Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin
«20» dekabr 2017-ci il tarixli
qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Protokol № 31

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKININ STRATEJİ İDARƏETMƏ
DEPARTAMENTİ HAQQINDA
ƏSASNAMƏ

Bakı – 2017

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR
1.1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Strateji idarəetmə departamenti
(bundan sonra - Departament) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (bundan sonra
- Mərkəzi Bank) mərkəzi aparatının struktur bölməsidir.
1.2. Departament öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını,
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”, “Banklar haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan digər normativ
hüquqi aktlarını, Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarını, Mərkəzi Bankın İdarə
Heyətinin qərarlarını, Mərkəzi Bank üzrə əmrləri, sərəncamları, habelə bu Əsasnaməni
rəhbər tutur.
1.3. Departament bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş funksiyaların yerinə yetirilməsi
prosesində Mərkəzi Bankın digər struktur bölmələri və qurumları ilə əlaqəli şəkildə
fəaliyyət göstərir.
2. DEPARTAMENTİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS MƏQSƏDİ
Departamentin fəaliyyətinin əsas məqsədi Mərkəzi Bankda strateji və əməliyyat
idarəetməsi proseslərini dəstəkləmək və onun missiyasının effektiv həyata keçirilməsinə,
habelə Mərkəzi Bankın institusional inkişaf hədəflərinə nail olunmasına yardım etməkdən
ibarətdir.
3. DEPARTAMENTİN ƏSAS FUNKSİYALARI
Departamentin əsas funksiyaları aşağıdakılardır:
3.1. Strateji planlaşdırma prosesinin idarə olunması;
3.2. Strateji monitorinq və hesabatlığın həyata keçirilməsi;
3.3. Proqram və layihə idarəetməsi standartlarının inkişafı və təlimləri;
3.4.

Əməliyyat

idarəetməsi

sahəsində

planlaşdırmanın

dəstəklənməsi

və

koordinasiyası;
3.5. Əməliyyat idarəetməsi sahəsində funksional fəaliyyət nəticələrinin monitorinqi və
hesabatlığının həyata keçirilməsi;
3.6. Departamentin fəaliyyətinə aid daxil olan müraciətlərə baxılması, sorğu və
məktublara cavabların hazırlanması;
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3.7. rəhbərliyin tapşırığı ilə Mərkəzi Bankın normayaratma fəaliyyətində iştirak və
fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işlərin həyata keçirilməsi.
4. DEPARTAMENTİN TƏŞKİLATİ STRUKTURU VƏ İDARƏ OLUNMASI
4.1. Departamentin təşkilati strukturu aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:
4.1.1. Strateji planlaşdırma və monitorinq şöbəsi;
4.1.3. Əməliyyat idarəetməsi bölməsi.
4.2. Departamentin fəaliyyətinə direktor rəhbərlik edir. Departamentin direktoru
Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunur.
Departament direktoru öz fəaliyyətini Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq
olunmuş vəzifə təlimatına əsasən həyata keçirir.
4.3. Departamentin şöbəsinin fəaliyyətinə şöbə rəisi, bölmənin fəaliyyətinə bölmə
rəhbəri rəhbərlik edir. Departamentdəki şöbə rəisi və bölmə rəhbəri Mərkəzi Bankın İdarə
Heyəti tərəfindən vəzifəyə təyin edilir və vəzifədən azad olunurlar. Şöbə rəisi və bölmə
rəhbəri fəaliyyətini Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq olunmuş vəzifə
təlimatına əsasən həyata keçirirlər.
4.4. Departament direktoru hər hansı səbəbdən işdə olmadıqda, onun səlahiyyətlərini
rəhbərliyinin müvafiq əmri ilə həvalə edilmiş şöbə rəisi və ya bölmə rəhbəri həyata keçirir.
4.5. Departamentin ştat cədvəli Mərkəzi Bankın sədri tərəfindən təsdiq edilir.
5. DEPARTAMENTİN İŞİNİN TƏŞKİLİ
5.1. Strateji planlaşdırma və monitorinq şöbəsi:
5.1.1. Strateji araşdırma, ümumiləşdirmə və prioritetləşdirmə prosesini həyata keçirir,
müvafiq təhlil metodlarını inkişaf etdirir;
5.1.2.

Bankın

strategiyasının

formalaşdırılmasında

iştirak

edir

və

onun

kommunikasiyasını həyata keçirir.
5.1.3. Strateji hədəflər portfelini idarə edir;
5.1.4. Strateji Plan çərçivəsində proqram və layihələrin monitorinqini və İdarə
Heyətinə hesabatlığını həyata keçirir;
5.1.5. Proqram və layihə idarətməsi üzrə standartların yaradılmasını və

inkişaf

etdirilməsini təmin edir;
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5.1.6. Proqram və layihə idarəetməsi üzrə təlimlər təşkil edir və metodoloji dəstək
göstərir;
5.1.7. rəhbərliyin tapşırığı ilə Departamentin fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işləri
yerinə yetirir.

5.3.

Əməliyyat idarəetməsi bölməsi:

5.3.1. Bankda əməliyyat planlaşması çərçivəsinin inkişafını və davamlı fəaliyyətini
təmin edir, bu məqsədlə müvafiq metodoloji dəstək göstərir;
5.3.2. Əməliyyat

idarəetməsi

çərçivəsində

funksional

fəaliyyət

nəticələrinin

monitorinqini və müvafiq hesabatlığı həyata keçirir;
5.3.3. rəhbərliyin tapşırığı ilə Departamentin fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işləri
yerinə yetirir.
6. YEKUN MÜDDƏALAR
6.1. Bu Əsasnamə təsdiq edildiyi gündən qüvvəyə minir.
6.2. Bu Əsasnamə qüvvəyə mindiyi gündən Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 26 iyul
2013-cü il tarixli qərarı (Protokol №15) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respubliksı Mərkəzi
Bankının Strateji İdarəetmə departamenti haqqında Əsasnamə” ləğv edilir.

Mərkəzi Bankın sədri

Elman Rüstəmov
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