
Dövlət Mühasiblərinin Fransa İnstitutunun (CSOEC) 70-ci  Konqresi 

30 sentyabr, 1-2 oktyabr, Paris 

RƏQƏMSAL MÜHASİB! 

 

2015-ci il peşənin təklif olunan yeni imkanlardan bərk yapışmalı, rəqəmsal 

iqtisadiyyatda əsas iştirakçı olmaq və rəqəmsal iqtisadiyyata daxil olmaq üçün 

lazımi təşkilati dəyişiklər etməli olduğu ildir. 2015-ci ildə, firma demək olar ki, 

onun bütün ənənəvi və yeni fəaliyyətlərində,  bizneslərində (hansılar ki, hələ də 

kəşf olunmalıdır) eləcə də təşkil edildiyi şəkildə və xarici aləmlə(müştərilər, dövlət 

idarələri, banklar) saxlanan münasibətlərində tamamilə rəqəmsal olacaq. 

70-ci Konfransın xüsusi diqqət yetirilən məqamları hansılardır? 

Konfransda rəqəmsal iqtisadiyyatla  bağlı üç əsas aspektlər müzakirə olunacaq: 

● Müasir sertifikatlı mühasiblər üçün ənənəvi fəaliyyətlərin (onlayn hesablama, 

mühasibat uçot fayllarının arxivləşdirilməsi, əmək haqqı məlumatlarının onlayn 

alınması, sənəd mübadiləsi) qəbul edilməsi; 

● İnnovativ (yenilikçi) mühasiblər üçün yeni bizneslərin və yeni fəaliyyətlərin (tam 

inzibati xidmət və pul, elektron kommersiya keçidi vasitəsilə dəstək, informasiya 

sistemlərinin auditi) inkişafı; 

● Təşəbbüskar sahibkarlıq mühasibi üçün firmanın aktual təşkilinin icrası (elektron 

marketinq,sosial şəbəkələrdə iştirak, ) və səmərəliliyi! 

 

PLENAR SESSİYALAR 

UĞURLU İSLAHATLAR!                                                                                                       

Çərşənbə günü, 30 Sentyabr, saat 14:30-16:30 

Bu konqresin başlaması üçün uğurla rəqəmsala qoşulan eləcə də bu yol ilə 

başlayan şirkətlər və ya bizneslərdən olan rəsmi rəylər vasitəsilə hərəkətin cari 

vəziyyətinə nəzər yetirməkdən başqa daha yaxşı yol hansıdır? 

Bu yol bir deyil! Çünki bu qısa xülasə 70-ci konqresin mövzusunu gücləndirir və 

əsas uğurlara nail olmağın mümkünlüyünü göstərir. Siz bu plenar sessiyanı 

nikbinliklə dolu açıb növbəti üç günün danışıqları ilə davam edəcəksiniz. 



GƏLƏCƏKDƏ BİZİ NƏ GÖZLƏYİR?                                                                                 

Cümə günü, 2 Oktyabr , saat 10:00-12:00 

Bu konqresin başa çatması üçün biz, rəqəmsal inkişafın nə gətirəcəyinə baxmalı, 

onun iqtisadi və sosial təsirini nəzərə almalı ümumiyyətlə rəqəmsal dünyada 

şəxsiyyətin roluna nəzər yetirməliyik. Biz elmi uydurmadan danışmırıq, biz sadəcə 

daha çox və ya az qısa müddətdə müəyyən dəyişikliklər gözləyə bilərik. Bu bizə 

güclü uyğunlaşmaq bacarığının olduğunu göstərən 70 yaşlı qədim peşənin yaxın 

gələcəyini düşünmək imkanı verəcək.                                              

                                              Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının( IFAC)  

                                                              prezidenti Olivia Kirtleyin iştirakı ilə 

 

 

        

          CARİ XƏBƏR MÖVZULARI HAQQINDA KONFRANSLAR 

 

Cari tədbirlərə yalnız rəqəmsal dünya deyil peşə mövzuları haqqında əlavə 

məruzələr də daxildir, 70-ci Konqres cari mövzular haqqında 4 böyük  məruzəni 

irəli sürür. 

Müddət: 1.30 

1.LOI MACRON: 

O, bizim peşəmizi necə təcrübədən keçirməyimizə nə cür təsir göstərəcək? 

 

2.İŞLƏYƏN ŞURALARA MALİYYƏ HESABATLARININ TƏQDİM 

OLUNMASI : 

Peşə üçün 5.000-dən çox yeni müştərilər 

  

3.MALİYYƏ HESABATLARININ TƏQDİM OLUNMASI 

  

4.MÜHİT: 

Rəqəmsal eraya daxil olduğumuz üçün 3-cü inqilab təcrübəsi! 

 

 

 

 


