanaşı, həmçinin üzvlərlə iş fəaliyyətinin də
qurulması istiqamətində çalışır. Hal-hazırda
İAB beynəlxalq üzvlük paketi mövcuddur, lakin bu sistemin Azərbaycandakı üzvlərə daha
faydalı və aktual olmasını təmin etmək üçün
təqdim olunan imtiyazların regional baxımdan
seçilməsi və formalaşdırılması vacibdir. Əminik
ki, təmsilçimiz APFM ilə birgə əməkdaşlığımız
sayəsində bu işi uğurla həyata keçirə biləcəyik.
Hörmətli Geoffrey Barclay, bu maraqlı
müsahibəyə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk və səfərinizi uğurla başa çatdırmağınızı arzu edirik.
- Mən də təmsil etdiyim qurum adından APFM
rəhbərliyinə, “Finansist” jurnalının redaksiya heyətinə minnətdarlığımı bildirirəm, bütün azərbaycanlı həmkarlarıma qonaqpərvər,
səmimi, qayğıkeş münasibətə, daimi diqqətə
görə təşəkkür edirəm!
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