
“Valyuta tənzimi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanununda dəyişikliklər edilməsi
barədə Qanun qəbul olunmuşdur.

12 fevral 2019-cu il tarixli dəyişiklərə

əsasən, Maliyyə bazarlarına nəzarət

orqanı lisenziyaların verilib-verilməməsi

ilə bağlı qərarları müvafiq icra

hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırmadan,

öz səlahiyyətləri çərçivəsində qəbul

edəcəkdir. Nəzərinə çatdırırıq ki,

dəyişiklikdən əvvəl təqdim olunmuş

ərizəyə və onun əlavələrinə əsasən

lisenziyanın verilməsini və ya ondan

imtinanı Maliyyə bazarlarına nəzarət

orqanı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

ilə razılaşdırılmaqla həyata keçirirdi.

Dəyişiklik olunmuş maddə aşağıdakı

kimidir:

“13-2.5. Maliyyə bazarlarına nəzarət

orqanı təqdim olunmuş ərizəyə və ona

əlavə edilmiş sənədlərə baxılmasının

nəticəsi əsasında ərizənin qeydiyyata

alındığı tarixdən 20 iş günündən gec

olmayaraq lisenziyanın verilməsi və ya

verilməsindən imtina haqqında qərar

qəbul edir. “

“İcra haqqında” Azərbaycan

Respublikasının Qanununda

dəyişiklik edilməsi barədə Qanun

qəbul olunmuşdur.

12 fevral 2019-cu il tarixli 13.1.3-cü

maddəsinə olunmuş dəyişikliyə əsasən,

notariusun icra qeydləri icraya dərhal

yönəldilməlidir. Nəzərinizə çatdırırıq ki,

dəyişiklikdən əvvəl notarial qeydlərin

icraya on gün ərzində yönəldilməsi

nəzərdə tutulurdu.

“Qiymətli kağızlar haqqında”

Azərbaycan Respublikasının

Qanununda dəyişikliklərin

edilməsi barədə Qanun qəbul

olunmuşdur.

1 fevral 2019-cu il tarixli dəyişiklərə

əsasən, Azərbaycan Respublikasının üzv

olduğu beynəlxalq təşkilatların emissiya

etdiyi qiymətli kağızlarla olan əməliyyatlar

insayd ticarətinə və manipulyasiyalara dair

müəyyən edilmiş müddəalara şamil

olunmaması qərara alınmışdır. Qanuna

olunmuş dəyişikliklərdən əvvəl yalnız

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankının, maliyyə bazarlarına nəzarət

orqanının və ya digər orqanların pul, dövlət

borc və valyuta tənzimi siyasətinin həyata
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keçirilməsi məqsədi ilə keçirdiyi əməliyyatlara və

Qiymətli kağızlar haqqında Qanunun 12-ci

maddəsinə və Azərbaycan Respublikası Mülki

Məcəlləsinin 105-1-ci maddəsinə uyğun olaraq

qiymətli kağızların qiymətinin sabitləşdirilməsi

və emitent tərəfindən qiymətli kağızların geri

alınması üzrə keçirilən əməliyyatlara şamil

olunmurdu.

PwC İşçi Qüvvəsi Strategiyasının
Diaqnostikası alətini təqdim edir.

PwC böyük məmnuniyyətlə İşçi Qüvvəsi
Strategiyasının Diaqnostikası alətini, eləcə də
qlobal və sektorlar üzrə yetkinlik hesabatlarını
təqdim edir.

Hazırda biz fəaliyyətimizin fundamental
transformasiya dövrünü yaşayırıq. Gələcək
fəaliyyət, işçi qüvvəsi və iş yerləri ilə bağlı
tədbirlərin görülməsində təşkilatları dəstəkləyən
effektiv işçi qüvvəsi strategiyası lazımdır.

Hazırda şirkətinizin işçi qüvvəsi strategiyası nə
dərəcədə effektivdir və işin gələcəyi üçün nə
dərəcədə hazırsınız? Qeyri-müəyyən gələcək
üçün işlərinizi necə planlaşdırırsınız?
İşçilərinizin gələcəkdə özlərini doğrultması üçün
hazırda kadr siyasətinizdə hansı dəyişikliklər
tələb olunur? Sektorunuzda və ya coğrafi
ərazinizdə digər şirkətlərlə müqayisədə bu
dəyişikliklərə nə dərəcədə hazırsınız?

Bu sualların cavablandırılması üçün PwC gələcək
işçi qüvvəsi strategiyalarının işlənib hazırlanması
və tətbiqi sahəsində tədqiqat və geniş təcrübəyə
əsaslanan diaqnostik və yetkinlik modelini
işləyib hazırlamışdır. Bu model planlaşdırma,
məqsəd, istedad və texnologiya kimi dörd
əsas sahədə hazırlığın qiymətləndirilməsində Sizə
köməklik göstərəcək.

Diaqnostikanın tamamlanmasından sonra Siz
işçi qüvvəsi üzrə yetkinlik hesabatlar vasitəsilə
regionda və/və ya sektorda təşkilatınızı digər
şirkətlərlə müqayisə etmək imkanına malik
olacaqsınız. Bu hesabatları internet
səhifəsindən yükləyə bilərsiniz.
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