Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
qəbul etdiyi normativ xarakterli aktların
Reyestri
№

Normativ aktların adı

Qəbul edildiyi tarix

Əlavə və
dəyişikliklər

Qüvvədən düşdüyü tarix

1

Bankların açılması və fəaliyyətinə xitam 07.06.1993-cü il
verilməsi Qaydaları

MB İH-nin 09.11.1996-cı
il tarixli 26 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

2

Bankların fəaliyyətinin tənzim edilməsi
Qaydaları Bankların fəaliyyətinin tənzim
edilməsi Qaydası

MB İH-nin 20.02.1995ci il və 30.12.1995-ci il
tarixli yeni
qaydalarının qəbulu ilə
əlaqədar qüvvəsini
itirmişdir

3

Xarici valyuta əməliyyatları aparmaq üçün 28.09.1992-ci il
banklara lisenziyaların verilməsi Qaydaları

MB İH-nin 25.02.2002-ci
il tarixli 4 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

4

Azərbaycan Respublikasında
kəndli(f e r mer ) t əs ər rüf a tl ar m m
kreditləşdirilməsi və
maliyyələşdirilməsi Qaydaları

05.01.1993-cü il

MB İH-nin 25.02.2002-cı
il tarixli 4 №li qərarı ilə
q ü v v ə s i n i itirmişdir

5

Azərbaycan Respublikasında açılan
hesablaşma, cari, büdcə və müxbir
hesabları haqqında Təlimat

18.03.1993-cü il

M B İ H - n i n
01.11.1997-ci il tarixli
19 №li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir

31.05.1993-cü il
16.02.1995-ci il

Qeydlər

6

Nağdsız hesablaşmalar haqqında
Əsasnamə

7

Respublikadan kənar və respublika daxili 15.01.1993-cü il
banklar arasında hesablaşmalar aparılması
Qaydaları

8

Respublikanın bank idarələrində
mühasibat uçotu və hesabatı
aparılması Qaydaları

15.01.1993-cü il

9

X a l q t ə s ə r r üf a t md a k a s s a
əməliyyatlarının aparılması Qaydaları

06.04.1993-cü il

10

Respublikanın bank idarələrində
emissiya kassa işinə, pul hasilatının
inkassasiya və qiymətli şeylərin
daşınmasına dair Təlimat

13.04.1993-cü il

11

Azərbaycan Respublikasında bank
idarələrinin binalarında kassa
qovşağının layihələşdirilməsi və
qurulması üçün texniki təbblər

24.05.1993-cü il

12

Azərbaycan Respublikasında ehtiyat 24.05.1993-cü il
fondları olmayan bank idarələrinin
binalarının texniki cəhətdən
möhkəmləndirilməsi və mühafizə yanğın
siqnalizasiyası vasitələri ilə təchiz
olunması barədə tələblər

23.02.1993-cü il

M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
8 №li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir
MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
4 №li qərarı ilə
q ü v v ə s i n i itirmişdir
M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
№li qərarı il qüvvəsini
itirmişdir
Hüquqi əhəmiyyətini
itirdiyindən reyestrdən
çıxarılmışdır
MB İH-nin
10.04.2002-ci il tarixli
7 №li qərarı il
29.04.2002-ci ildə
qüvvəsini itirmişdir
M B İ H - n i n
01.11.1997-ci il tarixli
19 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir
M B İ H - n i n
01.11.1997-ci il tarixli
19 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

13

Azərbaycan Respublikası ərazisindəki
fiziki şəxslər - rezidentlər və qeyrirezidentlər tərəfindən nağd xarici
valyutanın alınıb satılması haqqında
Təlimat

22.09.1994-cü il

M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
8 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

14

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
23.11.1994-cü il
Bankının hesablaşma-kassa
mərkəzlərində emissiya əməliyyatlarının
aparılması Qaydaları

MB İH-nin
30.12.2000-ci il tarixli
29 №li qərarı il
01.02.2000-ci il
tarixdən qüvvəsini
itirmişdir

15

Azərbaycan Respublikasın rezidentləri 09.03.1995-ci il
tərəfmdən xarici valyuta əməliyyatlarının
aparılması Qaydaları

MB İH-nin 03.05.97-ci
il tarixli 7 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

16

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Valyuta ehtiyatların
yaradılması, istifadə olunması
Qaydaları
Respublikada pul dövriyyəsini
sabitləşdirmə tədbirləri haqqında

16.05.1995-ci il

15.01.2001-ci ildən
etibarən hüquqi
əhəmiyyətini itirmişdir

27.06.1995-ci il
№ 03-18/237
Reys. № 01

Bu məktula 10.07.
Hüquqi əhəmiyyətini
1995-ci il və 21.06. itirdiyindən reyestrdən
1996-cı il tarixlərdə çıxarılmışdır
düzəlişlər edilmişdir

17

18

Bankların rəhbərləri dəyişdikdə onları
05.07.1995,
imzaladıqları sənədbr attestasiya
№ 02-11/733,
keçdiklərini təsdiq edən sənəd
Reys. № 02
olmayınca icraya qəbul edilməməsi barədə
göstəriş

19

Mərkəzi Bankın 27.06.95-ci il tarixli
03-18/237 №-li məktubuna dəyişikliklər
edilməsi barədə.

10.07.1995,n 0319/256, reys. № 03

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

20

1995-ci il avqustun 1-i tarixinə bütün
bankların nizamnamə fondunun
minimum məbbğinin 20 min ABŞ
dollarına ekvivalent məbbğə
çatdırılması barədə göstəriş.

13.07.1995,0210/754, reys. № 04

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

21

13.07.1995, 02-10/754 №li məktuba
düzəlişlər edilməsi barədə.

17.07.1995,n 0211/768, reys.№ 05

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

22

"Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının 07.06.93-cü il 1 №-li
bankların açılması fəaliyyətinə xitam
verilməsi qaydalarına" 5 n-li əlavə
13.07.1995-ci il tarixli 02-10/754 №№li
məktubunda dəyişikliklər barədə

21.07.95, no 0211/807, reys. № 06

MBİH-nin09.11.96-cı
il tarixli 26 №li qərarı
ilə qüvvəsini
itirmişdir.
MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

Hüquqi və fiziki şəxs rezident və qeyrirezidentlərin Azərbaycan
Respublikasının müvəkkil banklarında
xarici valyutada hesab-larının rejimi.

10.08.1995, № 05/
2998, reys. . № 8

23

24

27.07.1995,0210/848, reys. № 07

01.09.1995-ci il ta- MB İH-nin 03.05.97-ci
rixdə (reys.13-a və il tarixli 7 №li qərarı ilə
04.10.1995-ci il ta- qüvvəsini itirmişdir
rixdə (reys. 18-a)
əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir

25

Xarici valyuta və xarici əməliyyatlar
üzrə hesablaşmalar haqqında.

09.08.1995, № 0428/413 reys. № 09

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

26

Müvəkkil banklar tərəfindən qeyrirezidentlərə Azərbaycan Respublikası
milli valyutasında hesabların açılması
və aparılması Qaydaları.

09.08.1995, № 04- Bu qaydalara MB
28/411 reys. № 10 İH- n i n 11.09.99cu il tarixli qərarı ilə
dəyişikliklər
edilmişdir. reys. №2
132

MB İH- nin
29.11.2006-cı il tarixli
36 №li qərarı ilə
29.12.2006-cı il
tarixdən qüvvəsini
itirmişdir

27

Rezident, qeyri-rezident hüquqi və
fiziki şəxslərə xarici valyutada hesab
açmaq Qaydası.

09.08.1995, . №2
04-28/412 reys. №
11

MB İH- nin
18.03.2002-ci il tarixli 6
№li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir

28

Ehti yat fondlarının yalnız öz
məqsədbrinə xərclənməsi barədə.

28.08.1995, . №2
02-11/962 reys. №
12

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

29

"Digər debitorlar və kreditorlar adlı
hesabda vəsaitbrin uçota alınması
qaydaları"

04.09.1995, № 0428/437 reys. № 13

MB İH- nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

30

Hüquqi və fiziki şəxs rezidentlərin
respublikanın müvəkkil banklarnda
xarici valyutada hesablarının rejimi
haqqında 10.08.1995, 05-2998 №li
Təlimata (reys.08) dəyişikliklər barədə.

01.09.1995, №
05/3172/v, reys. №
13"a"

M B İ H - nin
13.05.1997-ci il tarixli
7 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

31

Azərbaycan Respublikasının bütün
banklarında nizamnamə fondların
düzgün formalaşdırılması barədə.

11.09.1995, 021/1017 reys. № 14

32

Məcburi ehtiyat fondlarının artırılması
barədə(10%-15%)

13.09.95,0210/1030. Reys № 15

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

33

"04.09.1995-ci il tarixli 904 №li
"Digər debitorlar və kreditorlar
hesabına" əlavələr edilməsi barədə.

22.09.1995, no 0428/460 reys. № 16

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

34

1995-ci il 16 fevral tarixli 2 n-Iİ
"Bankların fəaliyyətini tənzimlənməsi
Qaydaları"na 2 n-li əlavə

27.09.1995, №0210/1086 reys. № 17

Qaydaları 30.12.1995ci il tarixdə yeni
redaksiyada qəbul
edilməsi il əlaqədar
qüvvəsini itirmişdir

35

1995-ci il 27 sentyabr tarixli 0210/1086 №məcburi eyhtiyatlar
normaları ilə bağlı məktuba
dəyişikliklər.

04.10.1995,
№ 02-10/1110
reys. № 2 18

36

10.08.95 tarixli 05/2998 saylı "Hüquqi və 04.10.95, №05/
fiziki şəxs rezident və qeyri-rezidentlərin 3309, reys. № 18"a"
Azərbaycan Respublikası müvəkkil
banklarında xarici valyuta hesablarının
rejimi haqqında" Təlimata əlavə

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir
M B İ H - n i n
03.05.1997-ci il tarixli
7 №li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir

37

Səhm buraxmayan səhmdar bankları
nizamnamə fondunun formalaşdırılması
barədə

10.10.1995, № 0210/1124, reys. № 19

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

38

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının 22 iyun 1994-cü il tarixli
"Azərbaycan Respublikasının bankları
arasında hesablaşmaların təşkili
haqqında" Əsasnaməyə dəyişikliklər
edilməsi barədə.

10.10.1995, № 1103/125, reys. № 20

MB İH 19.10.1996-cı il
tarixli 24 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

39

07.06.93-cü il tarixli 1 .n°-li
24.10.95. № 02"Bankların açılması və fəaliyyətinə xitam 10/1178, reys. №21
verilməsi Qaydaları"na 6 №-li əlavə

MB İH 09.11.96-cı il 26
№qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir.

40

10 avqust 1995-ci il tarixli 08-05 saylı
hüquqi və fiziki şəxs rezident və qeyrir e z i d e n t l ə r i n A z ə r b a yc a n
Respublikasının müvəkkil banklarında
xarici valyuta hesablarının rejimi
haqqında Təlimata dəyişiklilər.

MB İH 03.05.97-ci il
tarixli 7 №qərarı il
qüvvəsini itirmişdir.

41

09.08. 1995-ci il tarixli "Azərbaycan
31.10.1995, № 04Respublikasının milli valyutasında
28/489 "a", reys. №
hesabların açılması və aparılması
23
Qaydaları"na və 09.08. 1995-ci il tarixli
04-28/411 no-li məktuba dəyişiklilər.

42

Qeyri-rezidentlər hüquqi və fiziki şəxsbr
tərəfmdən xarici valyutanı respublikaya
gətirilməsi və göndərilməsi,
respublikadan çıxarılması və
köçürülməsi qaydaları.

01.11.1995,
№ 05/3369,
reys. № 22

16.11.1995, reys. №24
Dövlət Gömrük
Komitəsi il
razılaşdırılmışdır

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol №0 4 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

43

"Bank idarlərində faizlərin
27.11.1995, reys. №25
hesablanması və onların mühasibat uçotu
hesabları üzrə əks etdirilməsi qaydaları".

MB İH 14.02.2001-ci il
tarixli 7 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

44

A z ə r b a yc a n R e s p u b l i k a s ı n
kommersiya bankları üçün hesablar
planı

11.12.1995. № 0428/520, reys. №
25"a"

Mərkəzi Bankın 24.02.
1997-ci il tarixli 042 8 / 5 2 №li məktubu ilə
qüvvədən d ü ş m ü ş
h e s a b edilmişdir

45

Kreditin təmin edilməsi üçün qəbul
olunmuş girovdan istifadə mexanizmi
barədə.

22.12.1995, № 0211/1400 reys. № 26

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

46

Bankların nizamnamə fondunun formalaşdırılması barədə

22.12.1995, № 0210/1404, reys. № 27

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

47

Nizamnamə fondunun artırılması barədə 22.12.1995,
02-10/1403
reys. № 28

48

Kassa dövriyyəsi haqqında 747 və 748
saylı statistik hesabatların tərtibi
qaydası üzrə metodiki göstəriş.

23.12.1995,
reys. № 29

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04)qüvvəsini
itirmişdir
MB-ın 14.01.98-ci il 11 tarixli İH-nin qərarı ilə
tarixli 03-02/2 №li (Protokol № 28)
məktubu ilə 747
qüvvədən düşüb
saylı (on günlük)
statistik hesabatlar
ləğv olunub

49

"Bankların fəaliyyətinin tənzimlənməsi
Qaydaları"- yeni redaksiyada

30.12.1995-ci il.
reys № 29"a"

MB İH 24.08.96-cı il
tarixli 18 № qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

50

"Kredit auksionları haqqında
müvəqqəti Əsasnamə".

MB İH-nin 10.02.
1996-cı il tarixli 4 №li qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
reys. № 30

M B İ H - n i n
03.04.1997-ci il tarixli
5 №-li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir.

51

Azərbaycan Respublikasın
26.02.1996-cı il.
büdcəsinin gəlirləri və xərcləri barədə bank 04,28/32,
idarələrindən qəbul olunmuş hesabatlar
reys. № 30 "a"
haqqında

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

52

1995-ci ilin yekununa görə yaranmış
04.03.1996,
mənfəətin mühasibat uçotu haqqında (980, № 04-28/38,
950)
reys -№31

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №0 4 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

53

Ödəyicinin hesabından vəsaitin
mübahisəsiz silinməsi Qaydası.

04.03.1996,
reys. № 32

M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
8 №qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir.

54

Bankların nizamnamə fondunun 25.03.19
formalaşdırılması barədə.

25.03.1996, № 0210/272 reys. № 32"a"

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

55

Fiziki şəxslərin bankların payçıları
(səhmdarları) sırasına daxil olmaların
xüsusiyyətləri barədə (ərizələrin
notariatda təsdiq edilməsi barədə
göstəriş)

05.04.1996, № 0211/311 reys.
№ 32"b"

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol № 04)
mək-tubun axırıncı
abzası qüvvəsini
itirmişdir

56

Müvəkkil banklara mal satışından əldə
09.04.1996,
edilmiş nağd manat hasilatların
№ 05/570,
nağdsız xarici valyutaya konvertasiya
reys 33.
edilməsi hüququnun verilməsi barədə
Mərkəzi Bankın 15.04.1994-cü il tarixli,
05/1239 saylı məktubımım qüvvəsinin
itirilməsi barədə

57

Bank aktivlərinin təsnifatı haqqında
müvəqqəti Qaydalar.

MB İH-nin 10.04.
1996-cı il tarixli
9 №-li qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
reys № 34.

M B İ H - n i n
09.11.1996-cı il tarixli
26 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

58

Bankların əmanətləri üzrə əməliyyatlar
aparılması Qaydaları.

17.04.1996, № 0211/366
reys. № 35

MB İH-nin
03.04.2001-ci il tarixli
13 №-li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

59

"Azərbaycan Respublikasında ehtiyat
fondları olmayan bank idarlərinin
binalarının texniki cəhətdən
möhkəmbndirilməsi və mühafizə
yanğın siqnalizasiya vasitləri ilə təchiz
olunması barədə"

29.04.1996,
reys. № 36

M B İ H - n i n
01.11.1997-ci il tarixli
19 №-li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

60

Yeni yaradılan banklar üçün 1996-cı il
mayın 1-dən nizamnamə kapitalın
minimum məbbği 1,25 mln. ABŞ
dolları ekvivalenti səviyyəsində
müəyyən edilməsi barədə

21.05.1996, № 0211/529,
reys. № 37

MBİH-nin09.11.96-cı
il tarixli 25 №qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

61

Az ər ba yc a n Re sp u bl ik as ın da
banklararası hesablaşmalar haqqında
Qaydalar

23.05.1996,
reys. № 37"a"

MB İH-nin
29.01.2001-ci il tarixli
4 №qərarı il qüvvəsini
itirmişdir

62

Hesablaşma-kassa mərkəzlərinin
"Elektron ödəniş sistemi şəbəkəsində
fəaliyyət reqlamenti haqqında
Qaydalar"

23.05.1996,
reys. № 37 "b"

MB İH-nin
29.01.2001-ci il tarixli
4 №-li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

63

Azərbaycan Respublikası Milli
Bankının hesablaşma şəbəkəsində
elektron bank sənədbrinin mühafizəsi
Qaydaları

23.05.1996,
reys. № 37 "v"

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

64

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankında və onun tabeliyindəki
idarlərdə kargüzarlıq işinin təşkili və
aparılması haqqında Təlimat

24.05.96,
reys. № 38

MB İH-nin
15.02.1997-ci il tarixli
2 №li qərarı il qüvvəsini
itirmişdir.

65

Azərbaycan Respublikasının bankları
17.06.1996,
arasında hesablaşmaların təşkili
№ 11-04/204
haqqında Əsasnaməyə dəyişiklilər barədə reys. № 39

MB İH-nin
19.10.1996-cı il tarixli
24 №li qərarı il qüvvəsini
itirmişdir.

66

Bankların minimum nizamnamə fondu
haqqında

20.06.1996,
№02-11/606,
reys. № 40

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol № 0 4 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

67

"Respublikada pul dövriyyəsini sabitləşdirmək tədbirbri haqqında" 1995- c i
i l 2 7 i yu n t a r i x l i mə k t u b a
dəyişikliklər barədə

21.06.1996,
№ 03-10/184,
reys. № 41

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir

68

Azərbaycan Respublikasın
rezidentləri tərəfindən xarici valyuta
əməli yyatları aparılması barədə
09.03.1995-ci il tarixli 14 saylı
Təlimatmm 3.1-ci bəndi və
26.02.1996-cı il tarixli 05/409 saylı
məktubımım qüvvədən düşməsi
barədə.

20.06.96,
№ 05/ 950
reys № 41 "a"

69

1995-ci il 30 dekabr tarixli 2 №li
"Bankların fəaliyyətinin tənzimlənməsi
Qaydaları"na 1 n-li əlavə

25.06.1996,
№ 02-11/625.
Reys № 42

70

Bankların vergiyə cəlb olunan mənfəəti
barədə

26.06.1996,
№ 02-11/627,
reys. № 42 "a"

71

25.06.1996-cı il tarixli 02-11/625 n-Iİ
məktuba (30.12.1995-ci il tarixli
Qaydaların 1 n li əlavəsi) dəyişiklik
edilməsi barədə

28.06. 96-cı il
tarixli.
№ 02-11634,
reys. № 43

M B İ H - n i n
24.08.1996-cı il tarixli
18 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir
MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№ 04) qüvvəsini
itirmişdir
M B İ H - n i n
24.08.1996-cı il tarixli
18 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

72

73

2 saylı kartotekaya ödəniş sənədlərinin
qəbulımım dayandırılması barədə.

29.06.1996,
№ 11-04/208
reys. № 44
1996-cı il 21 iyun tarixli 03-10/184 JMb-li 01.07.1996,
məktuba əlavə (banklarda əlavə
№ 03-10/189,
hesabların açılması qaydaları və ssuda
reys. № 45
h e s a b ı n a n a ğ d yo l l a v ə s a i t i n
verilməsinə qadağanlar)

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

74

"nağd xarici valyutanın və xarici
valyutada qiymətli kağızların müvəkkil
banklar tərəfmdən Azərbaycan
Respublikasına gətirilməsi və
respublikadan çıxarılması qaydaları
haqqında" Təlimat

01.07.1996, tfo
05/1030 "a", reys. №
46 Dövlət Kömrük
Komitəsi ilə
razılaşdırılmışdır

MB İH-nin 28.06.
1998-ci iltarixli
3 №li qərarı ilə
Təlimatın
11,12,13 və 14-cü
bəndlərində
"rüsum" sözü
"yığım" sözü ilə
əvəz edilmişdir

75

Yanacaq-sürtgü materiallarının satış
sisteminin təkmilləşdirilməsi barədə

19.07.1996,
№03-02/212
reys. № 47

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

76

Bankların vergiyə cəlb olunan
mənfəətinin miqdarının
dəyişməsi
haqqında (Qanımvericilikdə edilən
dəyişikliklər barədə məlumat)

25.07.1996,0211/696a, reys. № 48

77

Ssuda hesabından nağd pulla avans
krediti hesabına kənd təsərrüfatı
məhsulları tədarük etməyə icazə
verilməsi barədə.

06.08.1996,
№03 -10/228
reys. № 49

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir
MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

Mərkəzi Bankın 01.07.1996-cı il tarixli
03-10/189 saylı məktubıma əlavə
(banklarda əlavə hesabların açılması
barədə)
Kredit təşkilatlarmm fəaliyyətbrinin
tənzimbnməsi Qaydaları.

05.09.1996,
№03-10/252
reys. № 50

80

Dövlət qısamüddətli istiqraz
vərəqlərinin buraxılışlarına xidmət
göstərilməsi və onların dövriyyəsi,
onların aparılan əməliyyatlarm mühasibat uçotu qaydası haqqında müvəqqəti Əsasnamə

MB İH-nin 20.09.
1996-cı il tarixli
21 №li qərarı,
reys № 52

MB İH-nin
11.01.1997-ci il tarixli
1 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

81

Kredit təşkilatlarmm fəaliyyətbrinin
tənzimlənməsinin 2 №li Qaydaların
tətbiqi haqqında

MB İH-nin
24.08.96-ci il tarixli
18 № qərarı.
reys № 53

MB İH-nin 21.05.1997ci il tarixli 8 №li qərarı
ilə qüvvəsini itirmişdir.

82

Əmək haqqının məhsulım maya
dəyərinə daxil edilməsində mövcud
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması
haqqında ölkə Prezidenti sərəncammm
icrası barədə

30.09.1996, № 0310/271,
reys. № 54

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

83

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının pul nişanlarının ödəmə
qabiliyyətinin müəyyən edilməsi və
zədələnmiş pul nişanların
dəyişdirilməsi Qaydaları

MB İH-nin 24.08.
1996-cı il tarixli 18
№li qərarı ilə təsdiq
edilmişdir.
reys.№ 55

M B İ H - n i n
29.12.2001-ci il tarixli
26 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

78

79

MB İH-nin 24.08.
1996-ci il tarixli
8 №li qərarı il
təsdiq edilmişdir.
reys. № 51

MB İH-nin
01.11.1997-ci il tarixli
Qaydaların qəbulu ilə
qüvvəsini itirmişdir.
M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
8 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir.

84

Azərbaycan Respublikasın
ərazisində kommersiya bankları
t ə r ə f md ə n q i ym ə t l i k a ğ ı z l a r ı
buraxılması və qeydiyyatı qaydaları
haqqında Təlimatının tətbiqi haqqında.

24.10.1996,
№14/2-38, Reys.
№ 2 56

M B İ H - n i n
16.07.1997-ci il tarixli
12 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

85

Azərbaycan Respublikasının ərazisində
kommersiya bankları tərəfindən
qiymətli kağızların buraxılması və
qeydiyyatı qaydaları haqqında Təlimat

MB İH-nin 24.08.
1996-cı il tarixli
18 №li qərarı.
reys. № 57

M B İ H - n i n
16.07.1997-ci il tarixli
12 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir.

86

Azərbaycan Respublikasında kredit
təşkilatları arasında hesablaşmaların
təşkili Qaydaları.

MBİH-nin 19.10.
1996-ci il tarixli
24 №li qərarı.
reys. № 58

MB İH-nin
29.01.2001-ci il tarixli
4 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

87

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının tədavüldən çıxarılmış pul
nişanlarının məhv edilməsi Qaydaları.

MBİH-nin 19.10.
1996-cı il tarixli
24 №li qərarı.
reys. № 59

M B İ H - n i n
29.12.2001-ci il tarixli
26 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

88

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının nağd pul ehtiyat fondunun
yaradılması Qaydaları.

MB İH-nin
19.10.1996-cıil
tarixli 24 №li qərarı
reys. №60

M B İ H - n i n
29.12.2001-ci il tarixli
26 №-li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

89

Respublikadaxili hesablaşmaların
aparılması üçün qabağcadan ödəmə
formasına dair müvəqqəti Qaydalar.

MBİH-nin 29.10.
1996-cı il tarixli
24 №li qərarı.
reys №61

M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
8 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir.

90

Respublikadaxili hesablaşmaların
aparılması üçün akkreditiv formasına
dair müvəqqəti Qaydalar

MBİH-nin 19.10.
1996-cı il tarixli
24 №li qərarı.
reys. № 62

M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
8 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

91

Qabaqcadan ödəmə və akkreditiv
formasına dair müvəqqəti Qaydalar

MBİH-nin 19.10.
1996-cı il tarixli
24 №li qərarı
Reys. № 62a
28.10.1996,
reys. № 63

92

Kredit təşkilatlarmm mühasibat
b a l a n s l a r ı n d a x a r i c i v a l yu t a
hesablarının qiymətləndirilməsi
haqqında Qaydalar.

93

Azərbaycan Respublikası ərazisində
müvəkkil bankların açıq valyuta
mövqeyi üzrə limitlərinin müəyyən
edilməsi Qaydaları

28.10.1996,
reys. № 64

94

İqtisadiyyatda qarşılıqlı
hesablaşmalarda yaranmış vəziyyətin
aradan qaldırılması və maliyyə
intizamının möhkəmləndirilməsi
tədbirləri haqqında" Respublika
Prezidentinin 24.09.96-cı il tarixli
Fərmanmm icrası barədə

05.11.96,
12/02-212,
reys. № 64a

95

Kredit təşkilatlarmm, onların
filiallarının lisenziyalaşdırılması (bank
əməliyyatı üçün icazələrin verilməsi)
və fəaliyyətinin təşkili Qaydaları

MBİH-nin 09.11.
1996-cı il tarixli
26 №li qərarı.
Reys. № 65

M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
8 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir.
MB İH-nin
25.05.2001-ci il tarixli
20 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir
MBİH-nin 28.11.
1998-cı il tarixli
19 №li qərarı ilə
(reys. № 116) əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir

MB İH-nin
31.01.2001-ci il tarixli
3 №li q ər ar ı il
qüvvəsini itirmişdir

Bu qaydalara MB
İH-nin 25.02. 1997ci il, 03.07.1999-cu
il və 26. 05.1999cu il ta-rixli
qərarları ilə əlavə və
dəyi-şikliklər
edilmişdir

MB İH-nin
28.06.2004-cü il tarixli
11 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

96

Kreditlərin təsnifləşdirilməsi Qaydaları
№2/1

MBİH-nin 09.11.
1996-cı il tarixli
26 №li qərarı.
Reys. № 66

Bu qaydalara MB
İH-nin 19.08.1997ci il tarixdə 15 №li
qərarı ilə (reys. №
100) dəyişikliklər
edilmişdir

97

Azərbaycan Respublikasında elektron
ödəniş vasitələrinin (plastik kartların)
tətbiqi və istifadəsi üzrə əməliyyatlarm
tənzimlənməsinə dair Mərkəzi Bankı
müvəqqəti göstərişləri.

MBİH-nin 09.11.
1996-cı il tarixli 26
№li qərarı.
Reys. № 67

MB İH-nin
01.09.2003-cüil
tarixli 12 №li qərarı
ilə 1-ci bəndə
dəyişiklik edilmiş,
2-ci və 3-cü bəndlər
çıxarılmışdır.

MB İH-nin
28.12.2000-ci il tarixli
22 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

98

Yeni hesablar planına əlavələr və
dəyişikliklər

27.11.96,
№ 04-28/259,
reys. № 68

Mərkəzi Bankın 24.02.
1997-ci il tarixli
04-28/52 №li məktubu
ilə öz qüvvəsini itirmiş
hesab edilmişdir.

99

Nizamnamə fondunun
müəyyənləşdirilməsi.

02.12.1996,
№ 02-11/1039
reys. № 69

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

100 Azərbaycan Respublikasında kredit
təşkilatları arasında hesablaşmaları
təşkili Qaydalarının 4.2. bəndinə
izahat.

05.12. 1996,
11-03/333.
Reys. № 70.

Qaydalar ləğv
olunduğuna görə
hüquqi qüvvəsini itirib

101 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Təsərrüfat hesablı ZHKMbri haqqında Əsasnamə. MB -ı
30.11.96-cı il tarixli 27 №li qərarı ilə
təsdiq edilmişdir.

Reys. № 71.

Mərkəzi Bankı
ZHKM-nin ləğvi ilə
əlaqadar (28.09.2000-ci
il t a r i x d ə ) h ü q u q i
qüvvəsini itirmişdir

102 24.08.1996-cı il tarixli "Kredit
təşkilatlarmm fəaliyyətbrinin
tənzi mbn məsi Qa ydaları"nda
dəyişiklilər haqqında

26.12. 1996,
№02-11/1128.
Reys. №72

M B İ H - n i n
21.05.1997-ci il tarixli
8 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

103 "Respublikanın bank idarələrində və
emissiya-kassa işinə pul hasilatının
inkassasiyası və qiymətli şeylərin
daşınmasına dair" 13.04. 1993-cü il tarixli
10 saylı Təlimatm 128-133-cü
maddələrinin icrası barədə

31.01.1997-ci il
tarixli 20/2-8 №li
məktub.
Reys. № 73.

104 Azərbaycan Respublikası banklarının MB
depozit sertifikatları haqqında
müvəqqəti Əsasnamə

MBİH-nin 11.01.
1997-ci il tarixli
1 №li qərarı.
Reys. № 74

MB İH-nin 03.03.1999cu il tarixli 3 №li qərarı
ilə qüvvəsini itirmişdir.

105 Dövlət qısamüddətli istiqraz
vərəqlərinin buraxılışlarına xidmət
göstərilməsi və onların dövriyyəsi və
onlarla aparılmış əməliyyatlarm
mühasibat uçotu qaydası haqqında
Əsasnamə

MBİH-nin 11.01.
1997-ci il tarixli
qərarı
Reys. № 75

MB İH-nin 08.02.1999cu il tarixli 2 №li qərarı
ilə qüvvəsini itirmişdir.

106 A z ə r b a yc a n R e s p u b l i k a s ı
rezidentlərinin qeyri rezidentləri ilə
maliyyə əməliyyatlarma dair hesabatı
tərtib edilməsi Qaydaları.

MBİH-nin 11.01.
1997-ci il tarixli
1 №li qərarı.
Reys. №76

Mərkəzi Bankın
18.12.2013-cü il tarixli
25/4 nömrəli qərarı ilə
yeni qaydaların qəbul
edilməsi ilə əlaqədar ləğv
edilmişdir

107 Kredit təşkilatlarmdan 1997-ci il
06.02.1997, m
yanvarın 1-dən simvollar üzrə hesabat
11/03-20, reys. №77
təqdim edilməsi sxeminin tətbiq edilməsi
barədə.

108 Yeni hesablar planına bəzi dəyişikliklər
edilməsi barədə.

06.02.1997, no 0428/31 reys. №78

Mərkəzi Bankı
25. 11.1998-ciil
tarixli 11-03/249 №li
məktubu ilə hesabat
formasına dəyişiklik
edilmişdir.

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №0 4 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

109 "Azərbaycan Respublikasında xatirə
sikkələrinin buraxılması və uçota
alınması Qaydaları"

MBİH-nin 15.02.
1997-ciiltarixli2
№li qərarı.
Reys. № 79

110 Mərkəzi Bankın kargüzarlıq işinin
təşkili və aparılması qaydaları haqqında
Təlimat.

MBİH-nin 15.02.
1997-ci il tarixli
2 №li qərarı. Reys.
.№ 80

111 09.11.96-cı il tarix li Kredit
təşkilatlarmm, onların filialların
lisenziyalaşdırılması (bank əməliyyatı
üçün icazələrin verilməsi)və
fəaliyyətinin təşkili Qaydalarına
dəyişikliklər (57-ci bənd yeni red.ver.)

MB İH-nin 25.02.
1997-ci il tarixli
qərarı. Reys. № 81

MB İH-nin
01.12.2004-cüiltarixli
21 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir
Bu Qaydalara MB
İH-nin 02.03. 1999cu il tarixli qərarı
ilə əlavələr
edilmişdir

MB İH-nin
19.04.2001-ci il tarixli
14 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

112 Məcburi ehtiyat fonduna köçürmlərin
MB İH-nin 15.02.
12%-ə çatdırılması və iqtisadi
1997-ci il tarixli
normativlərin dəyişdirilməsi barədə (K-8 - 2 №li qərarı. Reys.
K-9) normativ göstəriş (26.02.1997ciiltarixlin 02-11/203)

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol №0 4 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

113 A z ə r b a yc a n R e s p u b l i k a s ı n
kommersiya bankları üçün yeni
Hesablar Planı və Keçid cədvəli

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol №0 4 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

24.02.1997, № 0428/52, reys. № 83

114 Kredit təşkilatları tərəfmdən bank
zəmanətinin verilməsi və alınması
Qaydaları.

MB İH-nin 21.02.
1997-ci il tarixli
3 №li qərarı.
Reys.№ 84

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol №
04) qüvvəsini
itirmişdir

115 Kredit auksionları haqqında müvəqqəti
Əsasnamə

MB İH-nin 03.04.
1997-ci il tarixli
5 №li qərarı. Reys
№85

M B İ H - n i n
18.11.1997-ci il tarixli
21 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

116 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının daxili nizam Qaydaları.

MB İH-nin 03.04.
1997-ci il tarixli
5 №li qərarı, reys. №
86

MB İH-nin
25.02.2002-ci il tarixli
4 №li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir

117 Azərbaycan Respublikasının rezident və
qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta
hesablarının rejimi haqqında Qaydalar

MB İH-nin 03.05.
1997-ci il tarixli
7 №li qərarı.
Reys № 87

M B İ H - n i n
25.07.1997-ci il tarixli
13 №li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir

118 Nağdsız hesablaşmaların aparılması
qaydaları haqqında Təlimat.

MB İH-nin 21.05.
1997-ci il tarixli
8 №li qərarı.
Reys. №88

Bu Qaydalara MB
İH-nin 28.05. 1998ci il və 08. 021999cu il tarixli qərarları
ilə əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir

MB İH-nin
19.09.2002-ci il tarixli
22 №li qərarı ilə 2002-ci il
1 noyabr tarixindən
qüvvəsini itirmişdir

119 Respublikanın kredit təşkilatlarmda
mühasibat uçotu və hesabatın
aparılması Qaydaları

MBİH-nin 21.05.
1997-ci il tarixli
8 №li qərarı.
Reys. №89

120 Azərbaycan Respublikasının ərazisində
mübadilə məntəqələrinin işinin təşkil
edilməsi, müvəkkil banklar tərəfindən
valyuta mübadilə əməliyyatlarmm
aparılması və uçotu Qaydaları.

MB İH-nin 21.05.
1997-ciiltarixli
8 №li qərarı.
Reys. №90

121 Kredit təşkilatlarmm fəaliyyətbrinin
tənzimbnməsi Qaydaları.

MB İH-nin 21.05.
1997-ci il tarixli
8 №li qərarı,
Reys. № 91

122 "Azərbaycan Respublikasında Xəzinədarlıqla kredit təşkilatları arasında
hesablaşmanın təşkili haqqında"
Qaydalar.

MB İH-nin 21.05.
1997-ci il tarixli
8 №li qərarı.
Reys. № 92
Maliyyə nazirliyi i l ə
razılaşdırılmışdır

MB İH-nin 01.11.
1997-ci il tarixli
qərarı ilə Qaydaların
51-ci bəndinə
dəyişiklik edilmişdir

MB İH-nin
21.11.2006-cı il tarixli
35 №li qərarı ilə
qüvvədən düşmüşdür

MB İH-nin 28 iyun 2006cı il tarixli 17 №li qərarı
ilə qüvvədən düşmüşdür

Bu qaydalara 24.06.
1997-ci il tarixli
02/11-512 №li
məktubla düzəlişlər
edilmişdir

Bu Qaydaların 1,2,3-cü
bəndləri MB İH-nin
26.05.1999-cu il tarixli
6 №li, 4-cü bəndi
29.12.1999-cu il tarixli
12 №li, 8-ci bəndi
25.05.2001-ci il tarixli 20
№li, 5,6,9,10-cu bəndləri
29.12.2001-ci il tarixli
qərarları il qüvvəsini
itirmişdir.

123 "Azərbaycan Respublikasında banklar və 29.05.1997,
bank fəaliyyəti haqqında" Qanununun 14/2-181saylı
28-ci maddəsinin icrası ilə əlaqədar izahat. məktub,
Reys. № 93

30.03.2004-cü ildə
"Banklar haqqında"
Qanunun qüvvəyə
minməsi il əlaqədar
qüvvəsini itirmişdir

r

124 "Kredit təşkilatlarmm fəaliyyətinin
tənzimbnməsi Qaydaları"nda texniki
səhvin düzəlişi barədə.

24.06.1997-ciil
tarixli 02-11/512 №li
məktub.
R eys № 94.

Qaydaların 3-cü
bəndinin qüvvədən
düşməsi il əlaqədar bu
göstəriş məktubu
qüvvəsini itirmişdir

125 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankı tərəfmdən Dövlət qısamüddətli
istiqraz vərəqlərinin yenidən uçota alınması
qaydaları haqqında Əsasnamə.

MB İH-nin 26.06.
1997-ci il tarixli
10 №li qərarı.
Reys. № 95

MB İH-nin 08.02.1999cu il tarixli qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

126 Banklarda qiymətli kağızlarınMB
buraxılması, qeydiyyatı, onlarla
əməliyyatlarm aparılması və uçotu
Qaydaları

MB İH-nin 16.07.
1997-ci il tarixli
12 №li qərarı.
Reys. № 96

127 "SWIFT" ümumdünya banklararası
maliyyə telekommunikasiya sistemi
vasitəsib əməliyatlarmm aparılması
Qaydaları.

MB İH-nin 16.07.
1997-ci il tarixli,
12 №li qərarı.
Reys. №97

Bu qaydalara MB
İH-nin 29.09. 98-ci
il tarixli 14 №qərarı
dəyişiklilər edilmişdir
reys. №15

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ib (Protokol №0 4 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

MBİH-nin
14.08.2000-ci il tarixli
qərarı ib qüvvəsini
itirmişdir

128 Azərbaycan Respublikasında rezident və
qeyri-rezidentlərinin Azərbaycan
Respublikasının müvəkkil
banklarındakı xarici valyuta
hesablarının rejimi haqqında Qaydalar.

MB İH-nin 25.07.
1997-ci il tarixli 13
№li qərarı.
Reys. № 98

MB İH-nin 28.02.
1998-ci il tarixli 3
№li qərarı ilə 3.2-ci
bəndinə (Reys. №
112) və 08.07.1998ci il tarixli qərarı
ilə 7.1-ci
bəndinə (reys.
№114) əlavlər
edilmişdir

129 "Mütəşəkkil Valyuta Bazarında
iştirakçıların (dilerlərin) fəaliyyətə
başlaması haqqında" normativ göstəriş.

MB İH-nin 26.08.
1997-ci il tarixli
1 №li qərarı.
Reys. №99

Bu göstəriş məktubuna MB İH-nin
08.07.1998-ciil tarixli
11 №qərarı il
düzəlişbr edilmiş-dir.
Reys. № 114

130 Mərkəzi Bankın 1996-cı il 09 noyabr tarixli
2/1 saylı "Kreditlərin təsnifləşdirilməsi"
Qaydalarına əlavə və dəyişiklilər
haqqında.

MB İH-nin 19.08.
1997-ci il tarixli
15 №li qərarı.
Reys. № 100

MB İH-nin
27.05.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol
№12) qüvvəsini itirmişdir

MB İH-nin
28.12.2000-ci il tarixli
22 №li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir

131 Mərkəzi Bank tərəfmdən banklara
lombard kreditinin verilməsi haqqında
Əsasnamə.

MB İH-nin 19.08.
1997-ci il tarixli,
15 №li qərarı.
Reys. № 101

MB İH-nin
25.05.2001-ci il tarixli 20
№li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir

132 Kredit təşkilatlarında əsas vəsaitlərin başqa MBİH-nin 01.11.
maddi qiymətlilərin balansa götürülməsi və 1997-ci il tarixli,
balansdan silinməsi haqqında Qaydalar.
19 №li qərarı.
Reys. № 102
133 Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarmda hesablaşma və digər
hesabların açılması Qaydaları.

MBİH-nin 01.11.
1997-ci il tarixli
19 №li qərarı.
Reys. № 103

134 Azərbaycan Respublikasında kredit
MBİH-nin 19.11.
təşkilatlarmm kassa qovşağın
1997-ci il tarixli
qurulması və möhkəmləndirilməsinə dair 19 №li qərarı.
texniki tələblər.
Reys. №104

MB İH-nin
18.12.2000-ci il tarixli
qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir
Bu Qaydalara MB İHnin 28.05. 1998-ci il
tarixli qərarı ilə dəyişikliklər edilmişdir

MB İH-nin
18.03.2002-ci il tarixli
6 №li qərarı il qüvvəsini
itirmişdir

MB İH-nin
10.04.2002-ci il tarixli
7 №li qərarı il
29.04.2002-ci ildən
qüvvəsini itirmişdir

135

Kredit auksionları haqqında müvəqqəti
Əsasnamə.

MBİH-nin 18.11.
1997-ci il tarixli
21 №li qərarı.
Reys. № 105

136

Vergi ödəyicilərinin yerli və respublika
bü dc əs in ə x ar ic i v al yu t a da
ödənişbrinin qadağan edilməsi

MB23.12.97-ciil,
05/2B-1307. №li
məktubu,
Reys. № 106

137

Rusiya rublunun denominasiyası ilə
əlaqədar tədbirlər haqqında.

MBİH-nin 24.12.
1997-ci il tarixli
22 №li qərarı.
Reys. №107

138

Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxs MBİH-nin 24.12.
rezidentbrinə qeyri-rezident banklarda
1997-ci il tarixli
hesablar açılması Qaydaları.
22 №li qərarı.
Reys. №108

MB İH-nin 21.06.2007-ci
il tarixli qərarına
əsasən qüvvəsini
itirmişdir

139

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
işçilərinin ilin yekunlarına görə
mükafatlandırılması qaydası və şərtbri
haqqında Əsasnamə.

MB İH-nin 07.12.1998ci il tarixli qərarma
əsasən qüvvəsini
itirmişdir

MBİH-nin 18.11.
1997-ci il tarixli
21 №li qərarı.
Reys. № 109

MB İH-nin 25.05.2001ci il tarixli 20 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

140 Banklarda 2 saylı kartotekanın 01
fevral 1998-ci il tarixdə ləğvi və
oradakı sənədbrin uçotunun
aparılmasından azad edilmləri
haqqında məktub.

MBİH-nin 24.12.
1997-ci il tarixli 22
№li qərarı əsasmda.
Reys. №110

141 Bank olmayan kredit təşkilatlarmm bank MB İH-nin 28.02.
fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılması və
1998-ci il tarixli
tənzimi haqqında müvəqqəti Qaydalar 3 №li qərarı.
Reys. № 1 1 1
142 "Azərbaycan Respublikası rezident və
qeyri-rezidentlərinin, Azərbaycan
Respublikası müvəkkil banklarındakı xarici
valyuta hesablarının rejimi haqqında
Qaydalar”a Əlavlər.

MB İH-nin 28.02.
1998-ci il tarixli
3 №li qərarı.
Reys. №112

143 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Dövlət qısamüddətli istiqraz
vərəqlərinin yenidən uçota alınması
qaydaları haqqında" Əsasnaməyə 1 №li əlavə
və dəyişiklilər.

MB İH-nin 28.02.
1998-ci il tarixli
3 №li qərarı.
Reys. №113

144 Kredit təşkilatlannm konvertasiya
əməliyyatlarmm liberallaşdırılması
haqqında.

MB İH-nin 08.07.
1998-ci il tarixli
11 №li qərarı.
Reys. №114

MB İH-nin
27.01.2001-ci il tarixli
1 №li qərarı ilə qüvvəsini
itirmişdir

MB İH-nin 08.02.1999cu il tarixli 2 №li qərarı
il qüvvəsini itirmişdir

145 "Kommersiya banklarında qiymətli kağızların buraxılması və qeydə alınması,
onlarla əməliyyatlar aparılması və
uçotu Qaydalarına" 1 n-li əlavə və
dəyişiklilər.

MB İH-nin 24.09.
1998-ci il tarixli
14 -№li qərarı.
Reys. №115

MB İH-nin
18.12.2000-ci il tarixli
22 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir
(mühasibat uçotunu
tənzimləyən hisslər
istisna olmaqla)

146 "Azərbaycan Respublikası ərazisində
müvəkkil bankların açıq valyuta üzrə
li mi tl ər in mü ə yyə n e di l məs i
Qaydaları"na əlavə və dəyişiklilər
haqqında.

MBİH-nin 28.11.
1998-ci il tarixli
19 №li qərarı.
Reys. №116

MB İH-nin
31.01.2001-ci il tarixli
3 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

147 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının inzibati binasına buraxılış
rejimində maqnit kart sisteminin tətbiqi
haqqında.

MBİH-nin28.11.
1998-ci il tarixli
19 №li qərarı.
Reys. №117

148 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankı işçilərinin ilin yekunlarına görə
mükafatlandırılması qaydası və şərtləri
haqqında Əsasnamə.

MBİH-nin 07.12.
1998-ci il tarixli20
№li qərarı.
Reys. № 118

MB İH-nin
01.01.2001-ci il tarixli
1 №li qərarı əsasmda
qüvvəsini itirmişdir

149 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının qısamüddətli f`ların
yerləşdirilməsi, dövriyyəsi və
ödənilməsi haqqında müvəqqəti
Qaydalar

MB İH-nin 08.02.
1999-cu il tarixli,
02 №li qərarı
Reys. №119

150 Dövlət qısamüddətli istiqraz
vərəqlərinin buraxılışlarına xidmət
göstərilməsi və dövriyyəsi, onlarla
aparılan əməliyyatlarm mühasibat uçotu
qaydası haqqında Əsasnamə.

MB İH-nin 08.02.
1999-cu il tarixli
2 №li qərarı.
Reys. № 120

151 "Nağdsız hesablaşmaların aparılması
MB İH-nin 08.02.
qaydaları haqqında" Təlimata edilmiş əlavə 1999-cu il tarixli
və dəyişikliklər.
02 №li qərarı.
Reys. № 121
152 Azərbaycan Respublikası ərazisində
pulların və digər qiymətlilərin
inkassasiyası və daşınması işinin təşkili
haqqında Qaydalar.

MB İH-nin 02.03.
1999-cu il tarixli
03 № li qərarı.
Reys. № 122

MB İH-nin
01.05.2001-ci il tarixli
15 №li qərarı əsasmda
qüvvəsini itirmişdir

MB İH-nin 26.05.
1999-cu il tarixli
6 №li qərarı ilə 6.1-ci
bəndinin 2-ci
abzasına dəyişiklik
edilmişdir

«Azərbaycan
Respublikasının bank
sistemində qiymətli
kağızlarla əməliy-yatlar
üzrə uçot Qaydala-rı"nı
15.01.2002-ci il tarixdə
qüvvəyə minməsi ilə
əlaqədar qüvvəsini
itirmişdir
MB İH-nin
19.09.2002-ci il tarixli
22 №li qərarı il 2002-ci
il 1 noyabr tarixindən
qüvvəsini itirmişdir
MB İH-nin 29.12.2001-ci
il tarixli 26 № li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

153 Mərkəzi Bankın Zona hesablaşma-kassa MB İH-nin 03.03.
mərkəzlərində bank idarlərinə kassa
1999, 03 №li qərarı
xidmətinin təşkili və emissiya-kassa
Reys. № 123
əməliyyatlarmm uçotu haqqında Əsasnamə.

M B İ H - n i n
29.12.2001-ci il tarixli
26 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

154 Kredit təşkilatlarmm əmanət və depozit
sertifikatları haqqında müvəqqəti
Əsasnamə.

MB İH-nin 03.03.
1999-cu il tarixli
qərarı
Reys. № 124

MB İH-nin
25.02.2002-cı il tarixli
qərarı ilə (Protokol №0 4 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

155 Kredit təşkilatlarmda kapitalın və onun
adekvatlığının hesablanması və
standartları haqqında Qaydalar.

MB İH-nin 26.05.
1999-cu il tarixli,
6 №li qərarı.
Reys. № 125

MB İH-nin 10.12.2003cü il tarixli qərarı ilə
(Protokol № 2 0 )
q ü v v ə s i n i itirmişdir

156 Kredit təşkilatlarmda dividendlərin ödənilməsi Qaydaları

MB İH-nin 26.05.
1999-cu il tarixli
6 №li qərarı.
Reys. № 126

MB İH-nin
28.06.2004-cü il tarixli
11 №li qərarı il qüvvəsini
itirmişdir

157 Kredit təşkilatlarmm fəaliyyətbrinin
tənzimbnməsinin 2 saylı Qaydalarında
edilən dəyişikliklər.

MB İH-nin 26.05.
1999-cu il tarixli
6 №li qərarı.
Reys. № 127

MB-ın İH-nin
29. 10.99-cu il
tarixli qərarı ilə
dəyişikliklər
edilmiş və banklara
dövlət qiymətli
kağızların
alınmasına məcburi
ehtiyat fondunun 50
faizindən istifadə
hüququ verilmişdir.

M B İ H - n i n
29.12.2001-ci il tarixli
qərarları ilə qüvvəsini
itirmişdir.

158 Mərkəzi Bankın 1996-cı il 09 noyabr
tarixli 1 №li kredit təşkilatlarmm,
onların filialların
lisenziyalaşdırılması (bank
əməliyyatları üçün icazlərin verilməsi)
və fəaliyyətinin təşkili Qaydalarına
əlavə və dəyişikliklər

MB İH-nin 26.05.
1999-cu il tarixli
6 №li qərarı.
Reys. № 128

MB İH-nin
28.06.2004-cü il tarixli
11 №li qərarı ilə
qüvvəsini itirmişdir

159 Dövlət qısa müddətli istiqraz
vərəqlərinin buraxılışlarına xidmət
göstərilməsi və dövriyyəsi, onlarla
aparılan əməliyyatlarm mühasibat
uçotu qaydası haqqında Əsasnaməyə
edilən dəyişiklilər.

MB İH-nin 26.05.
1999-cu il tarixli
6 №li qərarı.
Reys. № 129

MB İH-nin
18.12.2000-ci il tarixli
22 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

160 Mərkəzi Bankın 1996-cı il 09 noyabr
tarixli 1 №li kredit təşkilatlarmm,
onların filialların
lisenzi yalaşdırılması (bank
əməliyyatları üçün icazələrin verilməsi) və
fəaliyyətinin təşkili Qaydalarına əlavlər.

MB İH-nin 03.07.
1999-cu il tarixli
7 №li qərarı.
Reys. № 130

161 Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatları tərəfmdən xarici banklara milli
valyutada müxbir hesabların açılması və
aparılması Qaydaları

MBİH-nin 11.09.
1999-cu il tarixli
8 №li qərarı.
Reys. № 131

162 Mərkəzi Bankın 09.08.95-ci il tarixli 04/28411 №-li "Müvəkkil banklar tərəfmdən
qeyri-rezidentbrə Azərbaycan
Respublikasının milli valyutasında
hesabların açılması və aparılması"
Qaydalarına dəyişikliklər edilməsi barədə.

MBİH-nin 11.09.
1999-cu il tarixli
8 №li qərarı.
Reys. № 132

163 Məcburi ehtiyat fonduna köçürmlərin
məbbği və bu fonddan istifadə limitinə
dəyişiklilər barədə (məktub- 02.11.99-cu il
tarixli, 02-02/678)

MBİH-nin 02.11.
1999-cu il tarixli
10 №li qərarı.
Reys. № 133

MB İH-nin 27.05.2008-ci
il tarixli 16 №li qərarı il
qüvvəsini itirmişdir

MB İH-nin 27.02.2003cü il tarixli 02 №li qərarı
il qüvvəsini itirmişdir
(Qərar 01 may 2003-cü
i l d ə n q ü v v ə yə
minmişdir)

164 Azərbaycan Respublikası ərazisində
müvəkkil bankların açıq valyuta
mövqeyi limiti normativbrinə
dəyişikliklər haqqında.

MBİH-nin 29.10.
1999-cu il tarixli
10 №li qərarı.
Reys. №134

165 Mərkəzi Bankın 1997-ci il 21 may tarixli
(reys. n° 88) "nağdsız "hesablaşmaların
aparılması Qaydaları"nın 5-ci fəslinə
dəyişiklilər

MB-ın İH-nin 29.
12.1999-ciil tarixli
12 №li qərarı.
Reys. № 135
MB 06.01.2000-ci il
tarixli 11-04/1 №li
məktubu

MB İH-nin
19.09.2002-ci il tarixli
22 №li qərarı il 2002-ci
il 1 noyabr tarixindən
qüvvəsini itirmişdir

166 Zonadaxili ödənişbrin təşkili haqqında
müvəqqəti Əsasnamə

MBİH-nin 29.12.
1999-cü il tarixli
12 №li qərarı.
Reys. №136
MBİH-nin
29.12.1999-cu il
tarixli 12 №li qərarı.
Reys. № 137

MB İH-nin
29.01.2001-ci il tarixli 4
№qərarı il qüvvəsini
itirmişdir
MB İH-nin 20.11.2009cu il tarixli (33 №li
protokol) qərarı ilə yeni
qaydaların qüvvəyə
minməsi ilə əlaqədar
(03.02.2010-cu il)
qüvvədən düşüblər.

167 Bankların likvidliyinin idarə olunması
haqqında Qaydalar

168 Banklarda daxili nəzarət və daxili
auditin təşkili barədə Qaydalar

MBİH-nin
29.12. 1999-cü il
tarixli 12 №li qərarı.
Reys. № 138

MB İH-nin 19.05.
2000-ci il tarixli
8 №li qərarı ilə
29. 05.2000-ci il
tarixdən normativlər
dəyişdirilmişdir

2000-ci ildən başlayaraq qəbul edilən normativ aktlar
№

1

Normativ aktların adı

Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
qərarının tarixi və
nömrəsi

Kredit əməliyyatları üzrə faizlərin 22.07.2000
hesablanmasının dayandırılması № qərar
haqqında Qaydalar

12

Ədliyyə
Nazirliyində
qeydiyyata
alınma tarixi

Qüvvəyə
mindiyi
tarix

19.09.2000 q/şəh. 20.09.2000
2006

Əlavə və
dəyişikliklər

MB İH-nin
17.12.2008-ci
il tarixli
qərarı ilə
əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir

Qüvvədən düşdüyü tarix Qeydlər

Mərkəzi Bankın
18.12.2013-cü il tarixli
25/1 nömrəli qərarı ilə
“Aktivlərin
təsnifləşdirilməsi və
mümkün zərərin
ödənilməsi üçün xüsusi
ehtiyatlar yaradılması
Qaydaları”nınyeni
redaksiyasının 2014-cü il
fevralın 1-dən qüvvəyə
minməsi ilə əlaqədar ləğv
edilmişdir

2

Azərbaycan Respublikasının
bütün kredit təşkilatlarmda əsas
vəsaitlərin uçotu Qaydaları

18.12.2000
qərar

22 №li

04.01.2001 q/şəh. 15.01.2001
2504

MB İH-nin
2002-ci il 2
mart tarixli
qərarı ilə
3.5ci və 7.5-ci
bəndlərə
dəyişiklik
edilmişdir.

Azərbaycan Respublika-sı
Ədliyyə Nazirliyinin
25.10.2010-cu il tarixli
141-S №li Sərəncamı ilə
qüvvədən düşmüşdür

MB İH-nin
2004-cü il 24
mart tarixli
qərarı ilə
Qaydaların
adı
yeni
redaksiyada
verilmiş, 1.4 və
9.4-cü bəndlər
əlavə edilmiş,
2.4., 3.1., 3.2.,
4.3., 5.1., 7.1.,
8.1.-ci bəndlərə
əlavə və
dəyişikliklər
edilmiş, 3.9.,
3.10., 6.3., 6.4.,
6.5., 6.6., 6.7.,
6.8. və 6.9-cu
bəndlər
çıxarılmışdır
3

Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və zərərin 28.12.2000
ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması
№li qərar
Qaydaları

22 17.01.2001 q/şəh. 22.01.2001
2593

MB İH-nin
2002-ci il 2
mart tarixli
qərarı ilə 3.3-cü
yarımbəndin
3-cü və 4-cü
abzaslarına əlavə
edilmişdir

MB İH-nin
2003-cü il 17
iyun tarixli
qərarı ilə 2003cü il 4 iyul
tarixdən
qüvvəsini
itirmişdir.

4

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən kredit təşkilatları arasında
hesablaşmaların təşkili Qaydaları

29.01.2001
№li qərar

4 02.02.2001
q/şəh. 2643

19.02.2001

MB İH-nin
2002-ci il 10
aprel tarixli qərarı
ilə 1.1.6, 3.2, 3.6cı bənd-lər və 37 №-li əlavələr
çıxarılmış,
1.1.7,3.3,3.5, 6cı bəndlər
dəyişdirilmiş,
2.5, 2.8, 3.1-ci
bəndlərə əlavə-lər
edilmişdir

MB İH-nin
2002-ci il
11 noyabr
tarixli qərarı ilə 2002ci il 1
dekabr
tarixindən
qüvvədən
düşmüşdür

5

Azərbaycan Respublikasının kredit
31.01.2001
təşkilatlarmda azqiymətli və tezköhnələn №li qərar
əşyalarm uçotu Qaydaları

3 08.02.2001
q/şəh. 2658

15.02.2001

MB İH-nin 2002ci il 2 mart
tarixli qərarı ilə
3.2-ci və 5.1-ci
bəndlərinə dəyişiklik edilmişdir

Azərbaycan
Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010cu il tarixli
141-S №li
Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

6

Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarmda qeyri-maddi aktivlərin uçotu
Qaydaları

31.01.2001
3 №li qərar

08.02.2001 15.02.2001
q/şəh. 2659

MB İH-nin 2002-ci
il 2 mart tarixli
qərarı ilə 4.5-ci
bəndə əlavə
edilmişdir

Azərbaycan
Respublikası
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

7

Kredit İttifaqına bank əməliyyatı apar maq 27.01.2001
üçün xüsusi r azılıq (lisenziya) verilməsi 1 №li qərar
Qaydaları

09.02.2001 22.02.2001
q/şəh. 2661

MB İH-nin
15.04.2010-cu il
tarixli qərarı
i l dəyişikliklər
edilmişdir

Mərkəzi
Bankın
10.12.2014-cü
il tarixli 26/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

8

Kredit İttifaqının iqtisadi tənzimbmə
normativləri (prudensial normativlər)
haqqında Qaydalar

27.01.2001
1 №li qərar

09.02.2001 22.02.2001
q/şəh. 2660

MB İH-nin 2003-ci
il
1
sentyabr tarixli
qərarı ilə
2.5ci bənddə dəyişiklik
edilmişdir

9

A z ə r b a y c a n R e s p u b l i k a s ı n müvəkkil 31.01.2001
banklarının açıq valyuta mövqeyi
03 №li qərar
limitlərinin müəyyən edilməsi və
tənzimlənməsi Qaydaları

08.02.2001 22.02.2001
q/şəh. 2657

MB İH-nin
23.01.2007-ci il və
17.12.2008-ci il
tarixli qərarı ilə
dəyişiklik edilmişdir

10

Azərbaycan Respublikasının bank
sistemində hesablama metodu ilə uçot
Qaydaları

14.02.2001
7 №li qərar

19.02.2001 01.03.2001
q/şəh. 2666

MB İH-nin 2002-ci
il 2 mart tarixli
qərarı ilə 3.2-ci
bənddə dəyişiklik
edilmişdir

11

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində
əmanətlərin (depozitlərin) uçot Qaydaları

03.04.2001
13 №li qərar

03.04.2001

Mərkəzi
Bankın
06.07.2015-ci il
tarixli 25/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

12

Banklarda kreditlərin verilməsinin daxili
prosedurları və uçotu haqqında Qaydalar

03.04.2001
13 №li qərar

10.04.2001

13

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində balansdankənar
əməliyyatların uçot Qaydaları

19.04.2001
14 №li qərar

25.04.2001 01.06.2001
q/şəh. 2685

MB İH-nin
18.11.08-ci tarixli
qərarı ilə təsdiq
edilmiş "Banklarda
kreditlərin
verilməsi
Qaydaları"na əsasən
11.03.09-cu il
tarixdən qüvvədən
düşüb

14

Ödənilməmiş borclar müqabilində banklar
tərəfmdən əmlakm balansa götürülməsi və
qiymətləndirilməsi Qaydaları

05.05.2001
15 №li qərar

22.05.2001 22.05.2001
q/şəh. 2691

15

Azərbaycan Respublikasının bank
s i s t e m i n d ə x a r i c i v a l yu t a
əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları

25.05.2001
20 №li qərar

08.06.2001 01.07.2001
q/şəh. 2696

16

Kredit təşkilatları tərəfmdən digər h ü q u q i
ş ə x s l ə r i n p a yl a r ı n (səhmlərinin) əldə
edilməsi Qaydaları

25.05.2001
25 №li qərar

11.06.2001 01.07.2001
q/şəh. 2697

MB İH-nin 2001ci il 12 dekabr
tarixli qərarı ilə
1.1-ci bənddə
dəyişiklik
edilmişdir. MB
İH-nin 2002-ci il
16 avqust tarixli
qərarı ilə 2.5-2.6-cı
bəndlər qüvvəsini
itir-mişdir.

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/1
nömrəli qərarı
ilə “Aktivlərin
təsnifləşdirilmə
si və mümkün
zərərin
ödənilməsi
üçün xüsusi
ehtiyatlar
yaradılması
Qaydaları”nıny
eni
redaksiyasının
2014-cü il
fevralın 1-dən
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

17

Azərbaycan Respublikasının bank
29.12.2001
sistemində qiymətli kağızlarla əməliyyatlar 26 №li qərar
üzrə uçot Qaydaları

15.01.2002 15.01.2002
q/şəh. 2737

MB İH-nin 2002-ci
il 16 avqust tarixli
qərarı ilə 4.3-cü
bənd çıxarılmışdır

18

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində 29.12.2001
icarə əməliyyatları üzrə uçot Qaydaları
26 №li qərar

15.01.2002 15.01.2002
q/şəh. 2738

19

Banklara aidiyyatı olan şəxslərlə
əməliyyatlarm aparılması Qaydaları

17.01.2002 01.02.2002
q/şəh. 2739

MB İH-nin 2004cü il 31 mart
tarixli qərarı ilə 6cı bölmə əlavə
edilmiş, 6-cı
bölmə isə 7-ci
bölmə hesab
MB
İH-nin 2003-ci
edilmişdir
il 24 noyabr tarixli
qərarı ilə 3-cü bənd
çıxarılmışdır, MB
İH-nin 2004-cü il
28 iyun tarixli
qərarı il əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir.

29.12.2001
26 №li qərar

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

20

Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar
borcalanlar qrupu üzrə risklərin tənzimlənməsi haqqında Qaydalar

29.12.2001
26 №li qərar

17.01.2002 01.02.2002
q/şəh. 2740

21

Bankların məcburi ehtiyatları haqqında 29.12.2001
Qaydalar
26 №li qərar

24.01.2002 01.03.2002
q/şəh. 2741

MBİH
10.05.05-ci il
tarixli
11
№ li qərarı ilə
qüvvədən
düşmüşdür

22

Bank hesablarının açılması qaydaları
haqqında Təlimat

29.03.2002 10.04.2002
q/şəh. 2764

MB-nin
03.11.2004-cü il
tarixli 19 №li
qərarı i l ə
qüvvədən
düşmüşdür

18.03.2002
6 №li qərar

MB İH-nin
28.06.2004-cü
il, 25.08.2006-cı il
və 30.04.2008-ci il
tarixli qərarları ilə
dəyişikliklər
edilmişdir.

MB İH-nin
10.01.2014-cü
tarixli
04/01 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir

23

Fiziki şəxslər tərəfindən valyuta
18.03.2002
s ərvət l ərinin Az ərbayc ən
6 №li qərar
Respublikasına gətirilməsi və
Azərbaycan Respublikasından çıxarılması
Qaydaları

02.04.2002 10.04.2002
q/şəh. 2778

24

"AR-da fəaliyyət göstərən kredit təşkilatları 10.04.2002
arasında hesablaşmaları təşkili Qaydaları"na 7 №li qərar
ə/dəyişikliklər

29.04.2002 29.04.2002
q/şəh. 2824

MB İH-nin 2008-ci
il 18 fevral tarixli
qərarı ilə
dəyişikliklər
edilmişdir.

MB-nin
03.03.2016-cı il
tarixli
16/1 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir.
MBİH
11.11.2002-ci
tarixli
26 №li
qərarı ilə
01.12.2002-ci il
tarixdən
Qaydalar
qüvvədən
düşdüyün-dən
bu ə\dəyiş.
qüvvədən
düşüb.

25

Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarında kassa əməliyyatlarmm
aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının
təşkili Qaydaları

10.04.2002
7 №li qərar

29.04.2002 29.04.2002
q/şəh. 2825

MB İH-nin 2006cıil 18
iyul və 2005- ci il
10 may tarixli
qərarı ilə əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir.

26

Azərbaycan Respublikasında rezident və
qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarmm
rejimi haqqında Qaydalar

27.05.2002
12 №li qərar

13.06.2002 20.06.2002
q/şəh. 2859

MB İH-nin 2004-cü
il 28 iyun,
03.11.2004-ci
il, 21.06.2007-ci il
tarixli, 27.09.2008ci il, 20.11.2009-cu
il tarixli və
15.04.2010-cu il
tarixli qərarları il
dəyişikliklər
edilmişdir.

27

Banklraın əsas vəsaitlərlə (əmlakla)
apardıqları əməli yyatlarm
tənzimlənməsi Qaydaları

16.08.2002
18 №li qərar

30.08.2002 30.08.2002
q/şəh. 2907

MB İH-nin
28.11.2016-cı il
tarixli 45/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar ilə
ləğv edilmişdir

28

"AR-in bank sistemində qiymətli kağızlarla
əməliyyatlar üzrə uçot Qaydaları"na
dəyişiklik

29

Azərbaycan Respublikasının bank
16.08.2002
sistemində digər aktiv və passivlərin uçot 18 №li qərar
Qaydaları

02.09.200 02.09.2002
2 q/şəh.
2909

30

Azərbaycan Respublikasında nağdsız
hesablaşmalar və pul köçürmələri
haqqında Təlimat

16.10.2002 01.11.2002
q/şəh.
2925

16.08.2002
18 №li qərar

19.09.2002
22 №li qərar

Azərbaycan
Respublikası
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

03.09.2002 03.09.2002
q/şəh. 2910

2003-cü il 25
aprel tarixli və
14 may 2004-cü
il və 18 iyul
2006-cı il tarixli
əlavə və
dəyişikliklərlə

MB İH-nin
17.09.2013-cü
tarixli
19/1 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir

31

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
gö s t ə r ə n b a n k l a r a r a s ı n d a
hesablaşmaların aparılması Qaydaları

11.11.2002
26 №li qərar

32

"Azərbaycan Respublikasının bank
sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə
hesabatlarında uçotu Qaydaları"

18.01.03

18.11.2002 01.12.2002
q/şəh.
2941

01.02.03

MB İH-nin
18.07.2016-cı il
tarixli
33/1 №li
qərarı ilə təsdiq
edilmiş
“Azərbaycan
Respublikasınd
a banklararası
mərkəzləşdiril
miş ödəniş
sistemlərində
hesablaşmaları
n təşkili
Qaydaları”nın
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

33

Bankların birləşmə və ya qoşulma
şəklində yenidən təşkili Qaydaları

25.03.2003
03 №li qərar

01.04.200 01.04.2003
3 q/şəh.
2970

MB İH-nin
19.08.2014-cü
tarixli
19/2 №li
qərarı ilə təsdiq
edilmiş
“Bankların
yenidən təşkili
Qaydaları”nın
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

34

Azərbaycan Respublikasında nağdsız
hesablaşmalar və pul köçürmələri
ha qqı nd a T əl i m at a ə l av ə v ə
dəyişikliklər edilməsi barədə

25.04.2003,
05 №li qərar

17.05.2003 17.05.2003
, q/şəh
2978

MBİH
17.09.2013-cü
tarixli
19/1 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir

35

Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və
mümkün zərərbrin ödənilməsi üçün
ehtiyatların yaradılması Qaydaları

17.06.2003
08 №li qərar

04.07.200 04.07.2003
3 q/şəh.
2985

MB İH-nin
24.11.2003-cü il,
25.08.2006- cı il
və 30.04.2008-ci il
tarixli qərarları ilə
bir sıra əlavə və
dəyişiklik
edilmişdir.

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/1
nömrəli qərarı
ilə “Aktivlərin
təsnifləşdirilmə
si və mümkün
zərərin
ödənilməsi
üçün xüsusi
ehtiyatlar
yaradılması
Qaydaları”nıny
eni
redaksiyasının
2014-cü il
fevralın 1-dən
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

36

Kredit ittifaqlarının iqtisadi
tənzimlənmə normativləri (prudensial
normativlər) haqqında Qaydalara
dəyişiklik edilməsi barədə

01.09.2003,
12 №li qərar

19.09.2003 19.09.2003
,
q/şəh2991

Mərkəzi
Bankın
06.07.2015-ci il
tarixli 25/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

37

Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarmm icmal maliyyə
hesabatlarının tərtib və təqdim
edilməsi və törəmə müəssislərə
qoyulan investisiyaların uçotu
Qaydaları

18.09.2003
13 №li qərar

10.10.200 10.10.2003
3 q/şəh.
2994

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

38

Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarmm maliyyə hesabatlarında
assosiasiya olunmuş müəssislərə
qoyulan investisiyaların uçotu
Qaydaları

18.09.2003
13 №li qərar

10.10.2003 10.10.2003
q/şəh.
2995

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

39

Azərbaycan Respublikasının bank
sistemində pul vəsaitlərinin hərəkəti
barədə hesabatın tərtib olunması
Qaydaları

30.09.2003
14 №li qərar

16.10.200 16.10.2003
3 q/şəh.
2996

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

40

Azərbaycan Respublikasının kredit
24.10.2003
təşkilatlarmm birgə fəaliyyətdə
16 №li qərar
iştirakının maliyyə hesabatlarında uçotu
Qaydaları

10.11.2003 10.11.2003
q/şəh.
3003

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

41

Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və
24.11.2003,
mümkün zərərbrin ödənilməsi üçün
18 №li qərar
ehtiyatların yaradılması Qaydalarına əlavə
və dəyişikliklər

15.12.2003 15.12.2003
q/şəh.
3013

42

Banklara aidiyyatı olan şəxslərlə
əməliyyatlarm aparılması Qaydalarına
dəyişiklik

15.12.2003 15.12.2003
, q/şəh
3014

24.11.2003,
18 №li qərar

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/1
nömrəli qərarı
ilə “Aktivlərin
təsnifləşdirilmə
si və mümkün
zərərin
ödənilməsi
üçün xüsusi
ehtiyatlar
yaradılması
Qaydaları”nıny
eni
redaksiyasının
2014-cü il
fevralın 1-dən
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

43

Azərbaycan Respublikasının bank
sistemində maliyyə hesabatlarında
hesabat tarixindən sonra baş vermiş
hadisələrin uçotu Qaydaları

24.11.2003
18 №li qərar

18.12.2003 18.12.2003
q/şəh.
3015

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

44

Azərbaycan Respublikasının bank
24.11.2003
sistemində maliyyə hesabatlarında dövr 18 №li qərar
üzrə xalis mənfəət və zərər, uçot
s i yas ət i ndə əsaslı səhvbr və
dəyişikliklər haqqında Qaydalar

18.12.200 18.12.2003
3 q/şəh.
3016

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

45

Azərbaycan Respublikasının bank
sisteminin maliyyə hesabatlarında
investisiya mülkiyyətinin uçotu
Qaydaları

29.12.200 29.12.2003
3 q/şəh.
3022

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

10.12.2003
20 №li qərar

46

Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarmm maliyyə hesabatlarında
fəaliyyətin dayandırılmasının uçotu
Qaydaları

10.12.2003
20 №li qərar

29.12.200 29.12.2003
3 q/şəh.
3023

47

Bank kapitalının və onun
a d e k v a t l ı ğı n ı n h e s a b l a n m a s ı
Qaydaları

10.12.2003
20 №li qərar

29.12.200 29.12.2003
3 q/şəh.
3025

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür
MB İH-nin 2004cü il 28 iyun,
2008-ci il 18
fevral və 17
dekabr, 17 iyun
2009-cu, 02 iyul
2009, 01 dekabr
2009 il və
06.09.2010-cu il,
25.07.2012
№ 20/3
03.12.2012-ci il
tarixli, 29/1 nömrəli
qərarla
əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir.

Mərkəzi
Bankın
25.07.2012-ci il
tarixli 20/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

48

Azərbaycan Respublikasının bank
10.12.2003
sistemində maliyyə hesabatlarında
20 №li qərar
dövlət subsidiyalarının uçotu və dövlət
yardımı haqqında məlumatların
açıqlanması Qaydaları

29.12.200 29.12.2003
3 q/şəh.
3026

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

49

Azərbaycan Respublikasının bank
29.12.2003
sisteminin maliyyə hesabatlarında
22 №li qərar
aktivlərin qiymətdən düşməsinin uçotu
Qaydaları

16.01.2004 16.01.2004
q/şəh.
3030

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

50

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən kredit təşkilatlarmm
birləşməsinin uçotu Qaydaları

19.02.2004 19.02.2004
q/şəh.
3034

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

29.12.2003
22 №li qərar

51

Azərbaycan Respublikasının bank
29.12.2003
sistemində maliyyə hesabatların tərtib 22 №li qərar
və təqdim olunması Qaydaları

19.02.2004 19.02.2004
q/şəh.
3035

52

Azərbaycan Respublikasının bank
sistemində icarə əməliyyatları üzrə u ç o t
q a y d a l a r ı n a ə l a v ə v ə dəyişikliklər
Azərbaycan Respublikasının bütün kredit
təşkilatlarmda əsas vəsaitlərin u ç o t u
Q a yd a l a r ı n a ə l a v ə v ə dəyişikliklər

31.03.2004
07 №li qərar

16.04.2004 16.04.2004
, q/şəh.
3046
16.04.2004 16.04.2004
, q/şəh.
3045

Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarmda qeyri-maddi aktivlərin
u ç o t u Q a yd a l a r ı n a ə l a v ə v ə
dəyişikliklər edilməsi barədə

31.03.2004
07 №li qərar

53

54

31.03.2004,
07 №li qərar

16.04.2004 16.04.2004
, q/şəh
3047

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

Azərbaycan
Respublika-sı
Ədliyyə
Nazirliyinin
25.10.2010-cu
il tarixli 141-S
№li Sərəncamı
ilə qüvvədən
düşmüşdür

55

Azərbaycan Respublikasında nağdsız
hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında
Təlimata dəyişikliklər və əlavə edilməsi
barədə

03.05.2004
09 №li qərar

14.05.2004, 14.05.2004
q/şəh. 3055

MBİH
17.09.2013-cü
tarixli
19/1 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir

56

Azərbaycan Respublikasında rezident və
28.06.2004
qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarmm 11 №li qərar
rejimi haqqında Qaydalara dəyişikliklər
barədə

14.07.2004, 14.07.2004
q/şəh. 3062

57

Xarici bankın yerli
28.06.2004
nüm a yə ndəl i yi ni n h esabat ı n forması, 11 №li qərar
məzmımu və Mərkəzi Banka təqdim edilməsi
Qaydaları

17.07.2004 17.07.2004
q/şəh. 3064

MB İH-nin
28.11.2016-cı il
tarixli 45/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar ilə
ləğv edilmişdir
MB İH-nin
22.01.2016-cı il
tarixli 05/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar ilə
ləğv edilmişdir

58

Bank lisenziyalarının və icazələrinin alınması 28.06.2004
üçün müraciət qaydaları haqqında Təlimat
11 №li qərar

12.08.2004 12.08.2004
q/şəh. 3075

59

Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar
28.06.2004
borcalanlar qrupu üzrə risklərin
11 №li qərar
tənzimbnməsi haqqında Qaydalara əlavə və
dəyişikliklər barədə

17.07.2004, 17.07.2004
q/şəh. 3069

60

Banklara aidiyyatı olan şəxslərlə
28.06.2004,
əməliyyatlarm aparılması Qaydalarına əlavə 11 №li qərar
və dəyişikliklər barədə

17.07.2004, 17.07.2004
q/şəh. 3068

MB İH-nin
15.04.2010-cu il
tarixli qərarı i l ə
dəyişikliklər
edilmişdir

MB İH-nin
17.09.2013-cü il
tarixli 19/2
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir
MB İH-nin
10.01.2014-cü
tarixli
04/01 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir

61

Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydalarına əlavə və
dəyişikliklər barədə

28.06.2004,
11 №li qərar

17.07.2004, 17.07.2004
q/şəh. 3067

62

Banklarda korporativ idarəetmə standartlarının 03.11.2004
tətbiqi Qaydaları
19 №li qərar

16.11.2004 16.11.2004
q/şəh 3089 13.03.2006
03.04.2008
06.09.2010

63

Bank yoxlamalarının həyata keçirilməsinin
prosedur Qaydaları

16.11.2004 16.11.2004
q/şəh 3090

03.11.2004,
19 №li qərar

Mərkəzi
Bankın
25.07.2012-ci il
tarixli 20/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir
03.06.2013
№12/04

Mərkəzi
Bankın
03.06.2013-cü il
tarixli 12/04
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

64

Mərkəzləşdirilmiş krdit reyestri haqqında
Qaydalar

03.11.2004,
19 №li qərar

16.11.2004 16.11.2004
q/şəh 3091

MB İH-nin
05.09.2007-ci il,
31.07.2008-ci il və
13.10.2010-cu il
tarixli qərarları ilə
əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir

Mərkəzi
Bankın
11.03.2013-cü
il tarixli 06/02
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

65

Yerli bankların şöbələrinin və yerli
03.11.2004,
nümayəndəliklərinin açılması üçün icazə
19 №li qərar
alınması və icazənin ləğv edilməsi Qaydaları

16.11.2004 16.11.2004
q/şəh 3092

MB İH-nin
15.04.2010-cu il
tarixli qərarı i l ə
dəyişikliklər
edilmişdir

Mərkəzi
Bankın İdarə
Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1
nömrəli Qərarı
ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu
ilə bağlı)

66

Banklarda hesabların açılması, aparılması və
bağlanması Qaydaları

03.11.2004,
19 №li qərar

16.11.2004 16.11.2004
q/şəh 3093

MB İH-nin
29.11.2006-cı,
27.05.08-ci il tarixli,
27.09.2008-ci il və
21.12.2009-cu il
tarixli qərarı ilə
əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir

67

Bank inzibatçılarının vəzifədən azad
edilməsi barədə sanksiyanın tətbiqinə dair
materiallara baxılması və onun nəticələrinin
rəsmiləşdirilməsi Qaydaları

03.11.2004,
19 №li qərar

16.11.2004 16.11.2004
q/şəh 3094

MB İH-nin
18.11.08-ci il tarixli
qərarı i l ə
dəyişikliklər
edilmişdir

68

Bank inzibatçılarının Mərkəzi Bankda
attestasiyadan keçməsi Qaydaları

03.11.2004,
19 №li qərar

16.11.2004 16.11.2004
q/şəh 3095

MB İH-nin
15.04.2010-cu il
tarixli qərarı i l ə
dəyişikliklər
edilmişdir

Mərkəzi
Bankın
03.12.2012-ci il
tarixli 29/2
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

69

Azərbaycan Respublikasında rezident və
qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarmm
rejimi haqqında Qaydalara əlavə və
dəyişikliklər edilməsi barədə

03.11.2004,
19 №-li qərar

29.11.2004, 29.11.2004
q/şəh. 3097

70

Azərbaycan Respublikasında xatirə
sikkələrinin tədavülə buraxılması Qaydaları

18.11.2004,
2020 №li
qərar

30.11.2004 30.11.2004
q/şəh 3098

71

Bank sistemində pulları ekspertizasının
təşkili və aparılması Qaydaları

03.03.2005,
05 №-li qərar

18.03.2005, 01.03.2005
q/şəh3118

72

Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarmda kassa əməliyyatlarmm
aparılması Qaydalarına əlavələr və
dəyişikliklər barədə

10.05.2005,
11 №-li qərar

23.05.2005, 23.05.2005
q/şəh. 3150

MB İH-nin
28.11.2016-cı il
tarixli 45/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar ilə
ləğv edilmişdir
MB İH-nin
15.04.2010-cu il
tarixli qərarı i l ə
dəyişikliklər
edilmişdir

73

Azərbaycan Respublikasında nağdsız
hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında
Təlimata əlavələr və dəyişikliklər barədə

10.05.2005,
11 №-li qərar

30.05.2005, 30.05.2005
q/şəh. 3153

74

Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və 10.05.2005,
saxlanması Qaydası
11 №-li qərar

30.05.2005, 01.06.2005
q/şəh3154

75

Konsolidasiya əsasında prudensial
hesabatların tərtibi, təqdim edilməsi və
nəzarət Qaydaları
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən kredit təşkilatlarmda mühasibat
uçotunun aparılması Qaydaları

76

01.09.2005,
23.09.2005,
25 №-li qərar q/şəh3190 23.09.2005
07.11.2005,
33 №-li qərar

21.11.2005, 21.11.2005
q/şəh3201

MB İH-nin
17.09.2013-cü
tarixli
19/1 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir
MB İH-nin
27.05.2008-cı il
tarixli və
14.10.2008-ci il
tarixli qərarı ilə
əlavə edilmişdir

Mərkəzi
Bankın
10.07.2012-ci il
tarixli 16
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

77

Azərbaycan Respublikası Qanunlarında və
23.12.2005,
digər normativ-hüquqi aktlarında manatı
33 №-li qərar
denominasiyasının tətbiqi haqqında
Azərbaycan Respublikasın Qanununun
təmin edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncammm icrası
ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının bəzi normativ aktlarına dəyişiklik
edilməsi barədə

30.12.2005, 01.01.2006
q/şəh3211

78

Banklarda korporativ idarəetmə
standartlarının tətbiqi qaydalarına əlavə və
dəyişikliklər barədə

31.03.2006, 31.03.2006
q/şəh3218

13.03.2006,
07 №-li qərar

03.06.2013
№12/04

Mərkəzi
Bankın
03.06.2013-cü il
tarixli 12/04
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

79

Banklarda informasiya texnologiyalarının
tətbiqi Qaydaları

13.03.2006,
07 №-li qərar

31.03.2006, 31.03.2006
q/şəh3217

MB İH-nin
09.10.2006-cı il
tarixli qərarı ilə 9cu bənd əlavə
edilmişdir

Mərkəzi
Bankın
10.12.2014-cü
il tarixli 26/4
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

80

Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə
əməliyyatlarının aparılması Qaydaları

28.06.2006,
17 №-li qərar

07.07.2006, 07.07.2006
q/şəh. 3229

MB İH-in
15.04.2010-cu il
tarixli qərarı i l ə
dəyişikliklər
edilmişdir

MB İH-nin
29.12.2015-ci
tarixli
44/1 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir

81

Bankların və xarici bankların yerli
filiallarının məcburi ləğvinə dair Təlimat

28.06.2006,
17 №-li qərar

07.07.2006, 07.07.2006
q/şəh. 3230

82

Azərbaycan Respublikasında nağdsız
hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında
Təlimata əlavə və dəyişikliklər edilməsi
barədə

18.07.2006,
04.08.2006, 04.08.2006
21 №-li qərar q/şəh. 3233

83

Azərbaycan Respublikasının kredit
təşkilatlarmda kassa əməliyyatlarının
aparılması və qiymətlilərin inkassasiyasının
təşkili qaydalarına dəyişikliklər və əlavlər
edilməsi barədə

18.07.2006,
04.08.2006, 04.08.2006
21 №-li qərar q/şəh. 3234

MB İH-nin
17.09.2013-cü
tarixli
19/1 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir

84

Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün
25.08.2006,
26.09.2006, 26.09.2006
zərərlərin ödənilməsi üçün ehtiyatların
26 №-li qərar q/şəh3241
yaradılması Qaydalarına dəyişiklik edilməsi
barədə

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/1
nömrəli qərarı
ilə “Aktivlərin
təsnifləşdirilmə
si və mümkün
zərərin
ödənilməsi
üçün xüsusi
ehtiyatlar
yaradılması
Qaydaları”nıny
eni
redaksiyasının
2014-cü il
fevralın 1-dən
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

85

Bir borcalan və bir-biri ilə əlaqədar
25.08.2006,
26.09.2006, 26.09.2006
borcalanlar qrupu üzrə risklərin
26 №-li qərar q/şəh 3242
tənzimlənməsi haqqında Qaydalara dəyişiklik
edilməsi barədə

MB İH-nin
10.01.2014-cü
tarixli
04/01 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir

86

Banklarda informasiya texnologiyalarının
tətbiqi Qaydalarına əlavə edilməsi barədə

Mərkəzi
Bankın
10.12.2014-cü
il tarixli 26/4
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

05.10.2006
32 №-li qərar

31.10.2006, 31.10.2006
q/şəh. 3244

87

"Banklarda hesabların açılması, aparılması və 29.12.2006
bağlanması Qaydaları"na dəyişikliklər və
36 №-li qərar
əlavlər edilməsi barədə

29.12.2006 29.12.2006
q/şəh 3282

88

"Azərbaycan Respublikası müvəkkil
23.01.2007
banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin 04 №-li qərar
müəyyən edilməsi və tənzimbnməsi
Qaydaları"na dəyişiklik

07.02.2007 07.02.2007
q/şəh 3284

88-1

"Bankların və xarici bankların yerli
filiallarının kənar auditinin aparılmasına
dair tələblər haqqında Qaydalar"

28.02.2007
10 №-li qərar

27.03.2007 27.03.2007
q/şəh 3296

89

"Azərbaycan Respublikasında rezident və
qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarmm
rejimi haqqında Qaydalar"a əlavə və
dəyişikliklər

21.06.2007
29.06.2007, 21.06.2007
22 №-li qərar q/şəh 3340

Mərkəzi
Bankın
03.12.2012-ci il
tarixli 29/2
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

10.07.2009-cu il
tarixli İdarə
Heyətinin 19 №-li
qərarı ilə əlavə və
dəyişiklik edilib
MB İH-nin
28.11.2016-cı il
tarixli 45/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar ilə
ləğv edilmişdir

90

"Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin
qeyri-rezident banklarda hesabların açılması
Qaydaları"

21.06.2007
29.06.2007, 21.06.2007
22 №-li qərar q/şəh 3341

91

"Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri haqqında
Qaydalar”a dəyişikliklər

05.09.2007

24.09.2007, 24.09.2007
q/şəh 3362

Mərkəzi
Bankın
11.03.2013-cü
il tarixli 06/02
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

92

"Fiziki şəxslər tərəfmdən valyuta sərvətbrinin 18.02.2008
Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və
Pr.№06
Azərbaycan Respublikasından çıxarılması
Qaydaları"na dəyişikliklər

07.03.08
07.03.2008
q/şəh 3385

MB-nin
03.03.2016-cı il
tarixli
16/1 №li
qərarı ilə yeni
qaydaların
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədr ləğv
edilmişdir.

27.09.2008-ci il
tarixli İdarə
Heyətinin 26№-li
qərarı ilə qüvvədən
düşüb

93

"Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları"na əlavə və
dəyişikliklər

18.02. 2008
Pr.№06

15.03.08
15.03.2008
q/şəh 3388

94

"Banklarda korporativ idarəetmə
18.03. 2008
standartlarının tədbiqi Qaydaları"na əlavlər Pr.№10

03.04.08
01.07. 2008
q/şəh 3389

95

"Bir borcalan və ya bir-biri ilə
əlaqədar Borcalanlar qrupu üzrə
risklərin tənzimlənməsi haqqnda
Qaydalar”a dəyişiklilər

20.05.08 20.05. 2008
q/şəh 3395

30.04. 2008
Pr.№15

Mərkəzi
Bankın
25.07.2012-ci il
tarixli 20/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

03.06.2013
№12/04

Mərkəzi
Bankın
03.06.2013-cü il
tarixli 12/04
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

96

"Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün
zərərbrin ödənilməsi üçün ehtiyatların
yaradılması Qaydaları"na dəyişiklilər

30.04. 2008
Pr.№15

20.05.08 20.05.2008
q/şəh 3396

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/1
nömrəli qərarı
ilə “Aktivlərin
təsnifləşdirilmə
si və mümkün
zərərin
ödənilməsi
üçün xüsusi
ehtiyatlar
yaradılması
Qaydaları”nıny
eni
redaksiyasının
2014-cü il
fevralın 1-dən
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

97

"Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması
və saxlanılması Qaydası"na əlavə

27.05. 2008
Pr.№16

15.06.08
15.06.2008
q/şəh3401

Mərkəzi
Bankın
10.07.2012-ci il
tarixli 16
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

98

"Banklarda hesabların açılması, aparılması və 27.05. 2008
bağlanması Qaydaları"na əlavə və
Pr.№16
dəyişikliklər

15.06.08
15.06.2008
q/şəh 3402

Mərkəzi
Bankın
03.12.2012-ci il
tarixli 29/2
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

99

"Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestri
haqqında Qaydalar"a əlavə və
dəyişikliklər

31.07.2008
Pr.№21

20.08.08 20.08.2008
q/şəh 3406

100

"Bankalrda hesabların açılması, aparılması və 27.09.2008
bağlanması Qaydaları"na əlavə və
Pr.№26
dəyişikliklər

16.10.08
16.10.2008
q/şəh 3411

101

"Azərbaycan Respublikasında rezident və
qeyri-rezidentlərin valyuta əməliyyatlarmm
rejimi haqqında Qaydalar”a əlavə və
dəyişikliklər

16.10.08
16.10.2008
q/şəh 3410

27.09.2008
Pr.№26

Mərkəzi
Bankın
11.03.2013-cü
il tarixli 06/02
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

MB İH-nin
28.11.2016-cı il
tarixli 45/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar ilə
ləğv edilmişdir

102

"AR-da fəaliyyət göstərən banklar tərəfindən 10.09.2008
ödəniş statistikası hesabatları formalarının
Pr.№25
tərtibi və təqdim edilməsi haqqında Təlimat"

103

Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması
və saxlanması Qaydası"na əlavə və
dəyişikliklər

104

"AR-da fəaliyyət göstərən banklarda nağd
05.12.2008
xarici valyutanın hərəkəti barədə statistik
36 №-li qərar
hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında
Təlimat"

14.10.2008

10.09.2008

23.10.08 23.10.2008
q/şəh 3412

05.12.2008

MB İH 14.01.09-cu
il tarixli 2 №li
qərarı ilə əlavə və
dəyişiklik edilmişdir

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir
Mərkəzi
Bankın
10.07.2012-ci il
tarixli 16
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

105

"Banklarda kreditlərin verilməsi Qaydaları" 18.11.2008
(yeni Qaydalar)
34 №-li qərar

10.12.08
Qaydalar
q/şəh 3426 11.03.09-cu il
tarixdən, 3.4cü bəndi isə
11.06.09-cu il
tarixdən
qüvvəyə
minir

106

"Bank inzibatçılarının vəzifədən azad
edilməsi barədə sanksiyanın tətbiqinə dair
materiallara baxılmasi və onun nəticələrinin
rəsmiləşdirilməsi Qaydaları"na dəyişikliklər

18.11.2008
34 №-li qərar

12.12.08
12.12. 2008
q/şəh 3425

107

"Azərbaycan Respublikası müvəkkil
17.12.2008
banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin 37 №-li qərar
müəyyən edilməsi və tənzimbnməsi
Qaydaları"na əlavə və dəyişikliklər

27.12.08 27.12. 2008
q/şəh 3428

108

"Kredit əməliyyatları üzrə faizlərin
hesablanmasın dayandırılması haqqında
Qaydalar"a əlavələr; dəyişikliklər

17.12.2008

27.12.08 27.12. 2008
q/şəh 3427

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/1
nömrəli qərarı
ilə “Aktivlərin
təsnifləşdirilmə
si və mümkün
zərərin
ödənilməsi
üçün xüsusi
ehtiyatlar
yaradılması
Qaydaları”nın
yeni
redaksiyasının
2014-cü il
fevralın 1-dən
qüvvəyə
minməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

109

"Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması qaydaları"na əlavələr

17.12.2008

27.12.08 27.12.2008
q/şəh 3429

Mərkəzi
Bankın
25.07.2012-ci il
tarixli 20/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

110

"Azərbaycan Respublikası bank sistemində
arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat"

07.04.2009
Pr.№09

20.04.2009 01.07.2009
q/şəh 3442

Mərkəzi
Bankın
30.07.2013-cü
il tarixli 16/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir.

111

"Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması qaydaları"na əlavələr

17.06.2009
Pr.№17

02.07.2009 15.10.2009
q/şəh 3456

112

"Bankların və xarici bankların yerli
filiallarının kənar auditinin aparılmasına dair
tələblər haqqında Qaydaları"na əlavələr

10.07.2009
Pr.№19

28.07.2009 15.10.2009
q/şəh 3457

113

"Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
tərəfindən yaradılmış Kütləvi Ödənişlər üzrə
Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sisteminin
çıxarışlarının uçotu Qaydaları"

17.07.2009
Pr.№21

01.09.2009 21.12.2009
q/şəh 3467

Mərkəzi
Bankın
25.07.2012-ci il
tarixli 20/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

Mərkəzi
Bankın
10.07.2012-ci il
tarixli 16/2
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

114

"Prosessinq təşkilatlarına icazalərin verilməsi 09.09.2009
və prosessinq fəaliyyətinə nəzarət Qaydaları" Pr.№26

115

"Kassa dövriyyəsi haqqında statistik
hesabatın tərtibi və təqdim olunması
haqqında Təlimat”

06.10.2009
Pr. №28

23.09.2009 21.12.2009
q/şəh 3469

Mərkəzi
Bankın
28.10.2014-cü
il tarixli 24/2
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir.

01.01.2010

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/7
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir.

116

"Banklarda hesabların açılması, aparılması və 09.09.2009
bağlanması Qaydaları"na əlavə və dəyişiklilər Pr.№26

25.09.2009 21.12.2009
q/şəh 3470

117

"Bankların likvidliyinin idarə olunması
haqqında Qaydalar"

20.11.2009
Pr. №33

01.12.2009
q/şəh 3484 03.02.2010

118

"Azərbaycan Respublikası rezident və qeyri- 20.11.2009
rezidentlərin valyuta əməliyyatlarının rejimi Pr. №33
haqqında Qaydalar"a dəyişikliklər

01.12.2009 03.02.2010
q/şəh 3485

Mərkəzi
Bankın
03.12.2012-ci il
tarixli 29/2
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

MB İH-nin
28.11.2016-cı il
tarixli 45/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar ilə
ləğv edilmişdir

119

"Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları"na əlavlər

10.11.2009
Pr.№32

01.12.2009 03.02.2010
q/şəh 3486

Mərkəzi
Bankın
25.07.2012-ci il
tarixli 20/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar
ləğv edilmişdir

120

"Maliyyə xidmətlərinin göstərilməsi üçün
poçt rabitəsinin milli operatoruna xüsusi
razılıq (lisenziya) verilməsi və fəaliyyətinə
dair prudensial tənzimlənmə Qaydaları"

18.12.2009
Pr.№38

30.12.2009 03.02.2010
q/şəh 3491

Mərkəzi
Bankın İdarə
Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1
nömrəli Qərarı
ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu
ilə bağlı)

121

"AR-sı rezident və qeyri-rezidentlərin
valyuta əməliyyatlarının rejimi haqqında
Qaydalar"a dəyişikliklər

15.04.2010
Pr.№ 09

23.04.2010 13.07.2010
q/şəh 3738

122127

2009-cu il 18 mart tarixli referendum
nəticəsində qəbul edilmiş "AR-in
Konstitusiyasına ə/dəyişiklilər edilməsi
haqqında" Azərbaycan Respublikasının
Referendum Aktının tədbiqi ilə əlaqədar AR
MB bəzi normativ xarakterli aktlarına
dəyişiklilər

15.04.2010
Pr.№ 09

06.05.2010 13.07.2010
q/şəh
3787,
3789, 3790,
3791, 3792,
3793

128

“Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları” na əlavələr və
dəyişikliklər

16.06.2010
Pr.№ 15

08.07.201
0
q/şəh
3926

16.09.2010

129

“Bank olmayan kredit təşkilatlarının
prudensial tənzimlənməsinə dair Qaydalar”

16.06.2010
Pr.№ 15

08.07.201
0
q/şəh
3927

16.09.2010

MB İH-nin
28.11.2016-cı il
tarixli 45/1
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul edilməsi
ilə əlaqədar ilə
ləğv edilmişdir

Mərkəzi
Bankın
25.07.2012-ci
il tarixli 20/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul
edilməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir
Mərkəzi
Bankın
21.01.2015-ci
il tarixli 01/2
nömrəli qərarı
ilə yeni

130

“Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən
kreditlərin verilməsinə xüsusi razılığın
(lisenziyanın) və icazələrin alınması üçün
müraciət qaydaları haqqında Təlimat”

16.06.2010
Pr.№ 15

08.07.201
0
q/şəh
3928

16.09.2010

131

“Banklarda korporativ idarəetmə
standartlarının tətbiq Qaydaları”na
dəyişikliklər

06.09.2010
Pr.№ 24

24.09.201
0
q/şəh
4010

01.03.2011

132

“Banklarda risklərin idarə olunması
haqqında Qaydalar”

06.09.2010
Pr.№ 24

24.09.201
0
q/şəh
4011

01.03.2011

03.06.2013
№12/04

qaydaların
qəbul
edilməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir
Mərkəzi
Bankın
17.09.2013-cü
il tarixli 19/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul
edilməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir.
Mərkəzi
Bankın
03.06.2013-cü
il tarixli 12/04
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul
edilməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir
Mərkəzi
Bankın
09.12.2013-cü
il tarixli 24/3
nömrəli qərarı
ilə yeni

133

“Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları” na əlavə

06.09.2010
Pr.№ 24

24.09.201
0
q/şəh
4012

01.03.2011

134

“Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestri haqqında 13.10.2010
Qaydalar”a əlavə və dəyişikliklər
Pr.№ 28

02.11.201
0
q/şəh
4061

01.02.2011

135

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
bir sıra normativ xarakterli aktlarının dövlət
qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyinin Sərəncamı

25.10.201
0
Sərəncam
№ 141-S

25.10.2010

21.09.2010
Pr. № 25

qaydaların
qəbul
edilməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir.
Mərkəzi
Bankın
25.07.2012-ci
il tarixli 20/3
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul
edilməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir
Mərkəzi
Bankın
11.03.2013-cü
il tarixli 06/02
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul
edilməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

136

Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət
göstərən banklar tərəfindən valyuta
bazarında qeyri-nağd valyuta mübadiləsi
əməliyyatları haqqında Təlimat

Mərkəzi
Bankın
18.12.2013-cü
il tarixli 25/6
nömrəli qərarı
ilə yeni
qaydaların
qəbul
edilməsi ilə
əlaqədar ləğv
edilmişdir

17.12.2010
Pr. № 36

Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestri
Sıra
№si

Normativ xarakterli aktın adı

1

“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak
edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim
olunması Qaydaları”

18.04.2012
№8

“Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə
Qaydaları”

10.07.2012
№ 16/3

2

Qərarın
tarixi və
nömrəsi

Reyestrə
daxil
edildiyi
tarix
02.05.2012

Qüvvəyə
minmə
tarixi
03.05.2012

24.07.2012

25.07.2012

Qeyd

“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak
edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim
olunması Qaydaları”nda dəyişikliklər
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
tərəfindən yaradılmış Kütləvi Ödənişlər üzrə
Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sisteminin
çıxarışlarının uçotu Qaydaları”

17.07.2012
№ 18/3

25.07.2012

26.07.2012

10.07.2012
№ 16/2

23.07.2012

24.07.2012

5

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və
saxlanması Qaydası”

10.07.2012
№ 16/1

25.07.2012

01.11.2012

6

“Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları”

25.07.2012
№ 20/3

06.08.2012

07.08.2012

“Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları”nda dəyişikliklər

03.12.2012
№ 29/1

11.12.2012

12.12.2012

3

4

7

8

“Banklarda hesabların açılması, aparılması və
bağlanması Qaydaları”

9

“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak
edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim
olunması Qaydaları”nda dəyişikliklər
“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və
saxlanması Qaydası”nda dəyişikliklər

10

03.12.2012
№ 29/2

13.12.2012

01.01.2013

16.01.2013
№ 1/2

22.01.2013

23.01.2013

11.03.2013
№06/01

28.03.2013

01.04.2013

02.04.2013

11

“Mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrinin aparılması
və istifadəsi Qaydaları”

11.03.2013
№06/02

01.04.2013

12

“Banklarda korporativ idarəetmə standartları”

03.06.2013
№12/04

13

“Azərbaycan Respublikasının bank sistemində
arxiv işinin aparılması haqqında Təlimat”

30.07.2013
№16/3

10.06.2013
11.06.2013
(19.06.2013cü il tarixdə
saytda dərc
edildi)
12.08.2013
13.08.2013
(15.08.2013cü il tarixdə
saytda dərc
edildi)

14

“Bank lisenziyalarının və icazələrin alınması üçün
müraciət qaydaları haqqında Təlimat”

17.09.2013
№19/2

27.09.2013
28.09.2013
(01.10.2013cü il tarixdə
saytda dərc
edildi)

15

“Bank olmayan kredit təşkilatları tərəfindən
kreditlərin verilməsinə xüsusi razılığın
(lisenziyanın) və icazələrin alınması üçün
müraciət qaydaları haqqında Təlimat”

17.09.2013
№19/3

27.09.2013
28.09.2013
(01.10.2013cü il tarixdə
saytda dərc
edildi)

16

“Azərbaycan
Respublikasında nağdsız
hesablaşmalar və pul
köçürmələri haqqında Təlimat”

17.09.2013
19/1

17

“Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları”nda dəyişikliklər

14.11.2013
№22

30.09.2013 01.10.2013
(03.12.2013cü il tarixdə
saytda dərc
edildi)
28.11.2013
29.11.2013
(03.12.2013cü il tarixdə
saytda dərc
edildi)

Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1 nömrəli
Qərarı ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu ilə
bağlı)
Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1 nömrəli
Qərarı ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu ilə
bağlı)

18

“Banklarda risklərin idarə olunması haqqında
Qaydalar”

09.12.2013
24/3

19

“Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların
yaradılması Qaydaları”

18.12.2013
№25/1

20

“Pul və maliyyə statistikası hesabatının tərtibi və
təqdim edilməsi haqqında Təlimat”

18.12.2013
№25/2

26.12.2013

27.12.2013

21

“Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim
edilməsi haqqında Təlimat”

18.12.2013
№25/3

26.12.2013

27.12.2013

22

“Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin qeyrirezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair
hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında
Təlimat”

18.12.2013
№25/4

26.12.2013

27.12.2013

23

“Qabaqcadan ödənişlərlə bağlı malların
(xidmətlərin) ölkəyə daxil olması haqqında
statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması
haqqında Təlimat”

18.12.2013
№25/5

26.12.2013

27.12.2013

16.12.2013 17.12.2013
(25.12.2013cü il tarixdə
saytda dərc
edildi)
26.12.2013
01.02.2014

24

“Qeyri-nağd valyuta mübadiləsi əməliyyatları
haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim
edilməsi haqqında Təlimat”

18.12.2013
№25/6

26.12.2013

27.12.2013

25

“Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın
tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat”

18.12.2013
№25/7

26.12.2013

27.12.2013

26

“Bir borcalan və ya bir-biri ilə əlaqədar
borcalanlar qrupu üzrə kredit risklərinin
tənzimlənməsi haqqında Qaydalar”ı

10.02.2014
04/01

20.02.2014

22.03.2014

27

“Banklarda hesabların açılması, aparılması və
bağlanması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi
barədə

17.03.2014
05/2

04.04.2014

05.04.2014

28

“Azərbaycan Respublikasında nağdsız
hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında
Təlimat”da dəyişiklik edilməsi barədə

17.03.2014
05/1

04.04.2014

05.04.2014

29

“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə iştirak
edən digər şəxslər tərəfindən məlumatların
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə təqdim
olunması Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi
barədə

09.04.2014
8/1

21.04.2014

22.04.2014

30

“Ödəniş kartlarının emissiyası və istifadə
Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə

23.06.2014
15/2

30.06.2014

dəyişikliklərin
13-cü hissəsi
və 15-ci
hissəsinin 5-ci
abzası 2015-ci
il 1 yanvar
tarixindən, 27ci hissəsinin
3-8-ci
abzasları
2015-ci il 1
iyul
tarixindən,
digər
müddəaları isə
Qərarın
Azərbaycan
Respublikasını
n Hüquqi
Aktların
Dövlət
Reyestrinə
daxil edildiyi
tarixdən bir
ay sonra
qüvvəyə
minir.

31

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və
saxlanması Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi
barədə

30.07.2014
18/2

11.08.2014

12.08.2014

32

“Bankların yenidən təşkili Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi barədə

19.08.2014
19/2

28.08.2014

29.08.2014

33

“Lombardlar və daşınmaz əmlakın alqı-satqısı
üzrə vasitəçilik xidmətləri göstərən fiziki və ya
hüquqi şəxslər tərəfindən “Cinayət yolu ilə əldə
edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın
leqallaşdırılmasına
və
terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında”
Azərbaycan
Respublikasının
Qanununun
tələblərinə əməl edilməsinə nəzarətin həyata
keçirilməsi Qaydaları”nın ləğv edilməsi barədə
“Prosessinq fəaliyyətinə icazənin verilməsi və
nəzarət Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

28.10.2014
24/3

07.11.2014

08.11.2014

28.10.2014
24/2

11.11.2014

12.11.2014

34

Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1 nömrəli
Qərarı ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu ilə
bağlı)

35

"Poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən tərtib
edilən prudensial hesabatların forması, məzmunu
və dövriliyinə dair Göstəriş"in təsdiq edilməsi
barədə

28.10.2014
24/1

11.11.2014

12.11.2014

36

“Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları”nda
dəyişikliklər
edilməsi barədə

10.12.2014
26/3

19.12.2014

20.12.2014

37

“Banklarda
informasiya
sistemlərinin
təhlükəsizliyinə dair Qaydalar”ın təsdiq
edilməsi barədə

10.12.2014
26/4

30.12.2014

31.12.2014

38

“Kredit ittifaqına bank fəaliyyətinin həyata
keçirilməsi üçün xüsusi razılıq (lisenziya)
verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

10.12.2014
26/1

30.12.2014

31.12.2014

39

“Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların
yaradılması Qaydaları”nda dəyişikliklər

10.12.2014
26/2

30.12.2014

31.12.2014

Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1 nömrəli
Qərarı ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu ilə
bağlı)

Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1 nömrəli
Qərarı ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu ilə
bağlı)

40

“Bank olmayan kredit təşkilatlarının prudensial
tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
barədə

21.01.2015
01/2

30.01.2015

31.01.2015

41

“Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların
yaradılması Qaydaları”nda dəyişikliklər

26.02.2015
11/4

06.03.2015

07.03.2015

42

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və
saxlanması Qaydası”nda dəyişikliklər

26.02.2015
11/2

06.03.2015

07.03.2015

43

“Ödəniş statistikası hesabatının tərtibi və təqdim
edilməsi haqqında Təlimat”da dəyişikliklər

26.02.2015
11/6

10.03.2015

11.03.2015

44

“Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin
qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair
hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında
Təlimat”da dəyişikliklər
“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən
məlumatların Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”nda
dəyişikliklər

27.05.2015
23/2

02.06.2015

03.06.2015

27.05.2015
23/3

09.06.2015

10.06.2015

45

Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1 nömrəli
Qərarı ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu ilə
bağlı)

46

“Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları”nda dəyişikliklər

06.07.2015
25/4

13.07.2015

14.07.2015

47

“Kredit ittifaqlarının prudensial tənzimlənməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

06.07.2015
25/1

13.07.2015

14.07.2015

48

Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların
yaradılması Qaydaları”nda dəyişikliklər

28.09.2015
37/1

08.10.2015

09.10.2015

49

“Sadələşdirilmiş eyniləşdirmə və verifikasiya
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

23.10.2015
39

05.11.2015

06.11.2015

50

“Banklarda
korporativ
idarəetmə
standartları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə

21.12.2015
43/4

28.12.2015

29.12.2015

51

“Bank kapitalının və onun adekvatlığının
hesablanması Qaydaları”nda dəyişikliklər
edilməsi barədə

21.12.2015
43/2

28.12.2015

29.12.2015

52

“Pul və maliyyə statistikası hesabatının tərtibi
və təqdim edilməsi haqqında Təlimat”da
dəyişikliklər edilməsi barədə

21.12.2015
43/5

28.12.2015

29.12.2015

Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1 nömrəli
Qərarı ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu ilə
bağlı)

53

54

55

56

57

58

Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatların
yaradılması
Qaydaları”nda
dəyişikliklər edilməsi barədə
“Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə
əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi barədə

29.12.2015
44/2

05.01.2016

06.01.2016

29.12.2015
44/1

05.01.2016

06.01.2016

“Azərbaycan Respublikası rezidentlərinin
qeyri-rezidentlərlə maliyyə əməliyyatlarına dair
hesabatın tərtibi və təqdim edilməsi haqqında
Təlimat”da dəyişikliklər edilməsi barədə
“Xarici bankın yerli nümayəndəliyinin
hesabatının forması, məzmunu və təqdim
edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə

22.01.2016
05/7

02.02.2016

03.02.2016

22.01.2016
05/3

02.02.2016

03.02.2016

“Monitorinq iştirakçıları və monitorinqdə
iştirak edən digər şəxslər tərəfindən
məlumatların Azərbaycan Respublikasının
Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi
Xidmətinə təqdim olunması Qaydaları”nda
dəyişikliklər
“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və
saxlanması Qaydası”nda dəyişiklik

26.02.2016
13/1

07.03.2016

08.03.2016

03.03.2016
16/4

14.03.2016

15.03.2016

Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin
07.07.2017-ci il
tarixli, 17/1 nömrəli
Qərarı ilə ləğv
edilmişdir.
(Palatanın yeni
aktının qəbulu ilə
bağlı)

“Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən
xarici valyutanın Azərbaycan Respublikasına
gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından
çıxarılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi
barədə
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
tərəfindən banklara kreditlərin verilməsi
Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

03.03.2016
16/1

15.03.2016

16.03.2016

03.05.2016
25/1

17.05.2016

18.05.2016

61

“Azərbaycan
Respublikasında
nağdsız
hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında
Təlimat”da dəyişikliklər edilməsi barədə

01.06.2016
28/2

07.06.2016

08.06.2016

62

“Ödəniş

kartlarının emissiyası və istifadə
Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə

08.07.2016
32/1

20.07.2016

21.07.2016

63

“Azərbaycan Respublikasında banklararası
mərkəzləşdirilmiş
ödəniş
sistemlərində
hesablaşmaların təşkili Qaydaları”nın təsdiq
edilməsi barədə
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
tərəfindən yaradılmış Hökumət Ödəniş
Portalının çıxarışlarının uçotu Qaydaları”nın
təsdiq edilməsi barədə
“Mübadilə şöbələrinin təşkili və mübadilə
əməliyyatlarının aparılması Qaydaları”nda
dəyişiklik edilməsi barədə

18.07.2016
33/1

28.07.2016

29.07.2016

03.08.2016
34/3

11.08.2016

12.08.2016

29.09.2016
38/5

12.10.2016

13.10.2016

59

60

64

65

66

“Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyrirezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının
aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

28.11.2016
45/1

07.12.2016

08.12.2016

67

“Məcburi ehtiyatların norması, hesablanması və
saxlanması Qaydası”nda dəyişiklik edilməsi
barədə

30.05.2017
14/1

13.06.2017

14.06.2017

68

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
tərəfindən banklara kreditlərin verilməsi
Qaydaları”nda dəyişikliklər edilməsi barədə

07.07.2017
17/2

17.07.2016

18.07.2017

69

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
bəzi normativ xarakterli aktlarının ləğv edilməsi
barədə

07.07.2017
17/1

19.07.2017

20.07.2017

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi
tərəfindən təsdiq
olunmuş sənədlər
1

Dövlət qısamüddətli istiqrazları ilə
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının Repo-əks Repo əməliyyatlarının
aparılması haqqında müvəqqəti Qaydalar

29.01.01

07. 02.01
QKDK-nin
Əmri № 20

07. 02.01

MB İH-nin
14.09.2006-cı il
və 15.04.2010-cu
il tarixli qərarları
iləəlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir

2

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 01.05.01
qısamüddətli notlarının buraxılışı,
Pr. № 15
yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında
Qaydalar

04. 06.01
QKDK-nin
Əmri № 49

04. 06.01

3

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı
tərəfindən veksellərin yenidən uçotu
haqqında müvəqqəti Qaydalar

16.08.02
Pr. № 18

26. 08.02
QKDK-nin
Əmri
№ 01/10-232

26. 08.02

4

“Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 30.08.04
qısamüddətli notlarının buraxılışı,
Pr. № 14
yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında
Qaydalar”a dəyişikliklər

02.09.04
QKDK-nin
Əmri № 151

02. 09.04

5

“Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 14.09.06
qısamüddətli notlarının buraxılışı,
Pr. № 28
yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında
Qaydalar”a əlavə və dəyişikliklər

29.09.06
QKDK-nin
Əmri № 182

29.09.06

MB İH-nin
30.08.2004-cü il,
14.09.2006-cı
il, 07.03.2008ci il və 15.04.
2010-cu il
tarixli qərarları
ilə əlavə və
dəyişikliklər
edilmişdir
MB İH-nin
15.04.2010-cu il
tarixli qərarı
ilə
dəyişikliklər
edilmişdir

6

“Dövlət qısamüddətli istiqrazları ilə
14.09.06
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Pr. № 28
Bankının Repo-əks Repo əməliyyatlarının
aparılması haqqında müvəqqəti Qaydalar”a
əlavə və dəyişikliklər

29.09.06
QKDK-nin
Əmri № 182

29.09.06

7

Kredit təşkilatlarında veksellərin uçotunun
aparılması Qaydaları

05.12. 07
Pr. № 38

29.12.07
QKDK-nin
Əmri № 191

29.12.07

8

"Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
07.03.08
Bankının qısamüddətli notların buraxılışı, Pr. № 38
yerləşdirilməsi və tədavülü haqqında
Qaydaları"na əlavə və dəyişikliklər

02.04.08
QKDK-nin
Əmri № 34

02.04.08

MB İH-nin
15.04.2010-cu
il tarixli qərarı
i l ə d əyişiklikl
ər edilmişdir

