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Azәrbaycan Respublikası Mәrkәzi Bankının 
İdarә Heyәtinin 23.04.2020-ci il tarixli, 16 
saylı qәrarı ilә tәsdiq edilmişdir. 

 
 

“Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının vә bundan irәli gәlәrәk dünya 
enerji vә sәhm bazarlarında baş verәn kәskin dalğalanmaların Azәrbaycan 
Respublikasının iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyә, ölkәdә mәşğulluq 

mәsәlәlәrinә vә sahibkarlıq subyektlәrinә mәnfi tәsirinin azaldılması ilә 
bağlı bir sıra tәdbirlәr haqqında” Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 

2020-ci il 19 mart tarixli 1950 nömrәli Sәrәncamının 10.2-ci bәndinin icrası 
ilә bağlı Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn tәsdiq edilmiş “Tәdbirlәr Planı”nın 

icrası çәrçivәsindә Azәrbaycan Mәrkәzi Bankının tәklif etdiyi әlavә 
dәstәklәyici tәdbirlәr 

   
 Koronavirus (COVİD-19) pandemiyası vә enerji bazarlarında kәskin 
dalğalanmaların ölkә iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyә, mәşğulluq 
mәsәlәlәrinә vә sahibkarlığa mәnfi tәsirlәrinin azaldılması istiqamәtindә 
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamının icrası ilә bağlı Nazirlәr 
Kabineti tәrәfindәn Tәdbirlәr Planı tәsdiq edilmişdir. Tәdbirlәr Planında әhalinin 
mәşğulluğunun vә gәlirlәrinin qorunması, sahibkarlara müxtәlif istiqamәtlәrdә, o 
cümlәdәn kredit öhdәliklәrinin tәnzimlәnmәsindә dövlәt dәstәyinin göstәrilmәsi 
ilә bağlı tәdbirlәr nәzәrdә tutulmuşdur.  
  Bütövlükdә, bu tәdbirlәrin icrası, elәcә dә pandemiya şәraitindә biznesә 
vә әhaliyә göstәrilәn maliyyә xidmәtlәrinin fasilәsizliyinin, eyni zamanda 
iqtisadiyyatın kreditlәşmәsinin davam etdirilmәsi, habelә maliyyә xidmәtlәrinin 
istehlakçılarının hüquqlarının qorunması mәqsәdilә Azәrbaycan Mәrkәzi Bankı 
tәrәfindәn bir neçә istiqamәtdә әlavә dәstәklәyici tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi 
nәzәrdә tutulur.  

 

I. Koronavirus pandemiyası dövründә әhalinin, iqtisadiyyatın vә 
bank sektorunun requlyativ tәdbirlәrlә dәstәklәnmәsi  

Koronavirus pandemiyası vә qlobal enerji bazarlarında kәskin dalğalanmalar 
nәticәsindә iqtisadi aktivliyin azalması, biznes vә ev tәsәrrüfatlarının gәlirlәrinin 
aşağı düşmәsi vә ödәniş qabiliyyәtinin pislәşmәsi kredit-bank sektorunun 
maliyyә dayanıqlığına da tәsir göstәrmәkdәdir. Bununla әlaqәdar, koronavirus 
pandemiyası ilә bağlı tәtbiq edilәn xüsusi karantin rejimindәn birbaşa tәsirlәnәn 
sahәlәrdә fәaliyyәt göstәrәn sahibkarlara vә fiziki şәxslәrә ipoteka kreditlәri üzrә 
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müvәqqәti requlyativ yumşalmaların qәbul edilmәsi zәrurәti yaranmışdır. Qeyd 
olunmalıdır ki, bu tәdbirlәr müәyyәn edilәrkәn beynәlxalq maliyyә institutları 
tәrәfindәn tәnzimlәyici orqanlara verilmiş tövsiyәlәr dә nәzәrә alınmışdır. 
Beynәlxalq maliyyә institutları requlyativ yumşalmalarda konservativ mövqe 
tutmağı, tәnzimlәyici qәrarların maliyyә sektorunda problemlәrin gizlәdilmәsinә 
imkan yaratmamasını vә әsasәn maliyyә sektorunda yığılmış sabitlik 
buferlәrindәn istifadә etmәyi tövsiyә edir.   

1. Fiziki şәxslәrin (sahibkarlıq fәaliyyәti ilә mәşğul olmayan) dәstәklәnmәsi  
 İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondunun vәsaitlәri hesabına 01 mart 2020-ci il 

tarixinә kimi verilmiş ipoteka kreditlәrinin Fondun razılığı әsasında (bu 
mәqsәdlә fondun müvafiq normativ sәnәdlәrinә dәyişiklik etmәklә) 30 
sentyabr 2020-ci ilәdәk restrukturizasiya olunması; 

 İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondunun vәsaitlәri hesabına 01 mart 2020-ci il 
tarixinә kimi verilmiş ipoteka kreditlәrinin restrukturizasiya edilmәsi zamanı 
banklar tәrәfindәn kreditin keyfiyyәtinin pislәşdirilmәmәsi; 

 Kredit öhdәliklәrinin (әsas borc vә faiz ödәnişlәri) tam vә ya qismәn 
gecikdirilmәsi halında borcludan әlavә cәrimә faizi, dәbbә pulu vә digәr 
ödәnişlәrin tutulmamasının banklara tövsiyә edilmәsi; 

 01 mart 2020-ci il  vәziyyәtinә keyfiyyәti qәnaәtbәxş olan vә pandemiya ilә 
әlaqәdar kredit borcunu gecikdirәn borcalanlar üzrә neqativ mәlumatların 30 
sentyabr 2020-ci ilәdәk kredit bürosuna xüsusi qeydlә tәqdim olunması 
(borcalanın kredit tarixçәsinin pislәşdirilmәmәsi).  

 
2. Pandemiyadan birbaşa tәsirlәnmiş sahibkarlıq subyektlәrinin 

maraqlarının qorunması vә dәstәklәnmәsi  
 01 mart 2020-ci il tarixinә keyfiyyәti qәnaәtbәxş olan vә Azәrbaycan 

Respublikası Nazirlәr Kabineti tәrәfindәn tәsdiq edilmiş Tәdbirlәr Planına 
müvafiq olaraq kredit faizlәri subsidiyalaşdırılan sahibkarların kreditlәri 
restrukturizasiya olunduqda borcalanın maliyyә vәziyyәtindәn asılı olmayaraq 
keyfiyyәtinin 30 sentyabr 2020-ci ilәdәk pislәşdirilmәmәsi; 

 01 mart 2020-ci il tarixinә keyfiyyәti qәnaәtbәxş olan vә dövlәt fondlarının 
(Sahibkarlığın İnkişafı Fondu, Aqrar Kredit vә İnkişaf Agentliyi) vәsaitlәri 
hesabına verilmiş kreditlәrin fondların razılığı әsasında (fondların müvafiq 
normativ sәnәdlәrinә düzәliş edilmәklә) 30 sentyabr 2020-ci ilәdәk 
restrukturizasiya olunması vә bu halda borcalanın maliyyә vәziyyәtindәn asılı 
olmayaraq kreditin keyfiyyәtinin pislәşdirilmәmәsi; 
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 Kredit öhdәliklәrinin (әsas borc vә ya faiz üzrә) gecikdirilmәsi halında 
borcludan әlavә cәrimә faizi, dәbbә pulu vә digәr ödәnişlәrin 30 sentyabr  
2020-ci il tarixinәdәk hesablanmaması vә tutulmamasının banklara tövsiyә 
edilmәsi;   

 01 mart 2020-ci il  tarixinә keyfiyyәti qәnaәtbәxş olan vә pandemiya ilә 
әlaqәdar kredit borcunu gecikdirәn borcalanlar üzrә neqativ mәlumatların 30 
sentyabr 2020-ci il tarixinәdәk kredit bürosuna xüsusi qeydlә tәqdim olunması 
(borcalanın kredit tarıxçәsinin pislәşdirilmәmәsi).  

 
3. Bankların requlyativ yükünün azaldılması, kreditlәşdirmә imkanlarının 

artırılması vә maliyyә dayanıqlığının qorunması  
 Sistem әhәmiyyәtli banklar üzrә mәcmu kapitalın adekvatlıq әmsalının 01 

yanvar 2021-ci ilәdәk 12%-dәn 11%-dәk azaldılması; 
 Digәr banklar üzrә mәcmu kapitalın adekvatlıq әmsalının 01 yanvar 2021-ci 

ilәdәk 10%-dәn 9%-ә azaldılması; 
 01 yanvar 2021-ci ilәdәk kontr-tsiklik kapital buferinin 0.5%-dәn 0 faizә 

endirilmәsi; 
 Bankların kapitalının adekvatlıq göstәricilәrinin hesablanması zamanı bazar 

vә әmәliyyat risklәrinin 01 yanvar 2021-ci ilәdәk nәzәrә alınmaması;  
 Bankların öz vәsaitlәri hesabına 2020-ci il 1 aprel tarixinә kimi verilmiş ipoteka 

kreditlәri üzrә risk koofisentinin 100%-dәn 50%-dәk azaldılması; 
 Bankların kapital mövqeyinin qorunması vә güclәndirilmәsi mәqsәdilә 2019-

cu ilin nәticәsi üzrә dividend ödәnişlәrinin 30 sentyabr 2020-ci ilәdәk tәxirә 
salınmasının vә 2020-ci il üzrә aralıq dividend ödәnilmәmәsinin banklara 
tövsiyә edilmәsi; 

 İstehlak kreditlәri üzrә әlavә kapital tәlәblәrinin 01 yanvar 2021-ci ilәdәk tәxirә 
salınması;  

 Kredit tәşkilatlarında inspeksiyaların (hәrtәrәfli vә tematik) tәxirәsalınmaz 
reaksiya tәlәb edilәn hallar istisna olmaqla 30 sentyabr 2020-ci ilәdәk 
tarixinәdәk tәxirә salınması. 
 

4. Bәzi iqtisadi sahәlәrin kredit resurslarına çıxış imkanlarının artırılması  
 Tibbi lәvazimat vә avadanlıqlar istehsalçılarına verilәn kreditlәrinin risk 

sәviyyәsinin 100%-dәn 20%-dәk azaldılması. 
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II. Koronavirus pandemiyası dövründә iqtisadi subyektlәrin ödәniş 
xidmәtlәri üzrә xәrclәrinin  azaldılması ilә bağlı 

Koronavirus pandemiyası vә qlobal enerji bazarlarında kәskin dalğalanmalar 
nәticәsindә iqtisadi aktivliyin azalması, biznes vә ev tәsәrrüfatlarının gәlirlәrinin 
aşağı düşmәsi ödәniş xidmәtlәrindәn istifadә göstәricilәrinә mәnfi tәsir 
göstәrәcәkdir. Nağdsız ödәniş xidmәtlәrinin stimullaşdırılması vә bu xidmәtlәr 
üzrә xәrclәrin azaldılması mәqsәdilә aşağıdakı tәdbirlәrin görülmәsi nәzәrdә 
tutulur: 
 Banklararası ödәniş sistemlәrdә banklardan tutulan xidmәt haqqlarının 30 

sentyabr 2020-ci il tarixinәdәk 50%-ә qәdәr endirilmәsi;  
 Bankların müştәrilәrinә göstәrilәn ödәniş xidmәtlәri üzrә tariflәrin anoloji 

qaydada azaldılmasının tövsiyә edilmәsi; 
 Sahibkarlıq subyektlәrinin ödәniş kartları ilә ödәnişlәrinin qәbulu üzrә 

xәrclәrinin azaldılması mәqsәdilә ekvayer tariflәrinin 30 sentyabr 2020-ci il 
tarixinәdәk 50%-ә qәdәr endirilmәsinin tövsiyә edilmәsi. 

 

III. Sığorta xidmәtlәrinin fasilәsizliyinin tәmin edilmәsi vә sığorta 
olunanların hüquqlarının qorunması ilә bağlı 

Xüsusi karantin rejimi şәraitindә iqtisadi aktivliyin azalması sığorta xidmәtlәrinә 
çıxışın mәhdudlaşmasına gәtirib çıxarmışdır. Yaranmış şәraitdә sektorun topladığı 
sığorta haqlarının hәcmindә azalma müşahidә edilmәkdәdir. Sığorta olunanlarla 
sığortaçılar arasında fiziki tәmasın minimuma enmәsi sığorta tәlәblәrinin idarә 
olunmasını çәtinlәşdirmişdir. Eyni zamanda, satışların azalması fonunda sığorta 
ödәnişlәrinin davam etmәsi sığortaçıların likvidlik idarәetmәsini 
mürәkkәblәşdirmişdir. Bütün bunları nәzәrә alaraq aşağıdakı istiqamәtlәrdә 
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulmuşdur:     

1. Sığorta xidmәtlәrinә çıxışın tәmini vә sığortaçılara elektron vasitәlәrdәn 
effektiv istifadәnin tövsiyә edilmәsi  

 Zәrәrlәrin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı sığortalıların müraciәtlәrinin elektron 
poçt vә elektron formada qәbul edilmәsi (hadisәlәr barәdә video vә foto 
görüntülәr daxil olmaqla); 

 Könüllü sığorta müqavilәlәri üzrә xüsusi karantin rejimindәn birbaşa 
tәsirlәnәn sığortalılara sığorta haqlarının ödәnilmәsindә 30 sentyabr 
2020-ci il tarixinә kimi möhlәtin verilmәsi;  

 Sığortaçılarda biznes proseslәrinin pandemiya ilә әlaqәdar yeni 
әmәliyyat şәraitinә tam uyğunlaşdırılması üçün lazımı idarәetmә vә 
texnoloji tәdbirlәrin görülmәsi;  
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 Könüllü sığorta müqavilәlәrinin elektron formada bağlanmasının 
sığortaçılar tәrәfindәn tәmin edilmәsi (Mülki Mәcәllәnin 899, 903.7-ci 
maddәlәrinin vә “Sığorta fәaliyyәti haqqında” Qanunun tәlәblәri nәzәrә 
alınmaqla); 

 Sığortaçıların öz internet sәhifәlәrindә xüsusi karantin müddәtindә  iş 
rejimi ilә bağlı mәlumatın vә zәrәrlәrin tәnzimlәnmәsi ilә bağlı müvafiq 
prosedurlarını açıqlaması; 

 Sığortalıların hüquqlarının qorunması mәqsәdi ilә sığortaçılarda 
qaynar xәttin fasilәsiz işlәk olması, habelә sığortalıların video zәnglәr 
vasitәsilә qәbulunun tәmin edilmәsi. 
 

2. Sığortaçılara müvәqqәti requlyativ tәtillәrin verilmәsi 

 Xüsusi karantin rejimindәn birbaşa tәsirlәnәn sığortalılar üzrә 01 mart 
2020-ci il tarixdәn sonra yaranmış vә 90 günü aşmış debitor borclarının 
sığorta ehtiyatı vә sığortaçının öz vәsaitlәrinin hesablanmasında 01 
yanvar 2021-ci ilәdәk nәzәrә alınması; 

 Sığortaçılarda sәyyar yoxlamaların (növbәti) tәxirәsalınmaz reaksiya 
tәlәb edilәn hallar istisna olmaqla (növbәdәnkәnar) 30 sentyabr 2020-
ci ilәdәk tәxirә salınması. 
  

3. Sığortaçılara likvidliyin idarә edilmәsindә dәstәyin göstәrilmәsi vә 
maliyyә dayanıqlığının qorunması 

 İcbari Sığorta Bürosuna tәqvim haqqlarının ödәnişinә 30 sentyabr 
2020-ci ilәdәk möhlәt verilmәsi üçün İSB-yә tövsiyә edilmәsi; 

 Kapital mövqeyinin qorunması vә güclәndirilmәsi mәqsәdilә 2019-cu 
ilin nәticәsi üzrә dividend ödәnişlәrinin 30 sentyabr 2020-ci ilәdәk tәxirә 
salınmasının vә 2020-ci il üzrә aralıq dividend ödәnilmәmәsinin 
sığortaçılara tövsiyә edilmәsi. 
 
 

IV. Koronavirus (COVID-19) pandemiyasının kapital bazarı 
iştirakçılarına mәnfi tәsirinin azaldılması ilә bağlı 

Xüsusi karantin rejimindә iqtisadi aktivliyin azalması şәraitindә investisiya 
şirkәtlәrinin qiymәtli kağızlarla әmәliyyatlarının hәcminin azalması müşahidә 
edilmәkdәdir. Emitentlәr tәrәfindәn planlaşdırılan istiqraz emissiyaları tәxirә salınır, 
idarәetmәdә olan müştәri portfellәrinin hәcmi kiçilir. Bu kapital bazarı 
iştirakçılarının maliyyә göstәricilәrinә, xüsusilә gәlirliyinә mәnfi tәsir göstәrir. 
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Yaranmış vәziyyәtin kapital bazarı vasitәçilәrinә, emitentlәrә vә investorlara 
tәsirinin azaldılması vә әlavә stimulların verilmәsi mәqsәdilә qiymәtli kağızlar 
bazarında beynәlxalq standartları müәyyәn edәn Qiymәtli Kağızlar 
Komissiyalarının Beynәlxalq Tәşkilatının (IOSCO) tövsiyәlәri dә nәzәrә alınmaqla 
Mәrkәzi Bank tәrәfindәn aşağıdakı tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi nәzәrdә tutulur: 

1. Qiymәtli kağızlar bazarı iştirakçılarına requlyativ tәtillәrin verilmәsi 

 İnvestisiya şirkәtlәrinin kapital tәlәblәrinin pozulması müşahidә 
edildikdә, Mәrkәzi Bank tәrәfindәn müvafiq tәsir tәdbirlәrinin 
görülmәsinin 01 yanvar 2021-ci tarixinәdәk tәxirә salınması; 

 İnvestisiya şirkәti vә fond birjası tәrәfindәn illik audit olunmuş maliyyә 
hesabatlarının Mәrkәzi Banka tәqdim olunmasının vә ictimaiyyәtә 
açıqlanmasının 30 sentyabr 2020-ci il tarixinәdәk uzadılması; 

 Qiymәtli kağızları kütlәvi tәklif edilmiş vә tәnzimlәnәn bazarda ticarәtә 
buraxılmış emitentlәr tәrәfindәn ictimaiyyәtә açıqlanan illik vә yarımillik 
hesabatların açıqlanmasının 1 (bir) ay müddәtinә uzadılması; 

 Qiymәtli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şәxslәrin (investisiya 
şirkәti, fond birjası) fәaliyyәtinin yoxlanılmasının 30 sentyabr 2020-ci 
ilәdәk tәxirә salınması.  
 

2. Qiymәtli kağızlar bazarı iştirakçılarına güzәştlәrin verilmәsi 

 Fond birjasında sәhmlәrin vә istiqrazların tәkrar bazarında bağlanan 
әqdlәrin habelә repo әmәliyyatlarının qeydiyyatı üzrә Milli Depozit 
Mәrkәzinә ödәnilәn tariflәrin 30 sentyabr 2020-ci il tarixinәdәk lәğv 
edilmәsi; 

 Bakı Fond Birjasında 01 aprel 2020-ci il tarixindәn 01 yanvar 2021-ci il 
tarixinәdәk listinqә daxil olan korporativ istiqrazlar üzrә listinq tariflәrinin  
lәğv edilmәsi; 

 Fond birjasında dövlәt istiqrazları, Mәrkәzi Bankın notları vә ipoteka 
istiqrazları ilә bağlanan tәkrar bazar әqdlәri üzrә hesablaşmaların 30 
sentyabr 2020-ci il tarixinәdәk “T+1” rejimindәn “T+0” rejiminә 
keçirilmәsi; 

 Qiymәtli kağızların kütlәvi tәklif üsulu ilә fond birjasında yerlәşdirilmәsi 
zamanı Bakı Fond Birjası tәrәfindәn tәlәb olunan sәnәdlәrin dairәsinin 
01 yanvar 2021-ci il tarixinәdәk minimallaşdırılması (yalnız qiymәtli 
kağızların dövlәt reyestrindәn çıxarış vә emissiya prospekti tәlәb 
olunmaqla). 

 


