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Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı 

sədrinin birinci müavinin 

15 dekabr 2021-ci il tarixli 108s nömrəli 

Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Milli Ödəniş Sistemi infrastrukturunda  

ISO20022 beynəlxalq standartının tətbiq edilməsi üzrə  

Tədbirlər Planı 

 

№ Tədbirin adı İcraçı İcra müddəti 

1 ISO20022 standartına uyğun məlumat formatlarının yaradılması üzrə işlərin aparılması 

1.1 
MÖS infrastrukturunda tətbiq ediləcək ISO20022 standartına uyğun 
məlumat formatlarının hazırlanması  

Mərkəzi Bank 
ÖSHD1 

01.01.2021-30.04.2021 

1.2 
ISO20022 standartına uyğun məlumat formatlarının iştirakçılara təqdim 
olunması 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD 

07.05.2021 

1.3 
MÖS infrastrukturu komponentlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə 
normativ-hüquqi bazanın ISO20022 standartına uyğun məlumat 
formatlarından istifadəyə uyğunlaşdırılması 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD, HD2 

01.03.2022-30.09.2022 

 2 MÖS infrastrukturunda ISO20022 standartından istifadə üzrə imkanların yaradılması işlərinin aparılması 

2.1 
MÖS infrastrukturu komponentlərinin nüvələrinin ISO20022 standartına 
uyğun məlumat formatlarını dəstəkləyən yeni versiyalarının hazırlanması 

Mərkəzi Bank 07.05.2021-31.01.2022 

                                                           
1 Mərkəzi Bankın Ödəniş sistemləri və hesablaşmalar departamenti 
2 Mərkəzi Bankın Hüquq departamenti 
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2.2 

İştirakçı təşkilatların daxili informasiya sistemlərinin MÖS infrastrukturu 
komponentləri ilə inteqrasiya olunması üçün istifadə olunan bütün 
mübadilə metodlarında hal-hazırda istifadə olunan ISO15022 standartına 
uyğun məlumat formatları ilə ISO20022 standartına uyğun formatların 
mərkəzləşdirilmiş qarşılıqlı konvertasiyasının aparılması üçün funksional 
imkanların yaradılması 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD 

07.05.2021-31.01.2022 

2.3 
Qarşılıqlı konvertasiya üzrə funksional imkanlara malik olan iş yerlərinin 
iştirakçı təşkilatlara təqdim olunması 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD 

20.12.2021-28.02.2022 

3  
MÖS infrastrukturu iştirakçılarının daxili informasiya sistemlərində ISO20022 standartından istifadə üzrə imkanların 

yaradılması işlərinin aparılması 

3.1 
İştirakçıların daxili informasiya sistemlərində ISO20022 standartında yeni 
məlumat formatları ilə işləmək üçün funksional imkanların yaradılması 

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

07.05.2021-30.09.2022 

3.2 
İştirakçıların daxili informasiya sistemlərində elektron bankçılıq 
xidmətlərində ISO20022 standartında yeni məlumat formatlarının istifadə 
olunması üzrə funksional imkanların yaradılması 

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

07.05.2021-30.12.2022 

3.3 
İştirakçılar tərəfindən korporativ müştərilər üçün elektron bankçılıq 
xidmətlərində ISO20022 standartında yeni məlumat formatlardan istifadə 
üzrə təlimlərin keçirilməsi 

MÖS infrastrukturu   
iştirakçıları 

07.05.2021-31.03.2023 

 4 MÖS infrastrukturunda test mühitlərində ISO20022 standartından istifadə üzrə sınaq işlərinin təşkili 

4.1 
MÖS infrastrukturunun komponentlərinin ISO20022 standartını 
dəstəkləyən yeni versiyaları əsasında sistemlərin test mühitlərinin 
yaradılması və iştirakçıların istifadəsinə verilməsi 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD 

01.07.2021-28.02.2022 

4.2 
İştirakçılar ilə birlikdə MÖS infrastrukturunun komponentləri üzrə müvafiq 
test mühitlərində ISO20022 standartında yeni məlumat formatlarının emalı 
üzrə sınaq işlərinin aparılması 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD,  

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

20.12.2021-30.12.2022 

4.3 
İştirakçıların daxili informasiya sistemlərində elektron bankçılıq 
xidmətlərində ISO20022 standartında yeni məlumat formatlarının istifadə 
olunması üzrə sınaq işlərinin aparılması 

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

20.12.2021-30.12.2022 
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4.4 

MÖS-ün komponentlərinin test mühitlərində aparılan sınaq işləri zamanı 
ISO20022 standartında yeni məlumat formatlarında aşkarlanmış 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması və yekun versiyaların iştirakçılara 
təqdim edilməsi. 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD 

30.12.2022 

5 ISO 20022 standartına uyğun məlumat formatlarından real rejimdə istifadəyə keçidin təşkil edilməsi 

5.1 
MÖS infrastrukturu komponentlərinin ISO20022 standartını dəstəkləyən 
yeni versiyalarının real rejimdə istifadəyə verilməsi 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD 

01.03.2022-30.06.2022 

5.2 
Daxili informasiya sistemlərində ISO20022 standartında yeni məlumat 
formatlarının tətbiqini başa çatdıran iştirakçıların real rejimdə bu 
formatlardan istifadəyə başlaması 

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

01.04.2022-30.12.2022 

5.3 
İştirakçıların daxili informasiya sistemlərində elektron bankçılıq 
xidmətlərində ISO20022 standartında yeni məlumat formatlarının real 
rejimdə istifadəyə başlanılması 

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

01.04.2022-30.12.2022 

 6 İştirakçı təşkilatların SWIFT infrastrukturunda aparılan əməliyyatlarda ISO 20022 standartından istifadə üzrə işlərin təşkili 

6.1 

İştirakçıların daxili informasiya sistemlərində SWIFT infrastrukturundan 
istifadə olunmaqla beynəlxalq maliyyə bazarlarında əməliyyatların 
ISO20022 standartında aparılması üçün funksional imkanların 
yaradılması 

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

31.03.2022-30.11.2022 

6.2 
İştirakçıların daxili informasiya sistemlərində SWIFT infrastrukturundan 
istifadə olunmaqla beynəlxalq maliyyə bazarlarında əməliyyatların 
ISO20022 standartına uyğunlaşdırılması üzrə sınaq işlərinin aparılması 

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

01.12.2022-31.03.2023 

6.3 
İştirakçılar tərəfindən SWIFT infrastrukturundan istifadə olunmaqla 
beynəlxalq maliyyə bazarlarında əməliyyatların real rejimdə ISO20022 
standartı əsasında aparılmasına başlanılması 

MÖS infrastrukturu 
iştirakçıları 

Müxbir banklarla 
razılaşdırılmış müddətdə 

 7 ISO 20022 standartının tətbiqi ilə əlaqədar nəticələrin qiymətləndirilməsi və istifadənin genişləndirilməsi 

7.1 
İştirakçılardan MÖS-ün komponentləri üzrə ISO20022 standartına uyğun 
formatlardan istifadəsi ilə bağlı rəy və təkliflərin toplanılması və təhlili 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD 

01.09.2022-31.10.2022 

7.2 
İştirakçıların MÖS-ün komponentləri üzrə ISO20022 standartına uyğun 
formatlardan istifadəyə keçid üzrə fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi 

Mərkəzi Bank 
ÖSHD 

01.11.2022-30.12.2022 

 


