“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə
Dövlət Proqramı”nın 3 ilin yekunları əsasında monitorinq və qiymətləndirilməsi üzrə
YEKUN HESABAT

Metodoloji izahat
“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın yekun icrasına
dair monitorinq və qiymətləndirmə hesabatı hazırlanarkən ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə və Strateji Yol Xəritələrinin monitorinqi
prosesində istifadə olunması üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının (UNDP) və Dünya Bankının texniki dəstəyi ilə İqtisadi
İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzində hazırlanmış təlimatlardan istifadə edilmişdir.

Fəaliyyət göstəricilərinin qiymətləndirilməsi
Təqdim olunan hesabatda tədbirlərin icrasının təsviri təhlil edilmiş, icranın məqsədlərə, xüsusən də gözlənilən nəticələrə uyğunluğu
baxımından müqayisəsi aparılmış, təsdiqedici sənədlər yoxlanılmış və internet resurslarda müvafiq məlumatların mövcudluğu nəzərdən
keçirilmişdir. Hər bir tədbirin qiymətləndirilməsi 3 səviyyəli şkala üzrə aparılır:


Tam icra - işlər plan üzrə tam yerinə yetirilmiş, gözlənilən nəticələr əldə olunmuşdur;



Qismən icra - işlər yetərli səviyyədə görülməyib, mahiyyətinə tam uyğun deyil və ya gözlənilən nəticələr əldə olunmayıb;



İcra olunmayıb - işlər çox az görülüb və ya faktiki olaraq mahiyyətə uyğun deyil.

Proqramın hər bölməsi (istiqaməti) ayrı-ayrılıqda qiymətləndirilmiş, tərəqqinin təsviri hesabatı, icra olunmuş fəaliyyətlərin
qiymətləndirmə cədvəlləri tərtib edilmişdir. Əsas istiqamətlər və Dövlət Proqramı üzrə ümumi qiymətləndirmə aparılarkən tədbirlərə verilmiş
qiymətlərin ortalaması çıxarılmışdır (riyazi hesablama zamanı qiymətlər 0-100 bal arası götürülmüşdür).
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Tərəqqiyə ümumi rəy
“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın icra vəziyyətinə
dair hesabatların təhlili göstərir ki, icraçı qurumlar tərəfindən əksər tədbirlər üzrə dolğun məlumat təqdim edilmişdir. Eyni zamanda Bakı
Nəqliyyat Agentliyinin bütün tədbirləri üzrə təsdiqedici sənədlər monitorinq qrupuna təqdim olunmamışdır. 3 il ərzində (2018-2020-ci illər)
planlaşdırılmış tədbirlərin 70,3%-nin icrası yekunlaşmış, 4,6%-i qismən icra olunmuş, 25,1 %-i isə icra olunmamış hesab edilir. Proqramın
3 il ərzində ümumi icra nəticəsi 73 bal səviyyəsində qiymətləndirilir.

Proqram üzrə əsas fəaliyyətlər
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planına uyğun olaraq icraçı qurumlar aşağıdakı əsas istiqamətlər üzrə
fəaliyyətlərini həyata keçirmişdir:
1) Rəqəmsal ödənişlərin institusional mühitinin daha da yaxşılaşdırılması (ümumi qiymət “83 bal”);
2) Bank sektorunun yenidən canlandırılması (ümumi qiymət “54,5 bal”);
3) Rəqəmsal ekosistemin formalaşdırılması (ümumi qiymət “70 bal”);
4) Rəqəmsal ödənişlər üzrə maarifləndirmə və təbliğatın gücləndirilməsi (ümumi qiymət “100 bal”).
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İcra edilmiş fəaliyyətlər üzrə İcmal
İstiqamət 1. Rəqəmsal ödənişlərin institusional mühitinin daha da yaxşılaşdırılması
— Əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlər icra edilmiş, normativ və tənzimləyici bazanın inkişafı istiqamətində
sənədlər hazırlanmış, kiçik və orta sahibkarlara konsultasiya, brendinq və digər istiqamətlərdə dəstək göstərilmişdir. Dövlət
satınalmalarında kiçik və orta sahibkarların üstün şərtlərlə iştirakına şərait yaradan müddəalar qanunvericiliyə daxil edilmişdir.
Rəqəmsal hesabatlılıq sisteminin yaradılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və yerli şəraitə uyğun müvafiq təkliflərin
verilməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir. Kiçik və orta müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün müvafiq qaydada
təkliflər təqdim edilmiş və dəstək tədbirləri icra edilmişdir. Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılmasının təşviqi ilə əlaqədar
beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, “Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin klasterləri haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin layihəsi
hazırlanmışdır.
— Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi, vergi yükünün optimallaşdırılması və könüllü əməletməyə stimullar yaradan daha
təkmil vergi strukturu və optimal vergi yükünün formalaşdırılması ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilmiş və müvafiq tədbirlər
icra edilmişdir. Vergiyə cəlbi stimullaşdıran səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi, çevik və məsafədən vergi nəzarətinin həyata
keçirilməsinə imkan verəcək yeni məlumat mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər icra edilmiş, mühasibat uçotunun
elektron formada aparılması ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla

normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdır. Kiçik və orta ölçülü şirkətlərin yeni mühasibatlıq

sisteminə keçidini təmin etmək üçün mərhələli miqrasiya planı hazırlanmış və icrasına başlanılmışdır. Sadələşdirilmiş vergi sisteminin
tədricən ƏDV sistemi ilə əvəzləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübə araşdırılmaqla, qanunvericiliyə dəyişikliklər edilmişdir,
diferensiallaşdırılmış ƏDV dərəcəsinin tətbiqi məsələləri nəzərdən keçirilmişdir.
— Əməkhaqlarının rəsmiləşdirilməsinə işəgötürənlərin və işçilərin həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilmişdir. Tikinti
sektorunda “minimum əmək” standartlarının tətbiqi üzrə ilkin araşdırmalar aparılmışdır. Riskəsaslı audit mexanizmlərinin yaradılması
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çərçivəsində “Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti üzrə risk qruplarının müəyyənləşdirilməsi meyarları” layihəsi
hazırlanmışdır. Əməkhaqlarının rəsmiləşdirilməsinə işəgötürənlərin və işçilərin həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər icra edilmiş, bu
istiqamətdə işəgötürənlərin və fiziki şəxslərin gəlir vergisinin və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının optimallaşdırılması üzrə və
işəgötürənləri və işçiləri əməkhaqların rəsmiləşdirilməsinə həvəsləndirmək üçün tibbi sığortanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi
istiqamətində fəaliyyətlər icra edilmişdir. Pensiya və digər sosial təminat hüquqlarının reallaşdırılması üçün əmək müqaviləsinin
bağlanmasının əhəmiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılmasının gücləndirilməsi istiqamətində iş planının icrası davam etdirilmişdir.
İstiqamət 2. Bank sektorunun yenidən canlandırılması
— Əlavə kapitallaşmaya ehtiyacı olan bankların siyahısı müəyyənləşdirilmiş, kapitalizasiya planlarının təsdiqi istiqamətində
tədbirlər icra edilmiş, kapital dayanıqlığını bərpa edə biməyən bankların siyahısı müəyyənləşdirilmiş, bankların “sağlamlaşdırıcı”
konsolidasiya imkanları öyrənilmişdir.
— Problemli aktivlərin idarə edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən mexanizmlər, riskəsaslı nəzarət yanaşmasının
tətbiqi imkanları üzrə və bankların fəaliyyəti üzərində nəzarətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində konsolidasiya olunmuş nəzarətin
tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparılmışdır. Bank nəzarəti ilə məşğul olan əməkdaşların bilik və bacarıqlarının artırılması istiqamətində
nəzarət komandası üçün təlimlər təşkil edilmişdir. Bank sektorununun tənzimlənməsində makro və mikroprudensial siyasət
alətlərindən istifadə edilmiş, sistem əhəmiyyətli banklar üçün diferensial tənzimləmə mexanizminin tətbiqi istiqamətində qanunvericilik
çərçivəsinə dəyişikliklər edilmiş, banklarda korporativ idarəetmə prinsiplərinin daha təkmil səviyyədə tətbiqi istiqamətində tədbirlər
icra edilmiş, qanunvericilik çərçivəsi təkmilləşdirilmiş, praktiki səviyyədə müvafiq nəzarət tədbirləri tətbiq edilmişdir. Qabaqcıl
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, kreditorların hüquqlarının müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə xüsusi planın hazırlanması təmin
edilmiş, müvafiq istiqamətdə müəyyən normativ-hüquqi aktlar hazırlanmışdır.
— Banklararası pul bazarında əməliyyatlar haqqında onlayn rejimdə məlumatların əldə edilməsi mexanizmi formalaşdırılmış,
qeyri-rezidentlərin pul bazarında iştirakı şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, pul bazarında
reprezentativ bazar faiz indeksinin formalaşdırılması üzrə təkliflər hazırlanmışdır. Marketmeyker institutunun yaradılması imkanlarının
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qiymətləndirilməsi tədbiri çərçivəsində tədbirlər icra edilmişdir. Pul siyasəti alətlərinin kommunikasiyası məqsədi ilə tədbirlər (dəyirmi
masa, seminar və treyninqlərin təşkili və s.) həyata keçirilmiş, girov kimi istifadə oluna bilən korporativ qiymətli kağızlar bazarının
genişləndirilməsi imkanları qiymətləndirilmişdir.
İstiqamət 3. Rəqəmsal ekosistemin formalaşdırılması
— Rəqəmsal sahibkarlıq fəaliyyətlərinin idarə edilməsi və təşviqi üçün hüquqi və institusional çərçivənin təkmilləşdirilməsi
məqsədi ilə “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hüquqi
aktların layihələri hazırlanmışdır. Rəqəmsal sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində startaplarda işləmək və ya yeni bir işə
başlamaq üçün Azərbaycana gələn rəqəmsal sahibkarlar üçün ölkəyə daxilolma prosedurlarının (məsələn, xüsusi sahibkarlıq vizası
verilməklə) asanlaşdırılması məsələləri üzrə araşdırma aparılmışdır. Startap layihələrinin yaradıcıları üçün maarifləndirici təlimlərin
keçirilməsi təmin edilmişdir. Yeni yaradılan məhsul, xidmət və texnologiyaların qısa müddətdə daxili və xarici bazarlara çıxarılması
məqsədilə startaplarla iri dövlət müəssisələri və özəl şirkətlər arasında əməkdaşlığın təşviqi üzrə tədbirlər icra edilmişdir. Startap
layihələrinə qeyri-maliyyə dəstəyinin verilməsinin intensivləşdirilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi
istiqamətində tədbirlər icra olunmuşdur. Bizneslə elm, startaplarla iri şirkətlər arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin təşviqi
istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir.
— Elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi üzrə normativ aktlar və elektron ticarətdə alqı-satqı əməliyyatları zamanı istehlakçıların
hüquqlarının qorunması istiqamətində təkliflər hazırlanmışdır. Qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə

münasibətdə vergitutma

mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər verilmiş və normativ-hüquqi akt layihələri hazırlanmışdır. Bank olmayan ödəniş
xidməti təchizatçılarının fəaliyyətinin iqtisadi, hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edən hüquqi bazanın yaradılması istiqamətində
fəaliyyətlər icra edilmiş, rəqəmsal bankçılığın, rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə
normativ hüquqi aktlar hazırlanmış və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdir. Kiçik təsərrüfat subyektlərinə
nağdsız ödəniş qəbul etmək imkanı verən ucuz ödəniş üsullarının təqdim edilməsi istiqamətində fəaliyyətlərin icrasına başlanılmışdır.
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Ödəniş təşkilatlarının və elektron pul təşkilatlarının imkanlarından istifadə etməklə rəqəmsal ödənişlərin tətbiqinin genişləndirilməsi
istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir.
— Yeni rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində Ani Ödənişlər Sisteminin ( AÖS) yaradılması üzrə texniki
infrastruktur hazırlanmış, sistemin tətbiqi üçün normativ hüquqi baza formalaşdırılması istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, ödəniş
infrastrukturunun iştirakçıları ilə inteqrasiya istiqamətində mühüm irəliləyişlərə nail olunmuş və sistem istismara verilmişdir. ISO20022
standartlarının tətbiqi üzrə layihələrə beynəlxalq ekspertlər cəlb edilmiş, bu standartların tətbiqi üzrə bank sektorunda mövcud
vəziyyətin qiymətləndirilməsi aparılmış və mərhələli keçid planı hazırlanmışdır. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının bazarın
aktiv iştirakçısına çevrilməsi və onlar tərəfindən innovativ ödəniş həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə təbliğat və təşviqat
layihələri hazırlanmış, müvafiq istiqamətdə forum və müzakirələr keçirilmiş, fintek fəaliyyətlərinin təşviqi və koomunikasiyası üzrə
assosiasiya yaradılmışdır. Ölkədə ən son maliyyə texnologiyalarının tətbiqi məqsədilə Rəqəmsal Transformasiya Planı hazırlanmış,
Paylanılmış reyestr texnologiyasına əsaslanan Rəqəmsal İdentifikasiya Sistemi yaradılmışdır. Rəqəmsal bankçılığın inkişaf etdirilməsi
məqsədilə elektron imza sertifikatlarından bütün növ rəqəmsal bank xidmətlərinin alınmasında və hökumət platformalarında qarşılıqlı
istifadənin genişləndirilməsi istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş, elektron imza sertifikatlarından bütün növ rəqəmsal bank xidmətlərinin
alınmasında və hökumət platformalarında qarşılıqlı istifadə üzrə texniki imkanlar yaradılmışdır. Məsafəli bank xidmətlərinin tətbiqinin
genişləndirilməsi istiqamətində rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank sektorunda cari vəziyyət qiymətləndirilmiş, məsafəli bank
xidmətlərinin tətbiqinə mane olan amillər müəyyən edilmiş, internet və mobil bankçılıq xidmətlərinin bankların klassik xidmət paketinə
daxil edilməsi üçün banklarla təbliğat və təşviqat işləri aparılmışdır.
— Ölkəyə səfər edən xarici turistlərin nəqliyyatda (o cümlədən taksidə), əyləncə yerlərində, alış-veriş mərkəzlərində
hesablaşmaları nağdsız qaydada həyata keçirmələrinə imkan verən öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının yaradılması və təbliğatı
təmin edilmişdir. Debet ödəniş kartı funksiyalarını özündə birləşdirən və beynəlxalq standartlara (“International Student Identity Card”
– ISIC standartlarına) uyğun vahid tələbə kartlarının verilməsi imkanları qiymətləndirilmiş və tətbiq edilmişdir.
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— Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübənin təhlili aparılmış,
araşdırmaların nəticələrinə müvafiq olaraq aidiyyəti üzrə təkliflər verilmiş və banklarla razılaşma əsasında tətbiqinə başlanılmışdır.
Banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə normativ bazanın hazırlanması məqsədilə işçi qrupu formalaşdırılmış, İT
sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə mövcud qaydaların yenilənməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, ödəniş xidmətləri üzrə
mövcud tariflərin beynəlxalq təcrübə ilə müqayisə edilməklə qiymətləndirilməsi aparılmış, ödəniş xidməti haqlarının istehlakçılar üçün
daha əlverişli olması istiqamətində zəruri tədbirlər görülmüş, müvafiq tədbirlər Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə koordinasiya
edilmiş, tarif dərəcləri üzrə bir sıra təşviqedici müddəalar təsbit edilmişdir. Rayon mərkəzlərindən kənar ərazilərdə "ödəniş agenti"
modelinin tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının “ödəniş agenti” şəbəkəsinin
fəaliyyətinin genişləndirilməsinin təşviqi üzrə araşdırmalar aparılmış, normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmış və xüsusi pilot
layihənin icrasına başlanılmışdır.
— Təsərrüfat subyektlərinə və istehlakçılara nağdsız qaydada aparılan əməliyyatlar üzrə müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi
üzrə tədbirlər icra edilmişdir. İstehlakçıların nağdsız qaydada əməliyyatların aparılmasına təşviq edilməsi istiqamətində stimullaşdırıcı
tədbirlər icra edilmişdir. Rəqəmsal bankçılıqda və maliyyə vasitəçiliyində innovasiyaların tətbiqində fərqlənmiş bankların illik əsasda
fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi aparılmaqla stimullaşdırıcı tədbirlər görülmüş, banklar tərəfindən periodik əsasda müştərilərin
məsafədən bank xidmətlərindən məmnunluq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün sorğular keçirilmişdir.
İstiqamət 4. Rəqəmsal ödənişlər üzrə maarifləndirmə və təbliğatın gücləndirilməsi
— Maliyyə savadlılığının yüksəldilməsi istiqamətində ümumi təhsil pilləsində tədris edilən “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi üçün
dəstəkləyici vəsaitlər hazırlanmış, “Həyat bilgisi” fənni tədris edən müəllimlərə müvafiq təlimlər təşkil olunmuş, qeyri-iqtisadi profilli
ixtisaslar üzrə iqtisadiyyat fənninin tədrisi üçün əlavə resurslar hazırlanaraq tələbə və müəllim heyətinin istifadəsinə verilmişdir. Orta
ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinə rəqəmsal ödənişlər və onların üstünlüklərinə dair müxtəlif maarifləndirici seminar
və təlimlər təşkil olunmuş, iş yerlərində rəqəmsal ödənişlər haqqında zəruri biliklərin verilməsi üzrə seminar və təlim materialları
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hazırlanmış, rəqəmsal ödənişlər haqqında ictimai məlumatlılığın artırılması məqsədilə kütləvi təbliğat və təşviqat kompaniyaları
keçirilmişdir.
— Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri sahəsində bank mütəxəssislərinin, bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının və ödəniş
sistemi operatorları mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir. “Maliyyə
savadlılığı” ayı çərçivəsində informasiya materiallarının dərc edilməsi, verilişlərin hazırlanması, sosial şəbəkələrdən aktiv istifadə
olunması, təlimlərin keçirilməsi təmin edilmişdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə edilməklə ölkə miqyasında
rəqəmsal ödənişlərlə bağlı təbliğat kampaniyalarının keçirilməsi təmin edilmişdir. Bank və sığorta məhsul və xidmətləri, habelə tarifləri
(o cümlədən bankların təklif etdiyi ödəniş kartları və onların özəllikləri) barədə məlumatlar təqdim edən axtarış sistemi istifadəyə
verilmiş və axtarış sistemi üzrə məlumatların yenilənməsi və əlavə materiallarla zənginliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər icra
edilmişdir.

İcra edilməmiş və ya icrası tam yekunlaşmamış fəaliyyətlər üzrə İcmal
— Rəqəmsal hesabatlılıq sisteminin yaradılması istiqamətində fəaliyyətlərin icrası yekunlaşmamışdır.
— Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılması istiqamətində tədbirlərin icrası yekunlaşmamışdır.
— Vergi auditinin və hesabatlılığının effektivliyinin artırılması istiqamətində tədbirlərin icrası yekunlaşmamışdır.
— Qeyri-formal məşğulluğun yüksək olduğu sektorlarda əmək müqaviləsi qeydiyyata alınmamış işçi sayının azaldılması üçün
“minimum əmək” standartlarının yaradılması istiqamətində tədbirlərin icrası yekunlaşmamışdır.
— Sosial müdafiə tədbirlərinin ünvanlılığının və effektivliyinin artırılması üçün əsas risk göstəricilərinin monitorinqi və təhlili
sistemi qurulmamışdır.
— Banklararası bazarda likvidliyin monitorinqi və proqnozlaşdırılması üzrə daha təkmil alətlərin müəyyənləşdirilməsi
istiqamətində tədbirlər icra edilməmişdir.
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— Problemli aktivlərin idarə edilməsi üzrə yeni mexanizmlərin yaradılması istiqamətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər
tamamlanmamışdır.
— Bankların fəaliyyəti üzərində nəzarətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində nəzərdə tutulan fəaliyyətlərin icrası yekunlaşmamışdır.
— Kreditorların hüquqlarının müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə planın icrası təmin olunmamışdır.
— Kreditorların hüquqlarını müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində məhkəmə qərarlarının qəbulu və icrası,
girovun rəsmiləşdirilməsi və təminata tutmanın yönəldilməsi üzrə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin icrası
yekunlaşmamışdır.
— Banklararası pul bazarının inkişafına xidmət edən infrastruktur elementlərinin inkişafı istiqamətində tədbirlərin icrası
tamamlanmamışdır.
— Qiymətli kağızlar bazarının dərinləşdirilməsi və bu əsasda banklararası REPO bazarının inkişafı imkanlarının nəzərdən
keçirilməsi istiqamətində tədbirlərin icrası tamamlanmamışdır.
— Rəqəmsal sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlərin icrası tamamlanmamışdır.
— Elektron ticarət şəbəkələrindən alınmış malların istehlakçılara dəqiq və vaxtında çatdırılması üçün “Azərpoçt” MMC-nin
potensialının artırılması üzrə fəaliyyətlərin icrası tamamlanmamışdır.
— Poçt şöbələri ilə yanaşı, 7/24 rejimində çalışan “smart-banderol” qutularının istifadəsinə dair müvafiq tədbirlər icra
edilməmişdir.
— Müasir tələblərə cavab verən logistika infrastrukturunun yaradılması üzrə kompleks ehtiyaclar müəyyənləşdirilməmiş və
müvafiq tədbirlər icra edilməmişdir.
— Elektron ticarət platformaları üçün minimal təhlükəsizlik tələbləri müəyyən edilməmişdir.
— Kiçik təsərrüfat subyektlərinə nağdsız ödəniş qəbul etmək imkanı verən ucuz ödəniş üsullarının təqdim edilməsi istiqamətində
fəaliyyətlərin icrası tamamlanmamışdır.
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— Elektron imza sertifikatlarından istifadə imkanlarının artırılması məqsədi ilə elektron bank xidmətlərində yeni nəsil şəxsiyyət
vəsiqələrinin tətbiqinin genişləndirilməsi üzrə tədbirlərin icrası tamamlanmamışdır.
— Bakı şəhərində ictimai avtobus şəbəkəsində gediş haqlarının nağdsız qaydada ödənilməsini təmin edən infrastrukturun tətbiqi
başa çatdırılmamışdır.
— Nəqliyyat kartlarının balansının onlayn qaydada artırılması imkanı üzrə fəaliyyətlər icra edilməmişdir.
— Bakı şəhərində ictimai nəqliyyatda gediş haqlarının nağdsız qaydada ödənilməsini təmin edən infrastrukturun tətbiqinin bütün
nəqliyyat növləri və marşrutları üzrə başa çatdırılması və avtomobillərin parklanma haqlarının nağdsız qaydada ödənilməsi
imkanlarının nəzərdən keçirilməsi tədbirləri çərçivəsində nəzərdə tutulan fəaliyyətlər icra edilməmişdir.
— Xarici turistlər üçün çoxfunksiyalı, öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi tədbiri çərçivəsində
mobil tətbiqlər yaradılmamışdır.
— Tədris müəssisələri tərəfindən verilən smart kartlar vasitəsilə nəqliyyat vasitələrində ödənişin edilməsi imkanları
yaradılmamışdır.
— Sosial ödənişlərin paylanması sahəsində banklararası rəqabət mühitinin gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq araşdırmalar
aparılmamış və digər tədbirlər icra edilməmişdir.
— Bankların İT sistemlərinə təhlükəsizlik tələblərinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin icrası tam yekunlaşmamışdır.
— Rayon mərkəzlərindən kənar ərazilərdə əhali və biznesə maliyyə xidmətlərindən istifadə imkanlarının yaradılması məqsədilə
müvafiq infrastrukturun genişləndirilməsinin nəzərdən keçirilməsi üzrə tədbirlərin icrası tam yekunlaşmamışdır.
— Maliyyə inklüzivliyinin inkişaf etdirilməsində yeni metodların tətbiqinin təşviq edilməsi istiqamətində nəzərdə tutulmuş
tədbirlərin icrası tamamlanmamışdır.
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“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə
Dövlət Proqramı”nın 3 ilin yekunları üzrə icra vəziyyəti
İcra edilmişdir
Qismən icra edilmişdir
İcra edilməmişdir

4,6%
70,3%

Ümumi nəticə

25,1%
4%

Rəqəmsal ödənişlərin institusional
mühitinin daha da canlandırılması

81%

15%
2,9%

Bank sektorunun yenidən
canlandırılması

53%

44%
6%

Rəqəmsal ekosistemin
formalaşdırılması

Rəqəmsal ödənişlər üzrə maariﬂəndirmə
və təbliğatın gücləndirilməsi

67%

27%
100%
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“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə
Dövlət Proqramı”nın 3 ilin yekunları üzrə icra vəziyyəti
Əsas icraçı qurumların performansı (100 ballıq şkala əsasında)

Məsul olduqları
tədbirlərin sayı

100%

Maliyyə Nazirliyi

92%

Təhsil Nazirliyi

85%

İqtisadiyyat Nazirliyi
Mərkəzi Bank

İcra edilmişdir

1
3

47%

Əmək və Əhalinin Sosial
Müdaﬁəsi Nazirliyi
Bakı Nəqliyyat Agentliyi

27

60%

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi

2
13

78%

Dövlət Turizm Agentliyi

1

5

41%
6%

2
Qismən icra edilmişdir

İcra edilməmişdir
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“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə
Dövlət Proqramı”nın 3 ilin yekunları üzrə icra vəziyyəti
3 ilin yekunları üzrə icra vəziyyəti

73%

≤ 10%

10%–90%

≥ 90%

Prioritetlərin icra vəziyyəti
Əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi

79%

Yeni rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının tətbiqi

89%

Vergi sisteminin effektivliyinin artırılması

97%

Rəqəmsal bankçılığın inkişaf etdirilməsi

88%

Sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi üçün qeyri-formal məşğulluğun
azaldılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi

54%

Smart ödəniş vasitələrinin geniş tətbiqi

33%

Bank sektorunun sağlamlaşdırılması tədbirlərinin sürətləndirilməsi

53%

Mövcud elektron ödəniş xidmətlərinin effektivliyinin və
təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi

67%

Aktiv pul bazarının formalaşdırılması

57%

Regionlarda və ucqar ərazilərdə maliyyə inklüzivliyinin artırılması

63%

Rəqəmsal sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi

68%

Rəqəmsal ödənişlərin stimullaşdırılması

100%

Elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi

50%

Maliyyə savadlılığının yüksəldilməsi

100%

Ödəniş xidmətləri üzrə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

83%

Rəqəmsal ödənişlər haqqında ictimai məlumatlılığın artırılması

100%
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“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın
3 ilin yekunları əsasında monitorinq və qiymətləndirilməsi üzrə
YEKUN HESABAT
Planlaşdırılmış tədbirlər

Əsas icraçı
qurum

Digər icraçı qurumlar

İcra müddəti

Ümumi nəticə

İSTİQAMƏT 1. RƏQƏMSAL ÖDƏNİŞLƏRİN İNSTİTUSİONAL MÜHİTİNİN DAHA DA CANLANDIRILMASI
icra edilmişdir
qismən icra edilmişdir
icra edilməmişdir

81%
4%
15%

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat:
— Əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlər icra edilmiş, normativ və tənzimləyici bazanın inkişafı istiqamətində sənədlər hazırlanmış, kiçik və orta
sahibkarlara konsultasiya, brendinq və digər istiqamətlərdə dəstək göstərilmişdir. Dövlət satınalmalarında kiçik və orta sahibkarların üstün şərtlərlə iştirakına şərait yaradan
müddəalar qanunvericiliyə daxil edilmişdir. Rəqəmsal hesabatlılıq sisteminin yaradılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və yerli şəraitə uyğun müvafiq təkliflərin
verilməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir. Kiçik və orta müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün müvafiq qaydada təkliflər təqdim edilmiş və dəstək tədbirləri
icra edilmişdir. Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılmasının təşviqi ilə əlaqədar beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, “Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin
klasterləri haqqında Nümunəvi Əsasnamə”nin layihəsi hazırlanmışdır.
— Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi, vergi yükünün optimallaşdırılması və könüllü əməletməyə stimullar yaradan daha təkmil vergi strukturu və optimal vergi yükünün
formalaşdırılması ilə bağlı Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilmiş və müvafiq tədbirlər icra edilmişdir. Vergiyə cəlbi stimullaşdıran səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi,
çevik və məsafədən vergi nəzarətinin həyata keçirilməsinə imkan verəcək yeni məlumat mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər icra edilmiş, mühasibat
uçotunun elektron formada aparılması ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ
hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdır. Kiçik və orta ölçülü şirkətlərin yeni mühasibatlıq sisteminə keçidini təmin etmək üçün mərhələli miqrasiya planı hazırlanmış və icrasına
başlanılmışdır. Sadələşdirilmiş vergi sisteminin tədricən ƏDV sistemi ilə əvəzləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübə araşdırılmaqla, qanunvericiliyə dəyişikliklər
edilmişdir, diferensiallaşdırılmış ƏDV dərəcəsinin tətbiqi məsələləri nəzərdən keçirilmişdir.
— Əməkhaqlarının rəsmiləşdirilməsinə işəgötürənlərin və işçilərin həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilmişdir. Tikinti sektorunda “minimum əmək” standartlarının
tətbiqi üzrə ilkin araşdırmalar aparılmışdır. Riskəsaslı audit mexanizmlərinin yaradılması çərçivəsində “Əmək qanunvericiliyinə əməl olunmasına dövlət nəzarəti üzrə risk
qruplarının müəyyənləşdirilməsi meyarları” layihəsi hazırlanmışdır. Əməkhaqlarının rəsmiləşdirilməsinə işəgötürənlərin və işçilərin həvəsləndirilməsi üçün tədbirlər icra
edilmiş, bu istiqamətdə işəgötürənlərin və fiziki şəxslərin gəlir vergisinin və məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının optimallaşdırılması üzrə və işəgötürənləri və işçiləri
əməkhaqların rəsmiləşdirilməsinə həvəsləndirmək üçün tibbi sığortanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətlər icra edilmişdir. Pensiya və digər sosial
təminat hüquqlarının reallaşdırılması üçün əmək müqaviləsinin bağlanmasının əhəmiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılmasının gücləndirilməsi istiqamətində iş planının icrası davam
etdirilmişdir.
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1.1. Əlverişli biznes mühitinin inkişaf etdirilməsi
1.1.1. Əlverişli biznes mühitinin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə rəqabət
mühitinin gücləndirilməsi istiqamətində təkliflərin təqdim edilməsi
1. Antiinhisar siyasətini formalaşdıran və həyata keçirən dövlət qurumlarının
səlahiyyətlərinin artırılması istiqamətində təkliflərin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim
edilməsi
1. Antiinhisar siyasətinin formalaşması istiqamətində təkliflər hazırlanmışdırmı?
2. Rəqəmsal hesabatlılıq sisteminin yaradılması ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin
araşdırılması və yerli şəraitə uyğun müvafiq təkliflərin verilməsi
2. Rəqəmsal hesabatlılıq sisteminin yaradılması ilə bağlı təkliflər verilmişdirmi?
3. Rəqəmsal hesabatlılıq sisteminin yaradılması ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

2018-2019

qismən icra
edilmişdir

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

2018
IV rüb

icra edilmişdir

Ədliyyə Nazirliyi

2018
IV rüb

Bəli
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

2019
I yarımillik

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal hesabatlılıq sisteminin yaradılması ilə
bağlı normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdirmi?
4. Rəqəmsal hesabatlılıq sisteminin yaradılması və fəaliyyətə başlaması
4. Rəqəmsal hesabatlılıq sistemi yaradılmışdırmı?
5. Rəqəmsal hesabatlılıq sistemi fəaliyyətə başlamışdırmı?
1.1.2. Kiçik və orta müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün təkliflərin
təqdim edilməsi
1.Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən kiçik və orta sahibkarlara
konsultasiya, brendinq və digər istiqamətlərdə dəstəyin göstərilməsi
1. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən kiçik və orta sahibkarlara dəstək
göstərilmişdirmi?
2. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə baglı problemlərin mütəmadi araşdırılması və
biznes qurumları ilə dövlət qurumları arasında əməkdaşlığın qurulması üzrə yerli şəraitə
uyğun müvafiq təkliflərin hazırlanması
2. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı yerli şəraitə uyğun müvafiq təkliflər
hazırlanmışdırmı?

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi
Dövlət Statistika
Komitəsi*

2019
II yarımillik

icra edilməmişdir
Xeyr
Xeyr

İqtisadiyyat
Nazirliyi
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

2018-2019

icra edilmişdir

2018-2019

icra edilmişdir
Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

2018
IV rüb

icra edilmişdir
Bəli
15

3. Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla
hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

2019

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı normativ
hüquqi aktların layihələri hazırlanmış və aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdirmi?
4. Dövlət satınalmalarında kiçik və orta sahibkarların üstün şərtlərlə iştirakının təmin
edilməsinə nəzarət edilməsi
4. Dövlət satınalmalarında kiçik və orta sahibkarların üstün şərtlərlə iştirakı
genişləndirilmişdirmi?
1.1.3. Rəqabət Məcəlləsinin yekun redaksiyasının hazırlanması və aidiyyəti üzrə
təkliflərin təqdim edilməsi
1. İnhisarçılıq fəaliyyətinin, o cümlədən haqsız rəqabətin qarşısının alınmasının və aradan
qaldırılmasının təşkilati və hüquqi əsaslarını müəyyən edən Rəqabət Məcəlləsinin yekun
redaksiyasının hazırlanması ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə təkliflərin təqdim edilməsi

icra edilmişdir

Bəli
İqtisadiyyat
Nazirliyi

2019

icra edilmişdir
Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

2018-2019

icra edilmişdir

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Ədliyyə Nazirliyi

2018-2019

icra edilmişdir

1. İnhisarçılıq fəaliyyətinin, o cümlədən haqsız rəqabətin qarşısının alınmasının və
aradan qaldırılmasının təşkilati və hüquqi əsaslarını müəyyən edən Rəqabət Məcəlləsinin
yekun redaksiyasının hazırlanması ilə əlaqədar aidiyyəti üzrə təkliflər təqdim
edilmişdirmi?

Bəli

1.1.4. Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılmasının təşviqi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi,
Maliyyə Nazirliyi

2018-2020

qismən icra
edilmişdir

1. Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılmasının təşviqi ilə əlaqədar beynəlxalq
təcrübənin araşdırılması və yerli şəraitə uyğun müvafiq təkliflərin hazırlanması

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi, Maliyyə
Nazirliyi

2018
IV rüb

icra edilmişdir

1. Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılmasının təşviqi ilə əlaqədar yerli şəraitə
uyğun müvafiq təkliflər hazırlanmışdırmı?

Bəli
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2. Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılmasının təşviqi ilə bağlı “Normativ hüquqi
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi, Maliyyə
Nazirliyi

2019
I yarımillik

qismən icra edilmişdir

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin
yaradılmasının təşviqi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?

Bəli

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin
yaradılmasının təşviqi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələri aidiyyəti üzrə təqdim
edilmişdirmi?

Xeyr

3. Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılmasının təşviqinin həyata keçirilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyi, Maliyyə
Nazirliyi

2019
II yarımillik

4. Müxtəlif sektorlarda sahəvi klasterlərin yaradılmasının stimullaşdırılması tədbirləri
həyata keçirilmişdirmi?
1.2. Vergi sisteminin effektivliyinin artırılması

icra edilməmişdir
Xeyr

1.2.1. Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi, vergi yükünün optimallaşdırılması

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2018-2020

icra edilmişdir

1. Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi, könüllü əməletməyə stimullar yaradan daha
təkmil vergi strukturu və optimal vergi yükünün formalaşdırılması məqsədilə ədalətli vergi
səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və beynəlxalq təcrübə araşdırılmaqla yerli şəraitə uyğun
təkliflərin hazırlanması

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2018 IV rüb 2019 I rüb

icra edilmişdir

1. Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi, könüllü əməletməyə stimullar yaradan
daha təkmil vergi strukturu və optimal vergi yükünün formalaşdırılması ilə bağlı təkliflər
hazırlanmışdırmı?
2. Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi, könüllü əməletməyə stimullar yaradan daha
təkmil vergi strukturu və optimal vergi yükünün formalaşdırılması ilə bağlı “Normativ
hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri
nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2019
II rüb

icra edilmişdir
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2. Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi, könüllü əməletməyə stimullar yaradan daha
təkmil vergi strukturu və optimal vergi yükünün formalaşdırılması ilə bağlı “Normativ
hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri
nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?
3. Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi, könüllü əməletməyə stimullar yaradan daha
təkmil vergi strukturu və optimal vergi yükünün formalaşdırılması ilə bağlı “Normativ hüquqi
aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə
alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarına təqdim edilməsi

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2019
II yarımillik

3.
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilmişdirmi?
4. Təkliflər qəbul olunduğu halda müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi
4.

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2020

Təkliflərdə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası təmin edilmişdirmi?

icra edilmişdir
Bəli

1.2.2. Vergi inzibatçılığının daha da təkmilləşdirilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2018-2020

icra edilmişdir

1. Vergiyə cəlbi stimullaşdıran, vergi uçotunun və hesabatlığının aparılması üzrə məsləhət
xidmətlərinin geniş miqyasda və effektiv tətbiqini nəzərdə tutan vergi inzibatçılığının daha
da təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparıcı ölkələrin təcrübələrinin nəzərdən keçirilməsi və
təkliflərin hazırlanması

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2018
IV rüb

icra edilmişdir

1. Vergiyə cəlbi stimullaşdıran, vergi uçotunun və hesabatlığının aparılması üzrə
məsləhət xidmətlərinin geniş miqyasda və effektiv tətbiqini nəzərdə tutan vergi
inzibatçılığının daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparıcı ölkələrin təcrübələri
araşdırılmışdırmı?

Bəli

18

2. Araşdırmaların nəticəsi olaraq müvafiq istiqamətdə aidiyyəti üzrə təkliflər
verilmişdirmi?
2. Vergiyə cəlbi stimullaşdıran, vergi uçotunun və hesabatlığının aparılması üzrə məsləhət
xidmətlərinin geniş miqyasda və effektiv tətbiqini nəzərdə tutan vergi inzibatçılığının daha
da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi
aktların layihələrinin hazırlanması
3. Vergiyə cəlbi stimullaşdıran, vergi uçotunun və hesabatlığının aparılması üzrə
məsləhət xidmətlərinin geniş miqyasda və effektiv tətbiqini nəzərdə tutan vergi
inzibatçılığının daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ
hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?
3. Vergitutma mexanizminin sadələşdirilməsi,könüllü əməletməyə stimullar yaradan daha təkmil
vergi strukturu və optimal vergi yükünün formalaşdırılması ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla
hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi
icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarına təqdim edilməsi

Bəli
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2019
I yarımillik

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2019
II yarımillik

4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilmişdirmi?
4. Vergiyə cəlbi stimullaşdıran səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi üzrə tədbirlərin
həyata keçirilməsi

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

2019-2020

5. Vergiyə cəlbi stimullaşdıran səmərəli vergi sisteminin təşviq edilməsi üzrə tədbirlər
həyata keçirilmişdirmi?
5. Çevik və məsafədən vergi nəzarətinin həyata keçirilməsinə imkan verəcək yeni
məlumat mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi

icra edilmişdir

icra edilmişdir
Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2019-2020

icra edilmişdir

19

6. Çevik və məsafədən vergi nəzarətinin həyata keçirilməsinə imkan verəcək yeni
məlumat mənbələrindən istifadənin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdirmi?
6. Vergi ödəyicilərinin uçota alınması və yenidən uçota alınması ilə bağlı mexanizmin
təkmilləşdirilməsi

Bəli
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi

2020

7. Vergi ödəyicilərinin uçota alınması və yenidən uçota alınması ilə bağlı mexanizmin
təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər görülmüşdürmü?

icra edilmişdir
Bəli

1.2.3. Vergi auditinin və hesabatlılığının effektivliyinin artırılması

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2018-2020

icra edilmişdir

1. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla tətbiq edilən elektron mühasibatlıq sisteminin
qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilmə ehtiyacının müəyyənləşdirilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

1. Elektron mühasibatlıq sisteminin qiymətləndirilməsi aparılmışdırmı?
2. Elektron mühasibatlıq sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair işlərin görülməsi

Bəli
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2019 II
yarımillik 2020

2. Elektron mühasibatlıq sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər görülmüşdürmü?

3. Üçüncü şəxslərdən alınan məlumatların dairəsinin genişləndirilməsi

Xeyr
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2018 IV rüb 2019

3. Üçüncü şəxslərdən alınan məlumatların əhatə dairəsi genişləndirilmişdirmi?
4. Üçüncü şəxslərdən alınacaq məlumatların mütəmadiliyinin təmin edilməsi
4. Üçüncü şəxslərdən alınan məlumatların mütəmadiliyi təmin edilmişdirmi?

icra edilməmişdir

icra edilmişdir
Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2020

icra edilmişdir
Bəli

20

5. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla mühasibat uçotunu elektron formada aparan
sahibkarlıq subyektlərinə təqdim ediləcək vergi imtiyazlarına dair təkliflərin hazırlanması

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2018
IV rüb

5. Mühasibat uçotunu elektron formada aparan sahibkarlıq subyektlərinə təqdim ediləcək
vergi imtiyazlarına dair təkliflər beynəlxalq qabaqcıl təcrübə nəzərə alınmaqla
hazırlanmışdırmı?
6. Mühasibat uçotunu elektron formada aparan sahibkarlıq subyektlərinə təqdim ediləcək
vergi imtiyazları ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin
hazırlanması

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2019
I yarımillik

6.Mühasibat uçotunu elektron formada aparan sahibkarlıq subyektlərinə təqdim ediləcək
vergi imtiyazları ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələri
hazırlanmışdırmı?
7. Mühasibat uçotunu elektron formada aparan sahibkarlıq subyektlərinə təqdim ediləcək vergi
imtiyazları ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim
edilməsi

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2019
II yarımillik

7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilmişdirmi?

8. Müvafiq təkliflər qəbul edildiyi halda vergi imtiyazlarının tətbiq edilməsi

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2020

icra edilmişdir
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8. Vergi imtiyazları tətbiq edilmişdirmi?
9. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla elektron auditin çərçivəsinin genişləndirilməsi və
elektron audit tezliyinin artırılması üzrə yerli şəraitə uyğun yanaşmanın
müəyyənləşdirilməsi (müvafiq olaraq, optimal əhatə dairəsi və optimal tezlik daxil olmaqla)
və iş planının tərtib edilməsi

Bəli
İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

10. E-audit fəaliyyətinin çərçivəsinin genişləndirilməsi və tezliyinin artırılması üzrə yerli
şəraitə uyğun yanaşma müəyyənləşdirilmişdirmi?

Bəli

11. Müəyyənləşdirilmiş yanaşma əsasında iş planı tərtib edilmişdirmi?

Bəli

10. İş planından irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi, Əmək
və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi

2019 II
yarımillik 2020

12. İş planından irəli gələn tədbirlərin icrası təmin edilmişdirmi?

icra edilmişdir
Bəli

1.2.4. Sadələşdirilmiş vergi sisteminin tədricən ƏDV sistemi ilə əvəzləşdirilməsi və
ƏDV dərəcəsinin diferensiallaşdırılması

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2018 - 2020

icra edilmişdir

1. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dairəsinin
məhdudlaşdırılması, təsərrüfat subyektlərinin sadələşdirilmiş vergi sistemindən ƏDV
sisteminə mərhələli keçid mexanizminin yaradılması və ƏDV dərəcəsinin
diferensiallaşdırılması üzrə yerli şəraitə uyğun təkliflərin hazırlanması

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2018 IV rüb 2019 I rüb

icra edilmişdir

1. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dairəsinin
məhdudlaşdırılması, təsərrüfat subyektlərinin sadələşdirilmiş vergi sistemindən ƏDV
sisteminə mərhələli keçid mexanizminin yaradılması və ƏDV dərəcəsinin
diferensiallaşdırılması üzrə yerli şəraitə uyğun təkliflər hazırlanmışdırmı?
2. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dairəsinin məhdudlaşdırılması, sadələşdirilmiş vergi
sistemindən ƏDV sisteminə mərhələli keçid mexanizminin yaradılması və ƏDV
dərəcəsinin diferensiallaşdırılması ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi
aktların layihələrinin hazırlanması

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2019
II rüb

icra edilmişdir
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2. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dairəsinin məhdudlaşdırılması, sadələşdirilmiş
vergi sistemindən ƏDV sisteminə mərhələli keçid mexanizminin yaradılması və ƏDV
dərəcəsinin diferensiallaşdırılması ilə bağlı layihələr beynəlxalq təcrübə və “Normativ
hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri
nəzərə alınmaqla hazırlanmışdırmı?
3. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dairəsinin məhdudlaşdırılması, sadələşdirilmiş vergi
sistemindən ƏDV sisteminə mərhələli keçid mexanizminin yaradılması və ƏDV dərəcəsinin
diferensiallaşdırılması ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim
edilməsi

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2019
III rüb

3. Hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilmişdirmi?
4. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dairəsinin məhdudlaşdırılması istiqamətində qəbul
edilmiş müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2019
IV rüb

4. Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinin dairəsinin məhdudlaşdırılması istiqamətində qəbul
edilmiş müvafiq tədbirlərin icrası təmin edilmişdirmi?
5. Təsərrüfat subyektlərinin sadələşdirilmiş vergi sistemindən ƏDV sisteminə mərhələli
keçid planın hazırlanması

6.

Keçid planının icrası təmin edilmişdirmi?

icra edilmişdir
Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2019
III rüb

5. Təsərrüfat subyektlərinin sadələşdirilmiş vergi sistemindən ƏDV sisteminə mərhələli
keçid planı hazırlanmışdırmı?
6. Mərhələli keçid planının həyata keçirilməsi

icra edilmişdir

icra edilmişdir
Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2019 IV rüb 2020

icra edilmişdir
Bəli
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7.

Diferensiallaşdırılmış ƏDV dərəcəsinin tətbiqi məsələləri nəzərdən keçirilmişdirmi?

1.2.5. “Vahid Mühasibatlıq Sistemi”nin tətbiq edilməsi
1. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla bütün vergi ödəyicilərinin “Vahid Mühasibatlıq
Sistemi”nə keçidi imkanlarının təhlil edilməsi

Bəli
Maliyyə Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

2018 - 2020

icra edilmişdir

Maliyyə Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

2018 IV rüb 2019 I rüb

icra edilmişdir

1. Beynəlxalq qabaqcıl təcrübə nəzərə alınmaqla vergi ödəyicilərinin “Vahid Mühasibatlıq
Sistemi”nə keçid imkanları təhlil edilmişdirmi?

Bəli

2. Elektron mühasibatlığın tətbiqinin genişləndirilməsi təşviq edilmişdirmi?

Bəli

2. Yeni mühasibatlıq sisteminə rahat keçidi təmin etmək üçün kiçik və orta ölçülü
şirkətlərin iştirakı ilə mərhələli miqrasiya planının hazırlanması

Maliyyə Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

2019
II rüb

3. Kiçik və orta ölçülü şirkətlərin yeni mühasibatlıq sisteminə keçidini təmin etmək üçün
mərhələli miqrasiya planı hazırlanmışdırmı?
3. Miqrasiya planının icrasına başlanılması

Bəli
Maliyyə Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

2019 II
yarımillik 2020

4. Miqrasiya planının icrasına başlanılmışdırmı?

icra edilmişdir
Bəli

1.3. Sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi üçün qeyri-formal məşğulluğun azaldılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi
Əmək və
1.3.1. Əməkhaqlarının rəsmiləşdirilməsinə işəgötürənlərin və işçilərin
Əhalinin Sosial
Maliyyə Nazirliyi,
həvəsləndirilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi
Müdafiəsi
İqtisadiyyat Nazirliyi
Nazirliyi
1. İşəgötürənlərin və fiziki şəxslərin gəlir vergisinin və məcburi dövlət sosial sığorta
haqlarının optimallaşdırılması üzrə təkliflərin hazırlanması və müvafiq tədbirlərin
görülməsi

icra edilmişdir

Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi
ASK*, AHİK*

2018 - 2019

icra edilmişdir

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir
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1. İşəgötürənlərin və fiziki şəxslərin gəlir vergisinin və məcburi dövlət sosial sığorta
haqlarının optimallaşdırılması üzrə təkliflər hazırlanmışdırmı?

Bəli

2. Təkliflər aidiyyəti üzrə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təsdiq üçün təqdim
edilmişdirmi?

Bəli

3. Təsdiq olunmuş təkliflər üzrə müvafiq tədbirlərin icrası təmin edilmişdirmi?

Bəli

2. İşəgötürənləri və işçiləri əməkhaqların rəsmiləşdirilməsinə həvəsləndirmək üçün ölkədə
Əmək və Əhalinin İcbari Tibbi Sığorta üzrə
tibbi sığortanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində yanaşmanın
Sosial Müdafiəsi
Dövlət Agentliyi*
müəyyənləşdirilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi
Nazirliyi

2019
II yarımillik

icra edilmişdir

4. İşəgötürənləri və işçiləri əməkhaqların rəsmiləşdirilməsinə həvəsləndirmək üçün tibbi
sığortanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər planı
hazırlanmışdırmı?

Bəli

5. Tədbirlər planının icrası təmin edilmişdirmi?

Bəli

1.3.2. Qeyri-formal məşğulluğun yüksək olduğu sektorlarda əmək müqaviləsi
qeydiyyata alınmamış işçi sayının azaldılması üçün “minimum əmək”
standartlarının yaradılmasının nəzərdən keçirilməsi

1.Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, tikinti sektorunda “minimum əmək”
standartlarının tətbiqi üzrə təkliflərin hazırlanması

1. Tikinti sektorunda “minimum əmək” standartlarının tətbiqi üzrə araşdırmalar
aparılmışdırmı?

Əmək və
Azərbaycan Milli Elmlər
Əhalinin Sosial
Akademiyasının
2018 - 2020
Müdafiəsi
İqtisadiyyat İnstitutu
Nazirliyi
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının
Əmək və Əhalinin
İqtisadiyyat İnstitutu
Sosial Müdafiəsi
FHN Tikintidə
Nazirliyi
Təhlükəsizliyə Nəzarət
Dövlət Agentliyi*

icra edilməmişdir

2018 IV rüb qismən icra edilmişdir
2019 I rüb

Bəli
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2. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, tikinti sektorunda “minimum əmək”
standartlarının tətbiqi üzrə təkliflər hazırlanmışdırmı?
2. “Minimum əmək” standartlarında konkret işlər üçün mövcud bazar şərtlərinə görə
minimal əməkhaqqı, işin keyfiyyəti, istifadə edilən texnologiyaların müəyyən edilməsi
məqsədilə müvafiq dövlət institutları ilə müzakirələrin aparılması və onların rəyinin
alınması
3. “Minimum əmək” standartlarında konkret işlər üçün mövcud bazar şərtlərinə görə
minimal əməkhaqqı, işin keyfiyyəti, istifadə edilən texnologiyaların müəyyən edilməsi
məqsədilə müvafiq dövlət institutlarının rəyi alınmışdırmı?
3.Qeyri-formal məşğulluğun yüksək olduğu sektorlarda “minimum əmək” standartlarının
tətbiqi ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin
hazırlanması

Xeyr

Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının
İqtisadiyyat İnstitutu

2019
I rüb

Xeyr
Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2019
II rüb - III rüb

4. Qeyri-formal məşğulluğun yüksək olduğu sektorlarda “minimum əmək” standartlarının
tətbiqi ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələri
hazırlanmışdırmı?
4. Qeyri-formal məşğulluğun yüksək olduğu sektorlarda “minimum əmək” standartlarının
tətbiqii ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların
layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarına təqdim edilməsi
5. Qeyri-formal məşğulluğun yüksək olduğu sektorlarda “minimum əmək” standartlarının
tətbiqii ilə bağlı “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların
layihələri Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanlarına təqdim edilmişdirmi?

icra edilməmişdir

icra edilməmişdir

Xeyr

Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2019
IV rüb

icra edilməmişdir

Xeyr
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5. Məqsədəmüvafiq hesab edildiyi təqdirdə müvafiq sektorlarda “minimum əmək”
standartlarının tətbiqinə başlanılması

Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2020

6. “Minimum əmək” standartlarının tətbiqinə başlanılmışdırmı?
1.3.3. Riskəsaslı audit mexanizmlərinin yaradılması imkanlarının nəzərdən
keçirilməsi
1. Sosial müdafiə tədbirlərinin ünvanlılığının və effektivliyinin artırılması üçün əsas risk
göstəricilərinin monitorinqi və təhlili sisteminin qurulmasına dair beynəlxalq təcrübənin
araşdırılması və yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi

Xeyr
Əmək və
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2018 - 2019

qismən icra
edilmişdir

Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2018 IV rüb 2019 I rüb

icra edilmişdir

1. Sosial müdafiə tədbirlərinin ünvanlılığının və effektivliyinin artırılması üçün əsas risk
göstəricilərinin monitorinqinə dair beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdırmı?
2. Sosial müdafiə tədbirlərinin ünvanlılığının və effektivliyinin artırılması üçün əsas risk
göstəricilərinin monitorinqi və təhlili sisteminin qurulması

Bəli
Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Maliyyə Nazirliyi

2019
II rüb

2. Əsas risk göstəricilərinin təhlili sistemi qurulmuşdurmu?
3. Monitorinqi və təhlili sisteminin nəticələrindən istifadə etməklə, risklərə nəzarət
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflərin hazırlanması

icra edilməmişdir
Xeyr

Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

2019
II yarımillik

3. Risklərə nəzarət sistemlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə təkliflər hazırlanmışdırmı?

1.3.4. Pensiya və digər sosial təminat hüquqlarının reallaşdırılması üçün əmək
müqaviləsinin bağlanmasının əhəmiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılmasının
gücləndirilməsi

icra edilməmişdir

icra edilmişdir
Bəli

Maliyyə Nazirliyi
"Azərbaycan
Əmək və
Televeziya və Radio
Əhalinin Sosial
Verilişləri" QSC, İctimai 2018 - 2020
Müdafiəsi
Televiziya və Radio
Nazirliyi
Yayımları Şirkəti*,
İqtisadiyyat Nazirliyi*

icra edilmişdir

27

1. Əmək müqaviləsinin bağlanmasının əhəmiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılmasının
gücləndirilməsi üçün müxtəlif tədbirlərin (o cümlədən marketinq kampaniyalarının) həyata
keçirilməsi və məktəblərdə gənclərin maarifləndirilməsi üzrə iş planının hazırlanması və
işçi qaydada aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılması

Maliyyə Nazirliyi,
"Azərbaycan Televeziya
və Radio Verilişləri"
Əmək və Əhalinin
QSC*, İctimai Televiziya 2018 IV rüb Sosial Müdafiəsi
və Radio Yayımları
2019 I rüb
Nazirliyi
Şirkəti*, İqtisadiyyat
Nazirliyi*, Təhsil
Nazirliyi*

1. Əmək müqaviləsinin bağlanmasının əhəmiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi
ilə iş planı hazırlanmışdırmı?

2. İş planına uyğun olaraq müvafiq tədbirlərin görülməsi

2.

İş planı icra edilmişdirmi?

icra edilmişdir

Bəli
Maliyyə Nazirliyi,
"Azərbaycan Televeziya
və Radio Verilişləri"
Əmək və Əhalinin
QSC*, İctimai Televiziya
Sosial Müdafiəsi
və Radio Yayımları
Nazirliyi
Şirkəti*, İqtisadiyyat
Nazirliyi*, Təhsil
Nazirliyi*

2019 II rüb 2020

icra edilmişdir

Bəli
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İSTİQAMƏT 2. BANK SEKTORUNUN YENİDƏN CANLANDIRILMASI
icra edilmişdir
qismən icra edilmişdir
icra edilməmişdir

53%
3%
44%

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat:
— Əlavə kapitallaşmaya ehtiyacı olan bankların siyahısı müəyyənləşdirilmiş, kapitalizasiya planlarının təsdiqi istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, kapital dayanıqlığını bərpa
edə biməyən bankların siyahısı müəyyənləşdirilmiş, bankların “sağlamlaşdırıcı” konsolidasiya imkanları öyrənilmişdir.
— Problemli aktivlərin idarə edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən mexanizmlər, riskəsaslı nəzarət yanaşmasının tətbiqi imkanları üzrə və bankların fəaliyyəti
üzərində nəzarətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində konsolidasiya olunmuş nəzarətin tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparılmışdır. Bank nəzarəti ilə məşğul olan əməkdaşların bilik
və bacarıqlarının artırılması istiqamətində nəzarət komandası üçün təlimlər təşkil edilmişdir. Bank sektorununun tənzimlənməsində makro və mikroprudensial siyasət
alətlərindən istifadə edilmiş, sistem əhəmiyyətli banklar üçün diferensial tənzimləmə mexanizminin tətbiqi istiqamətində qanunvericilik çərçivəsinə dəyişikliklər edilmiş,
banklarda korporativ idarəetmə prinsiplərinin daha təkmil səviyyədə tətbiqi istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, qanunvericilik çərçivəsi təkmilləşdirilmiş, praktiki səviyyədə
müvafiq nəzarət tədbirləri tətbiq edilmişdir. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, kreditorların hüquqlarının müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə xüsusi planın
hazırlanması təmin edilmiş, müvafiq istiqamətdə müəyyən normativ-hüquqi aktlar hazırlanmışdır.
— Banklararası pul bazarında əməliyyatlar haqqında onlayn rejimdə məlumatların əldə edilməsi mexanizmi formalaşdırılmış, qeyri-rezidentlərin pul bazarında iştirakı
şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, pul bazarında reprezentativ bazar faiz indeksinin formalaşdırılması üzrə təkliflər hazırlanmışdır.
Marketmeyker institutunun yaradılması imkanlarının qiymətləndirilməsi tədbiri çərçivəsində tədbirlər icra edilmişdir. Pul siyasəti alətlərinin kommunikasiyası məqsədi ilə
tədbirlər (dəyirmi masa, seminar və treyninqlərin təşkili və s.) həyata keçirilmiş, girov kimi istifadə oluna bilən korporativ qiymətli kağızlar bazarının genişləndirilməsi imkanları
qiymətləndirilmişdir.

2.1. Bank sektorunun sağlamlaşdırılması tədbirlərinin sürətləndirilməsi
2.1.1. Bankların kapitallaşmasının nəzarətdə saxlanılması və likvidliyinin təmin
edilməsi üzrə təkmil alətlərin işə salınması

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi,
Əmanətlərin
Sığortalanması Fondu

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

1. Əlavə kapitallaşmaya ehtiyacı olan banklarla kapitalizasiya planlarının təsdiq edilməsi
və icrasına nəzarət

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi,
Əmanətlərin
Sığortalanması Fondu

2018 - 2020

icra edilmişdir

1.

Əlavə kapitallaşmaya ehtiyacı olan bankların siyahısı müəyyənləşdirilmişdirmi?

2.
Əlavə kapitallaşmaya ehtiyacı olan bankların kapitalizasiya planları təsdiq
edilmişdirmi?
3.

Kapitalizasiya planlarının icrasına nəzarət mexanizmi müəyyənləşdirilmişdirmi?

Bəli
Bəli
icra vəziyyəti
qiymətləndirilmir

29

2. Kapital dayanıqlığını bərpa edə bilməyən bankların “sağlamlaşdırıcı” konsolidasiya
imkanlarına baxılması və zəruri hallarda müvafiq tədbirlərin görülməsi

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi,
Əmanətlərin
Sığortalanması Fondu

2018 - 2020

icra edilmişdir

4.
Kapital dayanıqlığını bərpa edə bilməyən bankların siyahısı
müəyyənləşdirilmişdirmi?

Bəli

5.
Təsdiqlənmiş siyahı üzrə bankların “sağlamlaşdırıcı” konsolidasiya imkanları
öyrənilmişdirmi?

Bəli

6.
Bankların “sağlamlaşdırıcı” konsolidasiyası ilə bağlı tədbirlər planı
hazırlanmışdırmı?

icra vəziyyəti
qiymətləndirilmir

7.

icra vəziyyəti
qiymətləndirilmir

Tədbirlər planının icrasına başlanılmışdırmı?

3. Banklararası bazarda likvidliyin monitorinqi və proqnozlaşdırılması üzrə daha təkmil
alətlərin müəyyənləşdirilməsi

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilməmişdir

8.
Banklararası bazarda likvidliyin monitorinqi və proqnozlaşdırılması üzrə daha təkmil
alətlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdırmı?

Xeyr

9.

Xeyr

Araşdırmanın nəticələri üzrə mütərəqqi alətlər müəyyənləşdirilmişdirmi?

4. Banklararası bazarda likvidliyin monitorinqi və proqnozlaşdırılması üzrə daha təkmil
alətlərin işə salınması
10.

2019 II
yarımillik

Mərkəzi Bank

Təkmil alətlərin tətbiqinə başlanılmışdırmı?

Xeyr

2.1.2. Problemli aktivlərin idarə edilməsi üzrə yeni mexanizmlərin yaradılması
istiqamətində təkliflərin təqdim edilməsi

Mərkəzi Bank

1. Problemli aktivlərin idarə edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilmiş mümkün
mexanizmlərin araşdırılması

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi,
İqtisadiyyat Nazirliyi
Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, İqtisadiyyat
Nazirliyi

2018 - 2019

qismən icra
edilmişdir

2019
I rüb

icra edilmişdir

1. Problemli aktivlərin idarə edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübədə tətbiq edilən
mexanizmlər araşdırılmışdırmı?
2. Araşdırmalar əsasında bazarın spesifikası nəzərə alınmaqla mümkün yanaşmaların
müəyyən edilməsi
2.

Araşdırmalar əsasında yeni yanaşmalar müəyyən edilmişdirmi?

icra edilməmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, İqtisadiyyat
Nazirliyi

2019
II rüb

icra edilməmişdir
Xeyr

30

3. Mexanizmlərin tətbiqi ilə bağlı təkliflərin aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi, Ədliyyə
Nazirliyi, İqtisadiyyat
Nazirliyi

2019
III rüb

icra edilməmişdir

3. Yeni yanaşmaların tətbiqi üzrə bazarın spesifikasiyası nəzərə alınmaqla aidiyyəti üzrə
təkliflər təqdim edilmişdirmi?

Xeyr

4. Mərkəzləşdirilmiş qaydada restrukturizasiya alətlərinin hazırlanması nəzərdən keçirilmiş
və müvafiq istiqamətdə təkliflər hazırlanmışdırmı?

Xeyr

2.1.3. Bankların fəaliyyəti üzərində nəzarətin təkmilləşdirilməsi

Mərkəzi Bank

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

1. Konsolidasiya olunmuş nəzarətin tətbiqi ilə bağlı araşdırmaların aparılması

Mərkəzi Bank

2018 IV rüb 2019 I rüb

icra edilmişdir

1.

Konsolidasiya olunmuş nəzarətin tətbiqi ilə bağlı araşdırmalar aparılmışdırmı?

2. Konsolidasiya olunmuş nəzarətin tətbiqi ilə bağlı nəzarət subyektlərinin hesabat
formalarının təkmilləşdirilməsi

Bəli
Mərkəzi Bank

2019
II rüb

2. Konsolidasiya olunmuş nəzarətin tətbiqi ilə bağlı nəzarət subyektlərinin hesabat
formaları təkmilləşdirilmişdirmi?
3. Konsolidasiya olunmuş nəzarətə tam keçid üçün metodoloji rəhbərliklərin
təkmilləşdirilməsi

Xeyr
Mərkəzi Bank

2019
II yarımillik

3. Konsolidasiya olunmuş nəzarətə tam keçid üçün metodoloji rəhbərliklər
təkmilləşdirilmişdirmi?
4. Riskəsaslı nəzarət yanaşmasının tətbiqi imkanlarının araşdırılması
4.

5.

6.

Mərkəzi Bank

2020
I rüb

Mərkəzi Bank

2020
II rüb

icra edilməmişdir
Xeyr

Mərkəzi Bank

2020
III rüb

Nəzarət komandası üçün təlimlər təşkil edilmişdirmi?

7. Riskəsaslı nəzarətə tam keçidin təmin edilməsi

icra edilmişdir
Bəli

Riskəsaslı nəzarətə keçidlə bağlı metodoloji rəhbərliklər təkmilləşdirilmişdirmi?

6. Nəzarət komandası üçün treninqlərin təşkil edilməsi

icra edilməmişdir
Xeyr

Riskəsaslı nəzarət yanaşmasının tətbiqi imkanları üzrə araşdırma aparılmışdırmı?

5. Riskəsaslı nəzarətə keçidlə bağlı metodoloji rəhbərliklərin təkmilləşdirilməsi

icra edilməmişdir

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

2020
IV rüb

qismən icra edilmişdir

31

7.

Riskəsaslı nəzarətə tam keçidin təmin edilməsi prosesi başa çatdırılmışdırmı?

Xeyr

8. Bank sektorununun tənzimlənməsində makro və mikroprudensial siyasət alətlərindən
istifadəyə başlanılmışdırmı?

Bəli

9. Bank sektorununun makro və mikroprudensial siyasət vasitəsilə tənzimlənməsi siyasəti
tətbiq edilmişdirmi?

Xeyr

10. Sistem əhəmiyyətli banklar üçün diferensial tənzimləmə mexanizminin tətbiqi
məsələləri nəzərdən keçirilmişdirmi?

Bəli

11. Banklarda korporativ idarəetmə prinsipləri daha təkmil səviyyədə tətbiq edilmişdirmi?

Bəli

2.1.4. Kreditorların hüquqlarını müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsi

Mərkəzi Bank

Ədliyyə Nazirliyi

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

1. Qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, kreditorların hüquqlarının müdafiəsinin
təkmilləşdirilməsi üzrə xüsusi planın hazırlanması

Mərkəzi Bank

Ədliyyə Nazirliyi

2018 I rüb 2019 II rüb

icra edilmişdir

1. Kreditorların hüquqlarının müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi sahəsində beynəlxalq
təcrübə öyrənilmişdirmi?

Bəli

2. Aparılmış araşdırmaların nəticəsi olaraq kreditorların hüquqlarının müdafiəsinin
təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər planı hazırlanmışdırmı?

Bəli

2. Kreditorların hüquqlarının müdafiəsinin təkmilləşdirilməsi üzrə planın icrası
3.

Ədliyyə Nazirliyi

2019 III rüb 2020

Tədbirlər planının icrası təmin edilirmi?

3. Məhkəmə qərarlarının qəbulu və icrası, girovun rəsmiləşdirilməsi və təminata tutmanın
yönəldilməsi üzrə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübənin
araşdırılması və təkliflərin verilməsi
4. Hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində (məhkəmə qərarlarının qəbulu və
icrası, girovun rəsmiləşdirilməsi və təminata tutmanın yönəldilməsi istiqamətləri üzrə)
beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdırmı?
5.

Mərkəzi Bank

Xeyr
Mərkəzi Bank

Ədliyyə Nazirliyi

2018
IV rüb

icra edilmişdir

Bəli

Araşdırmaların nəticəsi olaraq aidiyyəti üzrə təkliflər hazırlanmışdırmı?

4. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, kompleks həll yollarının (girov predmetinə tələbin
məhkəmədənkənar qaydada yönəldilməsinin hüquqi əsaslarının yaradılması ilə bağlı və
s.) müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması

icra edilməmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

Ədliyyə Nazirliyi,
maliyyə sektorunun
nümayəndələri

2019
I rüb

icra edilmişdir
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6. Araşdırmaların nəticəsi olaraq normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan
Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, kompleks həll yollarının
(girov predmetinə tələbin məhkəmədənkənar qaydada yönəldilməsinin hüquqi əsaslarının
yaradılması ilə bağlı və s.) müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələri
hazırlanmışdırmı?
5. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

Bəli

Mərkəzi Bank

Ədliyyə Nazirliyi,
maliyyə sektorunun
nümayəndələri

2019
II rüb

7.
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla təkmilləşdirmə istiqamətləri üzrə hazırlanmış
normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanına aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdirmi?
6. Məhkəmə qərarlarının qəbulu və icrası, girovun rəsmiləşdirilməsi və təminata tutmanın
yönəldilməsi üzrə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata
keçirilməsi

icra edilmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

Ədliyyə Nazirliyi,
maliyyə sektorunun
nümayəndələri

2019 II
yarımillik 2020

8. Hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində (məhkəmə qərarlarının qəbulu və
icrası, girovun rəsmiləşdirilməsi və təminata tutmanın yönəldilməsi istiqamətləri üzrə)
tədbirlər icra edilmişdirmi?

icra edilməmişdir

Xeyr

2.2. Aktiv pul bazarının formalaşdırılması
2.2.1. Marketmeyker institutunun yaradılması imkanlarının qiymətləndirilməsi

Mərkəzi Bank

2018 - 2019

icra edilmişdir

33

1. Marketmeyker institutuna dair beynəlxalq təcrübənin araşdırılması, ölkədə bu sahədə
mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi və müvafiq təkliflərin hazırlanması

Mərkəzi Bank

2018 IV rüb

icra edilmişdir

1. Marketmeyker institutunun tətbiqi imkanları (beynəlxalq təcrübə və yerli şərait təhlil
edilməklə) qiymətləndirilmişdirmi?

Bəli

2. Aparılmış qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq marketmeykerlərin seçim
meyarları (aktivlərin həcmi, sistem əhəmiyyətliliyi, təcrübəli heyət və s.) müəyyən
edilmişdirmi?

Bəli

2. Marketmeykerlərin seçim meyarlarının (aktivlərin həcmi, sistem əhəmiyyətliliyi, təcrübəli
heyət, müasir texnologiyaya çıxış, maliyyə dayanıqlılığı və s.), tələb və imtiyazların
müəyyənləşdirilməsi

Mərkəzi Bank

2019 IV rüb

3. Aparılmış qiymətləndirmənin nəticələrinə uyğun olaraq tələb və imtiyazlar müəyyən
edilmişdirmi?
2.2.2. Banklararası pul bazarının inkişafına xidmət edən infrastruktur elementlərinin
inkişafı
1. Pul bazarında reprezentativ bazar faiz indeksinin formalaşdırılması üzrə təkliflərin
hazırlanması

Bəli
Mərkəzi Bank
Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

2019 I rüb

icra edilmişdir

1. Pul bazarında reprezentativ bazar faiz indeksinin formalaşdırılması üzrə təkliflər
hazırlanmışdırmı?
2. Pul bazarında reprezentativ bazar faiz indeksinin formalaşdırılması və AMB-nin pul
siyasəti üçün istifadə olunmasına başlanılması
2.

Bəli
Mərkəzi Bank

2019
I yarımillik

Pul bazarında reprezentativ bazar faiz indeksi formalaşdırılmışdırmı?

3. Likvidliyin proqnozlaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflərin verilməsi

Mərkəzi Bank

2019
I rüb

5. Banklararası pul bazarında əməliyyatlar haqqında onlayn rejimdə məlumatların əldə
edilməsi mexanizmi formalaşdırılmışdırmı?

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

2019 II rüb 2020 IV rüb

4. Likvidliyin proqnozlaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər
icra edilmişdirmi?
5. Banklararası pul bazarında əməliyyatlar haqqında onlayn rejimdə məlumatların əldə
edilməsi mexanizminin yaradılması

icra edilməmişdir
Xeyr

3. Likvidliyin proqnozlaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsinə dair təkliflər
verilmişdirmi?
4. Likvidliyin proqnozlaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin
həyata keçirilməsi

icra edilmişdir

icra edilməmişdir
Xeyr

Mərkəzi Bank

2018
IV rüb

icra edilmişdir
Bəli
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6. Qeyri-rezidentlərin pul bazarında iştirakı şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində
benəlxalq təcrübənin araşdırıması və təkliflərin verilməsi

2019
I yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir

6. Qeyri-rezidentlərin pul bazarında iştirakı şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində
beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdırmı?

Bəli

7.

Bəli

Araşdırmalar nəticəsində hazırlanmış təkliflər aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdirmi?

7. Məqsədəmüvafiq hesab edildiyi halda qeyri-rezidentlərin pul bazarında iştirak şərtləri ilə
bağlı təkliflərin “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması

2019
III rüb

Mərkəzi Bank

8. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələri
hazırlanmışdırmı?
8. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

Xeyr

2019
IV rüb

Mərkəzi Bank

9. Hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdirmi?
9. Pul siyasəti alətlərinin kommunikasiyasının (internet səhifəsi, media və bazar
iştirakçıları ilə kommunikasiya və .) həyata keçirilməsi
10. Pul siyasəti alətlərinin kommunikasiyası məqsədi ilə tədbirlər (dəyirmi masa, seminar
və treyninqlərin təşkili və s.) həyata keçirilmişdirmi?
2.2.3. Qiymətli kağızlar bazarının dərinləşdirilməsi və bu əsasda banklararası REPO
bazarının inkişafı imkanlarının nəzərdən keçirilməsi
1. Girov kimi istifadə oluna bilən korporativ qiymətli kağızlar bazarının genişləndirilməsi
imkanlarının qiymətləndirilməsi

icra edilməmişdir

icra edilməmişdir

Xeyr

2018 IV rüb 2020 IV rüb

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi

2018
IV rüb

icra edilmişdir
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1. Girov kimi istifadə oluna bilən korporativ qiymətli kağızlar bazarının genişləndirilməsi
imkanları qiymətləndirilmişdirmi?
2. Dövlət qiymətli kağızlarının həcminin və çeşidinin artırılması imkanlarının təhlil
olunması

Bəli
Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi

2019 I rüb2020 IV rüb

2. Dövlət qiymətli kağızlarının həcminin və çeşidinin artırılması imkanları təhlil
olunmuşdurmu?
3. Dövlət qiymətli kağızlarının və Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının həm ilkin, həm
də təkrar bazarında əməliyyatların vahid elektron ticarət platformasına keçirilməsi
3. Dövlət qiymətli kağızlarının və Mərkəzi Bankın qısamüddətli notlarının həm ilkin, həm
də təkrar bazarda əməliyyatların vahid elektron ticarət platformasına keçirilməsi təmin
edilmişdirmi?

icra edilməmişdir
Xeyr

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi

2018 IV rüb2019 IV rüb

icra edilməmişdir

Xeyr
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İSTİQAMƏT 3. RƏQƏMSAL EKOSİSTEMİN FORMALAŞDIRILMASI
icra edilmişdir
qismən icra edilmişdir
icra edilməmişdir

67%
6%
27%

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat:
— Rəqəmsal sahibkarlıq fəaliyyətlərinin idarə edilməsi və təşviqi üçün hüquqi və institusional çərçivənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə “Normativ hüquqi aktlar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdır. Rəqəmsal sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində
startaplarda işləmək və ya yeni bir işə başlamaq üçün Azərbaycana gələn rəqəmsal sahibkarlar üçün ölkəyə daxilolma prosedurlarının (məsələn, xüsusi sahibkarlıq vizası
verilməklə) asanlaşdırılması məsələləri üzrə araşdırma aparılmışdır. Startap layihələrinin yaradıcıları üçün maarifləndirici təlimlərin keçirilməsi təmin edilmişdir. Yeni yaradılan
məhsul, xidmət və texnologiyaların qısa müddətdə daxili və xarici bazarlara çıxarılması məqsədilə startaplarla iri dövlət müəssisələri və özəl şirkətlər arasında əməkdaşlığın
təşviqi üzrə tədbirlər icra edilmişdir. Startap layihələrinə qeyri-maliyyə dəstəyinin verilməsinin intensivləşdirilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
edilməsi istiqamətində tədbirlər icra olunmuşdur. Bizneslə elm, startaplarla iri şirkətlər arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinin təşviqi istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir.
— Elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi üzrə normativ aktlar və elektron ticarətdə alqı-satqı əməliyyatları zamanı istehlakçıların hüquqlarının qorunması istiqamətində təkliflər
hazırlanmışdır. Qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergitutma mexanizminin təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər verilmiş və normativ-hüquqi akt layihələri
hazırlanmışdır. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının fəaliyyətinin iqtisadi, hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edən hüquqi bazanın yaradılması istiqamətində
fəaliyyətlər icra edilmiş, rəqəmsal bankçılığın, rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədilə normativ hüquqi aktlar hazırlanmış və müvafiq
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdir. Kiçik təsərrüfat subyektlərinə nağdsız ödəniş qəbul etmək imkanı verən ucuz ödəniş üsullarının təqdim edilməsi
istiqamətində fəaliyyətlərin icrasına başlanılmışdır. Ödəniş təşkilatlarının və elektron pul təşkilatlarının imkanlarından istifadə etməklə rəqəmsal ödənişlərin tətbiqinin
genişləndirilməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir.
— Yeni rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində Ani Ödənişlər Sisteminin ( AÖS) yaradılması üzrə texniki infrastruktur hazırlanmış, sistemin tətbiqi üçün
normativ hüquqi baza formalaşdırılması istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, ödəniş infrastrukturunun iştirakçıları ilə inteqrasiya istiqamətində mühüm irəliləyişlərə nail olunmuş
və sistem istismara verilmişdir. ISO20022 standartlarının tətbiqi üzrə layihələrə beynəlxalq ekspertlər cəlb edilmiş, bu standartların tətbiqi üzrə bank sektorunda mövcud
vəziyyətin qiymətləndirilməsi aparılmış və mərhələli keçid planı hazırlanmışdır. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının bazarın aktiv iştirakçısına çevrilməsi və onlar
tərəfindən innovativ ödəniş həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə təbliğat və təşviqat layihələri hazırlanmış, müvafiq istiqamətdə forum və müzakirələr keçirilmiş,
fintek fəaliyyətlərinin təşviqi və koomunikasiyası üzrə assosiasiya yaradılmışdır. Ölkədə ən son maliyyə texnologiyalarının tətbiqi məqsədilə Rəqəmsal Transformasiya Planı
hazırlanmış, Paylanılmış reyestr texnologiyasına əsaslanan Rəqəmsal İdentifikasiya Sistemi yaradılmışdır. Rəqəmsal bankçılığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə elektron imza
sertifikatlarından bütün növ rəqəmsal bank xidmətlərinin alınmasında və hökumət platformalarında qarşılıqlı istifadənin genişləndirilməsi istiqamətləri müəyyənləşdirilmiş,
elektron imza sertifikatlarından bütün növ rəqəmsal bank xidmətlərinin alınmasında və hökumət platformalarında qarşılıqlı istifadə üzrə texniki imkanlar yaradılmışdır. Məsafəli
bank xidmətlərinin tətbiqinin genişləndirilməsi istiqamətində rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank sektorunda cari vəziyyət qiymətləndirilmiş, məsafəli bank xidmətlərinin
tətbiqinə mane olan amillər müəyyən edilmiş, internet və mobil bankçılıq xidmətlərinin bankların klassik xidmət paketinə daxil edilməsi üçün banklarla təbliğat və təşviqat işləri
aparılmışdır.
— Ölkəyə səfər edən xarici turistlərin nəqliyyatda (o cümlədən taksidə), əyləncə yerlərində, alış-veriş mərkəzlərində hesablaşmaları nağdsız qaydada həyata keçirmələrinə
imkan verən öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının yaradılması və təbliğatı təmin edilmişdir. Debet ödəniş kartı funksiyalarını özündə birləşdirən və beynəlxalq standartlara
(“International Student Identity Card” – ISIC standartlarına) uyğun vahid tələbə kartlarının verilməsi imkanları qiymətləndirilmiş və tətbiq edilmişdir.

— Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübənin təhlili aparılmış, araşdırmaların nəticələrinə müvafiq olaraq
aidiyyəti üzrə təkliflər verilmiş və banklarla razılaşma əsasında tətbiqinə başlanılmışdır. Banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə normativ bazanın hazırlanması 37
məqsədilə işçi qrupu formalaşdırılmış, İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə mövcud qaydaların yenilənməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, ödəniş xidmətləri üzrə

— Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübənin təhlili aparılmış, araşdırmaların nəticələrinə müvafiq olaraq
aidiyyəti üzrə təkliflər verilmiş və banklarla razılaşma əsasında tətbiqinə başlanılmışdır. Banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə normativ bazanın hazırlanması
məqsədilə işçi qrupu formalaşdırılmış, İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə mövcud qaydaların yenilənməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmiş, ödəniş xidmətləri üzrə
mövcud tariflərin beynəlxalq təcrübə ilə müqayisə edilməklə qiymətləndirilməsi aparılmış, ödəniş xidməti haqlarının istehlakçılar üçün daha əlverişli olması istiqamətində zəruri
tədbirlər görülmüş, müvafiq tədbirlər Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə koordinasiya edilmiş, tarif dərəcləri üzrə bir sıra təşviqedici müddəalar təsbit edilmişdir. Rayon
mərkəzlərindən kənar ərazilərdə "ödəniş agenti" modelinin tətbiqi üzrə beynəlxalq təcrübə araşdırılmış, bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının “ödəniş agenti”
şəbəkəsinin fəaliyyətinin genişləndirilməsinin təşviqi üzrə araşdırmalar aparılmış, normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmış və xüsusi pilot layihənin icrasına
başlanılmışdır.
— Təsərrüfat subyektlərinə və istehlakçılara nağdsız qaydada aparılan əməliyyatlar üzrə müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi üzrə tədbirlər icra edilmişdir. İstehlakçıların
nağdsız qaydada əməliyyatların aparılmasına təşviq edilməsi istiqamətində stimullaşdırıcı tədbirlər icra edilmişdir. Rəqəmsal bankçılıqda və maliyyə vasitəçiliyində
innovasiyaların tətbiqində fərqlənmiş bankların illik əsasda fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi aparılmaqla stimullaşdırıcı tədbirlər görülmüş, banklar tərəfindən periodik əsasda
müştərilərin məsafədən bank xidmətlərindən məmnunluq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün sorğular keçirilmişdir.
3.1. Rəqəmsal sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi

3.1.1. Hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə hüquqi aktların layihələrinin
hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi

1. Rəqəmsal sahibkarlıq fəaliyyətlərinin idarə edilməsi və təşviqi üçün hüquqi və
institusional çərçivənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə “Normativ hüquqi aktlar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hüquqi
aktların layihələrin hazırlanması

1. Rəqəmsal sahibkarlıq fəaliyyətlərinin idarə edilməsi və təşviqi üçün hüquqi və
institusional çərçivənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə “Normativ hüquqi aktlar haqqında”
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hüquqi
aktların layihələri hazırlanmışdırmı?

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi,
Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyi

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
2018 IV rüb Ədliyyə Nazirliyi,
2019 I
Vətəndaşlara Xidmət və
yarımillik
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

icra edilmişdir

Bəli

38

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal sahibkarlıq fəaliyyətlərinin idarə edilməsi və təşviqi ilə
bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının
qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi,
Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019 II
yarımillik2020 I
yarımillik

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal sahibkarlıq fəaliyyətlərinin idarə edilməsi
və təşviqi ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdirmi?
3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla özəl investisiya fondlarının (məsələn, vençur kapitalı)
yaradılması üçün tənzimləyici normaların layihələrinin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim
edilməsi

Xeyr

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
2018 IV rüb Ədliyyə Nazirliyi,
2019 I
Vətəndaşlara Xidmət və
yarımillik
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla özəl investisiya fondlarının (məsələn, vençur
kapitalı) yaradılması üçün tənzimləyici normaların layihələri hazırlanmışmıdır?
4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla özəl investisiya fondlarının yaradılması ilə bağlı hazırlanmış
normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq
olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

icra edilməmişdir

icra edilməmişdir

Xeyr

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi,
Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019 II
yarımillik2020 I
yarımillik

icra edilməmişdir
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4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla özəl investisiya fondlarının yaradılması ilə bağlı
hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan Respublikasının qanunlarına
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına
münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti
mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdirmi?

5. Startaplarda işləmək və ya yeni bir işə başlamaq üçün Azərbaycana gələn rəqəmsal
sahibkarlar üçün ölkəyə daxilolma prosedurlarının (məsələn, xüsusi sahibkarlıq vizası
verilməklə) asanlaşdırılması məsələsinin araşdırılması və müvafiq təkliflərin verilməsi

Xeyr

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi,
Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019
I yarımillik

5. Startaplarda işləmək və ya yeni bir işə başlamaq üçün Azərbaycana gələn rəqəmsal
sahibkarlar üçün ölkəyə daxilolma prosedurlarının (məsələn, xüsusi sahibkarlıq vizası
verilməklə) asanlaşdırılması məsələləri araşdırılmışdırmı?
6. Araşdırmaların nəticələri üzrə hazırlanmış təkliflər aidiyyəti üzrə müvafiq icra
hakimiyyəti orqanlarına təqdim edilmişdirmi?
6. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal sahibkarlar üçün ölkəyə daxilolma prosedurlarının
asanlaşdırılması ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması

Bəli
Xeyr

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi,
Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019
II yarımillik

7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal sahibkarlar üçün ölkəyə daxilolma
prosedurlarının asanlaşdırılması ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələri
hazırlanmışdırmı?
7. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal sahibkarlar üçün ölkəyə daxilolma prosedurlarının
asanlaşdırılması ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

qismən icra edilmişdir

icra edilməmişdir

Xeyr

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
Ədliyyə Nazirliyi,
Vətəndaşlara Xidmət və
Sosial İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2020
I yarımillik

icra edilməmişdir
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8. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal sahibkarlar üçün ölkəyə daxilolma
prosedurlarının asanlaşdırılması ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdirmi?

3.1.2. Startap layihələrinə qeyri-maliyyə dəstəyinin verilməsinin intensivləşdirilməsi
məqsədilə təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi

1. Rəqəmsal sahibkarlıq subyektlərinə hüquqi yardım (məsələn, patent alınmasında) və IT
dəstəyi (məsələn, internet infrastrukturu ilə təminat) verilməsinin intensivləşdirilməsi
məqsədilə təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi

Xeyr

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
Təhsil Nazirliyi,
Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
2018 IV rüb Nazirliyi, Vətəndaşlara
2019 I
Xidmət və Sosial
yarımillik
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2018-2020

1. Rəqəmsal sahibkarlıq subyektlərinə hüquqi yardım (məsələn, patent alınmasında) və
IT dəstəyi (məsələn, internet infrastrukturu ilə təminat) verilməsinin intensivləşdirilməsi
məqsədilə təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdirmi?

2. Rəqəmsal sahibkarlıq subyektlərinə hüquqi və IT dəstəyin verilməsinin
intensivləşdirilməsi istiqamətində təsdiq olunmuş müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi

2. Rəqəmsal sahibkarlıq subyektlərinə hüquqi və IT dəstəyin verilməsinin
intensivləşdirilməsi istiqamətində təsdiq olunmuş müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdirmi?

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi, Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019 II
yarımillik2020 II
yarımillik

icra edilmişdir

Bəli
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3. Biznes-inkubatorlar vasitəsilə mentorluq və işgüzar əlaqələrin qurulmasının
dəstəklənməsi üzrə iş planının tərtib edilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi, Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019 I
yarımillik

3. Biznes-inkubatorlar vasitəsilə mentorluq və işgüzar əlaqələrin qurulmasının
dəstəklənməsi üzrə iş planı tərtib edilmişdirmi?

4. İş planının həyata keçirilməsi

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi, Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019 II
yarımillik2020 II
yarımillik

4. Biznes-inkubatorlar vasitəsilə mentorluq və işgüzar əlaqələrin qurulmasının
dəstəklənməsi üzrə iş planının icrası təmin edilmişdirmi?

5. Startap layihələrin yaradıcıları üçün maarifləndirici təlim mövzularının
müəyyənləşdirilməsi və təlimlərin keçirilmə planının tərtib edilməsi

6. Tərtib olunmuş plan üzrə startap layihələrin yaradıcıları üçün maarifləndirici təlimlər
keçirilmişdirmi?

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
2018 IV rübNazirliyi, Vətəndaşlara
2019 I
Xidmət və Sosial
yarımillik
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

5. Startap layihələrin yaradıcıları üçün maarifləndirici təlim mövzuları
müəyyənləşdirilməklə təlimlərin keçirilmə planı tərtib edilmişdirmi?

6. Startap layihələrin yaradıcıları üçün maarifləndirici təlimlərin keçirilməsi

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi, Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019 II
yarımillik2020 II
yarımillik

icra edilmişdir

Bəli
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3.1.3. Bizneslə elm, startaplarla iri şirkətlər arasında əməkdaşlığın
gücləndirilməsinin təşviqi

1. İstedadlı gənclərin rəqəmsal sahibkarlığa cəlb edilməsi məqsədilə startapların ali təhsil
və elmi tədqiqat müəssisələri, sənaye və texnologiyalar parkları, texnoloji biznes
inkubatorlar və texnoloji transfer mərkəzləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi üzrə iş planının tərtib edilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
Təhsil Nazirliyi,
Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar
üzrə Dövlət Agentliyi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi, Vətəndaşlara 2018 IV rüb Xidmət və Sosial
2019 I rüb
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2018 - 2020

1. İstedadlı gənclərin rəqəmsal sahibkarlığa cəlb edilməsi məqsədilə startapların ali
təhsil və elmi tədqiqat müəssisələri, sənaye və texnologiyalar parkları, texnoloji biznes
inkubatorlar və texnoloji transfer mərkəzləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə
iş planı tərtib edilmişdirmi?

2. İş planının icra edilməsi

3. Yeni yaradılan məhsul, xidmət və texnologiyaların qısa müddətdə daxili və xarici
bazarlara çıxarılması məqsədilə startaplarla iri dövlət müəssisələri və özəl şirkətlər
arasında əməkdaşlığın təşviqi üzrə yanaşma müəyyənləşdirilməklə iş planı tərtib
edilmişdirmi?

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi, Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019 II rüb 2020 IV rüb

2.
İstedadlı gənclərin rəqəmsal sahibkarlığa cəlb edilməsi məqsədilə startapların ali
təhsil və elmi tədqiqat müəssisələri, sənaye və texnologiyalar parkları, texnoloji biznes
inkubatorlar və texnoloji transfer mərkəzləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üzrə
iş planının icrası təmin edilmişdirmi?
3. Yeni yaradılan məhsul, xidmət və texnologiyaların qısa müddətdə daxili və xarici
bazarlara çıxarılması məqsədilə startaplarla iri dövlət müəssisələri və özəl şirkətlər
arasında əməkdaşlıq təşviq üzrə yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi və iş planının tərtib
edilməsi

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi, Vətəndaşlara 2018 IV rüb Xidmət və Sosial
2019 I rüb
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

icra edilmişdir

Bəli
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4. İş planının icra edilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi, Təhsil
Nazirliyi, Vətəndaşlara
Xidmət və Sosial
İnnovasiyalar üzrə
Dövlət Agentliyi

2019 II rüb 2020 IV rüb

4. Yeni yaradılan məhsul, xidmət və texnologiyaların qısa müddətdə daxili və xarici
bazarlara çıxarılması məqsədilə startaplarla iri dövlət müəssisələri və özəl şirkətlər
arasında əməkdaşlıq təşviq üzrə yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi və iş planının icrası
təmin edilmişdirmi?
3.2. Elektron ticarətin inkişaf etdirilməsi

Bəli

3.2.1. Elektron ticarət infrastrukturunun genişləndirilməsi

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

1. İnternet provayderlərə və mobil operatorlara regionlarda minimal internet sürəti üzrə
tələblərin müəyyənləşdirilməsi

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

Xarici İşlər Nazirliyi,
Dövlət Gömrük
Komitəsi

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

2018 IV rüb2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

1. İnternet provayderlərə və mobil operatorlara regionlarda minimal internet sürəti üzrə
tələblərin müəyyənləşdirilməsi nəzərdən keçirilmişdirmi?
2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla ölkə daxilində elektron ticarətlə bağlı fəaliyyətin həyata
keçirildiyi internet informasiya ehtiyatlarının uçotunun aparılması üzrə normativ hüquqi akt
layihəsinin hazırlanması

2. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla ölkə daxilində elektron ticarətlə bağlı fəaliyyətin həyata
keçirildiyi internet informasiya ehtiyatlarının uçotunun aparılması üzrə normativ hüquqi
aktın layihəsi hazırlanmışdırmı?

icra edilmişdir

Bəli
Dövlət Gömrük Komitəsi,
İqtisadiyyat Nazirliyi,
Rəqəmsal İnkişaf
Azərbaycan
və Nəqliyyat
Respublikasının Kiçik və
Nazirliyi
Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyi

2019
I yarımillik

icra edilmişdir

Bəli
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3. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
Rəqəmsal İnkişaf
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
və Nəqliyyat
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
Nazirliyi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

2019
II yarımillik

3. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdirmi?
4. Elektron ticarət şəbəkələrindən alınmış malların istehlakçılara dəqiq və vaxtında
çatdırılması üçün “Azərpoçt” MMC-nin potensialının artırılması üzrə ehtiyacların
müəyyənləşdirilməsi

icra vəziyyəti
qiymətləndirilmir

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

"Azərpoçt" MMC

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

4. Elektron ticarət şəbəkələrindən alınmış malların istehlakçılara dəqiq və vaxtında
çatdırılması üçün “Azərpoçt” MMC-nin potensialının artırılması üzrə ehtiyaclar
müəyyənləşdirilmişdirmi?
5. Elektron ticarət şəbəkələrindən alınmış malların istehlakçılara dəqiq və vaxtında
çatdırılması üçün “Azərpoçt” MMC-nin potensialının artırılması üzrə müəyyənləşdirilmiş
işlərin həyata keçirilməsi
5.

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

"Azərpoçt" MMC

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

icra edilməmişdir
Xeyr

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

"Azərpoçt" MMC

2019 I
yarımillik

6. 7/24 rejimində çalışan “smart-banderol” qutularından istifadəyə dair beynəlxalq
təcrübə araşdırılmışdırmı?
7. Araşdırmanın nəticəsi olaraq “smart-banderol” qutularından istifadəyə dair yeni
yanaşma müəyyənləşdirilmişdirmi?
7. Poçt şöbələri ilə yanaşı, 7/24 rejimində çalışan “smart-banderol” qutularının da
istifadəyə verilməsi

icra edilmişdir

Bəli

Müəyyənləşdirilmiş işlərin icrası təmin edilmişdirmi?

6. Poçt şöbələri ilə yanaşı, 7/24 rejimində çalışan “smart-banderol” qutularından da
istifadəsinə dair beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi

icra vəziyyəti
qiymətləndirilmir

icra edilməmişdir

Xeyr
Xeyr
Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

"Azərpoçt" MMC

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

icra edilməmişdir
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8. Müəyyənləşdirilmiş yeni yanaşma əsasında 7/24 rejimində çalışan “smart-banderol”
qutuları istifadəyə verilmişdirmi?
8. Beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla müasir tələblərə cavab verən logistika
infrastrukturunun yaradılması üzrə ehtiyacların müəyyənləşdirilməsi

Xeyr
Rəqəmsal İnkişaf
2018 IV rüb Xarici İşlər Nazirliyi,
və Nəqliyyat
2019 I
Dövlət Gömrük Komitəsi
Nazirliyi
yarımillik

9. Müasir tələblərə cavab verən logistika infrastrukturunun yaradılması üzrə ehtiyaclar
müəyyənləşdirilmişdirmi?
9. Müasir tələblərə cavab verən logistika infrastrukturunun yaradılması üzrə
müəyyənləşdirilmiş işlərin həyata keçirilməsi

Xeyr
Rəqəmsal İnkişaf
Xarici İşlər Nazirliyi,
və Nəqliyyat
Dövlət Gömrük Komitəsi
Nazirliyi

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

10. Müəyyənləşdirilmiş işlərin icrası təmin edilmişdirmi?
Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

1. Beynəlxalq təcrübə əsasında elektron ticarət platformaları üçün təhlükəsizlik tələblərinin
müəyyən edilməsi

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

2019 - 2020

qismən icra
edilmişdir

2019
I yarımillik

icra edilməmişdir

1. Beynəlxalq təcrübə əsasında elektron ticarət platformaları üçün təhlükəsizlik tələbləri
müəyyənləşdirilmişdirmi?

Xeyr
Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

2019
II yarımillik

2. Elektron ticarətdə alqı-satqı əməliyyatları zamanı istehlakçıların hüquqlarının qorunması
istiqamətində təkliflər hazırlanmışdırmı?
3. Elektron ticarətdə alqı-satqı əməliyyatları zamanı istehlakçıların hüquqlarının qorunması
istiqmətində təsdiq olunmuş müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi

icra edilmişdir
Bəli

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi

2020 I
yarımillik 2020 II
yarımillik

3. Elektron ticarətdə alqı-satqı əməliyyatları zamanı istehlakçıların hüquqlarının
qorunması istiqamətində müvafiq tədbirlərin icrası təmin edilmişdirmi?
3.2.3. Qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergitutma mexanizminin
təkmilləşdirilməsi
1. Qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergitutma mexanizmi təkmilləşdirilməsi
məqsədilə təkliflərin verilməsi

icra edilməmişdir
Xeyr

3.2.2. Elektron ticarət platformaları üçün minimal təhlükəsizlik tələblərinin müəyyən
edilməsi

2. Elektron ticarətdə alqı-satqı əməliyyatları zamanı istehlakçıların hüquqlarının qorunması
istiqmətində təkliflərin hazırlanması

icra edilməmişdir

icra edilməmişdir

Xeyr
İqtisadiyyat
Nazirliyi
İqtisadiyyat
Nazirliyi

2019

icra edilmişdir

2019 I
yarımillik

icra edilmişdir
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1. Qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergitutma mexanizminin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflər verilmişdirmi?
2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergitutma
mexanizmi təkmilləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması

Bəli
İqtisadiyyat
Nazirliyi

2019 III rüb

2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergitutma
mexanizmi təkmilləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?
3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergitutma
mexanizmi təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

Bəli

İqtisadiyyat
Nazirliyi

2019 IV rüb

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla qeyri-rezident vergi ödəyicilərinə münasibətdə vergitutma
mexanizmi təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına,
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının
Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdirmi?
3.3. Ödəniş xidmətləri üzrə hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi
3.3.1. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının fəaliyyətinin iqtisadi, hüquqi və
təşkilati əsaslarını müəyyən edən hüquqi bazanın yaradılması
1. “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun layihəsinin hazırlanması
1.

icra edilmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

Mərkəzi Bank

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

“Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun layihəsi hazırlanmışdırmı?

2. Qanun layihəsinin aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılması və Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilməsi
2. Qanun layihəsi aidiyyəti dövlət orqanları ilə razılaşdırılmaqla Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim edilmişdirmi?

icra edilmişdir

Bəli
Mərkəzi Bank

2019
II yarımillik

icra edilməmişdir
Xeyr
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3. “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun layihəsindən irəli gələn
qaydalar və digər normativ sənədlərin hazırlanması

Mərkəzi Bank

2020
I- IV rüb

3. “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun layihəsindən irəli gələn
qaydalar və normativ sənədlər hazırlanmışdırmı?
4. “Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında” Qanun layihəsindən irəli gələn
qaydalar və normativ sənədlər təsdiq edilmişdirmi?
3.3.2. Rəqəmsal bankçılığın, rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi
1. Beynəlxalq təcrübə araşdırılmaqla rəqəmsal bankçılığın hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı yerli şəraitə uyğun təkliflərin verilməsi
1. Beynəlxalq təcrübə araşdırılmaqla rəqəmsal bankçılığın hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı yerli şəraitə uyğun təkliflər verilmişdirmi?
2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, rəqəmsal bankçılığın hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması
2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, rəqəmsal bankçılığın hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?
3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal bankçılıq ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi
aktların layihələrinin Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanına təqdim edilməsi
3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal bankçılıq ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi
aktların layihələri Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin aktlarına münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Administrasiyasına, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq,
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti
orqanına təqdim edilmişdirmi?
4. Beynəlxalq təcrübə araşdırılmaqla rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının
təkmilləşdirilməsi zəruri hesab edilən hüquqi və normativ xarakterli aktlarının müəyyən
edilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərin verilməsi

qismən icra edilmişdir
Bəli
Xeyr

Mərkəzi Bank

2019 -2020

icra edilmişdir

Mərkəzi Bank

2019
I yarımillik

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

2019
II yarımillik

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

2020
I rüb

icra edilmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

2019
I yarımillik

icra edilmişdir
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4. Beynəlxalq təcrübə araşdırılmaqla rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının
təkmilləşdirilməsi zəruri hesab edilən hüquqi və normativ xarakterli aktlarının müəyyən
edilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər verilmişdirmi?
5. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması

Bəli

2019
II yarımillik

Mərkəzi Bank

5. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?
6. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

icra edilmişdir

Bəli

2020
I rüb

Mərkəzi Bank

6. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının hüquqi bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdirmi?

icra edilmişdir

Bəli

3.4. Yeni rəqəmsal ödəniş texnologiyalarının tətbiqi
3.4.1. 24/7/365 rejimli ani ödəniş sisteminin yaradılması

Mərkəzi Bank

1. Ani Ödənişlər sisteminin ( AÖS) yaradılması üzrə texniki infrastrukturun hazırlanması

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi

2018 - 2020

icra edilmişdir

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

1. Ani Ödənişlər sisteminin ( AÖS) yaradılması üzrə texniki infrastruktur
hazırlanmışdırmı?
2. Bankların AÖS-ə inteqrasiyası
2.

Bankların AÖS-ə inteqrasiyası təmin edilmişdirmi?

Bəli
Mərkəzi Bank

2019
III rüb

icra edilmişdir
Bəli
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3. AÖS-ün Milli Ödəniş Sisteminin digər komponentləri ilə inteqrasiyası

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi

2019
IV rüb

3. AÖS-ün Milli Ödəniş Sisteminin digər komponentləri ilə inteqrasiyası təmin
edilmişdirmi?
4. Mövcud kart infrastrukturunun AÖS-ə inteqrasiyası
4. Mövcud kart infrastrukturunun AÖS-ə inteqrasiyası təmin edilmişdirmi?
5. Təsərrüfat subyektlərində quraşdırılmış kassa aparatlarının idarəedici operatorlarlarının
AÖS-ə inteqrasiyası
5. Təsərrüfat subyektlərində quraşdırılmış kassa aparatlarının idarəedici
operatorlarlarının AÖS-ə inteqrasiyası təmin edilmişdirmi?
6. Sistemin tətbiqi üçün normativ hüquqi bazanın yaradılması
6.
7.

2019
IV rüb

Mərkəzi Bank

2020 I
yarımillik

1. ISO20022 standartlarının tətbiqi üzrə bank sektorunda mövcud vəziyyətin
qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq ekspertlərin cəlb edilməsi
1. ISO20022 standartlarının tətbiqi üzrə bank sektorunda mövcud vəziyyətin
qiymətləndirilməsi üçün beynəlxalq ekspertlər cəlb edilmişdirmi?
2. ISO20022 standartlarının tətbiqi üzrə bank sektorunda mövcud vəziyyətin
qiymətləndirilməsi
2. ISO20022 standartlarının tətbiqi üzrə bank sektorunda mövcud vəziyyət
qiymətləndirilmişdirmi?
3. Aidiyyəti qurumların iştirakı ilə işçi qrupun yaradılması

İqtisadiyyat Nazirliyi

4. Mərhələli keçid planı hazırlanmışdırmı?
3.4.3. Kiçik təsərrüfat subyektlərinə nağdsız ödəniş qəbul etmək imkanı verən ucuz
ödəniş üsullarının təqdim edilməsi

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

2019
III rüb

Mərkəzi Bank

2020
I yarımillik

icra edilmişdir
Bəli
icra edilmişdir
Bəli

2020
II yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

2019 - 2020

icra edilmişdir

Mərkəzi Bank

2019
I yarımillik

icra edilmişdir
Bəli

2019
II yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

2019
IV rüb

Mərkəzi Bank

2019 IV rüb 2020
I yarımillik

Aidiyyəti qurumların iştirakı ilə işçi qrupu yaradılmışdırmı?

4. ISO20022 standartlarının tətbiqi üzrə son keçid vaxtının müəyyən edilməsi və mərhələli
keçid planının hazırlanması

icra edilmişdir
Bəli

Ani Ödənişlər sistemi ( AÖS) istifadəyə verilmişdirmi?

3.4.2. İstifadəçidən istifadəçiyə əməliyyat proseslərini avtomatlaşdırmağa imkan
verən maliyyə sisteminin universal mübadilə standartlarının (ISO20022) tətbiqi üçün
tədbirlər planının hazırlanması

3.

Mərkəzi Bank

Sistem üzərindən innovativ ödəniş həlləri üçün imkanlar yaradılmışdırmı?

8. Ani Ödənişlər sisteminin ( AÖS) tam istifadəyə verilməsi
8.

Bəli

Sistemin tətbiqi üçün normativ hüquqi baza formalaşdırılmışdırmı?

7. Sistem üzərindən innovativ ödəniş həllərinin yaradılması

icra edilmişdir

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi

2019 - 2020

icra edilmişdir
Bəli
qismən icra
edilmişdir
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1. Ani ödənişlər sisteminin yaradılması çərçivəsində kiçik təsərrüfat subyektlərinə nağdsız
ödənişləri qəbul etmək imkanı verən QR-kod kimi ucuz ödəniş üsullarının təqdim edilməsi
1. Kiçik təsərrüfat subyektlərinə nağdsız ödənişləri qəbul etmək imkanı verən ucuz
ödəniş üsulları (QR-kod və s.) yaradılmışdırmı?
2. Kiçik təsərrüfat subyektlərinə nağdsız ödənişləri qəbul etmək imkanı verən ucuz
ödəniş üsulları (QR-kod və s.) təqdim edilmişdirmi?
2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, müasir ödəniş həllərinin tətbiqi üzrə qaydalara ediləcək
dəyişikliklərin layihələrinin hazırlanması və hazırlanmış normativ hüquqi aktların
layihələrinin aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi
2. Müasir ödəniş həllərinin tətbiqi ilə bağlı hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri
normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdirmi?
3. Ani ödənişlər sisteminin yaradılmasından sonra təsərrüfat subyektlərində nağdsız
ödənişlərin qəbulunun genişləndirilməsi üçün satıcıların təşviq edilməsi
3. Təsərrüfat subyektlərində nağdsız ödənişlərin qəbulunun genişləndirilməsi üçün
satıcıların təşviq edilməsi üzrə tədbirlər görülmüşdürmü?
3.4.4. Ödəniş təşkilatlarının və elektron pul təşkilatlarının imkanlarından istifadə
etməklə rəqəmsal ödənişlərin tətbiqinin genişləndirilməsi
1. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının bazarın aktiv iştirakçısına çevrilməsi və
onlar tərəfindən Innovativ ödəniş həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə təbliğat
və təşviqat layihələrinin hazırlanması
1. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının bazarın aktiv iştirakçısına çevrilməsi və
onlar tərəfindən innovativ ödəniş həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə təbliğat
və təşviqat layihələri hazırlanmışdırmı?
2. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının bazarın aktiv iştirakçısına çevrilməsi və
onlar tərəfindən Innovativ ödəniş həllərinin tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə təbliğat
və təşviqat tədbirlərinin həyata keçirilməsi
2.

2019 IV rüb qismən icra edilmişdir
2020 I rüb

Mərkəzi Bank

Bəli
Xeyr

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi

2019 IV rüb 2020 I rüb

Xeyr
Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi

2020
II yarımillik

Mərkəzi Bank

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2019 - 2020

icra edilmişdir

2019
I yarımillik

icra edilmişdir
Bəli

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi

2019
I rüb - IV rüb

3. Mobil operatorları ödəniş bazarına cəlb etməklə “mobil pul kisələri” kimi müasir ödəniş
mexanizmlərinin yaradılması üzrə yanaşmalar müəyyənləşdirilmişdirmi?
4. Mobil operatorları ödəniş bazarına cəlb etməklə “mobil pul kisələri” kimi müasir ödəniş
mexanizmlərinin yaradılması və istifadəyə verilməsi

icra edilməmişdir
Xeyr

Hazırlanmış layihələrin əsasında təbliğat və təşviqat tədbirləri həyata keçirilmişdirmi?

3. Mobil operatorları ödəniş bazarına cəlb etməklə “mobil pul kisələri” kimi müasir ödəniş
mexanizmlərinin yaradılması üzrə yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi

icra edilməmişdir

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi

2020
I rüb - IV rüb

icra edilmişdir
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4. Müəyyənləşdirilmiş yeni yanaşmalar əsasında müasir ödəniş mexanizmləri
yaradılmışdırmı?
5. Müəyyənləşdirilmiş yeni yanaşmalar əsasında müasir ödəniş mexanizmləri istifadəyə
verilmişdirmi?

3.4.5. Ölkədə ən son maliyyə texnologiyalarının tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi

1. Paylanılmış reyestr texnologiyalarının maliyyə sektorunda tətbiqi imkanlarının
araşdırılması məqsədilə işçi qrupunun yaradılması

Bəli
Bəli

Mərkəzi Bank

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya
Mərkəzi

2018 - 2019

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
2018 IV rüb İqtisadi İslahatların
2019 I rüb
Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

1. Paylanılmış reyestr texnologiyalarının maliyyə sektorunda tətbiqi imkanlarının
araşdırılması məqsədilə işçi qrupu yaradılmışdırmı?

2. Rəqəmsal Transformasiya Planının hazırlanması

2.

3.

Pilot layihə seçilmişdirmi?

icra edilmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

2019
II rüb

Rəqəmsal Transformasiya Planı hazırlanmışdırmı?

3. Pilot layihənin seçilməsi və onun texniki şərtlərinin hazırlanması

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

2018 IV rüb2019 II rüb

icra edilmişdir

Bəli
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4. Paylanılmış reyestr texnologiyasına əsaslanan Rəqəmsal İdentifikasiya Sisteminin
yaradılması

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Rəqəmsal İnkişaf və
Nəqliyyat Nazirliyi,
İqtisadi İslahatların
Təhlili və
Kommunikasiya Mərkəzi

2019
II yarımillik

4. Pilot layihənin texniki şərtləri hazırlanmışdırmı?
5. Paylanılmış reyestr texnologiyasına əsaslanan Rəqəmsal İdentifikasiya Sistemi
yaradılmışdırmı?
3.5. Rəqəmsal bankçılığın inkişaf etdirilməsi

icra edilmişdir

Bəli
Bəli

3.5.1. Sertifikat xidmətləri mərkəzlərinin imkanlarından istifadənin genişləndirilməsi

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Mərkəzi Bank

2019 - 2020

qismən icra
edilmişdir

1. Elektron imza sertifikatlarından bütün növ rəqəmsal bank xidmətlərinin alınmasında və
hökumət platformalarında qarşılıqlı istifadənin genişləndirilməsi istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi

Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Mərkəzi Bank

2019
I yarımillik

icra edilmişdir

1. Elektron imza sertifikatlarından bütün növ rəqəmsal bank xidmətlərinin alınmasında
və hökumət platformalarında qarşılıqlı istifadənin genişləndirilməsi istiqamətləri
müəyyənləşdirilmişdirmi?
2. Elektron imza sertifikatlarından bütün növ rəqəmsal bank xidmətlərinin alınmasında və
hökumət platformalarında qarşılıqlı istifadə üzrə texniki imkanın yaradılması

Bəli
Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Mərkəzi Bank

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

2. Elektron imza sertifikatlarından bütün növ rəqəmsal bank xidmətlərinin alınmasında
və hökumət platformalarında qarşılıqlı istifadə üzrə texniki imkanlar yaradılmışdırmı?
3. Elektron imza sertifikatlarından istifadə imkanlarının artırılması məqsədi ilə elektron
bank ximdətlərində yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin tətbiqinin genişləndirilməsi üzrə
istiqamətlərin araşdırılması

Bəli
Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

2019
I yarımillik

3. Elektron imza sertifikatlarından istifadə imkanlarının artırılması məqsədi ilə elektron
bank xidmətlərində yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin tətbiqinin genişləndirilməsi üzrə
istiqamətlər araşdırılmışdırmı?
4. Elektron bank xidmətlərində yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin tətbiqi ilə elektron imza
sertifikatlarından istifadənin genişləndirilməsi

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli
Rəqəmsal İnkişaf
və Nəqliyyat
Nazirliyi

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

icra edilməmişdir
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4. Elektron bank xidmətlərində yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin tətbiqi ilə elektron imza
sertifikatlarından istifadənin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər görülmüşdürmü?

Xeyr

3.5.2. Məsafəli bank xidmətlərinin tətbiqinin genişləndirilməsinin təşviqi

Mərkəzi Bank

1. Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank sektorunda cari vəziyyətin qiymətləndirilməsi

Mərkəzi Bank

2018 - 2020
2018
IV rüb

1. Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank sektorunda cari vəziyyət
qiymətləndirilmişdirmi?
2. Məsafəli bank xidmətlərinin tətbiqinin təşviqi məqsədilə banklarla müntəzəm görüşlərin
keçirilməsi və inkişafa mane olan amillərin müəyyən edilməsi
2.

2019 I
yarımillik2020 I
yarımillik

Mərkəzi Bank

2019 I
yarımillik 2020 II
yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir
Bəli

2019 I
yarımillik 2020 II
yarımillik

Mərkəzi Bank

4. Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının
artırılması məqsədilə tədbirlər (seminarlar, konfrans, görüş və s.) təşkil edilmişdirmi?
3.6. Smart ödəniş vasitələrinin geniş tətbiqi
3.6.1. Bakı şəhərində ictimai nəqliyyatda gediş haqlarının nağdsız qaydada
ödənilməsini təmin edən infrastrukturun tətbiqinin bütün nəqliyyat növləri və
marşrutları üzrə başa çatdırılması
1. Bakı şəhərində ictimai avtobus şəbəkəsində gediş haqlarının nağdsız qaydada
ödənilməsini təmin edən infrastrukturun tətbiqinin başa çatdırılması

icra edilmişdir
Bəli

3. İnternet və mobil bankçılıq xidmətlərinin bankların klassik xidmət paketinə daxil
edilməsi üçün banklarla təbliğat və təşviqat işləri aparılmışdırmı?
4. Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank əməkdaşlarının bilik və bacarıqlarının
artırılması məqsədilə seminarların təşkil edilməsi

icra edilmişdir
Bəli

Məsafəli bank xidmətlərinin tətbiqinə mane olan amillər müəyyən edilmişdirmi?

3. İnternet və mobil bankçılıq xidmətlərinin bankların klassik xidmət paketinə daxil
edilməsi üçün banklara təbliğat və təşviqat işlərinin aparılması

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli

Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

Mərkəzi Bank

Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

2018 - 2020

qismən icra
edilmişdir

2018 IV rüb qismən icra edilmişdir
2020

1. Bakı şəhərində ictimai avtobus şəbəkəsində gediş haqlarının nağdsız qaydada
ödənilməsini təmin edən infrastrukturun tətbiqi üzrə işlər görülmüşdürmü?

Bəli

2. Bakı şəhərində ictimai avtobus şəbəkəsində gediş haqlarının nağdsız qaydada
ödənilməsini təmin edən infrastrukturun tətbiqi başa çatdırılmışdırmı?

Xeyr

2. Nəqliyyat kartlarının balansının onlayn qaydada artırılması imkanının yaradılması

Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

Mərkəzi Bank

2019
I yarımillik

icra edilməmişdir
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3.

Nəqliyyat kartlarının balansının onlayn qaydada artırılması imkanı yaradılmışdırmı?

3. İctimai nəqliyyatda gediş haqlarının nağdsız qaydada ödənilməsini təmin edən mobil
tətbiqlərin hazırlanması
4. İctimai nəqliyyatda gediş haqlarının nağdsız qaydada ödənilməsini təmin edən mobil
tətbiqlər hazırlanmışdırmı?
4. İctimai nəqliyyatda mobil tətbiqlərdən istifadə imkanının təmin edilməsi
5. İctimai nəqliyyatda mobil tətbiqlərdən istifadə imkanı yaradılmışdırmı?
3.6.2. Avtomobillərin parklanma haqlarının nağdsız qaydada ödənilməsi
imkanlarının nəzərdən keçirilməsi
1. Bakıda parklanmaya görə ödənişləri rəqəmsal formada aparmaq üçün müvafiq
infrastrukturunun yaradılması imkanlarının araşdırılması
1. Bakıda parklanmaya görə ödənişləri rəqəmsal formada aparmaq üçün müvafiq
infrastrukturunun yaradılması imkanları araşdırılmışdırmı?
2. Bakıda parklanmaya görə ödənişlərin rəqəmsal formada aparılmasını təmin etmək
üçün müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi
2. Aparılmış araşdırmaların nəticələri üzrə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi üzrə
tədbirlər planı hazırlanmışdırmı?
3. Tədbirlər planının icrası təmin edilmişdirmi?
3. Mobil tətbiqlərin hazırlanması
4. Parklanmaya görə ödənişləri rəqəmsal formada aparmaq üçün mobil tətbiqlər
hazırlanmışdırmı?
4. Ödənişlərin mobil tətbiqlər vasitəsilə nağdsız həyata keçirilməsi imkanlarının
yaradılması
5. Ödənişlərin mobil tətbiqlər vasitəsilə nağdsız həyata keçirilməsi imkanı təmin
edilmişdirmi?
3.6.3. Xarici turistlər üçün çoxfunksiyalı, öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının
tətbiqinin nəzərdən keçirilməsi
1. Ölkəyə səfər edən xarici turistlərin nəqliyyatda (o cümlədən taksidə), əyləncə yerlərində,
alış-veriş mərkəzlərində hesablaşmaları nağdsız qaydada həyata keçirmələrinə imkan
verən öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının (ödəniş kartları və ya elektron pullar)
yaradılması imkanlarının qiymətləndirilməsi və beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla
təkliflərin verilməsi

Xeyr
Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

Mərkəzi Bank

2019
II yarımillik

icra edilməmişdir
Xeyr

Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

Mərkəzi Bank

2020
I yarımillik

icra edilməmişdir
Xeyr

Bakı Nəqliyyat
Agentliyi
Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

Mərkəzi Bank

2018 - 2019

icra edilməmişdir

2018 IV rüb 2019 I rüb

icra edilməmişdir
Xeyr

Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

2019
II rüb

icra edilməmişdir
Xeyr
Xeyr

Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

Mərkəzi Bank

2019
III rüb

icra edilməmişdir
Xeyr

Bakı Nəqliyyat
Agentliyi

Mərkəzi Bank

2019
IV rüb

icra edilməmişdir
Xeyr

Dövlət Turizm
Agentliyi

Mərkəzi Bank, Bakı
Nəqliyyat Agentliyi

2019 - 2020

qismən icra
edilmişdir

Dövlət Turizm
Agentliyi

Mərkəzi Bank, Bakı
Nəqliyyat Agentliyi

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

1. Ölkəyə səfər edən xarici turistlərin nəqliyyatda (o cümlədən taksidə), əyləncə
yerlərində, alış-veriş mərkəzlərində hesablaşmaları nağdsız qaydada həyata keçirmələrinə
imkan verən öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının (ödəniş kartları və ya elektron
pullar) yaradılması imkanları qiymətləndirilmişdirmi?

Bəli

2.

Bəli

Beynəlxalq qabaqcıl təcrübə araşdırılmışdırmı?
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3. Aparılmış araşdırmalar və qiymətləndirmələr nəticəsində ölkədə tətbiqi müvafiq olan
yanaşmalar üzrə təkliflər verilmişdirmi?
2. Öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının yaradılması ilə bağlı mexanizmlərin (saziş,
müqavilə və s.) hazırlanması və tətbiqi
4. Öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının yaradılması ilə bağlı mexanizmlər (saziş,
müqavilə və s.) hazırlanmışdırmı?
5. Öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının yaradılması ilə bağlı hazırlanmış
mexanizmlər (saziş, müqavilə və s.) tətbiq edilmişdirmi?
3. Turist informasiya mərkəzlərində öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının (ödəniş
kartları və ya elektron pullar) satışının və geniş təbliğatının təşkili
6. Turist informasiya mərkəzlərində öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının (ödəniş
kartları və ya elektron pullar) satışı təşkil edilmişdirmi?
7. Turist informasiya mərkəzlərində öncədən ödənilmiş ödəniş məhsullarının (ödəniş
kartları və ya elektron pullar) təbliğat və təşviqatı təşkil edilmişdirmi?
4. Mobil tətbiqlərin istifadəyə verilməsi imkanlarının araşdırılması və hazırlanması
8.

Mobil tətbiqlərin istifadəyə verilməsi imkanları üzrə araşdırma aparılmışdırmı?

9.

Mobil tətbiqlər hazırlanmışdırmı?

5. Mobil tətbiqlərin istifadəyə verilməsi

Bəli
Dövlət Turizm
Agentliyi

Mərkəzi Bank, Bakı
Nəqliyyat Agentliyi

2019
II yarımillik

Bəli
Bəli
Dövlət Turizm
Agentliyi

2020

1. Debet ödəniş kartı funksiyalarını özündə birləşdirən və beynəlxalq standartlara
(“International Student Identity Card” – ISIC standartlarına) uyğun vahid tələbə biletlərinin
verilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi
1. Debet ödəniş kartı funksiyalarını özündə birləşdirən və beynəlxalq standartlara
(“International Student Identity Card” – ISIC standartlarına) uyğun vahid tələbə biletlərinin
verilməsi imkanlarının qiymətləndirilməsi aparılmışdırmı?
2. Debet ödəniş kartı funksiyasına malik tələbə biletləri ilə ictimai nəqliyyatda gediş
haqlarının ödənilməsi imkanının qiymətləndirilməsi

icra edilmişdir
Bəli
Bəli

Dövlət Turizm
Agentliyi

Mərkəzi Bank, Bakı
Nəqliyyat Agentliyi

2020
I yarımillik

icra edilməmişdir
Xeyr
Xeyr

Dövlət Turizm
Agentliyi

Mərkəzi Bank, Bakı
Nəqliyyat Agentliyi

Təhsil Nazirliyi

Mərkəzi Bank, Bakı
Nəqliyyat Agentliyi

2019 - 2020

Təhsil Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2019

2020
II yarımillik

10. Mobil tətbiqlər istifadəyə verilmişdirmi?
3.6.4. Tələbələrə smart tələbə kartlarının verilməsinin nəzərdən keçirilməsi

icra edilmişdir

icra edilməmişdir
Xeyr
qismən icra
edilmişdir
icra edilmişdir
Bəli

Təhsil Nazirliyi

Mərkəzi Bank, Bakı
Nəqliyyat Agentliyi

2020

qismən icra edilmişdir

2. Debet ödəniş kartı funksiyasına malik vahid tələbə biletləri ilə ictimai nəqliyyatda
gediş haqlarının ödənilməsi imkanının qiymətləndirilməsi aparılmışdırmı?

Xeyr

c) Vahid smart tələbə kartları ilə ictimai nəqliyyatda gediş haqlarının ödənilməsi üzrə
beynəlxalq qabaqcıl təcrübə öyrənilmişdirmi?

Bəli

e) Smart tələbə kartları ilə ictimai nəqliyyatda gediş haqlarının ödənilməsinə dair
Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları İttifaqı ilə müzakirələr aparılmışdırmı?

Bəli
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g) İctimai nəqliyyat xidməti göstərən dövlət və özəl təşkilatlarla məsləhətləşmələr
aparılmışdırmı?
j) Smart tələbə kartları ilə ictimai nəqliyyatda gediş haqlarının ödənilməsi üzrə yekun
təkliflər hazırlanmışdırmı?
m) Tədris müəssisələri tərəfindən ödənilən təqaüdlərin həmin kartlar vasitəsi ilə
aparılması təkliflərdə əks olunmuşdurmu?
3. Tədris müəssisələri tərəfindən ödənilən təqaüdlərin smart kartlar vasitəsilə verilməsi
təmin edilmişdirmi?
3.7. Mövcud elektron ödəniş xidmətlərinin effektivliyinin və təhlükəsizliyinin yüksəldilməsi
3.7.1. Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi”nin
tətbiqinin təşviq edilməsi

Mərkəzi Bank

1. Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi üzrə
beynəlxalq təcrübənin təhlili və təkliflərin verilməsi

Mərkəzi Bank

Xeyr
Xeyr
Bəli
Bəli
Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası
Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019-2020

icra edilmişdir

2019
I yarımillik

icra edilmişdir

1.
Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi üzrə
beynəlxalq təcrübənin təhlili aparılmışdırmı?
2.
Araşdırmaların nəticəsi olaraq aidiyyəti üzrə təkliflər verilmişdirmi?
2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi ilə bağlı normativ
hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim edilməsi

Bəli
Bəli
Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019
II yarımillik

icra vəziyyəti
qiymətləndirilmir

3.
Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya
Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla, “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqi ilə bağlı
normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?

icra vəziyyəti
qiymətləndirilmir

4.

icra vəziyyəti
qiymətləndirilmir

Hazırlanmış layihələr aidiyyəti üzrə təqdim edilmişdirmi?

3. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası ilə birgə layihənin bank sektoru ilə koordinasiya
olunması

Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019
IV rüb

5. Layihələr Azərbaycan Banklar Assosiasiyası (ABA) ilə koordinasiya edilmişdirmi?
4. Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqinə
başlanılması

Bəli
Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2020
I yarımillik

6.
Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi” tətbiq
edilmişdirmi?
5. Aşağı gəlirli əhali qrupları üçün pulsuz “Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqinin təşviq
edilməsi

icra edilmişdir

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2020
I-IV rüb

icra edilmişdir
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7.
“Baza bank xidmətləri paketi”nin tətbiqinin təşviq edilməsi üzrə tədbirlər
görülmüşdürmü?
3.7.2. Sosial ödənişlərin paylanması sahəsində banklararası rəqabət mühitinin
gücləndirilməsi
1. Bankların xidmət şəbəkələri ilə az əhatə olunmuş ərazilərdə pensiya və müavinətlərin
ödəniş kartları vasitəsilə paylanmasında “Azərpoçt” MMC-nin infrastrukturundan istifadə
olunması imkanlarının qiymətləndirilməsi

Bəli
Əmək və
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi
Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2018 - 2019

icra edilməmişdir

Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2018
IV rüb

icra edilməmişdir

1. Bankların xidmət şəbəkələri ilə az əhatə olunmuş ərazilərdə pensiya və müavinətlərin
ödəniş kartları vasitəsilə paylanmasında “Azərpoçt” MMC-nin infrastrukturundan istifadə
olunması imkanları qiymətləndirilmişdirmi?
2. Sosial ödənişləri həyata keçirən müvəkkil bankların sayının artırılması imkanlarının
araşdırılması

Xeyr
Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2019
I rüb

2. Sosial ödənişləri həyata keçirən müvəkkil bankların sayının artırılması imkanları üzrə
araşdırma aparılmışdırmı?
3.Vətəndaşlara bankların arasından sərbəst seçim etmək imkanının verilməsinin
nəzərdən keçirilməsi

Xeyr
Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2019
II rüb

3. Vətəndaşlara bankların arasından sərbəst seçim etmək imkanının verilməsi üzrə
araşdırma aparılmışdırmı?
4. Məqsədəmüvafiq hesab edildiyi təqdirdə vətəndaşlara bankların arasından sərbəst
seçim etmək imkanının verilməsinə dair müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi

icra edilməmişdir

icra edilməmişdir

Xeyr
Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2019
II yarımillik

4. Araşdırmaların nəticəsi olaraq vətəndaşlara bankların arasından sərbəst seçim etmək
imkanının verilməsinə dair müvafiq tədbirlər həyata keçirilmişdirmi?

icra edilməmişdir

Xeyr

3.7.3. Bankların İT sistemlərinə təhlükəsizlik tələblərinin gücləndirilməsi

Mərkəzi Bank

2019 - 2020

qismən icra
edilmişdir

1. Banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə normativ bazanın hazırlanması
məqsədilə Mərkəzi Banknın daxilində işçi qrupunun formalaşdırılması

Mərkəzi Bank

2019
I rüb

icra edilmişdir

1. Banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə normativ bazanın hazırlanması
məqsədilə işçi qrupu formalaşdırılmışdırmı?
2. Banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi

Bəli
Mərkəzi Bank

2019
II rüb

icra edilmişdir
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2. Banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizliyi üzrə beynəlxalq qabaqcıl təcrübə
öyrənilmişdirmi?
3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə mövcud
qaydaların yenilənməsi və yeni qaydaların layihələrinin hazırlanması

Bəli
Mərkəzi Bank

2019 III rüb 2020 I rüb

3. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla banklarda İT sistemlərinin təhlükəsizlik tələbləri üzrə yeni
qaydaların layihələri hazırlanmışdırmı?
4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələrinin Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilməsi

Bəli

Mərkəzi Bank

2020
II rüb

4. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmış normativ hüquqi aktların layihələri Azərbaycan
Respublikasının qanunlarına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarına
münasibətdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasına, Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarına münasibətdə, müvafiq olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə
və aidiyyəti mərkəzi icra hakimiyyəti orqanına təqdim edilmişdirmi?
5. Bankların müstəqil auditorlar tərəfindən aparılmış periodik və risk-əsaslı İT auditinə
tabe olması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi
5. Bankların müstəqil auditorlar tərəfindən aparılmış periodik və risk-əsaslı İT auditinə
tabe olması üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdirmi?
3.7.4. Ödəniş xidmətləri üzrə tarif siyasətinin optimallaşdırılması
1. Ödəniş xidmətləri üzrə mövcud tariflərin qiymətləndirilməsi, bu sahədə beynəlxalq
təcrübənin araşdırılması və təkliflərin verilməsi
1. Ödəniş xidmətləri üzrə mövcud tariflərin beynəlxalq qabaqcıl təcrübə ilə müqayisə
edilməklə qiymətləndirilməsi aparılmışdırmı?
2. Araşdırmaların nəticəsi olaraq aidiyyəti üzrə təkliflər verilmişdirmi?
2. Ödəniş xidməti haqlarının istehlakçılar üçün daha əlverişli olması istiqamətində zəruri
tədbirlərin görülməsi (ABA cəlb olunmaqla)
3. Ödəniş xidməti haqlarının istehlakçılar üçün daha əlverişli olması istiqamətində zəruri
tədbirlər görülmüşdürmü?
4. Tədbirlərin icrasına Azərbaycan Banklar Assosiasiyası cəlb olunmuşdurmu?

icra edilmişdir

icra edilmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

2020
II yarımillik

icra edilməmişdir
Xeyr

Mərkəzi Bank
Mərkəzi Bank

2019 - 2020
2019
I yarımillik

icra edilmişdir
icra edilmişdir
Bəli
Bəli

Mərkəzi Bank

2019 II
yarımillik-2020
I-IV rüb

icra edilmişdir
Bəli
Bəli
59

5. Ödəniş xidməti təchizatçıları üçün tarif siyasəti üzrə təşviqedici müddəalar təsbit
olunmuşdurmu?
3.8. Regionlarda və ucqar ərazilərdə maliyyə inklüzivliyinin artırılması
3.8.1. Rayon mərkəzlərindən kənar ərazilərdə əhali və biznesə maliyyə
xidmətlərindən istifadə imkanlarının yaradılması məqsədilə müvafiq infrastrukturun
genişləndirilməsinin nəzərdən keçirilməsi
1. Rayon mərkəzlərindən kənar ərazilərdə "ödəniş agenti" modelinin tətbiqi üzrə
beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və təkliflərin verilməsi
1. Rayon mərkəzlərindən kənar ərazilərdə"ödəniş agenti" modelinin tətbiqi üzrə
beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdırmı?
2. Araşdırmaların nəticəsi olaraq təkliflər hazırlanmışdırmı?
2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla, istehlakçılar üçün daha əlverişli ödəniş xidməti haqlarının
tətbiqi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və aidiyyəti üzrə təqdim
edilməsi

Bəli

Mərkəzi Bank

2018 -2020

qismən icra
edilmişdir

Mərkəzi Bank

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir
Bəli
Bəli

Mərkəzi Bank

2019
II yarımillik

3. İstehlakçılar üçün daha əlverişli ödəniş xidməti haqlarının tətbiqi ilə bağlı normativ
hüquqi aktların layihələri “normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Qanununun tələbləri nəzərə alınmaqla hazırlanmışdırmı?

Bəli

4. Hazırlanmış qanun layihələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanına aidiyyəti üzrə təqdim
edilmişdirmi?
3. "Ödəniş agenti" modeli üzrə banklarla və digər agentlərlə koordinasiyanın təşkili və
müzakirələrin aparılması
5. "Ödəniş agenti" modeli üzrə banklarla və digər agentlərlə müzakirələr və digər
koordinasiya xarakterli tədbirlər keçirilmişdirmi?

Mərkəzi Bank

4. Ölkədə "ödəniş agenti" modelinin tətbiqinə başlanılması

Mərkəzi Bank

6. "Ödəniş agenti" modelinin tətbiqinə başlanılmışdırmı?
3.8.2. Maliyyə inklüzivliyinin inkişaf etdirilməsində yeni metodların tətbiqinin təşviq
edilməsi
1. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının “ödəniş agenti” şəbəkəsinin fəaliyyətinin
genişləndirilməsinin təşviq edilməsi üzrə araşdırmanın aparılması və hüquqi bazanın
yaradılması ilə bağlı təkliflərin verilməsi

qismən icra edilmişdir

Xeyr
2020
I yarımillik

icra edilmişdir
Bəli

2020
I yarımillik

Mərkəzi Bank

2019 - 2020

Mərkəzi Bank

2019
I yarımillik

icra edilmişdir
Bəli
qismən icra
edilmişdir
icra edilmişdir

1. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının “ödəniş agenti” şəbəkəsinin
fəaliyyətinin genişləndirilməsinin təşviq edilməsi üzrə araşdırmalar aparılmışdırmı?

Bəli

2. Araşdırmaların nəticəsi olaraq hüquqi bazanın yaradılması ilə bağlı aidiyyəti üzrə
təkliflər verilmişdirmi?

Bəli
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2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və aidiyyəti
üzrə təqdim edilməsi

Mərkəzi Bank

2019
II yarımillik

3. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?
4. Hazırlanmış qanun layihələri müvafiq icra hakimiyyəti orqanına aidiyyəti üzrə təqdim
edilmişdirmi?
3. Ödəniş təşkilatı və elektron pul təşkilatları tərəfindən ödəniş agenti şəbəkəsinin
formalaşdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi

Bəli
Xeyr
Mərkəzi Bank

2020
I yarımillik

5. Ödəniş təşkilatı və elektron pul təşkilatları tərəfindən ödəniş agenti şəbəkəsinin
formalaşdırılması ilə bağlı görüləcək tədbirlərin siyahısı müəyyənləşdirilmişdirmi?
6. Müəyyənləşdirilmiş tədbirlərin icrasına başlanılmışdırmı?
4. Ödəniş agentlərinə ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi üzrə təlim və seminarların
keçirilməsi
7. Ödəniş agentlərinə ödəniş xidmətlərinin göstərilməsi üzrə təlim və seminarlar
keçirilmişdirmi?
3.9. Rəqəmsal ödənişlərin stimullaşdırılması
3.9.1. Təsərrüfat subyektlərinə və istehlakçılara nağdsız qaydada aparılan
əməliyyatlar üzrə müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi istiqamətində təkliflərin
hazırlanması
1. Təsərrüfat subyektlərinə və istehlakçılara nağdsız qaydada aparılan əməliyyatlar üzrə
müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübənin araşdırılması və yerli şəraitə
uyğun təkliflərin verilməsi

qismən icra edilmişdir

icra edilməmişdir
Xeyr
Xeyr

Mərkəzi Bank

2020
II yarımillik

icra edilməmişdir
Xeyr

İqtisadiyyat
Nazirliyi

2018 - 2019

icra edilmişdir

İqtisadiyyat
Nazirliyi

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

1. Təsərrüfat subyektlərinə və istehlakçılara nağdsız qaydada aparılan əməliyyatlar üzrə
müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasının Vergi
Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təcrübə araşdırılmışdırmı?

Bəli

2.

Bəli

Araşdırmaların nəticəsi olaraq aidiyyəti üzrə yerli şəraitə uyğun təkliflər verilmişdirmi?

2. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələrinin hazırlanması və aidiyyəti
üzrə təqdim edilməsi

İqtisadiyyat
Nazirliyi

2019
II yarımillik

icra edilmişdir

3. Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun
tələbləri nəzərə alınmaqla normativ hüquqi aktların layihələri hazırlanmışdırmı?

Bəli

4. Hazırlanmış hüquqi aktların layihələri aidiyyəti üzrə müvafiq icra hakimiyyətinə təqdim
edilmişdirmi?

Bəli
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3.9.2. İstehlakçıların nağdsız qaydada əməliyyatların aparılmasına təşviq edilməsi
1. Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədi ilə stimullaşdırıcı lotereyanın keçirilməsi
şərtlərinin hazırlanması və müvafiq nəzarət orqanı ilə razılaşdırılması
1. Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədi ilə stimullaşdırıcı lotereyanın
keçirilməsi şərtləri hazırlanmışdırmı?
2. Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədi ilə stimullaşdırıcı lotereyanın keçirilməsi

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

Mərkəzi Bank

2018 - 2020

icra edilmişdir

2018 IV rüb

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019 I
yarımillik

2. Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədi iləstimullaşdırıcı lotereya
keçirilmişdirmi?
3. Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədi ilə digər təşviqedici vasitələrin nəzərdən
keçirilməsi

Bəli
Mərkəzi Bank

İqtisadiyyat Nazirliyi,
Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2020

3. Nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədi ilə digər təşviqedici vasitələrin tətbiqi
üzrə araşdırma və təhlillər aparılmaqla təşviqedici tədbirlərin görülməsi istiqamətləri
müəyyənləşdirilmişdirmi?
4. Müəyyənləşdirilmiş istiqamətlər üzrə təşviqedici tədbirlər görülmüşdürmü?

Bəli
Mərkəzi Bank

1. Rəqəmsal bankçılıqda və maliyyə vasitəçiliyində innovasiyaların tətbiqində fərqlənmiş
bankların illik əsasda fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi

Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası
Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2018 - 2020

icra edilmişdir

2018-2020

icra edilmişdir

1. Rəqəmsal bankçılıqda və maliyyə vasitəçiliyində innovasiyaların tətbiqində fərqlənmiş
bankların illik əsasda fəaliyyətləri qiymətləndirilmişdirmi?

Bəli
Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019-2020

2. ABA-nın iştirakı ilə banklar tərəfindən internet və mobil bankçılıq xidmətlərinin
müştərilər arasında təşviqi üzrə tədbirlər həyata keçirilmişdirmi?
3. Banklar tərəfindən periodik əsasda müştərilərin məsafədən bank xidmətlərindən
məmnunluq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün sorğuların keçirillməsi
3. Banklar tərəfindən periodik əsasda müştərilərin məsafədən bank xidmətlərindən
məmnunluq səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün sorğular keçirilmişdirmi?

icra edilmişdir

Bəli

3.9.3. Rəqəmsal bankçılığın təşviqi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi

2. Banklar tərəfindən internet və mobil bankçılıq xidmətlərinin müştərilər arasında təşviqi
üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinin təşkili (ABA ilə birlikdə)

icra edilmişdir

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019-2020

icra edilmişdir
Bəli
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İSTİQAMƏT 4. RƏQƏMSAL ÖDƏNİŞLƏR ÜZRƏ MAARİFLƏNDİRMƏ VƏ TƏBLİĞATIN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ
icra edilmişdir
qismən icra edilmişdir
icra edilməmişdir

100%
0%
0%

Görülmüş işlər barədə qısa məlumat:
— Maliyyə savadlılığının yüksəldilməsi istiqamətində ümumi təhsil pilləsində tədris edilən “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi üçün dəstəkləyici vəsaitlər hazırlanmış, “Həyat bilgisi”
fənni tədris edən müəllimlərə müvafiq təlimlər təşkil olunmuş, qeyri-iqtisadi profilli ixtisaslar üzrə iqtisadiyyat fənninin tədrisi üçün əlavə resurslar hazırlanaraq tələbə və
müəllim heyətinin istifadəsinə verilmişdir. Orta ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinə rəqəmsal ödənişlər və onların üstünlüklərinə dair müxtəlif maarifləndirici
seminar və təlimlər təşkil olunmuş, iş yerlərində rəqəmsal ödənişlər haqqında zəruri biliklərin verilməsi üzrə seminar və təlim materialları hazırlanmış, rəqəmsal ödənişlər
haqqında ictimai məlumatlılığın artırılması məqsədilə kütləvi təbliğat və təşviqat kompaniyaları keçirilmişdir.
— Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri sahəsində bank mütəxəssislərinin, bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının və ödəniş sistemi operatorları mütəxəssislərinin bilik və
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər icra edilmişdir. “Maliyyə savadlılığı” ayı çərçivəsində informasiya materiallarının dərc edilməsi, verilişlərin hazırlanması,
sosial şəbəkələrdən aktiv istifadə olunması, təlimlərin keçirilməsi təmin edilmişdir. Kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə edilməklə ölkə miqyasında rəqəmsal
ödənişlərlə bağlı təbliğat kampaniyalarının keçirilməsi təmin edilmişdir. Bank və sığorta məhsul və xidmətləri, habelə tarifləri (o cümlədən bankların təklif etdiyi ödəniş kartları
və onların özəllikləri) barədə məlumatlar təqdim edən axtarış sistemi istifadəyə verilmiş və axtarış sistemi üzrə məlumatların yenilənməsi və əlavə materiallarla zənginliyinin
təmin edilməsi üzrə tədbirlər icra edilmişdir.

4.1. Maliyyə savadlılığının yüksəldilməsi
4.1.1. Şagird, müəllim və tələbələrə rəqəmsal ödəniş xidmətləri haqqında zəruri
biliklərin verilməsi
1. Ümumi təhsil pilləsində tədris edilən “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi üçün dəstəkləyici
vəsaitlərin hazırlanması

Təhsil Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2018 - 2020

icra edilmişdir

Təhsil Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

1. Ümumi təhsil pilləsində tədris edilən “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi üçün dəstəkləyici
vəsaitlər hazırlanmışdırmı?
2. “Həyat bilgisi” fənni tədris edən müəllimlərə müvafiq təlimlər təşkil olunması
2.

Bəli
Təhsil Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2019
II yarımillik

“Həyat bilgisi” fənni tədris edən müəllimlərə müvafiq təlimlər təşkil olunmuşdurmu?

3. Qeyri-iqtisadi profilli ixtisaslar üzrə iqtisadiyyat fənninin tədrisi üçün əlavə resurslar
hazırlanaraq tələbə və müəllim heyətinin istifadəsinə verilməsi
3. Qeyri-iqtisadi profilli ixtisaslar üzrə iqtisadiyyat fənninin tədrisi üçün əlavə resurslar
hazırlanmışdırmı?
4. Orta ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinə rəqəmsal ödənişlər və
onların üstünlüklərinə dair müxtəlif maarifləndirici seminar və təlimlərin təşkil olunması

icra edilmişdir
Bəli

Təhsil Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2020
I yarımillik

icra edilmişdir
Bəli

Təhsil Nazirliyi

Mərkəzi Bank

2020
II yarımillik

icra edilmişdir
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4. Orta ixtisas təhsili və ali təhsil müəssisələrinin tələbələrinə rəqəmsal ödənişlər və
onların üstünlüklərinə dair müxtəlif maarifləndirici seminar və təlimlər təşkil
olunmuşdurmu?

4.1.2. İş yerlərində rəqəmsal ödənişlər haqqında zəruri biliklərin verilməsi

1. Banklarla birlikdə iş yerlərində rəqəmsal ödənişlər haqqında zəruri biliklərin verilməsi
üçün seminar və təlim materiallarının hazırlanması
1. İş yerlərində rəqəmsal ödənişlər haqqında zəruri biliklərin verilməsi üçün seminar və
təlim materialları hazırlanmışdırmı?

2. Banklarla birlikdə dövlət və özəl təşkilat, biznes strukturları və qeyri-hökumət
təşkilatlarında çalışan işçi heyətində rəqəmsal ödənişlər üzrə praktiki vərdişlərin
aşılanmasına yönəlmiş maarifləndirici seminar və təlimlərin təşkil olunması

2. Dövlət və özəl təşkilat, biznes strukturları və qeyri-hökumət təşkilatlarında çalışan
işçi heyətində rəqəmsal ödənişlər üzrə praktiki vərdişlərin aşılanmasına yönəlmiş
maarifləndirici seminar və təlimlər təşkil olunmuşdurmu?
4.1.3. Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri sahəsində bank mütəxəssislərinin bilik və
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi
1. Xarici və yerli ekspertlərin iştirakı ilə rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank
mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə təlim və seminar
materiallarının hazırlanması

Bəli

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi,Təhsil
Nazirliyi, Əmək və
Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi
Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

Mərkəzi Bank

2019 - 2020

icra edilmişdir

2019
I yarımillik

icra edilmişdir
Bəli

Mərkəzi Bank

Maliyyə Nazirliyi,
İqtisadiyyat
Nazirliyi,Təhsil Nazirliyi,
Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyi
Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

Bəli
Mərkəzi Bank

2018 - 2020

icra edilmişdir

Mərkəzi Bank

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir

1. Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsi məqsədilə təlim və seminar materialları hazırlanmışdırmı?
2. Xarici və yerli ekspertlərin iştirakı ilə rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank
mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə təlim və seminarların
təşkil olunması

icra edilmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

icra edilmişdir
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2. Rəqəmsal bankçılıq xidmətləri üzrə bank mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının
təkmilləşdirilməsi məqsədilə təlim və seminarlar təşkil olunmuşdurmu?
4.1.4. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının və ödəniş sistemi operatorları
mütəxəssislərinin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi
1. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının və ödəniş sistemi operatorlarının bilik və
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə müxtəlif təlim, konfrans və seminar
materiallarının hazırlanması
1. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının və ödəniş sistemi operatorlarının bilik
və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə təlim, konfrans və seminar materialları
hazırlanmışdırmı?
2. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının və ödəniş sistemi operatorlarının bilik və
bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə müxtəlif təlim, konfrans və seminarların təşkil
olunması
2. Bank olmayan ödəniş xidməti təchizatçılarının və ödəniş sistemi operatorlarının bilik
və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə təlim, konrans və seminarlar təşkil
olunmuşdurmu?
4.2. Rəqəmsal ödənişlər haqqında ictimai məlumatlılığın artırılması
4.2.1. Ölkə miqyasında rəqəmsal ödənişlərlə bağlı təbliğat kampaniyalarının
keçirilməsi
1. Hər ilin noyabr ayında keçirilən “Maliyyə savadlılığı” ayı çərçivəsində müxtəlif tədbirlər
keçirilməsi, informasiya materiallarının dərc edilməsi, verilişlərin hazırlanması, sosial
şəbəkələrdən aktiv istifadə olunması
1. Hər ilin noyabr ayında keçirilən “Maliyyə savadlılığı” ayı çərçivəsində tədbirlər
keçirilmişdirmi?
2. İxtisaslaşmış reklam agentliyi cəlb olunmaqla ölkə üzrə kütləvi təbliğat və təşviqat
kampaniyasının keçirilməsi
2. İxtisaslaşmış reklam agentliyi cəlb olunmaqla ölkə üzrə kütləvi təbliğat və təşviqat
kampaniyası keçirilmişdirmi?
3. Kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə edilməklə ölkə miqyasında
rəqəmsal ödənişlərlə bağlı təbliğat kampaniyalarının keçirilməsi
3. Kütləvi informasiya vasitələrinin imkanlarından istifadə edilməklə ölkə miqyasında
rəqəmsal ödənişlərlə bağlı təbliğat kampaniyaları keçirilmişdirmi?

Bəli
Mərkəzi Bank

2018 - 2020

icra edilmişdir

Mərkəzi Bank

2018 IV rüb 2019 I
yarımillik

icra edilmişdir
Bəli

2019 II
yarımillik 2020 II
yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir

Bəli

Mərkəzi Bank

Milli Televiziya və
Radio Şurası

2018 - 2020

icra edilmişdir

Mərkəzi Bank

Milli Televiziya və Radio
Şurası

2018 IV rüb 2020 IV rüb

icra edilmişdir
Bəli

2019
I yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir
Bəli

2020 I
yarımillik

Mərkəzi Bank

icra edilmişdir
Bəli

4.2.2. Maliyyə məhsul və xidmətləri barədə axtarış sisteminin yaradılmasının
nəzərdən keçirilməsi

Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019 - 2020

icra edilmişdir

1. Bank və sığorta məhsul və xidmətləri, habelə tarifləri (o cümlədən bankların təklif etdiyi
ödəniş kartları və onların özəllikləri) barədə məlumatları ictimailəşdirən, həmçinin onların
müqayisəsinə imkan verən və nağdsız ödənişləri stimullaşdıran axtarış sisteminin
istifadəyə verilməsi

Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2019
I yarımillik

icra edilmişdir
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1. Bank və sığorta məhsul və xidmətləri, habelə tarifləri (o cümlədən bankların təklif
etdiyi ödəniş kartları və onların özəllikləri) barədə məlumatlar təqdim edən axtarış sistemi
istifadəyə verilmişdirmi?
2. Axtarış sistemi üzrə məlumatların yenilənməsi və daha da zənginləşdirilməsi
2. Axtarış sistemi üzrə məlumatların yenilənməsi və əlavə materiallarla zənginliyinin
təmin edilməsi üzrə tədbirlər görülmüşdürmü?

Bəli
Mərkəzi Bank

Tövsiyə edilir:
Azərbaycan Banklar
Assosiasiyası

2020
I rüb

icra edilmişdir
Bəli
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