
Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə 

Macarıstanın Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyi arasında yüksək texnologiyalar 

ekosistemi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumunun təsdiq 

edilməsi barədə 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 17-ci bəndini 

rəhbər tutaraq qərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə 

Macarıstanın Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyi arasında yüksək texnologiyalar ekosistemi 

sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2016-cı il martın 5-də Bakı şəhərində imzalanmış 

Anlaşma Memorandumu təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bu 

Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən Anlaşma Memorandumunun müddəalarının həyata 

keçirilməsini təmin etsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Anlaşma Memorandumunun 

qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə 

Macarıstan Hökumətinə bildiriş göndərsin. 
 

İlham ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 20 aprel 2016-cı il 

                    № 874 



Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar 

Nazirliyi ilə Macarıstanın Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyi arasında 

Yüksək Texnologiyalar Ekosistemi sahəsində əməkdaşlıq haqqında 

 

ANLAŞMA MEMORANDUMU 

 

Bundan sonra “Tərəflər” adlandırılacaq Azərbaycan Respublikasının Rabitə və 

Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Macarıstanın Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyi, 

Azərbaycan Respublikası və Macarıstan arasında mövcud olan dostluq 

münasibətlərini və strateji tərəfdaşlığı rəhbər tutaraq, 

informasiya və yüksək texnologiyalar sektorunda ekosistem əməkdaşlığının 

inkişaf etdirilməsi, innovativ müəssisələr və startapların inkişafını dəstəkləmək üçün 

investisiya imkanlarını yaratmaqla potensial əməkdaşlıq üzrə konsepsiyanın 

formalaşdırılması və fəaliyyətin təşviqi məqsədilə, 

aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər: 

 

Maddə 1 

Məqsəd və məzmun 

 

1. Bu Anlaşma Memorandumunun məqsədi potensial əməkdaşlığa yol açacaq 

konsepsiyaları və/və ya fəaliyyəti əsas götürmək və həmin konsepsiyaların fəaliyyət 

planı ilə birlikdə hazırlanması ilə əlaqədar istənilən əməkdaşlığın şərtlərini və 

qaydalarını müəyyən edən müqavilə bağlanmasına səbəb ola biləcək çərçivə 

proqramını müəyyən etməkdir. 

2. Potensial əməkdaşlığın aşağıdakı sahələri əhatə etməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

bir-birinin ekosistemlərində yüksək texnoloji şirkətlərin dəstəyinə yönəlmiş mümkün 

tərəfdaşlığın formalaşdırılmasına köməyin göstərilməsi; Azərbaycanın Yüksək 

Texnologiyalar Parkında infrastruktura qoyulan investisiyaların inkişafı və 

infrastrukturun idarəetmə məsələlərinə dair xidmətlərin göstərilməsi. 

 

Maddə 2 

Əməkdaşlıq metodları 

 

Tərəflər yuxarıda qeyd olunan məqsədlərin əldə olunması üçün bütün səylərini 

səfərbər etməyi qarşılarına məqsəd qoyurlar. Bu baxımdan Tərəflərin həyata keçirdiyi 

tədbirlərə aşağıdakılar daxil edilə bilər: 

1. İnvestisiya sahəsində fəaliyyət: iki ölkə arasında hazırkı texnologiya ticarətini 

inkişaf etdirmək, eləcə də hər iki ölkəyə və ölkədən potensial “know- how”ların 

transferinə kömək göstərmək məqsədilə “çətir” funksiyalarını yerinə yetirəcək 

investisiya təsisatının yaradılmasını stimullaşdırmaq. 

2. Ekosistemin inkişafı və texnologiya transferi: xarici bazarlarda biznes 

əməliyyatlarının inkişaf etdirilməsi üçün startap şirkətlərə öz bacarıqlarının təcrübədən 

keçirilməsinə və təkmilləşdirilməsinə imkan verən zəruri mühitin təmin olunması ilə 

seçilmiş startaplara gələcəyə baxışlarının milli hədəflərdən beynəlxalq məqsədlərə 



qaldırılması istiqamətində köməyin göstərilməsi məqsədilə hər iki Tərəfdən seçilmiş 

yüksək texnologiya şirkətləri arasında mübadilə və/və ya bu şirkətlər arasında 

texnologiyaların transferi. 

3. Texnoparkların infrastrukturunun inkişafı və idarə edilməsi: Macarıstanın 

şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində aşağıdakılar da daxil olmaqla, lakin onlarla 

məhdudlaşmamaqla Yüksək Texnologiyalar Parkı (YTP) üçün infrastrukturun inkişaf 

etdirilməsinə dair potensial metodun öyrənilməsi və hazırlanması: (i) mümkün dövlət 

və özəl tərəfdaşlıq formatında Macarıstan şirkətləri tərəfindən YTP-də infrastrukturun 

inkişaf etdirilməsinə investisiya qoyulması, (ii) YTP-də infrastruktur xidmətlərinin 

inkişafı və idarə edilməsi, (iii) YTP infrastrukturunun idarə edilməsi və/və ya fəaliyyəti. 

4. İşçi Qrupun yaradılması: Tərəflər əməkdaşlıq imkanlarının təhlil edilməsi, 

fəaliyyət konsepsiyasının işlənməsi və zəruri tövsiyələrin bu Anlaşma 

Memorandumunun qüvvəyə mindiyi tarixdən bir il sonra hər iki Tərəfin diqqətinə 

çatdırılması məqsədilə daimi İşçi Qrupun yaradılması barədə razılaşırlar. 

 

Maddə 3 

Qarşılıqlı razılaşma 

 

Tərəflər qarşılıqlı olaraq anlaşır və razılığa gəlirlər ki, Anlaşma Memorandumu 

aşağıdakı prinsiplərə uyğun həyata keçirilir: 

a. Qarşılıqlı fayda: bu Anlaşma Memorandumu hər bir Tərəfin qarşılıqlı faydası 

üçündür və hər iki ölkənin xoş məramına əsaslanır. 

b. Qeyri-kommersiya xarakteri: bu Anlaşma Memorandumu kommersiya sazişi 

deyildir. Bu Anlaşma Memorandumunda qeyd edilən əməkdaşlıq nəticəsində ortaya 

çıxa biləcək istənilən kommersiya tərəfdaşlığının öz razılaşması olmalıdır. 

c. Əməkdaşlıq üzrə aparıcı şəxslər: bu Anlaşma Memorandumu hər bir Tərəfin 

ayrıca müəyyən edəcəyi bir nəfər “əməkdaşlığı aparan” şəxs tərəfindən 

əlaqələndiriləcək. 

d. Öhdəliklərin olmaması: bu Anlaşma Memorandumu Tərəflərə heç bir öhdəlik 

yaratmır. 

e. Müstəsna halların olmaması: bu Anlaşma Memorandumu qeyri-müstəsna 

xarakter daşıyır və Anlaşma Memorandumunun müddəti ərzində heç bir Tərəfi 

alternativ əməkdaşlıqların axtarılmasında hər hansı şəkildə məhdudlaşdırmır. 

 

Maddə 4 

Məxfilik 

 

Tərəflər bu Anlaşma Memorandumu çərçivəsində əldə etdikləri məxfi 

məlumatların yayılmamasını və bu məlumatları yalnız öz aralarında biznes 

imkanlarının öyrənilməsi üçün istifadə etməyi öz üzərlərinə götürürlər. 

Nəticə etibarilə, Tərəflərə digər Tərəfin yazılı razılığı olmadan məxfi məlumatların 

üçüncü tərəfə ötürülməsi qadağan edilir. 



 

Maddə 5 

Əlavələr və dəyişikliklər 

 

Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə bu Anlaşma Memorandumuna onun ayrılmaz 

tərkib hissəsi olan ayrıca protokollar formasında rəsmiləşdirilən və 6-cı maddədə 

göstərilən prosedura uyğun olaraq qüvvəyə minən əlavələr və dəyişikliklər edilə bilər. 

 

Maddə 6 

Qüvvəyəminmə, müddət və ləğvetmə 

 

Bu Anlaşma Memorandumu onun qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan müvafiq 

dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirilməsi barədə Tərəflərin sonuncu yazılı 

bildirişinin diplomatik kanallar vasitəsilə alındığı tarixdən qüvvəyə minir. 

Bu Anlaşma Memorandumu üç il müddətinə bağlanılır və Tərəflərdən biri bu 

Anlaşma Memorandumunu ləğv etmək niyyəti barədə ən azı altı ay öncədən yazılı 

şəkildə diplomatik kanallarla digər Tərəfə məlumat verməzsə, avtomatik olaraq növbəti 

üçillik müddətə uzadılır. 

Bakı şəhərində 5 mart 2016-cı il tarixində, hər biri Azərbaycan, macar və ingilis 

dillərində olmaqla, iki əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər autentikdir. 

Təfsir zamanı fikir ayrılığı yarandığı təqdirdə, ingilis dilindəki mətndən istifadə edilir. 

 
Azərbaycan Respublikasının Macarıstanın 

Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Xarici İşlər və Ticarət Nazirliyi 

adından adından 

(imza) (imza) 

 


