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Ön söz 

Mürəkkəb qlobal iqtisadi mühitdə 2012-ci ildə 
Azərbaycan iqtisadiyyatı yüksək dayanıqlıq və  
sabitlik nümayiş etdirmiş, qeyri-neft sektoru iqtisadi 
artımın əsas drayverinə çevrilmiş, ölkənin valyuta 
ehtiyatları daha da artmışdır. İxracın ekspansiyası 
və investisiya bumu, iqtisadi inkişafın dövlət 
xərcləri ilə fəal dəstəklənməsi qeyri-neft sektorunda 
yüksək artımın başlıca amilləri olmuşdur. Əhalinin 
rifah halının yaxşılaşması davam etmiş, yoxsulluq 
səviyyəsi daha da azalaraq 6%-ə düşmüşdür. Bütün bu 
nəticələrin əldə olunmasında ölkədəki makroiqtisadi 
sabitlik mühüm rol oynamışdır. 

Mandatına uyğun olaraq Mərkəzi Bank 2012-ci ildə 
öz siyasətini inflyasiyanın aşağı birrəqəmli səviyyədə 
saxlanılması, manatın məzənnəsinin sabitliyinin 
qorunması, bank-maliyyə sektorunda sabitliyin təmin 
olunmasına yönəltmişdir. 

Mərkəzi Bank adekvat pul və məzənnə siyasəti 
həyata keçirərək özünün başlıca məqsədi olan qiymət 
sabitliyinə nail olmuş, inflyasiya pul siyasətinin 
hədəfinə uyğun olaraq birrəqəmli səviyyədə 
saxlanılmışdır. İl ərzində həyata keçirilən məzənnə 
siyasəti nəticəsində valyuta bazarında tələblə təklif 
arasında tarazlıq yaradılmış, bu əsasda manatın 
məzənnəsinin sabitliyi təmin olunmuşdur. Aşağı 
inflyasiya və manatın məzənnəsinin sabitliyi qeyri-
neft iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinə 
və maliyyə sektorunun sabitliyinə müsbət təsir 
göstərmişdir.

2012-ci ildə banklara etimadın qorunması, 
sistemdə risklərin minimallaşdırılması və idarəetmə 
potensialının gücləndirilməsi, habelə maliyyə 
dayanıqlığının gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər 
davam etdirilmişdir. Bank nəzarəti üzrə formalaşan 
Bazel-III standartlarını nəzərə almaqla risk əsaslı 
prudensial nəzarət çərçivəsinin formalaşdırılması 
davam etdirilmiş, maliyyə sabitliyini təmin 

edən nəzarət rejimi tətbiq edilmişdir. Sektorun 
konsolidasiyası və kapitalizasiyası üzrə mühüm qərarlar 
qəbul edilmişdir. 

Görülmüş tədbirlər nəticəsində bank sistemində 
maliyyə sabitliyi qorunmuş, sektorun dayanıqlığının 
əsas indikatoru olan kapital adekvatlığı göstəricisi 
minimal normadan yüksək olmuşdur. İl ərzində 
bankların likvidliyi yüksək səviyyədə qalmış, 
aktivlərin keyfiyyət göstəriciləri məqbul həddə 
saxlanılmışdır. 

Maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının 
genişləndirilməsi məqsədilə bank sisteminin regional 
şəbəkəsinin genişlənməsi prosesi 2012-ci ildə də 
davam etmişdir. Alternativ maliyyə mənbələri 
sahəsində fəaliyyətin canlandırılması məqsədilə 
bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin 
aktivləşdirilməsi və onların regional əhatəsinin 
genişlənməsi 2012-ci ildə də dəstəklənmişdir. 

Ölkədə ipoteka kreditləşdirilməsinin hesabat 
ilində də davam etməsi əhalinin mənzil şəraitinin 
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Ön söz 

yaxşılaşdırılması ilə yanaşı iqtisadi aktivliyin 
dəstəklənməsinə də müsbət təsir göstərmişdir. 
Əvvəlki illərdə olduğu kimi ipoteka kreditlərinin 
həcminin artırılması məqsədilə bazar resurslarının 
cəlb olunması praktikası davam etdirilmişdir. 

Milli Ödəniş Sisteminin Mərkəzi Bank tərəfindən 
yaradılan və idarə edilən əsas komponentləri olan 
banklararası hesablaşmalar sistemlərinin sabit və 
etibarlı fəaliyyəti təmin edilmişdir. Ölkədə nağdsız 
dövriyyənin həcminin artırılması, ödəniş kartlarından 
istifadənin inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsinə 
çatdırılması, habelə bütün iqtisadi subyektlərin, geniş 
əhali təbəqəsinin elektron ödəniş xidmətlərindən daha 
aktiv istifadəyə cəlb edilməsi sahəsində işlər davam 
etdirilmişdir.

2012-ci il ərzində ölkə iqtisadiyyatının nağd pula 
tələbatı tam həcmdə və vaxtında ödənilmişdir. 
Nağd pul təsərrüfatının idarə edilməsinin ən müasir 
tələblərə uyğunlaşdırılması istiqamətində layihələrin 
həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir. Regional 
Mərkəzi Bankçılığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində 
Regional Mərkəzlərin fəaliyyətlərinin funksional 
çərçivəsi müəyyən edilmiş, idarəetmə strukturu 
unifikasiya edilərək vahid standartlara gətirilmişdir.

Qlobal mühitdəki qeyri-müəyyənliklərlə əlaqədar 
olaraq yaranan aşağı gəlirlilik şəraitində Mərkəzi 
Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə 
siyasətinin əsas prioriteti vəsaitlərin təhlükəsiz 

qorunub saxlanılması olmuşdur. Eyni zamanda 
idarəetmənin effektivliyinin artırılması məqsədilə 
alətlər və coğrafi diversifikasiya vasitəsilə investisiya 
imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində 
dəyişikliklər edilmişdir.

Mərkəzi Bank həmçinin özünün 2011-2014-cü illər 
üçün strateji planına uyğun olaraq fəaliyyətinin bütün 
funksional istiqamətlərinin təkmilləşdirilməsi və 
müasirləşdirilməsi, daxili institusional potensialının 
gücləndirilməsi istiqamətində də məqsədyönlü 
proqram və layihələr həyata keçirmişdir. Bu proqram 
və layihələr qanunla müəyyən olunmuş məqsəd və 
funksiyaların daha effektiv həyata keçirilməsinə 
yönəlməklə yanaşı bankın daxili potensialının 
inkişafını təmin etmişdir.

Beləliklə, 2012-ci ildə Mərkəzi Bank         
qanunvericiliklə müəyyən olunmuş məqsəd və 
funksiyaların yerinə yetirilməsini təmin etmişdir. İl 
ərzində inflyasiya təkrəqəmli səviyyədə qorunmuş, 
manatın məzənnəsi sabit qalmış, pul təklifi iqtisadi 
artıma adekvat templə artmışdır. Bank sistemi etibarlı 
maliyyə vasitəçiliyini və maliyyə dayanıqlığını 
qorumuş, sektor öz artım dinamikasını davam 
etdirmişdir. Ödəniş sistemləri inkişaf etdirilmiş və 
əhatə dairəsi genişləndirilmiş, iqtisadiyyatın nağd 
pula olan tələbatı ödənilmiş, valyuta ehtiyatlarının 
səmərəli idarə edilməsi təmin olunmuşdur.   

Elman Rüstəmov
Mərkəzi Bankın sədri   
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2012-ci ildə qlobal iqtisadi proseslər 

I. 2012-Cİ İLDƏ QLOBAL İQTİSADİ PROSESLƏR 

2012-ci ildə dünya iqtisadiyyatında artım davam 
etmiş, lakin qlobal maliyyə sistemində kövrəkliklər 
və fiskal dayanıqsızlıq riskləri qalmışdır. İnkişaf 
etmiş ölkələrdə zəif iqtisadi aktivlik fonunda inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə mülayim artım templəri 
müşahidə olunmuşdur. 

2012-ci il qlobal yenidənbalanslaşma (“rebalancing”) 
proseslərinin sürətlənməsi ilə xarakterizə olunmuşdur. 
Yığım iqtisadi modelinə malik ölkələrdə xarici 
sektorda toplam profisit azalaraq dünya ÜDM-in 
1.7%-ni təşkil etmişdir (2006-cı ildə 3.1%). Şərqi 
Asiya regionunda yığım modelinin istehlak modelinə 
tədricən transformasiyası burada əsas rol oynamışdır. 
Son 5 ildə Çində cari əməliyyatlar balansının (CƏB) 
profisiti ÜDM-in 10%-dən 2.6%-ə düşmüşdür. 

Dünya ticarətinin artım tempi ilin ikinci yarısında 
mənfi zonadan çıxsa da, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə 
aşağı olaraq qalmışdır. 

Avrozonada resessiyanın davam etməsi bu 
regionun idxalına mənfi təsir göstərmişdir. Almaniya, 
Hindistan, Braziliya, Fransa, Yaponiya kimi 
ölkələrdə iqtisadi artımın xarici tələb kanalları daxili 
tələblə əvəzlənmişdir. Digər tərəfdən daxili bazarları 
qorumaq meyilləri güclənmişdir. Belə ki, 2012-ci ildə 
ÜTT-də mübahisəli məsələlərin sayı son on ilin ən 
yüksək səviyyəsinə çatmışdır. 

Makroiqtisadi kövrəkliklər və qeyri-müəyyənliklər 
qlobal birbaşa xarici investisiya (BXİ) axınlarının ötən 
illə müqayisədə 18% azalmasına gətirib çıxarmışdır. 
BXİ axınlarının strukturunda da əhəmiyyətli 
dəyişikliklər baş vermişdir. ABŞ və Avrozonaya 
qoyulan investisiyaların əhəmiyyətli azalması 
ümumi investisiya qoyuluşlarında inkişaf etmiş 
ölkələrin (İEÖ) payını aşağı salmışdır. İnkişaf etmiş 
və etməkdə olan ölkələr arasındakı fərq özünün 
ən yüksək səviyyəsinə çatmışdır (Qrafik 3). Digər 
tərəfdən, böhrandan əvvəlki dövrdə yerləşdirilmiş 
və səmərəliliyi aşağı düşmüş investisiyaların 
restrukturizasiyası davam etdirilmiş, investisiyalar 
daha çox yeni biznes vahidlərinin yaradılmasına və 
«yaşıl iqtisadiyyatın» inkişafına yönəldilmişdir. 

Mənbə: BVF

Mənbə: UNCTAD 

Mənbə: ÜTT 
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2012-ci ildə qlobal iqtisadi proseslər 
2012-ci ildə dünyada işsiz əhalinin sayı 4 mln. 

nəfər artaraq 198 mln. nəfərə çatmışdır (Beynəlxalq 
Əmək Təşkilatı). İqtisadi artım tempinin yetərli 
olmaması və işçi qüvvəsinin ixtisas səviyyəsinin 
biznesin tələblərinə uyğun olmaması bunun başlıca 
səbəbləridir. Digər tərəfdən bir sıra ölkələrdə 
kapitaldan gəlirlər müqabilində daha çox vergi 
güzəştlərinin edilməsi investorların işçi personalının 
genişləndirilməsinə marağını azaltmışdır. Bir çox 
inkişaf etmiş ölkələrdə isə əmək məhsuldarlığı ilə 
real əmək haqqı arasında fərq böyümüşdür. Bu hal 
gəlirlərin bölgüsündə qeyri-bərabərliyi artırmışdır. 
Hazırda dünyada 3 mlrd. məşğul əhalidən 800 mln. 
nəfəri günə 1 dollardan az gəlir əldə edir. 

Qlobal iqtisadi artım meyillərinin azalması 
inflyasiya təzyiqlərini əhəmiyyətli azaltmışdır. 
İstehlak qiymətləri indeksi İEÖ-də 2%-ə, inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə (İEOÖ) 6.1%-ə düşmüşdür.

ABŞ-da daşınmaz əmlak bazarında sabitləşmə 
müşahidə olunsa da, bir çox sosial xarakterli 
problemlər həll edilməmişdir. Belə ki, məşğulluq və 
adambaşına gəlir səviyyəsi böhrandan əvvəlki həddə 
bərpa olunmamışdır. 2012-ci ilin əvvəllərində iqtisadi 
aktivlik canlansa da, ilin sonlarına yaxın səngimiş 
və dördüncü rübdə iqtisadi artım mənfi zonada 
olmuşdur. Federal Ehtiyatlar Sistemi tərəfindən 
işsizlik səviyyəsi 6.5%-ə düşənə və inflyasiya 2.5% 
səviyyəsinə qalxana qədər stimul tədbirlərinin davam 
edəcəyi bəyan olunmuşdur. Bu qərara baxmayaraq, 
2013-cü ildə iqtisadi artım tempinin bir qədər də 
zəifləyəcəyi gözlənilir. 

Yaponiya iqtisadiyyatında ilin ikinci yarısında 
resessiya baş vermişdir. 2013-cü ildə iqtisadiyyatın 
resessiyadan çıxması gözlənilsə də, iqtisadi artımın 
2014-cü ilədək zəif olacağı gözlənilir. Hökumət 
ÜDM-in 2%-i həcmində stimullaşdırma tədbirləri 
həyata keçirməyə hazırlaşır. 

Avrozonada borc böhranının fəsadları, xarici 
tələbin zəifləməsi və neft qiymətlərinin yüksək olması 
regionun resessiyaya daxil olması ilə nəticələnmişdir. 

İEOÖ-də iqtisadi artım bir qədər səngiyərək 
5.1% olmuşdur. Çin (7.8%) və Hindistan (4.9%) 
son onilliyin ən zəif artımını nümayiş etdirmişdir. 
Xarici tələbin azalması şəraitində həyata keçirilmiş 
stimullaşdırma tədbirləri bu ölkələrdə iqtisadi 
aktivliyi qismən qoruya bilmişdir. 

İqtisadi aktivliyin gözləniləndən aşağı olması əmtəə 

bazarlarındakı qiymətləri nisbətən stabilləşdirmişdir. 
Ərzaq qiymətləri 2012-ci ildə orta hesabla 0.7% və 
qiymətli metallar 1.7% bahalaşmışdır. 

Yaxın Şərqdə gedən proseslər, bəzi İEOÖ-
in iqtisadiyyatlarının enerji tutumluğunun artması 
və Avropada nüvə enerjisindən imtina prosesləri 
neftin qiymətinin yüksək səviyyədə qalmasına səbəb 
olmuşdur (2012: 105 ABŞ dolları). Hazırda neftin 
ifrat dəyərə malik olması qlobal iqtisadi canlanmanı 
ləngidən ən mühüm amillərdən biri sayılır.

Avropa Mərkəzi Bankının qiymətli kağızlar 
bazarında alışyönlü müdaxiləsindən sonra səhm 
bazarları stabilləşmiş və bir sıra ölkələrin dövlət 
qiymətli kağızlarının faiz dərəcələri aşağı düşmüşdür 
(Yunanıstan, İtaliya, İspaniya, Portuqaliya və s.). 

Qlobal iqtisadi artımın qeyri-müəyyən olması 
investorları daha ehtiyatlı davranmağa məcbur 
etmişdir və qızıla olan tələb 2012-ci ildə də yüksək 
səviyyədə qalmışdır. 

İnflyasiya təzyiqlərinin aşağı olması bəzi ölkələrdə 
iqtisadiyyatın dəstəklənməsi üçün yumşaq pul 

Mənbə: BVF 

Mənbə: DB 
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2012-ci ildə qlobal iqtisadi proseslər 
siyasəti aparmağa imkanlar yaratmışdır. 2012-ci il 
ərzində 67 ölkə faiz dərəcələrini dəyişmişdir ki, 
bunlardan 25-i İEÖ olmaqla 55-i uçot dərəcəsini 
aşağı salmışdır. Bəzi ölkələrdə faiz dərəcəsinin 
aşağı olması əlavə tədbirlərin görülməsinə ehtiyac 
yaratmışdır və qiymətli kağızlar bazarına alış yönlü 
müdaxilələrin edilməsi mərkəzi bankların balansını 
əhəmiyyətli dərəcədə böyütmüşdür. 

Əksər ölkələrdə pul siyasəti iqtisadiyyatın 
qısamüddətli ehtiyaclarının ödənilməsinə yönəlmişdir 
və uzunmüddətli dövrdə dayanıqlı iqtisadi artımın 

təmin olunması üçün əlavə tədbirlərin görülməsi 
aktuallaşmışdır.

İEÖ-in dövlət borcu II dünya müharibəsindən sonra 
ən yüksək həddə çatmışdır (ÜDM-in 110%-i). Fiskal 
konsolidasiya tədbirləri dövlət gəlirləri və xərcləri 
istiqamətində davam etdirilmişdir. İƏİT ölkələrində 
vergi yükünün ağırlıq mərkəzi istehsaldan istehlaka 
keçirilmişdir. Xərc restrukturizasiyası isə dövlət 
sektorunda əmək haqqının azaldılması (Avstriya, 
Fransa, Yunanıstan, Çexiya, Estoniya, Slovakiya 
və s.), pensiya islahatları (Macarıstan, Rumıniya 
və s.) və dövlət sektorunda məşğulluğa hüquqi 
məhdudiyyətlərin qoyulması (Belçika, Yunanıstan, 
Rumıniya və s.) formasında həyata keçirilmişdir.

BVF-nin proqnozlarına görə 2013-cü ildə qlobal 
iqtisadi aktivlik bir qədər mülayim, 2014-cü ildə isə 
daha dinamik olacağı gözlənilir. Qlobal tələbin zəif 
artımı ərzaq bazarlarında ucuzlaşma ilə nəticələnə 
bilər.

ABŞ-da daşınmaz əmlak bazarının stabilləşməsi, 
istehlakçı inamının yaxşılaşması və ucuz daxili enerji 
tutumlu istehsalın genişlənməsi 2013 və 2014-cü illər 
üçün iqtisadi artım gözləntilərini yaxşılaşdırmışdır. 

Mənbə: BVF, mərkəzi banklar 

Cədvəl 1. BVF-nin proqnozları, ö.i.n. %-lə

2012 2013(p) 2014(p) 

İqtisadi artım
Dünya 3.2 3.5 ↓ 4.1 ↓ 
İEÖ 1.3 1.4 ↓ 2.2 ↓ 

   ABŞ 2.3 2.0 ↓ 3.0 ↑ 
   Avrozona -0.4 -0.2 ↓ 1.0 ↓ 

İEOÖ 5.1 5.5 ↓ 5.9 ↓
  Çin 7.8 8.2 ↓ 8.5 ↓
  MDB 3.6 3.8 ↓ 4.1 ↓ 

İxrac
İEÖ 2.1 2.8 ↓ 4.5 ↓ 
İEOÖ 3.6 5.5 ↓ 6.9 ↓ 

İstehlakçı qiymətləri
 İEÖ 2.0 1.6 ↓   1.8 ↓
 İEOÖ 6.1 6.1 ↑ 5.5 ↑ 

Mənbə: BVF
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Çində isə infrastruktura 157 mlrd. ABŞ dolları 
həcmində investisiyaların qoyulması haqqında qərar 
bu ölkənin iqtisadiyyatında da sərt eniş ehtimalını 
azaltmışdır. 

Manpower Group tərəfindən 42 ölkədə 65 min 
müəssisə arasında aparılmış sorğunun nəticələrinə 
görə 2013-cü ilin ilk rübündə şirkətlərin işəgötürmə 
ilə bağlı planları orta hesabla neqativdir. Belə ki, 
29 ölkədə (Yunanıstan, İtaliya, İspaniya, Slovakiya, 
Niderland, və s.) biznes strukturları iş yerlərini 
ixtisar edəcəyini, cəmi 13 ölkədə (Tayvan, Hindistan, 
Braziliya, Meksika və s.) sabit saxlayacağını və 
ya genişləndirəcəyini bildirmişdir. Eyni zamanda 
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı 2013 və 2014-cü 
illərdə qlobal işsizlərin sayını artacağını və 2009-
cu il səviyyəsini əhəmiyyətli üstələyəcəyini 
proqnozlaşdırır. 

UNCTAD-ın proqnozlarına görə BXİ-axınları 
qısamüddətli dövrdə “tənbəl” dinamika nümayiş 
etdirəcək. 2011-ci ilin səviyyəsi yalnız 2014-cü 
ildə bərpa olunacaq. Böhrandan əvvəlki səviyyənin 
bərpası gözləntiləri isə uzunmüddətli dövrə təxirə 
salınmışdır.

Bir sıra İEÖ-də isə pul çapı hesabına stimullaşdırma 
tədbirlərinin görülməsi valyuta bazarlarına mənfi 
təsir edəcək və məzənnə volatilliyini artıracaqdır.

Beləliklə, iqtisadiyyatın dəstəklənməsi üçün 
müxtəlif ölkələrdə həyata keçirilmiş nəhəng 
stimullaşdırma tədbirləri davam etmişdir. Əvvəlki 
təcrübələrdə analoji nümunənin olmaması yekun 
nəticə haqqında birmənalı mühakimələrə imkan 
vermir.

2012-ci ildə qlobal iqtisadi proseslər 
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Azərbaycanda iqtisadi artım və onun mənbələri 

2.1. Məcmu tələb 

2012-ci ildə məcmu tələbin bütün komponentləri 
iqtisadi artıma müsbət təsir göstərmişdir. İl 
ərzində əhali gəlirlərinin və iqtisadiyyata qoyulan 
investisiyaların daxili investisiyalar hesabına artması 
ÜDM-in tələb komponentlərində canlanmaya səbəb 
olmuşdur. Məcmu tələbin genişlənməsində dövlət 
xərclərinin artımı xüsusi rol oynamışdır. 

2012-ci ildə iqtisadi artımın başlıca tələb 
amillərindən biri son istehlak xərcləri olmuşdur. 
Hesabat ilində əhalinin adambaşına düşən nominal 
pul gəlirləri 3784.3 manata çatmışdır ki, bu da ötən 
illə müqayisədə 12.2% çoxdur. Əhali gəlirlərinin 
təqribən 61%-i son istehlaka yönəldilərək mal və 
xidmətlərin alınmasına sərf edilmişdir. Son istehlak 
xərcləri  nominal ifadədə 9.3% artaraq 21.2 mlrd. 
manat və ya ÜDM-in 39.3%-nə bərabər olmuşdur. 
Əmanət və kapitala yönəldilmiş əhali gəlirləri isə 
10.2 mln. manata çatmışdır ki, bu da 2011-ci illə 
müqayisədə 16% çoxdur. 

2012-ci ildə iqtisadiyyatın əksər sektorları üzrə 
əmək haqqı yüksəlmişdir ki, bu da son istehlakın 
ÜDM-in strukturunda yüksək payının qalmasına 
mühüm töhfə vermişdir. Orta aylıq əmək haqqı 
ötən illə müqayisədə neft sektorunda 20.2%, qeyri-
neft sektorunda 8.0%, dövlət sektorunda 9.8%, özəl 
sektorda isə 6.9% artmışdır. Ümumilikdə, ölkə üzrə 

orta aylıq əmək haqqının artım tempi inflyasiyanı 7.6  
faiz bəndi üstələmiş və 396 manata çatmışdır.

2012-ci ildə tələbə artırıcı təsir göstərən amillərdən 
biri ev təsərrüfatına verilən kreditlərin həcmi 
olmuşdur. Hesabat ilində kommersiya bankları 
və bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən ev 
təsərrüfatlarına verilən kreditin həcmi 30.2% artaraq 
4.3 mlrd. manat təşkil etmişdir. 

Tələbin artmaqda davam etməsi pərakəndə əmtəə 
dövriyyəsi və əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin 
artımında da özünü büruzə verir.

İl ərzində pərakəndə ticarət dövriyyəsi 9.6%, o 
cümlədən qeyri-ərzaq malları üzrə pərakəndə əmtəə 
dövriyyəsi 21% artmışdır. Əhaliyə göstərilən pullu 
xidmətlərdə isə artım 8% təşkil etmişdir. 

II. AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ ARTIM 
VƏ ONUN MƏNBƏLƏRİ 

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi (DSK)

Mənbə: DSK

Mənbə: DSK
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2012-ci ildə pərakəndə ticarət dövriyyəsi 17.6 
mlrd. manata çatmışdır ki, bunun da 62%-i ticarət 
müəssisələri, 38%-i isə bazar və yarmarkalar 
tərəfindən həyata keçirilmişdir. Ümumilikdə, 
il ərzində pərakəndə ticarət dövriyyəsinin 9.6%-
lik artımının 7.5%-i ticarət müəssisələrinin payına 
düşmüşdür. 

Hesabat ilinə hökumətin istehlak xərcləri başlıca 
olaraq dövlət büdcəsindən mal və xidmətlərə 
xərclər hesabına formalaşmışdır. İl ərzində dövlət 
büdcəsindən sosial yönümlü xərclərə 4.7 mlrd. manat 
(xərclərin 27.4%-i) sərf edilmişdir ki, bu da 2011-ci 
illə müqayisədə 7.9 faiz çoxdur.

2012-ci ildə iqtisadiyyata ÜDM-in 28.3% həcmində 
və ya 15.3 mlrd. manat investisiya qoyulmuşdur ki, bu 
da ötən illə müqayisədə 18.3% çoxdur. O cümlədən 
əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 4/5-ə yaxın hissəsi 
daxili mənbələr hesabına formalaşdırılmışdır. 

Qeyri-neft sektoruna investisiya qoyuluşları ötən 
ildəki səviyyəni 18% üstələmiş və onun ölkə üzrə 

əsas kapitala yönəldilən investisiyalarda payı 76.2% 
təşkil etmişdir. 

Ümumilikdə, qeyri-neft sektorunun sahələri 
arasında kənd təsərrüfatı, tikinti, maliyyə və sığorta 
fəaliyyəti, ticarət və təhsil üzrə investisiyalar xüsusilə 
yüksək templə artmışdır. Ticari1 və qeyri-ticari2 
sektora investisiyalar müvafiq olaraq 6% və 23% 
artmışdır.

Mənbə: DSK

1 Ticari (tradable) sektora kənd təsərrüfatı və sənaye daxildir.
2 Qeyri-ticari sektora tikinti, nəqliyyat, rabitə, ictimai iaşə, mehmanxana xidmətləri və s. daxildir.       
  

Cədvəl 2. İqtisadiyyatın sahələri üzrə investisiyaların həcmi

Sahələrin adı
2012-ci ildə,

mln. 
manat

Əvvəlki ilə
nisbətən, 

%-lə 

Ümumi həcmdə 
xüsusi

çəkisi, %-lə
   CƏMİ 15 338.5 118.0 100.0
   o cümlədən:
   Sənaye 5 615.4 103.0 36.6
   Kənd təsərrüfatı 583.5 131.4 3.8
  Tikinti 456.3 198.9 3.0
  Ticarət     540.8 173.0 3.5
  Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı  2 591.7 101.4 16.9
  İnformasiya və rabitə 325.3 103.1 2.1
  Maliyyə və sığorta fəaliyyəti 76.9 195.4 0.5
  Daşınmaz əmlak 1408.2 146.8 9.2
  Təhsil 787.6 2.6 d. 5.1

    Mənbə: DSK

Azərbaycanda iqtisadi artım və onun mənbələri 
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Əsas kapitala yönəldilmiş sərmayənin ümumi 
həcmində müəssisə və təşkilatların vəsaitləri 
44.6%, bank kreditləri 4.9%, büdcə vəsaitləri 
43.8%, büdcədənkənar fondların vəsaitləri 3.7% və 
əhalinin şəxsi vəsaitləri 2.6 % təşkil etmişdir.

 Mərkəzi Bank tərəfindən emal sənayesi  
müəssisələri arasında aparılan sorğular da 
investisiya aktivliyinin yüksəldiyini göstərir. Belə 
ki, sorğunun nəticələrinə görə 2012-ci ildə hər 3 
müəssisədən 1-də investisiya qoyuluşları artmışdır 
(2011-ci ildə hər 5 müəssisədən 1-də artmışdır).

2.2. Məcmu təklif 

2012-ci ildə məcmu təklif genişlənmiş, ÜDM-in 
artımı qeyri-neft sektorundakı aktivlik hesabına 
baş vermişdir. İl ərzində iqtisadi aktivlik üzrə 
gözləntilərin optimist olması ümumi məhsul 
istehsalını canlandırmışdır.

2012-ci ildə ÜDM real ifadədə 2.2% artmış 
və nominal olaraq 54 mlrd. manata çatmışdır. 
Hesabat ilində neft-qaz sektorunda 5% azalma 
qeydə alınmış, qeyri-neft sektorunda isə artım 
9.7% təşkil etmişdir. Yaradılan əlavə dəyərin 2/3 
hissəsi məhsul istehsalı sahələrinin, 1/3 hissəsi 
isə xidmət sahələrinin payına düşür. 2012-ci ildə 
ÜDM-in 55%-i ticari sahələrin payına düşmüşdür. 

Ötən illə müqayisədə xam neft hasilatı 5.3% 
azalmış, təbii qaz hasilatı isə 5.4% artmışdır. Qızıl 
və gümüş yataqlarından müvafiq olaraq 1563 və 
626 kq-dan çox hasilat əldə edilmişdir. İstehsal 
olunan neft emalı məhsulları 8.8% artaraq 4.8 
mln. tona çatmışdır ki, bu da əsasən dizel yanacağı 
(21.1%), avtomobil  benzini (8.7%) və mazut 
yanacağının (18.2%) istehsalının artması hesabına 
baş vermişdir. İl ərzində istehsal olunan neft 
məhsullarının 26.2% ixrac olunmuş, 73.8% daxili 
bazarın tələbatının ödənilməsinə yönəldilmişdir. 

2012-ci ildə ÜDM-in artımı tam olaraq qeyri-
neft sektorundakı aktivlik hesabına baş vermişdir. 

2012-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə ən yüksək 
artım tempi mehmanxana və restoranlar, tikinti, 
rabitə və emal sənayesində qeydə alınmışdır. 

Neft-qaz sənayesində azalma nəzərə alınmadan 
qeyri-neft ticari sektorun ümumi iqtisadi 
artıma töhfəsi 0.8 faiz bəndi pozitiv olmuşdur. 
Belə ki, hesabat ilində qeyri-neft sənayesi 

11.7% artmışdır. Sənayedə artım əsasən qida, 
metallurgiya, maşınqayırma və kimya sənayesindən 
qaynaqlanmışdır. Kənd təsərrüfatında isə müşahidə 
olunan yüksək artım həm bitkiçilik məhsulları 
istehsalında, həm də heyvandarlıqda baş vermişdir. 

İl ərzində qeyri-ticari sektorun bütün 
sahələrində artım müşahidə edilmişdir. Qeyri-ticari 
sahələrdə yaradılan əlavə dəyər 10.1% artaraq 
ümumi iqtisadi artıma təqribən 3.5 faiz bəndi 
artırıcı töhfə vermişdir

Xidmət sahələri arasında ən yüksək artım tikinti 
və rabitədə müşahidə edilmişdir. Yüksək artım 
nəticəsində xidmət ixracı da ikirəqəmli templərlə 
artmaqdadır. Ümumi xidmət ixracının yarıdan çoxu 
turizm xidmətlərinin, 18%-i nəqliyyat, 5%-i tikinti 
xidmətlərinin payına düşür. 

2.3. İqtisadi aktivlik üzrə gözləntilər

Hökumətin, Mərkəzi Bankın, habelə beynəlxalq 
institutların proqnozlarına görə yaxın perspektivdə 

Mənbə: DSK

Azərbaycanda iqtisadi artım və onun mənbələri 

Mənbə: DSK 
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Azərbaycanda iqtisadi artım və onun mənbələri 
ölkədə iqtisadi artımın davam edəcəyi gözlənilir. 

Dünya Bankı açıqladığı son iqtisadi xülasəsində 
Azərbaycan üzrə iqtisadi artımın 2013-cü ildə davam 
edəcəyini və 4.2% təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır. 
Bütövlükdə, DB, BVF, Avropa Yenidənqurma və 
İnkişaf Bankı və BMT-nın proqnozları 2013-cü 
ildə ölkədə iqtisadi artımın ortalama 3.5% olacağını 
göstərir.

AMB tərəfindən aparılan Real Sektorun 
Monitorinqi (RSM) də iqtisadi aktivlik üzrə 
gözləntilərin optimist olduğunu göstərir. Belə 
ki, RSM nəticələrinə əsasən 2012-ci il ərzində 
xidmətə tələb və ticarət üzrə satış gözləntisi 
indeksi artıma meyilli olmuşdur. Sənayenin qida, 
tikinti materiallarının istehsalı və toxuculuq alt 
seksiyalarında, ticarətin isə mebel, elektrik məişət 
avadanlıqları seqmentlərində pozitiv gözləntilər 
müşahidə edilmişdir. Gözləntilərin belə pozitiv 
olması sənayedə reallaşmamış izafi mal ehtiyatının 
azalmasında da özünü büruzə vermişdir. 

Ümumilikdə, AMB tərəfindən aparılan RSM 
nəticələri istehsalı artan, dövriyyəsi çoxalan 
müəssisələrin sayının yüksəldiyini və bu artımın 
dayanıqlı olduğunu göstərir.

Mərkəzi Bankın qiymətləndirmələrinə görə 
məcmu buraxılış kəsiri (MBK)3 2011-ci ildəki - 
0.5%-dən, 2012-ci ildə pozitiv zonaya daxil olaraq 
təqribən +1.1% təşkil etmişdir.

 

 2.4. İnflyasiya 

2012-ci ildə ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi 
sabitlik təmin edilmiş, inflyasiya təkrəqəmli 
səviyyədə qorunmuşdur.

2012-ci ildə orta ilik inflyasiya 1.1% təşkil 
etmişdir ki, bu da son üç il  ərzində ən aşağı 
inflyasiya səviyyəsidir. 

2012-ci ildə orta illik inflyasiyanın 0.4 faiz 
bəndi ərzaq məhsullarının, 0.3 faiz bəndi qeyri-
ərzaq mallarının və 0.4 faiz bəndi isə xidmətlərin 
qiymətinin artması ilə əlaqədar olmuşdur.

Qeyri-ərzaq malları və xidmətlər üzrə orta illik 
inflyasiya müvafiq olaraq 1% və 1.2% təşkil 
etmişdir. 

2012-ci ilin dekabrında ötən ilin müvafiq ayı ilə 
müqayisədə ümumi qiymət səviyyəsinin 0.3%-lik 
azalması müşahidə edilmişdir. Bu, əsasən onunla 
izah olunur ki, 2011-ci ilin 12 ayında Azərbaycanda 
ərzaq qiymətləri 7.1% artdığı halda, 2012-ci ildə 
ərzaq qiymətləri 1% azalmışdır. 

 Dövlət tərəfindən tənzimlənən malların və 
mövsümi volatilliyə malik olan məhsulların qiymət 
dəyişməsindən təmizlənərək hesablanan orta illik 
baza inflyasiyası 1.6%, ilin əvvəlindən isə 0.3% 
təşkil etmişdir. 

3 Məcmu buraxılış kəsiri - output gap; ÜDM-in potensial səviyyəsi ilə faktiki səviyyəsinin fərqi kimi hesablanır.     
  

Mənbə: AMB
Qeyd: Monitorinq nəticələrinin kəskin mövsümi dəyişimlərdən 
hamarlamaq üçün 3 aylıq sürüşkən orta metodundan istifadə 
olunmuşdur

Mənbə: DSK məlumatları əsasında AMB hesablamaları
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2012-ci ildə nəqliyyat, poçt və telekommunikasiya 
tariflərində 0.1% qiymət artımı müşahidə olunmuşdur.  
Hesabat ilində boru kəməri, dəniz nəqliyyatı ilə 
daşınan yüklərin tarifləri müvafiq olaraq 0.5% və 
0.3% azalmış, dəmiryol nəqliyyatında isə 21.3% 
artmışdır. Sərnişindaşıma nəqliyyatı üzrə tariflərdə 
dəmir yolu nəqliyyatında 3.1%, hava nəqliyyatında 
14.8% və dəniz nəqliyyatında isə 1% azalma 
müşahidə olunmuşdur. 

Qiymət dəyişmələrində baş verən dəyişkliklərin 
əhatəliyini əks etdirən diffuziya indeksi4 göstərir 
ki,  istehlak səbətinə daxil olan və qiymətləri 
azalan məhsulların sayı çoxluq təşkil etmiş, qiymət 
azalmasının əhatəliyi genişlənmişdir.

2012-ci ildə ticarət partnyoru olan ölkələrdə 
4.8%-lik inflyasiya müşahidə olunmuşdur ki, bu da 
Azərbaycandakı inflyasiyadan 5 faiz bəndi çoxdur. 
Ümumilikdə, ölkənin ticarət partnyorlarına daxil olan 
inkişaf etmiş ölkələrdə 1.6%, inkişaf etməkdə olan 
ölkələrdə 6.6%, neft ixrac edən ölkələrdə isə 8.8 % 
inflyasiya qeydə alınmışdır.

2012-ci il ərzində sənaye məhsulları 
istehsalçılarının orta illik qiymət indeksi 4.5%,  
qeyri-neft sənaye məhsullarının qiymətləri isə 0.1% 
səviyyəsində artmışdır. Orta illik hesabla istehsalçı 
qiymətləri mədənçıxarma sənayesi üzrə 4.9%, maşın 
və avadanlıqlar üzrə 5.5%, metallurgiya sənayesi üzrə 
7.1%, kimya sənayesi üzrə isə 1.1%, artmışdır. Qiymət 
azalması isə əsasən qida məhsullarının istehsalı (-3%), 
tütün məmulatları (-8%), rezin və plastik kütlələr 
məmulatları üzrə (-10.3%) nəzərə çarpmışdır.

İl ərzində iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə 
müşahidə olunmuş qiymət azalması kənd təsərrüfatının 
müxtəlif sektorlarında da nəzərə çarpmışdır. 
Ümumilikdə isə 2012-ci ildə kənd təsərrüfatı 
məhsullarının istehsalçı qiymətləri indeksi (KİQİ) 
illik orta hesabla 0.5% azalmışdır. 

DSK-nın məlumatına görə 2012-ci ildə təkrar mənzil 
bazarında qiymətlər artımı 2.7%, ilkin bazarda isə 
3.2% təşkil etmişdir. Təkrar mənzil bazarında elit 
mənzillərin qiymətləri 1.1% azalsa da, digər mənzil 
növləri üzrə qiymət artımı müşahidə olunmuşdur. 
«MBA LTD» Qiymətləndirmə və Konsaltinq şirkətinin 
məlumatına görə yaşayış və kommersiya obyektlərində 
kirayə haqqı müvafiq olaraq 19.7% və 8.2% artmışdır.

4 Diffuziya indeksi – İstehlak səbətinə daxil olan və artım müşahidə olunan məhsulların sayı ilə azalanların fərqinin ümumi məhsul sayına nisbətidir

Mənbə: DSK
Mənbə: DSK və ƏKT(FAO) məlumatları əsasında AMB 
hesablamaları   

Mənbə: DSK

Mənbə: DSK məlumatları əsasında AMB hesablamaları 
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Ölkədəki qiymət sabitliyinin yaxın perspektivdə 
davam edəcəyi gözlənilir. AMB tərəfindən müntəzəm 
aparılan Real Sektorun Monitorinqinin nəticələrinə 
əsasən iqtisadiyyatda qiymət gözləntilərində 
əhəmiyyətli artımlar yoxdur. 

2013-cü ildə də müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar 
tərəfindən Azərbaycanda birrəqəmli inflyasiyanın 
olacağı proqnozlaşdırılır. Belə ki, Asiya İnkişaf 
Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun 
proqnozlarına əsasən 2013-cü ildə Azərbaycanda orta 
illik inflyasiya 6% təşkil edəcəkdir ki, bu da MDB 
ölkələri üzrə proqnozdan 1.7 faiz bəndi aşağıdır. 

2.5. Məşğulluq

2012-ci ildə ölkədə baş verən yüksək artım 
məşğulluq göstəricilərinin yaxşılaşmasında da 
özünü büruzə vermişdir.  

DSK-nin məlumatına görə 2012-ci ildə ölkədə 
iqtisadi fəal əhalinin sayı 4688.4 min nəfər təşkil 
etmişdir ki, onların 95%-ə yaxını iqtisadiyyatın və 
sosial bölmənin müxtəlif sahələrində məşğul olan 
əhalidir. İlin sonuna olan məlumata görə muzdla çalışan 
işçilərin 1440.5 min nəfəri qeyri-neft sektorunda, 37.2 
min nəfəri neft sektorunda çalışır. 

Hesabat ilində 120.4 min yeni iş yeri açılmışdır ki, 
bunun 80%-ə yaxını daimi iş yerləri təşkil etmişdir.  
Daimi iş yerlərinin 69,2%-i fiziki şəxslər tərəfindən, 
21,3%-i mövcud, 9.5%-i isə yeni yaradılmış və 
fəaliyyətini bərpa etmiş müəssisə və təşkilatlarda 
yaradılmışdır. Regionlarda yaradılmış iş yerlərinin 
ümumi yaradılmış yeni iş yerlərində payı 67.9% 
təşkil etmişdir. Yeni iş yerləri əsasən, ticarət və 
nəqliyyatda, emal sənayesi və tikintidə, habelə dövlət 
sektorunda fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda 
yaradılmışdır.

AMB tərəfindən real sektorun monitorinqi çərçivəsin-
də 300-dək müəssisə üzrə aparılan müşahidələr 
məşğulluğun ümumi artımını qeydə almışdır. 
Monitorinq aparılan müəssisələr arasında işçi sayının 
əhəmiyyətli artımı tikinti və sənaye sektorunda qeydə 
alınmışdır. 

2.6. Tədiyə balansı5

Əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2012-ci ildə də ölkənin 
əlverişli xarici mövqeyi qorunmuş, tədiyə balansı 
müsbət saldoya malik olmuşdur. 

5 Tədiyə balansının metodoloji tərtibatı ilə bağlı http://cbar.az/assets/1186/final_metod.pdf  səhifəsinə müraciət edilə bilər

Mənbə: DSK

Cədvəl 3. Tədiyə balansının əsas göstəriciləri, mln. $

2011-ci il 2012-ci il
I. Cari əməliyyatlar hesabının saldosu 17146.1 14916.3
  Xarici ticarət balansı 24328.4 22216.6
  Xidmətlər balansı -2995.8 -2923.8
  Gəlirlər balansı -4859.8 -4326.5
   -İnvestisiya gəlirlərinin repatriasiyası -5148.8 -4518.9
  Cari transfertlər balansı 673.3 -50.0
II. Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabının saldosu -4789.9 -9960.7
    Birbaşa investisiyalar 912.6 810.4
      - Azərbaycana cəlb olunmuş 4443.9 5289.4
      - Xaricə yönəldilmiş -554.0 -1194.2
      - İnvestisiyaların repatriasiyası -2977.3 -3284.8
    Kreditlər və digər investisiyalar -5722.5 -10773.1
    Neft bonusu 20.0 2.0
III. Tədiyə balansının ümumi saldosu (Ölkənin ehtiyat aktivlərinin dəyişməsi) 12356.2 4955.6

 Mənbə: AMB
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Kapitalın və maliyyənin hərəkəti hesabının kəsiri 

cari hesabın profisiti ilə tam örtülür və hazırda ümumi 
balansda ÜDM-in 1/8 hissəsi qədər profisit mövcuddur. 
Ümumilikdə, son 10 ildə ölkənin tədiyə balansının 
dövriyyəsi 10 dəfə artmış və nəticədə ÜDM-i 50% 
üstələmişdir.

 2012-ci ildə cari əməliyyatlar hesabında 14.9 
mlrd. $ məbləğində profisit yaranmış, o cümlədən 
neft-qaz sektoru üzrə cari hesabın profisiti 23.4  mlrd. 
$ məbləğində olmuşdur. Neft-qaz sektorunun profisiti 
qeyri-neft sektoru üzrə cari hesabın 8.5 mlrd. $ 
məbləğində kəsirini tam örtmüşdür.   

Xarici ticarət dövriyyəsi 43.1 mlrd. $ təşkil etmiş və 
xarici ticarət balansı 22.2 mlrd. $ məbləğində müsbət 
saldo ilə nəticələnmişdir. 

İl ərzində Azərbaycanın dünyanın 157-dək dövləti 
ilə ticarət əlaqələri olmuşdur. Xarici ticarətin 9.7%-i 
MDB üzvü olan dövlətlərin, 90.3%-i isə digər xarici 
dövlətlərin payına düşmüşdür. Dövlətimizin İtaliya, 

ABŞ, Birləşmiş Krallıq, Türkiyə, Rusiya, Fransa, 
Hindistan, Almaniya, İndoneziya və İsrail ilə daha 
intensiv ticarət əlaqələri olmuşdur (Ümumi ticarətdə bu 
ölkələrin payı  67.4% təşkil etmişdir).

Qeyri neft-qaz sektoru üzrə ixracda artım dinamikasını 
davam etmişdir. 2012-ci ilin yekunları üzrə qeyri neft-

Mənbə: AMB 

Mənbə: AMB 

Mənbə: AMB 

Cədvəl 4. 2012-ci ildə xarici ticarət üzrə əsas tərəf müqabilləri, mln. $

Əmtəə dövriyyəsi İxrac İdxal Saldo

Italiya
ABŞ
B.Krallıq
Türkiyə
Rusiya Federasiyası
Fransa
Hindistan
Almaniya
İndoneziya
İsrail
Başqaları

5807
4188
3881
3291
2528
1962
1960
1874
1795
1725

14040

5548
3480
3392
1771
1056
1778
1892
981

1757
1667
9312

259
708
489

1520
1472
184
68

893
38
58

4728

+5289
+2772
+2903
+251
-416

+1594
+1824

+88
+1719
+1609
+4584

Cəmi 43051 32634 10417 +22217
   o cümlədən:
 MDB dövlətləri 4193 1615 2578 -963
 Digər dövlətlər 38858 31019 7839 +23180

 Mənbə: AMB
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qaz sektorunun ixracının strukturunda əmtəə ixracı 
31%, xidmət ixracı isə 69% təşkil etmişdir.

Hesabat ilində əmtəə ixracı 32.6 mlrd. $ təşkil 
etmişdir. İxrac olunmuş malların strukturunda  neft-qaz 
məhsullarının payı 94.1% olmuşdur.

Xarici dövlətlərə 29.4 mlrd. $ neft məhsulları ixrac 
olunmuş, ixrac olunmuş neft məhsullarının 1.7 mlrd. 
$-ı neft emalı məhsullarının, 27.7 mlrd. $-ı isə xam 
neftin ixracının payına düşür. 

İxrac olunmuş xam neftin 26.1 mlrd. $-ı Azərbaycan 
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti (ABƏŞ) tərəfindən hasil 
olunmuş neftin ümumi dəyəridir. İxrac olunmuş ümumi 
xam neftin 1.7 mlrd. $-ı isə digər müəssisələr tərəfindən 
xaricə  göndərilmişdir ki, bunun da 134.9 mln. $ 
Şahdəniz yatağından hasil edilmiş kondensatın, 1.6 
mlrd. $ isə ARDNŞ-nin payına düşür.

2012-ci ildə ölkənin qeyri neft-qaz ixracı ötən ilə 
nisbətən 19.1% artaraq 1933.5 mln. $ təşkil etmişdir. 

Qeyd edək ki, son illər qeyri-neft ixracında texnoloji 
yaxşılaşma müşahidə olunur: orta və yüksək texnolo-
giyalı malların xüsusi çəkisi 30%-ə yaxınlaşmışdır.  

İl ərzində ümumi ixracın həcmi idxalı 3 dəfə 
üstələmişdir.

Hesabat ilində əmtəə idxalı 10.4 mlrd. $ təşkil 
etmişdir. İstehlak mallarının idxalının ümumi dəyəri isə 
4375.9 mln. $ olmuşdur ki, bunun da 1303.6 mln. $-ı 
ərzaq məhsullarının payına düşür.

İdxalın strukturunda xarici investisiyalar hesabına 
gətirilmiş maşın-avadanlıqların və malların xüsusi 
çəkisi 9.2% təşkil edərək 961.8 mln. $ olmuşdur. 
Bunun 82.1%-ni beynəlxalq neft-qaz kontraktları 
çərçivəsində istifadə olunmuş investisiyalar hesabına 
idxal edilmiş mallar təşkil edir. Bundan başqa 
ölkəyə ümumi məbləği  5079.8 mln. $ olan istehsal 
təyinatlı maşın-avadanlıq, kimya, qara və əlvan metal 
məhsulları da gətirilmişdir.

Cədvəl 5. İxracın strukturu

2011-ci il 2012-ci il

Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə

İxrac - cəmi    34494.9 100.0     32634.0 100.0
    o cümlədən:
1. Yanacaq-xammal məhsulları    33435.6 96.9     31260.5   95.8
   - neft-qaz məhsulları    32871.0 95.3     30700.5   94.1
   - digər xammal   564.6   1.6    560.0     1.7
2. Maşın və avadanlıq   177.7   0.5    380.0     1.2
3. İstehlak malları   841.1   2.5    968.2     2.9
4. Digər mallar     40.5   0.1      25.3     0.1

Mənbə: AMB

Cədvəl 6. İdxalın strukturu

2011-ci il 2012-ci il
Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə

İdxal-cəmi    10166.5 100.0     10417.5 100.0
   cümlədən:
1. İstehlak malları    3884.1 38.2     4375.9 42.0
     - ərzaq məhsulları    1267.7 12.5     1303.6 12.5
     - digərləri    2616.4 25.7     3072.3 29.5
2. İnvestisiya yönümlü mallar    1008.4   9.9       961.8   9.2
    - beynəlxalq neft-qaz 
      konsorsiumları 877.5   8.6       789.4   7.6

    - digərləri 130.9   1.3  172.4   1.6
3. Digər mallar    5274.0 51.9     5079.8 48.8

Mənbə: AMB
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2012-ci ildə xarici dövlətlərlə Azərbaycanın iqtisadi 
əlaqələrində qarşılıqlı xidmətlər əsas yerlərdən 
birini tutmuş və bu xidmətlərin ümumi həcmi 11.5 
mlrd. $ təşkil etmişdir. Bunun 7.2 mlrd. $-ı qeyri-
rezidentlər tərəfindən Azərbaycanın rezidentlərinə, 4.3 
mlrd. $ isə Azərbaycan rezidentlərinin xarici ölkələrin 
rezidentlərinə göstərilən xidmətlərdir.

Qarşılıqlı xidmətlər dövriyyəsinin 14.9%-i nəqliyyat 
xidmətləri üzrə aparılan əməliyyatların payına 
düşür. Ümumi dəyəri 1708.7 mln. $ olan nəqliyyat 
xidmətlərinin 56.7%-i Azərbaycan rezidentlərinin 
xarici dövlətlərin nəqliyyat sistemlərindən istifadə 
etmələri ilə əlaqədardır.

Azərbaycanın rezidentlərinin qeyri-rezidentlərə 
göstərdikləri nəqliyyat xidmətlərinin ümumi dəyəri isə 
740.3 mln. $ təşkil etmişdir. 

Xidmətlər ixracında turizm daxilolmalarının payı 

sürətlə genişlənir. Hesabat dövründə xarici ölkə 
vətəndaşlarına turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin 
dəyəri 2.4 mlrd. $ məbləğində qiymətləndirilmişdir. 
Bunun 39.5%-i qeyri-rezidentlərin Azərbaycana 
işgüzar səfərləri ilə bağlıdır. 

Öz növbəsində xarici ölkələr tərəfindən Azərbaycan 
rezidentlərinə turizmlə bağlı göstərilən xidmətlərin 
dəyəri əvvəlki ilə nisbətən 1.5 dəfə artaraq 2.5 mlrd. 
$ məbləğində olmuşdur. Bunun 63.1%-i Azərbaycan 
vətəndaşlarının şəxsi səfərləri ilə bağlı xarici ölkələrdə 
olarkən sərf etdikləri vəsaitlərin (məkik idxal üçün 
vəsaitlər istisna olmaqla) payına düşür. 

Qeyri-neft sektorunda xidmətlər idxalı 2012-ci ildə 
23.9% artaraq  5107.3 mln. $ təşkil etmişdir. 

Ümumiyyətlə, qarşılıqlı xidmətlərin ölkənin xarici 
dövlətlərlə əmtəə və xidmətlər üzrə ümumi idxal-ixrac 
dövriyyəsində xüsusi çəkisi 21.1%  təşkil etmişdir.

Hesabat dövründə gəlirlər üzrə daxilolmaların və 
ödənişlərin ümumi dövriyyəsi 6.5 mlrd. $-a çatmışdır. 
Bunun 83.2%-ni (5.4 mlrd. $) Azərbaycandan ödənişlər 
təşkil edir. Bu məbləğin isə əsas hissəsini (4.2 mlrd. 
$) beynəlxalq neft-qaz konsorsiumları üzrə xarici 
investorların payına düşən gəlirlərin repatriasiyası 
(əsasən xam neft şəklində), qeyri-rezidentlərə ödənilmiş 
əmək haqları (180.4 mln. $) və xarici kreditlərdən 
istifadəyə görə ödənilən faizlər (331.7 mln. $) təşkil edir. 

Cari transfertlər üzrə xarici ölkələrlə aparılan 
əməliyyatların ümumi dəyəri 4.0 mlrd. $ məbləğində 
qiymətləndirilmişdir. Bu məbləğin 49.4%-ni ölkəyə 
daxilolmalar təşkil edir. 

Cədvəl 7. Cəlb  olunmuş xarici kapitalın strukturu

2011-ci il 2012-ci il
Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi, %-lə Məbləğ, mln. $ Xüsusi çəkisi,%-lə

Birbaşa investisiyalar 4443.9 54.8 5289.4 49.9
  - neft–qaz sektoru 3465.6 42.7      4290.0 40.5
  - digər sektorlar   978.3 12.1   999.4   9.4
Kreditlər və digər investisiyalar 3651.0 45.0      5303.5 50.1
  - dövlət təminatlı kreditlər 1255.1 15.5 1245.5 11.8
  - dövlət təminatı olmayan    
    kreditlər 2053.1 25.3      2267.1 21.4

  - neft–qaz sektoru   706.0   8.7   486.0   4.6
  - banklar   828.9 10.2 1556.7 14.7
  - digərləri   518.2   6.4        224.4   2.1
  - digər  investisiyalar   342.8   4.2 1790.9 16.9
Neft bonusu    20.0        0.2       2.0     -
    C  Ə  M  İ 8114.9 100.0 10594.9 100.0

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB 
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Cari transfertlər üzrə ümumi daxilolmaların 94.8%-

ni xarici ölkələrdən fiziki şəxslərin pul baratları, 1.7%-
ni ölkəyə gətirilən humanitar idxal mallarının dəyəri, 
3.5%-ni isə digər daxilolmalar təşkil edir. 

Bütövlükdə, cari transfertlər üzrə əməliyyatların 
saldosu mənfi 50.0 mln. $ təşkil etmişdir.

 İl ərzində xaricdən cəlb olunmuş kapitalın ümumi 
həcmi 10.6 mlrd. $ təşkil etmişdir. Bu göstərici 
əsasən ölkəyə cəlb olunmuş birbaşa investisiyaların 
və xarici kreditlərin hesabına formalaşmışdır. Daxil 
olan  kapital axınlarında qeyri-neft sektorunun payı 
da artır. 2012-ci ildə bu göstərici 48.2% təşkil etmişdir. 

Birbaşa investisiyalar formasında xaricdən cəlb 
olunmuş sərmayələrin ümumi məbləği 5.3 mlrd. $ 
olmuşdur. Bu investisiyaların strukturunda neft-qaz 
sektorunun xüsusi çəkisi 81.1% təşkil etmişdir. Cəlb 
olunmuş sərmayələr iri neft-qaz layihələrinin, əsasən BP 
Eksploreyşn (Şah Dəniz) Ltd. layihəsi və Azərbaycan 
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin Azəri-Çıraq-Günəşli 
yatağında görülən işlərin maliyyələşdirilməsi ilə 
əlaqədar ölkə iqtisadiyyatında istifadə olunmuşdur. 

Qiymətləndirmələrə görə qeyri-neft sektoruna  cəlb 
olunmuş birbaşa investisiyaların  ümumi məbləği 
999.4 mln. $ olmuşdur. Bu da ölkəyə cəlb olunmuş 
birbaşa xarici investisiyaların ümumi həcminin 18.9%-
ni təşkil etmişdir.

Son illər azərbaycanlı investorlar tərəfindən 
xarici maliyyə bazarlarına maraq güclənir. 2012-ci 
ildə Azərbaycandan xarici iqtisadiyyata yönəldilmiş 
birbaşa investisiyalar 1194.2 mln. $ təşkil etmişdir. 

Hesabat dövründə kreditlər və digər investisiyalar 
formasında cəlb olunmuş sərmayələrin xüsusi çəkisi 
xarici kapitalın strukturunda 50.1% (5303.5 mln. $) 
təşkil etmişdir. Bu məbləğ əsasən birbaşa dövlət və 
dövlət təminatlı, habelə banklar tərəfindən cəlb edilmiş 
kreditlər hesabına formalaşmışdır. Kreditlərin 35.5%-
i (1245.5 mln. $) birbaşa dövlət və dövlət təminatı 
əsasında cəlb olunmuş kreditlər (beynəlxalq maliyyə 
və digər təşkilatlar tərəfindən ayrılmış kreditlər), 
64.5%-i (2267.1 mln. $) isə dövlət təminatı olmayan 
kreditlərdir ki, bunun da 1556.7 mln. $-ı banklar, 710.4 
mln. $-ı isə digər müəssisələr və firmalar tərəfindən 
cəlb olunmuşdur.

Əvvəlki dövrlərdə cəlb olunmuş kreditlər üzrə 
2710.3 mln. $ geri ödəmələr olmuşdur. Qaytarılmış 
kreditlərin 48.4%-i (1312.5 mln. $) bank sisteminin, 
12.2%-i (330.5  mln. $) dövlət və dövlət təminatı 
əsasında cəlb olunmuş kreditlərin, 28.5%-i (772.3 
mln. $) neft-qaz sektorunun,  10.9%-i (295.0 mln. $) 
isə digər müəssisələr və firmaların payına düşmüşdür.

Hesabat dövründə ölkənin ehtiyat aktivləri 4956.0 
mln. $ məbləğində artmışdır.

Tədiyə balansında profisit ölkənin nəhəng strateji 
valyuta ehtiyatlarının formalaşmasına səbəb olmuşdur. 
2012-ci ilin yekunları üzrə ölkənin ehtiyat aktivlərinin 
ÜDM-ə nisbəti 67%, məcmu xarici borcdan artıqlığı 4 
dəfə, idxala kifayətliyi isə 4 il təşkil etmişdir.
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3.1. Pul siyasəti   

2012-ci ildə Mərkəzi Bank bəyan etdiyi hədəflərin 
reallaşdırılmasını təmin etməklə makroiqtisadi və 
maliyyə sabitliyinin qorunmasına, habelə iqtisadi 
artıma zəruri dəstək vermişdir. Mandatına uyğun 
olaraq Mərkəzi Bank 2012-ci ildə öz siyasətini 
inflyasiyanın birrəqəmli səviyyədə saxlanılması, 
manatın məzənnəsinin sabitliyinin qorunması, 
bank-maliyyə sektorunda sabitliyin təmin 
olunmasına yönəltmiş və qarşıda qoyulan hədəflərə 
nail olmuşdur. 

2012-ci ildə pul siyasəti alətləri iqtisadi dinamika, 
inflyasiya gözləntiləri və pul siyasətinin məcmu 
tələbə və qiymətlərə ötürücülük qabiliyyəti - 
“transmissiyası”nın xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 
tətbiq olunmuşdur.

İnflyasiyanın optimal səviyyədə olmasını nəzərə 
almaqla faiz dərəcələrinin daha da enməsinə şərait 
yaratmaq və bu yolla qeyri-neft sektorunda iqtisadi 
artımı dəstəkləmək üçün Mərkəzi Bankın İdarə 
Heyəti 10 dekabr 2012-ci il tarixindən etibarən 
uçot dərəcəsinin 5.25%-dən 5%-ə endirilməsi, 
faiz dəhlizinin digər parametrlərində isə dəyişiklik 
edilməməyi barədə qərar qəbul etmişdir. 

Mərkəzi Bankın pul siyasəti qərarları bank 
sektorunda faiz dərəcələrinin dəyişiminə təsir 
göstərən amillərdən biri olmuşdur. İl ərzində ümumi 
kreditlər üzrə faiz dərəcəsi 1.1 faiz bəndi, o cümlədən 
hüquqi şəxslərə kreditlər üzrə faiz dərəcələri 1.2 faiz 

bəndi, fiziki şəxslərə kreditlər üzrə faiz dərəcələri 
isə 0.8 faiz bəndi azalmışdır.

Pul kütləsinin artım templərinin və bank sistemində 
likvidlik səviyyəsinin tənzimlənməsi məqsədilə 
açıq bazarda əməliyyatlardan və məcburi ehtiyat 
normalarından istifadə olunmuşdur. Məcburi 
ehtiyat normalarının tətbiqi mexanizmi əhəmiyyətli 
təkmilləşdirilmiş, banklar tərəfindən likvidliyin daha 
səmərəli idarə edilməsinə şərait yaradan yeni qaydalar 
qüvvəyə minmişdir.

Sterilizasiya əməliyyatları çərçivəsində 2012-ci il 
ərzində 1675,6 mln. manat məbləğində not emissiya 
olunmuşdur. Bundan 1058,8 mln. manatlıq not 
hərraca çıxarılaraq yerləşdirilmişdir.

Son hərracda notlar üzrə orta gəlirlilik 1.87% 
təşkil etmişdir. İlin əvvəlində isə bu göstərici 2.84% 
səviyyəsində olmuşdur. 01.01.2013-cü il tarixinə 

III. PUL VƏ MƏZƏNNƏ SİYASƏTİ, 
MONETAR ŞƏRAİT 

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB
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dövriyyədə olan notların həcmi 119.8 mln. manat 
təşkil etmişdir. 

 
3.2. Məzənnə siyasəti və beynəlxalq 
rəqabət qabiliyyəti

2012-ci ildə məzənnə siyasəti manatın məzənnəsinin 
sabitliyinin təmin olunmasına yönəldilmişdir. Məzənnə 
siyasətinin parametrləri tədiyyə balansının vəziyyəti, 
bank sektorunda maliyyə sabitliyinin və qeyri-
neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinin qorunması 
hədəfləri nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilmişdir.

2012-ci ildə də Mərkəzi Bank özünün məzənnə 
siyasətini dəhliz daxilində ABŞ dolları/manat 
ikitərəfli məzənnəsinin hədəflənməsi çərçivəsində 
həyata keçirmişdir. 

Ölkənin tədiyə balansında böyük profisitin 
mövcud olması şəraitində valyuta bazarında təklif 
tələbi üstələmişdir. Lakin, məzənnənin əhəmiyyətli 
möhkəmlənməsinin qarşısını almaq və bununla da 
qeyri-neft sektorunun rəqabət qabiliyyətinə neqativ 
təsirləri neytrallaşdırmaq üçün Mərkəzi Bank 
tərəfindən il ərzində 1584 mln. $ həcmində valyuta 
sterilizasiyası həyata keçirilmişdir.

Nəticədə il ərzində manatın ABŞ dollarına 
qarşı məzənnəsi cəmi 0.19% möhkəmlənmişdir. 
Milli valyutanın məzənnəsinin sabitliyi ölkədə 
makroiqtisadi mühitə və maliyyə sektorunun 
sabitliyinə müsbət təsir göstərmişdir.

Manatın nominal ikitərəfli məzənnəsinin 
dinamikası real ikitərəfli məzənnələrin 
dəyişməsinə də təsir göstərmişdir. İl ərzində 
manat Ukrayna, Gürcüstan və Yaponiya milli 
valyutalarına nəzərən həm nominal, həm də 
real olaraq möhkəmlənmişdir. Digər ticarət 
tərəfdaşlarının milli valyutalarına nəzərən manat 
real olaraq ucuzlaşmış, ABŞ, Avrozona, İran, 
Qazaxıstan, İsrail və Belarus milli valyutalarına 
nəzərən nominal olaraq bahalaşmışdır.

Hesabat ilində qeyri-neft sektoru üzrə nominal 
effektiv məzənnə (ümumi ticarət dövriyyəsi üzrə) 
0.5% ucuzlaşmışdır. Partnyor ölkələrdəki inflyasiya 
ilə Azərbaycandakı inflyasiya arasındakı fərq isə 
real effektiv məzənnəyə 4.9 faiz bəndi azaldıcı təsir 
göstərmişdir.

Mənbə: AMB

Cədvəl 8. 2012-ci ildə manatın ikitərəfli nominal və real məzənnə indeksləri, %-lə
2011-ci ilin dekabrına nəzərən

Nominal ikitərəfli məzənnə indeksi* Real ikitərəfli məzənnə indeksi
ABŞ 100.2 98.4
Avrozona 100.7 98.2
Böyük Britaniya 96.9 94
Türkiyə 95.9 90.1
Rusiya 97.9 91.6
Ukrayna 101.4 101.4
Gürcüstan 100.2 101.4
İran 112.3 84.9
Qazaxıstan 101.9 95.8
Yaponiya 107.8 108.3
İsrail 100.3 98.6
Çin 98.3 96.8
Belarus 101.3 83
C. Koreya 93.9 92.7

*Manatın partnyor ölkənin valyutasına nəzərən məzənnələrin orta aylıq dəyişməsi nəzərdə tutulur.

Mənbə: AMB
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Nəticədə manatın qeyri-neft sektoru üzrə real 

effektiv məzənnəsi il ərzində 5.4% ucuzlaşmışdır.

Beləliklə, 2012-ci ildə Mərkəzi Bank manatın 
ikitərəfli məzənnəsinin sabitliyini təmin 
etmişdir. Manatın real çoxtərəfli məzənnəsi isə 
ucuzlaşmışdır ki, bu da qeyri-neft sektorunun 
rəqabət qabiliyyətinin yaxşılaşması baxımından 
müsbət haldır.

3.3. Pul təklifi 

2012-ci il ərzində pul kütləsi iqtisadiyyatın 
tələbatına uyğun olaraq artmış və onun strukturunun 
yaxşılaşması prosesi davam etmişdir.

2012-ci ildə manatla geniş pul kütləsi 25.5% 
artmışdır. Nəticədə iqtisadiyyatın monetizasiya 
səviyyəsi (M2/ÜDM) 3.6 faiz bəndi yüksəlmişdir. 

İl ərzində pul bazasının artımı 27.1% təşkil etmişdir. 
Pul bazasızının həcmi daha çox Mərkəzi Bankın 
valyuta sterilizasiyası və açıq bazar əməliyyatları 
hesabına dəyişmişdir. Hökumət hesablarının qalığının 
azalması da pul bazasına artırıcı təsir etmişdir. 

01.01.2013 tarixinə geniş pul kütləsi (M3) 20.7% 
artaraq 16775 mln. manata çatmışdır. 

Geniş pul kütləsinin artımı həm nağd, həm də 
qeyri-nağd pulun artımı hesabına baş vermişdir.

İl ərzində qeyri-nağd pul kütləsi 11.5% artmışdır.
Milli valyutaya inamın artması şəraitində 

dollarlaşma səviyyəsi (xarici valyuta ilə əmanət və 
depozitlərin M3-də xüsusi çəkisi) 2012-ci ildə 3.2 
faiz bəndi aşağı düşmüşdür.  

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB



23

Pul və məzənnə siyasəti, monetar şərait 

İl ərzində manatın nominal effektiv məzənnəsinin 
nisbətən ucuzlaşması, pul təklifinin artımı 
“Monetar Şərait İndeksi”6nin  (MŞİ) ümumən 
yumşaq qalmasına imkan vermişdir.

3.4. Pul siyasətinin institusional bazası 

2012-ci il ərzində Mərkəzi Bankda pul siyasətinin 
institusional bazasının inkişafı istiqamətində 
məqsədyönlü fəaliyyət davam etdirilmişdir. 

Cədvəl 9. Pul aqreqatları, mln. manat

01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13

M0   (Nağd pul) 4147.8 5455.8 7158.2 9256.6

M1 (Nağd pul, tələb olunanadək əmanət və depozitlər) 5239.8 6718.9 8824.8 11107.9
M2 (Nağd pul, tələb olunanadək, müddətli əmanət və 
depozitlər, manatla) 6169.2 8297.5 10997.2 13806.4

M3 (Nağd pul, tələb olunanadək, müddətli əmanət və 
depozitlər, manat və SDV) 8469.2 10527.5 13903.2 16775.3

Mənbə: AMB

Cədvəl 10. Mərkəzi Bankda tədqiq olunan modellər

Model və tədqiqatın adı Təyinatı

1. Azərbaycanda sərvət effektinin 
qiymətləndirilməsi

Bum və post-bum dövründə ölkə üzrə ev təsərrüfatlarının 
istehlak davranışları tədqiq edilmiş, sərvət effektinin istehlakçı 

davranışları üzərində təsiri empirik olaraq qiymətləndirilmişdir.

2. Monetar transmissiyanın effektinin 
qiymətləndirilməsi

Monetar transmissiyanın ekonometrik qiymətləndirilməsinə im-
kan verir. Mərkəzi Bankın bank sektoru üzrə faiz dərəcələrinə 

təsiri gücünün artdığı empirik olaraq müəyyənləşdirilmişdir. 

3. Valyuta əvəzlənməsinin 
qiymətləndirilməsi

Kiçik miqyaslı ümumi tarazlıq modelindən istifadə etməklə de-
dollarlaşma prosesinin gücləndiyi, milli valyutaya olan inamın 

artdığı empirik olaraq göstərilmişdir.

4. Məcmu buraxılış kəsirinin 
qiymətləndirilməsi

Məcmu buraxılış kəsirinin ex-post qiymətləndirilməsi həyata 
keçirilmiş və rüblük proqnozların verilməsi məqsədi ilə 

müxtəlif filterlərə əsaslanan ekonometrik model qurulmuşdur. 

5. Bank sektoru üzrə optimal kapital 
adekvatlığının qiymətləndirilməsi

Bank sektoru üzrə kapital adekvatlığı qiymətləndirilmiş və opti-
mal hədd empirik metodlar əsasında müəyyənləşdirilmişdir.  

6. Ölkə iqtisadiyyatı üzrə J-əyrisinin 
qiymətləndirilməsi

Ümumi iqtisadiyyat, qeyri-neft və sektoral səviyyədə ixrac 
üzrə J-əyrisi qiymətləndirilmiş, J-əyrisi effektinin mövcudluğu 

empirik olaraq göstərilmişdir.

7. Dinamik Stoxastik Ümumi Tarazlıq 
(DSÜT) modelinin qurulması

Ölkə üzrə müxtəlif siyasət analizlərinin aparılması və siyasət 
ssenarilərinin qiymətləndirilməsi, həmçinin qısa və orta 

müddətli proqnozların verilməsi üçün mikroiqtisadi agentlərin 
optimallaşdırma probleminə əsaslanan və sektorlar arası 

8. Faiz dərəcələrinə təsir edən 
faktorların qiymətləndirilməsi

Tədqiqat çərçivəsində bank sektoru üzrə faiz dərəcələrinə təsir 
edən faktorların empirik qiymətləndirməsi aparılmış, faiz spredi 

təhlil edilmişdir.

9. Əmlak bazarı üzrə qiymət köpüyünün 
qiymətləndirilməsi

Əmlak bazarı üzrə qiymət köpüyünün empirik 
qiymətləndirilməsi aparılmış, əmlak qiymətlərinin tarazlı 

səviyyəsi müəyyənləşdirilmişdir.

Mənbə: AMB

6 MŞİ - pul kütləsinin və nominal effektiv məzənnənin xüsusi çəkiləri nəzərə alınmaqla orta dəyişimini xarakterizə edən bir göstəricidir.
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2011-2014-cü illər üçün strateji plana uyğun olaraq 

Mərkəzi Bankda makroiqtisadi diaqnostika və tədqiqat 
potensialının artırılması işləri bir neçə istiqamətdə 
aparılmışdır.

Maliyyə sabitliyinin qiymətləndirilməsi 
potensialının artırılması məqsədilə bank sektorunda 
sistem risklərinin identifikasiyası prioritet məsələlərdən 
biri olmuşdur. Stress-testlər və maliyyə sabitliyi 
indikatorları vasitəsilə bank sektorunun davamlılığı 
və həssaslığı mütəmadi qiymətləndirilmişdir. 
Bank kapitalının (I və II dərəcəli kapital) struktur 
optimizasiyasının modelləşdirilməsi tədqiqatı həyata 
keçirilmiş və tədqiqat əsasında siyasət təklifləri 
hazırlanmışdır. Ödəniş sistemləri üzrə qanun layihəsi 
çərçivəsində ödəniş sistemlərinin inkişafının iqtisadi 
artıma təsiri tədqiq edilmişdir.

Ekonometrik tədqiqatlar və proqnozlaşdırma 
işlərinin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində inflyasiya, 
iqtisadi artım və makroiqtisadi tarazlıqla bağlı bir sıra 
tədqiqat işləri aparılmışdır. Pul siyasəti qərarlarının 
iqtisadiyyata simmetrik və asimmetrik ötürücülüyü 
qiymətləndirilmiş, ilkin nəticələrin beynəlxalq 
səviyyədə təqdimatı keçirilmişdir. 

Maliyyə savadlığının artırılması çərçivəsində 
Dünya Bankı, Almaniya Əmanət Banklarının 
Beynəlxalq İnkişaf Fondu, Pricewaterhouse Coopers-
dən texniki yardım cəlb olunmuşdur. Maliyyə savadlılığı 
ilə bağlı müəyyən elektron tədris materialları işlənmiş 
və ümumilikdə 25 tədbir keçirilmişdir. Kommersiya 
bankları ilə birgə “Banklar məktəblərə, məktəblər 
banklara” həftəsi keçirilmiş, kommersiya banklarının 
əməkdaşları və müəllimlər üçün müxtəlif formatlı 

təlimlər aparılmışdır. Kommersiya banklarının kredit 
mütəxəssisləri üçün Maliyyə Savadlılığı üzrə silsilə 
treninqlər həyata keçirilmişdir.

Statistikanın qabaqcıl standartlara uyğunluğunu 
təmin etməklə bank-maliyyə sistemi üçün metodolo-
ji dəstəyin həyata keçirilməsi çərçivəsində bank-
maliyyə statistikası üzrə təlimatların yenilənməsi, 
hesabat formalarının  tərtibi və dizaynı, pul - maliyyə 
statistikasının BVF-nun standartlarına uyğunlaşdırılması 
istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Elektron statis-
tik məlumat bazası və analitik hesabatlılıq sisteminin 
(ESAS) yaradılması layihəsinin icrası çərçivəsində 
bank-maliyyə sistemi üzrə bütün statistik hesabat 
və məlumatların qəbulu, avtomatlaşdırılmış emalı 
və daxili və xarici istifadəçilərə elektron formatda 
yayımlanması təmin olunmuşdur. İqtisadi orqanlardan 
əldə olunan məlumat bazasının elektron formatda 
ESAS sisteminə ötürülməsinə başlanmışdır. Xarici 
sektor statistikasının təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar 
tədiyə balansının tərtibatının tam elektron format-
da işlənilməsi praktikasının tətbiqi çərçivəsində və 
SEKO təşkilatının ekspertinin texniki dəstəyi ilə tədiyə 
balansının tərtibatının BVF-nun yeni metodologiyasına 
(6-cı nəşr) uyğunlaşdırılması işləri aparılmışdır. 

Real sektorun monitorinqində iştirak edən müəssisə 
və təşkilatların əhatə dairəsi genişləndirilmişdir. 2012-
ci ildə qeyri-neft emal sənayesində əlavə 98 müəssisə, 
xidmət sektorunda 38 müəssisə, tikinti sektorunda 25 
müəssisə müşahidəyə cəlb edilmişdir. Eyni zamanda ev 
təsərrüfatlarının müayinəsi üzrə sorğuların keçirilməsi 
üçün hazırlıq işlərinə başlanılmışdır.  



25

Maliyyə bazarları

4.1. Valyuta  bazarı

2012-ci ildə daxili valyuta bazarında təklifin tələbi 
üstələdiyi şəraitdə Mərkəzi Bankın valyuta bazarında 
əməliyyatları “müdaxilə dəhlizi” çərçivəsində 
manatın sabitliyinin qorunması məqsədilə izafi valyuta 
təklifinin sterilizasiyasına fokuslaşmışdır.

Mərkəzi Bankın müdaxilələri “Blumberq” 
beynəlxalq informasiya-ticarət sistemində həyata 
keçirilmişdir. Hesabat ilində banklararası valyuta 
bazarında USD/AZN valyuta cütü ilə əməliyyatların 
74%-i Blumberq sistemində qeydə alınmışdır. 

Valyuta bazarının həcmi ötən illə müqayisədə 
təxminən 31% və ya 10 mlrd. $ artaraq 42 mlrd. $ 
təşkil etmişdir. 

Valyuta bazarında banklararası əməliyyatların 
xüsusi çəkisi 27% təşkil etmişdir. Lakin, banklararası 
valyuta bazarının tərkibində ABVB-də keçən 

əməliyyatlar artmış, BBVB-dəki əməliyyatların 
həcmi azalmışdır.

Hesabat ilində bazarın valyuta strukturunda ABŞ 
dolları ilə keçirilən əməliyyatların payının artması 
(93%) müşahidə olunmuşdur.

Məzənnənin əhəmiyyətli möhkəmlənməsinin 
qarşısını almaq məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən 
1,6 mlrd. $ valyuta sterilizasiyası həyata 
keçirilmişdir.

Mərkəzi Bank tərəfindən həyata keçirilən ABŞ 
dolları/manat ikitərəfli məzənnəsinin hədəflənməsi 
rejimi davam etdirilmişdir. İl ərzində manatın ABŞ 
dollarına qarşı rəsmi nominal məzənnəsi cəmi 0.15 
qəpik, yəni 0.19%, dəyişmişdir. 

IV. MALİYYƏ BAZARLARI
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4.2. Pul resursları bazarı

Qiymətli kağızlar bazarının həcmi ötən illə 
müqayisədə 6% artaraq 9.4 mlrd. manat təşkil   
etmişdir. Qiymətli kağızlar bazarının 86%-i dövlət 
qiymətli kağızları7 bazarının (bunun da 98%-i 
qısamüddətli notlar), 14%-i korporativ qiymətli 
kağızların (bunun da 23%-i İpoteka Fondunun 
istiqrazları) bazarının payına düşür.

Hesabat ilinin sonuna dövriyyədə olan dövlət 
qiymətli kağızlarının həcmi ilin əvvəli ilə müqayisədə 
(250.7 mln. manat) 74 mln. manat və ya 29.5% 
artaraq 324.6 mln. manat təşkil etmişdir.

Dövriyyədəki dövlət qiymətli kağızlarında notların 
payı 37%, DQİ-lərin payı isə 63% təşkil etmişdir.

Hesabat ilində 1840 mln. manat məbləğində 
Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları emissiya 
olunmuşdur. Bundan 923 mln. manat hərraclara 
çıxarılmış və bunun yarısı (850.8 mln. manat) 
yerləşdirilmişdir. Son hərracda notlar üzrə orta 
gəlirlilik 1.87% olmuşdur. Bu rəqəm ilin əvvəlində 
2.84% səviyyəsində olmuşdur.

Dövriyyədə olan notların həcmi il ərzində 28.77 
mln. manat (repo əməliyyatları nəzərə alınmaqla) və 
ya 31.54% artaraq dövrün sonuna 120.00 mln. manat 
təşkil etmişdir.

Çərçivə alətləri üzrə əməliyyatlarının həcmi 6 
849.4 mln. manat təşkil etmişdir. Əməliyyatların 
hamısı repo əməliyyatlarının payına düşmüşdür. 
Çərçivə əməliyyatları üzrə faiz dərəcəsi 1 günlük repo 
əməliyyatı üzrə 1%, 1 günlük əks-repo əməliyyatı 
üzrə isə 7% həcmində müəyyən olunmuşdur.

Dövriyyədə olan dövlət istiqrazlarının (Dİ) həcmi 
il ərzində 45.2 mln. manat və ya 28.3% azalaraq ilin 
sonuna 204.6 mln. manat təşkil etmişdir. Bir illik 
Dİ-lər üzrə orta gəlirlilik 4% həcmində müəyyən 
olunmuşdur. 

2012-ci ildə Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən 
30 mln. manat həcmində 10 illik təminatsız istiqrazlar 
üzrə 5-ci emissiya prospekti və 40 mln. manat 
həcmində 10 illik təminatsız istiqrazlar üzrə 6-cı 
emissiya prospekti qeydiyyata alınmışdır. 4-cü 
emissiya prospektinə uyğun 3 mln. manat məbləğində 
istiqrazın yerləşdirilməsi üzrə 1 hərrac, 5-ci emissiya 

7 Bura Mərkəzi Bankın qısamüddətli notları və Maliyyə Nazirliyinin istiqrazları daxildir       
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prospektinə uyğun 30 mln. manat məbləğində 
istiqrazın yerləşdirilməsi üzrə 9 hərrac, 6-cı emissiya 
prospektinə uyğun 3 mln. manat məbləğində istiqrazın 
yerləşdirilməsi üzrə 1 hərrac təşkil edilmişdir. 
Dövriyyədə olan istiqrazların həcmi 243 mln. manat 
təşkil etmişdir. 

İpoteka istiqrazları ilə təkrar bazar əməliyyatlarının 
həcmi 268.9 mln. manat (72 əqd) təşkil etmişdir.  

4.3. Banklararası bazar 

2012-ci ildə Mütəşəkkil Banklararası Kredit 
Bazarında (MBKB) banklar tərəfindən 44.6 mln. 
manat həcmində 21 əməliyyat keçirilmişdir. 

Pul resursları bazarlarının canlandırılması 
məqsədilə Mərkəzi Bankın birbaşa iştirakı ilə 2010-
cu ildə yaradılmış Mütəşəkkil Banklararası Kredit 
Bazarının seqmenti olan - Təminatlı Pul bazarında isə 
əməliyyatların həcmi 10.5 mln. manat (9 əqd) təşkil 
etmişdir.

Mənbə: AİF 
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Valyuta ehtiyatlarının idarə olunması

2012-ci ildə də Mərkəzi Bankın sərəncamında olan 
valyuta ehtiyatları təhlükəsizlik, likvidlik və gəlirlilik 
prinsiplərinə əsaslanan yeni əməliyyat investisiya 
strategiyası əsasında idarə olunmuşdur. 

Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının artması 
şəraitində dünya maliyyə bazarlarında müşahidə 
olunan proseslərdən irəli gələrək idarəetmənin 
effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə investisiya 
çərçivəsinə kredit reytinqi tələbləri, alətlər və coğrafi 
diversifikasiya vasitəsilə investisiya imkanlarının 
genişləndirilməsi istiqamətində dəyişikliklər 
edilmişdir.

2012-ci ildə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 
Avrozona borc böhranının dərinləşməsi və inkişaf 
etmiş ölkələrdə zəif iqtisadi artım ilə müşahidə 
olunan aşağı gəlirlilik şəraitində idarə olunmuşdur. 
Maliyyə bazarlarında hökm sürən yüksək qeyri-
müəyyənliyi nəzərə alaraq hesabat ilində Mərkəzi 
Bankın ehtiyatlarının investisiya siyasətinin prioriteti 
kimi vəsaitlərin qorunub saxlanması müəyyən 
edilmişdir. 

İl ərzində ehtiyatlar, cari fəaliyyəti təmin edən 
əməliyyat və yığım aləti olan investisiya tranşlarına 
bölünərək idarə olunmuşdur. İdarəetmə strategiyası-
nın əsas komponenti kimi valyuta diversifikasiyası 
və aktivlərin yüksək kredit keyfiyyətinin təmin 
olunması seçilmişdir. 

Əməliyyat tranşının həcmi mövcud pul-məzənnə 
siyasətinin həyata keçirilməsi və ölkədaxili 
maliyyə sabitliyinin təmin olunması, habelə valyuta 
böhranlarının təsirinin qarşısının alınması əsasında 
yenidən təyin edilmişdir. Tranşın valyuta strukturu 
isə xarici ticarət balansı və ölkənin öhdəliklərinin 
əsas hissəsini təşkil edən valyutalara müvafiq ola-
raq saxlanılır. Belə ki, tranşın 95%-i xarici ticarətin 
və ölkənin xarici öhdəliklərinin dominant valyutası 
olan ABŞ dollarında, 5%-i Avroda yerləşdirilmişdir. 
İnvestisiya tranşı isə ABŞ dolları, Avro və İngiltərə 
funt sterlinqində saxlanılır.

İdarəetmənin əsas məqsədi valyuta ehtiyatlarının 

diversifikasiyası, qlobal sarsıntılara həssaslığının 
azaldılması və ehtiyatların mütləq dəyərinin 
saxlanılmasını təmin etmək olduğundan, inves-
tisiya tranşının yapon yeni çıxarılmaqla SDR 
(modifikasiyalaşdırılmış SDR) səbətini təşkil edən 
və Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən müəyyən 
edilən8 0.66 ABŞ dolları, 0.423 Avro və 0.111 
İngiltərə funt sterlinqi kimi əyani xüsusi çəkilərdə 
saxlanılması təmin olunmuşdur. 

İl ərzində Mərkəzi Bankın valyuta 
ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə daxili 
potensialının gücləndirilməsi istiqamətində işlər 
davam etdirilmişdir. İnvestisiya prosesinin bütün 
səviyyələrində təkmil idarəetmə metodlarının 
tətbiqi imkanları araşdırılmış, yeni investisiya 
aktivlərinin portfelə əlavə olunmasını əsaslandıran 
aktivlərin strateji bölgüsü metodologiyası və riyazi 
modelləri hazırlanmışdır. Valyuta ehtiyatlarının idarə 
edilməsində İT infrastrukturu və operativ məlumat 
təchizatının təkmilləşdirilməsi də daim diqqət 
mərkəzində saxlanılmışdır.

Daxili potensialın genişləndirilməsinin Dünya 
Bankının Xəzinədarlığı tərəfindən mərkəzi banklar 
üçün yaradılmış “Ehtiyatların idarəetmə və 
məsləhət proqramı” çərçivəsində texniki yardımı ilə 
dəstəklənməsi hesabat ilində də davam etmişdir.

Bunlardan əlavə, 2012-ci ildə Mərkəzi Bank 
aktivlərin idarə olunmasında ixtisaslaşmış 
beynəlxalq maliyyə institutları ilə əməkdaşlığı 
davam etdirmişdir.

2012-ci ildə Mərkəzi Bankın sərəncamında olan 
valyuta ehtiyatlarının həcmi daxili valyuta bazarına 
edilən müdaxilələr, habelə idarəetmədən əldə 
olunan gəlirlər nəticəsində 1 213.3 mln. ABŞ dolları 
və ya 11.58% artaraq 11 694.8 mln. ABŞ dolları 
səviyyəsinə çatmışdır. İdarə olunan aktivlərin həcmi 
isə 11 643.4 mln. ABŞ dollarıdır ki, bunun 3%-i 
xarici menecerlər tərəfindən idarə olunur. Valyuta 
aktivlərinin idarə edilməsi üzrə faiz gəlirliliyi 0.31% 
təşkil etmişdir.

V. VALYUTA EHTİYATLARININ 
İDARƏ OLUNMASI

8 Hazırkı struktur 30 dekabr 2010-cu ildə BVF tərəfindən edilən dəyişikliyə uyğundur
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8 Herfindal-Hirşman indeksi – bankların bank sistemində paylarının kvadratlarının cəminə bərabərdir

6.1. Bank sisteminin dinamikası və institusional 
inkişafı 

 Bank sektoru 2012-ci ildə də inkişaf  dinamikasını 
qoruyub saxlamış, maliyyə vasitəçiliyi funksiyası daha 
da dərinləşmiş, 2012-ci il ərzində sektorun aktivləri 
26.5%, kredit portfeli 27.8% artmışdır. 

2012-ci ildə qeyri-neft ÜDM-nə nisbətdə bank 
aktivləri 67.4%, kapital 9.8%, iqtisadiyyata kreditlər 
47.4%, əhalinin əmanətləri isə 19.5% təşkil etmişdir.

İri bankların (aktivlərin həcminə görə ilk 5 bank) 
sistem üzrə aktivlərdə xüsusi çəkisi 59.3% təşkil 
etmişdir. Herfindal-Hirşman indeksi9 göstəricisinə 
əsasən bank sistemində təmərküzləşmə orta 
səviyyədədir.   

2012-ci ildə bank sisteminin inkişafı sahəsində 
həyata keçirilən institusional və infrastruktur 
tədbirləri nəticəsində bankların xarici investorlar 
üçün cəlbediciliyi qorunub saxlanmışdır. İl 
ərzində fəaliyyət göstərən xarici kapitallı bankların 
sayı 22 olmuş və bank sektoruna xarici kapital 
investisiyalarının həcmi 34.7 mln. manat (11.7%) 
artaraq 330.3 mln. manata çatmışdır. 

İnkişaf etmiş ölkələrin bir çox banklarında aparıcı 
reytinq agentlikləri tərəfindən reytinqlərin aşağı 
salınması fonunda yerli banklar reytinq səviyyələrini 
qoruyub saxlaya bilmişlər. 

Hesabat ilində də real sektorun və regionların 
maliyyə xidmətlərinə tələbatının ödənilməsi 
məqsədilə ilə bankların filial şəbəkəsinin və digər 
struktur bölmələrinin genişləndirilməsi prosesi 
davam etmişdir. 2012-ci il  ərzində bankların 27 yeni 
filialı açılmış, bank filiallarının sayı 655-ə çatmışdır. 
Yeni 14 bank şöbəsi açılmış və bank şöbələrinin sayı 
158-ə çatmışdır. 

Yeni açılmış bank filiallarının 9-u ölkənin müxtəlif 
regionlarının payına düşür.  01.01.2013-cü il tarixinə 
cəmi bank filiallarının 330-u (49.6%) regionlarda 
fəaliyyət göstərir.

VI. BANК SİSTEMİ VƏ MALİYYƏ SABİTLİYİ
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2012-ci ildə də, kredit təşkilatları tərəfindən 

regionların kreditləşdirilməsi prosesi davam etmişdir. 
İl ərzində regionlara kredit qoyuluşları 21.6% 
artmışdır.

Bank sektorunun inkişafı ilə yanaşı məhdud bank 
xidmətlərini göstərən digər maliyyə institutları – 
qeyri-bank  kredit təşkilatları, o cümlədən kredit 
ittifaqları, bank olmayan kredit təşkilatları və digər bu 
növ maliyyə təsisatlarının sayı 133-ə (ilin əvvəlində 
125 təsisat), onların filiallarının sayı isə 102-ə (ilin 
əvvəlində 86 təsisat) çatmışdır. İl ərzində Mərkəzi 
Bank tərəfindən 1 yeni bank olmayan kredit təşkilatı-
na,  13 yeni kredit ittifaqına lisenziya verilmişdir. 

Qeyri-bank kredit təşkilatlarının sayının artması 
ilə yanaşı onların fəaliyyət dairələrinin miqyası da 
genişlənmişdir. Belə ki, il ərzində bu növ təsisatların 
ümumi aktivləri 27.3%, onlar tərəfindən verilmiş 
kreditlərin həcmi isə 27.7% artmışdır.

Bank infrastrukturunun coğrafi şəbəkəsinin 
genişlənməsi iqtisadi agentlərin, xüsusilə də əhalinin 
bank xidmətlərinə çıxış imkanlarını artırmışdır. 
Hazırda ölkə ərazisinin hər 1000 m2-ə 7.6, hər 
100.000 nəfər yetkinlik yaşına çatmış insana isə 
10 bank və qeyri-bank kredit təşkilatları maliyyə 
xidmətləri göstərirlər.

6.2. Bank sisteminin öhdəlikləri

2012-ci ildə bank sisteminin resurs bazası əsasən 
daxili bazardan cəlb edilmiş vəsaitlər hesabına 
artmışdır.

2012-ci ildə bankların öhdəlikləri 27.6% artaraq (3 
259.8 mln. manat) 15 088.1 mln. manata çatmışdır. 
Hesabat ilində də bankların resurs bazasının 

formalaşmasında hüquqi (maliyyə və qeyri-maliyyə 
təşkilatları) və fiziki şəxslərdən cəlb olunmuş 
vəsaitlərin payı yüksək olmuşdur. İl ərzində  bankların 
ümumi əmanət və depozitləri 13,3% artaraq 10 
699.2 mln. manata çatmış və cəmi öhdəliklərin 71%-
ni, aktivlərin isə 61%-ni təşkil etmişdir. Bu artım 
əsasən fiziki şəxslərin əmanətlərinin artmasından 
qaynaqlanmışdır.

2012-ci ildə  əhalinin əmanətləri 24.1% artaraq 
5113.4 mln. manata çatmış, onların bankların 
öhdəliklərində xüsusi çəkisi isə 34% təşkil etmişdir. 
Korporativ sektorun (qeyri-maliyyə təşkilatları) 
depozitləri 1 yanvar 2013-cü il tarixinə 2803 mln. 
manat təşkil etmişdir. Hüquqi şəxslər müddətli bank 
depozitlərinə üstünlük vermiş, müddətli depozitlər 
tələbli depozitlərlə müqayisədə daha sürətlə artmışdır. 
Hüquqi şəxslərin cəmi depozitlərində müddətli 
depozitlərin xüsusi çəkisi 60% olmuşdur.       

Depozit bazasının mütləq artımı ilə yanaşı onun 
keyfiyyətində də müsbət dəyişikliklər baş vermişdir. 
Əhalinin əmanətlərinin strukturunda müddətli 
əmanətlərin payının artması müşahidə olunmuşdur. 
Cari hesablarda əhalinin əmanətləri 199 mln. manat 
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artdığı halda, müddətli əmanətlər 794,5 mln. manat 
artmışdır.

Manatın məzənnəsinin sabitliyi şəraitində il ərzində 
dollarlaşma səviyyəsi azalmışdır. Belə ki, fiziki 
şəxslərin milli valyutada əmanətləri il ərzində 30% 
artmış, ümumi əmanətlərdə xüsusi çəkisi 58%-ə 
(01.01.2012-ci il tarixə 55%) yüksəlmişdir.  

Əmanətçi strukturunda ciddi dəyişikliklər baş 
verməmiş, rezident fiziki şəxslərin əmanətlərinin 
ümumi həcmdə xüsusi çəkisi 88.5%, qeyri-rezident 
əmanətçilərin xüsusi çəkisi isə 11.5% təşkil etmişdir.

Bank sektorunun öhdəliklərində Mərkəzi Bankdan 
cəlb olunmuş vəsaitlərin xüsusi çəkisi ilin sonuna 
cəmi 6.9% olmuşdur. 

2012-ci ildə maliyyə institutlarından cəlb 
edilmiş vəsaitlərin həcmi (bankların, digər maliyyə 
institutlarının kreditləri, depozitləri və digər vəsait-
ləri) 1 yanvar 2013-cü il tarixinə 4.1 mlrd. manat 
(bank öhdəliklərinin 27.2%-ni) təşkil etmişdir.

Qeyri-rezident banklardan və beynəlxalq maliyyə 
təşkilatlarından cəlb edilmiş vəsaitlərin həcmi 22% 

artaraq 2 269.5 mln. manat olmuşdur. Xaricdən cəlb 
olunmuş vəsaitlər məqbul səviyyədə olmuş və cəmi 
öhdəliklərin 15%-ni (1 yanvar 2012-ci il tarixə 16%) 
təşkil etmişdir.

Bankların xarici resurslardan asılılığının   azalması, 
xarici vəsaitlərin daxili depozitlərlə əvəzləşdirilməsi 
bankların xarici şoklara qarşı dayanıqlığını 
artırmış və kreditlərin daha sabit resurslar hesabına 
maliyyələşməsinə imkan vermişdir.

6.3. Bank sisteminin aktivlərinin strukturu

Hesabat ilində bankların iqtisadi aktivliyə maliyyə 
dəstəyi davam etmiş, bank aktivlərinin strukturunda 
müsbət dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. 

2012-ci ildə bank sektorunun aktivləri 3 696.6 mln. 
manat və ya 26.5% artaraq  17 643.4 mln. manata 
çatmışdır. Bank kreditləri 2 700.6 mln. manat və 
ya 27.8% artaraq 1 yanvar 2013-cü il tarixinə 12 
399.4 mln. manat səviyyəsinə çatmışdır. Kreditlərin 
aktivlərdə xüsusi çəkisi 70.3% təşkil etmişdir.

Kredit portfelinin artımı əsasən əhalinin 
əmanətlərinin və qeyri-maliyyə korporativ sektorun 
depozitlərinin artması hesabına baş vermişdir. 

Uzunmüddətli kreditlərin həcmi 28,1% artaraq ilin 
sonuna 8 751.5 mln. manat təşkil etmişdir. 2012-ci ilin 
sonuna kredit portfelinin strukturunda uzunmüddətli 
kreditlərin xüsusi çəkisi 70,6% təşkil etmişdir. 

İl ərzində kreditlərin valyuta strukturunda də müsbət 
dəyişiklik olmuşdur. Məzənnə sabitliyinin qorunub 
saxlanılması nəticəsində 2012-ci ildə milli valyutada 
olan kreditlərin artım tempi (+32.3%) xarici valyutada 
kreditlərin artım tempini (+19.7%) üstələmişdir. İlin 
sonuna kredit portfelində manatla kreditlərin xüsusi 
çəkisi 2.3 faizi bəndi artaraq 67% olmuşdur. 
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Kreditlər üzrə ən yüksək artım tempi inşaat 
və əmlak sektorlarına (45.1%), energetika və 
təbii ehtiyatlara (71%), nəqliyyat və rabitə 
sektoruna 96.7%, sənaye və istehsal sektoru-
na 122.6%, kənd təsərrüfatı və emala (17.1%) 
verilən kreditlərdə müşahidə olunmuşdur. Yeni 
bank texnologiya və alətlərin tətbiqi və təbliği 
nəticəsində plastik kartlarla əməliyyatlar üzrə 
kreditlər 30% artmışdır. 

Ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlər 30.1% 
artaraq ilin sonuna 4014.3 mln. manat olmuşdur ki, 
bu da kredit portfelinin 32.4%-ni təşkil etmişdir. 
İstehlak kreditləri isə (bütün kredit təşkilatları üzrə) 
33.7% artaraq ev təsərrüfatlarına verilmiş kreditlərin 
77%-ni təşkil etmişdir. 

2012-ci il ərzində ipoteka kreditləri 22,2% artaraq 
1 yanvar  2013-cü il tarixinə 703,7 mln. manat 
(01.01.2012-ci il tarixinə ipoteka portfeli 575,8 mln. 
manat) təşkil etmişdir. Ümumi kredit (banklar üzrə) 
portfelində bu kreditlərin xüsusi çəkisi 01.01.2013-cü 
il tarixinə 5,7% olmuşdur.   

1 yanvar 2013-cü il tarixinə qiymətli kağızlara 
investisiyalar 1503,6 mln. manat olmuşdur. Bu, ötən 
illə müqayisədə 32%, və ya 364.3 mln. manat çoxdur. 
Qiymətli kağızların xüsusi çəkisi orta aktivlərin 
8.0%-ni təşkil etmişdir. Əgər 2011-ci ildə qiymətli 
kağızlarda korporativ qiymətli kağızların payı 70.8% 
(959.7 mln. manat) olmuşdursa, 2012-ci ildə bu 
göstərici 71.1% (1234 mln. manat) təşkil etmişdir. 
Dövlət qiymətli kağızlarına investisiya 22% artmış və 
481 mln. manat təşkil etmişdir. 

6.4. Bank sektorunun kapitalı

Hesabat ilində bank sisteminin kapital bazasının 
möhkəmlənməsi davam etmiş, sistemin kapital adekvatlığı 
göstəriciləri məqbul səviyyədə olmuşdur.

2012-ci ildə bankların məcmu kapitalı 36.4% və  ya 
686.9 mln. manat artaraq 2573 mln. manata çatmışdır. 
Məcmu kapitalda I dərəcəli kapitalın xüsusi çəkisi 
79.3% təşkil etmiş və il ərzində 32.5% yüksəlmişdir. 
Məcmu kapitalın artımının əsas mənbəyini (81.6%-
ni) nizamnamə kapitalı təşkil etmişdir. Belə ki, 
nizamnamə kapitalı 540.8 mln. manat və ya 34.7% 
artmışdır. 
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Cədvəl 11. Kreditlərin sahəvi strukturu

01.01.2012 01.01.2013 Dəyişmə 
Məbləğ, 

mln. 
manat

payı, 
%-lə

Məbləğ, 
mln. 

manat

payı,
 %-lə

Məbləğ, 
mln. 

manat
%-lə

Ticarət və xidmət 2843.5 29.3 2648.2 21.4 -195.3 -6.9

Ev təsərrüfatlarına 3085.2 31.8 4014.3 32.4 929.1 30.1

Kənd təsərrüfatı və emal 457.2 4.7 535.4 4.3 78.2 17.1

İnşaat və əmlak 875.3 9 1270.3 10.2 395 45.1

Sənaye və istehsal 582.9 6 1297.6 10.5 714.7 122.6

Nəqliyyat və rabitə 409.7 4.2 805.9 6.5 396.2 96.7

Digər 1445.1 15 1827.7 14.7 382.6 26.5
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Bank sisteminin məcmu kapital adekvatlığı 
yüksək səviyyədə qalmış (16.8%) və Mərkəzi 
Bankın müəyyən etdiyi minimal normanı (12%) 
və beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş minimal 
səviyyəni (8%) xeyli üstələmişdir. Eyni zamanda I 
dərəcəli kapitalın adekvatlığı da normadan iki dəfə 
çox olmuşdur (12.9%).

6.5. Bank sektorunun fəaliyyətinin 
maliyyə nəticələri

2012-ci ildə bank sektorunun fəaliyyətinin maliyyə 
nəticələri ümumilikdə qənaətbəxş olmuşdur. 

2012-ci ildə bankların əldə etdikləri mənfəət (vergi 
ödənilənədək) 169.9 mln. manat olmuş, vergilər 
ödənildikdən sonra isə xalis mənfəətin həcmi ötən 
illə müqayisədə 2 dəfə artaraq 130 mln. manat təşkil 
etmişdir.

Bankların 77%-i 2012-ci ili 195.5 mln. manat 
həcmində mənfəətlə, 23%-i isə 65.5 mln. manat 
həcmində zərərlə başa vurmuşlar. Zərərlə işləyən 
bankların ümumi bank sisteminin aktivlərində xüsusi 
çəkisi 9.3% təşkil etmişdir.

Faiz gəlirləri ötən illə müqayisədə 14.4% artmış və 
1257.8 mln. manata (o cümlədən müştərilərə verilmiş 
kreditlər üzrə faiz gəlirləri 13.6% artaraq 1 149.1 mln. 
manata) çatmışdır. Bankların ümumi gəlirləri 1625.1 

mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2011-ci ildəki 
göstəricidən 204.3 mln. manat və ya 14.4% çoxdur. 
2012-ci ildə bütün faiz gəlirlərinin ümumi gəlirlərdə  
xüsusi  çəkisi sabit qalaraq 77.4% olmuşdur.

Faiz xərcləri ötən illə müqayisədə 12.7% artmış və 
661 mln. manat təşkil etmişdir. Faiz xərclərinin mütləq 
ifadədə artmasına baxmayaraq, onların orta aktivlərə 
nisbəti ötən ilki 4.5%-dən 4.3%-ə düşmüşdür. 

İl ərzində bankların ümumi xalis faiz mənfəəti 
596.8 mln. manat təşkil etmişdir ki, bu da 2011-ci ilə 
nisbətən 83.3 mln. manat və ya 16.2% çoxdur.

İl ərzində bankların qeyri-faiz xərcləri ötən illə 
müqayisədə 18.1% artmış və 635.9 mln. manat təşkil 
etmişdir. Orta aktivlərdə cəmi qeyri-faiz xərclərinin 

Banк sistemi və maliyyə sabitliyi

Cədvəl 12. Bank sеktorunun məcmu kapitalının strukturu və dinamikası, mln. manat
01.01.2012 01.01.2013

I dərəcəli kapital 1 538.9 2039.6

İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə, %-lə -0.7 32.5

Nizamnamə kapitalı 1558.9 2099.7

Səhmlərin emissiyasından əlavə vəsait 20.7 20.7

Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət -40.7 -80.8

I dərəcəli kapitaldan tutulmalar -36.5 -59.7

II dərəcəli kapital 466.8 689

Cari ilin mənfəəti 163.5 195.6

Ümumi ehtiyatlar 159.4 190.9

Kapitalın digər vəsaitləri 143.9 302.6

Məcmu kapitaldan tutulmalar -83 -95.9

Tutulmalardan sonra məcmu kapital 1886.2 2573.1

İlin əvvəlinə nisbətən dəyişmə, %-lə -0.6 36.4
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payı sabit qalaraq (4.1%) əmək haqqı, kompensasiya 
və digər əməliyyat xərclərinin artımı ilə şərtlənmişdir.

2012-ci ildə bank sektorunun aktivlərinin gəlirliliyi 
(vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta aktivlərə 
nisbəti kimi hesablanmış - ROA) 0.8%, kapitalın 
gəlirliliyi (vergi ödənilənədək xalis mənfəətin orta 
kapitala nisbəti kimi hesablanmış - ROE) 7.1% təşkil 
etmişdir. 

6.6. Bank sektorunun riskləri

2012-ci ildə bank sistemində maliyyə sabitliyi 
qorunmuş, risklər idarə edilə bilən səviyyədə 
saxlanılmışdır. Aktiv və passivlərin ödəniş 
müddətlərinin təhlili bank sistemində likvidliyin 
məqbul səviyyədə olmasını göstərir.  

Hesabat ilində bank aktivlərinin likvidlik səviyyəsi 
kreditorlar və borcalanlar qarşısında öhdəliklərin 
vaxtında yerinə yetirilməsi üçün kifayət etmişdir. 
Likvidliyin məqbul səviyyədə qalmasında bankların 
depozit bazasının müddət və valyuta strukturunun 
yaxşılaşması mühüm rol oynamışdır. 

Yüksək likvidlik banklara borc alanların maliyyə 
resurslarına çıxış imkanlarını genişləndirməyə imkan 
verir. Bu isə bank sisteminin maliyyə dərinliyini 
artırmış olur.

Hesabat ilində kredit aktivliyinin bərpası ilə 
əlaqədar yüksək likvid aktivlərin ümumi aktivlərdəki 
xüsusi çəkisi minimal səviyyədən (10%) yüksək 
olmuşdur. Ani likvidlik əmsalı 66.8% təşkil etmişdir 
ki, bu da Mərkəzi Bankın tələbindən (minimal limit 
30%) yüksəkdir. 

İl ərzində bankların müddət üzrə aktiv və passivləri 
arasında fərq idarə olunan səviyyədə qalmış və 
bank sistemində likvidlik riskinin azalmasına təsir 
göstərmişdir.

İlin sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin kredit 
portfelində payı 6%, qeyri-standart  kreditlərin payı 
isə 11% təşkil etmişdir.

1 yanvar 2013-cü il tarixinə kreditlər üzrə 
yaradılmış ehtiyatlar portfelin 8.8%-ni (01.01.2012-
ci il tarixinə 9.7%) təşkil edir.

6.7. Bank nəzarəti 

2012-ci ildə bank nəzarəti çərçivəsində tənzimləmə və 
nəzarət tədbirləri artım və dayanıqlıq arasında optimal 
nisbətin təmin olunmasına yönəldilmişdir. Sistem risklərinin 
minimallaşdırılması, bank sektorunun cari problemlərinin 
tənzimlənməsi və sabit fəaliyyətinin təmin edilməsi, 
sektorun inkişafının dəstəklənməsi, əhalinin və investorların 
etimadının qorunması başlıca hədəflər olmuşdur.

Bank nəzarəti çərçivəsində sektorun inkişaf konsepsiyası 
baxımından mühüm qərarlar qəbul edilmişdir. Sektordakı 
çağırışlara uyğun olaraq çevik bank nəzarəti alətlərinin 
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tətbiqi gücləndirilmiş və bank nəzarətinin effektivliyi 
artırılmışdır.

Bankların biznes strategiyasında dəyişiklik və çevik satış 
kanallarının formalaşması yeni risklərin tənzimlənməsini 
zəruri etmişdir. Bu baxımdan bank nəzarəti tətbiq edilən 
diversifikasiyalı və operativ hesabatlıq sistemi vasitəsilə 
bankların müxtəlif risk sahələrinin və maliyyə sağlamlığı 
göstəricilərinin intensiv monitorinqinin aparılmasına 
yönəlmişdir. Eyni zamanda müntəzəm stress-testlər 
aparılaraq alınan nəticələrin maliyyə sabitliyinin preventiv 
idarə olunmasına yönəldilməsi təmin edilmişdir. Diaqnostik 
alətlər günün tələblərinə adaptasiya edilmiş və sektorun 
problematik sferaları dəqiq müəyyən edilmişdir.

İl ərzində sistem riskləri nəzarətdə saxlanılmış, 
sektorda əsas trendlər və risklərin akkumulyasiyası, habelə 
pərakəndə bankçılıq, istehlak kreditləri üzrə daim təhlillər 
aparılmışdır. Məqbul artım potensialı və risk perspektivləri 
müəyyən edilərək banklara zəruri strateji tövsiyələr 
verilmişdir.

Risklərin nöqtəvi tənzimlənməsi, nəzarət proseslərinin 
inteqrativ və optimal bölgüsünün təmin edilməsi 
məqsədilə banklara qrup nəzarəti yanaşmasının tətbiqinə 
başlanılmışdır. Sistem əhəmiyyətli banklar üzrə risklərin 
tənzimlənməsi məqsədilə intensiv makro və mikro 
prudensial nəzarət rejimi davam etdirilmişdir. 

Maliyyə vasitəçiliyinin effektivliyinin və maliyyə 
dərinliyinin yüksəldilməsi məqsədilə məcmu kapitalın 
minimum məbləğinə dair tələb 1 yanvar 2014-cü ildən 
etibarən 50 mln. manatadək artırılmışdır. Bank sektorunun 
aktivlərinin 89%-nə malik bankların kapitalının həcmi artıq 
bu tələbə uyğunlaşmışdır.

Bank olmayan kredit təşkilatlarına (BOKT) 
münasibətdə yeni nəzarət alətlərinin tətbiqinə başlanmışdır. 
Qəbul olunmuş qaydalar çərçivəsində BOKT-lərin Mərkəzi 
Banka hesabatlığı yenilənmiş, yeni hesabatlığın test 
rejimində tətbiqinə başlanılmış, risk yönümlü individual 
nəzarət rejiminə keçilmişdir. 

Bank nəzarətinin yeni “kontr-tsiklik” idarəetmə 
çərçivəsi aktiv olaraq inkişaf etdirilmiş, erkən xəbərdarlıq 
potensialı gücləndirilmişdir. Bank kapitalının keyfiyyətinin 
artırılması, bank aktivlərinin artımının dayanıqlılığının 
təmin edilməsi məqsədilə leverec əmsalı tədqiq olunmuş-
dur. Bank sisteminin sabitliyinin təmin olunmasında xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edən “sektorial kapital buferi”nin tətbiq 
edilməsi, bankların likvidlik mövqeyinin daha yaxşı idarə 
olunması üçün Bazel-III standartlarının təklif etdiyi yeni 
likvidlik normativlərinin tətbiqi imkanları araşdırılmışdır.

Bank nəzarəti sisteminin arxitekturası, əsas biznes 

prosesləri və sistemdə vəzifə və səlahiyyətlərin ierarxiyasını 
müəyyən edən qabaqcıl beynəlxalq praktikaya uyğun risk 
əsaslı nəzarət çərçivəsinin yeni metodoloji çərçivəsi 
hazırlanmışdır. Yeni metodoloji çərçivə konseptual olaraq 
risk və sistem əhəmiyyətliyi modeli üzərində qurulmuşdur. 
Bu model bankların risklərinin və risk menecmenti 
funksiyasının struktural qiymətləndirilməsi, habelə 
bank nəzarəti funksiyasının daxili proseslərinin effektiv 
inteqrasiyasına şərait yaradır. 

Banklarda beynəlxalq standartlara uyğun effektiv və 
şəffaf idarəetmə və hesabatlıq sisteminin təşkili, habelə, 
daxili nəzarət və risklərin idarə olunması sistemlərinə dair 
tələblərin gücləndirilməsi məqsədilə “Banklarda korporativ 
idarəetmə standartları haqqında Qaydalar” və “Banklarda 
risklərin idarə  olunması haqqında Qaydalar” yenidən 
işlənmişdir.

2012-ci il ərzində Maliyyə Sektorunun 
Qiymətləndirilməsi Proqramına  hazırlıq işləri davam 
etdirilmişdir. Mərkəzi bankın proqram çərçivəsində 
əhatə olunacaq funksional sahələri (bank nəzarəti, pul 
siyasəti və tədqiqatlar, ödəniş sistemləri) üzrə tədbirlər 
planı tərtib edilmiş və onların icrası təmin edilmişdir. 
Habelə, bank qanunvericiliyinə və normativ hüquqi aktlara 
dəyişikliklərin layihəsi hazırlanmışdır.

2012-ci ildə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 
üzrə fəaliyyət cəmiyyətin bank xidmətləri üzrə 
maarifləndirilməsinə yönəldilmişdir. İl ərzində daxil olmuş 
müraciətlərin əksəriyyəti kredit müqavilələrindən irəli 
gələn öhdəliklərin icrası ilə bağlı yaranmış mübahisələrin 
həlli, kredit borcunun ödənilməsi ilə bağlı güzəştlərin 
edilməsi, ipoteka kreditlərinin və müxtəlif məqsədlər üçün 
digər təyinatlı kreditlərin verilməsi ilə əlaqədar olmuşdur. 
Eyni zamanda SSRİ dövründə və 90-cı illərdə banklara 
qoyulmuş əmanətlərin geri qaytarılması, plastik kartlarla 
bağlı yaranmış problemlər və bankomatların işi ilə əlaqədar 
müraciətlər də olmuşdur. Bütün müraciətlər mövcud 
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq cavablandırılmış 
və qaldırılmış problemlərin həlli istiqamətində zəruri 
tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan Hökuməti ilə İsveçrənin İqtisadi Məsələlər 
üzrə Dövlət Katibliyi (SECO) arasında mövcud 
olan əməkdaşlıq çərçivəsində “Maliyyə xidmətləri 
istehlakçılarının hüquqlarının qorunması və əhalinin 
maliyyə savadlılığının artırılması” layihəsinin həyata 
keçirilməsi üzrə işlərə başlanılmışdır. Layihə çərçivəsində 
“Bank xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının 
müdafiəsinin gücləndirilməsi Proqramı” hazırlanaraq 
təsdiq olunmuşdur. 
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İpoteka kreditləşməsi 

2012-ci ildə əhalinin mənzil şəraitinin 
yaxşılaşdırılması və iqtisadi aktivliyin 
dəstəklənməsində ipoteka kreditləşməsinin davam 
etməsi mühüm rol oynamışdır. 

Hesabat ilində müvəkkil kredit təşkilatları 
vasitəsilə 2000-dən çox şəxsə ümumilikdə 75.3 mln. 
manat ipoteka krediti verilmişdir. 2012-ci ilin sonu-
na Azərbaycan İpoteka Fondunun (AİF) vəsaitləri 
hesabına əhaliyə verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı 
11000-ə, həcmi isə 421 mln. manata çatmışdır. 
Fondun yenidən maliyyələşdirilmiş kredit portfeli 
300 mln. manat təşkil etmişdir. 

AİF-nin təmin edilmiş istiqrazlarının yerləşdiril-
məsi davam etdirilmiş və il ərzində daxili maliyyə 
bazarlarından 36 mln. manat məbləğində vəsait cəlb 
olunmuşdur. 

İl ərzində xüsusi kateqoriyaya daxil olan gənc 
ailələrin üzvlərinə (şəhid və Milli Qəhrəman ailəsinin 
üzvləri, məcburi köçkünlər, dövlət qulluqçuları, elmi 
dərəcəsi olanlar, idman sahəsində xüsusi xidmətləri 
olan şəxslər) və hərbi qulluqçulara daha aşağı 
faiz dərəcələri ilə (illik 4%-lə) güzəştli ipoteka 
kreditlərinin verilməsi istiqamətində də dövlətin 
sosial siyasəti davam etdirilmişdir. Ötən il ərzində 
verilmiş güzəştli ipoteka kreditlərinin həcmi 29.4 

mln. manat, bütövlükdə 2007-2012-ci illərdə verilmiş 
güzəştli kreditlərin həcmi isə 71.4 mln. manat (2177 
kredit) təşkil etmişdir. İpoteka kreditlərinin yenidən 
maliyyələşdirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 2005-
2012-ci illərdə ayrılmış vəsaitlərin həcmi 136 mln. 
manata çatmışdır.

Ümumilikdə, maliyyə bazarının aktiv iştirakçısına 
çevrilən AİF 2009-2012-ci illərdə açıq bazardan 243 
mln. manat sərbəst vəsait cəlb edə bilmişdir. 

Fitç Reytinqs Agentliyi tərəfindən Azərbaycan 
İpoteka Fonduna yerli və xarici valyutada 
uzunmüddətli öhdəliklər üzrə verilmiş “BBB-” kredit 
reytinqi Azərbaycan Respublikasının ölkə reytinqinə 
bərabər səviyyədə saxlanılmışdır. Azərbaycan 
İpoteka Fonduna investisiya dərəcəli beynəlxalq 
kredit reytinqinin saxlanılması gələcəkdə Fondun 
borclanma qabiliyyətinin daha da artırılmasına, onun 
beynəlxalq kapital bazarlarına çıxışına və bu bazarlar-
da sərfəli faiz dərəcələri ilə borc qiymətli kağızlarının 
yerləşdirməsinə zəmin yaradır. 

2012-ci ildə həmçinin maliyyə vəziyyəti pisləşən 
borcalanlar üzrə öhdəliklərin digər şəxslərə verilməsi 
mexanizmi işlənib hazırlanmışdır.

İpoteka kreditləşməsinin avtomatlaşdırılması 
məqsədilə 2012-ci ildə “Elektron ipoteka” 
sisteminin yaradılması üzrə işlər başa çatdırılmışdır. 
Bu sistem ipoteka kreditlərinə olan tələbatın “on-line” 
rejimdə izlənməsinə, vətəndaşların müraciətlərinə 
baxılmasında növbəliliyin təmin edilməsinə, bu 
müraciətlərin qaydalara uyğun sürətli baxılmasına, 
kreditlərin verilməsi və yenidən maliyyələşdirilməsi 
proseslərinin avtomatlaşdırılmasına və əməliyyat 
risklərinin yüksək səviyyədə idarə olunmasına imkan 
verəcək.

Bundan başqa, “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-
ci illərdə” Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi 
ilə bağlı gənclər və gənc ailələr üçün ipoteka 
kreditlərinin alınması imkanlarının genişləndirilməsi 
məqsədilə aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmış 
təkliflər hazırlanaraq hökumətə təqdim olunmuşdur. 
Təkliflərdə güzəştli ipoteka krediti almaq hüququ 

VII. İPOTEKA KREDİTLƏŞMƏSİ 
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İpoteka kreditləşməsi 
olan gənclərin və gənc ailələrin  dairəsinin 
genişləndirilməsi, adi ipoteka kreditləri üzrə mak-
simal məbləğin artırılması, ipoteka kreditləri üzrə 
zəmanət mexanizminin yaradılması, mənzil-tikinti 

sektorunun və ipoteka kreditləşməsi sisteminin 
kompleks inkişafını təmin etmək məqsədilə dövlət 
proqramının hazırlanması və s. məsələlər öz əksini 
tapmışdır.
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Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri 

Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri tərəfindən 2012-
ci ildə də ölkənin bank sektorunda kredit öhdəliyi 
olan fiziki və hüquqi şəxslərin kredit məlumatlarının 
toplanması həyata keçirilmiş, habelə real vaxt 
rejimində sistemdən istifadə təmin edilmişdir. 

Bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) 
Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin (MKR) 
məlumat bazasına qoşulması prosesi 2012-ci il 
ərzində də davam etdirilmişdir. Əlavə olaraq daha 9 
BOKT-nin reyestrə qoşulması təmin edilmişdir. İlin 
sonuna 27 BOKT və “Aqrar kredit” QSC-nin reyestrə 
qoşulması prosesi başa çatdırılmışdır. 

Banklar və BOKT-lərin filial şəbəkələrinin MKR-ə 
qoşulması prosesi də davam etdirilmişdir. İlin sonu-
na 21 bankın filial şəbəkəsininin MKR sisteminə 
qoşulması təmin edilmiş, 423 filiala MKR bazasından 
birbaşa istifadə etmək imkanı yaradılmışdır. Sistem 
istifadəçilərinin sayı 1000-ə yaxınlaşmışdır və kredit 
təşkilatlarının müraciəti əsasında bu say artmaqdadır. 

Mərkəzi Bankın ərazi idarələrinin yeni 
əsasnamələrinə uyğun olaraq onlara MKR üzrə 
sorğu və müraciətləri cavablandırmaq səlahiyyəti 
verilmişdir. 2013-cü ildən başlayaraq müvafiq 
xidmətlərin regional mərkəzlərdə göstərilməsinə 
başlanacaqdır.

Sistem istifadəçilərinin MKR-dən istifadəsinin 
asanlaşdırılması məqsədilə məlumat yükləyən 
şəxslər üçün “Məlumatların strukturu üzrə texniki 
sənəd”, sorğu edən şəxslər üçün isə “Borcalanın 
sorğulanması üzrə istifadəçi təlimatı” hazırlanaraq 
istifadəçilərə paylanılmış, həmçinin elektron formada 
sistemdə yerləşdirilmişdir.

Ölkənin müxtəlif regionlarından vətəndaşların 
MKR-ə müraciətinin asanlaşdırılması məqsədilə 
“MKR-dən borcalanların özləri barədə distant sorğu 
müraciəti” forması işlənib hazırlanmış və Mərkəzi 
Bankın saytında yerləşdirilmişdir.

İlin sonuna MKR-də haqqında məlumat toplanan 
borcalanların sayı 1 540 096-ya, kredit məlumatlarının 
sayı 4 249 977-ə, zaminlərin sayı isə 545 629-a 
çatmışdır. 2012-ci il ərzində reyestrdən 43 bank və 21 
BOKT istifadə etmişdir. 

2012-ci il ərzində MKR-də 1 026 730 sorğu həyata 
keçirilmişdir ki, bu da ötən illə müqayisədə (2011 – 
503 163) 2.04 dəfə çoxdur. 2 043 (2011 – 1 494) şəxs 
MKR-ə şəxsi sorğu üçün müraciət etmişdir.

VIII. MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KREDİT REYESTRİ 
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Ödəniş sistemləri

9.1. Ödəniş sistemlərinin sabit və etibarlı 
fəaliyyətinin təmin edilməsi

2012-ci ildə ödəniş sistemlərinin fasiləsiz 
və etibarlı istismarının təmin edilməsi, elektron 
ödəniş xidmətlərinin infrastruktur imkanlarının 
genişləndirilməsi və bu imkanlardan effektiv 
istifadənin təşviqi Mərkəzi Bankın mühüm fəaliyyət 
istiqamətlərindən biri olmuşdur.

Real Vaxt Rejimində Banklararası 
Hesablaşmalar Sistemində (AZIPS) 2012-ci ildə 
ümumi həcmi 107 mlrd. manat (ÜDM-in 2 misli) 
olmaqla 493 min ədəd ödəniş sənədi emal olunmuşdur 
ki, bu da keçən illə müqayisədə uyğun olaraq 7.8% 
(7706 mln. manat) və 23.9% (95 min ədəd) çoxdur. 
Sistemdə orta hesabla gündəlik sənəd sayı 2046 ədəd, 
hər bir ödəniş sənədinin məbləği isə 217 min manat 
təşkil etmişdir.

Milli Ödəniş Sisteminin digər komponenti olan Xırda 
Ödənişlər üzrə Hesablaşma Klirinq Sistemində 
(XÖHKS) ümumi həcmi 11.8 mlrd. manat olmaqla 
25131 min ədəd ödəniş sənədi emal olunmuşdur. Bu, 
ötən illə müqayisədə müvafiq olaraq 38.2% (3275 mln. 
manat) və 31.2% (5969 min ədəd) çoxdur. Sistemdə 
orta hesabla gündəlik sənəd sayı 104.3 min ədəd, hər 
bir ödəniş sənədinin məbləği isə 471 manat təşkil 
etmişdir.

2012-ci il üzrə ödəniş sənədlərinin ümumi sayında 
AZIPS 1,9%, XÖHKS isə 98.1% xüsusi çəkiyə malik 
olmuşdur. Ödəniş sənədlərinin ümumi məbləğində isə 
AZIPS-in xüsusi çəkisi 90%, XÖHKS-ün xüsusi çəkisi 
isə 10% təşkil etmişdir.  

9.2. Milli Ödəniş Sisteminin inkişafı 

Hesabat ilində görülmüş tədbirlər nəticəsində 
elektron ödəniş sistemlərindən istifadə imkanları 
əhəmiyyətli artmışdır. 

KÖMİS-in texniki və funksional imkanları 
bazasında “Hökumət Ödəniş Portal”ının yaradılması 
istiqamətində fəaliyyət göstərilmişdir. 

Layihənin ilkin mərhələsində Vergilər və Maliyyə 
Nazirlikləri, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət 
Yol Polisi idarəsi, habelə Dövlət Sosial Müdafiə 
Fondu «Hökumət Ödəniş Portalı»na inteqrasiya 
olunmuşdur. Nəticədə kommunal xidmət haqlarının, 
vergilərin, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına 
görə cərimələrin və sosial sığorta ödənişlərinin 
“Azərpoçt” MMC-nin və 41 bankın 1200-ə yaxın 
ödəniş məntəqələrində nağd, həm də internet və 
bankomat şəbəkəsi vasitəsilə nağdsız formada həyata 
keçirilməsi imkanları yaradılmışdır.
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Ödəniş sistemləri

2012-ci il ərzində sistemdə ümumi məbləği 481.2 
mln. manat olmaqla 23.4 mln. ödəniş tranzaksiyası 
emal olunmuşdur. Ötən illə müqayisədə sistemdə 
emal olunan əməliyyatların həcmi 46.6% (153 mln. 
manat), əməliyyatların sayı isə 18.8% (3.7 mln. 
ədəd) artmışdır.

Elektron ödəniş məkanında bank müştərilərinin 
identifikasiya edilməsinin təkmilləşdirilməsi, 
ödənişlərin emalı zamanı avtomatlaşdırılma 
səviyyəsinin yüksəldilməsi və bank hesablarının 
strukturundakı pərakəndəliyin aradan qaldırılması 
məqsədilə həyata keçirilən standart bank hesab 
nömrəsinin (IBAN) tətbiqi layihəsi müvəffəqiyyətlə 
başa çatdırılmışdır. 07.01.2013-cü il tarixindən 
etibarən bank sistemində bütün bank hesabları IBAN 
strukturuna çevrilmiş və onun real rejimdə istifadəsinə 
başlanılmışdır.

2012-ci ildə “Azərpoçt” MMC-nin maliyyə 
xidmətləri göstərən poçt bölmələrinin sayı artmışdır. 
01.01.2013-cü il tarixinə maliyyə xidmətlərinin 
göstərilməsi üçün Mərkəzi Bank tərəfindən müvafiq 
icazə verilmiş poçt filiallarının sayı 63-ə, onların 

tərkibində poçt şöbələrinin sayı isə 945-ə çatmışdır. 
“Azərpoçt” MMC “MasterCard” beynəlxalq kart 
təşkilatına üzv qəbul olunaraq 7284 ədəd MasterCard 
brendli ödəniş kartı emissiya etmişdir. Eyni zamanda, 
317 ədəd lokal kart da dövriyyəyə buraxılmışdır.

2012-ci il ərzində kart infrastrukturu, xüsusən 
də POS-terminal şəbəkəsi genişlənmişdir. Ölkə 
ərazisində quraşdırılmış POS-terminalların sayı 
2.8 dəfə (23640 ədəd) artaraq 36860 (3231 ədədi 
regionlarda) ədədə çatmışdır. İl ərzində aparılan 
əməliyyatların sayı 2.5 dəfə (2.8 mln.) artaraq 4.7 
mln. ədəd, əməliyyatların həcmi isə 53.7% (208.4 
mln. manat) artaraq 597 mln. manat olmuşdur. 

Ölkə ərazisində bankomatların sayı 6.9% (145 
ədəd) artaraq 2260 ədədə yüksəlmişdir. Aparılan 
əməliyyatların sayı 4.8% (2240 min) artaraq 48.8 
mln. ədəd, əməliyyatların həcmi isə 19.4% (1241 
mln. manat) artaraq 7629 mln. manat təşkil etmişdir.  

İl ərzində ödəniş kartı emissiya edən bankların 
sayı 39-a, kart sahiblərinin sayı isə 4.42 mln. nəfərə 

yüksəlmişdir. Kartların sayı 5 mln. ədədə çatmışdır 
ki, onlardan da 4.6 mln. ədədi debet, 407.9 min ədədi 
isə kredit kartlarıdır. 
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Ödəniş sistemləri
Dövriyyədə olan ödəniş kartlarının 66.3%-ni Visa 

kartlar, 29.9%-ni MasterCard-lar, 3.8%-ni isə digər 
kartlar təşkil edir. 

“E-hökumət” çərçivəsində dövlət qurumlarının 
informasiya sistemlərinin Milli Ödəniş Sisteminin 
infrastrukturuna inteqrasiyası, habelə elektron ödəniş 
xidmətlərindən istifadənin artırılması istiqamətində 
görülən işlərin koordinasiya edilməsi məqsədilə 
aidiyyəti dövlət qurumlarının və aparıcı kommersiya 
banklarının rəhbər şəxslərindən ibarət tərkibdə Milli 
Ödəniş Şurası yaradılmışdır. 

İl ərzində kart ödənişlərində təhlükəsizliyin 
artırılması və fırıldaqçılıq əməliyyatlarının 
qarşısının alınması diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Bu istiqamətdə zəruri tövsiyələrin hazırlanması 
üçün Mərkəzi Bankın, Azərbaycan Banklar 
Assosiasiyasının, aparıcı bankların, kart prosessinq 
mərkəzlərinin mütəxəssislərindən və hüquq mühafizə 
orqanlarının əməkdaşlarından ibarət “Kartlarla 
fırıldaqçılıq sahəsində risklərin idarə olunması üzrə 
İşçi Qrup”u yaradılmış və 3 il ərzində görüləcək 
işləri əks etdirən Tədbirlər Planı hazırlanmışdır. 
Eyni zamanda, Mərkəzi Bank tərəfindən beynəlxalq 
təcrübəyə uyğun olaraq “Ödəniş kartları ilə fırıldaqçılıq 
əməliyyatlarının qarşısının alınması üzrə Tövsiyələr” 
işlənib hazırlanmışdır. 

Vergi, rüsum və digər dövlət büdcəsinə 
ödənişlərin ödəniş kartları ilə aparılmasının 
stimullaşdırılması məqsədilə büdcə ödənişləri üzrə 
aşağı xidmət haqqı tarifi müəyyən edilmiş və “Visa 
Inc.” və “MasterCard Worldwide” beynəlxalq kart 
təşkilatları və onların prinsipal üzvü olan banklarla 
razılaşdırılaraq tətbiqinə başlanılmışdır.  

Ölkə bazarında innovativ ödəniş alətlərinin tətbiqinin 
genişləndirilməsi, yeni xidmət provayderlərinin 
fəaliyyətinə nəzarətin təşkili və qanunvericilikdəki 
mövcud boşluqların aradan qaldırılması məqsədilə 
“Ödəniş sistemləri və xidmətləri haqqında” 
Qanunun ilkin layihəsi hazırlanmışdır.

Ölkədə ödəniş kartlarının emissiyası və istifadəsinin 
tənzimlənməsi, kartlarla həyata keçirilən əməliyyatlar 
üzrə risklərin idarə edilməsi məqsədilə hazırlanmış 
“Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadəsi 
Qaydaları”nın layihəsi müvafiq qaydada təsdiq 
edilmişdir.

POS-terminalların qeydiyyatı və istismarı zamanı 
yaranmış problemlərin həlli məqsədilə Mərkəzi 
Bankın, Vergilər və İqtisadi İnkişaf nazirliklərinin 
əməkdaşlarının birgə iştirakı ilə hazırlanmış 
«Azərbaycan Respublikasının ərazisində POS-
terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi 
Qaydaları» və «POS-terminallar quraşdırılacaq 
obyektlərin müəyyənləşdirilməsi meyarları» Nazirlər 
Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Növbəti 5 il ərzində nağdsız dövriyyənin inkişaf 
etmiş ölkələr səviyyəsinə çatdırılması, nağdsız ödəniş 
alətlərindən istifadənin cəmiyyətdə bir normaya 
çevrilməsi məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən 
“Azərbaycan Respublikasında müasir elektron 
ödəniş xidmətlərindən istifadənin genişləndirilməsi 
üzrə 2013-2017-ci illər üçün Dövlət Proqramı” 
hazırlanmış və təsdiq edilməsi üçün hökumətə təqdim 
edilmişdir. 
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Nağd pul dövriyyəsi

10.1. İqtisadiyyatın nağd pula tələbatının
ödənilməsi

Hesabat ilində Mərkəzi Bank ölkə iqtisadiyyatın 
nağd pula olan tələbatının tam həcmdə, tələb 
olunan strukturda və vaxtında ödənilməsini, əskinas 
və metal pul nişanları üzrə strateji ehtiyatların 
formalaşdırılmasını təmin etmişdir. 

01 yanvar 2013-cü il tarixinə dövriyyədə olan nağd pul 
kütləsi (buraya bank sistemindən kənarda və bankların 
kassasında olan nağd pul daxildir) 2012-ci ilin əvvəlinə 
nisbətən 27.7%  (2.1 mlrd. manat) artaraq 9.8 mlrd. 
manata, ədədlə isə 17.2% (62.2 mln. ədəd) artaraq 422.9 
mln. ədədə çatmışdır.

2011-ci ildə dövriyyədə olan pul nişanlarının məbləğcə 
2012-ci ildə dövriyyədə olan pul nişanlarının məbləğcə 
99.6%-ni əskinas, 0.4%-ni metal pul nişanları, ədədlə 

isə 50.5%-ni əskinas, 49.5%-ni metal pul nişanları təşkil 
etmişdir.  Dövriyyədə olan əskinaslar məbləğcə 27.7 % 
və ya 2.1 mlrd. manat artaraq 9731.7 mln. manata, ədədlə 
16.5% və ya 30.3 mln. ədəd artaraq 213.6 mln. ədədə 
çatmışdır. Metal pul nişanları isə məbləğcə 18.6% və ya 
5.4 mln. manat artaraq 34.6 mln. manata, ədədlə 18% və 
ya 31.9 mln. ədəd artaraq 209,4 mln. ədədə çatmışdır.

Dövriyyədə ən yüksək xüsusi çəkiyə malik olan pul 
nişanı əskinaslar üzrə məbləğcə və ədədlə 100 manat 
(74.3% və ya 7234.1 mln. manat, ədədlə 33.9% və ya 
72.3 mln. ədəd), metal pul nişanları üzrə məbləğcə 50 
qəpik (14 mln. manat), ədədlə isə 20 qəpik (65.9 mln. 
ədəd) olmuşdur.

Hesabat ilində dövriyyədə olan əskinas və  
sikkələrin orta nominal dəyərində əvvəlki ilə nəzərən 
artım müşahidə olunmuşdur. Bir əskinasın orta 
nominal dəyəri 45.6 manat, metal pul nişanları üzrə 
isə bu göstərici 16.6 qəpik olmuşdur. Bu da tədavüldə 
istifadə olunan ən populyar əskinasın 50 və 100 
manat, metal pul nişanlarında isə 20 və 50 qəpik 
olmasını göstərir. 

Mərkəzi Banka dövriyyədən 8.9 mlrd. manat və ya 
314.2 mln. ədəd pul nişanı mədaxil olunmuş, 11.0 
mlrd. manat və ya 376.4 mln. ədəd pul nişanı isə 
məxaric olunmuşdur. Ümumilikdə, Mərkəzi Bank 
üzrə illik emissiya 2.1 mlrd. manat, yaxud 62.2 mln. 
ədəd təşkil etmişdir (qəpiklər nəzərə alınmaqla). 
Müqayisə üçün 2011-ci ildə bu göstərici 1.9 mlrd. 
manat (50.1 mln. ədəd) olmuşdur.

2012-ci il ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən cəmi 
610 ədəd (10 798 manat) saxta pul nişanı aşkar 

X. NAĞD PUL DÖVRİYYƏSİ

Cədvəl 13. Dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin əskinaslar üzrə strukturu
Əskinaslar Məbləğcə, mln. manat Ədədlə, mln. ədəd
1 49.0 49.0
5 108.8 21.8
10 147.0 14.7
20 397.1 19.9
50               1795.7 35.9
100               7234.1 72.3
Cəmi:               9731.7 213.6

Mənbə: AMB

Mənbə: AMB
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olunmuşdur. Bu sahədə olan beynəlxalq təcrübə 
ilə müqayisədə tədavüldə olan hər 10-20 min ədəd 
əskinasa mərkəzi banklar tərəfindən 1 ədəd saxta 
əskinas aşkar edilirsə, Azərbaycan üzrə bu göstərici 
tədavüldə olan hər 350 min ədəd əskinasa yalnız 1 
saxta əskinas olmuşdur. 

İl ərzində köhnə nümunəli pul nişanlarının (AZM) 
dövriyyədən geri yığılması prosesləri də davam 
etmişdir. Hesabat ili  ərzində 6.1 min  ədəd və yaxud 
72.3 mln. AZM (14.5 min manat AZN ekvivalentində) 
məbləğində köhnə nümunəli pul nişanlarının məhv 
edilməsi təmin edilmişdir. Ümumilikdə, 2012-ci ilin 
sonuna AZM-lərin məbləğcə 99%-i tədavüldən geri 
yığılaraq məhv edilmişdir.

2012-ci ildə Mərkəzi Bank “Tədavüldə təmiz pul 
siyasəti”ni davam etdirmiş, tədavüldə pul nişanlarının 
keyfiyyətinin yüksək səviyyədə saxlanılmasına nail 
olmuşdur.

Mərkəzi Bankın Baş Ofisində və Regional 
Mərkəzlərdə əhalinin pul nişanlarının dəyişdirilməsi 
prosesi davam etdirilmişdır. Baş Ofis və Regional 
Mərkəzlərdə əhali ilə aparılan əməliyyatların 
həcmi 2.3 mln. manat təşkil etmişdir ki, bunun da            
47.8%-i (1.1 mln. manat) Baş Ofisin, 52.2%-i (1.2 
mln. manat) Regional Mərkəzlərin payına düşmüşdür.

2012-ci il ərzində metal pul nişanlarının 
dövriyyəsinin daha intensiv təşkili məqsədilə Mərkəzi 
Bankda və Gəncə Regional Mərkəzində yaradılmış 
“Mobil kassa”ların fəaliyyəti davam etdirilmişdir. 
İl ərzində “Mobil kassa”ların vasitəsi ilə dövriyyə 
1.8 mln. manat (10.5 mln. ədəd) metal pul nişanı 
ilə təmin edilmişdir ki, bu da ilin əvvəlindən cəmi 
məxaric olunmuş metal pul nişanlarının məbləğcə 
21.5%-ni təşkil etmişdir.

Əhalinin nağd pulla əlaqədar artan müraciətlərinin 
operativ şəkildə cavablandırılması, pul nişanlarının 
ekspertizası və dəyişdirilməsi məqsədilə Mərkəzi 
Bankın metodoloji dəstəyi ilə iki kommersiya 
bankında əhaliyə xidmət günlərinin keçirilməsi 
davam etdirilmişdir.

Mərkəzi Bank yubiley və xatirə pul nişanlarının 
buraxılışı ilə əlaqədar qəbul etdiyi siyasət 
çərçivəsində də fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2012-
ci ildə Mərkəzi Bankın 20 illik yubileyinə həsr 

olunmuş gümüş xatirə sikkələri istehsal edilərək 
tədavülə buraxılmışdır.

10.2. Nağd pul sferasının idarə olunması

Hesabat ili ərzində Mərkəzi Bank tərəfindən ölkə 
ərazisində nağd pulun səmərəli idarə olunması, 
xəzinə infrastrukturlarının optimallaşdırılması, nağd 
pulla bağlı biznes proseslərdə təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsi və risklərin minimallaşdırılması ilə əlaqədar 
zəruri işlər aparılmışdır.

Mərkəzi Bankda qəbul edilmiş “Nağd pul 
idarəetməsinin ən müasir standartlarının 
formalaşdırılması” Proqramı çərçivəsində nəzərdə 
tutulan layihələrin həyata keçirilməsi davam etmişdir.

Mərkəzi Bank ölkədə qabaqcıl beynəlxalq  
standartlara cavab verən tam avtomatlaşdırılmış 
Nağd Pul Mərkəzinin (“Cash Center”) yaradılması 
üzrə fəaliyyət göstərmişdir. Müvafiq sistemlərin 
yaradılması üzrə yüksək təcrübəyə malik beynəlxalq 
şirkətlərin təklifləri qiymətləndirilmişdir.

Bununla yanaşı, Mərkəzi Bank tam inteqrasiya 
olunmuş “Nağd Pulun İdarəetmə İnformasiya 
Sistemi”nin (CMS) yaradılması layihəsinin həyata 
keçirilməsini davam etdirmiş və sistemin tətbiqi üzrə 
müvafiq proseslərə başlamışdır.

Mərkəzi Bankın xəzinə infrastrukturlarının 
optimallaşdırılması və Regional Mərkəzi Bankçılığın 
inkişaf etdirilməsi məqsədilə qəbul edilmiş “Nağd 
pul idarəetməsinin yeni loqistika modelinin 
yaradılması” layihəsinin həyata keçirilməsi davam 
etdirilmişdir. Regional mərkəzlərin müasir tələblərə 
və yüksək beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 
çərçivəsində onların yeni inzibati binaları inşa 
edilərək təhvil verilmişdir.

Regional Mərkəzi Bankçılığın inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində Regional Mərkəzlərin idarəetmə 
strukturu unifikasiya edilərək vahid standartlara 
gətirilmişdir.

“Pul nişanlarının ekspertizası üzrə beynəlxalq 
standartlara əsaslanan biznes proseslərin 
yaradılması” layihəsinin həyata keçirilməsi davam 
etmişdir. Layihə çərçivəsində müasir standartlara 
uyğun yüksək texnoloji sistemlərlə təchiz olunmuş 
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Milli Ekspertiza Mərkəzinin yaradılmasına 
başlanılmışdır.

“Pul nişanlarının inkişaf potensialının 
yaradılması” layihəsinin icrasına start verilmiş, 

növbəti nəsil pul nişanlarının dizayn və mühafizə 
fəlsəfəsinin hazırlanması, xatirə və investisiya 
sikkələrinin buraxılışı üzrə Siyasətin hazırlanması 
istiqamətində proseslərə başlanılmışdır.
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2012-ci ildə Mərkəzi Bankda yüksək professional 
biliklərə, kompetensiyalara və korporativ dəyərlərə 
malik insan kapitalının formalaşdırılması və onların 
idarə edilməsi sisteminin beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılması istiqamətlərində zəruri işlər 
görülmüşdür. 

Bankda təlim-tədris proseslərinə investisiya 
qoyuluşu, təlimin yeni formalarının tətbiqi, mərhələli 
işə qəbul prosedurunun formalaşdırılması və elektron 
testləşdirmə, ən nəhayət, İnsan Resurslarının İdarə 
Edilməsi (İRİE) proseslərinin avtomatlaşdırılması 
diqqət mərkəzində olmuşdur.

Mərkəzi Bankın 2011-2014-cü illər üzrə strateji 
planının əsas hədəflərindən biri «Yüksək nəticəli 
fərdi fəaliyyəti və inkişafı stimullaşdıran İRİE 
sisteminin qurulması“ layıhəsidir. Hesabat ilində 
layihə çərçivəsində  “Kompetensiya əsaslı işə 
qəbul prosesi”, “İş yerlərinin təhlili”, “Vəzifələrin 
kateqoriyalar üzrə bölünməsi və mükafatlandırma” və 
«Təhsilin təşkili» sub-layihələri üzrə layihə təşəbbüs 
sənədləri və layihə planları tərtib olunmuşdur.

Bankdakı iş yerlərinin adekvat kadrlarla 
komplektasiyası çərçivəsində namizədlərin daha 
məqsədyönlü seçiminin təmin edilməsi üçün işə 
qəbul üzrə avtomatlaşdırılmış testləşdirmə sistemində 
və «Vəzifə tələbləri” kataloqunda bəzi əlavə və 

dəyişikliklər aparılmışdır. Gənc, yaxşı təhsilli  
iqtisadçı mütəxəssislərin işə cəlb edilməsi məqsədilə 
mütəmadi olaraq mövcud vakansiyalar barədə elanlar 
ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları ictimai birliyinin 
(AAA) və İRES AZ MMC şirkətinin işə qəbul üzrə 
rəsmi internet səhifələrində yerləşdirilmişdir. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Dövlət İqtisad 
Universitetində Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil 
olunmuş «Məzun 2012» məzun yarmarkasında 
Mərkəzi Bankın fəaliyyəti və bankın İRİE sisteminə 
dair geniş məlumatlandırma işi aparılmışdır. Nəticədə 
ötən illə müqayisədə Mərkəzi Bankda işə qəbul 
prosedurunun həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət  
göstəricilərində artım müşahidə edilmişdir. İş üçün 
müraciət edənlərin sayı 37% artaraq 1712 nəfər, işə 
qəbul olunanların sayı isə 49 nəfər təşkil etmişdir. 

Hesabat ilində təhsilin daha məqsədyönlü və 
effektiv təşkili əsas hədəf kimi müəyyənləşdirilmiş, 
heyətin müvafiq kompetensiyalarının inkişaf 
etdirilməsinə xüsusi yer verilmişdir. 

Təhsilin təşkilinin əsas prioritetlərindən biri də  
heyətin xarici dil bacarıqlarının inkişafı məsələ-
sidir. Bank əməkdaşlarının ingilis dili səviyyələrini 
müəyyənləşdirmək üçün «British Council» tərəfindən 
imtahan təşkil edilmişdir.

2012-ci ildə də gənc, potensiallı kadrların aşkar 

XI. İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ 

Cədvəl 14. Mərkəzi Bankda İRİE üzrə 2011-ci ilin statistik göstəriciləri
Mərkəzi Bank  üzrə
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edilməsi və hazırlanması baxımından kadr mənbəyi 
kimi internatura proqramı öz bəhrəsini vermişdir. 
Həm ölkə, həm də xarici universitetlərdən internatura 
proqramında iştirak etmək üçün Mərkəzi Banka 500-ə 
yaxın müraciətlər daxil olmuşdur. Seçim nəticəsində 
75 nəfər interna 18 departamentdə  təcrübə keçmişdir. 
2012-ci ildə işə qəbul olunanların 6%-dən çoxunu 
internalar arasından seçilənlər təşkil etmişdir. 

Mərkəzi Bankın İnsan Resursları Portalında 
yeni bir modul (hər bir əməkdaşın şəxsi profilinin 
yaradılması) əməkdaşların istifadəsinə verilmişdir.

Personalın motivasiyası və fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi prosesi çərçivəsində 2011-

ci il üzrə fəaliyyətin qiymətləndirilməsi prosesi 
nəticələrinə görə fərqlənən 26 nəfər əməkdaşa 
karyera yüksəlişi, 22 nəfər əməkdaşa pillə artımı, 
22 nəfər əməkdaşa isə  qeyri-maddi motivasiya 
(təşəkkür məktubu) tədbirləri şamil edilmişdir. Bank 
əməkdaşlarının motivasiyasının və sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsində həyat yığım sığortasının tətbiqi 
mühüm rol oynamışdır. 

İRD-nin digər bir layihəsi olan «İRİE 
proseslərinin avtomatlaşdırılması» layihəsi üzrə 
Deloitte & Touche» MMC şirkətilə birgə işlər 
yekunlaşdırılmışdır.
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Hesabat ilində Mərkəzi Bankda kommunikasiya 
fəaliyyətinin əsas strateji məqsədləri Bankın 
missiyasının yerinə yetirilməsinin şəffaflığını 
artırmaqla ona olan etimadı daha da yüksəltmək, 
Bankın pul-məzənnə siyasətini və bank quruculuğu 
işi barədə ictimaiyyətə dolğun informasiya ötürən 
iqtisadi maarifləndirməyə töhfə verməkdən ibarət 
olmuşdur.

2012-ci ildə Bankda kommunikasiya fəaliyyəti 
Strateji Planın mühüm hədəflərindən olan “Modern 
kommunikasiya sisteminin yaradılması” 
Proqramının həyata keçirilməsinə yönəldilmişdir. 
Proqramın əhatə etdiyi “Xarici kommunikasiya 
sisteminin yaradılması”, “Daxili kommunikasiya 
sisteminin yaradılması” və “Korporativ Sosial 
Məsuliyyət (KSM) siyasətinin formalaşdırılması” 
layihələri üzrə tədbirlər planının icrası davam 
etdirilmişdir.

2012-ci ildə Mərkəzi Bankın internet səhifəsinin 
ziyarətçilərinin sayı 960.1 min nəfər olmuşdur ki, bu 
da ötən illə müqayisədə 4.7% çoxdur.

İl ərzində Mərkəzi Bankın fəaliyyəti, Sədrin    
görüşləri, aylıq statistika, Mərkəzi Bankın mühüm 
qərarları və digər mövzularda 42 press-reliz hazırlanmış 
və Bankın internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. 
Press-relizlərin beynəlxalq standartlara uyğun üslub-
da mətbuata yayımı davam etdirilmişdir. Keyfiyyət və 
üslub baxımından təkmilləşdirilmiş press-relizlərin 
yayımlanması Mərkəzi Bankın fəaliyyəti haqqında 
xəbər, təhlil, rəy, müsahibə, reportaj, bəyanat və s. 
olmaqla 383 məlumatın ictimaiyyətə çatdırılması ilə 
nəticələnmişdir.

İnternet səhifəsinin ingilis dili variantının 
təkmilləşdirilməsi istiqamətində Tərcümə qrupu 
tərəfindən 106 məlumat (Mərkəzi Bankın Sədrinin 
müsahibələri, məqalələri, statistik icmallar, normativ 
aktlar və s.) tərcümə edilərək saytda yerləşdirilmişdir. 

İnternet səhifəsində Mərkəzi Bankın 20 illik yubiley 
tədbirləri ilə əlaqədar xüsusi səhifə yaradılmış, burada 
tədbirlərə dair press-relizlər, foto-video qalereya 
yerləşdirilmişdir.

Mərkəzi Bank xarici kütləvi informasiya vasitələri 
(KİV) ilə də səmərəli əlaqələr qurmuş, bu əlaqələri 
peşəkar və işgüzar müstəviyə yönəldə bilmişdir. 
Əlaqələrin qurulduğu KİV sırasında “Reuters”, 
“Bloomberg”, “Central Banking”, “RBK-Rusiya” 
informasiya agentliklərini,  “Euromoney”,  “Le 
Nouvel Economiste”, “Деньги и Кредит” , “Вопросы 
экономики”, “Forbes”,   “BusinessNewEurope”, 
“Valeurs Actuelles”, “Financial Journal”, “The 
Banker” jurnallarını və “The Guardian”, “USA 
Today” qəzetlərini göstərmək olar. Hesabat ili ərzində 
bu KİV-lərin monitorinqi davam etdirilmiş, Bank 
rəhbərliyinin “The Business Year” və “İnterfax” 
agentliklərinə müsahibələri təşkil edilmişdir.

Milli Mətbuat günü münasibəti ilə jurnalistlər 
üçün “Açıq qapı” günü təşkil edilmişdir. 15-dən artıq 
KİV orqanının nümayəndəsinin iştirak etdiyi tədbirdə 
Mərkəzi Bankın departament direktorları rəhbərlik 
etdikləri departamentin fəaliyyəti barədə jurnalistlərə 
məlumat vermişdir.

Hesabat ili ərzində Mərkəzi Bank rəsmilərinin 
televiziya, qəzet və informasiya agentliklərinə 
müsahibələri bankın təşkilatçılığı ilə keçirilən 
bütün tədbirlərin effektiv kommunikasiyası təşkil 
edilmişdir.

Əməkdaşların peşəkar səmərəliliyini daha da 
yüksəltmək üçün onların zəruri informasiyaya çıxışını 
təmin etmək, işçilərin təşkilatda rollarını mükəmməl 
dərk etmələrinə nail olmaq, habelə konstruktiv fikir 
mübadiləsinə şərait yaratmaq məqsədilə Mərkəzi 
Bankda daxili kommunikasiya sistemi inkişaf 
etdirilmişdir.

Mərkəzi Bankın imic araşdırması çərçivəsində 
bütün əməkdaşlar arasında sorğu keçirilmişdir. 
Anonim qaydada keçirilən sorğu Bankın daxili 
imicinin və onun cəmiyyətdəki imicinə təsir göstərə 
biləcək daxili amillərin öyrənilməsinə yönəlmişdir. 
Sorğu məlumatlarının kəmiyyət və keyfiyyət təhlili 
əsasında yeni inkişaf hədəfləri müəyyən edilmişdir.

Sədrin Bankdaxili kommunikasiyasını 
gücləndirmək  məqsədi ilə “Sədrdən e-maillər” 

XII. MƏRKƏZİ BANKIN KOMMUNİKASİYASI
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ənənəsi davam etdirilmişdir. Vahid Korporativ 
İntranetin funksional çərçivəsi hazırlanmış, bu daxili 
kommunikasiya portalının istehsalına başlanılmışdır. 

Daxili kommunikasiyanın effektiv təşkilinin 
mühüm elementlərindən biri korporativ tədbirlərdir. 
11 fevral 2012-ci il tarixində “Hilton-Baku” otelində 

AMB-nin yubiley tədbiri təşkil olunmuşdur. 
Mərkəzi Bankın fəaliyyət tarixinə həsr olunmuş 

“Azərbaycan Mərkəzi Bankı 20 ildə” adlı sənədli 
film hazırlanaraq yubiley tədbirində, 
həmçinin televiziya kanallarında 
nümayiş etdirilmişdir. 

28 dekabr 2012-ci il tarixində Mərkəzi 
Bankda bütün kollektivin iştirakı 
ilə “İnfo Day” tədbiri keçirilmişdir. 
Tədbirdə Bank əməkdaşlarının 
korporativ dəyərlərə töhfəsi, o cümlədən 
elm və idman sahəsində uğurları elan 
edilmiş, mükafat və hədiyyələr təqdim 
olunmuşdur.

Daxili kommunikasiya sisteminin 
inkişafı çərçivəsində Azərbaycan 
Boulinq İdman Federasiyasının dəstəyi 
ilə Mərkəzi Bank əməkdaşları arasında 
boulinq idman turniri keçirilmişdir. 

İşçilərə könüllülük mədəniyyətini 
təbliğ etmək yolu ilə onları müxtəlif 
sosial layihələrə cəlb edərək 
Mərkəzi Bankda Korporativ Sosial 
Məsuliyyət (KSM) institutunu 
formalaşdırmaq, bununla da Bankın 
funksional dəyərlərinə dəstək vermək 
istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. 
Bu sahədə aparıcı mərkəzi bankların 
və mötəbər qurumların təcrübəsi 
öyrənilmiş, KSM fəaliyyətinin çərçivə 
sənədi hazırlanmışdır.

Mərkəzi Bankda “Qan ver həyat 
bəxş et!” devizi altında qanvermə 
aksiyası keçirilmişdir. Tədarük olunan 
qan və qandan hazırlanan preparatlar 
hemofiliyalı və talassemiyalı, 
həmçinin qana ehtiyacı olan insanların 
müalicəsində istifadə olunmaq üçün 
təhvil verilmişdir. 

Hesabat ilində Mərkəzi Bankın bütün 
strukturları üzrə tullantıya gedəcək 
kağız və kağız məmulatlarının yenidən 

emalı layihəsinə start verilmişdir. Əsas 
etibarilə ətraf mühitin qorunmasına xidmət 

edən bu KSM layihəsi eyni zamanda cəmiyyətdə 
tullantılardan səmərəli istifadə mədəniyyətinin inkişaf 
etdirilməsinə öz töhfəsini verəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının yaradılmasının 20 illiyi 
münasibəti ilə yubiley tədbiri                            

11 fevral 2012 ci il
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Daxili audit 

2012-ci ildə daxili audit xidməti Mərkəzi Bankda 
risklərin idarə olunması və daxili nəzarət sistemlərinin 
səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və idarəetmə 
proseslərinin təkmilləşdirilməsinə yardım göstərən 
struktur olmaqla məsləhətverici və təminatverici 
fəaliyyətini davam etdirmişdir. 

2011-2014-cü illər üçün Strateji Planda Mərkəzi 
Bankda fəaliyyətin yüksək effektivliyini təmin edən 
korporativ  idarəetmə sisteminin formalaşdırılması 
strateji hədəfi çərçivəsində Daxili nəzarət və risklərin 
idarə olunması sisteminin qabaqcıl praktikaya tam 
uyğunlaşdırılması alt layihəsinin həyata keçirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. 2012-ci ildə nəzarət mühitinin 
elementlərinin qiymətləndirmə kriteriyaları işlənib 
hazırlanmışdır. 

Daxili audit xidməti Mərkəzi Bankda əməliyyat 
xəritəsindən istifadə etməklə yüksək riskli sahələrə 
istiqamətlənmişdir. Daxili audit xidmətinin 
fəaliyyətinin effektivliyinin artırılması istiqamətində 
daha çox preventiv nəzarət üsullarından istifadə 
olunmuşdur. 

2012-ci il ərzində aparılan auditlər çərçivəsində 
təminatverici xidmətlə yanaşı audit obyektlərinə 
məsləhət xidmətləri də göstərilmişdir. Mərkəzi 
Bankda «İnformasiya texnologiyalarının (İT) və 
təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi» layihəsi 
çərçivəsində “Deloitte&Touch” audit şirkəti ilə 

əməkdaşlıq həyata keçirilmişdir. İT sahəsində 
risklərin qiymətləndirilməsi və təhlili zamanı Daxili 
Auditorlar İnstitutunun, İnformasiya Sistemlərinin 
Auditi və Nəzarəti Assosiasiyasının (İSACA) və 
COBİT 4.1 və ISO 27002 standartları əldə rəhbər 
tutulmuşdur.

Mərkəzi Bankda «İnformasiya texnologiyaları 
üzrə inkişaf strategiyası»nın hazırlanması üzrə 
zəruri işlər həyata keçirilmişdir. Növbəti mərhələdə 
Beynəlxalq standartların Cobit 5.0 yeni versiyası üzrə 
İT proseslərin kamillik dərəcəsinin qiymətləndirilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur.

2012-ci ildə audit xidmətinin sonrakı nəzarət 
fəaliyyəti «nə edilməlidir» sualının «nə edilmişdir» 
sualı ilə müqayisəsi əsasında təkmilləşdirilmiş, 
bu sahədə metodoloji baza mövcud standart və 
praktikalardan istifadə etməklə genişləndirilmişdir . 

Mərkəzi Bankda xarici və daxili audit fəaliyyətinin 
qarşılıqlı koordinasiyası və işin təkrarlanmasının 
azaldılması istiqamətində xarici audit şirkətləri ilə 
əməkdaşlıq işlər qurulmuşdur. 

Tədris və təlimatların hazırlanmasında peşəkar 
assosiasiyalar olan Daxili Auditorlar İnstitutu 
və İnformasiya Sistemlərinin Auditi və Nəzarəti 
Assosiasiyası (İSACA), həmçinin Almaniya Mərkəzi 
Bankı ilə əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilmişdir. 

XIII. DAXİLİ AUDIT 
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Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyaları

Ölkədə informasiya-kommunikasiya texno-
logiyaları sahəsində yüksək inkişaf dinamikası, 
elektron xidmətlərin sürətlə artması, avtomatlaşan 
texnoloji mühit Mərkəzi Bank qarşısında infor-
masiya texnologiyaları üzrə yeni inkişaf çağırışları 
formalaşdırmışdır. Yeni çağırışların effek-
tiv cavablandırılması məqsədilə informasiya 
texnologiyaları üzrə həyata keçirilən fəaliyyət 
əsasən əməliyyat, uçot və idarəetmə sahələrinin 
avtomatlaşdırılmasına, habelə istismarda olan 
informasiya sistemlərinin təkmilləşmə meyilləri 
nəzərə alınmaqla etibarlı və davamlı fəaliyyətinə 
yönəlmişdir.

İnformasiya texnologiyaları üzrə strateji hədəflərin 
realizasiyası ilə yanaşı Mərkəzi Bankda istismarda 
olan Temenos Baş Mühasibat, Avtomatlaşdırılmış 
Bank Statistika Hesabatı, Mərkəzləşdirilmiş Kredit 
Reyestri, daxili yazışmalar, lokal şəbəkə, Arxiv, 
Fina – kredit təşkilatları üzrə prudensial hesabatlıq 
sistemlərinin, habelə Mərkəzi Bankın internet 
səhifəsinin beynəlxalq COBİT standartlarına uyğun 
olaraq fəaliyyəti təmin edilmişdir.

Ümumiyyətlə, 2012-ci il Mərkəzi Bankda infor-
masiya texnologiyaları üzrə uğurlu layihələrin 
tətbiqi ilə səciyyələnmiş və ölkədə həyata 
keçirilən “Elektron Azərbaycan” platformasının 
mühüm komponentlərindən sayılan infor-
masiya sistemləri yaradılmış, bir sıra biznes 
proseslərin avtomatlaşdırılması insan faktorunun 
minimallaşdırılmasına şərait yaratmışdır.

Elektron ödəniş məkanında bank müştərilərinin 
identifikasiya edilməsinin təkmilləşdirilməsi və bank 
hesablarının strukturundakı pərakəndəliyin aradan 
qaldırılması məqsədilə “Temenos baş mühasibat 
sistemi”ndə (BMS) yeni İBAN (İnternational Bank 
Account Number) strukturuna təmin olunmuş və 
banklar arasında aparılan ödəniş müxabirləşmələri 
yeni İBAN strukturunda hazırlanmış elektron ödəniş 
sənədləri əsasında yerinə yetirilmişdir.

Temenos BMS-də mövcud olan bütün balans 
hesabları yeni hesablar planına keçirilmiş və 2013-
cü ildən etibarən respublikanın bank sferasında yeni 
hesablar planının istifadəsinə başlanılmışdır.

Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin, Azərbaycan 
İpoteka Fondunun, Azərbaycan Respublikasının Neft 
Fondunun, Milli Depozit Mərkəzinin, Bakı Fond 
Birjasının, Bakı Banklararası Valyuta Birjasının və 
Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun gündəlik 
ödəniş əməliyyatlarının Mərkəzi Bankda olan 
hesabları vasitəsilə həyata keçirilməsi məqsədilə 
müvafiq on-line rejimli uzaqlaşdırılmış iş yeri 
yaradılmışdır.

Regionlarında həyata keçirilən əməliyyat və 
uçot proseslərinin mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə 
edilməsi məqsədilə Mərkəzi Bankın Ərazi İdarələrinin 
Mərkəzi Bankın Baş ofisində istismarda olan mərkəzi 
proqram platformasına qoşulmaları və sistemdə 
fəaliyyət göstərmələri təmin edilmişdir. Qeyd edilən 
texnoloji imkanın yaradılması əməliyyat və texniki 
riskləri minimallaşdırmış, idarəetmənin effektivli-
yini yüksəltmiş, habelə vahid texniki platformanın 
formalaşdırılmasına imkan vermişdir.

Mərkəzi Bankda insan resurslarının idarə edilməsi 
proseslərinin avtomatlaşdırıması, fəaliyyətin effek-
tivliyinin və səmərəliliyinin yüksəldilməsi, habelə 
interaktiv qiymətləndirmə prosedurlarının aparılması 
istiqamətində həyata keçirilən “İnsan resurslarının 
idarə edilməsi sistemi”nin yaradılması diqqət 
mərkəzində olmuşdur. Oracle platformasında 
yaradılmış informasiya sistemi Mərkəzi Bankın 
rəsmi internet səhifəsi ilə inteqrasiya edilmiş, işə 
qəbul olunmaq üçün müraciətlərin informasiya 
sisteminə avtomatik olaraq yüklənməsi, Mərkəzi 
Bankın əməkdaşları barədə detallı məlumatların 
toplanması, onların qiymətləndirilməsi, motivasiyası, 
habelə təhsil planlaşdırmaları üzrə proseslər tam 
olaraq avtomatlaşdırılmışdır. Mərkəzi Bankda insan 
kapitalının optimal idarə edilməsini təmin edəcək 

XIV. MƏRKƏZİ BANKDA İNFORMASİYA 
TEXNOLOGİYALARI
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Mərkəzi Bankda informasiya texnologiyaları
İnsan resurslarının idarə edilməsi sistemi 2013-cü 
ildən etibarən istismara verilmişdir.

Modern və standartlaşmış vahid statistik 
platformanın yaradılması, maliyyə sektoru üzrə statis-
tik məlumatların toplanması, emalı və yayımlanması 
üzrə Mərkəzi Bankda yeni və texnoloji cəhətdən 
müasir standartlara cavab verən “Elektron statistik 
məlumat bazası və analitik hesabatlılıq sistemi” 
(ESAS) və məlumatların yüklənməsi üçün xüsusi por-
tal yaradılmışdır. ESAS-ın yaradılması ilə Mərkəzi 
Bankda statistik və prudensial hesabatların toplanması 
prosesi əhəmiyyətli dərəcədə təkmilləşdirilmiş, 
məlumatların vaxtlılıq və keyfiyyətlilik parametrləri 
üzərində nəzarət sistemi avtomatlaşdırılmışdır. 

ESAS və portala kommersiya banklarının, 
bank olmayan kredit təşkilatlarının, Prosessinq 
Mərkəzlərinin və digər qurumların qoşulması üçün 
mərhələli olaraq təlim prosedurları həyata keçirilmiş 
və informasiya sistemindən istifadə qaydaları ətraflı 
izah olunmuşdur.

Mərkəzi Bankla digər dövlət qurumları və təşkilatlar 
arasında elektron sənəd mübadiləsinin təşkili, 
vətəndaşlardan daxil olan müraciətlərin qəbulu, 
qeydiyyatı, cavablandırılması və icra prosesinə adek-
vat nəzarətin həyata keçirilməsi, Mərkəzi Bankda 
sənəd dövriyyəsinin kağız daşıyıcılarından elektron 
daşıyıcılara keçirilməsi məqsədilə “Elektron sənəd 

dövriyyəsi sistemi” (ESDS) yaradılmışdır. ESDS 
Mərkəzi Bankda istismarda olan “Elektron imza üzrə 
Sertifikatlaşdırma Sistemi” ilə inteqrasiya edilmiş və 
elektron sənədlərin imzalanması məqsədilə xüsusi 
elektron imza vasitələri rəhbər şəxslərin istifadəsinə 
təqdim edilmişdir. 

İnformasiya texnologiyaları sahəsində həyata 
keçirilən avtomatlaşma layihələri sırasında tam 
avtomatlaşdırılmış modern xəzinə infrastrukturunun 
yaradılması və qabaqcıl standartlara uyğun nağd 
pulun yeni idarəetmə sisteminin formalaşdırılması 
başlıca hədəflərdən biri olmuşdur. Qeyd edilən 
hədəfin realizasiyası məqsədilə “Nağd pul üzrə 
menecment informasiya sistemi”nin tətbiqinə 
start verilmiş və bu məqsədlə informasiya sistemi 
çərçivəsində avtomatlaşdırılması nəzərdə tutulmuş 
biznes proseslər müəyyən edilmişdir.

Mərkəzi Bankda implementasiyası həyata keçirilən 
inovativ layihələrdən biri də avtomatlaşdırılmış “Xərc 
mühasibatlığı sistemi”nin qurulması olmuşdur. Yeni 
yaradılacaq informasiya sistemi Bankda mövcud 
olan hər bir biznes prosesin və hər bir funksion-
al istiqamətin maliyyə xərclərini müəyyən etməyə 
imkan verəcəkdir. Bu sahədə aparılan işlərin davamı 
olaraq xərc mühasibatlığı sahəsində qabaqcıl texnoloji 
həllərdən olan Oracle Hyperion məhsulunun tətbiqinə 
başlanılmışdır.
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Mərkəzi Bankın beynəlxalq əlaqələri 

Mərkəzi Bank xarici əlaqələrin və beynəlxalq 
əməkdaşlığın inkişafı istiqamətində fəaliyyətini 2012-
ci ildə də uğurla davam etdirmişdir. 

Hesabat ilində beynəlxalq maliyyə təşkilatları və 
inkişaf agentlikləri ilə strateji dialoq və əməkdaşlıq 
əlaqələri möhkəmləndirilmiş, yeni əlaqələrin 
qurulmasına nail olunmuş, mövcud layihələrin 
realizasiyası davam etdirilmiş, yeni layihələr həyata 
keçirilmişdir. İl ərzində Mərkəzi Bankın təşkilatçılığı 
ilə bir sıra beynəlxalq tədbirlər baş tutmuş, bank 
rəhbərliyinin yüksək səviyyəli görüşləri və xarici 
mərkəzi banklarla birgə seminarlar təşkil edilmişdir. 

2012-ci il ərzində Mərkəzi Bank bir sıra əhəmiyyətli 
beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmişdir. Belə 
ki, Dünya Bankı ilə birlikdə Bakı şəhərində İkinci 
Yüksək Səviyyəli İqtisadi Siyasət Forumu təşkil 
edilmişdir. Ölkənin uzunmüddətli sosial-iqtisadi 
inkişaf strategiyasına həsr edilmiş forum dünyanın 
ən nüfuzlu beyin mərkəzlərinin, “Nobel” mükafatı 
laureatlarının, habelə tanınmış ekspertlərin iştirakı ilə 
beynəlxalq əhəmiyyətli intellektual diskussiyaların 
aparılmasına imkan vermişdir. 

Bundan başqa 2012-ci ildə Bakı şəhərində Mərkəzi 
Asiya, Qara Dəniz Regionu və Balkan ölkələrinin 
Mərkəzi Bank Sədrləri Klubunun 27-ci toplantısı 
təşkil edilmişdir. Toplantı çərçivəsində Avrozonanın 
borc problemi və onun Avropa İttifaqının üzvü 
olmayan Avrasiya ölkələrinə təsiri, qlobal maliyyə 
stabilliyi və inkişaf etməkdə olan bazarlarda kontr-
tsiklik makroprudensial nəzarətin rolu mövzuları 
və bu sahədə üzv dövlətlərin təcrübəsi müzakirə 
olunmuşdur. Toplantının Bakı şəhərində təşkili üzv 
dövlətlərin mərkəzi bankları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq 
əlaqələrini müzakirə etmək və təcrübə mübadiləsi 
üçün geniş imkan yaratmışdır. 

Dünya Bankı (DB) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 
“Maliyyə xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının 
müdafiəsi və əhalinin maliyyə savadlılığının 
artırılması” layihəsinin icrasına başlanılması 
məqsədilə birgə seminar keçirilmişdir. Layihənin əsas 

məqsədi bank xidmətləri istehlakçılarının hüquqlarının 
qorunması sahəsində (i) normativ hüquqi bazanın 
və tənzimləmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, 
(ii) bank xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması 
məqsədilə müxtəlif üsul və standartların hazırlanması 
və tətbiqi, (iii) əhalinin geniş kütlələrini əhatə edən 
məlumatlandırma metod və vasitələrinin tətbiq 
edilməsindən ibarət olmuşdur.

Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) Maddələr 
Sazişinin IV bəndi üzrə müzakirələrin aparılması 
məqsədilə BVF-nin ekspertlərinin Mərkəzi Banka 
səfərləri təşkil edilmişdir. Görüşlərdə makroiqtisadi 
və bank sisteminin sabitliyinin qorunması məsələləri 
müzakirə olunmuşdur. BVF ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində monetar siyasət və statistika sahəsində 
texniki yardım cəlb edilmiş və növbəti Maliyyə 
Sektorunun Qiymətləndirilməsi Proqramının 
həyata keçirilməsi ilə bağlı perspektivlər 
qiymətləndirilmişdir.

Mərkəzi Bankın beynəlxalq əlaqələrinin əsas 
istiqamətlərindən biri də xarici mərkəzi banklarla 
əməkdaşlıq olmuşdur. Hesabat ilində Mərkəzi 
Bankın nümayəndələrinin Bolqarıstan, Avstriya, 
Çexiya, Türkiyə, Polşa və İsveçrə Milli Bankına, 
Bundesbanka, Bostonun Federal Ehtiyatlar Bankına, 
Səudiyyə Ərəbistanının Monetar Agentliyinə səfərləri 
təşkil edilmişdir. Eyni zamanda, Mərkəzi Bankın 
müxtəlif fəaliyyət istiqamətləri üzrə məsləhət 
xidmətinin göstərilməsi məqsədilə İsveçrə, Litva, 
Türkiyə və Bundesbankın ekspertlərinin Mərkəzi 
Banka səfərləri təşkil edilmişdir. Bundesbankla 
əməkdaşlıq çərçivəsində Bakıda “Real sektorun 
monitorinqi”, “Maliyyə sabitliyi” və “Mərkəzi Bankda 
effektiv kommunikasiya sisteminin yaradılması” 
mövzusunda birgə seminarlar təşkil edilmişdir.

Beynəlxalq inkişaf agentlikləri ilə əməkdaşlıq 
hesabat ilində də uğurla davam etdirilmişdir. ABŞ-
ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAID) 
dəstəyi ilə Maliyyə Monitorinq Xidmətinin 
institusional potensialının, risk yönümlü bank 

XV. MƏRKƏZİ BANKIN BEYNƏLXALQ 
ƏLAQƏLƏRİ 
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Mərkəzi Bankın beynəlxalq əlaqələri 
nəzarətinin və Mərkəzi Bankın maliyyə idarəetməsi 
potensialının gücləndirilməsi, nağd pul sferasında 
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sisteminin yaradılması 
üzrə layihələrin icrası davam etdirilmişdir. 
İsveçrənin İqtisadi Məsələlər üzrə Dövlət 
Katibliyi (SECO) ilə əməkdaşlıq çərçivəsində pul-
kredit siyasətinin təkmilləşdirilməsi üzrə məsləhət 
xidmətinin göstərilməsi təmin olunmuşdur. Maliyyə 
Texnologiyalarının Ötürülməsi Agentliyi (ATTF) 
ilə birlikdə “Təqdimat və danışıqların aparılması 
bacarıqları”, “Bazel II” və “Beynəlxalq Mühasibat 
Hesabatlılığı Standartları” mövzusunda seminarlar 
təşkil edilmişdir. Türkiyənin Beynəlxalq 
Əməkdaşlıq Agentliyinin (TİKA) dəstəyi ilə 
pul siyasəti, kommunikasiya, insan resursları və 

nağd pulun idarə edilməsi üzrə Mərkəzi Bankın 
əməkdaşlarının Türkiyə Mərkəzi Bankında təşkil 
edilən təlimdə iştirakı təmin edilmişdir. 

2012-ci ildə Mərkəzi Bank uğur qazandığı sahələr 
üzrə təcrübəsinin digər tərəfdaş xarici banklarla 
bölüşdürülməsi istiqamətində fəaliyyətini davam 
etdirmişdir. Bu çərçivədə pərakəndə ödəniş 
şəbəkəsinin inkişafında bank sektorunun iştirakının 
stimullaşdırılmasında Mərkəzi Bankın rolu, bank 
olmayan kredit təşkilatları tərəfindən pul köçürmələri 
sisteminin tənzimlənməsi sahəsində Mərkəzi Bankın 
fəaliyyəti, pərakəndə pul köçürmələri üzrə təcrübə 
mübadiləsi məqsədilə tərəfdaş mərkəzi bankların 
nümayəndələrinin Azərbaycan Mərkəzi Bankına 
səfərləri təşkil edilmişdir. 
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XVI. MƏRKƏZİ BANKIN 2012-Cİ İLİN YEKUNU 
ÜZRƏ MALİYYƏ HESABATLILIĞI

Müstəqil Auditorun Hesabatı

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinə:

Biz Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“Bank”) 31 dekabr 2012-ci il tarixinə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı 
və həmin tarixdə tamamlanan il üzrə gəlir və xərclər haqqında məcmu hesabat, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin 
hərəkəti haqqında hesabatlarından, eləcə də əsas uçot prinsiplərindən və digər izahedici qeydlərdən ibarət olan əlavə edilmiş 
maliyyə hesabatlarının auditini aparmışıq.

Maliyyə Hesabatları üzrə Rəhbərliyin Məsuliyyəti
 
Rəhbərlik hazırkı maliyyə hesabatlarının Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və 
düzgün təqdim edilməsinə, həmçinin fırıldaqçılıq və ya səhv üzündən əhəmiyyətli təhriflər olmayan maliyyə hesabatlarının 
hazırlanması üçün rəhbərliyin fikrincə zəruri olan daxili nəzarət sisteminə görə məsuliyyət daşıyır. 

Auditorun Məsuliyyəti

Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit əsasında həmin maliyyə hesabatları üzrə rəy bildirməkdir. Biz auditi Beynəlxalq 
Audit Standartlarına uyğun aparmışıq. Həmin Standartlar bizdən etik normalara riayət etməyi və auditin planlaşdırılması 
və aparılmasını maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə kifayət qədər əmin olacaq tərzdə həyata 
keçirməyi tələb edir. 

Auditə maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər və açıqlamalara dair audit sübutunun əldə edilməsi üçün prosedurların 
həyata keçirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar auditorun mülahizəsindən, eləcə də fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində 
maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli dərəcədə təhrif edilməsi risklərinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Həmin riskləri 
qiymətləndirərkən auditor müəssisənin daxili nəzarət sisteminin effektivliyinə dair rəy bildirmək üçün deyil, şəraitə görə 
müvafiq audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisə tərəfindən maliyyə hesabatlarının hazırlanması və 
düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarət sistemini nəzərdən keçirir. Bundan əlavə, auditə mövcud uçot siyasətinin 
uyğunluğunun və rəhbərliyin uçot ehtimallarının əsaslandırılmasının qiymətləndirilməsi, eləcə də maliyyə hesabatlarının 
ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir. 

Biz hesab edirik ki, əldə etdiyimiz audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir. 

Rəy

Bizim rəyimizcə, əlavə edilən maliyyə hesabatları 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın maliyyə vəziyyətini və həmin tarixdə 
tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Beynəlxalq 
Maliyyə Hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.

 19 aprel 2013-cü il
 Bakı, Azərbaycan
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Maliyyə Vəziyyəti Haqqında Hesabat 

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 31/12/2012   31/12/2011

AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 7 5,816,626 6,682,504
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 8 185,975 185,029
Ticarət qiymətli kağızları 9 3,422,816 1,506,339
Rezident banklara verilmiş kreditlər 10 3,382,847 2,080,159
İnvestisiya qiymətli kağızları 11 157,871 361,483
Dövlətin borc öhdəliyi 22 225,732 221,095
Torpaq, tikili və avadanlıqlar 12 57,809 40,977
Qeyri-maddi aktivlər 12 14,512 9,617
Sair maliyyə aktivləri 13 3,464 3,965
Sair aktivlər 14 40,868 46,433

CƏMİ AKTİVLƏR 13,308,520 11,137,601

ÖHDƏLİKLƏR
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 15 9,777,522 7,658,486
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 16 869,310 867,697
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 17 2,348,298 2,503,224
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 18 14,305 4,678
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 19 119,930 50,185
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 20 4,239 3,769
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 8 198,275 208,173
Sair maliyyə öhdəlikləri 21 6,203 2,150
Sair öhdəliklər 20 23

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR 13,338,102 11,298,385

KAPİTAL
Nizamnamə kapitalı 22 10,000 10,000
Kapital ehtiyatları 22 209,517 209,517
Yığılmış zərər (249,099) (380,301)

CƏMİ KAPİTAL (29,582) (160,784)

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR VƏ KAPİTAL 13,308,520 11,137,601

58-108-ci səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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Məcmu Gəlir Haqqında Hesabat

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 2012 2011

Faiz gəlirləri 23 111,414 111,752
Faiz xərcləri 23 (2,381) (2,118)

Xalis faiz gəlirləri 109,033 109,634
Faiz hesablanan aktivlər üzrə dəyərsizləşmə xərci 10 (15,288) (5,963)

Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri 93,745 103,671

Haqq və komissiya gəlirləri 24 3,908 7,884
Haqq və komissiya xərcləri 24 (760) (724)
Ticarət qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 
gəlir - zərər çıxılmaqla/(zərər – gəlir çıxılmaqla) 6,641 (9,948)

Törəmə maliyyə alətlərinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə 
(zərər – gəlir çıxılmaqla)/gəlir - zərər çıxılmaqla 30 (7,229) 3,023

Xarici valyuta əməliyyatları üzrə (zərər – gəlir çıxılmaqla) (625) (3,287)
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi 
üzrə gəlir - zərər çıxılmaqla/(zərər – gəlir çıxılmaqla) 77,751 (136,789)

Sair əməliyyat gəlirləri 25 3,531 1,649
İnzibati və sair əməliyyat xərcləri 26 (45,760) (50,129)

İL ÜZRƏ CƏMİ MƏCMU  MƏNFƏƏT / (ZƏRƏR) 131,202 (84,650)

Kapitalda Dəyişikliklər Haqqında Hesabat 

Min Azərbaycan Manatı ilə  Nizamnamə
kapitalı

Kapital 
ehtiyatları 

Yığılmış 
zərər 

Cəmi 
kapital

1 yanvar 2011-ci il tarixinə qalıq 10,000 209,517 (295,651) (76,134)

İl üzrə cəmi məcmu zərər - - (84,650) (84,650)

31 dekabr 2011-ci il tarixinə qalıq 10,000 209,517 (380,301) (160,784)

İl üzrə cəmi məcmu mənfəət - - 131,202 131,202

31 dekabr 2012-ci il tarixinə qalıq 10,000 209,517 (249,099) (29,582)

58-108-ci səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Haqqında Hesabat

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 2012 2011

Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Alınmış faizlər   90,457 109,773
Ödənilmiş faizlər (2,722) (2,000)
Alınmış haqq və komissiyalar 24 3,908 7,884
Ödənilmiş haqq və komissiyalar 24 (760) (725)
Ticarət qiymətli kağızlar ilə əməliyyatlar üzrə xalis mənfəət/(zərər) 838 (12,227)
Törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərər (4,882) (84)
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis zərər (625) (3,287)
Alınmış sair əməliyyat gəlirləri 25 3,531 1,649
İşçilər üzrə xərclər 26 (14,261) (13,718)
Ödənilmiş inzibati və sair əməliyyat xərcləri 26 (23,911) (30,323)

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat
fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti 51,573 56,942

Ticarət qiymətli kağızlarında xalis artım (1,873,566) (766,465)
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalarda xalis (artım)/azalma (661) 1,511
Rezident banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (1,301,597) (172,136) 
Sair maliyyə aktivlərində xalis azalma                     1,284 210 
Sair aktivlərdə xalis azalma 5,566 32 
Dövriyyədə olan əskinas və sikkələrdə xalis artım 2,119,036 1,865,267
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərdə xalis artım 990 137,676
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərdə  xalis (azalma)/artım (150,305) 1,258,668
Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklərdə xalis artım 9,627 2,282 
Sair maliyyə öhdəliklərində xalis artım/(azalma) 2,336 (2,796)
Sair öhdəliklərdə xalis artım/(azalma) 2,927 (63)

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən) daxil olan 
xalis pul vəsaitləri (1,132,790) 2,381,128

İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
İnvestisiya qiymətli kağızlarının alınması (3,033)   (3,712,444)
İnvestisiya qiymətli kağızlarının satılması/geri qaytarılması 206,222   4,387,090
Torpaq, tikili və avadanlığın alınması (22,868) (11,787)
Qeyri-maddi aktivlərin alınması (6,449) (2,335)

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri 173,872 660,524

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Buraxılmış borc qiymətli kağızlarından daxilolmalar 1,080,356 647,528
Buraxılmış borc qiymətli kağızların geri alınması (1,010,657)    (631,575)
Beynəlxalq maliyyə institutlarından alınmış borc öhdəliklərinin artması/ 
(ödənilməsi) 479 (291) 
Beynəlxalq Valyuta Fondundan alınmış borc öhdəliklərinin ödənilməsi (9,815) (15,153) 

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti üzrə daxil olan xalis pul vəsaitləri 60,363 509

Məzənnə dəyişikliklərinin pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentlərinə təsiri 32,677 (123,112)

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis (azalma)/artım (865,878) 2,919,049
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 7 6,682,504 3,763,455

İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 7 5,816,626 6,682,504

58-108-ci səhifələrdəki qeydlər hazırkı maliyyə hesabatlarının tərkib hissəsidir.
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31 dekabr 2012-ci il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər

1. Giriş

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (“Bank”) 31 dekabr 2012-ci il tarixində tamamlanan il üçün hazırkı maliyyə 
hesabatları Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun hazırlanmışdır.

Əsas fəaliyyət. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı (bundan sonra “Bank”) Azərbaycan Respublikasının mərkəzi 
bankıdır və Azərbaycan Respublikasının tam mülkiyyətindədir. Bank “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” 
10 dekabr 2004-cü il tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununa (bundan sonra “Qanun”) müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir. 

Qanunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Bankın məqsədləri aşağıdakılardır:

• Bankın əsas məqsədi öz səlahiyyətləri daxilində qiymətlərin sabitliyinin təmin edilməsidir;
• Bankın məqsədi həmçinin Bank və ödəniş sistemlərinin sabitliyinin və inkişafının təmin edilməsidir; və 
• Mənfəət götürmək Bankın əsas məqsədi deyildir.

Qanunun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq Bankın əsas funksiyaları aşağıdakılardır:

• Dövlətin pul və valyuta siyasətini müəyyən edir və həyata keçirir;
• Nağd pul dövriyyəsini təşkil edir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 19-cu maddəsinin II hissəsinə və 

Qanuna müvafiq olaraq, pul nişanlarının tədavülə buraxılmasını və tədavüldən çıxarılmasını həyata keçirir;
• Manatın xarici valyutalara nisbətdə rəsmi məzənnəsini mütəmadi müəyyən edir və elan edir;
• Valyuta tənzimini və nəzarətini həyata keçirir;
• Sərəncamında olan beynəlxalq qızıl-valyuta ehtiyatlarını saxlayır və idarə edir;
• Hesabat tədiyyə balansını tərtib edir və ölkənin proqnoz tədiyyə balansının hazırlanmasında iştirak edir;
• “Banklar haqqında”, “Poçt haqqında” və “Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Qanunlarına müvafiq qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlara uyğun olaraq bank fəaliyyətini 
lisenziyalaşdırır və tənzimləyir, qanunla müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir.

• Ödəniş sistemlərinin fəaliyyətini təşkil edir, əlaqələndirir, tənzimləyir və onların üzərində nəzarəti həyata keçirir;
• Digər qanunlarla nəzərdə tutulmuş başqa funksiyaları həyata keçirir.

Qanunun 14.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Bank müflis elan oluna bilməz. Kapitalda yaranmış hər hansı çatışmazlıq 
Azərbaycan Respublikası Hökuməti tərəfindən ödənilir. 22 saylı Qeydə baxın.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, habelə Azərbaycan Respublikasının tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə 
müvafiq olaraq, Bank onun səlahiyyətlərinə aid edilən məsələlər üzrə xarici dövlətlərin mərkəzi bankları ilə qarşılıqlı 
münasibətlərdə, habelə beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarında Azərbaycan Respublikasını təmsil edir. 

Bank fəaliyyətinin müxtəlif sahələri üzrə xarici dövlətlərin mərkəzi bankları ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilələr bağlaya bilər, 
həmçinin xaricdə yerləşən dövlət və özəl mərkəzi klirinq (prosessinq) idarələri ilə öz adından və ona müvafiq səlahiyyətlər 
verildiyi halda, Azərbaycan dövləti adından klirinq və hesablaşmalar haqqında sazişlər və başqa müqavilələr bağlaya bilər.

Bank pul, valyuta və bank nəzarəti sahələrində əməkdaşlıq məqsədi daşıyan beynəlxalq və regional təşkilatların kapitallarında 
və fəaliyyətlərində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada iştirak edə bilər.

31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın İdarə Heyəti (“İdarə Heyəti”) aşağıdakı üzvlərdən ibarət olmuşdur:

Adı                            Vəzifə
Cənab Elman Rüstəmov   Sədr 
Cənab Alim Quliyev   Sədrin birinci müavini 
Cənab Aftandil Babayev  Sədr müavini
Cənab Vadim Xubanov   Sədr müavini 
Cənab Xəqani Abdullayev  Sədr müavini
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Bankın hüquqi ünvanı və fəaliyyət göstərdiyi ölkə. Bankın Mərkəzi aparatı bu ünvanda yerləşir: Azərbaycan, Bakı, 
AZ1014, R. Behbudov küçəsi, 32. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın Azərbaycan Respublikasında 5 ərazi idarəsi 
fəaliyyət göstərmişdir (31 dekabr 2011-ci il: 5). 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın 623 işçisi olmuşdur (31 dekabr 2011-
ci il: 617). 

Əməliyyat valyutası. Hazırkı maliyyə hesabatlarındakı məbləğlər başqa valyuta göstərilmədiyi halda, Azərbaycan 
Respublikasının milli valyutası olan Azərbaycan Manatı ilə (“AZN”) əks olunmuşdur.

2. Bankın Əməliyyat Mühiti

Bazar iqtisadiyyatlı yeni ölkə kimi Azərbaycanda inkişaf etmiş biznes və tənzimləyici infrastruktur getdikcə formalaşmaqdadır. 
Ölkədə ümumi sərmayə mühitinə müsbət təsir göstərən bir sıra inkişaf meyilləri davam edir.

Son illər Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Bankı bank işi, hüquq, vergiyə cəlb olunma və tənzimləyici sistemlərin yaradılması 
istiqamətində mühüm islahatlar həyata keçirmişdir. Həmçinin bu tədbirlərə yeni qanunvericilik bazasının qəbul edilməsi 
və mövcud qanunvericiliyə əlavə və düzəlişlərin edilməsi daxildir. Bu addımlar Azərbaycanda biznes subyektlərinin məruz 
qaldığı risklərin azaldılmasına kömək edəcək.

Biznes mühitinin bütövlükdə təkmilləşdirilməsinə istiqamətlənmiş islahatların bundan sonra da davam edəcəyi gözlənilir. 
Bununla bərabər, Azərbaycan iqtisadiyyatı tərəfdaş ölkələrdə bazar tənəzzülü və iqtisadi inkişaf tempinin aşağı düşməsinə 
qarşı kifayət qədər dayanıqlıdır. Dünya iqtisadiyyatının resessiyadan tədricən çıxmağa başlaması, iqtisadi canlanma 
meyllərinin yaranmasına baxmayaraq dünya maliyyə sistemində əhəmiyyətli risklərin hələ də qalması maliyyə bazarlarında 
yüksək volatilliyin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu mürəkkəb qlobal fonda Azərbaycan iqtisadiyyatında artım və inkişaf 
prosesləri davam etmiş, dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik hökm sürmüşdür. Hökumətin və Mərkəzi Bankın həyata keçirdiyi 
tədbirlər çərçivəsində bazarın likvidliyə olan təlabatı ödənilmiş, milli valyuta məzənnəsinin sabitliyi qorunub saxlanılmışdır.

Qeyd olunanlarla yanaşı, Azərbaycanda həyata keçirilən pul siyasəti və bank əməliyyatları adətən bir sıra risklərə məruz qala 
bilər. Hazırda makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunmasında Bankın rolunu təmin etmək üçün bütün müvafiq tədbirlər 
görülməkdədir. Lakin, fəaliyyət mühitinin (o cümlədən qlobal mühitin) kəskin dəyişilməsi Bankın maliyyə vəziyyətinə və 
fəaliyyətinin nəticələrinə hazırda dəqiq ölçülə bilinməyən kəmiyyətdə təsirlər göstərə bilər.

3. Əsas Uçot Prinsiplərinin Xülasəsi

Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsinin əsasları. Hazırkı maliyyə hesabatları maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlə ilkin 
uçotu, satıla bilən maliyyə aktivlərinin və mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilmiş maliyyə alətlərinin 
yenidən qiymətləndirilməsi istisna olmaqla, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (“MHBS”) uyğun olaraq ilkin 
dəyər uçotuna əsasən hazırlanmışdır. 

Bu maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında istifadə edilən əsas uçot prinsipləri aşağıda göstərilir. Həmin uçot prinsipləri başqa 
cür göstərilmədiyi hallarda bütün dövrlərə müvafiq şəkildə tətbiq edilmişdir (5 saylı Qeydə baxın). 

Maliyyə alətləri - əsas qiymətləndirmə üsulları. Təsnifat formalarından asılı olaraq maliyyə alətləri ədalətli dəyərdə və ya 
amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınır. Həmin qiymətləndirmə üsulları aşağıda əks etdirilir.

Ədalətli dəyər əməliyyatın həyata keçirilməsində maraqlı olan, yaxşı məlumatlandırılmış və bir-birindən asılı olmayan alıcı 
və satıcı arasında aktivin mübadilə edilə bilən və ya öhdəliyin yerinə yetirildiyi məbləğdir. Ədalətli dəyər fəal bazarda alınıb 
satılan maliyyə aktivləri üzrə cari tələb qiymətini və maliyyə öhdəlikləri üzrə cari təklif qiymətini əks etdirir. Bir-birini 
əvəzləşdirən bazar riskləri olan aktiv və öhdəliklər ilə əlaqədar Bank, qarşılıqlı surətdə əvəzləşdirilən risklər üzrə ədalətli 
dəyər göstəricilərinin müəyyən edilməsi üçün orta bazar qiymətlərindən istifadə edə bilər və xalis açıq mövqeyə müvafiq tələb 
və təklif qiyməti tətbiq edə bilər. Maliyyə aləti fəal bazarda o zaman sərbəst surətdə alınıb satıla bilən aktivlər kimi qəbul 
edilir ki, onların qiymətləri haqqında məlumat fond birjasında və ya digər maliyyə təşkilatından sərbəst və müntəzəm şəkildə 
əldə edilə bilsin və bu zaman həmin qiymətlər könüllü şəkildə bazar şərtləri çərçivəsində həyata keçirilən real və müntəzəm 
əməliyyatları əks etdirsin.
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Bazar qiymətləri mövcud olmayan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini müəyyən etmək üçün pul axınlarının diskontlaşdırılması 
modeli, könüllü şəkildə həyata keçirilən ən son əməliyyatlar haqqında məlumata əsaslanan modellər kimi qiymətləndirmə 
üsulları, eləcə də investisiya qoyulan qurumlar haqqında maliyyə məlumatlarının təhlili istifadə edilir. Qiymətləndirmə üsulları 
müşahidə edilə bilən bazar məlumatları ilə dəstəklənməyən fərziyyələrin istifadə olunmasını tələb edə bilər. Bu fərziyyələrin 
hər hansı birinin mümkün alternativ variantla əvəz edilməsi nəticəsində mənfəət, gəlir, aktiv və öhdəlik məbləğlərinin 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişməsinə səbəb olacaq hallar barədə məlumat hazırkı maliyyə hesabatlarında açıqlanır.

Əməliyyat xərcləri əlavə xərcləri əks etdirir və birbaşa olaraq maliyyə alətinin alışı, buraxılması və ya satışı ilə əlaqəlidir. 
Əlavə xərc əməliyyat həyata keçirilmədiyi təqdirdə yaranmayan xərclərdir. Əməliyyat xərclərinə agentlərə (satış üzrə 
agentlər kimi fəaliyyət göstərən işçilər daxil olmaqla), məsləhətçilərə, brokerlərə və dilerlərə ödənilmiş haqq və komissiyalar, 
tənzimləyici orqanlar və fond birjalarına ödəmələr, eləcə də mülkiyyət hüququnun köçürülməsi üzrə vergilər və rüsumlar 
daxildir. Əməliyyat xərclərinə borc öhdəlikləri üzrə mükafat və ya diskontlar, maliyyələşdirmə xərcləri, daxili inzibati və ya 
saxlama xərcləri daxil edilmir.  

Amortizasiya edilmiş dəyər əsas məbləğin ödənilməsi çıxılmaqla, lakin hesablanmış faizləri daxil etməklə, maliyyə aktivləri 
üçün isə dəyərsizləşmə zərərləri üzrə hər hansı silinməni çıxmaqla aktivlərin ilkin dəyərini əks etdirir. Hesablanmış faizlərə 
ilkin uçot zamanı təxirə salınmış əməliyyat xərclərinin və effektiv faiz metodundan istifadə etməklə ödəniş məbləği üzrə hər 
hansı mükafat və ya diskontun amortizasiyası daxildir. Hesablanmış faiz gəlirləri və faiz xərcləri, o cümlədən hesablanmış 
kupon gəlirləri və amortizasiya edilmiş diskont və ya mükafat (verilmə zamanı təxirə salınmış komissiyalar daxil olmaqla, 
əgər varsa) ayrıca göstərilmir və maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda müvafiq maddələrin balans dəyərinə daxil edilir.

Effektiv faiz metodu maliyyə alətinin balans dəyəri üzrə sabit faiz dərəcəsinin (effektiv faiz dərəcəsi) təmin edilməsi üçün 
faiz gəlirləri və ya xərclərinin müvafiq dövr ərzində uçota alınması metodudur. Effektiv faiz dərəcəsi, təxmin edilən gələcək 
pul ödənişlərini və ya daxilolmaları (kreditlər üzrə gələcək zərərlər istisna olmaqla) maliyyə alətinin gözlənilən fəaliyyət 
müddəti ərzində və ya müvafiq hallarda daha qısa müddət ərzində maliyyə alətinin xalis balans dəyərinə diskontlaşdıran 
dəqiq dərəcədir. Effektiv faiz dərəcəsi maliyyə aləti üçün nəzərdə tutulan dəyişkən faiz dərəcəsi üzrə kredit spredini əks 
etdirən mükafatlar və ya diskont və yaxud bazar qiymətlərindən asılı olaraq müəyyən edilməyən digər dəyişkən amillər 
istisna olmaqla, faiz dərəcələrinin növbəti dəyişdirilmə tarixinə qədər dəyişkən faizli alətlər üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini 
diskont etmək üçün istifadə edilir. Bu cür mükafatlar və ya diskontlar maliyyə alətinin gözlənilən tədavül müddəti ərzində 
amortizasiya edilir. Diskont dəyərinin hesablanmasına müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş və ya alınmış effektiv faiz 
dərəcəsinin tərkib hissəsini təşkil edən bütün komissiyalar daxildir.

Maliyyə alətlərinin ilkin tanınması. Ticarət qiymətli kağızlar və törəmə maliyyə alətləri ədalətli dəyərdə qeydə alınır. Bütün 
digər maliyyə alətləri əməliyyat məsrəfləri də daxil olmaqla ədalətli dəyərdə qeydə alınır. İlkin uçot zamanı ədalətli dəyər 
ən yaxşı olaraq əməliyyat qiyməti ilə sübut edilir. İlkin uçot zamanı yalnız ədalətli dəyər ilə əməliyyat qiyməti arasında fərq 
olduqda yaranan mənfəət və ya zərər qeydə alınır. Ədalətli dəyər eyni maliyyə aləti ilə aparılan digər cari bazar əməliyyatlarının 
müşahidəsi və yaxud həmin bazarlardan əldə edilən məlumatlara əsaslanan qiymətləndirmə üsulu ilə sübut edilir.

Qanunvericilik və ya ümumi qəbul edilmiş bazar qaydaları ilə müəyyən edilmiş vaxt çərçivəsində təchiz olunması nəzərdə 
tutulan maliyyə aktivlərinin bütün digər alış və satışları (“müntəzəm” alış və satışlar), Bankın maliyyə aktivini almaq və ya 
satmaq öhdəliyini qəbul etdiyi əməliyyat tarixində qeydə alınır. Alış üzrə bütün digər əməliyyatlar Bank həmin maliyyə aləti 
üzrə müqavilə tərəfi olduqda qeydə alınır.

Maliyyə aktivlərinin tanınmasının dayandırılması. Bank aşağıdakı hallarda maliyyə aktivlərinin tanınmasını dayandırır: 
(a) aktivlər geri alındıqda və ya bu aktivlərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti üzrə hüquqların müddəti başa çatdıqda və 
ya (b) Bank maliyyə aktivlərindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını üzrə mülkiyyət hüququnu ötürdükdə və ya ötürülmə 
haqqında müqavilə bağladıqda və bu zaman (i) həmin aktivlərin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas 
etibarilə başqa tərəfə ötürdükdə və ya (ii) bu aktivlərin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydaları əsas etibarilə 
ötürmədikdə və ya saxlamadıqda, lakin, həmin aktivlər üzrə nəzarət hüququnu özündə saxlamadıqda. Nəzarət qarşı tərəfin öz 
mülkiyyətində olan aktivi satış üzrə məhdudiyyətlər qoymadan əlaqəli olmayan üçüncü tərəfə satmaq üçün praktiki imkana 
malik olmadığı hallarda saxlanılır.
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Bank aktivdən pul vəsaitləri axınını almaq hüququnu ötürmüş və aktiv üzrə, demək olar ki, bütün risk və səmərələri nə 
ötürməmiş, nə də onları özündə saxlamamışdırsa, aktiv, Bankın həmin aktivdə davam edən iştirakı müqabilində əks etdirilir. 
Ötürülmüş aktiv üzrə zəmanət formasında aktivdə iştirakın davam etməsi aktivin ilkin balans dəyəri ilə Bankdan tələb oluna 
biləcək maksimal ödəniş məbləğindən az olanı ilə ölçülür. 

Aktivdə iştirak, ötürülmüş aktiv üzrə yazılı və/və ya satın alınmış opsion (o cümlədən ödənişlər netto-əsasla aparılan opsion 
və ya analoji alət) formasında davam edirsə, Bankın davam edən iştirakının həcmi Bankın geri ala bildiyi ötürülmüş aktivin 
dəyəridir. Lakin ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən aktiv üzrə yazılı put-opsionu (o cümlədən ödənişlər netto-əsasla aparılan 
opsion və ya analoji alət) istisna təşkil edir və bu halda Bankın davam edən iştirakının həcmi,  ötürülən aktivin ədalətli dəyəri 
və opsionun icra qiymətindən az olanı ilə məhdudlaşır.

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri.  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri qısa ödəniş müddətinə malik pul vəsaitlərinin 
əvvəlcədən məlum olan məbləğinə asan çevrilə bilən və dəyərin cüzi dəyişməsi kimi riskə məruz qalan qoyuluşlardır. Pul 
vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə xarici valyutada olan nağd vəsaitlər və müxbir hesabların bloklaşdırılmamış qalıqları, 
həmçinin overnayt depozitləri də daxil olmaqla 3 ay və ya daha az ödəniş müddətinə malik olan depozitlər daxildir. Pul 
vəsaitləri və onların ekvivalentləri amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir.

Ticarət qiymətli kağızları. Ticarət qiymətli kağızları qiymətlər və ya ticarət marjasında qısamüddətli dəyişikliklər hesabına 
mənfəət əldə etmək məqsədilə alınmış və yaxud qısamüddətli mənfəətin əldə edilməsi üçün faktiki olaraq istifadə edilən 
portfelin bir hissəsini təşkil edən maliyyə aktivləridir. Bank qiymətli kağızları aldıqdan sonra onları qısa müddət ərzində 
(yəni, bir ay ərzində) satmaq niyyətində olarsa, həmin qiymətli kağızları satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar kimi 
təsnifləşdirir. Satış üçün nəzərdə tutulan qeyri-törəmə maliyyə aktivi yaxın zamanlarda satılmaq məqsədilə saxlanılmadıqda, 
Bank həmin aktivi mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri kateqoriyasından çıxara 
bilər. Kreditlər və debitor borcları kateqoriyasına aid olmayan maliyyə aktivləri yalnız qeyri-adi xarakter daşıyan və yaxın 
gələcəkdə təkrarlanması az ehtimal olunan hadisə ilə bağlı yaranan nadir hallarda mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli 
dəyərlə əks etdirilən maliyyə aktivləri kateqoriyasından çıxarıla bilər. Bank, kreditlər və debitor borcları anlayışına cavab 
verən maliyyə aktivlərini yaxın gələcəkdə və ya ödəmə müddətinədək saxlamaq niyyətində olduqda, həmin aktivlər yenidən 
təsnifləşdirilə bilər.

Ticarət qiymətli kağızları ədalətli dəyərdə əks etdirilir. Ticarət qiymətli kağızları üzrə qazanılmış faizlər il üzrə məcmu 
gəlir haqqında hesabatda faiz gəlirləri kimi qeydə alınır. Ədalətli dəyərdəki dəyişikliklərin bütün digər komponentləri, eləcə 
də uçotdan silinmə nəticəsində yaranan mənfəət və ya zərər, məcmu gəlir haqqında hesabatda yarandığı dövrdə satış üçün 
nəzərdə tutulan qiymətli kağızlar üzrə xalis mənfəət və ya zərər kimi qeydə alınır.

Kreditlər və debitor borcları. Kreditlər və debitor borcları, o cümlədən dövlətin borc öhdəliyi fəal bazarda dövr etməyən, 
müəyyən və ya müəyyən edilə bilən ödənişli qeyri-törəmə maliyyə aktivləridir. Onlar dərhal və ya qısa müddətdə satılmaq 
üçün nəzərdə tutulmur və ticarət qiymətli kağızları və ya satıla bilən investisiya qiymətli kağızları kimi təsnif edilmir. Kreditlər 
və debitor borcları effektiv faiz dərəcəsi metodundan istifadə etməklə amortizasiya edilmiş dəyərlə əks etdirilir. Kreditlər və 
debitor borclarının tanınmasının dayandırılması və ya dəyərsizləşməsi, həmçinin amortizasiyası nəticəsində yaranan mənfəət 
və ya zərər hesabat ilinin mənfəət və ya zərərində tanınır.

Amortizasiya edilmiş dəyərlə tanınan maliyyə aktivlərinin dəyərsizləşməsi. Maliyyə aktivinin ilkin uçotundan sonra baş 
vermiş bir və ya bir neçə halın (“zərər halları”) nəticəsində yaranmış və etibarlı şəkildə təxmin edilə bilən maliyyə aktivi və ya 
maliyyə aktivləri qrupu üzrə daxil olacaq pul vəsaitlərinin məbləğinə və ya dövrünə təsir göstərən dəyərsizləşmə üzrə zərərlər 
il üzrə mənfəət və ya zərərə aid edilir. Ayrıca qiymətləndirilən maliyyə aktivi (əhəmiyyətindən asılı olmayaraq) ilə əlaqədar 
dəyərsizləşmə üzrə zərərin baş verməsinə dair Bankda obyektiv dəlil olmadıqda, həmin aktiv analoji kredit riskinə malik olan 
maliyyə aktivləri qrupuna aid edilir və dəyərsizləşməyə görə birlikdə qiymətləndirilir. Maliyyə aktivinin dəyərsizləşməsi 
məsələsinə baxarkən Bankın nəzərə aldığı əsas amillər həmin aktivin vaxtı keçmiş statusu və hər hansı girov təminatının 
realizasiya oluna bilməsidir.
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Dəyərsizləşmə üzrə zərərin baş verməsinə dair obyektiv əlamətlərin mövcud olmasını müəyyən edən əsas meyarlar aşağıda göstərilir:

- hər hansı ödənişin doxsan gündən artıq gecikdirilməsi və bu zaman gecikdirilmiş ödənişin hesablaşma sistemlərindəki 
gecikmə ilə izah edilə bilməməsi;

- borcalanın əhəmiyyətli maliyyə çətinlikləri ilə üzləşməsi və bunun Bankın borcalan haqqında maliyyə məlumatları 
ilə təsdiqlənməsi;

- borcalanın müflisləşməsi və ya onun maliyyə strukturunun yenidən təşkil edilməsi riskinə məruz qalması;
- borcalanın kredit reytinqinin aşağı düşməsi;
- müqavilənin ilkin şərtlərinin pozulması; və ya 
- borcalana təsir göstərən milli və ya yerli iqtisadi şəraitin dəyişməsi nəticəsində onun ödəniş statusunda mənfi 

dəyişikliklərin baş verməsi;

Aktivlər üçün dəyərsizləşmə üzrə zərərlərin kollektiv şəkildə qiymətləndirilməsi məqsədilə maliyyə aktivləri Bankın daxili 
kredit reytinqləri sistemi əsasında qruplara bölünür və bu zaman aktivin növü, iqtisadi sektoru, coğrafi mövqeyi, girovun 
növü, ödəniş vaxtının keçib-keçməməsi və digər müvafiq amillər kimi kredit riskinin xüsusiyyətləri nəzərə alınır. 

Dəyərsizləşməyə qarşı məcmu şəkildə qiymətləndirilən maliyyə aktivləri qrupundakı pul vəsaitlərinin gələcək hərəkəti, həmin 
aktivlərlə bağlı müqavilə üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətinə, keçmişdə baş vermiş zərər halları nəticəsində yaranacaq vaxtı keçmiş 
borcların həcminə dair rəhbərlikdə mövcud olan statistikaya və vaxtı keçmiş borcların geri qaytarılması nailiyyətinə əsasən müəyyən 
edilir. Keçmiş dövrlərə təsir göstərməyən cari şəraitin təsirini əks etdirmək və cari dövrdə mövcud olmayan keçmiş hadisələrin təsirini 
aradan qaldırmaq məqsədilə, keçmiş illərin statistikası müşahidə edilə bilən cari məlumatlara əsasən tənzimlənir.

Qiymətləndirilmiş gələcək pul vəsaitləri axınının cari dəyəri maliyyə aktivinin ilkin effektiv faiz dərəcəsi ilə diskontlaşdırılır. 
Kredit dəyişən faiz dərəcəsi ilə verilmişdirsə, dəyərsizləşmə zərərinin ölçülməsi üçün diskontun dərəcəsi, cari effektiv faiz dərəcəsi 
olacaqdır. Girov qoyulmuş maliyyə aktivləri üzrə qiymətləndirilmiş gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinin hesablanması, 
girov aktivinin özgəninkiləşdirilməsinin mümkün olub-olmamasından asılı olmayaraq, girovun alınması və satılması ilə bağlı 
məsrəflər çıxılmaqla girov aktivinin özgəninkiləşdirilməsindən irəli gələn pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir.

İmkan yarandıqda Bank girova yiyələnmək əvəzinə amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınan maliyyə aktivlərini dəyişdirməyə 
çalı-şır. Buna müqavilə ilə nəzərdə tutulmuş ödəniş müddətlərinin uzadılması və yeni şərtlərin razılaşdırılması daxildir. Yeni şərtlər 
müəyyən edildiyi təqdirdə, kredit vaxtı ötmüş hesab olunmur. Bütün meyarların qarşılanması və gələcək ödənişlərin mümkünlüyün-
dən əmin olmaq məqsədilə Bank rəhbərliyi restrukturizasiya edilmiş kreditləri daim nəzərdən keçirir. Amortizasiya edilmiş dəyərlə 
uçota alınan dəyərsizləşmiş maliyyə aktivi ilə bağlı şərtlərə yenidən baxılarsa və ya bu şərtlər borcalanın və yaxud borcverənin maliyyə 
vəziyyətindəki çətinliklərə görə dəyişərsə, dəyərsizləşmənin uçotu şərtlərin dəyişməsindən əvvəlki effektiv faiz dərəcəsinə əsaslanır.

Aktivin balans dəyərini effektiv faiz dərəcəsilə diskont edilmiş gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinə (kreditlər 
üzrə baş verməmiş gələcək zərərlər istisna olmaqla) bərabərləşdirmək üçün aktivlər üçün dəyərsizləşmə üzrə zərərlər ehtiyat 
hesablarında qeydə alınır. Girov qoyulmuş maliyyə aktivi üzrə təxmin edilən gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin cari dəyərinin 
hesablanması girovun əldə edilməsi və satılması xərcləri çıxılmaqla, girov nəticəsində yarana bilən (girovun olub-olmaması 
ehtimal edildikdə) pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir. 

Dəyərsizləşmə üzrə zərərin məbləği sonrakı dövrdə baş vermiş hadisəyə görə azalarsa və həmin azalma obyektiv olaraq 
zərərin qeydə alınmasından sonra baş vermiş hadisəyə (məsələn, borcalanın kredit reytinqinin artması kimi) aid edilərsə, əvvəl 
qeydə alınmış dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə mənfəət və ya zərər hesabına yaradılmış ehtiyata düzəliş etməklə bərpa edilir.

Aktivlər qaytarıla bilmədikdə onlar, aktivin və ya onun hissəsinin bərpa olunması üçün bütün zəruri prosedurların 
tamamlanmasından və zərərin məbləğinin müəyyən edilməsindən sonra müvafiq zərər ehtiyatından silinir. Əvvəllər silinmiş 
məbləğlərin bərpa edilməsi il üzrə mənfəət və ya zərərdə dəyərsizləşmə üzrə zərərin azaldılması kimi uçota alınır.

Satıla bilən investisiya qiymətli kağızlar. Bu kateqoriyaya Bankın qeyri-müəyyən müddət ərzində saxlamaq niyyəti olan 
və likvidliyin saxlanması üzrə tələblərdən asılı olaraq və ya faiz dərəcələri, valyuta məzənnələri və ya səhmlərin qiymətinin 
dəyişməsi nəticəsində satıla bilən investisiya qiymətli kağızları daxildir. 
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Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları ədalətli dəyərdə əks etdirilir. Satıla bilən borc qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri 
effektiv faiz metodu ilə hesablanır və il üzrə mənfəət və ya zərərdə qeydə alınır. Ədalətli dəyərdəki dəyişikliklərin bütün digər 
elementləri investisiyanın tanınmasının dayandırılması və ya dəyərsizləşməsi anınadək digər məcmu gəlirlərdə əks etdirilir. 
Satıla bilən qiymətli kağızlar üzrə tanınma dayandırılarkən əvvəllər digər məcmu gəlir kateqoriyasına aid edilmiş mənfəət və 
ya zərər kapitaldan il üzrə mənfəət və ya zərərə yenidən təsnifləşdirilir. 

Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər satıla bilən investisiya qiymətli kağızlarının ilkin uçotundan sonra baş vermiş bir və 
ya bir neçə halın (“zərər halları”) nəticəsində yarandıqda il üzrə mənfəət və ya zərərdə əks etdirilir. Pay qiymətli 
kağızların ədalətli dəyərinin onun alış dəyərindən əhəmiyyətli dərəcədə və ya uzun müddət ərzində aşağı olması həmin 
qiymətli kağızların dəyərsizləşməsini göstərir. Alış dəyəri ilə cari ədalətli dəyər arasında fərq kimi müəyyən edilən 
dəyərsizləşmə üzrə yığılmış zərər, ilkin olaraq mənfəət və ya zərərdə əks etdirilən həmin aktivin dəyərsizləşməsi 
üzrə zərəri çıxmaqla, digər məcmu gəlirlər kateqoriyasından il üzrə mənfəət və ya zərərə yenidən təsnifləşdirilir. Pay 
alətlərinin dəyərsizləşməsi üzrə zərər bərpa edilmir və sonrakı gəlirlər digər məcmu gəlirlər kimi qeydə alınır. Satıla 
bilən qiymətli kağızlar kimi təsnifləşdirilmiş borc alətlərinin ədalətli dəyəri hesabat tarixindən sonrakı dövr ərzində 
artarsa və həmin artım obyektiv olaraq dəyərsizləşmə üzrə zərərin mənfəət və ya zərər kimi uçota alınmasından sonra 
baş vermiş hadisəyə aid edilə bilərsə, dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə mənfəət və ya zərər hesabına bərpa edilir.

Repo və əks-repo müqavilələri. Qarşı tərəfi faktiki olaraq kreditorun gəlirliyi ilə təmin edən qiymətli kağızların 
satılması və geri alınması razılaşmaları (“repo” müqavilələri) qiymətli kağızların təminatı üzrə vəsaitlərin cəlb 
edilməsi əməliyyatları kimi əks etdirilir. Satış və geri alış müqavilələri əsasında satılmış qiymətli kağızların uçotu 
dayandırılmır. Alıcının müqavilə və ya qəbul edilmiş praktikaya uyğun olaraq qiymətli kağızları satmaq və ya yenidən 
girov qoymaq hüququna malik olduğu hallardan başqa, girov qoyulan qiymətli kağızlar maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda yenidən təsnifləşdirilmir. Belə hallarda qiymətli kağızlar “repo müqavilələri üzrə debitor borclar” kimi 
yenidən təsnifləşdirilir. Müvafiq öhdəliklər isə “kredit təşkilatlarına və ya müştərilərə ödəniləcək məbləğlər” sətrində 
əks etdirilir.

Bank faktiki olaraq kreditor gəlirliyi ilə təmin edən geri satış müqavilələri (“əks repo”) əsasında alınmış qiymətli kağızları 
“rezident banklara verilmiş kreditlər” kimi əks etdirilir. Satış qiyməti ilə geri alış qiyməti arasındakı fərq faiz gəliri kimi qeydə 
alınır və effektiv faiz metoduna əsasən əks repo müqavilələrinin müddəti ərzində hesablanır.

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları. Bu kateqoriyaya Bankın ödəniş tarixinədək saxlamaq niyyəti 
və imkanı olan sabit və ya müəyyən edilə bilən və müəyyən edilmiş ödəmə müddətinə malik olan qeyri-törəmə maliyyə 
aktivləri daxildir. Rəhbərlik ödəniş tarixinədək saxlanılan qiymətli kağızları ilkin uçot zamanı təsnifləşdirir və hər bir hesabat 
dövrünün sonunda bu təsnifləşdirməni yenidən nəzərdən keçirir. Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları 
amortizasiya edilmiş dəyərdə əks etdirilir.

Torpaq, tikili və avadanlıqlar. Torpaq, tikili və avadanlıqlar hər hansı yığılmış amortizasiya və ehtiyac yaranarsa, 
dəyərsizləşmə zərərləri çıxılmaqla, ilkin dəyərdə uçota alınır. 
Kiçik həcmli təmir və istismar xərcləri çəkildiyi zaman xərcə silinir. Tikili və avadanlıqların əsas hissələrinin 
əvəz edilməsi məsrəfləri uçot meyarına cavab verdikdə və əvəz edilmiş hissələrin tanınması dayandırıldıqda 
kapitallaşdırılır. 

Rəhbərlik, hər bir hesabat dövrünün sonunda torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə dəyərsizləşmə əlamətlərinin mövcud 
olub-olmadığını qiymətləndirir. Əgər bu cür əlamətlər mövcud olarsa, rəhbərlik bərpa dəyərini təxmin edir. Aktivin 
bərpa dəyəri, onun satış üzrə məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və istifadə dəyərindən daha yüksək olan dəyəridir. 
Aktivin balans dəyəri onun bərpa dəyərinə qədər azaldılır və dəyərsizləşmə üzrə zərər il üzrə mənfəət və ya zərərə 
aid edilir. Aktivin satış üzrə məsrəfləri çıxılmaqla ədalətli dəyəri və ya onun istifadə dəyərini qiymətləndirmək üçün 
istifadə edilmiş təxminlərdə dəyişiklik baş verdiyi təqdirdə, əvvəlki illərdə tanınmış dəyərsizləşmə üzrə zərər ləğv 
edilir.

Aktivin tanınmasının dayandırılması nəticəsində yaranan mənfəət və ya zərər, gəlirin məbləği ilə balans dəyəri arasındakı 
fərq kimi müəyyən edilir və il üzrə mənfəət və ya zərərə daxil edilir (sair əməliyyat gəliri və ya sair əməliyyat xərclərinin 
tərkibində). 

Amortizasiya. Aktiv üzrə amortizasiya onun istifadəyə hazır olduğu andan hesablanır. Torpaq və başa çatdırılmamış tikintilər 
üçün amortizasiya hesablanmır. Tikili və avadanlıqlar üzrə amortizasiya düz xətt metoduna, yəni tikili və avadanlıqların 
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təxmini faydalı xidmət müddəti ərzində aşağıdakı illik köhnəlmə dərəcələrini tətbiq etməklə aktivlərin ilkin dəyərini onların 
qalıq dəyərinədək azaltmaqla hesablanır:

%
Binalar və qurğular 3
Mebel və avadanlıqlar 20-25
Kompüter və rabitə avadanlıqları 25
Nəqliyyat vasitələri 15

Aktiv faydalı istifadə müddətinin sonunda nəzərdə tutulan vəziyyətə uyğun olduqda, onun satışı ilə bağlı ehtimal olunan 
xərclər cıxıldıqdan sonra, Bank tərəfindən əldə oluna biləcək qiymətləndirilmiş məbləğ aktivin qalıq dəyəridir. Aktivlərin 
qalıq dəyəri və faydalı xidmət müddəti hər hesabat dövrünün sonunda nəzərdən keçirilir və lazım olduqda dəyişdirilir. 

Qeyri-maddi aktivlər. Bankın bütün qeyri-maddi aktivləri müəyyən faydalı xidmət müddətinə malik olmaqla əsasən 
kapitallaşdırılmış proqram təminatından və lisenziyalardan ibarətdir.

Proqram təminatı üzrə əldə edilmiş lisenziyalar həmin proqram təminatının alınması və tətbiq edilməsi üçün çəkilmiş xərclərin 
əsasında kapitallaşdırılır. Bank tərəfindən nəzarət olunan identifikasiya edilə bilən unikal proqram təminatı ilə birbaşa 
əlaqəli olan tərtibat xərcləri, çəkilmiş xərclərdən artıq olan əlavə iqtisadi səmərə gətirəcəyi halda qeyri-maddi aktivlər kimi 
tanınır. Kapitallaşdırılmış xərclərə proqram təminatını tərtib edən işçilərə sərf olunan xərclər və ümumi təsərrüfat xərclərinin 
müvafiq hissəsi daxildir. Proqram təminatı ilə əlaqədar bütün digər xərclər (məsələn, texniki dəstək xərcləri) çəkildiyi zaman 
xərcə silinir. Kapitallaşdırılmış proqram təminatı təxmin edilən faydalı xidmət müddəti  ərzində düz xətt metoduna əsasən 
amortizasiya olunur.

Əməliyyat icarəsi. Bank icarəçi qismində çıxış etdikdə və icarə obyektlərinin mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar risk və gəlirlər 
icarəyə verən tərəfindən Banka ötürülmədikdə, əməliyyat icarəsi müqavilələri üzrə cəmi ödənişlər icarə müddəti ərzində düz 
xətt metoduna əsasən il üzrə mənfəət və ya zərərə (icarə xərclərinə) aid edilir.

Digər müqavilələrdə nəzərdə tutulan icarə a) müqavilənin yerinə yetirilməsi konkret aktiv və ya aktivlərin istifadəsi ilə əlaqəli 
olub-olmadıqda və b) müqavilədə aktivdən istifadə hüququnun ötürülməsi nəzərdə tutulub-tutulmadıqda ayrılır.

Maliyyə icarəsi üzrə öhdəliklər. Bank icarəçi qismində çıxış etdikdə və mülkiyyət hüququ ilə əlaqədar bütün risk və faydalar 
Banka keçdikdə, icarəyə verilmiş aktivlər icarə münasibətlərinin yarandığı tarixdən icarəyə verilmiş aktivlərin ədalətli dəyəri 
ilə minimum icarə ödənişlərinin cari dəyərindən daha aşağı olanı ilə torpaq, tikili və avadanlıqların tərkibində qeydə alınır. 
Minimal icarə ödənişinin cari dəyəri hesablanarkən diskontlaşdırma amili kimi icarə üzrə daxili faiz dərəcəsi istifadə edilir 
(həmin dərəcəni müəyyən etmək mümkündürsə); əks halda Bankın borc kapitalı üzrə artan faiz dərəcəsi istifadə edilir. Hər bir 
icarə ödənişi maliyyə icarəsi üzrə borc qalığından daimi faiz dərəcəsinin təmin edilməsi məqsədilə öhdəliyin yerinə yetirilməsi 
və maliyyə xərcləri arasında qismən bölüşdürülür. Gələcək maliyyə xərcləri çıxılmaqla, icarə üzrə müvafiq öhdəliklər “sair 
öhdəliklər” sətrinə daxil edilir. Faiz xərcləri effektiv faiz metoduna əsasən icarənin müddəti ərzində il üzrə mənfəət və ya 
zərərə aid edilir. 

Əgər maliyyə icarəsi müddətinin sonunadək Bank tərəfindən mülkiyyət hüququnun əldə ediləcəyinə dair əsaslı əminlik 
yoxdursa, aktiv icarə müddəti və faydalı istifadə müddətindən daha qısa olanı ərzində tamamilə amortizasiya edilir.

Çəkilmiş ilkin birbaşa xərclər aktivin bir hissəsi kimi tanınır. İcarə ödənişləri maliyyələşdirmə xərcləri və öhdəliyin ödənilməsi 
arasında bölüşdürülür. Maliyyələşdirmə xərcləri icarə müddəti ərzində elə bölüşdürülür ki, hər bir hesabat dövründə 
öhdəliklərin qalığına hesablanan daimi dövrü faiz dərəcəsi ilə xərclərin əks etdirilməsi təmin edilsin.

Borc öhdəlikləri. Buraxılmış maliyyə alətləri və ya onların komponentləri o halda öhdəlik kimi təsnif edilir ki, müqavilə 
razılaşmasının mahiyyəti ilə Bankın üzərinə aşağıdakı öhdəliklərdən biri qoyulsun: sahibə pul vəsaitləri və ya digər maliyyə 
aktivini çatdırmaq və ya öhdəliyi müəyyən məbləğdə pul vəsaitinin və ya digər maliyyə aktivlərinin müəyyən sayda xüsusi 
kapital alətlərinə mübadilə etməkdən fərqli olan yolla ödəmək. Belə alətlərə hökumət qarşısında öhdəliklər, kredit təşkilatları 
qarşısında öhdəliklər, sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər, buraxılmış borc qiymətli kağızları, digər beynəlxalq maliyyə 
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institutları qarşısında öhdəliklər və Beynəlxalq Valyuta Fondu qarşısında öhdəliklər daxildir. Bu öhdəliklər ilk növbədə 
əməliyyat ilə birbaşa əlaqəli olan xərcləri çıxmaqla ədalətli dəyərdə əks etdirilir. İlkin tanımadan sonra borclar amortizasiya 
edilmiş dəyərlə, effektiv faiz metodundan istifadə etməklə ölçülür. Gəlir və zərərlər cari ilin mənfəətində borclar silindikdə, 
eləcə də amortizasiyanın hesablanması prosesində əks etdirilir.

Maliyyə öhdəliklərinin tanınmasının dayandırılması. Maliyyə öhdəliyi icra edildikdə, ləğv edildikdə və ya vaxtı başa 
çatdıqda onun tanınması dayandırılır.

Mövcud olan bir maliyyə öhdəliyi həmin kreditor qarşısında mühüm fərqli şərtlərlə digəri ilə əvəz edildikdə və ya mövcud 
öhdəliyin şərtlərinə əhəmiyyətli düzəlişlər edildikdə, belə əvəz etmə və ya düzəliş ilkin öhdəliyin uçotdan çıxarılmasını və 
uçotda yeni öhdəliyin əks etdirilməsini tələb edir və müvafiq balans dəyərlərindəki fərqlər cari ilin mənfəətində əks etdirilir.

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr. Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Qanuna və onun Mərkəzi Bank kimi funksiyasına 
uyğun olaraq Bank tərəfindən buraxılmış kağız və metal pul nişanlarını əks etdirir. Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 
maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda nominal dəyərlə, Bankın xəzinələrindəki pul vəsaitlərini çıxılmaqla əks etdirilir. 

Əskinas və sikkələrin istehsalı üzrə məsrəflər istehsalçıdan təhvil alındıqda xərclərə aid edilir.

Kredit təşkilatlarının Banka qaytardıqları əskinaslar və sikkələr dövriyyədən çıxarılır və vəziyyətindən və ya qanuni ödəniş 
vasitəsi statusundan asılı olaraq ya Bankın ehtiyat fondlarında saxlanılır və balansdankənar hesablarda əks etdirilir, ya da ləğv 
edilir.

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər. Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər müxbir banklar tərəfindən Banka nağd pul 
və ya sair aktivlər verildiyi andan qeydə alınır. Qeyri-törəmə maliyyə öhdəlikləri amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınır. 
Bank verdiyi borcları geri aldıqda, həmin borc öhdəlikləri maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan silinir və öhdəliyin balans 
dəyəri ilə ödənilmiş məbləğ arasındakı fərq borcun ödənilməsi üzrə yaranan gəlir və ya xərclərə aid edilir.

Hökumət idarələri və sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər. Hökumət idarələri və sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər qeyri-
törəmə maliyyə öhdəliklərini əks etdirir və amortizasiya dəyərində qeydə alınır. 

Buraxılmış borc qiymətli kağızları. Buraxılmış borc qiymətli kağızlarına Bank tərəfindən buraxılan notlar daxildir. Buraxılmış 
borc qiymətli kağızları amortizasiya dəyərində əks etdirilir. Bank buraxdığı borc qiymətli kağızlarını geri aldıqda, həmin borc 
öhdəlikləri maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatdan silinir və öhdəliyin balans dəyəri ilə ödənilmiş məbləğ arasındakı fərq 
borcun ödənilməsi üzrə yaranan gəlirlərə daxil edilir.

Törəmə maliyyə alətləri. Adi fəaliyyətində Bank müxtəlif törəmə maliyyə alətlərindən (misal üçün forvard alətlərindən) 
istifadə edir. Belə maliyyə aktivləri ticarət məqsədləri üçün saxlanılır və ədalətli dəyərlə əks etdirilir. Ədalətli dəyər müvafiq 
cari bazar və müqavilə qiymətləri və digər amillərə əsaslanan bazar kotirovkaları və ya qiymətləndirmə modelləri əsasında 
müəyyən edilir. Müsbət ədalətli dəyəri olan törəmə alətlər aktivlərin tərkibində, mənfi ədalətli dəyəri olanlar isə öhdəliklərin 
tərkibində əks etdirilir. Bu alətlərdən yaranan gəlir və zərərlər, alətin xüsusiyyətindən asılı olaraq, cari ilin mənfəətində ticarət 
qiymətli kağızlarla əməliyyatlar üzrə gəlirlər və ya xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xalis gəlirlər kimi əks etdirilir.

Öhdəliklər və məsrəflər üzrə ehtiyatlar. Öhdəliklər və məsrəflər üzrə ehtiyatlara qeyri-müəyyən müddət və ya məbləğə malik olan 
qeyri-maliyyə xarakterli öhdəliklər daxildir. Bank keçmiş hadisələr nəticəsində yaranan öhdəliklərə malik olduqda (hüquqi və ya 
işgüzar praktikadan irəli gələn) ehtiyatlar maliyyə hesabatlarında əks etdirilir. Bu zaman, həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi 
üçün Bankdan iqtisadi resursların sərf olunması tələb edilə bilər və öhdəliklərin məbləği kifayət qədər dəqiq ölçülə bilər.

Nizamnamə kapitalı və kapital ehtiyatları. Bankın kapitalı onun nizamnamə kapitalından və kapital ehtiyatlarından ibarətdir. 
22 saylı Qeydə baxın.

Gəlir və xərclərin uçotu. Bütün borc alətləri üzrə faiz gəlirləri və xərcləri effektiv faiz metodundan istifadə etməklə hesablama 
metodu ilə qeydə alınır. Bu metoda əsasən, faiz gəlirləri və xərclərinə müqavilə tərəfləri arasında ödənilmiş və ya alınmış və 
effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsi olan bütün komissiya və haqlar, sövdələşmə xərcləri, eləcə də bütün digər mükafat və 
ya güzəştlər daxildir.
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Effektiv faiz dərəcəsinə aid olan komissiya haqlarına maliyyə aktivinin yaradılması və ya alınması, yaxud maliyyə 
öhdəliyinin (məsələn, ödəmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi, zəmanətlərin və ya girovun dəyərləndirilməsi və 
qeydə alınması, maliyyə alətinin təqdim edilməsi şərtlərinin razılaşdırılması və sövdələşmə sənədlərinin hazırlanması 
haqları) buraxılması ilə əlaqədar əldə edilmiş və ya ödənilmiş komissiya haqları daxildir. Bazar faiz dərəcələri 
ilə kreditlərin verilməsi üzrə öhdəlik üçün Bank tərəfindən əldə edilmiş komissiya haqları, Bankın xüsusi kredit 
müqaviləsini imzalayacağı ehtimal edildikdə və kreditin verilməsindən sonra qısa müddət ərzində onun realizasiyasını 
planlaşdırmadıqda effektiv faiz dərəcəsinin tərkib hissəsi hesab edilir. Bank, kreditlərin verilməsi üzrə öhdəlikləri 
mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə öhdəlikləri kimi təsnifləşdirmir.

Kreditlərin və digər borc alətlərinin vaxtında qaytarılması ilə bağlı şübhə yarandıqda, onlar dəyərsizləşmə məbləğinin 
müəyyən edilməsi məqsədilə gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin diskontlaşdırılması üçün istifadə edilən effektiv faiz dərəcəsi 
əsasında hesablanmış faiz gəlirlərini əks etdirməklə bərpa dəyərinə qədər azaldılır.

Bütün digər komissiya gəlirləri, sair gəlirlər və sair xərclər adətən göstərilməli olan ümumi xidmətlərdə faktiki göstərilmiş 
xidmətlərin payı kimi müəyyən edilmiş konkret əqdin tamamlanma dərəcəsindən asılı olaraq hesablama metodu ilə qeydə 
alınır. Sindikatlaşdırılmış kreditlər üzrə komissiya haqları, sindikatlaşdırma başa çatdıqda və Bank kredit paketinin hər-hansı 
hissəsini özündə saxlamadıqda və ya paketin bir hissəsini əqdin digər iştirakçıları kimi eyni effektiv faiz dərəcəsilə özündə 
saxladıqda gəlir kimi əks etdirilir.

Üçüncü tərəflər üçün əqdlərin təşkili üzrə komissiya gəlirləri (məsələn, kreditlərin, səhmlərin və digər qiymətli 
kağızların alınması və yaxud qeyd olunan əməliyyatlar nəticəsində əldə edilmiş müəssisələrin alqısı və ya satışı) 
əqd başa çatdıqda qeydə alınır. İnvestisiya portfelinin idarə olunması və digər idarəetmə və məsləhət xidmətləri üzrə 
komissiya gəlirləri xidmətlərin göstərilməsinə dair müqavilələrin şərtlərinə uyğun olaraq adətən sərf edilmiş vaxta 
proporsional şəkildə əks etdirilir. İnvestisiya fondlarının aktivlərinin idarə olunması üzrə komissiya gəlirləri bu cür 
xidmətlərin göstərildiyi dövr ərzində göstərilmiş xidmətlərə proporsional şəkildə qeydə alınır. Eyni prinsip əmlakın 
idarə edilməsi, maliyyə planlaşdırması və uzun müddət ərzində davamlı olaraq göstərilən depozitari xidmətləri üçün 
tətbiq edilir.

Vergilər. Bank, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq işçilərin əmək haqları üzrə vergi agenti kimi ödəməli 
olduğu vergilər və sosial ödəmələr istisna olmaqla, bütün vergilərdən azaddır.

Pensiya təminatı və işçilərə digər ödənişlər üzrə öhdəliklər. Bank Azərbaycan Respublikasının dövlət pensiya təminatı 
sistemindən əlavə hər hansı fərdi pensiya təminatı sisteminə malik deyildir. Bundan əlavə, Bank əmək fəaliyyəti başa 
çatdıqdan sonra işçilərə ödənişlər və ya hesablama tələb edən digər ödənişlər aparmır. Bank işçilərin fərdi əmək haqlarından 
və hesablanmış əmək haqqı fondundan Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş həcmdə və müddətdə 
məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını tutur və onları dövlət pensiya fonduna köçürür. İşçilər təqaüdə çıxarkən pensiya 
təminatı üzrə bütün ödənişlər dövlət pensiya fondları hesabına həyata keçirilir.

Beynəlxalq Valyuta Fondunda (BVF) və digər beynəlxalq maliyyə institutlarında üzvlük. “Azərbaycan Respublikasının 
Mərkəzi Bankı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinin müddəalarına uyğun olaraq Bank 
Azərbaycan Respublikası Hökumətinin beynəlxalq maliyyə təşkilatlarında (misal üçün, BVF, Dünya Bankı) üzvlüyü ilə bağlı 
əməliyyatlar, o cümlədən həmin təşkilatlara üzvlük haqlarının ödənilməsi üzrə vasitəçisi kimi çıxış edir.   

BVF beynəlxalq valyuta münasibətləri sahəsində əməkdaşlığı, valyuta sisteminin sabitliyini və nizamlı valyuta rejimini 
dəstəkləmək, iqtisadi inkişafı və yüksək səviyyəli əmək məşğulluğuna şərait yaratmaq, eləcə də ödəniş balansının 
tənzimlənməsini asanlaşdırmağa kömək etmək üçün ölkələrə müvəqqəti maliyyə yardımını göstərmək məqsədilə yaradılmış 
beynəlxalq təşkilatdır. Prezidentin 1992-ci ildə imzaladığı fərmana uyğun olaraq Bank Azərbaycanın BVF ilə münasibətlərində 
depozitor kimi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi isə maliyyə agenti kimi çıxış edir.

BVF resurslarının əsas mənbəyi kvotalardır (kapitalda iştirak). BVF öz resurslarını üzvü olan ölkələrdən əldə edir. Hər bir 
ölkənin üzvlüyü, və ya kvotası, geniş şəkildə ölkənin iqtisadi həcmi əsasında və analoji ölkələrin kvotalarını nəzərə almaqla 
müəyyən edilir. Üzvlərin kvotası BVF ilə münasibətlərin əsas maliyyə və təşkilati aspektlərini təsvir edir.  
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BVF-yə ödənilən üzvlük haqqı Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) ilə ifadə edilir və BVF-nin ilin sonuna müəyyən etdiyi 
məzənnə ilə manatla yenidən hesablanır. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin BVF kvotası ilə bağlı buraxdığı 
üzvlük kvotası və qiymətli kağızlar, Bankın aktiv və öhdəliklərini təmsil etmədiyi üçün, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata 
daxil edilmir, lakin maliyyə hesabatlarına 8-ci Qeyddə açıqlanır.

Üzv ölkələrin likvidliyini dəstəkləmək məqsədilə BVF-dən alınmış xüsusi paylaşdırmalar Bank tərəfindən BVF ilə XBH 
hesablaşmaları üzrə aktiv kimi və digər tərəfdən Azərbaycan Hökuməti qarşısında öhdəlik kimi qəbul edilmişdir.

Şərti aktivlər və öhdəliklər. Şərti öhdəliklər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda tanınmır, lakin iqtisadi səmərəni əks 
etdirən resursların xaric olması ehtimalı zəif olduğu hal istisna olmaqla, maliyyə hesabatlarına qeydlərdə şərti öhdəlik 
haqqında məlumat açıqlanır. Şərti aktivlər maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda aktiv kimi tanınmır, lakin şərti aktiv, iqtisadi 
səmərələrin Banka daxil olacağı ehtimalı mövcud olduqda, maliyyə hesabatlarına qeydlərdə açıqlanır.

Xarici valyutanın çevrilməsi. Bankın funksional və təqdimat valyutası Azərbaycan Respublikasının milli valyutası olan 
Azərbaycan Manatıdır (“AZN”).

Hazırkı maliyyə hesabatları Bankın funksional və təqdimat valyutası olan Azərbaycan Manatı ilə təqdim edilir. Xarici valyuta 
ilə həyata keçirilən əməliyyatlar əvvəlcə əməliyyat tarixində rəsmi valyuta məzənnəsi ilə funksional valyutaya çevrilir. 
Xarici valyutada olan monetar aktivlər və öhdəliklər hesabat dövrünün sonuna rəsmi məzənnədən istifadə etməklə funksional 
valyutaya çevrilir. Xarici valyuta əməliyyatlarının həyata keçirilməsindən yaranan müsbət və mənfi məzənnə fərqləri cari ilin 
mənfəət və ya zərərində (“xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə xalis gəlir - zərər çıxılmaqla” sətrində) 
qeydə alınır. Xarici valyutada ilkin dəyərlə qiymətləndirilən qeyri-monetar maddələr əməliyyatın həyata keçirildiyi tarixə 
rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən yerli valyutaya çevrilir. Xarici valyutada ədalətli dəyərlə qiymətləndirilən qeyri-monetar 
maddələr ədalətli dəyərin müəyyən edildiyi tarixdə rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən yerli valyutaya çevrilir.

Xarici valyutada ifadə olunan əməliyyatın müqavilə məzənnəsi ilə həmin əməliyyat tarixinə rəsmi məzənnə arasında fərqlər 
xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə xərcləri çıxmaqla gəlirlərə daxil edilir. 

Bank hazırkı maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün 31 dekabr 2012-ci il,  31 dekabr 2011-ci il və 31 dekabr 2010-cu  il 
tarixlərinə olan aşağıdakı xarici valyuta məzənnələrindən istifadə etmişdir:

2012 2011 2010

1 ABŞ dolları 0.7850 AZN 0.7865 AZN AZN 0.7979
1 Avro 1.0377 AZN 1.0178 AZN AZN 1.0560
1 Funt sterlinq 1.2694 AZN 1.2123 AZN AZN 1.2377
1 Xüsusi Borcalma Hüquqları 1.2058 AZN 1.2037 AZN AZN 1.2234

Fidusiar aktivlər. Bankın öz adından, lakin üçüncü şəxslərin tapşırığı ilə və onların hesabına saxlanılan aktivlər maliyyə 
vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmir. Bu cür əməliyyatlardan əldə edilmiş komissiya haqları haqq və komissiya 
gəlirləri kimi göstərilir. 

Əvəzləşdirmə. Maliyyə aktiv və öhdəliklərinin əvəzləşdirilməsi və xalis məbləğin maliyyə vəziyyəti haqqında hesabata daxil 
edilməsi, qeydə alınmış məbləğlərin əvəzləşdirilməsi üçün qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquq, eləcə də əvəzləşdirməni 
aparmaq və ya eyni zamanda aktivi realizasiya edərək öhdəliyi ödəmək niyyəti mövcud olduğu hallarda həyata keçirilə bilər.

İşçilərə sərf olunan xərclər və müvafiq ayırmalar. Əmək haqları, Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna 
ödənişlər, məzuniyyət və xəstəlik vərəqələri üzrə illik ödənişlər, mükafatlar və pul şəklində olmayan imtiyazlar Bankın işçiləri 
tərəfindən müvafiq xidmətlər göstərildikdə hesablanır. Bankın yerli qanunvericiliyə uyğun olaraq müəyyən edilmiş haqlar 
üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlərdən başqa pensiya və analoji ödənişləri həyata keçirmək üçün hər hansı hüquqi 
və ya işgüzar praktikadan yaranan öhdəliyi yoxdur. 

Hesabatların təsdiqlənməsindən sonra ona dəyişikliklərin edilməsi. Bankın İdarə Heyəti hazırkı maliyyə hesabatlarını 
təsdiqlədikdən sonra ona dəyişiklik etmək səlahiyyətinə malikdir.



68

Mərkəzi Bankın 2012-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı 

4. Uçot Siyasətinin Tətbiqi Zamanı Əhəmiyyətli Ehtimallar və Mülahizələr

Bank növbəti maliyyə dövrü ərzində hesabatlarda əks etdirilən məbləğlərə və aktiv və öhdəliklərin balans dəyərinə təsir 
göstərən təxminlər və fərziyyələr irəli sürür. Həmin təxminlər və fərziyyələr müntəzəm olaraq rəhbərliyin təcrübəsinə və 
digər amillərə, həmçinin rəhbərliyin fikrincə mövcud şəraitə uyğun olaraq əsaslandırılmış gələcək hadisələr üzrə təxminlərə 
əsasən təhlil edilir. Uçot siyasətinin tətbiqi zamanı rəhbərlik həmçinin peşəkar mülahizələr və təxminlər irəli sürür. Maliyyə 
hesabatlarında əks etdirilən məbləğlərə daha çox təsir göstərən peşəkar mülahizələr və növbəti maliyyə ili ərzində aktiv və 
öhdəliklərin balans dəyərinə əhəmiyyətli düzəlişlərin edilməsinə səbəb olan təxminlərə aşağıdakılar daxildir:

Amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınan maliyyə alətlərinin dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər. Bank müntəzəm olaraq 
amortizasiya edilmiş dəyərdə qeydə alınan maliyyə aktivləri üzrə dəyərsizləşməni təhlil edir. Dəyərsizləşmə üzrə zərərin il 
üzrə mənfəət və ya zərərdə əks etdirilməsini müəyyən edərkən, Bank aktivlər üzrə portfeldə konkret bir kreditin dəyərində 
azalmanın müşahidə edilməsindən əvvəl həmin portfel üzrə pul vəsaitlərinin təxmin edilən hərəkətində ölçülə bilən azalmanı 
əks etdirən nəzərə çarpan əlamətlərin mövcudluğunu müəyyən etmək üçün peşəkar mülahizələr irəli sürür. Bu göstəricilərə 
qrupdakı borcalanların ödəniş statusunda və ya qrupdakı aktivlər üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar ölkə 
səviyyəsində və ya yerli iqtisadi şərtlərdə mənfi dəyişikliyin olduğunu əks etdirən müşahidə edilə bilən məlumatlar daxildir. 
Rəhbərlik gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin proqnozlaşdırılması üçün istifadə edilən kredit portfelindəki aktivlər ilə analoji 
kredit riskinə və dəyərsizləşmə üzrə obyektiv əlamətlərə malik aktivlər ilə əlaqədar əvvəlki ilin zərərləri haqqında məlumata 
əsaslanan təxminlər tətbiq edir. Gələcək pul vəsaitləri hərəkətinin məbləğini və müddətini təxmin edərkən istifadə edilən 
metodologiya və mülahizələr, təxmini və həqiqi zərərlər arasındakı hər hansı fərqi azaltmaq məqsədilə müntəzəm olaraq 
nəzərdən keçirilir. Həqiqi və təxmini zərərlər arasında 10% artım və ya azalma olarsa, bu, müvafiq olaraq kreditlərin 
dəyərsizləşməsi üzrə zərərin 5,767 min AZN (2011: 5,322 min AZN) artmasına və ya azalmasına gətirib çıxara bilər. Ayrı-
ayrı əhəmiyyətli kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərərlər, kreditin ödənilməsini və müvafiq kredit üzrə girov qoyulmuş hər 
hansı aktivin realizasiyasını nəzərə alaraq, həmin ayrı-ayrı kreditlər üzrə diskont edilmiş gələcək nağd pul axınları üzrə 
təxminlərə əsasən hesablanır. Həqiqi zərərlər və nağd pul axınlarının məbləği və vaxtı arasındakı fərqlərə görə yarana bilən 
ayrı-ayrı əhəmiyyətli kreditlər üzrə diskont edilmiş gələcək nağd pul axınları arasında 10% artım və ya azalma olarsa, bu, 
müvafiq olaraq kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə zərərin 2,977 min AZN (2011: 3,810 min AZN) artmasına və ya azalmasına 
gətirib çıxara bilər.

Rezident banklara yenidən maliyyələşdirmə dərəcəsi ilə verilmiş kreditlər. Bank rezident banklara qısamüddətli və 
uzunmüddətli kreditlər verir. Həmin kreditlər üzrə faiz dərəcələri kreditlərin verildiyi tarixdə Bankın yenidən maliyyələşdirmə 
dərəcəsinə bərabərdir və rezident bankların kommersiya banklarından əldə etdiyi faiz dərəcələrindən aşağıdır. Rəhbərlik bu cür 
maliyyə alətlərinin ilkin uçotu zamanı zərərin yaranıb-yaranmaması məsələsini nəzərə almışdır. Kreditləşdirmə əməliyyatları 
əlaqəli olmayan tərəflərlə aparıldığına görə, rəhbərlik bu kreditlər üzrə faizlərin bazar faiz dərəcələrinə uyğun olduğunu və 
müvafiq kreditlərin ilkin uçotu zamanı hər hansı zərərin yaranmadığını hesab edir. Belə bir mülahizə irəli sürərkən rəhbərlik 
həmçinin həmin maliyyə alətlərinin məbləğ və müddət baxımından spesifik olduğunu və ayrıca bazar seqmenti təşkil etdiyini 
nəzərə almışdır. Rezident banklara verilmiş kreditlərin ümumi balans dəyəri 10 saylı Qeyddə açıqlanır.

Konsolidasiya edilməyən müəssisələr. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın nəzdində Azərbaycan İpoteka Fondu (“AİF”) 
və yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti (“MMX”) fəaliyyət göstərmişdir. Bu qurumlar hazırkı maliyyə hesabatlarında 
konsolidasiya edilmir. Qanunvericilikdə tələb olunduğu kimi, Bank AİF üzərində nəzarətçi kimi çıxış etsə də, AİF və 
maliyyələşdirilməsi Bank tərəfindən həyata keçirilən MMX-nın aktiv və öhdəlikləri üzərində mülkiyyət hüququna və onların 
fəaliyyətlərindən əldə edilən iqtisadi faydalarda hüquqlara malik deyildir. Rəhbərliyin fikrincə bu iki qurum hazırkı maliyyə 
hesabatlarında konsolidasiya edilsəydi, 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın məcmu aktivləri onun hazırkı aktivlərindən 3% 
faizdən (31 dekabr 2011: 3%) çox fərqlənməzdi.

5. Yeni və ya Yenidən İşlənmiş Standartların və Onlara Dair Şərhlərin Tətbiqi

Aşağıdakı yeni standartlar və onlara dair şərhlər 1 yanvar 2012-ci il tarixindən Bank üçün qüvvəyə minmişdir: 

“Məlumatların açıqlanması – Maliyyə aktivlərinin ötürülməsi – 7 saylı MHBS-yə Dəyişiklik (2010-cu ilin oktyabr ayında 
dərc edilmişdir və 1 iyul 2011-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Hazırkı dəyişiklik 
maliyyə aktivlərinin ötürülməsi zamanı yaranan riskin həcmi ilə bağlı əlavə məlumatların açıqlanmasını tələb edir. Bu 
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dəyişiklik qarşı tərəfə ötürülmüş, lakin bankın balansında göstərilən maliyyə aktivlərinin növləri üzrə aşağıdakı məlumatların 
açıqlanması tələbini nəzərdə tutur: aktivlə bağlı risk və faydaların xarakteri, dəyəri və təsviri. Məlumat açıqlamaları həmçinin 
istifadəçinin aktivə aid olan maliyyə öhdəliyinin həcmi, eləcə də onların arasındakı əlaqəni anlaması üçün tələb olunur. 
Aktivin tanınması dayandırıldıqda, lakin bank hələ də müəyyən risklərə məruz qaldıqda və ötürülmüş aktivlə bağlı müəyyən 
faydalar əldə etmək iqtidarında olduqda, belə riskin həcminin istifadəçiyə aydın olması üçün əlavə məlumatların açıqlanması 
tələb olunur. Standart yeni açıqlamaların ayrıca qeyddə təqdim olunmasını tələb edir.

6. Yeni Uçot Qaydaları

Bankın 1 yanvar 2013-cü il tarixində və ya bu tarixdən sonra başlayan illik hesabat dövrləri üçün məcburi xarakter daşıyan və 
ya Bank tərəfindən vaxtından əvvəl tətbiq edilməyən bəzi yeni standartlar və onlara dair şərhlər dərc olunmuşdur. 

9 saylı MHBS, “Maliyyə Alətləri Hissə 1: Təsnifləşdirmə və Qiymətləndirmə”. 2010-cu ilin noyabr ayında dərc edilmiş 9 
saylı MHBS 39 saylı MUBS-də maliyyə aktivlərinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi bölmələrini əvəz edir. 2010-cu 
ilin oktyabr ayında 9 saylı MHBS-yə maliyyə öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, 2011-ci ilin dekabr 
ayında isə (i) 1 yanvar 2015-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər kimi müəyyən edilmiş qüvvəyə minmə 
tarixlərinə dəyişikliyin edilməsi, (ii) bu standarta keçid ilə bağlı məlumatların açıqlanması baxımından əlavələr edilmişdir. Bu 
Standartın əsas fərqləri aşağıda göstərilir:

● Maliyyə aktivləri iki qiymətləndirmə kateqoriyasında təsnifləşdirilməlidir: ilkin tanınmadan sonra ədalətli dəyərlə 
qiymətləndirilən aktivlər və ilkin tanınmadan sonra amortizasiya edilmiş dəyərlə qiymətləndirilən aktivlər. Təsnifləşdirmə 
ilə bağlı qərar ilkin uçot zamanı qəbul edilməlidir. Təsnifləşdirmə, müəssisənin maliyyə alətlərinin idarə edilməsi üzrə 
biznes modeldən və alət üzrə nağd pul axınlarının xüsusiyyətindən asılıdır. 

● Maliyyə aləti yalnız borc aləti olduqda ilkin tanınmadan sonra amortizasiya edilmiş dəyərlə qiymətləndirilir. Eyni 
zamanda bu aktiv aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir: (i) müəssisənin biznes modelinin məqsədi aktivi saxlamaq yolu 
ilə onun yaratdığı nağd pul axınlarını əldə etməkdən ibarət olmalıdır və (ii) aktivin yaratdığı nağd pul axınları yalnız 
əsas məbləği və faiz ödənişlərini əks etdirməlidir (yəni, maliyyə aləti yalnız ‘kreditin ən sadə xüsusiyyətlərinə’ malik 
olmalıdır). Bütün digər borc alətləri mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməlidir.

● Bütün pay alətləri ilkin tanınmadan sonra ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməlidir. Satış üçün nəzərdə tutulan pay alətləri 
mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə qiymətləndirilməli və əks etdirilməlidir. Bütün digər pay qoyuluşları 
ilə bağlı ədalətli dəyərlə yenidən qiymətləndirmə üzrə realizasiya edilməmiş və realizasiya edilmiş gəlir və zərərlərin 
mənfəət və ya zərər kimi deyil, digər məcmu gəlirlər kateqoriyasında uçota alınması üçün ilkin uçot zamanı yekun seçim 
edilə bilər. Ədalətli dəyərlə yenidən qiymətləndirmə üzrə gəlir və xərclər mənfəət və ya zərərə aid edilmir. Bu seçim hər 
bir maliyyə aləti üçün fərdi qaydada tətbiq edilə bilər. Dividendlər, investisiya üzrə gəlirləri əks etdirdiyinə görə mənfəət 
və ya zərər hesabında göstərilməlidir.  

● Maliyyə öhdəliklərinin təsnifləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi ilə bağlı 39 saylı MUBS-nin əksər tələbləri dəyişdirilmədən 
9 saylı MHBS-yə köçürülmüşdür. Əsas dəyişiklik mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə qeydə alınan maliyyə 
öhdəlikləri kateqoriyasına aid edilmiş daxili kredit riski üzrə dəyişikliklərin effektinin müəssisələr tərəfindən digər 
məcmu gəlirlərin tərkibində açıqlanması tələbindən ibarətdir.

9 saylı MHBS 1 yanvar 2015-ci il tarixindən məcburi şəkildə tətbiq edilir, lakin həmin standartın bu tarixdən əvvəl tətbiqinə 
icazə verilir. Hazırda Bank bu standartın tətbiqi nəticələrini, onun maliyyə hesabatlarına təsirini və tətbiq olunma tarixini 
nəzərdən keçirir.

10 saylı MHBS “Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları” (2011-ci ilin may ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il 
və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) 27 saylı MUBS “Konsolidasiya edilmiş və fərdi maliyyə  
hesabatları” və Şərhlər üzrə Daimi Komitə (SIC)-12 “Xüsusi təyinatlı müəssisələrin konsolidasiyası” standartlarında müəyyən 
edilən nəzarət və konsolidasiya məsələləri üzrə təlimatın bütün müddəalarını əvəz edir. MHBS 10 bütün müəssisələrə eyni 
meyar tətbiq edilməklə nəzarət anlayışını dəyişir. Bu anlayış praktiki tətbiq üzrə ətraflı təlimat ilə dəstəklənir. Hazırda Bank 
yenidən işlənmiş standardın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.
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11 saylı MHBS “Birgə sazişlər” (2011-ci ilin may ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya bu tarixdən sonra 
başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) 31 saylı MUBS “Birgə fəaliyyətdə iştirak payı” və Şərhlər üzrə Daimi Komitə 
(SIC)-13 “Birgə nəzarət olunan müəssisələr – iştirakçılar tərəfindən qeyri-monetar qoyuluşlar” adlı standartları əvəz edir. 
Anlayışlara dəyişikliklərin edilməsi nəticəsində birgə fəaliyyətin “növləri” ikiyə qədər azaldılmışdır: birgə əməliyyatlar və 
birgə müəssisələr. Birgə müəssisələr üçün əvvəllər mövcud olan proporsional konsolidasiya metodu ilə uçot ləğv edilmişdir. 
Birgə müəssisələrin iştirakçıları iştirak payı metodunu tətbiq etmək məcburiyyətindədirlər. Hazırda Bank yenidən işlənmiş 
standardın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.

12 saylı MHBS “Digər müəssisələrdə iştirak payı haqqında məlumatın açıqlanması” (2011-ci ilin may ayında dərc 
edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) törəmə müəssisələr, 
assosiasiya edilmiş müəssisələr, birgə müəssisələr və ya konsolidasiya edilməmiş strukturlaşdırılmış müəssisələrdə iştirak 
payına sahib olan müəssisələrə tətbiq edilir. Bu standart hazırda 28 saylı MUBS “Assosiasiya olunmuş müəssisələrə investisiya 
qoyuluşu” standartında nəzərdə tutulan məlumatların açıqlanması tələblərini əvəz edir. MHBS 12 törəmə və assosiasiya 
olunmuş müəssisələrdə, birgə sazişlərdə və konsolidasiya edilməmiş strukturlaşdırılmış müəssisələrdəki iştirak paylarının 
xarakteri, riskləri və maliyyə nəticələrini qiymətləndirməkdə istifadəçilərə kömək edən məlumatların açıqlanmasını tələb 
edir. Yeni tələblərə əməl etmək üçün müəssisələr bir sıra məlumatları, o cümlədən müəssisənin digər müəssisə üzərində 
nəzarəti, birgə nəzarəti və ya əhəmiyyətli təsirini müəyyən edərkən əsas mülahizələri və fərziyyələri, qrupun fəaliyyətində 
və pul vəsaitlərinin hərəkətində nəzarət olunmayan iştirak payı haqqında ətraflı açıqlamaları, əhəmiyyətli dərəcədə nəzarət 
olunmayan iştirak payına malik olan törəmə müəssisələr haqqında ümumiləşdirilmiş məlumatı və konsolidasiya edilməmiş 
strukturlaşdırılmış müəssisələr haqqında ətraflı məlumatı açıqlamalıdırlar.

13 saylı MHBS “Ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə” (2011-ci ilin may ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya bu 
tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) MHBS-yə uyğun vahid ədalətli dəyər anlayışının, məlumatların 
açıqlanması üzrə tələblərin və ədalətli dəyərin qiymətləndirilməsi mənbələrinin tətbiqi ilə əlaqədar olaraq, ədalətli dəyər 
haqqında məlumat açıqlamalarının uyğunluğu və keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Hazırda Bank yenidən 
işlənmiş standardın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.

27 saylı MUBS “Fərdi maliyyə hesabatları” (2011-ci ilin may ayında yenidən işlənmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya 
bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu standart dəyişdirilmişdir və hazırda onun məqsədi fərdi 
maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında törəmə, birgə və ya assosiasiya olunmuş müəssisələrdə investisiyaların uçotu və 
məlumatların açıqlanması tələblərini müəyyən etməkdən ibarətdir. Nəzarət və konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları 
üzrə təlimat MHBS 10 “Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları” ilə əvəz olunmuşdur. Hazırda Bank yenidən işlənmiş 
standartın onun maliyyə hesabatlarına təsirini qiymətləndirir.

28 saylı MUBS “Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə investisiyalar” (2011-ci ilin may ayında yenidən işlənmişdir və 
1 yanvar 2013-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu dəyişiklik Beynəlxalq Mühasibat 
Uçotu Standartları Şurasının (BMUSŞ) birgə müəssisələr ilə bağlı həyata keçirdiyi layihədən irəli gəlir. Həmin layihənin 
müzakirəsi zamanı BMUSŞ birgə müəssisələrin uçotunun pay iştirakı metodu ilə 28 saylı MUBS-yə uyğun aparılması barədə 
qərar qəbul etmişdir. Belə ki, bu metod həm birgə müəssisələrə, həm də assosiasiya olunmuş müəssisələrə tətbiq edilir. 
Yuxarıdakı istisnadan başqa, təlimata hər hansı dəyişiklik edilməmişdir.

1 saylı MUBS “Maliyyə hesabatlarının təqdimatı” Standartına Dəyişiklik (2011-ci ilin iyun ayında dərc edilmişdir və 1 iyul 
2012-ci il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) sair məcmu gəlirlərdə göstərilən maddələrin 
açıqlanması qaydasına dəyişiklikləri nəzərdə tutur. Bu dəyişikliklərə əsasən müəssisələr sair məcmu gəlirlərdə göstərilən 
maddələrin gələcəkdə mənfəət və ya zərərə yenidən təsnifləşdirilməsi baxımından onları iki kateqoriyaya bölməlidirlər. 1 
saylı MUBS-də təklif edilən hesabatın adı  “mənfəət və ya zərər və sair məcmu gəlir haqqında hesabat” kimi dəyişdirilmişdir. 
Bank hesab edir ki, yenidən işlənmiş standart maliyyə hesabatlarının təqdimatını dəyişdirəcək, lakin əməliyyatların və ya 
qalıqların qiymətləndirilməsinə təsir göstərməyəcək.

Dəyişdirilmiş 19 saylı MUBS “İşçilərə ödənişlər” Standartı (2011-ci ilin iyun ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü 
il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir) müəyyən edilmiş ödənişlər və əmək müqaviləsinə 
xitam verilməsi ilə bağlı müavinətlərdən ibarət pensiya planı üzrə xərclərin tanınması və qiymətləndirilməsi, eləcə də işçilərə 
bütün ödəniş növləri ilə bağlı məlumatların açıqlanması qaydalarına əhəmiyyətli dəyişikliklər edir. Bu standart müəyyən 
edilmiş ödənişlərdən ibarət pensiya planı üzrə xalis öhdəliklərdəki (aktivlərdəki) bütün dəyişikliklərin onların yarandığı 
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zaman aşağıdakı kimi tanınmasını tələb edir: (i) xidmətlərin dəyəri və xalis faiz gəliri mənfəət və ya zərərdə (ii) yenidən 
qiymətləndirmə isə sair məcmu gəlirlərdə tanınır.

“Açıqlama – Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi” – 7 saylı MHBS-ə dəyişiklik (2011-ci 
ilin dekabr ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
Bu dəyişiklik müəssisənin maliyyə hesabatlarının istifadəçilərinə əvəzləşdirmə hüququ daxil olmaqla, əvəzləşdirmə haqqında 
razılaşmaların təsirini və ya potensial təsirini qiymətləndirmək imkanı yaradan açıqlamalar tələb edir. Həmin dəyişiklik 
məlumatların açıqlanmasına təsir edəcək, lakin maliyyə alətlərinin qiymətləndirilməsi və tanınmasına təsir göstərməyəcəkdir.

Maliyyə aktivləri və maliyyə öhdəliklərinin qarşılıqlı əvəzləşdirilməsi – 32 saylı MUBS-yə dəyişiklik (2011-ci ilin dekabr 
ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2014-cü il və ya bu tarixdən sonra başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Bu 
dəyişiklik bəzi əvəzləşdirmə meyarlarının tətbiqi zamanı müəyyən edilmiş uyğunsuzluqların aradan qaldırılması üçün 32 saylı 
MUBS-nin tətbiqi üzrə təlimatı əlavə edir. Bunlara “əvəzləşdirmə üçün hazırda qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hüquqa 
malikdir” anlayışının izahı və brutto əsasda hesablaşma aparılan bəzi sistemlərin netto əsasda hesablaşma aparılan sistemlərə 
ekvivalent hesab edilməsi daxildir. Hazırda Bank bu standartın tətbiqi nəticələrini, onun maliyyə hesabatlarına təsirini və 
tətbiq olunma tarixini nəzərdən keçirir.

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının təkmilləşdirilməsi (2012-ci ilin may ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-
cü il tarixində başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Təkmilləşdirmələr beş standarta edilmiş dəyişikliklərdən ibarətdir. 
1 saylı MHBS (i) MHBS-yə uyğun maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına yenidən başlayan müəssisələrin təkrar olaraq 1 
saylı MHBS-ni tətbiq edə bilməsi və ya bütün MHBS-ləri sanki onların tətbiqini heç zaman dayandırmamış kimi retrospektiv 
qaydada tətbiq edə bilməsini dəqiqləşdirir və (ii) MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən müəssisələri 23 saylı MUBS “Borc vəsaitləri 
üzrə xərclər” standartının retrospektiv tətbiqindən azad edir. Yenidən işlənmiş 1 saylı MUBS retrospektiv düzəlişlər, uçot 
siyasətindəki dəyişikliklər və ya təqdimat məqsədləri üçün təsnifləşdirmələrin əhəmiyyətli təsirinə görə dövrün əvvəlinə 
təqdim edilmiş üçüncü balansın dəstəklənməsi üçün izahedici qeydlərin tələb olunmadığını aydınlaşdırır. Lakin, izahedici 
qeydlər müəssisələrin könüllü olaraq əlavə müqayisəli hesabatlar təqdim etmək qərarına gəldiyi halda tələb olunur. Yenidən 
işlənmiş 16 saylı MUBS-yə uyğun olaraq, bir dövrdən artıq istifadə edilmiş servis avadanlıqları mal-material ehtiyatları kimi 
deyil, torpaq, tikili və avadanlıq kimi təsnifləşdirilməlidir. Yenidən işlənmiş 32 saylı MUBS-yə uyğun olaraq sahibkarlara 
ödənişlər ilə bağlı müəyyən vergi məbləğləri 12 saylı MUBS ilə daim tələb olunduğu kimi mənfəət və zərər hesabatında uçota 
alınmalıdır. Yenidən işlənmiş 34 saylı MUBS onun tələblərinin 8 saylı MHBS-yə uyğunlaşdırılmasını əks etdirir. 34 saylı 
MUBS əməliyyat seqmenti üzrə cəmi aktiv və öhdəliklərin həcmi ilə bağlı məlumatların müntəzəm olaraq yalnız əməliyyat 
məsələləri ilə bağlı əsas qərarları qəbul edən şəxsə təqdim olunduğu və sonuncu illik maliyyə hesabatlarının imzalandığı 
tarixdən həmin məbləğlərdə əhəmiyyətli dəyişikliyin olduğu halda, maliyyə hesabatlarında açıqlanmasını tələb edir.

MHBS 10, MHBS 11 və MHBS 12 üzrə Keçid Dövrünün Tələbləri ilə bağlı Təlimata Düzəlişlər (2012-ci ilin iyun ayında 
dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il tarixində başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). Düzəlişlər 10 saylı MHBS 
“Konsolidasiya edilmiş Maliyyə Hesabatları” standartında keçid dövrünün tələbləri ilə bağlı təlimata aydınlıq gətirir. 10 
saylı MHBS-ni tətbiq edən müəssisələr nəzarət payının mövcudluğunu bu standartın ilk dəfə tətbiq edildiyi hesabat 
dövrünün əvvəlində qiymətləndirməli və 10 saylı MHBS-yə əsasən konsolidasiya ilə bağlı qərar 27 saylı MUBS və 12 
saylı BMHŞK-də nəzərdə tutulan qərardan fərqlənərsə, bunları praktiki cəhətdən həyata keçirmək mümkün olduğu halda, 
əvvəlki müqayisəli dövr (yəni 10 saylı MHBS-ni 2013-cü ildə tətbiq edən müəssisənin təqvim ilinin sonu üçün 2012-ci 
il) yenidənqiymətləndirilməlidir. Düzəlişlərə əsasən MHBS 10, MHBS 11 “Birgə müəssisələr” və MHBS 12 “Digər 
müəssisələrdə iştirak payı haqqında məlumatın açıqlanması” standartlarında keçid dövrü ilə bağlı əlavə azadolmaların tətbiq 
edilməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, birbaşa olaraq müqayisəli dövrdən əvvəlki dövr üçün düzəldilmiş müqayisəli məlumatların 
təqdim edilməsi tələbi məhdudlaşdırılmışdır. Bundan əlavə, düzəlişlərə əsasən 12 saylı MHBS-nin ilk dəfə tətbiq edildiyi ildən 
əvvəlki istənilən dövr üçün konsolidasiya edilməyən strukturlaşdırılmış müəssisələr ilə bağlı açıqlamalara dair müqayisəli 
məlumatların təqdim edilməsi tələbi aradan qaldırılmışdır. 

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarının ilk dəfə qəbul edilməsi – Dövlət subsidiyaları, 1 saylı MHBS-yə dəyişikliklər 
(2012-ci ilin mart ayında dərc edilmişdir və 1 yanvar 2013-cü il tarixində başlayan illik dövrlər üçün qüvvəyə minir). 
Dövlətdən bazar faiz dərəcəsindən aşağı faizlə götürülmüş kreditlər ilə bağlı olan bu dəyişikliklər MHBS-ni ilk dəfə qəbul 
edən müəssisələri MHBS-yə keçid tarixində belə kreditləri uçota alarkən MHBS-ləri tam şəkildə retrospektiv qaydada tətbiq 
etmək tələbindən azad edir. Bu dəyişiklik MHBS-ni ilk dəfə qəbul edən müəssisələrə MHBS-ni artıq tətbiq edən müəssisələr 
kimi eyni azadolma  imkanı yaradacaq. 
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Yenidən işlənmiş digər standartlar və onlara dair şərhlər: 20 saylı BMHŞK “Hasilat mərhələsində açıq işlənmə zamanı emal 
məsrəfləri” emal işləri nəticəsində yaranan mənfəətin uçota alınma vaxtını və qaydasını nəzərdə tutur. Bu şərh Bankın maliyyə 
hesabatlarına təsir göstərməyəcəkdir.

Yuxarıda başqa cür nəzərdə tutulmadığı hallarda, yeni standartlar və şərhlərin Bankın maliyyə hesabatlarına əhəmiyyətli 
dərəcədə təsiri gözlənilmir.

7. Pul Vəsaitləri və Onların Ekvivalentləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

Nağd pul 99,238 100,928
Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər 5,717,388 6,581,576

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 5,816,626 6,682,504

31 dekabr 2012-ci il tarixinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinə beynəlxalq miqyasda tanınmış İqtisadi Əməkdaşlıq və 
İnkişaf Təşkilatı (“İƏİT”) daxil olan iki ölkənin bankında yerləşdirilmiş 5,121,098 min AZN məbləğində vəsait daxildir (31 
dekabr 2011-ci il: beynəlxalq miqyasda tanınmış İƏİT-yə daxil olan iki ölkənin bankında yerləşdirilmiş 6,063,233 min AZN).

31 dekabr 2012-ci və 2011-ci il tarixlərinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı 
cədvəldə Standard and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Qeyri-rezident kredit 

təşkilatlarında yerləşdirilmiş 
vəsaitlər 31/12/2012

Qeyri-rezident kredit 
təşkilatlarında yerləşdirilmiş 

vəsaitlər 31/12/2011
Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- AAA reytinqli 2,889,634 2,291,593
- AA- reytinqindən AA+ reytinqinə qədər 2,770,011 4,289,976
- A- reytinqindən A+ reytinqinə qədər 57,743 7

Cəmi pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri,  
nağd pul çıxılmaqla 5,717,388 6,581,576

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin faiz dərəcəsi, valyuta və coğrafi təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.
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8. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Hesablaşmalar

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

Aktivlər
Xüsusi Borcalma Hüquqları (XBH) ilə əmanətlər 185,975 185,029

Öhdəliklər
BVF-nin cari hesabları 656 659

BVF-dən alınmış kreditlər:
Yoxsulluğun Azaldılması və İnkişaf Mexanizmi (YAİM) 12,415 22,598

XBH paylaması:
Ümumi paylanma 143,853 143,630
Xüsusi paylanma 41,351 41,286
Cəmi XBH paylaması 185,204 184,916

BVF qarşısında cəmi öhdəliklər 198,275 208,173

Balansdan kənar qalıqlar:
BVF-dəki kvota 195,367 205,674
BVF-dəki kvota üzrə buraxılmış qiymətli kağızlar (195,367) (205,674)

XBH ilə əmanətlər. XBH ilə əmanətlər. XBH ilə əmanətlərə BVF-dən kreditlərin alınması və hesablaşmaların aparılması 
məqsədilə istifadə edilən BVF-də yerləşən cari hesab daxildir. XBH ilə əmanətlərlə bağlı hesablanmış faiz aparıcı pul 
bazarlarında qısamüddətli bazar faiz dərəcələri əsasında hər həftə BVF tərəfindən müəyyən edilən dərəcələr istifadə etməklə 
hesablanır. 2012-ci il ərzində orta illik faiz dərəcəsi 0.11% (2011-ci il: 0.40%) təşkil etmişdir.

BVF-nun cari hesabları. Bankda BVF ilə xüsusi məqsədlər üçün iki ayrıca hesab aparılır: BVF-nin 1 saylı və BVF-nin 
2 saylı hesabları. BVF-nin 1 saylı hesabı BVF-nin əməliyyatları üzrə bağlanmış əqdlər üzrə komissiyaların ödənilməsi, 
BVF-nin 2 saylı hesabı isə BVF əməkdaşlarının üzv ölkə ərazisində təsərrüfat məsrəflərini qarşılamaq üçün istifadə 
edilir.

BVF-dən alınmış kreditlər. BVF-dən alınmış borc vəsaiti illik 0.5% (31 dekabr 2011-ci il: 0.5%) faiz hesablanan və ilkin 
ödəmə müddəti on ilədək olan bir kreditdən ibarətdir. Ödəmə müddəti 2015-ci ildə başa çatan həmin borc vəsaiti XBH 
ilə ifadə edilir. BVF tərəfindən verilmiş kreditlərin saxlanmasında Bank depozitari rolunda çıxış edir. Bankda saxlanılan 
borc vəsaitlərinin ödənilməsi üçün hüquqi öhdəlik Azərbaycan Respublikasının Hökumətinə aiddir və kredit Bank tərəfindən 
Hökumət qarşısında öhdəlik kimi uçota alınır.

XBH paylanması. XBH paylanması BVF-nin qərarı ilə üzv ölkələrə şərtsiz XBH ilə verilmiş məbləğlərdir. Ümumi XBH 
paylanması 28 avqust 2009-cu il tarixindən qüvvəyə minmişdir. Paylanma BVF-nin üzv ölkələrinin valyuta ehtiyatlarını 
tamamlamaqla qlobal iqtisadi sistemin likvidliyinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Ümumi XBH paylanması BVF 
üzvlərinə onların mövcud BVF kvotalarına uyğun olan nisbətlərlə aparılmışdır. Ayrıca olaraq, 10 avqust 2009-cu ildə 
qlobal likvidliyi dəstəkləmək məqsədilə BVF-nin Razılaşma Maddələrinə xüsusi birdəfəlik XBH paylanmasını nəzərdə 
tutan Dördüncü düzəliş qüvvəyə minmişdir. Düzəlişə uyğun olaraq BVF üzvlərinə, o cümlədən Azərbaycana, 9 sentyabr 
2009-cu il tarixində xüsusi paylama aparılmışdır. Üzvlər və nəzərdə tutulmuş mülkiyyətçilər XBH paylamalarından BVF 
ilə əməliyyatlar aparmaq üçün istifadə edə bilərlər. Bank paylamanı Azərbaycan Respublikasının Hökuməti qarşısında 
valyuta öhdəliyi kimi uçota almışdır.

BVF kvotası və BVF kvotası üzrə buraxılmış qiymətli kağızlar. 25 yanvar 1999-cu il tarixindən sabit qalmış 160.9 milyon 
XBH məbləğində BVF kvotası Azərbaycan Respublikasının BVF-də üzvlük haqqından ibarətdir. Bu məbləğə təminat 
olaraq Azərbaycan Respublikasının Hökuməti tərəfindən qiymətli kağız buraxılmış və Bank tərəfindən BVF-nin xeyrinə 
saxlanılır.
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9. Ticarət Qiymətli Kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

ABŞ Xəzinədarlıq notları 2,309,681 260,950
Agentlik notları 510,980 729,686
Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar 259,672 189,223
Regional nümayəndəlik notları 117,745 161,200
Dövlət istiqrazları 113,575 51,907
Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları 102,946 102,568
Korporativ istiqrazlar 8,217 10,805

Cəmi ticarət qiymətli kağızları 3,422,816 1,506,339

31/12/2012 31/12/2011

Kupon faizi Ödəmə 
müddəti Kupon faizi Ödəmə

müddəti

ABŞ Xəzinədarlıq notları 0.13% - 2.63% 2013 - 2019 0% - 3.50% 2012 - 2018
Agentlik notları 0% - 5.50% 2013 – 2017 0% - 5.25% 2012 - 2014

Beynəlxalq maliyyə qurumları 
tərəfindən buraxılmış notlar 0.37% - 6.00% 2013 - 2018 0.51% - 4.50% 2013 - 2015

Regional nümayəndəlik notları 0% 2013 0% - 0.94% 2012

Dövlət istiqrazları 0% - 6.75% 2013 - 2021 0.50% - 6.75% 2012 - 2021

Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq 
notları 2.75% - 3.75% 2015 - 2021 0% - 6.59% 2012 - 2021

Korporativ istiqrazlar 1.25% - 5.25% 2014 – 2022 0.78% - 4.10% 2012 - 2016

Bank ticarət qiymətli kağızlarının müəyyən edilmiş investisiya qaydalarına uyğun olaraq idarə edilməsi məqsədilə etibarlı 
menecerlərdən istifadə edir və bu qaydaların tələbinə görə belə qiymətli kağızların emitentlərinin daimi yaşayış yeri İƏİT 
ölkələri olmalıdır.

ABŞ Xəzinədarlıq notları ABŞ hökuməti tərəfindən buraxılmış, yarımillik kupon ödənişlərini aparmaqla ABŞ dolları ilə ifadə 
edilən beynəlxalq maliyyə bazarlarında alınıb-satılan qiymətli kağızlardır. Həmin qiymətli kağızlar Bank və Bankın xarici 
menecerləri tərəfindən idarə edilir.

Agentlik notları ABŞ-nın və Avropanın maliyyə agentlikləri tərəfindən buraxılmış ABŞ dolları və Avro ilə ifadə edilən 
qiymətli kağızlardır. Bu kağızlar Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.

Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankının və digər beynəlxalq 
təşkilatların ABŞ dolları, Avro və Böyük Britaniya funt sterlinqi ilə ifadə edilən qiymətli kağızlarıdır. Bu qiymətli kağızlar  
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Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.

Regional nümayəndəlik notları Kanadanın Regional nümayəndəliyi tərəfindən buraxılmış ABŞ dolları ilə ifadə edilən qiymətli 
kağızlardır.  Həmin qiymətli kağızlar Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.

Dövlət istiqrazları xarici dövlətlər tərəfindən buraxılmış ABŞ dolları və Avro ilə ifadə edilən qiymətli kağızlardır. Həmin 
qiymətli kağızlar Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.

Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları Böyük Britaniya hökuməti tərəfindən buraxılmış və yarımillik kupon ödənişlərini 
aparmaqla Böyük Britaniya funt sterlinqi ilə ifadə edilən, beynəlxalq maliyyə bazarlarında alınıb-satılan qiymətli kağızlardır. 
Həmin qiymətli kağızlar Bank və Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir. 

Korporativ istiqrazlar müvafiq korporasiyalar tərəfindən buraxılmış ABŞ dolları, Avro və Funt sterlinq ilə ifadə edilən 
qiymətli kağızlardır. Bu qiymətli kağızlar Bankın xarici menecerləri tərəfindən idarə edilir.

Ticarət qiymətli kağızları ədalətli dəyərlə uçota alınır və kredit riski ilə bağlı dəyərsizləşməni özündə əks etdirir. Ticarət 
qiymətli kağızları əsasən Bloomberg agentliyinin kotirovkalarından istifadə edilməklə, müşahidə edilə bilən bazar 
məlumatlarına əsasən müəyyən edilmiş ədalətli dəyərlə əks etdirildiyinə görə Bank dəyərsizləşmə əlamətlərini təhlil etmir və 
ya onlara nəzarət etmir. 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə ticarət qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili Standard and Poor’s, Fitch Ratings 
və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:

Min 
Azərbaycan 
Manatı ilə

ABŞ 
Xəzinə-

darlıq 
notları

Agentlik 
Notları

Beynəlxalq 
maliyyə 

qurumları 
tərəfindən 
buraxılmış 

notlar 

Regional 
nümayən-

dəlik 
notları 

Dövlət 
istiqrazları

Böyük 
Britaniyanın 
Xəzinədarlıq 

notları

Korporativ 
istiqrazlar 

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş (ədalətli dəyərlə)

- AAA - 223,660 258,737 117,745 96,252 102,946 5,289 804,629
- AA+ 2,309,681 284,217 935 - 12,190 - - 2,607,023
- AA- - 2,377 - - 1,441 - 1,076 4,894
- A+ - 250 - - 3,692 - 208 4,150
- A - 476 - - - - 1,373 1,849
- A- - - - - - - 271 271

Cəmi borc 
ticarət 
qiymətli 
kağızarı

2,309,681 510,980 259,672 117,745 113,575 102,946 8,217 3,422,816

31 dekabr 2011-ci il tarixinə borc ticarət qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili Standard and Poor’s, Fitch 
Ratings və Moody’s agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir:
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Min 
Azərbaycan 
Manatı ilə

ABŞ 
Xəzinə-

darlıq 
notları

Agentlik 
Notları

Beynəlxalq 
maliyyə 

qurumları 
tərəfindən 
buraxılmış 

notlar 

Regional 
nümayən-

dəlik 
notları 

Dövlət 
istiqrazları

Böyük 
Britaniyanın 
Xəzinədarlıq 

notları

Korporativ 
istiqrazlar 

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş (ədalətli dəyərlə)

- AAA - 719,594 189,223 157,258 49,259 102,568 5,300 1,223,202
- AA+ 260,950 9,114 - - - - 4,078 274,142
- AA - 978 - - - - - 978
- AA- - - - 3,942 2,544 - - 6,486
- A+ - - - - 104 - - 104
- BB+ - - - - - - 1,427 1,427

Cəmi borc 
ticarət 
qiymətli 
kağızarı

260,950 729,686 189,223 161,200 51,907 102,568 10,805 1,506,339

Ticarət qiymətli kağızların faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.

10. Rezident Banklara Verilmiş Kreditlər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər 2,479,728 1,530,817
Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri 678,833 578,918
  Subordinasiya kreditləri 257,908 -
  Sonuncu instansiya kreditləri 24,052 23,646
Dəyərsizləşmə üçün ehtiyat (57,674) (53,222)
Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər 3,382,847 2,080,159

Rezident banklara verilmiş kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatın hərəkəti aşağıdakı kimidir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Yenidən 

maliyyələşdirmə 
kreditləri

Sonuncu 
instansiya 
kreditləri

Subordinasi-
ya kreditləri

Cəmi

1 yanvar 2011-ci il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 26,859 20,400 - 47,259
İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatın yaradılması 2,717 3,246 - 5,963

31 dekabr 2011-ci il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 29,576 23,646 - 53,222

İl ərzində dəyərsizləşmə üzrə ehtiyatın yaradılması 9,724 406 5,158 15,288
İl ərzində ümidsiz borclar kimi silinmiş məbləğlər (10,836) - - (10,836)

31 dekabr 2012-ci il tarixinə dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat 28,464 24,052 5,158 57,674

31 dekabr 2012-ci il tarixinə fərdi şəkildə dəyərsizləşmə ehtiyatı ayrılmış kreditlər üzrə hesablanmış faiz gəliri 6,169 min 
AZN (31 dekabr 2011-ci il: 5,601 min AZN) təşkil etmişdir. Bankın daxili qaydalarına uyğun olaraq kreditlər yalnız İdarə 
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Heyətinin qərarı ilə silinə bilər. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın doqquz kontragent bankda (31 dekabr 2011-ci il: yeddi 
bank) ümumi məbləği 50,000 min AZN-dən yuxarı olan kredit qalığı olmuşdur. Bu kreditlərin cəmi 3,198,827min AZN (31 
dekabr 2011-ci il: 1,818,315 AZN) və ya rezident banklara verilmiş cəmi kreditlərin 93%-ni (31 dekabr 2011-ci il: 86%) təşkil 
etmişdir. Həmin kreditlərin 2,479,728 min AZN-i (31 dekabr 2011-ci il: 1,530,817 min AZN) Azərbaycan Hökumətinin həyata 
keçirdiyi iri həcmli infrastruktur layihələrinin maliyyələşdirilməsi üçün dövlət müəssisələrinə təqdim edilmək məqsədilə 
dövlət mülkiyyətində olan bir banka və bir neçə kommersiya bankına verilmişdir. Həmin kreditlər Azərbaycan Respublikası 
Hökumətinin zəmanəti ilə təmin edilmişdir.
31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın bir iri borcalan üzrə 1,132,705 min AZN məbləğində kredit təmərküzləşməsi olmuşdur 
ki, bu da ümumi kredit portfelinin 33%-ni təşkil edir (31 dekabr 2011-ci il: bir iri borcalan üzrə 964,387 min AZN məbləğində 
kredit təmərküzləşməsi olmuşdur ki, bu da ümumi kredit portfelinin 45%-ni təşkil edir).

31 dekabr 2012-ci il tarixinə girov təminatı haqqında məlumat aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Hökumət zəmanəti 

ilə verilən 
kreditlər

Yenidən 
maliyyələşdirmə 

kreditləri

Subordinasiya 
kreditləri

Cəmi

Təminatsız kreditlər - 132,285 252,750 385,035
Girovla təmin edilmiş kreditlər: 
- yaşayış binaları - 52,166 - 52,166
- digər daşınmaz əmlak - 430,844 - 430,844
- dövriyyədə olan qiymətli kağızlar - 35,074 - 35,074
- hökumətin zəmanət məktubları 2,479,728 - - 2,479,728
Cəmi rezident banklara verilmiş 
kreditlər 2,479,728 650,369 252,750 3,382,847

31 dekabr 2011-ci il tarixinə girov təminatı haqqında məlumat aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Hökumət zəmanəti 

ilə verilən 
kreditlər

Yenidən 
maliyyələşdirmə 

kreditləri

Subordinasiya 
kreditləri

Cəmi

Təminatsız kreditlər - 87,839 - 87,839
Girovla təmin edilmiş kreditlər: 
- yaşayış binaları - 32,303 - 32,303
- digər daşınmaz əmlak - 428,368 - 428,368
- dövriyyədə olan qiymətli kağızlar - 832 - 832
- hökumətin zəmanət məktubları 1,530,817 - - 1,530,817

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər 1,530,817 549,342 - 2,080,159

Yuxarıda qeyd olunan məlumatda kreditin və ya qoyulmuş girovun balans dəyəri (bunlardan hansı daha aşağı olarsa) 
göstərilmişdir; digər məlumatlar isə təminatsız kreditlərin tərkibində açıqlanmışdır. Kreditlərin balans dəyəri girov qoyulmuş 
aktivlərin likvidlik səviyyəsinə görə bölüşdürülmüşdür.

Tələb olunan girovun məbləği və növü qarşı-tərəflərin kredit riskinin qiymətləndirilməsindən asılıdır. Girov növlərinin qəbul 
edilə bilməsi və qiymətləndirmə parametrlərinə dair prinsiplər müəyyən edilmişdir. Əldə edilmiş girovun əsas növlərinə 
yaşayış binaları və torpaq, tikililər, ofis binaları və ticarət mərkəzləri kimi digər daşınmaz əmlak daxildir. Rəhbərlik girovun 
bazar dəyərinə nəzarət edir, əsas müqaviləyə uyğun olaraq əlavə girov tələb edir və kreditin dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatın 
adekvatlığını yoxladığı zaman alınmış girovun bazar dəyərini nəzarət altında saxlayır.
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31 dekabr 2012-ci il tarixinə rezident banklara verilmiş kreditlərin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə 
göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Hökumət 
zəmanəti 

ilə verilən 
kreditlər

Yenidən 
maliyyələşdirmə 

kreditləri

Subordinasiya 
kreditləri

Sonuncu 
instansiya 
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

- 20 ən böyük Azərbaycan bankında 1,946,437 475,814 257,908 - 2,680,159

- Digər banklarda 533,291 190,314 - - 723,605

Cəmi vaxtı keçməmiş və 
dəyərsizləşməmiş 2,479,728 666,128 257,908 - 3,403,764

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər (ümumi məbləğ)

- ödənişin 91 gündən 180 günədək 
gecikdirilməsi - - - - -

- ödənişin 181 gündən 360 günədək 
gecikdirilməsi - 4,410 - - 4,410

- ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi - 8,295 - 24,052 32,347

Cəmi fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş 
kreditlər (ümumi məbləğ) - 12,705 - 24,052 36,757

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - (28,464) (5,158) (24,052) (57,674)

Cəmi rezident banklara verilmiş 
kreditlər 2,479,728 650,369 252,750 - 3,382,847

31 dekabr 2011-ci il tarixinə rezident banklara verilmiş kreditlərin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə 
göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Hökumət 

zəmanəti ilə 
verilən kreditlər

Yenidən 
maliyyələşdirmə 

kreditləri

Sonuncu 
instansiya 
kreditləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- 20 ən böyük Azərbaycan bankında 1,082,195 426,454 - 1,508,649
- Digər banklarda 448,622 133,535 - 582,157

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 1,530,817 559,989 - 2,090,806

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər (ümumi məbləğ)
- ödənişin 91 gündən 180 günədək gecikdirilməsi - 1,218 - 1,218
- ödənişin 181 gündən 360 günədək gecikdirilməsi - 6,136 - 6,136
- ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi - 11,575 23,646 35,221

Cəmi fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər 
(ümumi məbləğ) - 18,929 23,646 42,575

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - (29,576) (23,646) (53,222)

Cəmi rezident banklara verilmiş kreditlər 1,530,817 549,342 - 2,080,159
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Bank 39 saylı MUBS, Maliyyə alətləri: tanınması və qiymətləndirilməsi, Standartında nəzərdə tutulan portfel üzrə ehtiyatın 
yaradılması metodologiyasını tətbiq etmiş və baş vermiş, lakin hesabat dövrünün sonuna heç bir fərdi kredit üzrə konkret olaraq 
müəyyən edilməmiş dəyərsizləşmə zərərləri üçün portfel üzrə ehtiyat yaratmışdır. Bankın siyasəti kreditin dəyərsizləşməsinə 
dair konkret olaraq obyektiv dəlil müəyyən edilməyənə qədər hər bir krediti “vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş” 
kateqoriyasına təsnifləşdirməkdir. Bu siyasət və portfelin dəyərsizləşməsi metodologiyasının tətbiqi ilə əlaqədar olaraq 
dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlərin ümumi məbləğindən artıq olmuşdur.

Kreditin dəyərsizləşməsini müəyyən edərkən Bankın nəzərə aldığı əsas amillər onun vaxtı keçmiş statusu və müvafiq girov 
təminatının (əgər varsa) dəyərini realizasiya etmək imkanıdır. Bunun əsasında yuxarıdakı cədvəldə fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş 
kreditlərin ödəmə müddətləri üzrə təhlili göstərilir.

Təminatın maliyyə təsiri təminatın dəyərini aşağıdakı aktivlər üçün ayrıca olaraq açıqlamaqla göstərilir: (i) girov təminatı və 
kreditin keyfiyyətini yaxşılaşdıran digər tədbirləri aktivin balans dəyərinə bərabər və ya ondan artıq olan aktivlər (“dəyərindən 
artıq təmin edilmiş aktivlər”) və (ii) girov təminatı və kreditin keyfiyyətini yaxşılaşdıran digər tədbirləri aktivin balans dəyərindən 
az olan aktivlər (“kifayət qədər təmin edilməmiş aktivlər”). 31 dekabr 2012-ci il tarixinə təminatın təsiri aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Dəyərindən artıq təmin edilmiş 
aktivlər

Kifayət qədər təmin edilməmiş 
aktivlər

Aktivlərin 
balans dəyəri 

Təminatın 
ədalətli dəyəri

Aktivlərin 
balans dəyəri 

Təminatın 
ədalətli dəyəri

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər 2,479,728 2,479,728 - -
Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri 518,084 1,522,411 132,285 -
Subordinasiya kreditləri - - 252,750 -

31 dekabr 2011-ci il tarixinə təminatın təsiri aşağıda göstərilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə
Dəyərindən artıq təmin edilmiş 

aktivlər
Kifayət qədər təmin edilməmiş 

aktivlər
Aktivlərin 

balans dəyəri 
Təminatın 

ədalətli dəyəri
Aktivlərin 

balans dəyəri 
Təminatın 

ədalətli dəyəri

Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər 1,530,817 1,530,817 - -
Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri 461,148 1,125,701 88,194 -
Subordinasiya kreditləri - - - -

Rezident banklara verilmiş kreditlərin hər bir kateqoriyasının təxmin edilən ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı 
Qeydə baxın. Rezident banklara verilmiş kreditlərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı 
Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.

11. İnvestisiya Qiymətli Kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 122,166 128,253

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar: - 197,521
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri - 197,521

Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 40,000 40,004
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat (4,295) (4,295)

Cəmi investisiya qiymətli kağızları 157,871 361,483
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İnvestisiya qiymətli kağızlarının nominal və balans dəyərlərinin müqayisəsi aşağıda təqdim edilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
31/12/2012 31/12/2011

Balans 
dəyəri

Nominal 
dəyər

Balans 
dəyəri

Nominal 
dəyər

Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış 
istiqrazlar 122,166 117,680 128,253 123,760

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar: - - 197,521 196,625
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri - - 197,521 196,625

Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış 
istiqrazlar 40,000 40,000 40,004 40,004

İnvestisiya qiymətli kağızları (ümumi) 162,166 157,680 365,778 360,389
Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat (4,295) - (4,295) -

İnvestisiya qiymətli kağızları (xalis) 157,871 157,680 361,483 360,389

 
Həmin investisiya qiymətli kağızlarının nominal faiz dərəcələri və ödəmə müddətləri aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

31/12/2012 31/12/2011

Kupon faizi Ödəmə 
müddəti Kupon faizi Ödəmə 

müddəti

Kreditlər və avanslar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 0.15% - 0.30% 2021 - 2023 0.15% - 0.30% 2021 - 2023

Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar:
ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri - - 0.38% - 1.38% 2012

Satıla bilən investisiyalar:
AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 2.00% 2015 2.00% 2015

31 dekabr 2012-ci il tarixinə investisiya qiymətli kağızları aşağıdakı sabit gəlirli və güzəştli qiymətli kağızlardan ibarət 
olmuşdur: 

Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar manatla ifadə edilir:

● 0.30% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə (31 dekabr 2011-ci il: 0.30%) buraxılmış və 2021-ci ildə (31 dekabr 2011-ci il: 2021-
ci il) müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli kağızlar 2001-ci il ərzində Aqrar-Kredit Səhmdar Cəmiyyətinin 
mərkəzləşdirilmiş kreditləri üzrə borcların qaytarılması məqsədilə buraxılmışdır;

● 0.15% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə (31 dekabr 2011-ci il: 0.15%) buraxılmış və 2023-ci ildə (31 dekabr 2011-ci il: 2023-
cü il) müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli kağızlar 1992 – 1996 illər ərzində büdcə kəsirinin ödəmək üçün 
əvvəl verilmiş kreditləri maliyyələşdirmək məqsədilə buraxılmışdır; və

● 2.00% illik effektiv faiz dərəcəsi ilə buraxılmış və 2015-ci ildə müddəti başa çatan qiymətli kağızlar. Bu qiymətli 
kağızlar 2010-cu il ərzində alınmışdır. Bu qiymətli kağızlar Maliyyə Nazirliyinin infrastruktur yönümlü layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi məqsədilə buraxılmışdır.

ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri ABŞ hökumətinin ABŞ dolları ilə buraxdığı öhdəlikləridir və beynəlxalq miqyasda 
alınıb-satılır. Həmin xəzinə öhdəlikləri Bank və xarici menecerlər tərəfindən idarə edilirdi.
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31 dekabr 2012-ci il tarixinə investisiya qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

buraxılmış istiqrazlar

ABŞ hökumətinin 
xəzinə öhdəlikləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

- AA+ reytinqli - - -

- BBB-  reytinqli 157,871 - 157,871

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 157,871 - 157,871

-  ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi 4,295 - 4,295

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla (4,295) - (4,295)

Cəmi borc qiymətli kağızları 157,871 - 157,871

Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən kredit keyfiyyətinə görə təhlil Standard and Poor’s, Fitch Ratings və Moody’s 
agentliklərinin təyin etdiyi reytinqlərin ən aşağı olanı üzrə göstərilir.

31 dekabr 2011-ci il tarixinə investisiya qiymətli kağızlarının kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Azərbaycan Respublikası 
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən 

buraxılmış istiqrazlar

ABŞ hökumətinin 
xəzinə öhdəlikləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş

- AA+ reytinqli - 197,521 197,521

- BBB-  reytinqli 163,962 - 163,962

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 163,962 197,521 361,483

-  ödənişin 360 gündən artıq gecikdirilməsi 4,295 - 4,295

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla (4,295) - (4,295)

Cəmi borc qiymətli kağızları 163,962 197,521 361,483

İnvestisiya qiymətli kağızlarının hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı Qeyddə verilir. İnvestisiya 
qiymətli kağızlarının faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. 
Əlaqəli tərəflərin buraxdığı ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə 
açıqlanır.
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12. Torpaq, Tikili, Avadanlıqlar və Qeyri-Maddi Aktivlər

Min
Azərbaycan
Manatı ilə

Qeyd Torpaq Binalar Mebel və 
avadanlıqlar

Kompüter və 
rabitə   avadanlığı

Nəqliyyat 
vasitələri

Başa 
çatdırılmamış 

tikintilər

Cəmi

1 yanvar 2011-ci il 
tarixinə balans dəyəri - 5,513 14,922 5,123 2,066 513 5,810 33,947

Əlavələr 10,213 252 384 766 191 - 11,806
Silinmələrin ilkin dəyəri - (33) (148) (155) (55) - (391)
Silinmələr üzrə yığılmış 
amortizasiya - 15 146 153 55 - 369

Amortizasiya ayırmaları 26 - (693) (3,061) (731) (269) - (4,754)
31 dekabr 2011-ci il 
tarixinə balans dəyəri 15,726 14,463 2,444 2,099 435 5,810 40,977
31 dekabr 2011-ci il 
tarixinə dəyər 15,726 24,387 31,044 7,069 1,926 5,810 85,962

Yığılmış amortizasiya - (9,924) (28,600) (4,970) (1,491) - (44,985)
31 dekabr 2011-ci il 
tarixinə balans dəyəri 15,726 14,463 2,444 2,099 435 5,810 40,977
Əlavələr - 9 336 3,968 107 18,644 23,064
Silinmələrin ilkin dəyəri - (200) (114) (232) - - (546)
Silinmələr üzrə yığılmış 
amortizasiya - 5 114 232 - - 351

Köçürmələr 14,274 9,476 704 - (24,454) - -
Amortizasiya ayırmaları 26 - (1,115) (3,648) (1,082) (192) - (6,037)
31 dekabr 2012-ci il 
tarixinə balans dəyəri 15,726 27,436 8,608 5,689 350 - 57,809

31 dekabr 2012-ci il 
tarixinə dəyər 15,726 38,470 40,742 11,509 2,033 - 108,480

Yığılmış amortizasiya - (11,034) (32,134) (5,820) (1,683) - (50,671)
31 dekabr 2012-ci il 
tarixinə balans dəyəri 15,726 27,436 8,608 5,689 350 - 57,809

Əldə edilmiş proqram təminatı və lisenziyalarından ibarət olan qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti aşağıda göstərilir:

Qeyd 2012 2011

İlkin dəyər:
1 yanvar 17,312 14,977

Əlavələr 6,446 2,335

31 dekabr 23,758 17,312

Yığılmış amortizasiya:
1 yanvar (7,695) (6,349)

Amortizasiya xərci 26 (1,551) (1,346)

31 dekabr (9,246) (7,695)

Balans dəyəri:
1 yanvar 9,617 8,628

31 dekabr 14,512 9,617
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13. Sair Maliyyə Aktivləri

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 31/12/2012 31/12/2011
Satılmış ticarət qiymətli kagızları üzrə alınacaq məbləğlər                       1,886 -
İşçilərə verilmiş kreditlər 1,355 1,621
Xarici valyuta ilə dilinq əməlilyyatları üzrə alınmış avanslar  79 154
Valyuta forvard müqavilələri 30 75 2,133
Sair maliyyə aktivləri 84 77

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat (15) (20)

Cəmi sair maliyyə aktivləri 3,464 3,965

31 dekabr 2012-ci il tarixinə sair maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Satılmış 
ticarət 

qiymətli 
kağızları 

üzrə alınacaq 
məbləğlər

İşçilərə 
verilmiş 

kreditlər

Xarici 
valyuta 

ilə dilinq 
əməlilyyatları 

üzrə alınmış 
avanslar  

Valyuta 
forvard

müqavilələri

Sair 
maliyyə 

aktivləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra yığılmış 

və ya razılaşdırılmışdır 1,886 - 79 75 84 2,124

- Əmək haqqı ilə təmin edilmiş kreditlər - 1,355 - - - 1,355

Cəmi vaxtı keçməmiş və 
dəyərsizləşməmiş 1,886 1,355 79 75 84 3,479

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - (15) - - - (15)

Cəmi sair maliyyə aktivləri 1,886 1,340 79 75 84 3,464

31 dekabr 2011-ci il tarixinə sair maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Satılmış 
ticarət 

qiymətli 
kağızları 

üzrə alınacaq 
məbləğlər

İşçilərə 
verilmiş 

kreditlər

Xarici valyuta 
ilə dilinq 

əməlilyyatları 
üzrə alınmış 

avanslar  

Valyuta 
forvard 

müqavilə-
ləri

Sair 
maliyyə 

aktivləri

Cəmi

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş
- Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra
  yığılmış və ya razılaşdırılmışdır - - 154 2,133 77 2,364

- Əmək haqqı ilə təmin edilmiş kreditlər - 1,621 - - - 1,621

Cəmi vaxtı keçməmiş və 
dəyərsizləşməmiş - 1,621 154 2,133 77 3,985

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat - (20) - - - (20)

Cəmi sair maliyyə aktivləri - 1,601 154 2,133 77 3,965
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Sair maliyyə aktivlərinin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın. Sair maliyyə 
aktivlərinin valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında 
məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.

14. Sair Aktivlər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

Təchizatçılara qabaqcadan ödənişlər 40,868 46,433
Cəmi sair aktivlər 40,868 46,433

Cari 2,774 6,359
Uzunmüddətli 38,094 40,074

31 dekabr 2012-ci il tarixinə təchizatçılara qabaqcadan ödənişlərə Bankın yeni inzibati binasının, ərazi idarələrinin və digər 
məqsədlər üçün istifadə olunması nəzərdə tutulan binaların tikintisi üçün ödənilmiş 38,094 min AZN (31 dekabr 2011-ci il: 
40,074 min AZN), həmçinin əskinas və sikkələrin istehsalı üçün ödənilmiş 2,025 min AZN (31 dekabr 2011-ci il: 4,976 min 
AZN) məbləğində vəsaitlər daxildir.

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.

15. Dövriyyədə Olan Əskinaslar və Sikkələr

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr Bank tərəfindən Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında buraxılmış 
məbləğlərdir. Bu, 1 yanvar 2006-cı il tarixindən dövriyyəyə buraxılmış yeni Azərbaycan Manatı (AZN) və 1992-ci ildə milli 
valyuta tətbiq edildikdən etibarən dövriyyəyə buraxılmış köhnə Azərbaycan Manatıdır (AZM). Köhnə Azərbaycan Manatı 
(AZM) 1 yanvar 2006-cı il tarixində denominasiya edilərək, həmin tarixdən 5,000 köhnə manat 1 Yeni Azərbaycan Manatina 
(AZN) bərabər olmuşdur.

31 dekabr 2012-ci il tarixində tamamlanan il ərzində Bank çap şirkətindən 395,698 min AZN məbləğində yeni pul nişanları 
təhvil almışdır (2011-ci il:225,380 min AZN). 

2012 2011

1 yanvar 7,658,486 5,793,219
Dövriyyəyə buraxılmış əskinaslar 2,113,605 1,860,614
Dövriyyədən çıxarılmış əskinaslar (22) (53)
Dövriyyəyə buraxılmış xatirə sikkələri 5 205
Dövriyyəyə buraxılmış yeni sikkələr 5,448 4,501
31 dekabr 9,777,522 7,658,486

16. Kredit Təşkilatları Qarşısında Öhdəliklər

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir:

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011
Cari hesablar 740,539 725,701
Məcburi ehtiyatlar 128,064 100,726
REPO əməliyyatları 707 336
Bloklaşdırılmış hesablar - 40,934
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 869,310 867,697



85

Mərkəzi Bankın 2012-ci ilin yekunu üzrə maliyyə hesabatlılığı

Cari hesablara və məcburi ehtiyatlara beş iri rezident bankın (31 dekabr 2011-ci il: beş iri rezident bank) 381,400 min AZN 
(31 dekabr 2011-ci il: 472,042 min AZN) məbləğində vəsaitlərinin qalığı daxildir.

Məcburi ehtiyatlar Qanunla kredit təşkilatlarınından Bankda saxlanılması tələb olunan ehtiyatlardır və Bankın müştərilər 
qarşısında məqbul öhdəliklərinin 3% faizi həcmində (31 dekabr 2011-ci il: 3%) hesablanır. Cari hesablara və məcburi 
ehtiyatlara faiz hesablanmır.

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın. 
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə 
göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır.

17. Hökumət İdarələri Qarşısında Öhdəliklər

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər aşağıdakılardan ibarətdir:

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Xəzinədarlığının hesabları 2,179,547 2,360,519
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondunun hesabları 156,670 133,919
Digər tələb olunanadək depozitlər 12,081 8,786
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2,348,298 2,503,224

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək məbləğlər Bank tərəfindən Nyu-York Federal Rezerv Bankına 
Federal Rezerv dərəcəsi əsasında müəyyən edilmiş faiz dərəcəsi ilə yerləşdirilmişdir.

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə 
göstərilir.

18. Digər Təşkilatlar Qarşısında Öhdəliklər

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

İctimai təşkilatlar 14,168 4,473
Digər maliyyə institutlarının hesabları 136 186
Sair 1 19

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 14,305 4,678

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 
31 saylı Qeydə baxın. Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə 
müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı 
Qeyddə açıqlanır.

19. Buraxılmış Borc Qiymətli Kağızları

Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

Qısamüddətli notlar 119,930 50,185

Cəmi buraxılmış borc qiymətli kağızları 119,930 50,185
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Qısamüddətli notlar haqqında məlumat aşağıda göstərilir:

İllik faiz 
dərəcəsi

Ödəmə 
müddəti

Nominal  
dəyər

Balans 
dəyəri

Bazar qiyməti, 
nominal dəyərin %-i

 31 dekabr 2012-ci il 1.20% - 2.74%      3 yanvar -      
23 yanvar, 2013 120,000 119,930 99.88% - 99.97%

 31 dekabr 2011-ci il 2.79% - 2.99% 7 yanvar - 28 
yanvar, 2012 50,335 50,185 99.77% - 99.79%

Buraxılmış borc qiymətli kağızların hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın. 
Buraxılmış borc qiymətli kağızların faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətlərinin təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. 

20. Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qarşısında Öhdəliklər
 
Min Azərbaycan Manatı ilə 31/12/2012 31/12/2011

Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc vəsaitləri 3,214 3,591
Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər 1,025 178

Cəmi beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 4,239 3,769

BİA-dan götürülmüş borc vəsaitləri ilkin ödəniş müddəti 19 il və illik faizi 1.0% (2011-ci il: 1.0%) olan kreditlərdən ibarətdir. 
BİA kreditləri Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyindən əlavə razılaşma vasitəsilə götürülmüşdür. Müvafiq olaraq, 85 
min ABŞ dolları və 149 min ABŞ dolları məbləğində ilk kreditin 2005-ci ildə, ikinci kreditin isə 2007-ci ildən yarım ildən 
bir qaytarılmasına başlanmışdır. Üçüncü kreditin qaytarılmasına isə hələ başlanmayıb. Kreditlər ABŞ dolları ilə ifadə olunur. 
Birinci və ikinci kreditlər 2021-ci ilədək tam ödəniləcəkdir.

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı 
Qeydə baxın. Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə 
təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.

21. Sair Maliyyə Öhdəlikləri

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 31/12/2012 31/12/2011

Ödəniməkdə olan məbləğlər 3,737 581
Alınmış ticarət qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək məbləğlər 1,672 588
Valyuta forvard müqavilələri 30 657 345
Xarici valyutanın alınması üçün avanslar 137 636

Cəmi sair maliyyə öhdəlikləri 6,203 2,150

Sair maliyyə öhdəliklərinin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə baxın.

22. Kapital

Bankın nizamnamə kapitalı 10,000 min manatdır. 31 dekabr 2009-cu il tarixində tamamlanan il ərzində Azərbaycan 
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi müddəti 2019-cu ildə başa çatan, nominal dəyəri 255,400 min AZN olan faizsiz borc 
öhdəliyi buraxmaqla, Bankı əlavə kapital ilə təmin etmişdir. Əlavə kapital manatın xarici valyutalara nisbətən mövqeyinin 
möhkəmlənməsi ilə əlaqədar Bankın xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində 2008-ci ildə yaranmış 
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402,115 min AZN məbləğində zərərə görə 255,399 min AZN məbləğində kapital çatışmazlığını aradan qaldırmaq məqsədilə 
təmin edilmişdir. Bu öhdəlik ilkin olaraq 209,517 min AZN məbləğində ədalətli dəyərlə əks etdirilmiş və kapital ehtiyatları 
müvafiq məbləğdə bərpa olunmuşdur.

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bank haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 14-cü maddəsinə əsasən Bank 
müflis elan oluna bilməz və Bankın aktivləri onun öhdəliklərinin məbləğindən aşağı düşdükdə, yaranmış kapital çatışmazlığı 
dövlət tərəfindən ödənilir. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın 29,582 min AZN (31 dekabr 2011-ci il: 160,784 min AZN) 
məbləğində kapital çatışmazlığı olmuşdur. Rəhbərlik Qanunun 14-cü maddəsinə əsasən 31 dekabr 2013-cü il tarixində 
tamamlanan il ərzində Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi tərəfindən kapital qoyuluşunun həyata keçiriləcəyini 
təxmin edir. Rəhbərlik gözlənilən kapital qoyuluşu üçün 31 dekabr 2012-ci il il və 31 dekabr 2011-ci il tarixlərinə dövlətdən 
borcun tanınmasını nəzərdən keçirmişdir və qeyd olunan tarixlərdə həmin kapital çatışmazlığının ödənilməsinin forma və 
müddəti müəyyənləşdirilmədiyi üçün kapital qoyuluşu ilə bağlı aktivin tanınması üçün meyarların mövcud olmadığı qənaətinə 
gəlmişdir. 28 saylı Qeydə baxın.

23. Faiz Gəlirləri və Xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 2012 2011

Faiz gəlirləri
Rezident banklara verilmiş kreditlər 80,296 63,870
Ticarət qiymətli kağızları 14,802 20,866
Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər 8,618 17,026
Dövlətin borc öhdəliyi üzrə güzəşt gəliri 4,636 4,624
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları 1,462 3,254
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 1,310 1,231
Sair 290 881

Cəmi faiz gəlirləri 111,414 111,752

Faiz xərcləri
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 1,740 1,161
BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 606 918
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 33 37
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2 2

Cəmi faiz xərcləri 2,381 2,118

Xalis faiz gəlirləri 109,033 109,634

Faiz gəlirlərinə rezident banklara verilmiş dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə hesablanan 1,413 min AZN (2011-ci il: 977 min 
AZN) məbləğində gəlirlər daxildir.
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24. Haqq və Komisiya Gəlirləri və Xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 2012 2011
Haqq və komissiya gəlirləri
Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən maliyyə alətləri 
üzrə haqq və komissiya gəlirləri: 
- Hesablaşma əməliyyatları 3,856 3,195
- Kassa əməliyyatları 33 57
- Valyuta konvertasiya əməliyyatları 15 4,628
- İnkassasiya və pul daşınması 4 4

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri 3,908 7,884

Haqq və komissiya xərcləri
Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən maliyyə alətləri 
üzrə haqq və komissiya xərcləri
- Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar 672 657
- Hesablaşma əməliyyatları 72 47
- Valyuta konvertasiya əməliyyatları 16 20

Cəmi haqq və komissiya xərcləri 760 724

Xalis haqq və komissiya gəlirləri 3,148 7,160

Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar ilk növbədə Bankın üç müstəqil xarici menecerlə imzaladığı Aktivlərin idarə edilməsi haqqında 
Sazişlər əsasında Bankın müəyyən investisiya portfellərinin idarə edilməsi ilə bağlı ödənilmiş haqlardan ibarətdir.

Bank valyuta aktivlərinin müəyyən hissəsinin idarə olunmasına xarici menecerləri cəlb etmiş, onları özünün agentləri 
təyin etmiş və Bank tərəfindən əmanət qoyulan müəyyən pul və aktivlərin investisiya və təkrar investisiya etməklə 
idarə etməyi həvalə etmişdir. Bank bu sahədə ixtisaslaşmış aparıcı xarici bank ilə investisiya portfelinin kastodianı kimi 
xidmət göstərməsinə dair Saziş imzalamışdır. Vəsait və aktivlər portfellərə nəzarət edən və portfelin qiymətli kağızlarını 
satmaq, qeydiyyata almaq və idarəçinin alış/satış qərarları üzrə tələblər əsasında əməliyyatları həyata keçirmək üçün 
Bank tərəfindən səlahiyyət verilmiş üçüncü tərəf – kastodianda saxlanılır. Kastodian Banka portfellə bağlı alınmış və ya 
portfeldən ödənilmiş bütün pul vəsaitləri haqqında aylıq hesabatlar verir. İnvestisiyalar yüksək dərəcədə bazar rəqabətinə 
malik və likvid olan yüksək kredit keyfiyyətli alətlərə yönəldilib. Bu investisiyalar üçün minimal kredit keyfiyyəti Standard 
& Poor’s tərəfindən müəyyən edilmiş A- (və ya Moody’s tərəfindən A3) təşkil etməlidir. Xarici menecerlər tərəfindən 
idarə olunan aktivlər Bank tərəfindən 30 gün əvvəl yazılı bildiriş əsasında geri qaytarıla bilər.

Xarici menecerlər, agent kimi çıxış edərək Bank hesabına qiymətli kağızları və sair aktivləri almaq, satmaq və digər 
əməliyyatlar aparmaq, əmanətlər qoymaq, hər hansı investisiyaları yerləşdirmək, tənzimlənməyən kollektiv investisiya 
sxemləri üzrə məsləhətlər vermək və ya əməliyyatlar həyata keçirmək, investisiya qaydaları ilə müəyyən edilmiş 
bazarlarda əməliyyatlar aparmaq, qarşı-tərəflərə və hesabların açılmasına dair sənədlər haqqında danışıqlar aparmaq və 
bunları imzalamaq, gündəlik investisiya qərarları vermək və vəsaitlərin idarə edilməsi ilə bağlı müstəqil menecerlərin 
münasib eksperti kimi digər xidmətlər göstərmək üçün Aktivlərin idarə edilməsi haqqında Sazişlər çərçivəsində tam 
ixtiyara malikdirlər.
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25. Sair Əməliyyat Gəlirləri

Min Azərbaycan Manatı ilə 2012 2011

Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri sistemi üzrə gəlir 2,095 922
Xatirə sikkələrinin satışı üzrə gəlir 1,065 534
Sair 371 193

Cəmi sair əməliyyat gəlirləri 3,531 1,649

26. İnzibati və Sair Əməliyyat Xərcləri

Min Azərbaycan Manatı ilə Qeyd 2012 2011

İşçilər üzrə xərclər 14,261 13,718
Əskinas və sikkələrin istehsalı və nəqli üzrə xərclər 12,600 10,172
Tikili və avadanlıqlar üzrə köhnəlmə xərcləri 12 6,037 4,754
Proqram təminatı və serverlərin dəstəklənməsi xərcləri 1,894 992
Regional tikinti və sosial xərclər 1,832 11,352
Proqram təminatı və sair qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri 12 1,551 1,346
Mühafizə xidmətləri 1,320 1,147
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin maliyyələşdirilməsi üzrə xərclər 1,319 3,350
Tikili və avadanlığın təmir və saxlanma xərcləri 1,124 739
Hüquq və məsləhət xidmətləri 812 140
Rabitə xidmətləri 633 534
Ofis təchizatı 434 370
Enerji və qızdırıcı sistemlər üzrə xərclər 335 254
Nümayəndəlik və beynəlxalq tədbirlər üzrə xərclər 299 138
Sığorta xidmətləri 227 229
Ezamiyyə xərcləri 197 180
Mətbəə xərcləri 153 98
İcarə haqqı 138 141
Kommunal xidmətlər 56 40
Sair 538 435
Cəmi inzibati və sair əməliyyat xərcləri 45,760 50,129

İşçilər üzrə xərclərə yerli qanunvericiliyə müvafiq olaraq hesablanmış 2,468 min AZN (2011-ci il: 2,348 min AZN) 
məbləğində sosial sığorta ayırmaları daxildir.

27. Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi

Bank fəaliyyəti zamanı müxtəlif risklərə məruz qalır. Risklərin idarə edilməsi bankın fəaliyyətinin mühüm hissəsini təşkil edir. 
Bank, riskləri daimi müəyyən etmə, ölçmə və müşahidə etmə prosesləri, eləcə də kredit limitlərinin müəyyən edilməsi və digər 
daxili nəzarət tədbirləri vasitəsilə idarə edir. Bankın hər bir əməkdaşı onun vəzifələri ilə bağlı risklərə görə məsuliyyət daşıyır. 
Bank kredit riski, likvidlik riski və bazar risklərinə məruz qalır. Bank əməliyyat risklərinə də məruz qalır. Müəyyən vaxtlarda 
Bank bəzi risklərə daha çox məruz qala və/və ya tənzimləyici funksiyalarını yerinə yetirərkən əlverişsiz vəziyyətlərə düşə 
bilər ki, bu da mərkəzi banklar üçün səciyyəvi haldır və nəticədə gözlənilməz maliyyə itkilərinin (xarici valyuta qalıqlarının 
çevrilməsi üzrə zərər) yaranmasına gətirib çıxara bilər.  

Bankın hər bir işçisi öz səlahiyyətləri çərçivəsində baş verən risklərə görə məsuliyyət daşıyır. Bank kredit, likvidlik və bazar 
risklərinə məruz qalır. O, həmçinin, əməliyyatlar riski ilə də üzləşə bilər.
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Müstəqil riskə nəzarət prosesinə mühitdə, texnologiyada və sənayedə dəyişikliklər kimi biznes riskləri daxil deyildir. Onlar 
Bankın strateji planlaşdırma prosesi vasitəsilə nəzarət altında saxlanılır. 

İdarə Heyəti risklərin müəyyən edilməsi və nəzarət edilməsinə görə ümumi məsuliyyət daşıyır, lakin müxtəlif risklərin idarə 
olunması və izlənməsi üçün məsuliyyəti ayrıca struktur bölmələr daşıyır:

İdarə heyəti. İdarə Heyəti risklərin idarə olunmasında ümumi yanaşma, risk tolerantlığı səviyyələri və risklərin idarə 
edilməsinin əsas prinsiplərinin qəbul edilməsi üçün məsuliyyətlidir.

İnvestisiya komitəsi. İnvestisiya Komitəsi “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi 
Qaydaları”na uyğun olaraq Bankın valyuta aktivlərinin idarə edilməsində məqbul limitlərin müəyyən edilməsində 
məsuliyyətlidir.

Risklərin idarə edilməsi şöbəsi. Bazar əməliyyatları departamentinin Risklərin idarə edilməsi şöbəsi “Azərbaycan 
Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 
valyuta aktivlərinin idarə edilməsinin Əsas İstiqamətləri” və “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin 
idarə edilməsi üzrə Əməliyyat İnvestisiya Strategiyası”na uyğun olaraq valyuta aktivlərinin idarə edilməsində qəbul olunmuş 
limitlərə daimi nəzarəti həyata keçirir.

Daxili audit. Daxili Audit hər il Bankda risklərin idarə olunması proseslərinin audit yoxlamasını apararaq, həm prosedurların 
münasibliyini, həm də Bankın prosedurlara riayət etməsini yoxlayır. Daxili Audit bütün qiymətləndirmələrin nəticələrini 
rəhbərliklə müzakirə edir və nəticə və tövsiyələr haqqında Bankın Sədrinə hesabat verir.

Risklərin qiymətləndirilməsi və hesabatlıq sistemləri. Əməliyyatların strukturundan asılı olaraq Bankda risklərin idarə 
olunması mərkəzləşdirilmiş və mərkəzləşdirilməmiş metodlarla aparılır. Maliyyə riskinin idarə olunması mərkəzləşdirilmiş 
qaydada aparılır, əməliyyat riskinin idarə olunması isə mərkəzləşdirilməyib.

Əməliyyatlar İdarə Heyətinin üzvləri arasında nəzarət prinsipinə əsaslanaraq bölüşdürülür. Hər bir heyət üzvü özünün 
məsuliyyət daşıdığı sektorda əməliyyatlara nəzarət etməlidir.

Risklərin idarə olunması müxtəlif departamentlər tərəfindən həyata keçirilir. Bundan əlavə, Bankda əməliyyatları və nəzarəti 
həyata keçirmək üçün xüsusi komitə və komissiyalar da fəaliyyət göstərir, məsələn İnvestisiya Komitəsi, Kredit Komitəsi və 
Bankın rəsmi məzənnələrinin müəyyən edilməsi üzrə Daimi Komissiya və sair.

Valyuta ehtiyatları üzrə risklər Bankın risklərinin mühüm hissəsini təşkil edir. Bu risklərin idarə olunması üzrə 
səlahiyyətlərin bölgüsü, prosedurlar və hesabatlılıq  “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin 
idarə edilməsi Qaydaları”nda müəyyən olunmuşdur. İdarə olunan risklər üzrə məqbul limitlər  “Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin idarə edilməsi Qaydaları”, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta 
aktivlərinin idarə edilməsinin Əsas İstiqamətləri”, “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta aktivlərinin 
idarə edilməsi üzrə Əməliyyat İnvestisiya Strategiyası” və xarici menecerlər tərəfindən vəsaitlərin idarə edilməsi üzrə 
“İnvestisiya qaydaları”nda öz əksini tapır. Qaydalara uyğun olaraq məqbul limitlər İnvestisiya Komitəsi tərəfindən 
müəyyən edilərək, İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq olunur. Risklərə daimi nəzarət Bazar əməliyyatları departamentinin 
Risklərin idarə edilməsi şöbəsi və Ödəniş sistemləri və hesablaşmalar Departamentinin Maliyyə bazarlarında əməliyyatlar 
şöbəsi tərəfindən aparılır.

Əməliyyat risklərinin idarə olunması İdarə Heyəti və Daxili audit departamenti tərəfindən aparılır. İdarə Heyəti əməliyyat 
riskinin məhdudlaşdırılması məqsədilə əməliyyat prosedur və qaydalarını təsdiq edir. Daxili audit departamenti mütəmadi 
olaraq əməliyyat prosedurlarının icra olunmasına nəzarət edir və İdarə Heyətinə hesabat verir.

Həddindən artıq risk təmərküzləşməsi. Təmərküzləşmə - qarşı tərəflər oxşar fəaliyyət ilə məşğul olduqda, eyni coğrafi 
regionda fəaliyyət göstərdikdə və ya onların müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətini iqtisadi, siyasi və 
yaxud digər şərtlərdəki dəyişikliklərin təsirinə eyni dərəcədə məruz qoyacaq analoji iqtisadi xüsusiyyətlər olduqda yaranır. 
Təmərküzləşmə riski Bankın müəyyən iqtisadi sektor və ya coğrafi mövqeyə təsir göstərən hadisələrə nisbi həssaslığını 
göstərir. 

Həddindən artıq risk təmərküzləşməsinə məruz qalmamaq üçün Bankın siyasət və prosedurlarında müxtəlif xüsusiyyətlərə 
malik olan portfellərin idarə edilməsi üzrə təlimatlar öz əksini tapır. Qanunun tələblərinə əsasən funksiyalarını yerinə 
yetirərkən kredit portfeli üzrə Bankın məruz qaldığı risk təmərküzləşməsi yüksək ola bilər.

Kredit riski. Maliyyə aləti üzrə əməliyyat aparan bir tərəf öz öhdəliyini yerinə yetirməməsi nəticəsində digər tərəfə maliyyə 
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zərəri vurduqda, Bank kredit riskinə məruz qalır. Kredit riski Bankın qarşı tərəflərlə həyata keçirdiyi kredit və digər 
əməliyyatlar nəticəsində ortaya çıxır ki, bu da maliyyə aktivlərinin yaranmasına, o cümlədən borcalanın və ya qarşı tərəfin 
müqavilə üzrə öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsinə gətirib çıxarır.  Kredit riski investisiya aktivlərinin lazımi qaydada 
seçilməsi, investisiya aktivlərinin kredit keyfiyyəti və hər bir investisiya aktivi üzrə investisiya məbləğinə limitlərin müəyyən 
edilməsi vasitəsilə idarə olunur və nəzarət edilir.  

Bank məruz qaldığı kredit riskinə bir borcalan və ya borcalanlar qrupu, eləcə də coğrafi və ya fəaliyyət seqmentləri 
üzrə limitlər müəyyən etməklə nəzarət edir. Kredit riski səviyyəsinin məhsul, borcalan və sənaye sahələri üzrə limitləri 
müntəzəm olaraq İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənir. Bu cür risklərə gündəlik nəzarət olunur və onlar mütəmadi olaraq 
nəzərdən keçirilir. 

Bankın investisiya qaydalarına əsasən Bank valyuta aktivlərinin idarə edilməsində yalnız qısamüddətli reytinqi 
A-2-dən (Standart&Poor’s), F-2-dən (Fitch) və yaxud P-2-dən (Moody’s), uzunmüddətli kredit reytinqi A- -dən 
(Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud A3-dən (Moody’s) aşağı olmayan investisiya vasitələri istifadə oluna bilər. Eyni 
zamanda, bir kommersiya bankına investisiyalaşdırılmış maksimal məbləğ 200 mln. ABŞ dolları ekvivalentində 
müəyyən olunmuşdur. İnvestisiya alətinin müddətindən asılı olaraq, 1 ayadək müddəti olan investisiya alətləri üçün 
minimal kredit reytinqi A- (Standart&Poor’s, Fitch), 1 aydan 1 ilədək olan investisiya alətləri üçün A (Standart&Poor’s, 
Fitch), 1 ildən yuxarı müddəti olan investisiya alətləri üçün A+ (Standart&Poor’s, Fitch) kimi müəyyənləşdirilmişdir. 
Reytinq agentlikləri tərəfindən bir aktivə müxtəlif kredit reytinqi təyin edildiyi halda minimal tələbi ödəyən reytinq əsas 
götürülmüşdür.

Bank kredit reytinqi sistemi əsasında kreditlərin təsnifləşdirilməsini həyata keçirir. Bu, kreditalanların krediti ödəmək 
qabiliyyətlərində mümkün dəyişikliklərin tez müəyyən edilməsini təmin edir. Kredit təsnifləşdirilməsi Banka məruz 
qaldığı risklər nəticəsində potensial zərəri qiymətləndirmək və lazımi tədbirləri görmək imkanını yaradır.

Bank hesabları 
Bankın müxbir hesabları ölkə reytinqi A+ -dan (Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud A1-dən (Moody’s) aşağı olmayan ölkələrin 
mərkəzi banklarında, Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankında və reytinqi A+ -dan (Standard&Poor’s,  Fitch) və yaxud A1-dən 
(Moody’s) aşağı olmayan kommersiya banklarında açıla bilər. 

Kastodian xidmətləri 
Bankın xarici qiymətli kağızlar üçün kastodianı ölkə reytinqi A+ -dan (Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud A1-dən (Moody’s) 
aşağı olmayan ölkələrin mərkəzi bankları, Beynəlxalq Hesablaşmalar Bankı və A+ -dan (Standart&Poor’s, Fitch) və yaxud 
A1-dən (Moody’s) aşağı olmayan reytinqli kommersiya bankları ola bilər. 

Maliyyə bazarlarında qarşı tərəflər 
Bankın xarici maliyyə bazarlarında qarşı tərəfləri yalnız kredit reytinqi A- -dan (Standart & Poor`s, Fitch) və A3 -dən 
(Moody`s) aşağı olmayan maliyyə institutları ola bilər.

Törəmə maliyyə alətləri 
Törəmə maliyyə alətlərindən irəli gələn kredit riski hər zaman maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda əks etdirilmiş müsbət 
ədalətli dəyərlərlə məhdudlaşır. 

Bankın balans üzrə məruz qaldığı kredit riskinin maksimal səviyyəsi, adətən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatda maliyyə 
aktivlərinin balans dəyərində əks olunur. Potensial kredit riskinin azaldılması üçün aktiv və öhdəliklərin əvəzləşdirilməsi 
imkanı böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Kredit riski girov təminatı və kreditin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 7, 8, 9, 10 və 
11 saylı Qeydlərdə göstərilən digər tədbirlər vasitəsilə azaldılır.

Kredit riskinin monitorinqi məqsədləri üçün Bazar Əməliyyatları Departamentinin işçiləri müştərinin fəaliyyətinin və 
maliyyə göstəricilərinin ətraflı təhlili əsasında müntəzəm olaraq hesabatlar hazırlayırlar. Ödəmə qabiliyyəti aşağı olan 
müştərilər ilə bağlı əhəmiyyətli risklər haqqında məlumat İdarə Heyətinin nəzərinə çatdırılır və onun tərəfindən təhlil 
edilir.

Bankın Bazar Əməliyyatları Departamenti kredit qalıqlarının ödəmə müddətləri üzrə təhlil aparır və vaxtı keçmiş kreditlərə 
xüsusi nəzarət edir. Bununla əlaqədar olaraq, rəhbərlik 7, 9, 10 və 11 saylı Qeydlərdə göstərildiyi kimi kreditlərin ödəmə 
müddətləri və kredit riski haqqında məlumatları təqdim edir. 
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Rezident banklara verilmiş kreditlər aşağıdakı qaydada təsnifləşdirilir:

- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri
- Sonuncu instansiya kreditləri
- Hökumət zəmanəti ilə verilmiş kreditlər 
- Subordinasiya kreditləri

Bank ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızlarını aşağıdakı qaydada təsnifləşdirmişdir:

Yüksək reytinqli – bura dövr ərzində kredit şərtlərində heç bir dəyişiklik olmayan, ödəniş müddətində gecikmə olmayan dövlət 
qiymətli kağızları aid edilir.

Qeyri-standart reytinqli - bura dövr ərzində kredit şərtlərinə dəyişiklik edilən, əsas və faiz borclarında gecikmələr olmayan 
dövlət qiymətli kağızları aid edilir.

Bankın kredit siyasətinə uyğun olaraq kredit portfeli daxilində reytinqlər dəqiq və ardıcıl şəkildə tətbiq edilir. Müvafiq risk 
reytinqləri müntəzəm qaydada qiymətləndirilir və yenidən baxılır. 

Bazar riski. Bank bazardakı ümumi və spesifik dəyişikliklərə məruz qalan (a) valyuta və (b) faiz dərəcəsi üzrə açıq mövqelər 
ilə əlaqədar bazar risklərinə məruz qalır. Rəhbərlik qəbul edilə bilən risklərin səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu 
limitlərə hər gün nəzarət edir. Buna baxmayaraq, bu cür yanaşmadan istifadə edilməsi bazarda daha əhəmiyyətli dəyişikliklərin 
baş verdiyi halda, müəyyən edilmiş limitlərdən artıq zərərlərin yaranmasının qarşısını almır.

Valyuta riski. Xarici valyuta riski xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsi nəticəsində maliyyə aktivinin baza valyutasında 
dəyərinin dəyişməsi riskidir. Bankın aktivlərinin dəyəri aktivlərin valyuta strukturundan asılı olaraq əsas xarici valyutaların 
məzənnələrinin dəyişməsi riskinə məruz qalır. 

Bankın valyuta aktivləri əsasən ABŞ dolları, Avro və Funt sterlinq ilə saxlanılır. Valyuta aktivlərinin valyuta kompozisiyası 
Bankın İdarə Heyətinin 10 iyul 2012-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta 
aktivlərinin idarə edilməsi üzrə Əsas İstiqamətlər” ilə müəyyən olunmuşdur. Bu sənəd Bankda valyuta riskinin idarə edilməsinə 
görə cavabdeh olan Bazar əməliyyatları departamenti üçün əsas kimi istifadə edilir. Bundan əlavə, həmin departament İdarə 
Heyəti tərəfindən təsdiqlənmiş əsasnaməsinə müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir.

Valyuta riski valyuta səbətinin diversifikasiyası və aşağıdakı parametrlərin müəyyən edilməsi ilə idarə olunur: 

• idarə olunan valyutalar;

• idarə olunan hər bir valyutanın cəmi valyuta aktivlərinin tərkibində maksimal payı (baza valyutası üçün minimal 
məbləğ). 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın monetar aktiv və öhdəlikləri üzrə məruz qaldığı valyuta riskinin ümumi təhlili aşağıdakı 
cədvəldə əks olunur:

Min Azərbaycan Manatı ilə AZN ABŞ dolları Avro Funt 
sterlinq XBH Digər Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 202 2,919,893 2,357,837 538,587 - 107 5,816,626
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
hesablaşmalar - - - - 185,975 - 185,975
Ticarət qiymətli kağızları - 3,011,734 178,631 232,451 - - 3,422,816
Rezident banklara verilmiş kreditlər 3,005,993 376,854 - - - - 3,382,847
İnvestisiya qiymətli kağızları 157,871 - - - - - 157,871
Dövlətin borc öhdəliyi 225,732 - - - - - 225,732
Sair maliyyə aktivləri 1,503 1,886 - - - - 3,389

Cəmi maliyyə aktivləri 3,391,301 6,310,367 2,536,468 771,038 185,975 107 13,195,256
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Min Azərbaycan Manatı ilə AZN ABŞ dolları Avro Funt 
sterlinq XBH Digər Cəmi

Maliyyə öhdəlikləri

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 9,777,522 - - - - - 9,777,522

Kredit təşkilatları qarşısında 
öhdəliklər 723,989 120,959 24,358 4 - - 869,310

Hökumət idarələri qarşısında 
öhdəliklər 2,245,795 58,520 29,021 14,855 - 107 2,348,298

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 14,301 3 1 - - - 14,305

Buraxılmış borc qiymətli kağızları 119,930 - - - - - 119,930

Beynəlxalq maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər 1,000 3,239 - - - - 4,239

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 656 - - - 197,619 - 198,275

Sair maliyyə öhdəlikləri 1,101 1,804 2,557 - - 84 5,546

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 12,884,294 184,525 55,937 14,859 197,619 191 13,337,425
Törəmə maliyyə alətləri - 59,296 (39,509) (8,461) - (11,908) (582)
Xalis balans mövqeyi (9,492,993) 6,185,138 2,441,022 747,718 (11,644) (11,992) (142,751)

Yuxarıda göstərilən törəmə maliyyə alətləri monetar maliyyə aktivləri və ya öhdəlikləridir, lakin Bankın ümumi riskini əks 
etdirmək məqsədilə ayrıca təqdim edilir.

31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın monetar aktiv və öhdəlikləri üzrə məruz qaldığı valyuta riskinin ümumi təhlil aşağıdakı 
cədvəldə əks olunur:

Min Azərbaycan Manatı ilə
AZN ABŞ 

dollar
Avro Funt 

sterlinq
XBH Digər Cəmi

Maliyyə aktivləri

Pul vəsaitləri və onların 
ekvivalentləri

269 4,380,872 1,858,281 442,981 - 101 6,682,504

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
hesablaşmalar

- - - - 185,029 - 185,029

Ticarət qiymətli kağızları - 1,176,207 230,746 99,386 - - 1,506,339

Rezident banklara verilmiş kreditlər 2,080,159 - - - - - 2,080,159

İnvestisiya qiymətli kağızları 163,962 197,521 - - - - 361,483

Dövlətin borc öhdəliyi 221,095 - - - - - 221,095

Sair maliyyə aktivləri 1,832 - - - - - 1,832

Cəmi maliyyə aktivləri 2,467,317 5,754,600 2,089,027 542,367 185,029 101 11,038,441
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Min Azərbaycan Manatı ilə
AZN ABŞ 

dollar
Avro Funt 

sterlinq
XBH Digər Cəmi

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və 
sikkələr

7,658,486 - - - - - 7,658,486

Kredit təşkilatları qarşısında 
öhdəliklər 

653,642 183,155 26,413 4,487 - - 867,697

Hökumət idarələri qarşısında 
öhdəliklər

2,389,071 109,034 347 4,671 - 101 2,503,224

Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 4,674 3 1 - - - 4,678
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 50,185 - - - - - 50,185
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında 
öhdəliklər

153 3,616 - - - - 3,769

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər

659 - - - 207,514 - 208,173

Sair maliyyə öhdəlikləri 504 25 1,199 - - 77 1,805

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 10,757,374 295,833 27,960 9,158 207,514 178 11,298,017
Törəmə maliyyə alətləri - 62,168 (45,470) (7,019) - (7,891) 1,788
Xalis balans mövqeyi (8,290,057) 5,520,935 2,015,597 526,190 (22,485) (7,968) (257,788)

Törəmə maliyyə alətləri üzrə məbləğlər Bankın qarşı tərəfin mövqeyinin əvəzləşdirilməsindən və ödənilməsindən əvvəl 
almaq (mənfi məbləğ) və ya satmaq (mənfi məbləğ) barədə razılıq əldə etdiyi müvafiq valyutanın hesabat dövrünün sonuna 
ədalətli dəyərini əks etdirir. Valyutalar üzrə ümumi məbləğlər 30 saylı Qeyddə göstərilir. Xalis ümumi məbləğ valyuta törəmə 
maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərini əks etdirir. Yuxarıdakı cədvələ yalnız pul aktivləri və öhdəlikləri daxildir.

Bütün digər dəyişənlərin sabit qalması şərtilə, hesabat dövrünün sonuna Bankın funksional valyutasına tətbiq edilən valyuta 
məzənnələrindəki mümkün dəyişikliklər nəticəsində mənfəət/zərər və kapitalda dəyişikliklər aşağıdakı cədvəldə əks etdirilir:

2012
Min Azərbaycan Manatı ilə ABŞ dollar Avro Funt sterlinq XBH Digər

Məzənnədə 1% artım 61,851 24,410 7,477 (116) (120)
Məzənnədə 5% artım 309,255 122,051 37,386 (582) (600)
Məzənnədə 10% artım 618,514 244,102 74,772 (1,164) (1,199)
Məzənnədə 1% azalma (61,851) (24,410) (7,477) 116 120
Məzənnədə 5% azalma (309,255) (122,051) (37,386) 582 600
Məzənnədə 10% azalma (618,514) (244,102) (74,772) 1,164 1,199

2011
Min Azərbaycan Manatı ilə ABŞ dolları Avro Funt sterlinq XBH Digər

Məzənnədə 1% artım 55,209 20,156 5,262 (225) (80)
Məzənnədə 5% artım 276,047 100,780 26,310 (1,124) (398)
Məzənnədə 10% artım 552,094 201,560 52,619 (2,249) (797)
Məzənnədə 1% azalma (55,209) (20,156) (5,262) 225 80
Məzənnədə 5% azalma (276,047) (100,780) (26,310) 1,124 398
Məzənnədə 10% azalma (552,094) (201,560) (52,619) 2,249 797

Risk yalnız Bankın əməliyyat valyutasından fərqli valyutalarda ifadə olunan pul qalıqları üçün hesablanmışdır.  
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Faiz dərəcəsi riski. Bank bazar faiz dərəcələrinin dəyişməsinin onun maliyyə vəziyyətinə və pul vəsaitlərinin hərəkətinə təsiri 
ilə əlaqədar riskə məruz qalır. Bu cür dəyişikliklər nəticəsində faiz marjaları arta bilər, lakin faiz dərəcələri üzrə gözlənilməyən 
dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə faiz marjaları həmçinin azala və ya zərərin yaranmasına səbəb ola bilər. 
Faiz dərəcəsi riskinin idarə edilməsində əsas məqsəd investisiya qaydalarına uyğun olaraq qəbul edilə bilən risk limitlərinə 
riayət etmək şərtilə, investisiya üzrə sabit gəlirliliyin təmin edilməsindən ibarətdir. Rəhbərlik faiz dərəcələrinin dəyişməsinin 
qəbul edilə bilən səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə hər gün nəzarət edir.    

Aşağıdakı cədvəldə Bankın məruz qaldığı faiz dərəcəsi riski üzrə ümumi təhlil əks olunur. Aşağıdakı cədvəldə Bankın cəmi 
maliyyə aktiv və öhdəlikləri müqavilə üzrə faiz dərəcələrinin dəyişməsi tarixlərinə və ya ödəmə tarixlərinə görə (bunlardan 
hansı daha tez olarsa) təsnifləşdirilir.

Min Azərbaycan Manatı ilə
Tələb 

edilənədək və 1 
aydan az

1-6 ay 
ərzində

6-12 ay 
ərzində

1-5 il 
ərzində

Faizsiz Cəmi

31 dekabr 2012-ci il
Cəmi maliyyə aktivləri 6,286,715 3,621,259 75,485 3,112,396 99,476 13,195,331
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 2,471,428 3,323 3,647 194,016 10,665,668 13,338,082
31 dekabr 2012-ci il tarixinə
xalis həssaslıq çatışmazlığı 3,815,287 3,617,936 71,838 2,918,380 (10,566,192) (142,751)

31 dekabr 2011-ci il
Cəmi maliyyə aktivləri 5,931,133 2,331,662 283,819 2,389,567 104,393 11,040,574  
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 52,119 4,522 5,138 200,348 11,036,235 11,298,362
31 dekabr 2011-ci il tarixinə
xalis həssaslıq çatışmazlığı 5,879,014 2,327,140 278,681 2,189,219 (10,931,842) (257,788)

Bankın bütün borc alətləri üzrə faiz dərəcələrinə 5 il ərzində yenidən baxılır (2011-ci il: bütün borc alətləri üzrə faiz 
dərəcələrinə 5 il ərzində yenidən baxılır).

Bank öz maliyyə alətləri üzrə faiz dərəcələrinə nəzarət edir. Bankın yüksək rəhbərliyi tərəfindən təhlil edilmiş hesabatlara 
əsaslanan müvafiq hesabat tarixinə olan faiz dərəcələri aşağıdakı cədvəldə göstərilir: Qiymətli kağızlar üzrə faiz dərəcələri 
hesabat tarixinə bazar qiymətlərinə əsasən ödəniş müddətinə qədər olan gəlirliyi əks etdirir:

İllik %
31/12/2012

AZN ABŞ 
dolları

Avro Funt 
sterlinq

XBH Digər 

Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri - 0.20 0.08 - - -
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - - - - 0.11 -
Ticarət qiymətli kağızları - 1.22 1.78 1.46 - -
Rezident banklara verilmiş kreditlər 4.26 2.56 - - - -
İnvestisiya qiymətli kağızları 0.95 - - - -
Dövlətin borc öhdəliyi 2.00 - - - - -
Sair maliyyə aktivləri: -

- İşçilərə verilmiş kreditlər 11.00 - - - - -

Öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 1.97 - - - - -
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında
öhdəliklər - 1.00 - - - -

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə
öhdəliklər - - - - 0.50 -
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Yuxarıdakı cədvəldə göstərilən “-“ işarəsi Bankın müvafiq valyutada aktiv və öhdəliklərə malik olmadığını bildirir.

İllik %
31/12/2011

AZN ABŞ 
dolları

Avro Funt 
sterlinq

XBH Digər 

Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri            -  0.21 0.19 - -   -
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - - - - 0.40 -
Ticarət qiymətli kağızları - 1.12 2.96 - - 4.16
Rezident banklara verilmiş kreditlər 3.90 - - - - -
İnvestisiya qiymətli kağızları 0.95 0.17 - - - -
Dövlətin borc öhdəliyi 2.00 - - - - -
Sair maliyyə aktivləri:
- İşçilərə verilmiş kreditlər    11.00 - - - - -

Öhdəliklər
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 2.89 - - - - -
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər - 1.00 - - - -
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar 
üzrə öhdəliklər - - - - 0.50 -

Coğrafi risk təmərküzləşməsi. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təmərküzləşmə 
təhlili aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Azərbaycan İƏİT-yə üzv olan 

ölkələr
Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 99,238 5,717,388 5,816,626
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - 185,975 185,975
Ticarət qiymətli kağızları - 3,422,816 3,422,816
Rezident banklara verilmiş kreditlər 3,382,847 - 3,382,847
İnvestisiya qiymətli kağızları 157,871 - 157,871
Dövlətin borc öhdəliyi 225,732 - 225,732
Sair maliyyə aktivləri 1,503 1,961 3,464

Cəmi maliyyə aktivləri 3,867,191 9,328,140 13,195,331

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 9,777,522 - 9,777,522
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 869,310 - 869,310
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2,348,298 - 2,348,298
Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 14,305 - 14,305
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 119,930 - 119,930
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər - 4,239 4,239
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər - 198,275 198,275
Sair maliyyə öhdəlikləri 1,184 5,019 6,203

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 13,130,549 207,533 13,338,082

Balans üzrə maliyyə alətlərinin xalis mövqeyi (9,263,358) 9,120,606 (142,751)
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Aktivlər və öhdəliklər qarşı tərəfin fəaliyyət göstərdiyi ölkə üzrə təsnifləşdirilmişdir.

31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təmərküzləşmə təhlili aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Azərbaycan İƏİT-yə üzv olan 

ölkələr
Cəmi

Maliyyə aktivləri
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 100,928 6,581,576 6,682,504
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar - 185,029 185,029
Ticarət qiymətli kağızları - 1,506,339 1,506,339
Rezident banklara verilmiş kreditlər 2,080,159 - 2,080,159
İnvestisiya qiymətli kağızları 163,962 197,521 361,483
Dövlətin borc öhdəliyi 221,095 - 221,095
Sair maliyyə aktivləri 1,921 2,044 3,965

Cəmi maliyyə aktivləri 2,568,065 8,472,509 11,040,574

Maliyyə öhdəlikləri
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 7,658,486 - 7,658,486
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 867,697 - 867,697
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2,503,224 - 2,503,224
Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 4,678 - 4,678
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 50,185 - 50,185
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər - 3,769 3,769
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər - 208,173 208,173
Sair maliyyə öhdəlikləri 581 1,569 2,150

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 11,084,851 213,511 11,298,362

Balans üzrə maliyyə alətlərinin xalis mövqeyi (8,516,786) 8,258,998 (257,788)

Likvidlik riski. Likvidlik riski adi və ya fövqəladə şəraitdə ödəniş tarixi çatanda Bankın ödənişlə bağlı öhdəliklərini yerinə 
yetirə bilməməsi riskidir. Bank tərəfindən likvidlik riskinin idarə olunması hər bir şəraitdə Bankın öhdəliklərini ödəmək üçün 
likvidliyin lazımi səviyyədə saxlanılmasına əsaslanır. 

Pul siyasətinin həyata keçirilməsi və ölkədaxili maliyyə sabitliyinin təmin edilməsi kimi Bankın prioritet məqsədlərinə 
nail olmaq üçün vaxtında müdaxilə etmək məqsədilə Bank valyuta aktivlərindən likvid əməliyyat tranşı formalaşdırıb. 
Bankın likvid əməliyyat valyuta aktivləri aşağıdakı mənbələr üzrə valyuta tələbatını qarşılamaq üçün kifayət edir: valyuta 
müdaxilələri, üç aylıq idxal həcmində xarici ticarətin maliyyələşdirilməsi, ölkənin qısa-müddətli xarici borcu. Likvidlik 
riskinin idarə edilməsi likvid aktivlərinin müəyyən edilməsi və investisiya müddətində valyuta aktivlərini minimal likvidlik 
limitlərinin müəyyən edilməsindən ibarətdir. 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə öhdəliklərin müqavilə üzrə ödəmə müddətlərinə görə təsnifləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə 
göstərilir. Cədvəldə göstərilən məbləğlər diskont edilməmiş pul vəsaitlərinin hərəkətini əks etdirir. Maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda əks etdirilən məbləğ diskont edilmiş pul vəsaitlərinə əsaslandığına görə onlar diskont edilməmiş pul vəsaitlərinin 
hərəkətindən fərqlənir. Törəmə maliyyə alətləri müqavilə üzrə ödəniləcək və ya alınacaq məbləğlərə daxildir (Bankın ödəniş 
müddətinə qədər törəmələr üzrə mövqeyini bağlamağı planlaşdırdığı hallar istisna olmaqla). Bu halda törəmələr gözlənilən 
pul vəsaitlərinin hərəkəti əsasında daxil edilir.

Aşağıdakı cədvəldə müqavilə üzrə ödəniş müddətləri əsasında balans dəyəri üzrə əks etdirilmiş qeyri-törəmə maliyyə 
aktivlərinin ödəniş müddətləri üzrə təhlil göstərilir (maliyyə öhdəlikləri üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə bağlı zərurət 
yarandığı təqdirdə asanlıqla realizasiya edilə bilən aktivlər istisna olmaqla). Belə maliyyə aktivləri gözlənilən satış tarixi 
əsasında ödəniş müddəti üzrə təhlilə daxil edilir. Dəyərsizləşmiş kreditlər (dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat çıxılmaqla və gözlənilən 
pul vəsaitlərinin axınına əsasən) balans dəyəri üzrə cədvələ daxil edilir. Törəmələr müqavilədə nəzərdə tutulan ödəniş 
müddətləri əsasında göstərilir.
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Ödəniləcək məbləğ sabit olmadıqda, cədvəldə göstərilən məbləğlər hesabat dövrünün sonuna mövcud olan şərtlərə əsasən 
müəyyən edilir. Valyuta ödənişləri hesabat dövrünün sonuna mövcud olan spot məzənnədən istifadə etməklə çevrilir. 

31 dekabr 2012-ci il tarixinə maliyyə alətlərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Tələb 

edilənədək və 1 
aydan az

1-6 ay 
ərzində

6-12 ay 
ərzində

1-5 il 
ərzində

5 ildən çox Cəmi

Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2,926,992 2,889,634 - - - 5,816,626
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
hesablaşmalar - 21 - - 185,954 185,975
Ticarət qiymətli kağızları 3,422,816 - - - - 3,422,816
Rezident banklara verilmiş kreditlər 32,994 731,554 75,460 1,059,026 1,483,813 3,382,847
İnvestisiya qiymətli kağızları - - - 40,000 117,871 157,871
Dövlətin borc öhdəliyi - - - - 225,732 225,732
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ - 28,915 4,552 - - 33,467
- ödəniləcək məbləğ - (28,865) (4,527) - - (33,392)
Sair maliyyə aktivləri 3,389 - - - - 3,389

Cəmi 6,386,191 3,621,259 75,485 1,099,026 2,013,370 13,195,331

Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 9,777,522 - - - - 9,777,522
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 869,310 - - - - 869,310
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2,348,298 - - - - 2,348,298
Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 14,305 - - - - 14,305
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 120,000 - - - - 120,000
Beynəlxalq maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər 1,128 196 196 1,616 1,283 4,419

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 1,057 2,775 3,170 5,413 185,860 198,275

Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ - (49,521) (30,680) - - (80,201)
- ödəniləcək məbləğ - 49,885 30,973 - - 80,858
Sair maliyyə öhdəlikləri 5,546 - - - - 5,546

Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi 
potensial gələcək ödənişlər 13,137,166 3,335 3,659 7,029 187,143 13,338,332

Maliyyə alətləri üzrə likvidlik 
çatışmazlığı (6,750,975) 3,617,924 71,826 1,091,997 1,826,227 (143,001)
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31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə öhdəliklərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir::

Min Azərbaycan Manatı ilə
Tələb 

edilənədək və 1 
aydan az

1-6 ay 
ərzində

6-12 ay 
ərzində

1-5 il 
ərzində

5 ildən çox Cəmi

Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 4,390,908 2,291,596 - - - 6,682,504
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
hesablaşmalar - 57 - - 184,972 185,029

Ticarət qiymətli kağızları 1,506,339 - - - - 1,506,339
Rezident banklara verilmiş kreditlər 133,231     41,006     86,384     900,929     918,609    2,080,159
İnvestisiya qiymətli kağızları - - 197,521 40,004 123,958 361,483
Dövlətin borc öhdəliyi - - - - 221,095 221,095
Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ 79,767 - - - - 79,767
- ödəniləcək məbləğ (77,634) - - - - (77,634)
Sair maliyyə aktivləri 1,832 - - - - 1,832

Cəmi 6,034,443 2,332,659 283,905 940,933 1,448,634 11,040,574

Öhdəliklər
Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 7,658,486 - - - - 7,658,486
Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 867,697 - - - - 867,697
Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 2,503,224 - - - - 2,503,224
Digər təşkilatlar qarşısında öhdəliklər 4,678 - - - - 4,678
Buraxılmış borc qiymətli kağızları 50,335 - - - - 50,335
Beynəlxalq maliyyə institutları 
qarşısında öhdəliklər 283 196 196 2,023 1,286 3,984

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 1,651 4,338 4,954 11,713 185,924 208,580

Brutto tənzimlənən forvardlar:
- alınacaq məbləğ (8,786)  (17,123) - - - (25,909)
- ödəniləcək məbləğ        8,987     17,268 - - -       26,255
Sair maliyyə öhdəlikləri 788 145 872 - - 1,805

Maliyyə öhdəlikləri üzrə cəmi 
potensial gələcək ödənişlər 11,087,343 4,824 6,022 13,736 187,210 11,299,135

Maliyyə alətləri üzrə likvidlik 
çatışmazlığı (5,052,900) 2,327,835 277,883 927,197 1,261,424 (258,561)

Bank likvidliyin idarə edilməsi üçün yuxarıda göstərilən diskontlaşdırmanı nəzərə almadan öhdəliklərin ödəmə müddətləri üzrə 
yuxarıda göstərilən təhlildən istifadə etmir. Bunun əvəzində, Bank aşağıda göstərildiyi kimi gözlənilən ödəmə müddətlərinə 
və likvidlik çatışmazlığına nəzarət edir: 
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31 dekabr 2012-ci və 31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə alətlərinin ödəmə müddətlərinə görə təhlili aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
Tələb 

edilənədək və 1 
aydan az

1-6 ay 
ərzində

6-12 ay 
ərzində

1-5 il 
ərzində

5 ildən 
çox

Cəmi

31 dekabr 2012-ci il
Cəmi maliyyə aktivləri 6,386,191 3,621,259 75,485 1,099,026 2,013,370 13,195,331
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 13,137,096 3,323 3,647 6,885 187,131 13,338,082

31 dekabr 2012-ci il tarixinə ödəmə 
müddətinə əsaslanan xalis həssaslıq 
çatışmazlığı

(6,750,905) 3,617,936 71,838 1,092,141 1,826,239 (142,751)

31 dekabr 2011-ci il
Cəmi maliyyə aktivləri 6,034,443 2,332,659 283,905 940,933 1,448,634 11,040,574
Cəmi maliyyə öhdəlikləri 11,087,193 4,811 6,010 13,556 186,792 11,298,362

31 dekabr 2011-ci il tarixinə ödəmə 
müddətinə əsaslanan xalis həssaslıq 
çatışmazlığı

(5,052,750) 2,327,848 277,895 927,377 1,261,842 (257,788)

Rəhbərlik tərəfindən aparılan likvidlik təhlillərinə əsasən satıla bilən investisiya qiymətli kağızları “tələb edilənədək və 1 
aydan az” kateqoriyasına daxil edilmişdir.

Rəhbərlik hesab edir ki, Bankın dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr, eləcə də kredit təşkilatları və hökumət idarələri 
qarşısında bütün öhdəlikləri “tələb edilənədək” statusuna malik olmasına baxmayaraq, həmin öhdəliklərin xarakteri və 
Bankın keçmiş təcrübəsi göstərir ki, belə öhdəliklərin tam şəkildə yerinə yetirilməsi qısa müddətdə tələb edilməyəcək və 
buna görə də Bankın fəaliyyəti üçün uzunmüddətli və sabit maliyyə mənbəyi yaradır.

28. Kapitalın İdarə Edilməsi

Bankın kapitalı onun bütün öhdəlikləri çıxıldıqdan sonra aktivlərinin qalan hissəsidir.

Kapitalın idarə olunmasında məqsəd Bankın iqtisadi müstəqilliyinin və fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin təmin edilməsi 
üçün kapitalın müvafiq səviyyədə saxlanılmasından ibarətdir. Bank, idarə olunan məcmu kapitalın maliyyə vəziyyəti haqqında 
hesabatda göstərilən kapital olduğunu hesab edir.

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı” haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda (“Qanun”) nəzərdə tutulan 
nizamnamə kapitalı və minimal kapital ehtiyatları istisna olmaqla, mərkəzi bank kimi Bank üçün kənar qurumların tələbləri 
mövcud deyil. 

22 saylı Qeyddə göstərildiyi kimi, 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın nizamnamə kapitalı 10,000 min AZN təşkil etmişdir 
(31 dekabr 2011-ci il: 10,000 min AZN).

Qanunun 10.3 maddəsinə uyğun olaraq kapital ehtiyatları Bank tərəfindən tədavülə buraxılmış nağd milli valyutanın 15 faizi 
miqdarında müəyyən edilir və hesabat ilinin mənfəətindən ayırmalar hesabına formalaşdırılmalıdır. Azərbaycan manatının 
məzənnəsinin və qızılın dəyərinin dəyişməsi ilə əlaqədar hesabat ili ərzində Bankın xarici valyutada və qızılda olan aktiv və 
öhdəliklərinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində yaranan fərq məcmu gəlir haqqında hesabatda əks olunur və bu fərq 
kapital ehtiyatları üzrə normativin hesablanması zamanı nəzərə alınmır. Kapital ehtiyatları formalaşdıqdan sonra Bankın 
reallaşdırılmış mənfəətinin sərbəst qalığı Dövlət büdcəsinə köçürülməlidir.
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31 dekabr 2011-ci il tarixinə Bankın kapital ehtiyatları Qanunla nəzərdə tutulmuş normativlərə uyğun tam formalaşmadığından, 
2012-ci il ərzində dövlət büdcəsinə köçürmələr edilməmişdir. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə Bankın kapital ehtiyatları Qanunla 
nəzərdə tutulmuş normativlərə uyğun tam formalaşmadığından, dövlət büdcəsinə köçürmələr üzrə hər hansı öhdəlik qeydə 
alınmamışdır. 

29. Şərti Öhdəliklər

Məhkəmə prosedurları.  Vaxtaşırı olaraq və adi fəaliyyət gedişində Banka qarşı irəli sürülə biləcək iddialarla əlaqədar, Bank 
rəhbərliyi öz təxminlərinə və daxili peşəkarların məsləhətlərinə əsasən hesab edir ki, bu iddialarla bağlı heç bir əhəmiyyətli 
zərər baş verməyəcəkdir və müvafiq olaraq hazırkı maliyyə hesabatlarında hər hansı ehtiyat yaradılmamışdır. 

Əməliyyat lizinqi ilə bağlı öhdəliklər. 31 dekabr 2012-ci və 2011-ci il tarixlərinə Bankın ləğv oluna bilməyən əməliyyat 
lizinqi ilə bağlı əhəmiyyətli öhdəlikləri olmamışdır.

30. Törəmə Maliyyə Alətləri

Qeyd

31/12/2012 31/12/2011

Min Azərbaycan Manatı ilə

Müsbət 
ədalətli 
dəyərlə 

göstərilən 
müqavilələr

Mənfi 
ədalətli 
dəyərlə 

göstərilən 
müqavilələr

Müsbət 
ədalətli 
dəyərlə 

göstərilən 
müqavilələr

Mənfi 
ədalətli 
dəyərlə 

göstərilən 
müqavilələr

Valyuta forvardları: hesabat dövrünün sonuna 
ədalətli dəyər 31

- Hesablaşma zamanı alınacaq ABŞ dolları (+) 27,413 59,046 62,390 21,545

- Hesablaşma zamanı ödəniləcək ABŞ dolları (-) (6,004) (21,160) (17,233) (4,534)

- Hesablaşma zamanı alınacaq Avro (+) 15 18,286 11,032 4,364

- Hesablaşma zamanı ödəniləcək Avro (-) (18,726) (39,084) (49,796) (11,070)

- Hesablaşma zamanı alınacaq Funt sterlinq (+) 5,111 - 3,552 -

- Hesablaşma zamanı ödəniləcək Funt sterlinq (-) - (13,571) (7,163) (3,408)

- Hesablaşma zamanı alınacaq digər valyutalar (+) 927 2,871 2,793 -

- Hesablaşma zamanı ödəniləcək digər valyutalar (-) (8,661) (7,045) (3,442) (7,242)

Valyuta forvard müqavilələrinin xalis ədalətli 
dəyəri 13, 21 75 (657) 2,133 (345)

Xarici valyutada olan törəmə maliyyə alətləri ilə əməliyyatlar adətən birjadankənar bazarda standart müqavilələrə əsasən 
peşəkar iştirakçılar ilə həyata keçirilir. Törəmə maliyyə alətləri bazar faiz dərəcələrinin, valyuta məzənnələrinin dəyişməsi və 
bu alətlər ilə bağlı digər dəyişkən amillər nəticəsində potensial əlverişli (aktivlər) və ya əlverişsiz (öhdəliklər) şərtlərə malik 
olur. Törəmə maliyyə alətlərinin ümumi ədalətli dəyəri vaxtaşırı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər.
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31. Maliyyə Alətlərinin Ədalətli Dəyəri

(a) Amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri.

Amortizasiya edilmiş dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə
31/12/2012 31/12/2011

Balans 
dəyəri

Ədalətli 
dəyər

Balans 
dəyəri

Ədalətli 
dəyər

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

- Nağd pul 99,238 99,238 100,928 100,928

- Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər 5,717,388 5,717,388 6,581,576 6,581,576

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 185,975 185,975 185,029 185,029

Rezident banklara verilmiş kreditlər

- Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər 2,479,728 2,479,728 1,530,817 1,530,817

- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri 650,369 650,369 549,342 549,342

  - Subordinasiya kreditləri 252,750 252,750 - -

  - Sonuncu instansiya kreditləri - - - -

İnvestisiya qiymətli kağızları

- AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar 117,871 105,845 123,958 108,987

- ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri - - 197,521 197,521

Dövlətin borc öhdəliyi 225,732 225,732 221,095 221,095

Sair maliyyə aktivləri

- Satılmış ticarət qiymətli kağızları üzrə alınacaq məbləğlər 1,886 1,886 - -

- İşçilərə verilmiş kreditlər 1,340 1,340 1,601 1,601

- Xarici valyuta ilə dilinq əməlilyyatları üzrə alınmış 
avanslar 79 79 154 154

- Sair maliyyə aktivləri 84 84 77 77

CƏMİ AMORTİZASİYA EDİLMİŞ DƏYƏRLƏ 
QEYDƏ ALINAN MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 9,732,440 9,720,414 9,492,098 9,477,127
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Min Azərbaycan Manatı ilə
31/12/2012 31/12/2011

Balans 
dəyəri

Ədalətli 
dəyər

Balans 
dəyəri

Ədalətli 
dəyər

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

Dövriyyədə olan əskinaslar və sikkələr 9,777,522 9,777,522 7,658,486 7,658,486

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər 

- Cari hesablar 740,539 740,539 725,701 725,701

- Məcburi ehtiyatlar 128,064 128,064 100,726 100,726

- Bloklaşdırılmış hesablar 707 707 336 336

- REPO əməliyyatları - - 40,934 40,934

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər

- AR Mərkəzi Xəzinədarlığına ödəniləcək məbləğlər 2,179,547 2,179,547 2,360,519 2,360,519

- AR Dövlət Neft Fonduna ödəniləcək məbləğlər 156,670 156,670 133,919 133,919

- Digər tələb olunanadək depozitlər 12,081 12,081 8,786 8,786

Sair təşkilatlar qarşısında öhdəliklər

- İctimai təşkilatlar 14,168 14,168 4,473 4,473

- Digər maliyyə institutları 136 136 186 186

- Sair 1 1 19 19

Buraxılmış borc qiymətli kağızları

- Qısamüddətli notlar 119,930 119,930 50,185 50,185

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər

- Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş 
borc vəsaitləri 3,214 3,214 3,591 3,591

- Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər 1,025 1,025 178 178

BVF qarşısında öhdəliklər

- BVF-nin cari hesabları 656 656 659 659

- BVF-dən alınmış kreditlər 12,415 12,415 22,598         22,598

- XBH paylaması 185,204 185,204 184,916 184,916

Sair maliyyə öhdəlikləri

- Ödənilməkdə olan məbləğlər 3,737 3,737 581 581
- Alınmış ticarət qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək 
məbləğlər 1,672 1,672 588 588

- Xarici valyutanın alınması üçün avanslar 137 137 636 636

CƏMİ AMORTİZASİYA EDİLMİŞ DƏYƏRLƏ 
QEYDƏ ALINAN MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 13,337,425 13,337,425 11,298,017 11,298,017
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(b) Ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətlərinin ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası üzrə təhlili.

Ədalətli dəyərlə qeydə alınan maliyyə alətləri üzrə ədalətli dəyərin kateqoriyalar üzrə təsnifləşdirildiyi   ədalətli dəyər 
iyerarxiyasının səviyyələri aşağıda göstərilir:

31/12/2012 31/12/2011

Min Azərbaycan Manatı ilə

Fəal bazar 
qiyməti  

(Səviyyə 1) 

Müşahidə edilən 
bazar məlumat-
larından istifadə 
edən qiymətlən-

dirmə üsulu 
(Səviyyə 2)

Fəal bazar 
qiyməti  

(Səviyyə 1) 

Müşahidə edilən 
bazar məlumat-
larından istifadə 
edən qiymətlən-

dirmə üsulu 
(Səviyyə 2)

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 
Ticarət qiymətli kağızları 3,422,816 - 1,506,339 -
Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 40,000 - 40,004 -
Valyuta forvard müqavilələri - 75 - 2,133

CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ QEYDƏ 
ALINAN MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 3,462,816 75 1,546,343 2,133

Maliyyə alətlərini ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə iyerarxiyası üzrə kateqoriyalara bölmək üçün rəhbərlik peşəkar 
mülahizələr irəli sürür. Ədalətli dəyərlə qiymətləndirmə üçün əhəmiyyətli dərəcədə düzəlişlər tələb edən müşahidə edilə bilən 
məlumatlardan istifadə edilərsə, bu qiymətləndirmə Səviyyə 3-ə aid edilir. İstifadə edilən ilkin məlumatların əhəmiyyətliliyi 
ədalətli dəyərlə müqayisədə tam şəkildə qiymətləndirilir.

Min Azərbaycan Manatı ilə

31/12/2011 31/12/2010
Müşahidə edilən bazar 

məlumatlarından istifadə 
edən qiymətləndirmə 

üsulu (Səviyyə 2)

Müşahidə edilən bazar 
məlumatlarından istifadə 

edən qiymətləndirmə 
üsulu (Səviyyə 2)

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 
- Valyuta forvard müqavilələri 657 345

CƏMİ ƏDALƏTLİ DƏYƏRLƏ QEYDƏ ALINAN 
MALİYYƏ ÖHDƏLIKLƏRİ 657 345

(c) Ədalətli dəyəri müəyyən edərkən istifadə edilən üsullar və ehtimallar. 

Ədalətli dəyər məcburi satış və ya ləğvetmə halları istisna olmaqla, maraqlı tərəflər arasında cari əməliyyat zamanı maliyyə 
alətinin mübadilə edilə bildiyi məbləği əks etdirir və ən yaxşı olaraq fəal bazar qiyməti ilə təsdiqlənir. Bazar qiymətləri 
mövcud olmadıqda, Bank qiymətləndirmə üsullarından istifadə etmişdir. Fəal bazar qiyməti olmayan dəyişkən faizli maliyyə 
alətlərinin ədalətli dəyəri təxminən onların balans dəyərinə bərabərdir. Fəal bazar qiyməti olmayan sabit faizli maliyyə 
alətlərinin ədalətli dəyəri analoji kredit riskinə və ödəmə müddətinə malik yeni alətlər üçün mövcud faiz dərəcələrini tətbiq 
etməklə diskont edilmiş gələcək pul vəsaitlərinin hərəkəti metoduna əsaslanır. Qiymətləndirmə üsulundan istifadə etməklə 
valyuta forvard müqavilələrinin ədalətli dəyərini müəyyən edərkən rəhbərlik valyuta məzənnələrinin gözlənildiyi kimi 
dəyişəcəyini fərz etmişdir və müqavilələrin icra edildiyi tarixlərə həmin məzənnələr qiymətləndirmə üsulu üçün əsas kimi 
istifadə edilən məzənnələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməyəcəkdir.
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İstifadə edilmiş diskont dərəcələri maliyyə alətinin valyutasından, ödəmə müddətindən və qarşı tərəfin kredit riskindən asılıdır:

31/12/2012 31/12/2011

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
- Qeyri-rezident kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş vəsaitlər illik 0% - 0.5% illik 0.09% - 0.24% 
Ticarət qiymətli kağızları
- Agentlik notları illik 0% -5.50% illik 0% -5.25%
- ABŞ Xəzinədarlıq notları illik 0.13% - 2.63% illik 0.13% - 3.50%
- Dövlət istiqrazları illik 0.50% - 6.75% illik 0.50% - 6.75%
- Beynəlxalq maliyyə qurumları tərəfindən buraxılmış notlar illik 0.37% - 6.00% illik 0.51% - 4.50%
- Regional nümayəndəlik notları illik 0% illik 0% - 0.94%
- Böyük Britaniyanın Xəzinədarlıq notları illik 0% - 3.75% illik 0% - 6.59%
- Korporativ istiqrazlar illik 1.25% - 5.25% illik 0.78% - 4.10%

Rezident banklara verilmiş kreditlər
- Hökumət zəmanəti ilə verilən kreditlər illik 2.56% - 5.50% illik 3.00% - 5.50%
- Yenidən maliyyələşdirmə kreditləri illik 2.00% - 6.00% illik 2.00% - 5.69%
- Subordinasiya kreditləri illik 6.00% -
- Sonuncu instansiya kreditləri illik 2.00% illik 2.00%
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar illik 0.11% illik  0.40%
İnvestisiya qiymətli kağızları
- AR Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılmış istiqrazlar illik 0.15% - 2.00% illik 0.15% - 2.00%
- ABŞ hökumətinin xəzinə öhdəlikləri - Illik 0.38% - 1.38%
Dövlətin borc öhdəliyi illik 2.00% illik 2.00%
Sair maliyyə aktivləri
- İşçilərə verilmiş kreditlər illik 11.00% illik 11.00%
Buraxılmış borc qiymətli kağızları illik 1.20% - 2.74% illik 2.79% - 2.99%
Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər
- Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc 
vəsaitləri illik 1.00% illik 1.00%

- Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər illik 1.00% illik 1.00%
BVF qarşısında öhdəliklər illik 0.50% illik 0.50%
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32. Maliyyə Alətlərinin Qiymətləndirmə Kateqoriyaları üzrə Təqdim Edilməsi

39 saylı MUBS “Maliyyə Alətləri: Tanınması və Qiymətləndirilməsi” uyğun olaraq Qrup maliyyə aktivlərini aşağıdakı 
kateqoriyalara təsnifləşdirir: (a) kreditlər və debitor borcları; (b) satıla bilən maliyyə aktivləri; (c) ödəniş tarixinədək 
saxlanılan maliyyə aktivləri və (d) mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə aktivləri (“MZƏD”). 
“Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks etdirilən maliyyə aktivləri” kateqoriyası iki alt-kateqoriyaya bölünür: 
(i) ilkin uçot zamanı bu kateqoriyaya aid edilmiş aktivlər və (ii) satış üçün maliyyə aktivləri. 31 dekabr 2012-ci il tarixinə 
maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən qiymətləndirmə kateqoriyalarının üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə 
göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Kreditlər 
və debitor 

borcları

Satış üçün 
maliyyə 

aktivləri

 Ödəniş 
 tarixinədək 

saxlanılan
 maliyyə  
aktivləri

Cəmi

AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 5,816,626 - - 5,816,626
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 185,975 - - 185,975
Ticarət qiymətli kağızları - 3,422,816 - 3,422,816
Rezident banklara verilmiş kreditlər 3,382,847 - - 3,382,847
İnvestisiya qiymətli kağızları 157,871 - - 157,871
Dövlətin borc öhdəliyi 225,732 - - 225,732
Sair maliyyə aktivləri 3,389 75 - 3,464

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 9,772,440 3,422,891 - 13,195,331

31 dekabr 2011-ci il tarixinə maliyyə aktivlərinin növləri ilə yuxarıda qeyd edilən qiymətləndirmə kateqoriyalarının 
üzləşdirilməsi aşağıdakı cədvəldə göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

Kreditlər 
və debitor 

borcları

Satış üçün 
maliyyə 

aktivləri

Ödəniş 
tarixinədək 

saxlanılan 
maliyyə aktivləri

Cəmi

AKTİVLƏR
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 6,682,504 - - 6,682,504
Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə hesablaşmalar 185,029 - - 185,029
Ticarət qiymətli kağızları - 1,506,339 - 1,506,339
Rezident banklara verilmiş kreditlər 2,080,159 - - 2,080,159
İnvestisiya qiymətli kağızları 163,962 - 197,521 361,483
Dövlətin borc öhdəliyi 221,095 - - 221,095
Sair maliyyə aktivləri 1,832 2,133 - 3,965

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 9,334,581 1,508,472 197,521 11,040,574

31 dekabr 2012-ci və 31 dekabr 2011-ci il tarixlərinə törəmə maliyyə alətləri istisna olmaqla, Bankın bütün maliyyə öhdəlikləri 
amortizasiya edilmiş dəyərlə uçota alınmışdır. Törəmə maliyyə alətləri  “mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərlə əks 
etdirilən maliyyə alətləri” kimi təsnifləşdirilir.
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33. Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar

Tərəflər o zaman əlaqəli hesab olunur ki, onlar birbaşa və ya dolayı yolla bir və ya bir neçə qrupun nəzarəti altında olsun 
və ya onlardan biri digərinə nəzarət edə bilsin və yaxud maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı qərar qəbul edərkən digər 
tərəfə əhəmiyyətli təsir göstərə bilsin. Əlaqəli tərəflər ilə hər-hansı mümkün münasibətlər nəzərdən keçirilərkən, həmin 
münasibətlərin mahiyyətinin onların hüquqi formasından üstünlüyü prinsipi tətbiq olunur.

Əlaqəli tərəflər öz aralarında əlaqəli olmayan tərəflərin apara bilmədiyi əməliyyatları həyata keçirə bilər. Bununla yanaşı, 
əlaqəli tərəflər arasında aparılan əməliyyatların şərtləri, müddətləri və məbləğləri əlaqəli olmayan tərəflər arasında aparılan 
əməliyyatlarla eyni olmaya bilər.

5 saylı Qeyddə açıqlandığı kimi, Bank yenidən işlənmiş 24 saylı MUBS “Əlaqəli tərəflər barədə açıqlamalar” Standartını 
vaxtından əvvəl qəbul etmişdir və dövlət müəssisələri ilə bağlı əhəmiyyətli olmayan qalıqlar və əməliyyatlara dair məlumatların 
açıqlanmamasına icazə verən istisnanı tətbiq etmişdir.

“Digər əlaqəli tərəflərə” Azərbaycan İpoteka Fondu (“AİF”) və Maliyyə Monitorinqi Xidməti (“MMX”) daxildir. 
Qanunvericilikdə tələb olunduğu kimi, Bank AİF üzərində nəzarətçisi kimi çıxış etsə də, AİF və maliyyələşdirilməsi Bank 
tərəfindən həyata keçirilən MMX-nın aktiv və öhdəlikləri üzərində mülkiyyət hüququna və onların fəaliyyətlərindən əldə 
edilən iqtisadi faydalarda hüquqlara malik deyildir. 4 saylı Qeydə baxın.

31 dekabr 2012-ci və 31 dekabr 2011-ci il tarixlərinə əlaqəli tərəflərlə aparılmış əməliyyatlar üzrə qalıqlar aşağıdakı kimidir: 

31/12/2012 31/12/2011

Min Azərbaycan Manatı ilə

Azərbaycan 
hökuməti 

və dövlətin 
nəzarəti 

altında olan 
müəssisələr

Əsas idarə 
heyəti

Digər 
əlaqəli 

tərəflər

Azərbaycan 
hökuməti 

və dövlətin 
nəzarəti 

altında olan 
müəssisələr

Əsas idarə 
heyəti

Digər 
əlaqəli 

tərəflər

Kreditlər və avanslar (müqavilə üzrə 
illik faiz dərəcəsi: illik 3 - 11%) 1,132,705 32 - 955,818 41 -

Kreditlər və avansların 
dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar (7,605) - - (1,645) - -

İnvestisiya qiymətli kağızları 
(müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi: 
illik 0.15 – 2.00%)

162,166 - - 168,257 - -

İnvestisiya qiymətli kağızlarının 
dəyərsizləşməsi üzrə ehtiyatlar (4,295) - - (4,295) - -

Dövlətin borc öhdəliyi 225,732 - - 221,095 - -
Sair aktivlər - - 326 - - 827
Kredit təşkilatları qarşısında 
öhdəliklər (faizsiz) 52,563 - - 120,850 - -

Hökumət idarələri qarşısında 
öhdəliklər (faizsiz) 2,346,118 - 2,180 2,500,166 - 3,058

Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə 
əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 
(müqavilə üzrə illik faiz dərəcəsi: 
illik 0. 5%)

198,275 - - 208,173 - -

Beynəlxalq maliyyə institutlari 
qarşisinda öhdəliklər (müqavilə 
üzrə illik faiz dərəcəsi: illik 1.0%)

4,239 - - 3,591 - -
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2012-ci və 2011-ci illər üzrə əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlardan yaranan gəlir və xərclər aşağıda göstərilir:

Min Azərbaycan Manatı ilə

              2012             2011
Azərbaycan 

hökuməti 
və dövlətin 

nəzarəti 
altında olan 
müəssisələr

Əsas 
idarə 

heyəti

Digər 
əlaqəli 

tərəflər

Azərbaycan 
hökuməti 

və dövlətin 
nəzarəti 

altında olan 
müəssisələr

Əsas 
idarə 

heyəti

Digər 
əlaqəli 

tərəflər

Kreditlər və avanslar üzrə faiz 
gəlirləri 34,854 2 - 32,533 2 -

İnvestisiya qiymətli kağızları üzrə 
faiz gəlirləri 1,051 - 515 1,117 - 431

Dövlətin borc öhdəliyi üzrə faiz 
gəlirləri 4,636 - - 4,624 - -

Kreditlərin dəyərsizləşməsi üzrə 
ehtiyatlar 5,960 - - 40 - -

İnzibati və sair əməliyyat xərcləri - 819 1,319 - 801 3,350

Rəhbərliyə ödənişlər haqqında məlumat aşağıda təqdim edilir:

       2012        2011

Min Azərbaycan Manatı ilə
Xərclər Hesablanmış 

öhdəliklər
Xərclər Hesablanmış 

öhdəliklər

Qısamüddətli ödənişlər:

- Əmək haqları 819 - 801 -

Cəmi 819 - 801 -

2012-ci il ərzində Azərbaycan Hökumətinin Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməliyyatları üzrə öhdəliklərlə bağlı 9,815 min 
AZN (2011-ci il: 15,153 min AZN) məbləğində ödəniş edilmişdir.



Аzərbаycаn Rеspubliкаsının Mərkəzi Bankı
Azərbaycan, Bakı, AZ1014, R. Behbudov küç., 32

Telefon (994 12) 493 11 22
Faks (994 12) 493 55 41

www.cbar.az 






