
 “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan 
Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 
genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın 
təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

 

Rəqəmsal transformasiya və texnoloji innovasiyalar bir çox maliyyə 

xidmətinə sürətli, asan və effektiv çıxış əldə etməyə imkan verir. 

“2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı”nın (bundan sonra – Dövlət Proqramı) 

strateji məqsədi vətəndaş, biznes subyektləri və dövlət strukturları arasında nağdsız 

ödəniş mühitinin xeyli genişlənməsi, nağd dövriyyənin həcminin minimuma 

endirilməsi və nəticədə bank sektorunun maliyyə resursları bazasının 

gücləndirilməsidir. Bu məqsədlə ölkədə rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin 

institusional və hüquqi bazasının gücləndirilməsi, infrastruktur imkanlarının 

artırılması yolu ilə həmin xidmətlərin çeşidinin, keyfiyyətinin və tətbiq dairəsinin 

genişləndirilməsi, habelə onlardan istifadənin kütləviləşdirilməsi başlıca strateji 

prioritetlərdir. 

Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqinin və istifadəsinin genişləndirilməsi iqtisadi 

dövriyyələri şəffaflaşdırmaqla, nağd pulla bağlı xərclərin, bank və müəssisələrin 

əməliyyat xərclərinin azalmasına gətirib çıxaracaq ki, bu da öz növbəsində, vergi 

bazasının, habelə əhali və müəssisələrin maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının 

genişləndirilməsinə, bank sektorunun kreditləşmə və investisiya imkanlarının 

gücləndirilməsinə və son nəticədə iqtisadi artıma təkan verəcəkdir. 

Bu Dövlət Proqramı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 

dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 

Respublikasında telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarının inkişafına 

dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi ilə bağlı 

nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası və müəyyən olunmuş icra göstəricilərinə nail 

olmaq məqsədilə hazırlanmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci 

bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasında elektron ödəniş xidmətlərinin 

inkişaf etdirilməsi və tətbiqinin genişləndirilməsi məqsədilə qərara alıram: 



1. “2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin 

genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı: 

2.1. bu Sərəncamın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən Dövlət Proqramında nəzərdə 

tutulmuş tədbirlərin icrasını əlaqələndirsin; 

2.2. Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının gedişi barədə ildə 

bir dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin. 

3. Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrasının monitorinq və 

qiymətləndirilməsi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının sifarişi əsasında 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi tərəfindən həyata 

keçirilsin. 

4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn 

məsələləri həll etsin. 
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