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ÖN SÖZ 

Hesabat dövrü әrzindә ödәniş sistemlәrinin sabit vә etibarlı fәaliyyәtinin tәmin edilmәsi 
Mәrkәzi Bankın fәaliyyәtinin prioritet istiqamәtlәrindәn biri olmuşdur. Milli ödәniş sisteminin 
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn yaradılan vә idarә edilәn әsas komponentlәrinin davamlı vә tәhlükәsiz 
fәaliyyәti tәmin edilmişdir. Qlobal rәqәmsallaşma nәticәsindә kiber tәhdidlәrin artdığı bir dövrdә 
sistemlәrin kiber hücumlara qarşı davamlılığının artırılması diqqәt mәrkәzindә saxlanılmışdır. 

2022-ci ilin birinci yarımili әrzindә Milli Ödәniş Sisteminin әsas komponentlәri olan Real 
vaxt rejimindә banklararası hesablaşmalar sistemi (AZIPS) vә Xırda ödәnişlәr üzrә hesablaşma 
klirinq sistemi (XÖHKS) vasitәsilә hәyata keçirilәn ödәnişlәrin ümumi hәcmi 128.2 mlrd. manat 
(ÜDM-in 2 misli), ödәnişlәrin sayı isә 38.8 mln. әdәd olmuşdur.  

Büdcә vә kütlәvi xidmәtlәr üzrә ödәnişlәrin mәrkәzlәşdirilmiş qaydada toplanması üçün 
yaradılmış Hökumәt ödәniş portalının (HÖP) imkanlarının genişlәndirilmәsi hesabat dövründә 
davam etdirilmişdir. Hazırda bu infrastruktura 11 mәrkәzi icra hakimiyyәti orqanı, 3 dövlәt 
agentliyi, 4 kommunal xidmәti müәssisәsi, 5 stasionar vә mobil rabitә operatoru, 122 mәhkәmә 
orqanı, 19 sığorta şirkәti, 1438 bәlәdiyyә orqanı, 100-dәn çox ali vә orta ixtisas tәhsil 
müәssisәsi vә digәr sosial әhәmiyyәtli qurumlar inteqrasiya olunmuşdur. HÖP-ә inteqrasiya 
olunmuş qurumlar üzrә 1100-dәn çox xidmәt üzrә ödәnişlәrin toplanması tәmin olunur. Bu 
xidmәtlәr üzrә ödәnişlәrin 26 bank vә “Azәrpoçt” MMC-nin 2500-dәn çox filial vә şöbәlәrindә, 
4000-ә yaxın ödәniş terminalında nağd vә nağdsız formada aparıması imkanı mövcuddur.  

Hesabat dövründә kart infrastrukturunun inkişafında da müsbәt tendensiya davam etmiş, 
habelә Banklararası Kart Mәrkәzinin (BKM) fәaliyyәtinin davamlılığı tәmin edilmişdir. 2022-ci ilin 

I yarımili әrzindә BKM üzәrindәn 84.6 milyon kart әmәliyyatı aparılmış, hәmçinin milli valyutada 
hәyata keçirilmiş әmәliyyatların hәcmi 4.1 mlrd. manat, xarici valyutada isә 14.7 mln. ABŞ 
dolları vә 4.7 mln. avro tәşkil etmişdir. 

Müasir dövrün әsas çağırışlarından olan elektron bankçılıq xidmәtlәri üzrә statistik 
göstәricilәrdә ciddi irәlilәyişlәr nәzәrә çarpmışdır. Hesabat dövründә elektron bankçılıq 
vasitәsilә cari hesablardan aparılmış köçürmәlәrin ümumi sayı 54.9 mln. әdәd, hәcmi isә 111 
mlrd. manat tәşkil etmişdir. 2021-ci ilin müvafiq dövrü ilә müqayisәdә köçürmәlәrin sayı 2.8 
dәfә, hәcmi isә 71% artmışdır.  

Hesabat dövrü әrzindә 24/7 rejimindә fәaliyyәt göstәrәn Ani Ödәnişlәr Sisteminin (AÖS) 
әhatә dairәsi vә funksionallıqları genişlәndirilmişdir. Fiziki vә hüquqi şәxslәr, habelә dövlәt 
orqanları arasında hesablaşmaların bank hesabları üzәrindәn sadәlәşdirilmiş identifikatorlar 
vasitәsilә (FİN, VÖEN, mobil nömrә, e-poçt) aparılmasına imkan verәn AÖS-ә hesabat 
dövrünün sonuna 24 bank, “Azәrpoçt” MMC, Maliyyә Nazirliyinin Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyi 
vә İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondu inteqrasiya olunmuşdur.  

 “Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının 2021-2023-cü illәr üçün Rәqәmsal Ödәniş 
Strategiyası”nda nәzәrdә tutulan “Maliyyә infrastrukturunda ISO20022 beynәlxalq standartının 
tәtbiqi” layihәsi çәrçivәsindә Real Vaxt Rejimindә Banklararası Hesablaşmalar Sisteminin 
(AZIPS) vә Xırda Ödәnişlәr üzrә Hesablaşma Klirinq Sistemi (XÖHKS) üzrә ISO20022 
standartına uyğun mәlumat formatları (MX) vә müvafiq konvertasiya qaydalarının hazırlanması 
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üzrә işlәr layihәnin Tәdbirlәr Planına uygun hәyata keçirilmişdir. 25 aprel 2022-ci il tarixindәn 
başlayaraq AZIPS-dә yeni mesaj formatları tәtbiq olunmuşdur. AZIPS iştirakçıları olan 
tәşkilatların informasiya sistemlәri arasında mәlumat mübadilәsinin ISO20022 standartına 
uyğun yeni formatlar әsasında aparılması üçün funksional imkan yaradılmışdır. XÖHKS-ün 
ISO20022 standartı ilә çalışan yeni versiyası әsasında test mühitinin hazırlanması vә banklar 
üçün nәzәrdә tutulan iş yerlәrinin tәkmillәşdirilmәsi üzrә işlәrin ilkin mәrhәlәsi dә başa 
çatdırılmışdır.  

Nәqliyyat sektorunda nağdsız ödәnişlәrә keçidin tәşviq edilmәsi mәqsәdilә Mәrkәzi 
Bank, “Azәrbaycan Dәmir Yolları” QSC, “Visa” beynәlxalq kart tәşkilatı vә “Azәrbaycan 
Beynәlxalq Bankı” ASC arasında imzalanmış әmәkdaşlıq memorandumu çәrçivәsindә icrasına 
2020-ci ildә start verilmiş “Ölkәnin dәmir yollarında gediş haqlarının tәmassız bank kartları ilә 
ödәnilmәsi” layihәsi çәrçivәsindә Abşeron dairәvi dәmir yol xәttinin bütün stansiyalarında 
ümumilikdә 91 әdәd kart oxuyucu qurğu quraşdırılmışdır. Hesabat dövründә sәrnişinlәr 
tәrәfindәn dәmir yollarında tәmassız bank kartları vasitәsilә hәyata keçirilәn ödәnişlәrin sayı 
206.5 min әdәd, hәcmi isә 170.4 min manat tәşkil etmişdir. Bununla yanaşı, “MasterCard” 
beynәlxalq kart tәşkilatının cәlbi ilә Şamaxı şәhәr nәqliyyatında reallaşdırılmış pilot layihә 
çәrçivәsindә gediş haqlarının bank kartları ilә nağdsız qaydada ödәnilmәsi imkanı 
yaradılmışdır. Hesabat dövründә müvafiq layihә üzrә nağdsız ödәnişlәrin sayı 693 min әdәd, 
hәcmi isә 262 min manat olmuşdur. Bakı şәhәrindә nәqliyyatda gediş haqlarının ödәnilmәsi 
üçün istifadә edilәn “BakıKart”-ın balansının artırılması mәqsәdilә hesabat dövründә hәyata 
keçirilәn nağdsız ödәnişlәrin sayı 550 min әdәd, hәcmi isә 1.76 mln. manat tәşkil etmişdir. 

Mәrkәzi Bank rәqәmsal ödәnişlәrin әhatәliliyinin artırılması mәqsәdilә beynәlxalq 
tәşkilatlar ilә qurulmuş әmәkdaşlıq münasibәtlәrinin genişlәndirilmәsini hesabat dövründә dә 
diqqәt mәrkәzindә saxlamışdır. Mәrkәzi Bankın tәşәbbüsü, bank sektoru vә beynәlxalq kart 
tәşkilatlarının dәstәyi ilә ölkәdә tәmassız ödәniş hәllәrinin çeşidinin artırılması vә innovativ 
texnologiyaların tәtbiqi mәqsәdilә 2021-ci ildә ölkәmizdә aktivlәşdirilmiş “ApplePay” ödәniş 
hәlli vasitәsilә hesabat dövründә aparılan ödәnişlәrin sayı 6.9 mln. әdәd, hәcmi isә 121.3 mln. 
manat olmuşdur. Cari ildә digәr innovativ ödәniş xidmәti tәhcizatçılarının da ölkә bazarına cәlb 
edilmәsi istiqamәtindә aktiv işlәr aparılır. 

Hesabat dövründә nağdsız ödәnişlәr üzrә maariflәndirmә, tәbliğat vә tәşviqat mәsәlәlәri 
dә diqqәt mәrkәzindә saxlanılmışdır. Mәrkәzi Bank tәrәfindәn rәqәmsal ödәnişlәrdәn 
istifadәnin tәşviqi vә әhalidә nağdsız ödәniş vәrdişlәrinin formalaşdırılması istiqamәtindә 
beynәlxalq kart tәşkilatları vә aidiyyәti qurumlar ilә birlikdә çoxsaylı stimullaşdırıcı vә 
maariflәndirici tәdbirlәr hәyata keçirilmişdir. Beynәlxalq kart tәşkilatları ilә birgә әmәkdaşlıq 
çәrçivәsindә maliyyә savadlılığının güclәndirilmәsi, ölkәmiqyaslı rәqәmsal ödәnişlәr ilә bağlı 
mәlumatlılığın artırılması mәqsәdilә hesabat dövründә 200-ә yaxın mәktәbli üçün “Bankçılıq 
vә rәqәmsal ödәnişlәr” mövzusunda virtual kurslar tәşkil olunmuşdur. Eyni zamanda ali tәhsil 
müәssisәlәrinin 500-ә yaxın işçi vә müәllim heyәti üçün "Rәqәmsal ödәnişlәrin üstünlüklәri” 
mövzusunda silsilә vebinarlar tәşkil edilmişdir.  
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1. ÖDӘNİŞ SİSTEMLӘRİ ÜZRӘ GÖSTӘRİCİLӘR 

1.1. Milli Ödəniş Sistemi üzrə göstəricilər 

2022-ci ilin 6 ayı әrzindә ölkәdә Milli Ödәniş Sistemi (AZİPS, XÖHKS) vasitәsilә aparılan 
әmәliyyatların ümumi hәcmi 128.2 mlrd. manat, sayı isә 38.8 mln. әdәd tәşkil etmişdir.           

Hesabat dövrü әrzindә Milli Ödәniş Sisteminin әsas komponentlәri olan iri vә tәcili 
ödәnişlәr üzrә AZİPS vasitәsilә keçәn ödәnişlәrin sayı 0.6 mln. әdәd, hәcmi 109.4 mlrd. manat, 
xırda vә daim tәkrarlanan ödәnişlәrin elektron daşıyıcılarla hәyata keçirilmәsinә imkan verәn 
XÖHKS üzrә isә ödәnişlәrin sayı 38.2 mln. әdәd, hәcmi 18.8 mlrd. manat olmuşdur. 2021-ci 
ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә aparılan әmәliyyatların sayında AZİPS üzrә 27%, XÖHKS üzrә 
isә 8.9% artım, hәcmindә isә müvafiq olaraq 31.5% vә 23% artım olmuşdur. 

Milli Ödәniş Sistemi vasitәsilә kommersiya bankları tәrәfindәn aparılmış köçürmәlәrin 
sayı vә hәcmi 2021-ci ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә müvafiq olaraq 9.2% vә 39.1% artmışdır. 

 
 

Milli Ödəniş Sistemi vasitəsilə aparılan ödəniş əməliyyatlarının iştirakçılar üzrə bölgüsü 
 

Milli Ödəniş 
Sistemi iştirakçıları 

2021-ci il 
6 ay üzrə 

2022-ci il 
6 ay üzrə 

Artma/Azalma (%)

Ödənişlərin sayı (min әdәd) 

AZİPS üzrə 471.3 598.7  27% 

Mәrkәzi Bank 5.24 5.20 -0.8% 

Kommersiya bankları 336.6 456.8 35.7% 

Digәr iştirakçılar1 129.5 136.6 5.5% 

XÖHKS üzrə 35,059.1 38,175.9 8.9% 

Mәrkәzi Bank 25.7 28.5 10.9% 

Kommersiya bankları 34,888.9 37,997.6 8.9% 

Digәr iştirakçılar2 144.4 149.9 3.8% 

Ödənişlərin həcmi (mln. manat) 

AZİPS üzrə 83,173 109,381 31.5% 

Mәrkәzi Bank 13,982 15,363 9.9% 

Kommersiya bankları 52,542 75,650 44% 

Digәr iştirakçılar 16,649 18,368 10.3% 

XÖHKS üzrə 15,318 18,842 23% 

                                                            
1 AZİPS üzrә digәr iştirakçılar dedikdә, Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyi, Milli Depozit Mәrkәzi, “Aqrarkredit” BOKT 
nәzәrdә tutulur. 
 

2 XÖHKS üzrә digәr iştirakçılar dedikdә, İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondu, Dövlәt Xәzinәdarlığı Agentliyi, 
“Aqrarkredit” BOKT nәzәrdә tutulur. 
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Mәrkәzi Bank 278 370 33.1% 

Kommersiya bankları 12,648 15,006 18.6% 

Digәr iştirakçılar 2,392 3,466 44.9% 

 

1.2. Hökumət Ödəniş Portalı üzrə göstəricilər 

Büdcә ödәnişlәri vә kütlәvi xidmәtlәr üzrә ödәnişlәrin mәrkәzlәşdirilmiş qaydada 
toplanılması üçün yaradılmış HÖP-ün imkanlarının genişlәndirilmәsi davam etdirilmişdir. HÖP 
üzәrindәn 2022-ci ilin 6 ayı әrzindә hәyata keçirilәn әmәliyyatların ümumi hәcmi 2.3 mlrd. 
manat tәşkil etmişdir vә bu әmәliyyatların 64%-i nağdsız formada aparılmışdır. Әmәliyyatların 
ümumi hәcmi 2021-ci ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 18%, o cümlәdәn nağdsız әmәliyyatların 
hәcmi 36% artmışdır. 

 
HÖP vasitəsilə aparılan əməliyyatların həcmi (mln. manatla) 

 
 

HÖP-də aparılan əməliyyatların sayı (min ədəd) 
 

 

 

855 815 

1,061 
1,442 

1,916 

2,257 

I yarımil 2021 I yarımil 2022

Nağd Nağdsız

16,072 15,782 

14,398 17,130 

30,470 
32,912 

I yarımil 2021 I yarımil 2022

Nağd Nağdsız
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1.3. Ani Ödənişlər Sistemi üzrə göstəricilər 

 AÖS vasitәsilә 2022-ci ilin 6 ayı әrzindә hәyata keçirilәn ödәnişlәrin sayı 133 min әdәd, 
hәcmi isә 225 mln. manat olmuşdur.  

2022-ci ilin 6 ayı әrzindә “QR kod” vasitәsilә hәyata keçirilәn ödәnişlәrin sayı 1.7 min 
әdәd, hәcmi isә 5.8 min manat olmuşdur. 

 
AÖS vasitəsilə aparılan əməliyyatların sayı (min ədəd) və həcmi (mln. manatla) 

 
 

2. ÖDӘNİŞ KARTLARI ÜZRӘ GÖSTӘRİCİLӘR*3 

2.1. Ödəniş kartlarından istifadə göstəriciləri 

Ölkәdә nağdsız ödәnişlәrin aparılmasında bank kartları әsas ödәniş alәti kimi istifadә 
olunur. 2022-ci ilin 6 ayı üzrә ölkәdә nağdsız ödәnişlәrin hәcmi әhәmiyyәtli dәrәcәdә artmış, 
tәmassız texnologiyaların, elektron ticarәtin istifadәsi genişlәnmişdir. Belә ki, 01.07.2022-ci il 
tarixinә dövriyyәdә olan ödәniş kartlarının sayı 12.7 mln. әdәd tәşkil etmiş vә bu kartların 
69.4%-i tәmassız ödәnişlәri dәstәklәmişdir. Ödәniş kartlarının 88%-ni (11.1 mln. әdәd) debet 
kartlar, 12%-ni (1.6 mln. әdәd) isә kredit kartları tәşkil etmişdir. 2021-ci ilin analoji dövrü ilә 
müqayisәdә ödәniş kartlarının sayı 21%, o cümlәdәn tәmassız kartların sayı 64% artmışdır.  

 
Ödəniş kartlarının dinamikası (min ədəd) 

 
                                                            
* “Azәrpoçt” MMC-nin xidmәt şәbәkәsi nәzәrә alınmaqla 
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Debet kartların məhsul növləri üzrə strukturu (min ədəd)  

 
2022-ci ilin 6 ayı әrzindә ölkә daxilindә ödәniş kartları ilә aparılmış әmәliyyatların ümumi 

hәcmi 2021-ci ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 54.5% artaraq 24.6 mlrd. manat, o cümlәdәn 
nağdsız ödәnişlәrin hәcmi 2.2 dәfә artaraq 9.9 mlrd. manat olmuşdur. Ödәniş kartları ilә 
aparılmış ölkәdaxili әmәliyyatlarda nağdsız hesablaşmaların xüsusi çәkisi 2021-ci ilin analoji 
dövrü ilә müqayisәdә 12.2% bәndi yüksәlәrәk 40.4%-ә bәrabәr olmuşdur.  

Ölkәdә ödәniş kartları ilә aparılan nağdsız ödәnişlәrin böyük hissәsi elektron ticarәt 
әmәliyyatlarının payına düşmüşdür. 2022-ci ilin 6 ayı әrzindә ölkәdaxili elektron ticarәt 
әmәliyyatlarının sayı ötәn ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 2.3 dәfә artaraq 105 mln. әdәd, 
hәcmi isә 2.8 dәfә artaraq 7.4 mlrd. manat olmuşdur. 

 
Elektron ticarətin həcminin dinamikası (mln. manat) 
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Tәsәrrüfat subyektlәrindә 2022-ci ilin 6 ayı әrzindә POS-terminal vasitәsilә aparılan 
nağdsız әmәliyyatların sayı ötәn ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 93% artaraq 82.4 mln. әdәd, 
hәcmi isә 41.2% artaraq 2.5 mlrd. manat olmuşdur. O cümlәdәn, 2022-ci ilin 6 ayı әrzindә POS-
terminallarla aparılan tәmassız ödәnişlәrin sayı ötәn ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 2.8 dәfә 
artaraq 73.3 mln. әdәd, hәcmi isә 2.1 dәfә artaraq 2 mlrd. manat olmuşdur.  
 

POS-terminal vasitəsilə aparılan ölkədaxili nağdsız əməliyyatların dinamikası 

 
 

2.2. Kart infrastrukturu üzrə göstəricilər 

Hesabat dövründә kart infrastrukturunun inkişafında da müsbәt tendensiya müşahidә 
edilmişdir.  

 
Ödəniş infrastrukturunun inkişaf dinamikası 
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07.01.2022-ci il tarixinә ölkәdә quraşdırılmış bankomatların sayı ötәn ilin analoji dövrü 
ilә müqayisәdә 4.6% artaraq 2998 әdәd olmuşdur. 

 
İqtisadi rayonlar üzrə bankomatların yerləşmə cədvəli 

İqtisadi rayonlar Cəmi 

ondan 

nağd pul 
qəbul edən 
(cash-in) 

valyuta 
mübadiləsini 

həyata 
keçirmə 

funksiyalı 
(kart istifadə 
olunmadan) 

qəbul 
edilmiş pulu 

yenidən 
dövriyyəyə 
buraxma 
funksiyalı 
(recycle) 

təmassız 
ödənişləri 
qəbul etmə 
funksiyalı 

Bakı  1 580 276 208 273 321
Naxçıvan  120 1 - 5 5
Abşeron-Xızı  200 20 8 14 29
Dağlıq Şirvan  49 1 1 2 1
Gәncә-Daşkәsәn  161 16 6 14 11
Qarabağ  99 1 1 4 3
Qazax-Tovuz  122 3 3 8 4
Quba-Xaçmaz  109 9 2 9 5
Lәnkәran-Astara  105 3 2 5 2
Mәrkәzi Aran  140 3 2 6 4
Mil-Muğan  78 1 - - -
Şәki-Zaqatala  132 6 4 5 5
Şәrqi Zәngәzur  4 - - 1 0

Şirvan-Salyan  99 4 3 6 3
CӘMİ 2 998 344 240 352 393

 
 

Bankomatlarda regionlar üzrə aparılmış əməliyyatlar üzrə göstəricilər 

İqtisadi rayonlar 
Әməliyyatların sayı  

(mln. ədəd) 
Әməliyyatların həcmi  

(mln. manat) 

Bakı  34.9 8186
Naxçıvan  1.4 352
Abşeron-Xızı  3.3 721
Dağlıq Şirvan  0.9 206
Gәncә-Daşkәsәn  3.4 755
Qarabağ  2.4 560
Qazax-Tovuz  2.3 614
Quba-Xaçmaz  1.7 385
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Lәnkәran-Astara  2.3 546
Mәrkәzi Aran  2.7 600
Mil-Muğan  1.8 391
Şәki-Zaqatala  2.0 542
Şәrqi Zәngәzur  0.1 15

Şirvan-Salyan  2.0 447
CӘMİ 61.2 14 321

 
01.07.2022-ci il tarixinә ölkәdә 70 814 POS-terminal dövriyyәdә olmuşdur vә son 1 il 

әrzindә müvafiq göstәrici 17% yüksәlmişdir. Tәmassız ödәnişlәri qәbul edәn POS-terminalların 
sayı isә müvafiq dövr әrzindә 49% artaraq 58 204 әdәd tәşkil etmişdir. 
           

İqtisadi rayonlar üzrə POS-terminalların yerləşmə cədvəli 

İqtisadi rayonlar Cəmi 
ondan 

təmassız ödəniş qəbul edən 

Bakı     40 672    32 994
Naxçıvan     1624 658
Abşeron-Xızı     2 677    2 104
Dağlıq Şirvan      540     360
Gәncә-Daşkәsәn     2 414    1 623
Qarabağ  1207 788
Qazax-Tovuz     2 231     524
Quba-Xaçmaz     1 520     937
Lәnkәran-Astara     2 309     905
Mәrkәzi Aran     1 125     838
Mil-Muğan      380     281
Şәki-Zaqatala     2 147    1 363
Şәrqi Zәngәzur      5     5

Şirvan-Salyan     2 327     539
CӘMİ    61 178    43 919

 
 

POS-terminallarda regionlar üzrə aparılmış əməliyyatlar üzrə göstəricilər 
 

İqtisadi rayonlar 
Әməliyyatların sayı  

(mln. ədəd) 
Әməliyyatların həcmi  

(mln. manat) 

Bakı  66.8 2789
Naxçıvan  0.4 29
Abşeron-Xızı  6.5 168
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Dağlıq Şirvan  1.2 23
Gәncә-Daşkәsәn  2.1 89
Qarabağ  0.4 27
Qazax-Tovuz  0.7 35
Quba-Xaçmaz  1.1 61
Lәnkәran-Astara  0.7 37
Mәrkәzi Aran  1.0 43
Mil-Muğan  0.3 14
Şәki-Zaqatala  0.9 47
Şәrqi Zәngәzur  0 0

Şirvan-Salyan  0.5 24
CӘMİ 82.5 3 386

 
01.07.2022-ci il tarixinә banklar tәrәfindәn quraşdırılmış özünәxidmәt terminallarının 

sayı ötәni ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 4.3% azalaraq 1845 әdәd tәşkil etmişdir. 
 

İqtisadi rayonlar üzrə özünəxidmət terminallarının yerləşmə cədvəli 

İqtisadi rayonlar Cəmi 
ondan 

ödənişi kartla qəbul edən 

Bakı      960     185  
Naxçıvan  104 12
Abşeron-Xızı      124     14
Dağlıq Şirvan      38     4
Gәncә-Daşkәsәn      86     13
Qarabağ      55     14
Qazax-Tovuz      51     8
Quba-Xaçmaz  98 12
Lәnkәran-Astara      67     6
Mәrkәzi Aran      81     13
Mil-Muğan      38     8
Şәki-Zaqatala      81     14
Şәrqi Zәngәzur  - -

Şirvan-Salyan      62     8
CӘMİ 1 845  311
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Özünəxidmət terminallarında regionlar üzrə aparılmış əməliyyatlar üzrə 
göstəricilər  

 

İqtisadi rayonlar 
Әməliyyatların sayı  

(min ədəd) 
Әməliyyatların həcmi  

(mln. manat) 

Bakı  3341 304
Naxçıvan  38 12
Abşeron-Xızı  627 41
Dağlıq Şirvan  108 5
Gәncә-Daşkәsәn  182 35
Qarabağ  113 14
Qazax-Tovuz  87 14
Quba-Xaçmaz  405 20
Lәnkәran-Astara  90 6
Mәrkәzi Aran  275 16
Mil-Muğan  45 1
Şәki-Zaqatala  186 8
Şәrqi Zәngәzur  0 0

Şirvan-Salyan  155 10
CӘMİ 5 653 485

 
 

3. RӘQӘMSAL BANKÇILIQ ÜZRӘ GÖSTӘRİCİLӘR 

Müasir dövrdә rәqәmsal bankçılıq әnәnәvi bank xidmәtlәrinin yerini sürәtlә almaqdadır. 
İnsanların әnәnәvi bankçılığa olan bağlılığının azalmasının әsas sәbәbi rәqәmsal bankçılıq 
xidmәtlәrinin vaxt itkisinә yol vermәdәn, uzun növbәlәr gözlәmәdәn, rahat vә asan formada 
әldә olunması imkanının mövcudluğudur. 

Azәrbaycanda da müasir dövrün әsas çağırışlarından olan rәqәmsal bankçılığın inkişafı 
üzrә müsbәt trend formalaşmışdır. 01.07.2022-ci il tarixinә ölkәdә fәaliyyәt göstәrәn 26 
bankdan 25-i tәrәfindәn internet bankçılıq, 22-si tәrәfindәn isә mobil bankçılıq xidmәti tәqdim 
olunur. 

Hesabat dövründә rәqәmsal bankçılıq xidmәtlәri üzrә statistik göstәricilәrdә ciddi 
irәlilәyişlәr nәzәrә çarpır. Belә ki, 2022-ci ilin birinci yarımili әrzindә bank müştәrilәrinin cari 
hesablarından aparılan köçürmәlәrin ümumi sayı 111.7 mln. әdәd, hәcmi isә 151.1 mlrd. manat 
tәşkil etmişdir. Aparılan köçürmәlәrin say üzrә 79%-i (88.5 mln. әdәd), hәcm üzrә isә 77%-i 
(116 mlrd. manat) mәhz rәqәmsal bankçılıq vasitәsilә reallaşdırılmışdır.  

2022-ci ilin 6 ayı әrzindә internet bankçılıq xidmәtlәri vasitәsilә aparılan müştәri 
köçürmәlәrinin hәcmi ötәni ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 65% artaraq 97.3 mlrd. manat 
olmuşdur. 

 



     

13 
 

İnternet bankçılıq xidmətləri vasitəsilə aparılan müştəri köçürmələri 
 

 
 

2022-ci ilin 6 ayı әrzindә Mobil bankçılıq xidmәtlәri vasitәsilә aparılan müştәri 
köçürmәlәrinin hәcmi ötәni ilin analoji dövrü ilә müqayisәdә 2.8 dәfә artaraq 4.5 mlrd. manat 
olmuşdur. 

 
Mobil bankçılıq xidmətləri vasitəsilə aparılan müştəri köçürmələri 
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