
İnvestisiya fəaliyyətinin təşviq
edilməsi və xarici investorların
hüquqlarının qorunması ilə bağlı
bir sıra tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
investisiya fəaliyyətinin təşviq edilməsi
və xarici investorların hüquqlarının
qorunması ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti 3 ay
müddətində “İnvestisiya fəaliyyəti
haqqında” və “Xarici investisiyanın
qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikası qanunlarının əsasında və

beynəlxalq təcrübəni nəzərə almaqla,
yeni “İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanununun
layihəsini hazırlayıb Prezidentə təqdim
etməlidir. Yeni Qanun beynəlxalq
təcrübə ilə yanaşı aşağıdakıları da
özündə ehtiva edəcək:

• investisiya fəaliyyəti sahəsində

dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri;

• investisiya fəaliyyətinə təşviq edən
tədbirlərin məcmusu;

• investorların hüquqlarının
qorunması mexanizmləri, onlara dövlət
zəmanəti verilməsi qaydası;

• mübahisələrin danışıqlar,
məhkəmə, həmçinin arbitraj yolu ilə həlli
üsulları (beynəlxalq arbitraj qaydalarının
müddəaları nəzərə alınmaqla);

• investorlara vurulmuş zərərin, o
cümlədən əldən çıxmış faydanın
ödənilməsi qaydası.

PwC Azərbaycan xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlara dəstək
olmaq üçün Bakcell şirkəti ilə
birləşir

Bu il, Bakcell şirkəti xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlar üçün bərabər
hüquq və imkanların təmin edilməsi,
asudə vaxtlarının səmərəli təşkili və

cəmiyyətə tam inteqrasiya olunmalarının
təmin edilməsinə yönəlmiş bu layihənin
həyata keçirilməsi üçün aparıcı
beynəlxalq peşəkar xidmətlər şirkəti olan
“PwC Azərbaycan” ilə səylərini
birləşdirir. Bakcell və PwC şirkətlərinin
əməkdaşlığı sayəsində bu layihə üzrə

bütün fəaliyyətlər maliyyələşdirilərək
daha çox uşağa dəstək olmağa imkan
yaradacaq.

“İncəsənət vasitəsilə ünsiyyət”
layihəsinin yeni mərhələsi “UAFA”nın
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xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün yeni
imkanlar təmin etmək və məqsədi daşıyır.
Layihə zamanı 80 nəfərdən çox uşaq öz maraq və

seçimləri əsasında yeni bacarıqlara sahib
olmaqla yanaşı, istedadını müxtəlif tədbirlərdə

nümayiş etdirə biləcəklər.

”PwC Azərbaycan” şirkəti olaraq biz müxtəlifliyə

hörmətlə yanaşır və dəyər veririk. Biz əminik ki,
müxtəlif mənşəli və müxtəlif düşüncəyə malik
insanları bir araya gətirərək vətəndaşlarımız və

cəmiyyətimizə daha böyük dəyər bəxş etməyə nail
olacağıq. Bizim Bakıdakı ofisimizdə də fiziki
məhdudiyyətləri olan insanlar çalışır və bununla
yanaşı biz Azərbaycanın istedadlı uşaqlar və

gənclərinin inkişafı üçün əlimizdən gələni
edirik”, deyə “PwC”nin idarəedici partnyoru
Mövlan Paşayev bildirib.

PwC Azərbaycan fransız investorlarına
Azərbaycanı kəşf etməyə kömək edir

19 noyabr 2017-ci ildə PwC Azərbaycan
Azərbaycan-Fransa Ticarət və Sənaye Palatası ilə
birgə "Azərbaycanda Biznesin Aparılması"
mövzusunda canlı yayım keçirib. Sessiya zamanı
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən və Azərbaycanda
biznesin təşkili ilə maraqlanan müəssisələrə aid
mövzular öz əksini tapıb. Canlı yayım ərzində

PwC Azərbaycan peşəkarları auditoriyaya
investisiya mühitinin, Azərbaycana vergitutma
investisiyalarının və Azərbaycanda biznesin
hüquqi aspektlərinin inkişaf etdirilməsinin
imkanları və əsas üstünlükləri barədə məlumat
verib.

Bu mövzu barədə daha ətraflı məlumat üçün,
aşağıdakı linkə daxil olub hesabatımızı oxuya
bilərsiniz:
https://www.pwc.com/az/en/publications/asset
s/dbg-az-2017.pdf
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