
2018–2020-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında rəqəmsal
ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə
Dövlət Proqramı
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2018-ci il 26 sentyabr tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş Dövlət Proqramının
məqsədlərinə aşağıdakılar daxildir:

• Nağdsız (o cümlədən innovativ)
ödənişlərin həcmini artırmaq;

• Nağd iqtisadiyyatın çəkisini
azaltmaq;

• Maliyyə axınlarını bank dövriyyəsinə

cəlb etmək;

• Bankların investisiya imkanlarını
artırmaq;

• İqtisadi subyektlərin rəqəmsal ödəniş
xidmətlərindən istifadəsini
genişləndirmək.

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində

ölkə iqtisadiyyatında şəffaflıq artacaq,
vergidən yayınma halları azalacaq, bank
sektoru sağlamlaşacaq, işə götürənlə işçi
arasında maliyyə şəffaflığı təmin
ediləcək, sosial sığorta ayırmalarının
həcmi artacaq, elektron bank
əməliyyatlarının çeşidi və həcmi
genişlənəcək, elektron bankçılıqdan
istifadə edən əhalinin xüsusi çəkisi
artacaq, elektron ticarətin həcmi
böyüyəcəkdir.

Bütün bunlar Azərbaycanda
iqtisadiyyatın nağdsızlaşmasını
sürətləndirəcək, real ÜDM-in və dövlət
büdcəsi gəlirlərinin artmasına, əhalinin
həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə ciddi
töhfə verəcəkdir.

Əlavə olaraq, Dövlət Proqramında
innovativ rəqəmsal ödəniş
texnologiyalarına toxunulmuş və Sürətli
ödənişlər (Fast payments), QS (Quick
Response) kodları və Bulud (Cloud)
texnologiyalarına əsaslanan POS və

mPOS kimi üsulların genişləndirilməsi
önə çəkilmişdir.

Dövlət Proqramında nəzərdə tutulan
digər qlobal trendlər sırasına isə, ani
ödəniş sistemləri (Instant payment),
blokçeyn (Blockchain) və

kriptovalyutalar daxildir.

Sığorta agenti fəaliyyətinə dair
yenilik
“Sığorta fəaliyyəti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qanununa
və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Palatasının (bundan sonra – Palata)
Nizamnaməsinə əsasən Palatanın İdarə

Heyətinin qərarı ilə 1 hüquqi şəxsə və 62
nəfər fiziki şəxsə sığorta agenti
fəaliyyətinə dair müddətsiz lisenziyalar
verilib. Müvafiq şəxslərin siyahısı
Palatanın rəsmi saytında
yerləşdirilmişdir.
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yalnız ümumi məlumat xarakteri daşıyır və hərtərəfli

hüquqi analiz təşkil etmir. Məlumatların dəqiqliyinə və

tamlığına dair heç bir zəmanət verilmir. Hər hansı bir

nəticəyə gəlib onu tətbiq etməzdən (və ya etməməzdən)

əvvəl oxucular öz spesifik məsələləri üzrə

mütəxəssislərin məsləhətini almalıdırlar. Oxucuların bu

xəbərlərdəki məlumata əsaslanıb hər hansı bir nəticəyə

gəlib onu tətbiq etmələrinə və ya hər hansı vacib

məqamı nəzərdən qaçırmalarına görə biz heç bir

məsuliyyət daşımırıq.
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İmkanlar» adlı konfransda
çıxışı
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Akademiyasının «MS Excel-də
Maliyyə modelləşdirilməsi: 
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PwC Azərbaycanın «Rəqəmsal Əsrdə
Gənclər üçün İmkanlar” adlı konfransda
çıxışı
PwC Azərbaycan 21 sentyabr 2018-ci il tarixində

Bakıda BLNetwork tərəfindən Four Seasons
Hotel-də təşkil edilmiş “Rəqəmsal Əsrdə Gənclər
üçün İmkanlar” adlı Konfransda iştirak etmişdir.
Konfransın əsas mövzuları kriptovalyutaların cari
və gələcək tendensiyaları, kraudfandinq, Rstartup-
lara yatırım edən investorlar, ilkin investisiyalar,
e-kommersiya və fərdi sahibkarlıq olmuşdur.

PwC Azərbayn ofisində Risklərin Analizi və

Nəzarəti Xidmətinin əhbəri Otabek Sidikov
“İnformasiya Təhlükəsizliyi Tendensiyaları”
mövzusunda çıxış edərək, yeni texnologiyalardan
yaranan təhdidlər barədə məlumatı nəzərə

çatdırmışdır.

Dünyadakı şirkətlər öz məhsullarını və

avadanlıqlarını Əşyalar İnternetinə (IoT) qoşmaq
üçün sürətlə inkişaf etməklə yeni biznes
modellərinin yaradılması, eləcə də onları öz
biznesləri və müştəriləri ilə əlaqələrin
qurulmasında tətbiq etmək üçün imkanlar yaradır.

PwC Azərbaycan Akademiyasının «MS 
Excel-də Maliyyə modelləşdirilməsi: 
Biznesin qiymətləndirilməsi nümunəsi» 
üzrə təlimi

Seminarın məqsədi iştirakçılara Excel-də maliyyə

modellərinin hazırlanması üçün analitik modelin
yaradılması ilə bağlı aydın metodologiyanı təqdim
etməkdən, onların diqqətini maliyyə

modelləşdirilməsininin universal alətlərinə cəlb
etməkdən və biznesin qiymətləndirilməsi
nümunəsi əsasında etibarlı və şəffaf maliyyə

modellərinin yaradılması üçün tələb olunan
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindən ibarətdir.

Seminar maliyyə mütəxəssisləri, kredit
mütəxəssisləri, investisiya analitikləri, iqtisadçılar
və rəhbərliyin qərarları üçün iqtisadi fərziyyələrin
hazırlanmasına görə cavabdeh olan analitiklər
üçün nəzərdə tutulub.

Maliyyə Hesabatları barədə məlumatın olması və

MS Excel sahəsində əsas bacarıqlar tələb olunur.

Seminar praktiki məsələləri həll etməyə
kömək edəcək:

• Bütöv maliyyə modellərinin yaradılması

• Modelləşdirmə üçün ilkin məlumatlara uyğun
olaraq maliyyə modellərinin uyğunlaşdırılmas

• Maliyyə modellərinin təhlili, modellərin
məhdudiyyətləri və fərziyyələrinin
müəyyənləşdirilməsi

• Modelləşdirmə prosesində əldə edilən
nəticələrin təfsir edilməsi

Seminarın əsas mövzuları:

• Qabaqcıl təcrübənin
modelləşdirilməsi

• Maliyyə modelinin növləri

• MS Excel-də maliyyə

modelləşdirmənin strukturu

• Maliyyə məlumatlarının daxil
edilməsi və emalı qaydaları

• Analitik nəticələrinin təqdimatı

• MS Excel-də məliyyələşdirmənin
mərhələləri

• Maliyyə əmsallarının hesablanması

• Modelin düzgün təhlili prosedurları

• Modelin ssenarisının yaradılması

• Həssaslığın Təhlili

Təlimçi: Vədad Rzalı PwC Azərbaycan
Şirkətində Sövdələşmələr üzrə Məsləhət Xidmətləri
Şöbəsində Baş Məsləhətçi vəzifəsində çalışır. O,
qlobal və yerli bazarların hərtərəfli təhlilin
aparılması, şirkətin biznes əməliyyatlarının və

əvvəlki fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirmə

məqsədləri üçün maliyyə modelləşdirilmə

sahəsində təcrübəyə malikdir. Hazırda ACCA və

CFA namizədidi

Seminarın cədvəli və qiyməti:

Tarix: 4-5 dekabr, 2018-ci il (16 akademik saat)

Vaxt: 9:30 – 18:00 (2 kofe fasiləsi və nahar
daxildir)

Qiymət: bir nəfər üçün 650 AZN (ƏDV daxil deyil)
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