
"Bakı Fond Birjası" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İnkişaf Siyasəti 

"Bakı Fond Birjası" QSC Azərbaycanda tənzimlənən qiymətli kağızlar bazarının inkişafına daima öz 

tövhəsini verməkdədir və Birjanın inkişaf siyasətinin əsas prioriteti tənzimlənən qiymətli kağızlar 

bazarının inkişafına yönəlmişdir. 

 

Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə və qiymətli kağızlar bazarının inkişafına nail olmaq yolunda Birja öz 

fəaliyyətini aşağıdakıları əsas götürməklə təmin etməlidir: 

 

 

1. İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə sistemlərin təkmilləşdirilməsi 

 

 İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə Birjanın siyasətini təkmilləşdirmək; 

 İşəqəbul sistemini təkmilləşdirmək; 

 Əməyin qiymətləndirilməsi sistemini təkmilləşdirmək; 

 Motivasiya sistemini təkmilləşdirmək; 

 Karyera planlaşması sistemini təkmilləşdirmək; 

 İnsan resurslarının planlaşması sistemini təkmilləşdirmək; 

 Mövcud işçilərin bilik səviyyələrinin artırılması məqsədilə davamlı təlimlərin keçirilməsini 

təmin etmək. 

  

2. Ticarət sisteminin təkmilləşdirilməsi 

 

 Ticarət qaydalarını təkmilləşdirmək; 

 Ticarət sisteminin təkmil olmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Birja üzvləri ilə mütəmadi 

olaraq məlumat mübadiləsini həyata keçirmək; 

 Ticarət sisteminin daim təkmil vəziyyətdə saxlanılması üçün İT Qrupu ilə birlikdə çalışmaq; 

 Emitent, investor və birja üzvlərinin maraqlarının qorunması istiqamətində təkliflər vermək. 

 

2. Maliyyə idarəçiliyi işinin təkmilləşdirilməsi 

 

 Maliyyə planlaması və nəzarəti prosesini təkmilləşdirilmək; 

 Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə 

bağlı tədbirləri həyata keçirmək; 

 Birjanın maliyyə hesabatlarının həm yerli qanunvericiliyə, həm də Maliyyə Hesabatlarının 

Beynəlxalq Standartlarına uyğunluğunu davamlı olaraq təmin etmək; 

 Birjanın maliyyə göstəricilərini daima yaxşılaşdırmaq, gəlir və xərclərə nəzarət etmək və 

vəsaitlərdən səmərəli istifadəni təmin etmək. 

  

3. İnformasiya Texnologiyaları istiqaməti işinin təkmilləşdirilməsi 

 

 İT üzrə strategiyanı hazırlamaq və tətbiq etmək; 

 Davamlı məlumat təhlükəsizliyinə nail olmaq; 

 İT əməkdaşlarının peşəkar səviyyəsini artırmaq; 

 Emitent, investor və birja üzvlərinin məlumatlarının, konfidensiallığın və kommersiya sirri 

hesab edilən məlumatların qorunmasına nail olmaq; 

 Ticarət sisteminin daim təkmil vəziyyətdə olmasını təmin etmək. 

  



4. Biznesin inkişafı və beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi işinin təkmilləşdirilməsi 

 

 Listinq məsləhət proqramının davamlılığını təmin etmək; 

 Səhm və istiqraz bazarının təbliği istiqamətində tədbirləri genişləndirmək; 

 Maraqlı tərəflər üçün qiymətli kağızlar bazarı üzrə təlim və seminarlar keçirmək; 

 Yerli və xarici investorların cəlb edilməsi istiqamətində Birja üzvlərinə dəstək vermək; 

 Xarici fond birjaları və beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığı genişləndirmək; 

 Xarici fond birjaları ilə məlumat və təcrübə mübadiləsini genişləndirmək; 

 Ümumdünya Fond Birjaları Federasiyasına üzv olmaq. 

  

  


