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1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

 

1.1. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi 

departamenti (bundan sonra - Departament) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 

(bundan sonra – Mərkəzi Bank) mərkəzi aparatının struktur bölməsidir. 

1.2. Departament öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, 

“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında”, “Banklar haqqında” Azərbaycan 

Respublikası qanunlarını, Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan digər normativ 

hüquqi aktlarını, Mərkəzi Bankın normativ xarakterli aktlarını, İdarə Heyətinin qərarlarını, 

Mərkəzi Bankın aidiyyatı daxili komitələrinin qərarlarını, Mərkəzi Bank üzrə əmrləri, 

sərəncamları və bu Əsasnaməni rəhbər tutur. 

1.3. Departament bu Əsasnamə ilə müəyyən olunmuş funksiyalarının yerinə 

yetirilməsi prosesində Mərkəzi Bankın digər struktur bölmələri ilə fəaliyyətini əlaqələndirir. 

 

2. DEPARTAMENTİN FƏALİYYƏTİNİN ƏSAS MƏQSƏDİ 

 

Departamentin fəaliyyətinin əsas məqsədi Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının 

idarə edilməsinin strategiyası və qaydaları çərçivəsində Mərkəzi Bankın valyuta 

ehtiyatlarının təhlükəsiz saxlanılması və effektiv idarə edilməsidir. 

 

3. DEPARTAMENTİN ƏSAS FUNKSİYALARI 

 

Departamentin əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 

3.1. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinin illik əməliyyat investisiya 

proqramının hazırlanması;  

3.2. “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarının idarə 

edilməsinin strategiyası və qaydalar”ı çərçivəsində Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının 

idarə edilməsi; 

3.3. Departamentin fəaliyyət istiqamətləri üzrə strateji və əməliyyat planlarının, 

habelə büdcəsinin hazırlanması və icrasının təmin edilməsi; 

3.4. Departamentin funksiyalarına aid olan məsələlər üzrə müraciətlərə baxılması, 

sorğu və məktublara cavabların hazırlanması; 

3.5. Departamentin fəaliyyət istiqamətlərinə aid hüquqi sənədlərin hazırlanması; 

3.6. aparılan əməliyyatlar üzrə məxfilik rejiminə riayət olunmasının təmin edilməsi; 

3.7.  Departamentin fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər işlərin yerinə yetirilməsi. 
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4. DEPARTAMENTİN TƏŞKİLATİ STRUKTURU VƏ İDARƏ OLUNMASI 

 

4.1. Departament aşağıdakı struktur bölmələrdən ibarətdir: 

4.1.2. Valyuta ehtiyatlarının investisiyası şöbəsi; 

4.1.3. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi şöbəsi. 

4.2. Departamentin fəaliyyətinə direktor rəhbərlik edir. 

4.3. Departament direktoru Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən vəzifəyə təyin 

olunur və vəzifədən azad olunur. Departament direktoru öz fəaliyyətini Mərkəzi Bankın 

İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq olunmuş vəzifə təlimatına əsasən həyata keçirir. 

4.4. Departament şöbələrinin fəaliyyətinə müvafiq olaraq şöbə rəisləri rəhbərlik 

edirlər. 

4.5. Departamentin şöbə rəisləri Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən vəzifəyə 

təyin edilir və vəzifədən azad olunurlar. Departamentin şöbə rəisləri öz fəaliyyətlərini 

Mərkəzi Bankın İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq olunmuş vəzifə təlimatına əsasən həyata 

keçirirlər. 

4.6. Departamentin direktoru hər hansı bir səbəbdən işdə olmadıqda onun 

səlahiyyətlərini Maliyyə risklərinin idarə edilməsi şöbəsinin rəisi, o da işdə olmadıqda, 

rəhbərliyin əmri ilə həvalə edilmiş şöbə rəisi və ya Departamentin digər əməkdaşı icra 

edir. 

4.7. Departamentin ştat cədvəli Mərkəzi Bankın sədri tərəfindən təsdiq edilir. 

 

5. DEPARTAMENTİN İŞİNİN TƏŞKİLİ 

 

5.1. Valyuta ehtiyatlarının investisiyası şöbəsi: 

5.1.1.  “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatlarının idarə 

edilməsi startegiyası və qaydaları”na uyğun olaraq Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının 

idarə edilməsi ilə bağlı əməliyyatları həyata keçirir və əqdlər üzrə sənədləri icra üçün 

Maliyyə bazarlarında əməliyyatlar departamentinə təqdim edir; 

5.1.2. valyuta ehtiyatlarının qəbul edilmiş kompozisiya strukturuna nail olunması, 

valyuta diversifikasiyası və konvertasiya əməliyyatlarının təmin olunması üçün maliyyə 

bazarlarında bir xarici valyutanın digər xarici valyutaya qarşı alqı-satqısını həyata keçirir; 

5.1.3. valyuta ehtiyatlarının illik əməliyyat investisiya proqramı çərçivəsində 

ehtiyatların investisiya edilməsi ilə bağlı təkliflər verir; 

5.1.4. beynəlxalq təcrübəyə uyğun olaraq maliyyə bazarlarında qiymətli metallarla 

əməliyyatları həyata keçirir, onların alqı-satqısı və depozitə qoyulmasına dair xarici bank 

və şirkətlərlə bağlanacaq müqavilələri iqtisadi cəhətdən təhlil edir və hazırlayır; 
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5.1.5. nağd pul departamentinin sifarişi əsasında xarici banklarla nağd xarici 

valyutanın alqı-satqısını həyata keçirir; 

5.1.6. xarici banklarda Mərkəzi Bankın adına müxbir və qiymətli metal hesablarının 

açılmasını həyata keçirir; 

5.1.7. xarici kontragentlər tərəfindən şöbəyə daxil olan sorğu və məktubların 

cavablandırılmasını həyata keçirir; 

5.1.8. şöbənin fəaliyyətinə aid digər vəzifələri yerinə yetirir. 

 

5.2. Maliyyə risklərinin idarə edilməsi şöbəsi: 

5.2.1. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinin illik əməliyyat 

investisiya proqramı üzrə təkliflər hazırlayır; 

5.2.2. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə maliyyə risklərini 

idarə edir;  

5.2.3. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinin səmərəliliyini 

hesablayır; 

5.2.4. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsi üzrə daxili idarəetmə 

çərçivəsində aparılmış əməliyyatların “Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 

valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinin strategiyası və qaydaları”nda və “Mərkəzi Bankın 

valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinin illik əməliyyat investisiya proqramı”nda 

müəyyənləşdirilmiş normalara uyğunluğuna nəzarət edir; 

5.2.5. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının vəziyyəti və idarə edilməsi barədə 

hesabatlar hazırlayır; 

5.2.6. Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinə xarici menecer, 

kastodian və məsləhətçilərin cəlb olunmasına dair təkliflər hazırlayır və onlarla 

bağlanılacaq sazişləri iqtisadi cəhətdən təhlil edir;  

5.2.7. xarici menecer və kastodianla əlaqələri koordinasiya edir, onlarla bağlanılmış 

sazişlərdə müəyyənləşdirilmiş öhdəliklərin icrasına nəzarət edir; 

5.2.8. şöbənin fəaliyyətinə aid digər vəzifələri yerinə yetirir. 

 

6. YEKUN MÜDDƏA 

 

Bu Əsasnamə təsdiq olunduğu gündən qüvvəyə minir. 

 

 

 

Mərkəzi Bankın sədri                                                               Elman Rüstəmov
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