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Э И Р И Ш 

 
Мювзунун актуаллыьы. Азярбайжанда икипилляли банк системи фяалиййят 

эюстярир. Коммерсийа банклары банк системинин икинжи пиллясини тяшкил етмякля 

Мяркязи банкын лисензийасы ясасында фяалиййят эюстярирляр. Коммерсийа 

банкларынын ясас фяалиййят принсипи фактики мювжуд вясаит мцгабилиндя 

фяалиййят эюстярмякдир. Коммерсийа банкларынын актив ямялиййатлары пассив 

ямялиййатларын сявиййясиндян  - ресурс йаратмаг габилиййятиндян асылыдыр. 

Банкларын ресурс йаратмаг имканлары вя мювжуд ресурслар банкларын 

фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир. Бу бахымдан банк ресурсларынын тящлили, 

онун артырылмасы имканларыны мцяййянляшдирмяк мясяляляри даима банкларын 

диггят мяркязиндядир. 

Тядгигатын предмети вя обйекти. Азярбайжанын банк системи, онларын 

фяалиййят истигамятляри вя банк ресурслары, онларын формалашма мянбяляридир. 

Тядгигатын ясас мягсяди вя вязифяляри – банк ресурсларынын 

игтисадиййатда  ролуну мцяййянляшдириб онун артырылмасы мянбялярини 

тапмагдыр. Тядгигатын мягсяди кими ондан сямяряли истифадяни 

мцяййянляшдиряряк ону банк цчцн эялирли мянбяйя чевирмяйин йолларыны 

мцяййян етмякдир. Ресурсларын артырылмасы цчцн банкларын маркетинг 

фяалиййятинин эцжляндирилмя имканлары тядгигатын ясас вязифяляриндяндир. 

Тядгигатын елми йенилийи банк ресурсларынын формалашмасында мцхтялиф 

фикирляр мювжуддур. Игтисади ядябиййатлардакы бу фикрляр арашдырылмыш вя 

онлара мцнасибят билдирилмишдир. Ресурслардан сямяряли истифадя даща 

мцтярягги истигамятляри, вясаит гоймаьын йоллары тяклф олунур. 
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Тядгигатын практики ящямиййяти – ресурслардан  даща сямяряли истифадя 

едяряк банкларын эялирли, рентабелли ишлямясини тяклиф етмяк, ликвидлийин 

артырылмасына наил олмагдыр. 

Диссертасийа ишинин информасийа базасыны МСИ-нин вя Мяркязи банкын 

статистик мялуматлары  тяшкил едир. 

Диссертасийа ишинин гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши эириш, цч фясил, 

нятижя вя тяклифярдян, ишин йазылмасында  истифадя олунан ядябиййатларын 

сийащысындан ибарятдир. 
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FƏSİL 1.  PASSİV ƏMƏLİYYATLAR BANK RESURSLARININ 

FORMALAŞMA MƏNBƏYİ KİMİ 

 
 

1.1. Kommersiya bankının passiv əməliyyatının  

zəruriIiyi və növləri 

Нər bir bankın fəaliyyətində passiv əməliyyatlar çox mühüm əhəmiyyətə 

malikdir, belə ki, məhz onların köməyilə banklar kredit resurları əldə edir. Passiv 

əməliyyatları belə xarakterizə etmək olar: passiv əməliyyatların nəticəsi kimi 

passiv hesablarda pul vəsaiti qalığı artır və ya aktiv-passiv hesablarda passiv hissə 

aktiv hissəni üstələyir. Passiv əməliyyatların zəruriliyi ondan irəli gəlir ki, onlar 

dövriyyədə olan pul vəsaitlərinin banka cəlb edilməsinə imkan verirlər. Bank 

sistemində yeni resursların yaradılması isə, bir qayda olaraq, aktiv əməliyyatların 

(xüsusən də kredit əməliyyatlarının) öhdəsinə düşür. 

Bankların fəaliyyət miqyası onların sərəncamında olan resursların həcmi ilə 

müəyyşn olunur. Bank resursları xüsusi və cəlb olunmuş vəsaitlərdən ibarətdir. 

Passiv əməliyyatların aparılmasında əsas məqsəd ilkin dövriyyə vəsaitinin 

əsas mənbəyi sayılan xüsusi kapitalın formalaşdırılmasıdır. Lakin bankın potensialı 

xüsusi kapitaldan ibarət deyil. Xüsusi kapital sadəcə özək, nüvə rolunu oynayır, bu 

nüvənin ətrafına isə kənardan cəlb edilmiş kapital "yığılır". Bankın xüsusi 

kapitalının həcmi nə qədər böyük olarsa ictimaiyyət arasında bir о qədər çox etibar 

qazanmış olar. Düzdür, bəzən cüzi xüsusi kapitallı banklar "nəhənglərdən" daha 

etbarlı olur, amma bu etimad daha çox bankın rəhbərliyində duran insanların şəxsi 

keyfıyyəti kimi qiymətləndirilə bilər. 

Xüsusi kapitalın həcmi nə qədər böyük olsa da, bank yalnız onunla kifa-

yətlənməməlidir, əks halda bu cür fəaliyyəti məhdudlaşdınlmış müəssisənin 

ümumiyyətlə bank adlandırılması yanlış olardı. Əslində öz işini bacaran bankir, 
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başqasının pullarından faydalanan birisi hesab olunur. Yalnız öz vəsaiti hesabına 

fəaliyyət göstərən isə sadəcə investor sayıla bilər. 

Bank dövriyyə vəsaitinin əsas hissəsini kənardan vəsait cəlb etməklə əldə ediı 

Bu istiqamətdə ən vacib əməliyyat iştifadəsiz qalmış sərbəst vəsaitlərin banl 

qoyuluşları şəklində banka cəlb olunmasıdır. Başqa sözlə desək, bank, 

sərəncamında sərbəst vəsait olan investorları müəyyən şərtlərlə və müəyyən 

mükafat ödəməklə cəlb edir. Əgər əvvəllər bankın xidməti təsərrüfatının 

hesablaşma, cari və ya digər hesablarında sərbəst vəsaitin mövcudluğu bankın 

maliyyə vəziyyətinin sabitliyinə dəlalət edirdisə, hazırda bu, kredit resurslarının ən 

başlıca mənbəyi hesab olunur Aydındır ki, kafayət qədər kredit resurslarına malik 

olmayan banklar bu resurslan tələbat yarandıqda öz ehtiyaclarını digər banklardan 

müəyyən faiz ödəməklə alınan borc vəsaiti hesabına ödəməli olacaqlar. Bu isə öz 

növbəsində bahalı mənbə sayılır və verilən kreditin də bahalaşmasına səbəb olur. 

Bütün bunları nəzərə alsaq, belə nəticə çıxarmaq olar ki, banklar daha səmərəli 

resurs mənbələri əldə etmək üçün həyata keçirdikləri passiv əməliyyatları idarə 

etməlidirlər. Passiv əməliyyatların idarə olunması dedikdə, geniş mənada 

əmanətçilərin və digər kreditorların vəsaitlərinin cəlb olunması, konkret bank üçün 

vəsait mənbələrinin müvafıq kombinasiyalarının müəyyən edilməsi başa düşülür. 

Dar mənada passiv əməliyyatların idarə olunması isə əlavə vəsaitə ehtiyac 

yarandıqca borc vəsaiti mənbələrinin aktiv axtarışını nəzərdə tutulur. Müasir 

şəraitdə banklar əmanətçilərin öz təklifləri ilə birgə banka müraciətini gözləməklə 

kifayətlənmirlər. Bunun əvəzində əlavə pul vəsaiti cəlb etmək üçün banklar 

maliyyə alətlərindən istifadə edirlər. Belə alətlər sırasına iri məbləğli depozit 

serifıkatları, Mərkəzi bankdan alınan istiqrazlar, geri alınmaq əsasında qiymətli 

kağızların satışı və avrodollar borcları daxildir. Bu passivlər yüksək rəqabətli 
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bazarlarda (məsələn, qiymətli kağızlar bazarı) əldə olunan müxtəlif pul fondları ilə 

oxşar cəhətlərə malikdir. 

Kommersiya banklannın həyata keçirdikləri passiv əməliyyatlar dörd formada 

ola bilər: 

1) Bankın qiymətli kağızlarının ilkin emissiyası; 

2) Yeni    fondların    yaradılmasına    və    уa    artıq    mövcud    olanların 

genişləndirilməsinə bank mənfəətindən ayırmalar; 

3) Диэяр щцгуги шяхслярдян кредитлярин алынмасы; 

4) Депозит ямялиййатлары. 

Пассив ямялиййатларын илк ики нювц васитясиля банкын хцсуси вясаити формалашыр. 

Сонракы ики нюв ися банкын ещтийаж дуйдуьу кредит ресурсларынын – жялб 

олунмуш вя йа борж вясаитинин йаранмасына сябяб олур. 

Азярбайжанын банк секторунда пассивлярин структуру ашаьыдакы кими 

олмушдур: 

Жядвял 1.1. 

Банк пассивляринин структуру 

 01.12.2012 01.12.2013 01.12.2014 
млн.азн йекунда, 

%-ля 
млн.азн йекунда, 

%-ля 
млн.азн йекунда, 

%-ля 
Депозитляр 7428,8 46,82 8892,6 44,06 10174,6 43,21 
Малиййя секторундан 
алынмыш кредитляр вя 
депозитляр 

4883,3 30,77 6738,6 33,39 7976,2 33,87 

Диэяр ющдяликляр 1088,0 6,86 1230,8 6,10 1646,7 6,99 
Жями ющдяликляр 3400,11 84,45 16862,04 83,54 19797,5 84,08 
Капитал 2468,3 15,55 3321,5 16,46 3749,4 15,92 
Жями пассивляр 15868,42 100,0 20183,56 100,0 23546,9 100,0 
Мянбя: Азярбайжан Республикасынын Мяркязи Банкы 

 

Жядвялдян дя эюрцндцйц кими банкларын пассивляри ичярисиндя щцгуги вя 

физики шяхслярин  депозитляри вя малиййя секторундан  алынмыш кредитляр, башга 

сюзля, жялб олунмуш вясаитляр даща бюйцк хцсуси чякийя маликдир. 
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Жядвялдян эюрцндцйц ким пассивлярин гурулушунда жидди дяйишиклик баш 

вермямишдир. Ющдяликлярин хцсуси чякиси нисбятян артмышдыр. Банкын капиталы 

мцтляг бахымдан щяр ил артса да, (тящлил дюврцндя 3362,7 млн.) цмуми 

пассивлярдя хцсуси чякиси нисбятян ашаьы дцшмцшдцр. 

Цмумиликдя коммерсийа банкларынын жялб олунмуш вясаитляриня 

ашаьыдакылар аид едилир: 

1) Hüquqi və fıziki şəxslərin tələbolunanadək və müddətli depozitləri; 

2) Müştərilərin hesablaşma, cari və digər hesablarındakı vəsait qalıqları; 

3) Müxbir hesablardakı qalıqlar; 

4) Banklararası kreditlər (digər banklardan alınmış); 

5) Mərkəzi Bankdan alınmış kreditlər; 

6) Digər vəsait mənbələri. 

Banların aktiv əməliyyatlarının aparılması üçün ehtiyac duyduqları pul 

vəsaitinir 80%-ə qədəri cəlb olunmuş vəsaitlər təşkil edir. Cəlb olunmuş vəsaitlərin 

içərisində depozitlər daha böyük əhəmiyyətə malik olsa da, bank praktikasında 

vəsaitlərin cəlt olunmasının qeyri-depozit mənbələri də məlumdur. Bu mənbələrə 

aşağıdakılar aiddir: 

1) Banklararası kredit bazarından alınmış borclar; 

2) Yenidən alınma əsasında qiymətli kağızların satılması, veksellərin uçotu 

Mərkəzi Bankdan alınmış ssudalar; 

3) Bank akseptlərinin satışı; 

4) Kommersiya kağızlarının buraxılması. 

Cəlb olunmuş vəsaitlərin tərkib hissəsi olan mərkəzləşdirilmiş və banklararası 

kreditlər depozitlərdən onunla fərqlənir ki, bu vəsaitlər dərhal borcalan bankın sə-

rəncamına keçir və əmanət xarakteri daşımadığından heç bir əlavə təminat tələb et-

mir. Banklararası kredit bazarının əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu bazarlar 
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vasitəsilə bəzi bankların sərbəst vəsaitlərinin bütövlükdə bank sistemi çərşivəsində 

bölgüsünü həyata keçirir və nəticədə kredit resurslarından istifadənin effekyivliyi 

artır. 

Bankın xüsusi kapitalı səhmdar kapital ından, ehtiyat kapitaldan və 

bölüşdürülməmiş mənfəətdən ibarətdir. 

Səhmdar kapitalı (bankın nizamnamə fondu) səhmlərin buraxılması və 

yerləşdirilməsi əsasında formalaşır. Daha sonralar bank, fəaliyyətinin inkişafı və 

эенишлянмяси иля ялагядар олараг йени сящмлярин бурахылышыны щяйата кечиря биляр. 

Ещтийат капиталы вя йа ещтийат фонду мянфяятдян айырмалар щесабына 

йарадылыр. Бу фондун вясаити эюзлянилмяз зярярлярин  вя гиймятли каьызларын 

гиймят азалмасындан дяйян зийанын юртцлмяси цчцн нязярдя тутулуб. 

Бюлцшдцрцлмямиш мянфяят дивидендляр юдянилдикдян вя ещтийат фондуна 

айырмалар чыхылдыгдан сонра мянфяятин йердя галан щиссясидир. 
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1.2. Банкларын кредит ресурсларынын игтисади характеристикасы 

 

Банклар игтисади щяйатын мяркязиндя йерляшяряк  игтисади субйектлярин 

марагларына хидмят етмякля мадди истещсал сащяляри вя онларла ящали арасындакы 

васитячи кими чыхыш едир.  

Банклар тякжя бир реэионун вя йа блкянин айрыжа эютцрцлмцш цнсцрц 

дейлдирляр, онларын фяалиййят сферасы ня жоьрафи, ня дя милли сярщядлярля 

мящдудлашмыр. Банклар глобал гурумлар олуб нящянэ малиййя эцжцня 

маликдирляр. 

«Банклар щаггында Азярбайжан Республикасынын гануну»нда банк 

анлайышы ашаьыдакы кими шярщ едилмишдир: «Банк – физики вя щцгуги шяхслярдян 

депозитлярин вя диэяр гайтарылан вясаитлярин жялб еилмяси, юз адындан вя юз 

щесабына кредитлярин верилмясини, щабеля мцштярилярин тапшырыьы иля кючцрмя вя 

щесаблашма-касса ямялиййатларыны  мяжму щалда щяйата кечирян щцгуги 

шяхсдир». 

Банкларын фяалиййятинин ясас мягсяди пул вясаитлярини яманятчилярдян 

боржаланлара вя алыжылардан сатыжылара щярякятини тямин етмякля мянфяят ялдя 

етмякдир. Щал-щазырда коммерсийа банклары  малиййя базарында эениш чешиддя 

ямялиййат щяйата кечирян универсал кредит тяшкилатыдыр. 

Кредитляшмя ямялиййатларында банклар васитячилик фуексийасыны йериня 

йетиряркян малиййя ресурсларынын жямляшдирилмяси зярурилийи иля цзляширляр. 

Ислащатлардан яввялки дюврдя ССРИ Дювлят Банкынын фяалиййяти кредит 

ресурсларына инщисарчы щцгугу иля характеризя едилирди. Базар игтисадиййатына 

кечид кредит ресур сларынын дифференсиаллашмасына эятирдийиндян банкларын 

мясулиййяти артмышыр. Банк ресурслары банкын пассив ямялиййатларынын щяйата 

кечирмяси нятижясиндя йараныр вя банкын балансынын пассивиндя якс олунур. 
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Пассив ямялиййатлар – банк капиталынын йарадылмасы, тамамланмасы вя 

ресурс базасынын формалашмасы ямялиййатыдыр. Коммерсийа банкларында ресурс 

базасыны формалашдырмаг мягсядиля мцхтялиф мянбялярдян пул вясаитляринин 

жялб едилмяси просеси даима практик олараг щяр эцн баш верир. Бу бахымдан 

банкын ресурсларынын щяжми эцнцн йекунунда еля дя дяйишмяйя, яксиня азала 

биляр. Чцнки юдямя мцддятинин йетишдийи вахтла ялагядар, йа да ки яманят-

чилярин пул вясаитляриня тяляби йарандыьы анда банк онларын щесабларындан тяляб 

етдикляри щяжмдя пул вясаитини силдикдя пассивлярин азалмасы баш верир. 

Банкын ясас тяйинаты – кредитордан дебитора вя мл аландан 

малэюнядяряня пул вясаитляринин чатдырылмасында васитячиликдир. 

Бир банк кими коммерсийа банкы юз функсийаларына уйьун олараг: 

1. Сярбяст пул вясаитляринин вя депозитлярин сяфярбяр едилмяси; 

2. онларын йерляшдирилмяси; 

3. мцштяриляря щесаблашма-касса хидмятлярини щяйата кечирир. 

Коммерсийа банклары юз фяалиййятлярини щяйата кечирмяк цчцн 

сярянжамларында мцяййян пул вясаитляриня малик олмалыдырлар. Совет империйасы 

дюврцндя банкларын бу ямялиййатларына жидди ящямиййят верилмирди. Онун 

щяжми вя хцсусиля структуру банк цчцн важиб олдуьу щалда сярбяст пул 

вясаитлярини юз щесабына жялб етмяк мараьы итирди. Бу, банкын актив 

ямялиййатларынын щяжмини мцяййян едян банк ресурсларында щямин дюврдя 

дювлятин инщисарчылыьы иля изащ едилирди, бцтцн мцяссися вя тяшкилатлары юз пул 

вясаитлярини конкрет банкда сахламаьа вя щесаблашмалары да анжаг онлар 

васитяси иля апармаьа мяжбур едирди. 

Bazar iqtisadi sisteminə keçidlə əlaqədar kommersiya banklarının və 

müəssisələrin iqtisadi sərbəstliyi bank resursları bazarının yaranmasını 

mümkünləşdirdi. Rəqabotin mövcudluğu banklar arasında resursların cəlb 
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olunması uğrundakı mübarizəsini kəskinləşdirir. Bazar iqtisadiyyatında 

kommersiya banklarının resursları birinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. Onlar 

bank fəaliyyətinin vacib aktiv elementinə xidmət edirlər. Kommersiya bankları bir 

tərəfdən sərbəst pul vəsaitlərini fıziki və hüquqi şəxslərdən cəlb edərək özünün 

resurs bazasını formalaşdırır. Digər tərəfdən - onları öz adından geri qaytarmaq, 

müddətlilik və ödənişlilik şərtlərilə yerləşdirir. Belə halda kommersiya bankı 

əməliyyatlarını yalnız malik olduğu resurslar çərçivəsində apara bilər. Bu 

əməliyyatların xarakteri bankın resurs bazasının keyfıyyət tərkibindən ciddi 

surətdə asılıdır. Beləliklə kommersiya bankının əsasən qısamüddətli xarakterli 

resursları praktiki olaraq uzunmüddətli kredit qoyuluşuna yönəldilməkdən 

məhrumdurlar. Buna görə də bazar şərtlərində kommersiya banklarına məxsus olan 

vəsaitlərin məhz həcmi və keyfiyyət tərkibi onun fəaliyyətinin miqyasını və 

istiqamətini müəyyən edir. Bütün bunlarla əlaqədar resurs bazarının 

formalaşdırılması, strukturunun və stabilliyinin təmin olunmasının 

optimallaşdırılması bank işində bütünlükdə aktual məsələdir. Kommersiya 

banklarının resursları - bu bankın xüsusi kapitalı və qaytarılmaq əsasında hüquqi 

və fiziki şəxslərdən bankın passiv əməliyyatları həyata keçirilməsi nəticəsində сəlb 

etdiyi pul vəsaitləridir ki, hansı ki, bunun nəticəsində bank onları aktiv əməliyyat-

larının həyata keçirilməsi üçün istifadə edir. 

Цмумиййятля, банк ресурсу банкын сярянжамында олуб актив вя диэяр 

ямялиййатларын йериня йетрилмяси  цчцн истифадя олунан вясаитлярин мяжмусудур. 

Банк ресурслары дедикдя – банкын сярянжамында олуб актив вя диэяр 

ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн истифадя олунан пул вясаитляринин 

мяжмусу баша дцшцлцр. 

Банклар щцгуги вя физики шяхслярин пул йыьымлары, эялирляр вя яманятлярини 

сяфярбяр едяряк онлары ссуда капиталына – мцлкиййятчиляря гатармаг вя 
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юдянжлилик ясасында борж верилян пул капиталына чевирирляр. Она эюря дя банк 

ресурсларыны банк капиталы адландырырлар. 

Комерсийа банкларынын ясас фяалиййяти пул вясаитляринин жялб едилиб онларын 

ссудайа верилмяси иля мцяййянляшдирилир. Банклар мцвяггяти сярбяст пул 

вясаитляриня малик оланлар, бу пул вясаитляриня ещтийажы оланлар арасында васитячи 

кими чыхыш едирляр. Беля васитячилийин ясас мягсяди банк мянфяятинин ялдя 

едилмясидир. 

Коммерсийа банкларынын ресурсларынын формалашдырылмасы цчцн йериня 

йетирдийи ямялиййатлар пассив ямялиййатлар адланыр. Банкын пассив ямялиййатлары 

нятижясиндя йаранан банк ресурслары банк фяалиййятинин ясас истигамятини тяшкил 

едир. банкларын пассив ямялиййатларынын  мащиййяти ондадыр ки, онларын васитяси 

иля банклар яманят вя депозит ямялиййатлары чярчивясиндя мцзтялиф нюв 

гойулушлары жялб едир, диэяр банклардан кредитляр алыр, мцхтялиф гиймятли 

каьызларын емиссийасыны щяйата кечирир вя коммерсийа банклары балансынын 

пассивиндяки пул вясаитляринин артырылмасы цчцн тядбирляр щяйата кечирир.  

Банк ресурсларынын йаранма мянбялярини арашдырмаг цчцн онлары 

тяснифляшдирмяк лазымдыр. 

Юз игтисади мязсунуна эюря коммерсийа банкларынын ресурслары 

жцрбяжцрдцр. Коммерсийа банклары низамнамя фонду вя банк фяалиййяти 

просесиндя йарадылан ещтийат вя диэяр фондлардан ибарят хцсуси вясаитляря 

маликдирляр. Бюлцшдцрцлянядяк коммерсийа банкларынын дювриййясиндя галыб 

банк ресурсу кими истифадя олунан мянфяят дя банкын хцсуси вясаитляриня 

бярабяр тутулур. 

Мцштярилярин коммерсийа банкындакы щесаблардакы вясаитляри вя 

щесаблашмаларда олан вясаитляр ясас банк ресурслары щесаб едилир. Бура дахилдир: 
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- бцтцн мцлкиййят формалы мцяссися, тяшкилат вя идарялярин щесаблашма вя 

жари щесабларындакы вясаит галыьы; 

- мцштярилярин банкдакы айрыжа щесабларда сахладыглары фондлардакы вясаит 

галыьы; 

- аккредитив, щесаблашма чекляри вя диэяр щесабламшалар цзря тяминатлы 

юдяниш цчцн бронлашдырылмыш вясаит; 

- коммерсйа банкынын идаряляри арасындакы щесаблашмалардаолан вясаит; - 

бцджя вя ижтимаи тяшкилатларын вясаитляри; 

- хцсуси малиййя-кредит институтларынын  вясаитляри. 

Ящалинин пул йыьымлары да банк ресурсларынын бир щиссясини тяшкил едир. жари 

шяхси истещлакын  ихтисар едилиб эяляжяк ещтийажларын юдянилмяси мягсяди иля 

йарадылыр, ящалинин пул йыьымлары банк ресурсларынын  тяркиб щиссяляриндян биридр. 

Харижи банклар да дахил олмагла диэяр банклар тяряфиндян верилян 

кредитляр, еляжя дя диэяр банкларын коммерсийа банкындакы мцхбир щесабларына 

сахланылан  вясаитляр дя коммерсийа банкларынын ресурслары щесаб едилир. 

Коммерсийа  банкларынын диэяр пассив ямялиййатларынын щяйата кечирилмяси 

нятижясиндя ялдя едилян саир пул вясаитляри дя  коммерсийа банкларында ресурс 

кими истифадя олунур. 

Сяфярбяр едилмя мянбяляриня эюря ресурслар коммерсийа банкларынын 

юзляри тяряфиндян жялб едилян вя диэяр банклардан яолдя едилян ресурслара 

бюлцнцр. Ресурсларын бюйцк яксяриййяти  коммерсийа банкларынын юзляри 

тяряфиндян жялб едилир ки, бунлар да ящалинин яманятляри, мцяссися вя 

тяшкилатларын депозитляридир. Коммерсийа  банклары юзцнцн пул вясаитляриня олан 

ялавя ещтийажларыны  юдямяк цчцн диэяр банклар тяряфиндян жялб олунан 

ресурслардан истифадя едирляр. 
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Ресурсларын щяжминин прогнозлашдыра билмяси бахымындан бирбаша вя 

долайы прогнозлашдырылан ресурслар мювжуддур. Банкын фондлары вя 

бюлцшдцрцлмямиш мянфяят бирбаша прогнозлашдырылан ресурслар щесаб едилир. 

Щесаблашмаларда олан вясаит, мцяссисялярин щесаблашма вя жари щесабларындакы 

мцвяггяти сярбяст вясаит галыьы, банк ресурсларынын диэяр мянбяляри долайы йолла 

прогнозлашдырылан ресурслар групуна дахилдирляр. 

Тяшкили мянбяляри бахымындан коммерсийа банкларынын ресурслары хцсуми 

вя жялб олунмуш ресурслара бюлцнцрляр. Хцсуси ресурсларын тяркибиня 

коммерсийа банклары фондларынын вясаитляри, бюлцшдцрцлмямиш мянфяятляри 

дахилдир. Хцсуси вясаитляр банк ишинин тяшкилинин йалныз башланьыж  нюгтясидир вя 

мянфяятлилийин, коммерсийа банкларынынмалиййя мющкямлилийинин тямин 

олунмасында бюйцк рол ойнайыр. 

Коммерсийа  банклары мцяссисялярин, тяшкилатларын, идарялярин вя ящалинин 

пул вясаиитлярини жялб етмяк имканына маликдирляр. Жялб олунмуш вясаитлярин бир 

щиссясини банклар юз тяшяббцсц иля сяфярбяр едирляр вя бу мягсядля онлар пул 

базарына чыхырлар. Коммерсийа  банклары юзялирин ялавя ресурслара олан  

ещтийжаныы юдямяк цчцн  диэяр коммерсийа банкларына, Мяркязи банка 

мцражият едирляр вя йа мцяййян гиймятли каьызларын емиссийасыны щяйата 

кечирирляр. 

Жялб олунмуш ресурсларын бир щиссясини коммерсийа банклары мцштярилярин 

юзляринин тяклифляри ясасында  йарадырлар. Мцштяриляр пул вясаитляринин етибарлы 

сахланылмасы вя эялир ялдя етмяк цчцн юзляринин сярбяст вясаитлярини банка тяклиф 

едирляр. 

Азярбайжан Республикасынын коммерсийа банклары ресурсларын 

йарадылмасында яняняви йанашы йени нюв цсуллардан да истифадя едирляр. Яняняви 
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цсул дедикдя мцяссися, бирлик, идарялярин, ящалинин коммерсийа банкындакы  

щесабларында сахладыьы вясаит, бцджя вясаити вя с. баша дцшцлцр. 

Икинжи цсул гиймятли каьызларла ямялиййатлар, факторинг, лизинг вя с. 

ямялиййатларла ялагядардыр. 

Щал-щазырда коммерсийа банкларынын ясас щиссяси жялб олунмуш  вясаитляр 

щесабына  апарылса да о хцсуси вясаитлярин ролуну азалтмыр. 

Kredit resursu anlayışı ilə yanaşı olaraq ssuda fondu anlayışına da rast 

gəlinir. Bir çox iqtisadçılar bu barədə müxtəlif fıkirlər söyləyiblər. Lakin ilk dəfə 

olaraq dövlətin ssuda fondu anlayışına tərifı Q.A.Şvarç vermişdir. О qeyd edirdi 

ki, dövlətin ssuda fondu "dövlət tərəfindən müvəqqəti sərbəst pul vəsaitləri və 

ehtiyyatlarının, habelə bankların xüsussi xüsusi vəsaitləri və tədavülə buraxılmış 

pul nişanlarının məcmusu olub, qaytarılmaq şərtilə səfərbər olunması və 

istifadəsindən ibarətdir". 

Şvarç belə hesab edirdi ki, ssuda fondu bank passivlərinin məzmunu ilə üst-

üstə düşür. Bu səbəbdən dövlətin ssuda fondunu bank hesablarında olan, müəsssisə 

və təşkilatlar üçün kreditləşmə resursu şəklində istifadə edilən vəsaitlər kimi başa 

düşmək lazımdır. 

I.O.Lavruşin: "Ssuda fondu anlayışını, kredit resursları anlayışı ilə 

eyniləşdirmək olmazdı. Bank resursları - münasibətlərin müəyyən subyetinə xas 

olan kateqoriyadır. Ssuda fondu isə təkrar istehsal prosesinin müxtəlif tərəflərini 

əhatə edir. Bundan başqa ssuda fondu adətən həm ərazi, həm də subyekt 

münasibətləri üzrə səpələnmişdir. Ssuda fondunun subyektləri istər kredit 

müəssisələri, istərsə də təkrar istehsal prosesinin digər iştirakçıları ola bibrlər. 

Lakin ümümiyyətlə bütün cəmiyyət, ssuda fondunun sahibi kimi çıxış edirdi". 

Bütün bunlardan çıxış edərək I.O.Lavruşin "ssuda fondu nə kredit resursu, 

nə də bank passivləridir" qənaətinə gəlmişdir. 
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A.T.Çelebkov "ssuda fondunun tədavülə daxil olan izafi məhsulun dəyəri 

(istehlak olunmamış), bərpa fondunun bir hissəsi (əsas fondların amortizasiyası), 

habelə pul formasında əhali gəlirbrinin bir hissəsinin yığımları kimi " nəzərdən 

keçirilir. 

M.A.Pessel daha ümümi tərif verərək ssuda fondunu "cəmiyyət və əhali 

tərəfindən xalq təsərrüfatının maliyyə resurslarına qaytarılmaq şərtilə ehtiyacların 

ödənilməsindən ötrü istifadə olunmuş pul vəsaitlərnnin məcmusu" kimi nəzərdən 

keçirir. 

Əgər "ssuda fondu - kreditləşmə üçün yalnız resurs mənbəyidir" 

mövqeyindən çıxış etsək, onda görərik ki, bir çox müəlliflərə görə ssuda fondu heç 

də kredit qoyuluşlarına bərabər olmayıb, əksinə kredit qoyuluşları dövlətin ssuda 

fondundan çoxdur. Bununla belə bir çox müəlliflər kredit qoyuluşları həcmi ilə 

kredit resurslarının eyni olması fikrini qəbul edir, çünki bu planauyğunluq sosialist 

təsərrüfatının planauyğun və proporsional inkişafi qanunlarından irəli gəlir və 

özünü ikili büruzə verir. Birincisi, bütün münasibətlər planlı təsərrüfat 

proseslərinin nəticəsi olub, ikincisi kreditin istifadəsi ümumdövlət planlarının üzvü 

hissəsi olan kredit planlarında öz əksini tapır. 

Nəzəri olaraq planlaşdırılmış kredit qoyuluşlarına kredit resursları uyğun 

gəlirdi, banklar əməliyyatların aparılmasında müstəqillikdən məhrum olub, sərt 

dövlət tənzimlənməsi şəraitində fəaliyyət göstərirdilər. Təsərrüfat vahidləri də 

həmçinin dövlət mülkiyyətinə daxil olduğundan, özlərinin sərəncamındakı 

vəsaitlərin istifadəsindən məhrum idilər. Kreditləşmə zamanı yaranan problemlər 

və planlaşdırmanın çatşmamazlıqları büdcə vəsaitləri hesabına örtülürdü ki, bu da 

çox hallarda qaytarılmayan xarakter daşıyırdı. 

Ssudaların verilməsində, kredit resurslдrının yaranması və onların 

istsfadəsində qarşılıqlı əsasları haqqında məsələ də mübahisəli qalırdı. Bu məsə-
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lədə iki fikir mövcud idi. Bir fikrə görə resursların səfərbər olunması kredit-

ləşmədən əvvəl gəlir və resursların həcmi kredit qoyuluşlarının son hədd miqdarını 

müəyyənləşdirir. Digər iqtisadçılar isə təsdiq edirlər ki, səfərbər olunan resursların 

miqdarı, xalq təsərrüfatına zəruri olan kreditin həcmi ilə müəyyən edilir. 

Ssuda kapitalının faizlərlə birlikdə qaytarılması geniş təkrar istehsala 

əsaslanır. Başqa sözlə bir müəssisə və yaxud bütövlükdə iqtisadiyyat miqyasında 

alınmış dəyərin (borcun ödənilməsi) qaytarılması, artan geniş təkrar istehsal 

nəticəsində baş verməlidir. Lakin bu qayda fiziki şəxslərin və dövlət orqanlarının 

borclu kimi çıxış etdikləri, kredit sövdələşmələrinə şamil edilmir. Belə ki, istehlak 

və dövlət krediti üzrə ödənilməsi, əvvəlki dövrlə müqaisədə yığımın azalması və 

hətta istehlakın ixtisar edilməsi hesabına həyata keçirlir. 

Kredit resursları bank sisteminin idarə olunmasında xüsusi yer tutur. 

İdarəetmə metodları qismində, xüsusi vəsaitlərin nisbəti, cəlb olunmuş və xüsusi 

vəsaitlərin nisbəti, bankın öz vəsaitlərinə nisbətdə bir borcluya verilən kreditin 

maksimum miqdarı, likvidlik göstəriciləri, adekvatlıq əmsalı normativləri nəzərdən 

keçirilir. 

Kredit resursları xüsusi anlayış kimi yalnız iqtisadi münasibətlərin 

subyektləri sayılan banklara xasdır. Bü anlayış təkrar istehsal prosesi üçün sərbəst 

pul vəsaitlərinin yaranması və bölüşdürülməsinin bütün aspektlərini əhatə etmir. 

Ssuda kapitalının tətbiqi anlayışı, isə istehsal vəsaitləri üzərində geniş təbəqəyə 

malik mülkiyyətçilərin və onların öz vəsaitlərindən müstəqil istifadə etmələri 

nəticəsində mümkündür. Keçid dövrü şəraitində plan istehsal münasibətlərinin 

daşıyıcısı kimi, ssuda fondu anlayışı tədricən öz əhəmiyyətini itirdi. 

Ayrıca götürülmüş kommersiya bankının kredit resursları, bankın kredit 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün onun pul vəsaitlərindən ibarətdir. Eyni 

zamanda bütün kommersiya banklarının kredit resursları xüsusi iqtisadi anlayış 
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olub, pul vəsaitlərinin cəlb olunması və bölüşdürülməsi münasibətlərini ifadə edir. 

Kredit resursları anlayışı ilk növbədə bank sisteminin fəaliyyətini əks etdirir. Lakin 

yaddan çıxartmaq lazım deyildir ki, sərbəst pul vəsaitlərinin mülkiyyətçiləri 

iqtisadi münasibətlərin digər subyektləri də ola bilərlər. Belə ki, əhalinin 

əmanətləri bankda müəyyən şərtlərlə müvəqqəti istsfadəyə verilsə də əmanətçilər 

öz vəsaitlərinin mülkiyyətçisi qalmaqda davam edirlər. Banklar tərəfindən hüquqi 

şəxslərin depozitlərinin cəlb olunmasıda da anoloji vəziyyət yaranır. Qiymətli 

kağızlarla əməliyyatların aparılması zamanı isə bank sistemi, resurs mənbələri 

aşkar etmiş olur. Lakin ssuda fondundan fərqli olaraq resursların cəlb olunması və 

yerləşdirilməsi işi mərkəzləşdirilmiş dövlət idarəçiliyinə tabe olmayıb, bazar 

şərtlərinə müvafiq müstəqil surətdə təşkil olunur. 
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ФЯСИЛ 2. БАНК РЕСУРСЛАРЫНЫН ФОРМАЛАШМАСЫ 

МЯНБЯЛЯРИ 

 

2.1. Коммерийа банкларынын хöсуси капиталы 

 

Коммерсийа банкынын йарадылмасы öчöн мöяййян хöсуси капитал 

олмалыдыр ки, бу да банкын малиййя баçасыны тяшкил едир. 

Kapital termini (latıncadan tərcümдdə capitalis - əsas, baş, başlıca) hərfi 

mənada əsas əmlak mənasını verir. Bankın xüsusi kapitalı ümümi tərifdə - bankın 

əmlakı, öhdəlikdən azad, bankın xüsusi əmlakıdır (vəsaitidir). 

Bankın xüsusi kapitalı bank resurslarını özündə əks etdirir. O, digər 

mənbələrdən fərqli olaraq daimi, həmişəlik xarakter daşıyır, dəqiq ifadə edilmiş 

hüquqi əsasa və funksional müəyyənliyə malikdir, istənilən kommersiya bankının 

fəaliyyəti və əmələ gəlməsinin mütləq şərtidir. Kommersiya bankının bütün 

fəaliyyəti elə ilk gündən onun varlığı ilə əməliyyat aparır. 

Сащибкарлыгла мяшüул олан сащялярля мöгайисядя коммерсийа 

банкларынын хöсуси капиталы ижтимаи капиталда ашаüы хöсуси сявиййяйя маликдир. 

Бу банкларын спесифик фяалиййят хöсусиййятляри иля ялагядардыр. Беля ки, банклар 

сярсябт пул вясаитлярини жялб едяряк борж вермяк фяалиййяти иля мяшüул олурлар. 

Банкларын хöсуси капиталы сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшüул олан диgяр 

гурумлара нисбятян башга тяйината маликдир. Сащиüкарлыг фяалиййяти иля мяшüул 

олан диgяр гурумларын хöсуси вясаитляри онларын öдямя габилиййятлярини тямин  

етмякля мöяссисялярин диgяр ямяли функссийаларыны да тямин етмялидир. Банкын 

хöсуси капиталы илк нöвбядя яманятчилярин сыüорталанмасы функсийасыны йериня 

йетирир, даща сонра ися öçöнöн ямяли фяалиййятини тямин етмяйя хидмят едир. 



 21 

Хöсуси капитал дедикдя коммерсийа банкларынын öç фяалиййятялрини тямин 

етмяк, яманятчилярин вя банкын диgяр кредиторларынын етимадыны гаçанмаг 

öчöн йаратдыüы мöхтялиф фондларын  мяжмусу баша дöшöлöр. 

Банк тяжрöбясиндя капитал дедикдя банк сащибляринин ниçамнамя 

капиталы формасында гойдуглары вясаит баша дöшöлöр. Банкын хöсуси капиталынын  

артымы, ялдя олунан мянфяят вя онун сярянжамында галан щиссяси щесабына 

тямин едилир. 

Kommersiya bankının resurslarında az paya malik olmasına baxmayaraq 

(orta hesabla 17%), onun xüsusi kapitalı həyati vacib funksiyanı yerinə yetirir və 

öz növbəsində normal bank təaliyyəti və onun gələcək inkişafi üçün 

sərfəli şərtlərin yaradılmasında xüsusi kapitalın komponenti kimi çıxış edir. Yeni 

yaradılmış kommersiya bankları, fəaliyyəti depozitlərin cəlb edilməsinin ilkin 

mərhələsində olan, о cümlədən orta və xırda bankların böyük əksəriyyəti, xüsusi 

kapitalının payı ümumi resursların həcmində əhəmiyyətli səviyyədə artanlar 

istisnalıq təşkil edirlər. Böyük olmayan bankların mühafizəsi üçün xüsusi kapitalın 

payı hər şeydən əvvəl onlarda böhranın situasiyalarının baş verməsinin böyük 

ehtimalı və aqibətilə çox yüksək səviyyədə bağlıdır. 

Банкын хöсуси капиалы ясасян öч функсийаны йериня йетирир: 

- мöдафия функсийасы; 

- оператив функсийа; 

- ниçамлашдырыжы функсийа. 

Müdafiə funksiyası - bu kommersiya bankının xüsusi kapitalının əsas, baş 

funksiyasıdır. Bu funksiya faktiki olaraq onun ümumi xassəsidir. Xüsusi kapitalın 

daimi xarakteri sayəsində bank aktivlərinin xeyli payını maliyyələşdirən vəsaitlərin 

hesabına əmanətçilərin və kreditorların "müdafiənin əsas vəsaiti" maraрı sifətilə 

çıxış edir. Bu bir növ bankın tövsiyyə (ləğv) olunması hadsəsində ona itkilərin 
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əvəzini almağa imkan verən təhlükəsizlik kəməridir. Bank praktikasında xüsusi 

kapitalı öz öhdliklərinə bankın cavabdehliyinin zəmanəti sərhədlərində kəmiyyət 

kimi nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda xüsusi kapital bankı bankrotlaşmadan 

müdafiəyə xidmət edir. Daimi xarakterilə gözlənilməz böyük itkilərin yaranmasına 

baxmayaraq, bank rəhbərliyinin yaranmış problemi həll edənədək cari itkiləri 

kompenasiya edərək banka əməliyyatları hayata keçirməyə imkan verir. 

Təsadüfü deyil ki, iqtisadi ədəbiyyatlarda onu "amortizatorla" müqaisə 

edirlər, "özünəməxsus yastıq", "qara gün üçün pullar" və nəhayət "müdafiənin son 

xətti" adlandırırlar. 

Operativ funksiya - bu bank fəaliyyətinin bütün dövrü ərzində onun xüsusi 

kapitalı bankın material bazasının formalaşması və inkişafinın əsas mənbəyini 

təşkil edir. Beləliklə, yeni banka onun işinin başlanğıcı üçün bina əldə etməyə və 

ya icarəsinə lazımı texnikaların alışına, avadanlıq və s. kimi ilkin xərclər üçün pul 

vəsasiti lazımdır. Oxşar xərclərin əvəzləşdirilməsi üçün ilkin vəsait rolunda 

kommersiya bankının yaradılması mərhələsində yaradılmış onun xüsusi kapitalı 

çıxış edir. 

İstənilən bankın yüksəliş dövründə bank öz müştərilərilə uzunmüddətli 

münasibətləri qurmaqda maraqlı olduğu kimi yeni ödənişqabiliyyətli müştərilərin 

cəlbində də maraqlıdır. Bu bankı bank xidmətlərinin genişləndirilməsi spektrində 

işləməyə, onların keyfiyyətinin artırılmasına, təkmilləşdirmə saylarını artırmaрa, 

qabaqcıl bank texnologiyasının, yeni proqram məhsullarının, tətbiq edilkməsinə, 

avadanlıqların yeniləşdirilməsinə, о cümlədən struktur xarakterli tədbirləri 

aparmağa məcbur edir (xülasə: region daxilində və eləcə də onun hüdudlarından 

kənarda bankın filial şəbəkəsini yaratmaq). Bankın maliyyə bazasına, о cümlədən 

təşkilatı artım və aparılan əməliyyatlarla əlaqədar risklərdən müdafiəsinə onun 

xüsusi kapitalı xidmət edir. 
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Tənzimləyici funksiya - bu funksiya bir tərəfdən normal fəaliyyət göstərən 

kommersiya banklarında ictimiyyətin xüsusi maraqları ilə və bütün bank 

sisteminin stabilliyini saxlamaqla digər tərəfdən bankın idarəedilməsinə imkan 

verən iqtisadi davranış normaları ilə əlaqədardır. Bu funksiyada da əvvəlkilərdə 

olduğu kimi bankın xüsusi kapitalının müdafiə xassəsi təcəssüm olunub. Onun 

fəaliyyətnin tənzimləyicisi sifətilə çıxış edərək kommersiya banklarını maliyyə 

dayanıqsızlığından və kəskin (son dərəcə) risklərdən qorumağın axırıncı imkanıdır 

və   məhz bank aktivlərinin qaydaya salınmış artımını müntəzəm saxlamağa və 

praktik olaraq bütün passiv əməliyyatların həcmini tənzimləməyə xidmət edir. 

Bankın xüsusi kapitalı özündə təyinatca müxtəlif tamamilə ödənilmiş 

iqtisadi sərbəstliyi, stabilliyi və bank işinin dayanıqlığını təmin edən elementlərin 

məcmusunu özündə birləşdirir. 

Xüsusi капитала дахилдир: Ниçамнамя капиталы, емиссийа gəlirи, ещтийат 

фонду, хöсуси тяйинатлы фондлар, йыüым фонду, ямлакын йенидян 

гиймятляндирилмясиндян gəlir, кечмиш иллярин мянфяяти, жари илин мянфяяти. 

Ниçамнамя капиталы (фонду) банкын мöвжудлуüунун игтисади ясасыны 

тяшкил етмякля банкын  щöгуги шяхс кими йаранмасынын важиб шяртидир. Онун 

илкин щяжми Мяркяçи Банкын ганунверижилик актлары иля мöяййян едилир. 

Йени йарадылан банкын ниçамнамя капиталы – милли валйута, харижи валйута 

вя мадди активляр щесабына йарадыла биляр. Банкын йарадылмасынын илк илиндя вя 

мадди активлярин ниçамнамя капиталындакы пайы 20 %-дян чох олмамалыдыр. 

 Ещтийат фонду банкын халис мянфяяти щесабына йарадылыр. Онун щяжми 

сящмдарларын öмуми йыüынжаüынын гярары иля ниçамнамя капиталына нисбятдя 

мöяййян едилир. Бу фондун йарадылмасында мягсяд няçярдя тутулмайан 

иткилярин öдянилмяси, вясаит чатышмадыгда öç истиграçларынын йенидян сатын 

алынмасы вя банкын стабил фяалиййятини тямин етмякдир. Ещтийат фондунун 
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максимал сявиййясиня чатмаг öчöн бакн иллик халис мянфяятинин 5 %-ни бу 

фонда кöчöрмялидир. 

Емиссийа gəlirи ниçамнамя капиталынын артырыолмасы çаманы гиймятли 

каüыçларын дöвриййяси çаманы гиймят фярги нятижясиндя йараныр. 

Хöсуси тяйинатлы фондлар вя йыüым фондлары ганунверижилийя мöвафиг тясис 

сянядляри иля мöяййян олунан гайдада банкын халис мянфяяти щесабына 

йарадылыр. 

Хöсуси тяйинатлы банкын мадди щявясляндирилмяси вя сосиал тяминатына 

истифадя едилдийиндян онлар бир гайда олараг хöсуси капиталын елементи дейил-

дирляр. 

Йыüым фонду банкын мадди-техники баçасынын инкишафы, йени банк 

мящслулларынын йарадылмасы вя тятбиги мянбяйи кими халис мянфяятин банкын 

сярянжамында галан щиссясидир. 

Банклар илдя бир дяфя 1 йанвар вяçиййятиня ямлаклары йенидян гиймятлян-

дирирляр. Йенидян гиймятляндирмядян ялдя едилян gəlirля банкын хöсуси капиталы 

артырылыр. 

Кечмиш вя жари илин истифадя олунмамыш мянфяяти мянфяят бöлöшдöрöляня 

гядяр хöсуси капиталынын елементи щесаб едилир 

Xüsusi kapitalın tərkibinə daxil olan bu və ya digər vəsait üçün mütləq şərt- 

bankın fəaliyyət prosesində meydana çıxan gözlənilməz itkilər üçün onların 

meydana gəldiyi halda həmin banka cari əməliyyatları yerinə yetirməyə imkan 

verən sığorta fondu rolunu oynamağı yerinə yetirməkdir. Lakin, xüsusi kapitalın 

bütün elementləri eyni dərəcədə belə müdafiə xassəsinə malik deyillər.  

Bu hal bankın xüsusi kapitalının strukturunda iki səviyyəli bölgünü vacib 

edir: əsas kapital və ya birinci dərəcəli kapital və əlavə kapital və ya ikinci dərəcəli 

kapital. 
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Bankın məcmu kapitalı (öz vəsaiti) - prudensial hesabatlıq məqsədləri üçün 

istifadə olunan kapital olmaqla, Мərkəzi Bankın normativ xarakterli aktları ilə 

müəyyən etdiyi I dərəcəli (əsas) və II dərəcəli (əlavə) kapitala daxil olan 

komponentlərin (elcmentlərin) cəmi və onlardan tutulmaların fərqidir. 

I dərəcəli kapital bankın əsas kapitalı hesab olunur və onun məbləği 

(aparılan "tutulmalardan" sonra) bankın hesablanmış məcmu kapitalında 50 

faizdən az olmamalıdır. 

I dərəcəli kapitala aşağıdakı komponentlər daxil edilir:. 

♦ dövriyyəyə buraxılıb   tam  ödənilmiş  adi    səhmlər (bankın geri aldığı adi 

səhmlər çıxılmaqla); 

♦ bankın nizamnamə kapitalına tam ödənilmiş paylar; 

♦ dövriyyəyə   buraxılıb   tam ödənilmiş   qeyri-kumulyativ   müddətsiz 

imtiyazlı səhmlər; 

♦ səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait (kapital artıqlığı); 

keçmiş illərin bölüşdürülməmiş xalis mənfəəti; 

♦ bankın konsolidasiya olunmuş törəmə cəmiyyətlərində azlıq təşkil edən 

səhmdarların (payçıların) kapitalı.  

Keçmiş illərin bölüşdürülməmiş xalis mənfəətinə aşağıdakılar daxil edilir: 

- cari    ilin  zərəri  çıxılmaqla  bütün əvvəlki  illərin   yığılıb bölüşdürülmə-

miş mənfəəti;  

- kapital ehtiyatları, yəni əvvəlki illərin bölüşdürülməmiş   mənfəəti 

hesabına yaradılmış fondlar.  

II dərəcəli kapital əlavə kapitaldır.   Bankın hesablanmış məcmu kapitalın-

da II dərəcəli  kapitalın məbləği  I dərəcəli  kapitalin  məbləğindən (aparılan 

"tutulmalardan" sonra) çox olmamalıdır. Bundan artıq olan hissə məcmu kapitalın 

hesablanması zamanı nəzərə alınmır.  
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 II dərəcəli kapitala aşağıdakı komponentlər daxil edilir: 

♦ cari ilin bu tarixə olan mənfəəti; 

♦ ümumi ehtiyatlar (balans aktivlərinin və balansdankənar öhdəliklərin risk 

dərəcəsi üzrə ölçülmüş məbləğinin (aparılan «tutulmalar»dan sonra) 1,25 

faizinədək, lakin "adi" ehtiyatların məbləğindən çox olmayan hissəsi); 

♦ kapitalın digər komponentləri: 

♦ kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər; 

♦ ən azı 5 il müddətinə buraxılmış subordinasiya borc öhdəlikləri (ödənişinə   

qalan son 5 ildə   II dərəcəli kapitala daxil edilmək üçün onların məbləği hər il 20 

faiz azaldılır).  

Hər hansı bir bank kapitalın hesablanması üçün bu Qaydalarda nəzərdə 

tutulmamış digər komponentlərin hesablamaya daxil edilməsinə AMB-dən icazə 

almalıdır. AMB müraciəti aldıqdan sonra 30 gün ərzində öz qərarını banka yazılı 

surətdə göndərir. 

Kapitalın dayanıqlıq - əmsalları hesablanmazdan əvvəl kapitaldan aşağıda 

göstərilənlər çıxılır ("tutulmalar" aparılır): 

♦  I dərəcəli kapitaldan - bütün "qeyri-maddi" aktivlərin xalis dəyəri; 

♦ Məcmu kapitaldan - bankın investisiyalar üçün yaratdığı "məqsədli", 

ehtiyatlar çıxılmaqla konsolidasiya olunmamış törəmə cəmiyyətlərinə, habelə digər 

hüquqi şəxslərin kapitalına vəsait qoyuluşları.  

Kommersiya bankının yaradılmasının ilkin mərhələsində onun xüsusi kapi-

talının əsas mənbəyini nizamnamə kapitalı təşkil edir. Qalan mənbələr bankın fəa-

liyyəti prosesində birbaşa yaranır. Onların yaradılmasında prosesində nizamnamə 

kapitalı bankın bankın xüsusi kapitalıriın tərkib hissəsi olaraq qalır. Amma onun 

əsas elementi olaraq qalmaqda davam edir. Nizamnamə kapitalı xüsusi kapitalın 

nüvəsi olmaqla kommersiya bankının fəaliyyətiində əhəmiyyətli rol oynayır. Məhz 
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o, əmanətçilərin və kreditorların maraqlarının zəmanətini əmlakın minimal dərəcə-

sini müəyyən edir, kommersiya banklarına iri həcmli gözlənilməz məsrəflərin 

meydana çıxması zamanında öz əməliyyatlarını davam etməyə və onların örtülməsi 

üçün istifadə etməyə imkan verir. Əgər bank bu kimi məsrəfləri ehtiyyat fondu 

hesabına maliyyələşdirsə, onda bu kifayət etməyəcək. Bank analitikləri hesab 

edirlər ki, bank digər kommersiya təşkilatlarından fərqli olaraq öz ödəməqabiliy-

yətini onun nizamnamə kapitalının toxunulmaz qaldığı vaxta qədər saxlayır. 

01.01.2005-ci il tarixinə kimi fəaliyyətdə olan hər bir bankın məcmu 

kapitalının minimum miqdarı 3,5 milyon ABŞ. dollarına ekvivalent məbləğdən 

(01.11.1997-ci il tarixdən sonra AMB tərəfindən lisenziyalaşdırılmış banklar üçün 

5,0 milyon ABŞ dollarına ekvivalent məbləğ öz qüvvəsində qalır), 01.01.2006-ci il 

tarixinə kimi fəaliyyətdə olan hər bir bankın məcmu kapitalının minumum miqdarı 

isə 5,0 milyon ABŞ dollarına ekvivalent məbləğdən az olmamalıdır. 

Щал-щаçырда коммерсийа банклары öчöн ниçамнамя капиталынын 

минимум щяжми Мяркяçи Банк тяряфиндян 10 млн. манат мöяййян едилмишдир. 

Мяжму капиталын щяжминя göря республиканын коммерсийа банклары ашаüыдакы 

кими груплашдырылыр: 

Жядвял 2.1. 

 

Мяжму капиталын щяжминя göря банкларын груплашдырылмасы 

 

Илляр  3,5 млн. манатадяк 3,5 млн.  манатдан 
5,0 манатадяк 

5,0 млн. манатдан 
10 млн. манатадяк 

10 млн. манатдан 
артыг 

 
банкларын 

сайы 

öм.банк 
капит.-да 
хöс.чякиси, 

%-ля 

 
банкларын 

сайы 

öм.банк 
капит.-да 
хöс.чякиси, 

%-ля 

 
банкларын 

сайы 

öм.банк 
капит.-да 
хöс.чякиси, 

%-ля 

 
банкларын 

сайы 

öм.банк 
капит.-да 
хöс.чякиси, 

%-ля 
2004 19 24,5 10 17,2 10 27,7 4 30,6 
2006 0 0,0 3 2,4 29 45,6 11 52,0 
2008 0 0,0 1 0,3 2 1,1 43 98,6 
2010 0 0,0 1 0,2 2 0,9 42 98,6 
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2012 0 0,0 1 0,2 1 0,3 41 99,5 
2014 0 0,0 1 0,1 1 0,2 42 99,7 

 

Жядвялдян göрöндöйö кими göстярилян илляр ярçиндя мяжму капиталын 

щяжми бахымындан коммерсийа банкларынын структурунда жидди дяйишикликляр 

олмушдур. Яgяр 1004-жö илин сонуна 19 банкын мяжму капиталы 3,5 млн. манат 

тяшкил етдийи щалда 2006-жы илдян башлайараг мяжму капиталы 3,5 млн. 

манатадяк олан банк галмамышдыр. 2008-жи илдян башлайараг щал-щаçырадяк  

бир банкын мяжму капиталы 5,0 млн. манатадяк олмушдур. Щал-щаçырда мяжму 

капиталы 5-10 млн. манадяк олан бир банк мöвжуддур. 42 банкын мяжму 

капиталы 10 млн. манатдан артыгдыр. Банкларын игтисавдиййатда ролунун vöжлян-

дирилмяси вя банкларын дайаныглыüынын артырылмасы мягсяди иля Мяркяçи Банк 1 

йанвар 2014-жö иля мяжму капиталын минимум щяжмини 50,0 млн. маната 

галдырылмасыны няçярдя тутса да, бу мöддят 2015-жи илин 1 йанварынадяк 

уçадылмышдыр. 

Мяжму капиталын щяжминя göря Аçярбайжан банкларынын ренкинги 

ашаüыдакы жядвялдя öç яксини тапмышдыр. 

Жядвял 2.2.  

Аçярбайжан коммерсийа банкларынын 01.01.2014-жö ил тарихиня ренкинги 

(мин.манат) 

 Мяжму капитал Öдянилмиш Ниçамнамя Мяжму капи-
тал активляря 
нисбяти, % 

göстярижи Йер göстярижи йер 

Аçярбайжан 
Бейнялхалг Банкы 

903 774 1 475 038 1 12,60 

Paşa Bank 
 

227 945 
 

2 
 

228 000 
 

2 
 

32,69 

Xalq Bank 205 491 3 183 693 3 16,03 
Kapital Bank 164 474 4 80 000 7 15,68 
Bank of Baku      137 84 5 52 870 12 20,60 
ExpressBank 123 201 6 112317 4 52,76 
AccessBank 120 650 7 85 000 6 14,98 
UniBank 113 113 8 70 565 10 15,30 
Bank Silk Way 104 143 9 97 130 5 52,23 
Bank Respublika 63 417 10 37 461 23 13,17 
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BankTechnique 61856 11 75 100 8 11,86 
ASB 61369 12 60 000 11 18,09 
Yapi Kredi Bank 60 524 13 46 811 17 19,29 
DemirBank 59 367 14 21000 31 14,65 
KredoBank 53 963 15 50 540 14 36,94 
Gencebank 50 897 16 50 000 16 46,10 
Rabita Bank 50 804 17 45 500 19 20,12 
Zaminbank 50 599 18 46 182 18 11,36 
TuranBank 50 489 19 44002 20 20,12 
AG Bank 50 092 20 25 000 28 10,72 
Muganbank 50 088 21 41 306 21 14,71 
AtaBank 48 120 22 37 501 22 12,84 
Bank VTB 
(Azerbaijan) 

44 759 23 50 815 13 21,48 

Bank of Azerbaijan 43 830 24 50 000 15 11,20 
NBC Bank 38 799 25 36 536 24 33,10 
Amrahbank 38 562 26 27618 27 25,25 
United Credit Bank 26 522 27 29 008 26 37,81 
Dcka Bank 24 874 28 23 985 29 40,75 
Bank Avrasiya 22 575 29 22 000 30 27,69 
Parabank 19080 30 11570 34 15,87 
Azer-Turk Bank 15871 31 13 447 32 16,80 
Gunay Bank 11 263 32 13 024 33 30,29 
Bank Standard - - 75 000 9 - 
BankNikoil - - 34 500 25 - 

 

Kommersiya bankları öz fəaliyyətində gəlir yığımı prosesində xüsusi 

kapitalının digər mənbələrini - müxtəlif fondları: ehtiyyat fondunu, xüsusi təyinatlı 

fondları, yığım fondunu və s. onun (gəlirin) hesabına yaradır. Göstərilən fondlar 

əsas kapitalın tərkib hissəsidir. 

Mütləq qaydada yaradılan ehtiyyat fondu bankın cari fəaliyyəti nəticəsində 

yaranan itkilərin əvəzini vermək və zərərləri örtmək üçün nəzərdə tutulubdur və bu 

baxımdan bank işinin stabilliyini təmin etməyə xidmət edir. 

Bankın ehtiyat fondu onun nizamnamə kapitalının həcminin 15%-dən aşağı 

olmamalıdır. 

Xüsusi təyinatlı fondlar və yığım fondları bankın istehsal və sosial inkişafinı 

təmin etmək üçün nəzərdə tutulur. Ümumi məqsədə uyğun olaraq onlar yeni 

istehsal obyektlərini (avadanlıq, hesablama texnikaları, kompüterlər və s.) bankın 

yüksəliş dövründə əldə etmək üçün istifadə olunurlar və о cümlədən kollektiv 
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sosial inkişafi, bank işçilərinin maddi həvəsləndirilməsi, müavinətlərin və digər 

məqsədli ödənişləri üçün istiqamətləndirilir. 

"Banklar haqqında Azərbaycan respublikasının qanunu"nun 21-ci maddəsinə 

uyğun olaraq bankların və xarici bankların yerli filiallarının kapitalına aşağıdakı 

tələblər qoyulur: 

Bank məcmu kapitalını, xarici bankın yerli filiдlı isə məcmu kapitala bərabər 

tutulmuş vəsaitini daimi olaraq Mərkəzi Bankın banklar üçün müəyyən etdiyi 

məcmu kapitalın minimum miqdarından aşağı olmayan səviyyədə saxlamalıdır. 

Bankın məcmu kapitalının, xarici bankın yerli filialı üçün isə məcmu kapitala 

bərabər tutulmuş vəsaitin strukturu, komponentləri və hesablanması qaydası 

Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilir. 

Heç bir bank Mərkəzi Bankın qabaqcadan yazılı icazəsi olmadan 

səhmlərinin satın alınması və ya səhmlərin nominal dəyərinin azaldılması zamanı 

onun dəyərinin ödənilməsi yolu ilə məcmu kapitalını azalda bilməz. 

Heç bir xarici bank Mərkəzi Bankın qabaqcadan yazılı icazəsi olmadan 

nizamnamə kapitalına bərabər tutulmuş vəsaitlərinin geri götürülməsi yolu ilə yerli 

filialının məcmu kapitala bərabər tutulmuş vəsaitini azalda bilməz. 

Bankın nizamnamə kapitalı və xarici bankın yerli filialının nizamnamə kapi-

talına bərabər tutulan vəsaiti səhmdarların və ya xarici bankın yalnız Azərbaycan 

Respublikasının milli valyutasında ödədiyi pul vəsaiti ilə formalaşdırılmalıdır. 

Bankın və ya xarici bankın yerli filialının inzibatçıları məcmu kapitalın və 

ya məcmu kapitala bərabər tutulmuş vəsaitin miqdajrnın Mərkəzi Bankın banklar 

üçün müəyyən etdiyi məcmu kapitalın (məcmu kapitala bərabər tutulmuş vəsaitin) 

minimum miqdarının 25 faizinə və ya onun adekvatlıq əmsalının 3 faizə çatdığını 

müəyyən etdikləri bütün hallarda dərhal bu barədə Mərkəzi Banka bildiriş 

göndərməlidirlər. 
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Bankların mənfəətinin bir hissəsi müxtəlif fondların yaradılmasına yönəldilir 

ki, bu da bankların xərclər smetasında "sair xərclər"ə aid edilir. 

- Ssudalar üzrə mümkün itkilərə yönəldilən ehtiyat fondu; 

- Qiymətli kağızlarla qoyuluşların təminatına yönəldilmiş ehtiyat fondu. 

Bu fondlar əsasən bankların fəaliyyətinin sabitləşdirilməsi, likvidliyini 

yüksəldilməsi məqsədilə bütövlükdə bank sisteminin və ölkə iqtisadiyyatının 

möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Bu fondların yaradılması mənfəətin 

azaldılmasına səbəb olur. Bu fondlara ayırmaların məbləği kommersiya bankı 

tərəfindən aparılan kredit siyasətindən, bankın maliyyə vəziyyətindən, kredit 

portfelindən asılı olur. Bu parametrlərdən asılı olaraq bank ya fondlara ayırmaları 

artıraraq mənfəti azaldır, yaxud əksinə ayırmaları azaldaraq mənfəəti çoxaldır. 

Ssudalar üzrə mümkün itkilərə yönəldilən ehtiyat fondu - verilmiş kreditlərin 

təminatı səviyyəsindən və müqavilədə nəzərdə tutulmuş olan kreditlərin qaytarılma 

müddətlərindən, ötən vaxt həcmindən asılı olaraq ehtiyat fondunun səviyyəsi 

müəyyənləşdirilir. 

Ehtiyat fondunun mümkün itkilərə silinməsi yalnız о halda həyəta keçirilir 

ki, kreditlərin qaytarılması üçün bütün mümkün tədbirlər həyata keçirilmiş olsun. 

Qiymətli kağızlara qoyuluşların təminatına yönəldilən ehtiyatlar. Bu fond 

üzrə əməliyyatlar qiymətli kağızların bazarda dəyərinin dəyişməsi ilə əlaqədardır. 

Beynəlxalq təcrübəyə əsasən, hesabat dövrünün ilk günündə bank öz qiymətli 

kağızlarının real bazar qiymətləndirilməsini aparır. Bu satıcı qiymətilə alıcının 

qiymətinin orta həddi kimi müəyyən edilir. Balans qiyməti ilə bazar arasında fərq 

qiymətli kağızların dəyərsizləşməsinin (qiymətdən düşməsi) təminatı təminatı 

fonduna köçürülür. Bu fond hər bir dövlət qeydiyyat nömrəli qiymətli kağız üzrə 

yaradılır. Yaradılan ehtiyyat fondu qiymətli kağızların dəyərinin 50%-dən çox ola 
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bilməz. Ehtiyatın yaradılması üzrə xərclər sair xərclrə aid edilir və balans mənfəəti 

ehtiyatın məbləği həcmində azaldılır. 

Ehtiyat fondu hər bir qiymətli kağız üzrə, digər qiymətli kağızların dəyərinin 

artıb azalmasından və ya sabit qalmasından asılı olmayaraq yaradılır. İkinci 

dərəcəli kapital rolunda (əlavə kapital) subordinar kredit kimi hibrid element çıxış 

edə bilər. 

Kapitalın hibrid elementləri - səhmlərin və borc öhdəliklərinin 

xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən maliyyə alətləri, о cümlədən qeyri-kumulyativ 

müddətsiz imtiyazlı səhmlər, kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər, 

subordinasiya borc öhdəlikləri və ya oxşar digər qiymətli kağızlardır. 

Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər - emissiya şərtlərində geri 

alınma tarixi olmayan, sahibinin tələbi ilə ödənilməyən, ona gələcəkdə bu 

hüquqları verməyən, emitentə səhm sahiblərinə dividendlərin verilməməsi barədə 

qərar qəbul etmək hüququ verən, habelə səhm sahiblərinə əvvəlki ödənilməmiş 

dividendlər üzrə ödənişlərin alınmasını tələb etmək hüququnu verməyən 

səhmlərdir (Emissiya şərtlərində dividendlərin məbləği bazar şəraitindən və bankın 

maliyyə vəziyyətindən asılı olaraq dəyişilməsi nəzərdə tutulursa, bu səhmlər qeyri-

kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlərə aid edilmir). 

Kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər emissiya şərtlərinə görə sahib-

lərinə ödənilməyən (verilməyən) dividendləri daim toplanan və qeyri-kumulyativ 

müddətsiz imtiyazlı və adi səhmlərin dividendləri ödənilməzdən əvvəl ödənilən, 

habelə emitentə dividendlərin ödənilməsi vaxtının müəyyən müddətə təxirə 

salınması hüququ verən səhmlərdir. 

Subordinasiya borc öhdəlikləri - emissiya şərtlərinə görə ödəmə vaxtı 

çatdıqda ödənilən, bankın aktivlərinin girovu ib təmin edilməyən, sahibinin tələbi 

ilə geri alınmayan, son ödəmə müddəti başa çatana kimi bu öhdolik üzrə ödəmə 
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(faiz və ya əsas borc) baş tutmadıрı təqdirdə bankı müflis elan etmək və ya ləğv 

etmək hüququnu verməyən, bank bрv edilərkən onların ödənilməsi tələblərinə 

depozitoıiarın (əmanətçilərin) tələbləri və qeyri-subordinasiya borc öhdəlikləri tam 

ödənildikdən sonra baxılan öhdəliklərdir. O, cümlədən subordinar kredit əlavə 

kapitalın sifəilə istifadə olunur. əsas kapitalın dəyərinin 50%-dən artıq ola bilməz. 

Qeyri-subordinasiya  borc öhdəlikləri - qanunla müəyyən olunmuş 

qaydada və növbəliliklə subordinasiya borc öhdəliklərindən əvvəl ödənilən cəlb 

edilmiş borclardır (məsələn, banklararası kreditlər). 

Bankın xüsusi kapitalının fəaliyyətinin effçktivlyi onun mənbəyinin tərkibini 

formalaşdıran komponentlərin həcmindən və keyfiyyətindən çox asılıdır. 

Bir sıra iqtisadçılar xüsusi vəsaitləri brutto və netto vəsaitlərə bölürlər. 

Brutto xüsusi vəsaitlərə - xüsusi vəsaitlərin faktiki qalığı, netto xüsusi vəsaitlərə -

isə yayındırılmış, kapitallaşdırılmış (səfərbər olunmuş) xüsusi vəsaitlər aid edilir. 

Səfərbər olunmuş vəsaitlərə mənfəət hesabına yaradılan vəsaitlər, digər 

təşkilatların təsərrüfat fəaliyyətində iştirak üçün köçürülmüş vəsaitlər, qiymətli 

kağızlara qoyulan və faktorinq üzrə köçürülən vəsaitlər, müəssisələrarası 

hesablaşmalara yayındırılan vəsaitlər və debitor borcları aid edilir. 

Xarici kommersiya banklarının əsasını, səhmdar kapital təşkil edir. 

Bankların səhmdar kapitalının strukturu praktik olaraq: Sadə səhmlər, imtiyazlı 

səhmlər, izafi kapital və bölüşdürülməyən mənfəətdən ibarətdir. 

Xarici ölkələrdə imtiyazlı səhmlərin emissiyası çox vaxt maliyyə 

əməliyyatları çətinliklərilə bağlıdır, belə ki, durğunluq illərində banklar əlavə 

resursların cəlb edilməsinin bu üsulundan geniş istifadə edirlər. Hal - hazırda bu, 

emissiyanın maya dəyəri nöqteyi nəzərindən heç də sərfəli deyildir (çünki imtiyazlı 

səhmlərin emissiyası borc öhdəliklərinin buraxılmasından xeyli baha başa gəlir). 

Xüsusi vəsaitlərə kəskin ehtiyac yarandığı vaxtlarda banklar bəzən imtiyazlı 
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səhmlərin emissiyasını üstün tuturlar. Lakin sadə səhmlərin qiyməti artdıqca və 

imtiyazlı səhmlərin dəyərini ötüb keçdikcə, sonuncular asanlıqla dəyişdirilir. 

Xarici bank qanunvericiliyinin ölkə qanunvericiliyindən fərqli xüsusiyyəti 

ondan ibarotdir ki, burada xüsusi kapitalın tərkibinə müxtəlif bank ehtiyatları daxil 

edilir. Bir qayda olaraq bunlar aşaрı'dakılardır: 

■ Gözlənilməz xərclər üçün nəzərdə tutulmuş ehtiyyat; 

■ Dividentlərin ödənilməsi ehtiyyatı; 

■ Ödənilməyən kreditlərin və ya lizinq əməliyyatlarının zərərlərinin 

ödənilməsi ehtiyatı 

Mərkəzi bankın hesabatına əsasən bu gün bankların aktivlərinin və kapitalının 

həcmi, regional əhatəsinə görə digər malivyə vasitəçilərini dəfələrlə üstələməklə, 

bütövlükdə iqtisadiyyatla müqaisədə daha yüksək templə inkişaf edir və 

beynəlxalq standartlara, о cümlədən bank nəzarəti üzrə Bazel komitəsinin 

standartlarına daha uyğundur вя жядвялдян göрöндöйö кими 2013-жö ил ярçиндя Ы 

дяряжяли капиталын йетярлилийи 0,45 %, öмуми капиталын йетярлилийи ися 0,75 % 

артмышдыр.  

Жядвял 2.3. 

Аçярбайжан банкларында капиталын йетярлилийи 

        Göстярижиляр                                                                                     31 декабр             31 декабр          

                                                                                                                2013-жö ил             2012-жи ил 

1-ci dərəcəli kapital                                                                                   

Səhmdar kapitalı                                                                                       475,038                330,834     

Bölüşdürülməmiş mənfəət/(yıрılmış zərər)                                                75,810                58,503             

Qeyri-nəzarət payı                                                                                        2,821                 2,326                 

Çıxılsın: qeyri-maddi aktivlər                                                                     (7,548)                (5,295) 

Cəmi müəyyən edilmiş 1-ci dərəcəli kapital                                           546,121               386,368 

2-ci dərəcəli kapital                                                                                         

Ehtiyatlar (cəmi risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlərin 1.25 %-i)                 94,666             71,440 

Binalar üzrə yenidən qiymətləndirmə ehtiyatı                                               43,503              28,244         

Subordinasiya borcu                                                                                     272,767              193,184 
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Cəmi müəyyən edilmiş 2-ci dərəcəli kapital (1-ci dərəcəli  

kapitalın 100% həcmindən çox olmamaqla)                                              410,936         292,868 

Çıxılsın: kapitalda iştirak payına qoyulmuş investisiyalar                                   (489)            (575) 

Cəmi idarəetmə kapitalı                                                                                956,568        678,661 

Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər: 

Balans üzrə                                                                                                    6,631,360     5,257,262 

Balansdankənar                                                                                                945,505      457,918 

Cəmi risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivlər                                               7,576,865      5,715,180 

Kapital dərəcələri: 

1-ci dərəcəli kapital                                                                                            7,21 %       6,76 % 

Cəmi kapital                                                                                                     12,62 %      11,87 % 

 

Банкын хöсуси капиталынын икисявиййяли структурунун характерик 

хöсусиййяти onun müxtəlif hissələri arasında son hədd nisbətini nizamlamaqdan 

ibarətdir. О cümlədən bankın əsas kapitalı bankın ümumi kapitalının 50 % dən az 

olmamalıdır. Əlavə kapital isə uyğun olaraq əsas kapitalın həcmindən çox ola 

bilməz. Bundan başqa, ikinci dərəcəli kapitalın elementlərinin mövcudluрunda 

təkcə əsas kapitalın müəyyən bir həcmində olmasına yol verilir (məsələn 

subordinar kreditdə olduğu kimi). Qeyd edilmiş cəhətlər bankın xalis xüsusi 

kapitalının hesablanmasını son nəticədə üç mərhələdə şərtləşdirir: 

Birinci mərhələ: 

l.Əsas kapitalın mənbələri 

01 (1.1+1.2) 

1.1. Nizamnamə kapitalı 1.1 

1.2. Bankın fondları 1.2 

2. Əsas kapitalın mənbələrinin həcmini azaldan göstəricilər 02 

(2.1+2.2+2.3) 

2.1. Qeyri maddi aktivlər2.1 

2.2. Keçən ilin itkiləri 2.2 

2.3. Cari ilin itkiləri 2.3 
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3. Yekunda əsas kapital 03 

(01-02) 

Ikinci mərhələ: 

4. Əlavə kapitalın mənbələri 04 

(4.1+4.2) 

4.1. Yenidən qiymətləndirmə sayəsində əmlakın dəyərinin artımı 4.1 

4.2. Subordinar kredit (03-ün 50%-dən az) 4.2 

5. Əlavə kapitalın mənbələri (03-ə bərabor yaxud 04-dən az) 05 

6. Дralıq yekun 06 

(03+05) 

Uçüncü mərhələ: 

7. əsas və əlavə kapitalın həcminin miqdarını azaldan göstəricilər 07 

(7.1+7.2) 

7.1. Otuz günü ötmüş debitor borcları 7.1 

7.2. Bankın törəmə və asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinin səhmlərinə qoyuluşu 7.2 

8. Xalis xüsusi kapital 08 

(06-07) 

Bankın xalis xüsusi kapitalının həcmi "müsbət" olmalıdır. Onun "mənfi" 

olması onu göstərir ki, kommersiya bankı faktiki olaraq xüsusi vəsaitlərə malik 

deyil və göxlənilməz məsrəfləri örtmək üçün isə bank ancaq cəlb olunmuş və-

saitlərdən istifadə edir. Nəticədə kommersiya bankının maliyyə dayanıqlıq xeyli 

aşaрı düşür və böhran vəziyyətində ciddi ağırlaşmalara və əlavə çətinliklərə doğru 

aparır. 

Bu baxımdan xalis xüsusi kapital kommersiya bankının stabilliyini və 

maliyyə dayanıqlığını xarakterizə edərək öz qismində barometr rolunu oynayır. Bu 

göstəricilərin aşaрı qiymətində perspektivdə aktiv əməkdaşlıq, əlavə resursların 
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cəlb olunması və bütünlükdə perspektivdə müştərilərin banka etibarını saxlamaq 

onun üçün az faydalı olur. 

Kapitalın yetərliliyi termini bankın etibarlıрını müəyyən edir. Həmin 

müdafiə sayəsində xüsusi kapital fövqəladə məsrəflərə qarşı qoyulur, onun 

kifayətlik səviyyəsini saxlayaraq çox vaxt əmanətçilərin kommersiya bankına ina-

mının  təmin  olunmasının  və  kreditorların  onun  maliyyə  dayanıqlığına inandır-

mağın əsas imkanı olur. Müəyyən müştərilərin dairəsinə və onlara təqdim edilən 

xidmətlərin həcminə bələd olan istənilən kommersiya bankı elə həcmdə xüsuşi 

kapitala malik olmalıdır ki, müştərilərin istiqraz vərəqələri üzrə olan bütün 

əsaslandırılmış tələblərini  və öz öhdəsinə götürdüyü öhdəlikləri  qoyulmuş 

normativlərə riayət etməklə və özünü yüksək riskə təhrik etməməklə vaxtında 

yerшnə yetшrmək iqtidarında olsun. Бу бахымдан бöтöн банкларын Бейнялхалг 

Щесаблашмалар  Банкынын тöвсийяляриня  жидди ямял етмялидирляр. 

Бейнялхалг Щесаблашмалар  Банкы (БИС – «Банк фор Интернатионал 

Сеттлементс») 1974-жö илдя Иsveçrənin Bazel şəhərində Bazel Komitəsini bankların 

kapital çatışmazlıqları problemlərini və risk meyarlarını təsnif etmək üçün təsis 

etmişdir. Bazel Komitəsi 1988-ci ildə bankların iqtisadiyyatda baş verəcək 

böhranlara qarşı davamlılığını təmin etmək üçün bankların məcmu kapitalının 

riskli aktivlərə nisbətinin 8%-dən az olmamasının vacib olduğunu elan etmiş və 

həmin il də "Bazel-I" Sazişi adı altında kapital adekvatlığı ilə bağlı beynəlxalq 

standartlar toplusu yayımlamışdır. Bu standartlar bankların əməl etmələri vacib 

olan kriteriyaları müəyyən edir. Sonrakı illərdə texnologiyanın da inkişafi ilə 

banklar fərqli risk mənbələrini daha effektiv şəkildə müəyyən edə biləcək və 

bazarda risklərin həcminə görə iqtisadi Kapitalın Yayılması (Economic Capital 

Allocation) metodologoyasını istifadə edərək lazımi kapitalı ayıra biləcək 

səviyyəyə çatması və bazarda başveron böhranların nəticəsi olaraq, Bazel Komitəsi 
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1996-cı ildə yeni bir saziş üzərində işləməyə başladı. Yeni sazişin əsas məqsədi 

bank sektorundakı inkişafa uyğunlaşmaq və eyni zamanda, risklərə uyğun olaraq 

kapitalın yerləşdirilməsində banklar üçün əsas olan qanunları həyata keçirməkdən 

ibarətdir. İlk versiyası 1999-cu ildə tamamlanan "Bazel-ll" sazişinin üçüncü (Basel 

3rd Consultative Paper) versiyasının da 2003-cü ildə yayımlanması ilə yekunlaşma 

mərhələsinə çatmış və planlaşdırıldığı kimi 2007-cı ilin əvvəlindən etibarən icra 

edilməsinə başlanılmışdır. 

Bazel 2 tələbləri "Kapital adekvatlıрı standartları", "Nəzarət və Tənzimləmə 

Standartları" və Bazar Intizamı Standartları" olmaq üzərə 3 əsas mövzunu əhatə 

edir. Bundan basqa bu yeni sazis Bazel 1 də qəbul edilən kredit və bazar risklərinə 

əlavə olaraq, əməliyyat riski də kapital adekvatlılıрının hesablanmasına daxil 

edilmişdir. Bazel 2 sazisi Bazel 1 dən fərqli olaraq: 

- Klub qaydasını ləğv etmişdir 

- Gözlənilən risklərlə bərabər gözlənilməyən risklər üçün də minimum 

kapital tələb edir.  

- Kredit riskini, krediti alan tərəflərin reytinqlərinə görə təyin edir. 

- Bazel 1-dən fərqli olaraq, kredit və bazar riskləri üçün kapital 

adekvatlığından başqa əməliyyat riski üçün kapital öhdəliyi tələb edir. 

- Bazel 2-ə aid məlumatların cəmiyyətə təqdim olunmasını tələb edir. 

- Banklarin kapital adekvatlıqlarını özlərinin qiymətləndirməsini və bank 

nəzarəti orqanlari tərəfindən nəzarat və qiymətləndirmə tələb edir. 

Bundan sonra, qlobal maliyyə böhranı Bazel 2 çərçivəsində gələn tələbləri 

bir az daha sərtləşdirərək Bazel 3 sazisi ilə minimum məcmu kapital adekvatlığı 

nisbətini 8 % -dən 10.5 %-ə qaldırmışdır. Bu yeni sazisin tətbiq olunması 2018 ci 

ilin mart ayına qədər istifadə olunması nəzərdə tutulub. Bazel 3 bank likvidliyini 

artiraraq və levereci azaldaraq bankların kapital tələblərini gücləndirmək üçün 
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nəzərdə tutulub. Bazel 3 çərçivəsində, kapital tələbi, leverec tələbi və likvidlik 

tələbi əhatə olunur. 

Beynəlxalq Hesablasmalar banki tərəfindən qüvvəyə minən Bazel sazisləri 

eyni zamanda dünyadakı bütün banklar arasında riskləri müqayisə etmək üçün də 

istifadə olunur. Bazel sazisi çərçivəsində gələn tələblər, verilən numunələrdən də 

göründüyü kimi cox az miqdarda keçilir вя инкишаф етмиш öлкялярин банклары 

капитал адекватлыг сявиййялярини минимумдан аç мигдарда йöксяк едир. Буна 

ясас сябяб, бу банклар инвестисийа вя ямялиййатларын давамиййят öчöн няçярдя 

тутулан капиталын мигдарыны максимум сявиййядя тутмаüа чатышмасыдыр. Буна 

якс олараг ашаüыдакы жядвялдян göрöндöйö кими Аçярбайжан банклары капитал 

адекватлыг тяляблярини минимум тялябляр чох йöксяк тутур. 

Жядвял 2.4. 

Капитал йетярлилийинин щесабланмасы гайдасы 

Капитал вясаитляри Шярти мябляü, мин 
манат 

1. Ы дяряжяли капитал (Мяжму капиталын 50 %-дян аç олмамалыдыр) 
а) Ади сящмляр (там öдянилмиш пайлар) 
б) гейри-кумулйатив мöддятсиç имтийаçлы сящмляр) 
ж) сящмлярин емиссийасындан йаранан ялавя вясаит 
д) бöлöшдöрöлмямиш халис мянфяят (çяряр) жями 
д1) капитал ещтийаты 
д2) кечмиш иллярин мянффяти (çяряри) 
д3) жари илин çяряри (чыхылы) 
2. Ы дяряжяли капиталдан тутулмалар 

а) гейри-мадди активляр 
3. Тутулмалардан  сонра Ы дяряжяли капитал (1-2) 
4. ЫЫ дяряжяли капитал (Ы дяряжяли капиталын  щяжминдян чох олмамалыдыр) 
а) жари илин мянфяяти 
б) öмуми ещтийатлар 
ж) капиталын диgяр вясаитляри 
5. Мяжму капитал (3-4) 
6. Мяжму капиталдан тутулмалар 
а) консолидасийа олунмамыш тöрямя банка вя диgяр малиййя идаряляринин 

капиталына инвестисийалар 
б) бöтöн диgяр инвестисийалар 
7. Тутулмалардан сонра мяжму капитал (5-6) 
8. Рисг дяряжяси öçря öлчöлмöш йекун активляр 

327510,47 
240,000,00 
0,00 
0,00 
87510,47 
0,00 
87510,47 
0,00 
6,121,65 
6,121,65 
32138882 
 
208887,02 
88110,74 
54118,98 
66657,30 
530275,84 
31287,02 
 
31287,02 
0,00 
498988,82 
4329518,52 

  9.Ы дяряжяли капиталын йетярлилийи (фаиçля) (3:8) х100 
10. Мяжму капиталын йетярлилик ямсалы (7:8) х100  

7,42 
11,53 
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Жядвял 2.5. 

Азярбайжанын банк системиндя малиййя дайаныглыüы göстярижиляри 

Малиййя сабитлийи 
индексляри 

31.12.2012 31.05.2013 31.10.2013 31.01.2014 31.05.2014 31.08.2014 

Ы дяряжяли капиталын адек-
ватлыг ямсалы, %-ля 

13,01 13,16 13,41 15,12 15,60 14,61 

Мяжму  капиталын адек-
ватлыг ямсалы, %-ля 

16,89 16,45 17,47 17,92 18,74 18,10 

Активляр öçря gəlirлилик 
(РОЕ), %-ля 

0,87 1,89 1,91 2,88 2,32 2,04 

Капитал öçря gəlirлилик 
(РОЕ), %-ля 

7,05 14,98 14,71 20,55 16,05 14,15 

Фаиç маръасынын мянфяятя 
нисбяти, %-ля 

4,86 5,26 5,34 5,82 6,70 6,70 

Ликвид активлярин öмуми 
активляря нисбяти, %-ля 

15,88 12,99 10,48 11,27 11,37 12,14 

Кредит вя депоçит 
дяряжяляри öçря спред, %-ля 

3,35 3,62 3,69 4,19 5,22 5,29 

Харижи валйутада кредитля-
рин жями кредитляря нисбяти, 
%-ля 

31,19 28,17 27,55 27,31 26,52 26,59 

Харижи валйутада öщдялик-
лярин жями öhdəликляря 
нисбяти, %-ля 

47,87 47,18 45,84 45,74 46,89 47,16 

 

Истисна дейил ки, Аçярбайжан игтисадиййаты глобал малиййя бöщраны çаманы 

аç тясир göрмöш öлкяляр сырасындадыр. Республикамыçын банклары жядвялдян 

göрöндöйö кими адекватлыг ямсалыны минимум капитал тялябиндян йöксяк 

тутур. Беля мöнасибят риск менежментиня ялавя ящямиййят вермяк демякдир ки, 

бу да банкын göнлöк фяалиййяти öчöн ялавя проблемляр йарадыр. Капиталын 

адекватлыг ямсалыны йöксяк тутмаг gяляжяк инвестисийаларын аçалмасына сябяб 

олур вя банкын göнлöк ямялиййат  давамиййятини  рисг алтына салыр. 
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2.2. Банкларын депоçит ямялиййатлары 

Коммерсийа банклары öç мöштяриляриня кредит хидмяти göстярмяк öчöн 

мöвафиг resurs bazasına malik olmalıdır ki, bunun da başlıca mənbəyini depozit 

və əmanətlər təşkil edir. Buna görə də depozit əməliyyatı bankın fəaliyyətinin bir 

növ bünövrəsini təşkil edən üç əməliyyatdan biri (kredit, depozit, hesablaşma) 

hesab olunur. 

Bir qayda olaraq bank praktikasinda"" "depozit" anlayışı ilə "əmanət" 

anlayışı eyni qəbul edilir. Mülki qanunvericilikdən fərqli olaraq Mərkəzi Bankın 

normativ aktlarında bu iki anlayış daha geniş məzmuna malikdir. Belə ki, "depozit" 

yalnız pul şəklində qoyuluşları deyil, həm də qiymətli metalların etibarlı 

saxlanması ilə bağlı əməliyyatları özündə birləşdirir. Pul vəsaitlərinin əmanət 

formasında banklara cəlbi isə ayrıca bank əməliyyatı olub yalnız Mərkəzi Bank 

tərəfindən verilən lisenziya əsasında həyata keçirilir. Disertasiyanın mövzusuna 

uyğunluğu baxımından depozit əməliyyatının məhz bu tərəfinə baxılacaq. 

Depozit əməliyyatının iqtisadi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, fiziki və hüquqi 

şəxslər öz sərbəst pul vəsaitlərini faiz şəklində əlavə gəlir əldə etmək məqsədilə 

banklara yatırırlar. Bu məqsədlə bankla əmanətçi arasında əmanət müqaviləsi 

bağlanır. Eyni zamanda əmanət qoyuluşunu rəsmiləşdirmək üçün müştəriyə 

əmanət kitabçası və ya depozit plastik kartı verilir, yaxud da əmanət və ya depozit 

sertifikatı təqdim olunur. Bank praktikasında əmanət sertifikatı fiziki şəxslərə, 

depozit sertifikatı isə hüquqi şəxslərə verilir. 

"Banklar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun III maddəsinin 

II bəndində deyilir ki, depozit əməliyyatları yalnız banklar və poçt rabitəsinin milli 

Operatoru tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bununla yanaşı Qanunun banklara 

verdiyi pul vəsaitlərini depozitə cəlb etmək hüququndan yararlanmaq üçün 

Mərkəzi Bankda  xüsusi razılıq - lisenziya əldə etməlidir. 
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Depozit əməliyyatının subyekti banklar və pulun sahibləri olan kreditorlar 

obyekti isə banka qoyulan pul vəsaiti hesab olunur. Banka qoyulmuş əmanətlər 

müxtəlif əlamətlərinə görə təsnifləndirilir. Bu təsnifat aşaрıdakı cədvəldən də 

aydın görünür: 

Cədvəl 2.6.  

Əmanət növlərinin təsnifatı 

TƏSNİFATIN ƏLAMƏTLƏRİ ƏMANƏTLƏRİN NOVLƏRİ 

Subyektlərinə görə - fiziki şəxslərin 

- hüquqi şəxslərin 

Müddətinə görə - tələb olunanadək 

- müddətli 

Maliyyə vasitələrinin tipinə görə - əmanət kitabçalarındakı vəsaitlər 

- depozit plastik kartlarındakı 

vəsaitlər 

Faiz dərəcəsinin təyin olunmasına görə - təsbit edilmiş faiz dərəcələri 

- üzən faiz dərəcələri 

 

Qaytarılma şərtlərinə görə depozitlər tələbolunanadək və müddətli 

depozitlərə bölünür. Tələbolunanadək depozitlər ilk tələb anında qaytarılmaq şərti 

ilə qəbul olunur. Müddətli depozitlər isə əmanət müqaviləsində nəzərdə tutulmuş 

müddət bitdikdən sonra geri qaytarıla bilər. Tələboluanandək depozitlərdən fərqli 

olaraq müddətli depozitlərdən hesablaşma üçün istifadə oluna bilməz, çünki bu 

hesablardakı vəsaitlər yavaş dövr edir. 2.8. сайлы cədvəldə kredit təşkilatlarında  

yerləşdirilmiş depozit və əmaнətlər haqqında məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

Жядвялдян göрöндöйö кими 2014-жö илин сяккиçинжи айына жями депоçитляр 

14639,8 млн. манат тяшкил етмишдир ки, бу да 2010-жу илин  сонуна олан  
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Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş depozit və əmanətlər 
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мябляüдян 2 дяфя чохдур. Жями депоçитлярин 6992,8 млн. манаты вя йа 47,8 %-

ини ящалинин яманятляри тяшкил едир. Iöстярилян мöддят ярçиндя ящалинин 

яманятляри даща сöрятля артмышдыр. Бöтöн яманят вя депоçитляр ики дяфя артдыüы 

щалда, ящалинин яманятляри 2,3 дяфя артмышдыр. Малиййя тяшкилатларынын 

депоçитляри 2010-жу илин сонуна жями депоçитлярин 28,5 %-ни тяшкил етдийи щалда 

2014-жö илин сонунда 27,5 %-ни тяшкил етмишдир вя щямин дöвр ярçиндя 1,8 дяфя 

артмышдыр. Жями депоçитлярин тяркибиндя гейри-малиййя тяшкилатларынын да хöсуси 

чякиси  фярящляндирижидир вя 24,7 % тяшкил едир. 

2014-жö илин сонуна жями депоçитляр 10213,4 млн. манаты  вя йа 69,8 %-и 

мöддятли депоçитлярин пайына дöшöр. Жями депоçитлярдя ящалинин, малиййя 

тяшкилатларынын депоçитляринин 76 %-и тялябедилянядяк депоçитляр тяшкил едир. 

Депоçитлярин тяркибиндя мöддятли депоçит вя яманятлярин хöсуси чякисинин  

артмасы банкларын уçунмöддятли кредитляшмя ямялиййатларынын апарылмасына 

шяраит йарадыр. 

Tələb olunanadək depozitlər bankların fəal resursu sayılır. Hesab sahibləri 

vəsaiti istədikləri vaxt götürə bilərbr. Bununla əlaqədar olaraq banklar hesab 

sahiblərinə ən aşağı və yaxud ümumiyyətlə heç bir faiz ödəmirlər. Lakin tələb 

olunanadək vəsaitlərin çevikliyinə (mobilliyinə) baxmayaraq onlar orta hesabla 

kommersiya banklarında stabil resurs kimi çıxış edirlər. Buradan da banklar, 

xüsusilə maliyyə cəhətdən dayanıqlı, davamlı olaraq hesablarında pul vəsaitinə 

malik olan müştərilərdə maraqlıdırlar, əlavə xidmətləri hesab sahiblərinin öhdəsinə 

buraxmaqla və xidmətin keyfiyyətini yüksəltmək yolu ilə müəssisələri cəlb etməyə 

can atırlar. 

Müddətli depozitlər - bu hüquqi şəxslərin müəyyən olunmuş müqavilə 

müddətinə təqdim olunan pul vəsaitləridir. Bu təqdirdə müəyyən olunmuş müddət 
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müxtəlif ola bilər: bank depoziti üzrə - bir gün və yuxarı digər depozitlər üzrə isə -

otuz gün və yuxarı. 

Baxmayaraq ki, müddətli depozitlər əlavə ödənişlə təcrübədən keçirilir, 

müddətli depozitlərin məbləği qabaqcadan qoyulmuş müddət ərzində dəyişilməz 

qalmalıdır.  

Müdətli depozitlər üzrə tələb olunanadək depozitlərdən fərqli olaraq bank 

tərəfindən daha yüksək %-1i ödənişlər edilir. Müddətli depozitlərin payının çevik 

vəsaitlərin ümumi həcmində, artması faiz xərclərinin artımına baxmayaraq müsbət 

cəhət sayılır. Müddətli depozitlər cəlb olunmuş resursların daha çox stabil hissəsi 

hesab edilir. Çünki daha uzun müddətə kreditləşməni həyata keçirməyə imkan 

verir və nəticədə daha yüksək faiz qazandırır. 

Fiziki şəxslərin depozitləri - milli və ya xarici valyutada pul vəsaitlərini 

saxlamaq və gəlir götürmək məqsədilə fiziki şəxslərin bank əmanətində müqavilə 

şərtlərilə   yerləşdirilməsidir.   Banklar   əmanətləri   ilk   tələblə   vermək   şərtilə 

(тяляболунанадяк) йа да ки, мöяййян едилмиш мöгавиля мöддятинин гуртармасы 

(мöддятли) шярти иля жялб едирляр.  

Аçярбайжанда фиçики шяхслярин  яманятляринин банк ресурсларындакы пайыны 

Жядвял 2.9-дан göрмяк олар. 

Жядвялдян göрöндöйö кими, фиçики шяхслярин яманятляри göстярилян мöддят 

ярçиндя 3 дяфя артмышдыр. О cöмлядян гысамöддятли яманятляр 2,7 дяфя, 

уçунмöддятли яманятляр ися 3,6 дяфя артмышдыр. Фярящляндирижи щалдыр ки, милли 

валйутада гойулан яманятляр даща йöксяк темпля артмышдыр. Милли валйутада 

яманятляр  4,6 дяфя артдыüы щалда харижи валйутада олан  яманятляр  1,9 дяфя 

артмышдыр. Щям гыса, щям дя уçунмöддятли яманят гойулушунда милли 

валйутада олан  яманятлярин хöсуси чякиси артмышдыр. Бу щал милли валйутанын 

мöщкямлийиня, онун дайаныглыüынын артмасынын бариç нöмунясидир. 



 46 

Qeyd olunduğu kimi banka əmanət (depozit) qoyuluşu əmanət (depozit) 

müqaviləsi ilə təsdiqlənir. Bank əvanəti (depozit) müqaviləsinə görə bank 

əmanətçidən və ya əmanətçi üçün daxil olmuş pul məbləgini (əmanəti) qəbul 

edərək müqavilədə nəzərdə tutulmuş şərtlərlə və qaydada əmanət məbləğini 

əmanətçiyə qaytarmağı  və onun üçün faizlər ödəməyi öhdəsinə götürür1. 

Bank əmanəti müqaviləsi yazılı formada bağlanır və bank kitabçası ilə, bank 

və ya depozit sertifikatı ilə və ya bank tərəfindən əmanətçiyə verilmiş digər 

sənədlə təsdiqlənir. Əmanətçinin fiziki və ya hüquqi şəxs olmasından asılı olaraq 

əmanət müqaviləsi fərqlənir. Belə ki, fiziki şəxslərlə baрlanan əmanət müqaviləsi 

ictimai müqavilə hesab olunur, yəni bank, müəyyən növ əmanət üzrə müqavilə 

bağlanarkən bu və ya digər fiziki şəxsə üstünlük verə bilməz. Bu müqavilənin 

şərtləri bütün fiziki şəxslər üçün eyni olmalıdır. Hüquqi şəxslərlə bağlanan 

müqavilələr zamanı isə müqavilə şərtləri konkret bankın təcrübəsində individual 

qaydada tərtib olunur. 

Əmanət banka müəyyən üçüncü şəxsin adına da qoyula bilər. Əgər bank 

əmanəti müqaviləsində ayrı müddət nəzərdə tutulmayıbsa, homin şəxs bu 

hüquqlara əsaslanan ilk tələbini banka verdiyi və ya belə hüquqlardan istifadə 

etmək niyyətini başqa üsulla banka bildirdiyi andan əmanətçi hüququ qazanır. 

Xeyrinə əmanət qoyulan fiziki şəxsin və ya hüquqi şəxsin adının göstərilməsi 

müvafiq bank əmanəti müqaviləsinin mühüm şərtidir. Müqavilənin bağlandıрı vaxt 

saр olmayan fiziki şəxsin və ya bu vaxt mövcud olmayan hüquqi şəxsin xeyrinə 

bank əmanəti müqaviləsi əhəmiyyətsiz hesab olunur. Bank əmanəti müqaviləsi 

bağlamış şəxs onun əmanət üzrə hesabına qoyulmuş pul vəsaiti barəsində əmanətçi 

hüquqlarından üçüncü şəxs əmanətçi hüquqlarından istifadə etmək niyyətini 

bildirənədək istifadə edə bilər. 

                                                 
1 Я.М.Аббасов. З.Ф.Мяммядов, Р.М.Рзайев, Ш.Ц.Щямишяйева. «Банк иши вя електрон банкчылыг». Сящ.164 
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Əgər tərəflərin razılaşması ilə ayrı qayda nəzərdə tutulmayibsa, fiziki şəxslə 

bank əmanəti müqaviləsinin bağlanması və onun əmanət üzrə hesabına pul 

vəsaitinin qoyulması bank kitabçası ilə təsdiq olunur. Bank əmanəti müqaviləsində 

adlı bank kitabçasının və ya adsız bank kitabçasınm verilməsi nəzərdə tutula bilər. 

Bank kitabçasında bankın adı və olduğu yer, əmanət filiala qoyulduqda isə həm də 

müvafiq filialın adı və olduğu yer, əmanət üzrə hesabın nömrəsi, habelə hesaba 

köçürülmüş pul vəsaitinin bütün məbləğləri, hesabdan silinmiş pul vəsaitinin bütün 

məbləğləri və bank kitabçasının banka təqdim olunduğu anadək hesabdakı pul 

vəsaitinin qalığı göstərilməli və bank tərəfindən təsdiq edilməlidir. Əgər ayrı hal 

sübuta yetirilməyibsə, bank kitabçasında göstərilmiş əmanət haqqında məlumatlar 

bankla əmanətçi  arasında əmanət üzrə hesablaşmalar üçün əsasdır.  Bank əmanətin 

verilməsini, əmanət üzrə faizlərin ödənilməsini və əmanət üzrə hesabdan pul 

vəsaitinin digər şəxslərə köçürülməsinə dair əmanətçinin sərəncamlarının icrasını 

bank kitabçası təqdim olunduqda həyata keçirir. Adlı bank kitabçası itirildikdə və 

ya təqdim olunmaq üçün yararsız vəziyyətə düşdükdə, əmanətçinin ərizəsi üzrə 

bank ona yeni bank kitabçası verir. Itirilmiş adsız bank kitabçası üzrə hüquqların 

bərpası adsız qiymətli kağızlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada həyata keçirilir. 

Щöгуги шяхслярин  депоçитляри ичярисиндя ясас йери мöштярилярин жари 

щесабларындакы, мöхбир банкларын щесабларындакы вясаит тяшкил едир  вя бу 

щесаблар тялябедилянядяк депоçит адланыр. Тяляб едилянядяк  депоçитлярдя жари 

щесаблашмаларда истифадя олунур. Бу депоçитляр банкда ачылан жари вя йа 

контокоррент щесабда йерляшдирилир вя истянилян вахт (там вя йа гисмян) 

тамамлана вя gери тяляб олуна биляр. 

Вясаитляр мöштярилярин жари щесабларында йерляшдирилярся, мöштяри бу 

щесабдан вясаити фактики галыг дахилиндя göтöря биляр. Контокоррент щесабын 
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щям дебет вя щям дя кредит галыüы олдуüундан мöштяри бу щесабдан öç 

вясаитини göтöрмякля йанашы мöяййян мöддятя кредит дя ала биляр. Тяляб 

едилянядяк  депоçитдян вясаитляр щям наüд гайдада, щям дя мöхтялиф наüдсыç 

щесаблашма формалары васитяси иля göтöрöля биляр. 

Жари щесабларда вя банкдакы диgяр щесабларда сахланылан вясаитлярдян 

мöнтяçям истифадя едилдикдя  беля, яксяр мöштярилярин щесабларында истифадя 

олунмамыш пул галыüы галыр. Мöштярилян щесабындакы вясаит галыüынын йаранмасы 

мöяййян вахт кясийиндя пул вясаитляринин коммерсийа банкларындан пассив вя 

актив-пассив щесабларда йатыб галмасы иля ялагядардыр. Тяркиби бахымындан  

онлар йекжинс дейилдирляр вя ашаüыдакылара бöлöнöрляр: 

- фиçики вя щöгуги шяхслярин жари вя бöджя щесабындакы вясаитляр; 

- мöхтялиф мягсядли тяйинатлы вясаит вя фондларын сахланыолдыüы хöсуси 

щесаблардакы вясаитляр; 

- диgяр банкларла щесаблашмаг öчöн ачылан мöхбир щесабларда олан 

вясаитяр; 

- бир сыра банк щесабларындакы вясаитляр. 

Банк мöштяриляря хидмят göстяряряк онларын щесабларындакы кредит 

галыгларындан  актив ямялиййатларын апарылмасы йолу иля мянфяят ялдя етмяк  

мягсяди иля истифадя едир. Тяляб едилянядяк  депоçитляр стабил олмадыüындан  

онлардан банкларын истифадяси мящдудлашыр. Она göря дя жари щесаб сащибляриня 

вясаитлярдян истифадяйя göря ашаüы фаиç верилир вя йа öмумиййятля фаиç öдянилмир. 

Буна бахмайараг бу щесабларын сащибляри банка бу щесаблар öçря 

ямялиййатларын апарылмасы хидмятиня göря щагг öдяйирляр. 

Тяляб едилянядяк  депоçитляр öçря щагг öдянилмядийи вя деопçит баçарын-

да рягабятин артдыüы щалда банклар хидмятин кейфиййятинин йöксялдилмяси, щесаб 

сащибинин öдянишляринин ящямиййятли дяряжядя йöнgöлляшдирилмяси вя диgяр ялавя 
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хидмятляр göстярмякля мöштяри жялб етмякля тяляб едилянядяк  депоçитлярин 

артырылмасына стимул йарадырлар. 

Бир гайда олараг щöгуги шяхслярин жари щесабларында: малларын 

сатыжысындан, хидмятлярин göстярилмясиндян, ишлярин göрöлмясиндян gəlirляр, 

банклардан алынан кредит мябляüи, бу вясаитлярдян сатыжылара öдянишляр, бöджяйя 

мöхтялиф нöв верgи öдянишляри, мöхтялиф бöджядян кянар фондлара кöчöрмяляр, 

фящля вя гуллугчулара ямякщаггы öдянишляри, банк кредити вя кредитя göря 

фаиçлярин öдяниши якс олунур. 

Щöгуги шяхслярин  жари щесабларында  вя мöхтялиф банкларын мöхбир 

щесабларындакы вясаит галыüы олдугжа чевик олдуüундан коммерсийа банклары  

бу щесаб сащибляринин  тяляблярини йериня йетиряркян öç ликвидлийиин сахламаг 

мягсяди иля öçöнöн йöксяк ликвидли вясаитлярини лаçыми  сявиййядя сахламаüа 

чалышырлар. 

Тяляб едилянядяк  депоçитляр щесаблардакы вясаитлярин йöксяк сявиййядя 

чевик олмасына бахмайараг онларын минимум аçалмайан  галыüыны мöяййян 

едиб ондан сабит кредит ресурсу кими истифадя етмяк имканы мöвжуддур.. 

Мöддятли депоçит мянфяят ялдя етмяк мягсяди иля жидди раçылашдырылмыш 

мöддятя сахланылмаг öчöн банка верилян пул вясаитидир. Тяляб едилянядяк  

яманятя нисбятян даща уçунмöддятли характер дашыйыр. 

Ящямиййятли пул вясаитляринин перспективдя щяр щансы бир мягсядя 

самбаллы сярфиййаты няçярдя тутуларса, щямин мябляüи ашаüы фаиçля вя йа фаиçсиç 

гайдада жари щесабда сахламаг сярфяли щесаб едилмир. Беля яманятчи öç 

вясаитини мöддятли яманятдя  сахламаüы öстöн тутур. Беля ки, вахты йетишдикдя о 

öç вясаитини вя фаиç формасында ялдя етдийи мянфяяти няçярдя тутдуüу хяржлярин 

щяйата кечирилмясиня йöнялдя биляр. Öмумиййятля, уçунмöддятли гойулушлар 

тяляб едилянядяк  яманятя нисбятян даща аç gəlir gятирир. 
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Банк да öç нöвбясиндя мöддятли яманятляря мараглыдыр. Бу яманят 

стабил олдуüундан банка уçун мöддятя пул вясаитляриня  малик олмаг имканы  

йарадыр ки, бунунла да банк фаиçлярдян  ямялиййат gəlirлярини  артыра билир. 

Мöддятли депоçитляря göря фаиç сявиййяси депоçитин мöддятиндян  асылы 

олараг банклар тяряфиндян дифференсиаллашдырылыр. Мöддятил депоçитин 

хöсусиййятляриндян бири дя одур ки, гойулуш мöддятиндя депоçитя ялавяляр 

етмяк о лмур. Еляжя дя банкын мöштяриси бу щесабдан сахланылма мöддяти 

баша чатанадяк вясаит göтöря билмяç. 

Щöгуги шяхслярин депоçитляринин gери гайтарылмасы гайдалары тяряфляр 

арасында баüланан мöгавиля иля мöяййян едилир. Мöгавилядя  депоçитин 

мябляüи, вясаитлярин сахланылма мöддяти, тяряфлярин щöгуг вя вяçифяляри, фаиçлярин 

сявиййяси, онларын щесабланыб öдянилмя гайдалары вя с. öç яксини тапмалыдыр. 

Бир гайда олараг депоçитляр öçря фаиçляр депоçит гойанын тяляби иля щяр 

рöб баша чатдыгдан сонра öдянилир. Лакин депоçит сащиби щямин мябляüи тяляб 

етмяçса, щесабланмыш фаиç депоçит мябляüиня ялавя едилир. 

Жядвял 2.9. 

Депоçитляр вя кредит гойулушу 

 
илляр 

Жями 
депоçит 

Жями 
кредит 
гой-шу 

 
фярг 

Тял.едил-
нядяк 
яман-р 

Гысамöд-
ли кред. 
гой-шу 

 
фярг 

мöдд-
ли де-
поçит-р 

уç.мöд. 
кред. 
гой-шу 

 
Фярг 

2007 4127,2 4681,8 -854,6 1717,0 1649,5 +67,5 2410,2 3032,3 -622,1 
2009 6379,1 8407,5 -2028,4 2190,8 2359,9 -169,1 4188,3 6047,5 -1859,2 
2011 9447,0 9850,3 -483,3 3428,5 2961,2 -467,3 6018,5 6899,1 -880,6 
2013 12475,8 15422,9 -2947,1 3786,3 3335,5 +452,8 8707,5 12087,5 -2280,0 
2014  
(8 ай) 

14639,8 17308,9 -2669,1 4426,4 3586,4 +840,0 10213,4 13722,6 -3509,2 

 

Жядвялдян göрöндöйö кими кредит гойулушу бöтöн дöврлярдя депо-

çитлярдян чохдур. 2007-жи илдя öмуми кредит гойулушунун 88,5 %-и депоçитлярин 

щесабына олдуüу щалда 2014-жö илин 8 айында бу нисбят 84,6 % тяшкил етмишдир. 
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Гысамöддятли кредит гойулушу иля тяляб едилянядяк депоçитлярин мöга-

йисяси göстярир ки, сон иллярдя гысамöддятли  депоçитляр кредит гойулушундан  

артыгдыр.  

Мöддятли депоçит мöяссися тяряфиндян мöгавилядя göстярилян вахтдан теç 

тяляб едилярся, онда щямин депоçит öçря фаиçляр тяляб едилянядяк депоçитляр öçря 

мöяййян едилян гайдада öдянилир. Яманятчи яманятин мябляüини вя йа онларын 

сахланылма мöддятини  дяйишдирмяк истярся, о яввялжя баüланылмыш мöгавиляни  

ляüв едяряк йени шяртлярля йени мöгавиля баüламалыдыр. 

Уçунмöддятли кредитляшмядя ися бöтöн дöврлярдя кредит гойулушу  мöд-

дятли депоçитляри öстяляйир. 2007-жи илдя мöддятли депоçитляр гойулан уçун-

мöддятли кредитин 79,5 % тяшкил етдийи щалда 2014-жö илдя бу нисбят 74,4 %-ни 

тяшкил етмишдир. Демяли уçунмöддятли кредит гойулушунда гысамöддятли депо-

çитлярдян истифадя олунса да öмуми кредит гойулушунун 15 % диgяр мянбя-

лярдян, хöсусян дя банкын хöсуси вясаитляри  щесабына щяйата кечирилмишдир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

2.3. Борж вясаитляри вя гиймятли каьызларла  

ямялиййатлар 

 

Коммерсийа банклары ялавя зярури пул вясаитляринин жялб едилмяси цчцн 

банкларарасы ресурс базарынын имканларындан истифадя едирляр. Бу базарда 

кредит тяшкилатлары тяряфиндян жялб едилмиш ресурсарын сатышы щяйата кечирилир. 

Коммерсийа банкларынын ресурсларынын гурулушунда банкларарасы 

кредитин хцсуси йери вардыр. Ялдя едилмя цсулуна эюря банкларарасы кредит ямяли 

характер  дашыйыр вя гысамцддятли олур. 

Коммерсийа банклары юз фяалиййятляриндя артыг вясаитя малик олдуглары 

кими, ялавя вясаитляря дя ещтийаж жуйурлар. Бу мцнасибятляр банкларарасы 

базарда щялл едилир. Мцвяггяти сярбяст пул ресурсларына малик олан банклар 

щямин вясаитляри ишляк вязиййятя салмаг цчцн банк базарына чыхырлар. Онларла 

йанашы ейни заманда ялавя ресурса ещтийжы олан банклар да юз ещтийажларыны 

юдямяк цчцн банк базарынын хидмятляриндян истифадя етмяли олурлар. Щяр ики 

тяряф бу базарда юз проблемини щялл етмяк имканы ялдя едирляр. 

Сярбяст пул ресурсларына малик олан банклар юз вясаитлярини банкларда 

йерляшдирмяк имканыны тясяррцфатлара йерляшдирмякдян даща етибарлы щесаб 

едирляр. 

Банкларарасы кредит мцхбир мцнасибятляри чярчивясиндя  верилир. Банкларын 

ялавя ресурслара ещтийажлары ясасян банк ликвидлийинин низамлашдырылмасы, 

юзляринин актив ямялиййатларынын эенишляндирилмяси вя с. иля ялагядар йараныр. 

Банкларарасы кредит базарынын ян фяал иштиракчылары даима сярбяст ресурса 

малик олан ири банклардыр. Бу банклар юз вясаитлярини бош сахламагданса, борж 

вермяйи даща цстцн тутурлар. Банкларарасы базарда ири банкларла йанашы лазыми 

сявиййядя мцштярийя малик  олмайан хырда банклар да иштирак едирляр. Хырда 
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банклар мцштяри чатышмазлыьы иля ялагядар йаранан сярбяст вясаитляри 

йерляшдирмяк вя мянфяят ялдя етмяк мягсяди иля банкларарасы базарын 

иштиракчыларына чеврилирляр. 

Банкларарасы кредит базарынын  иштиракчылары кредит ресурсларынын 

йерляшдирилмяси заманы мцхтялиф шяртляри тятбиг едирляр. Бейнялхалг тяжрцбядя 

банкларарасы кредит бир нечя саатдан бир нечя иля гядяр верилмяси гайдасындан 

истифадя едирляр. Банкларарасы кредит бирдяфялик вя даими гайдада вериля биляр. 

Бирдяфялик кредит кредитя ещтийажын йаранмасы заманында верилир. Беля 

кредитляр щяр дяфя кредитя ещтийаж йаранан заман айрыжа кредит мцгавиляси иля 

рясмиляшдирилир. Кредит мцгавилясиндя ссуданын щяжми, мцддяти, фаиз дяпяжяси, 

фаизлярин щесабланыб юдянилмя гайдасы, мцгавиля шяртляриня ямял едилмядикдя 

тяряфлярин мясулиййяти якс олунур. Бирдяфялик кредитлярин мцддятляри тяряфлар 

арасындакы разылашма иля мцяййян едилир. Бу мцддят бир эцндян дохсан эцня 

гядяр  ола биляр. Банклар юз тяжрцбяляриндя 1-7 эцнлцк кредитя даща чох 

цстцнлцк верирляр. Бу мцддятя верилян кредиляр борж аланын тялябляриня даща 

мцнасиб олмагла кредитор цчцн ашаьы рисгли щесаб олунур. Даща узун мцддятя  

- хцсусян 30-90 эцнлцк кредитляр банкларарасы кредитдя йцксяк рисгли кредитляр 

щесаб едилир. Бу рисг борж алан банкын щямин вясаитдян  щансы мягсядляря 

истифадя едяжяйи иля ялагядардыр. Еляжя дя бющран вязиййятиндя олан банклар бу 

вязиййятдян чыхмаг цчцн банкларарасы кредитдян истифадя етмякля бу 

вязиййятдян чыхмаьа чалышарларса, бу щал баш тутмадыгда бу вязиййят кредитор 

цчцн  арзуолунмаз щал кими гябул едилир. Ейни заманда боржалан банкын жялб 

етдийи вясаитляри бир мягсядя  истифадя етдийини нязяря алсаг банк иля банкын 

кредиторлары арасында хош олмайан мцнасибятлярин йаранажаьыны мцяййян 

етмяк олар ки, бу да йцксяк рисгли щал кими гябул едилир. 
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Банклар арасында бирбаша мцхьир мцнасибятляринин мювжудлуьу 

банкларарасы кредитин «овердрафт» формасынын йаранма гайдасыны зярури едир. 

Бу заман мцхбир банкда ачылан респондент банк щесабы цзря ямялиййатларын  

апарылмасы цчцн вясаит чатышмадыгда кредитин бу гайдасындан истифадя  едилир. 

Беля кредитин верилмя гайдасы (овердрафтын максимал мябляьи, мцддяти вя фаиз 

дяряжяси) бирбаша мцхбир мцнасибятляриндя олан  банклар арасында баьланан 

мцгавиля иля мцяййян едилир. 

Мяркязи Банк щаггында  Азярбайжан Республикасы ганунунун 49-жу 

маддясиня ясасян Мяркязи Банк  сонунжу инстансийа кредиторудур. Банк 

кредиторларынын вя яманятчиляринин мараглары бахымындан Мяркязи Банк 

юзцнцн мцяййян етдийи гайда вя шяртляр дахилиндя гысамцддятли ликвидлик 

проблеми иля цзляшмиш кредит тяшкилатларына там тяминатлы кредитляр веря биляр. 

Беля кредитляр 6 айдан чох олмайан мцддятя вериля биляр вя зярури щалларда 6 

айадяк мцддятя узадыла  биляр. Эюцндцйц кими кредит тяшкилатлары кредит алмаг 

цчцн Мяркязи Банка мцражият едя билярляр вя Мяркязи Банк йенидян йенидян 

малиййяляшмя системини тятбиг едир. 

Мяркязи Банкын кредитлярини  мягсядли тяйинат бахымындан ики група 

бюлмяк олар. Ы група банкларын ликвидлийинин тямин едилмяси иля ялагядар 

кредитляр дахилдир. Бу кредит васитясиля коммерсийа банкларынын 

щесаблашмаларын баша чатдырылмасы цчцн, даща доьрусу, юзляринин мцддятил 

ющдяликляринин йериня йериня йетирилмяси цчцн пул вясаитляриня олан ещтийажы 

юдянилир. 

ЫЫ група коммерсийа банкларынын реал сектора кредит гойулушунун 

эенишляндирилмяси иля ялагядар кредитляр дахилдир. 

Эюстярилян кредитляри ялдя етмяк цчцн коммерсийа банклары ашаьыдакы 

тялябляря жаваб вермялидирляр: 
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• Мяркязи Банкын мцяййян етдийи методикайа ясасян малиййя 

мющкямлийи бахымындан Ы вя йа ЫЫ груп банклара аид едилсинляр 

• Там щяжмдя мяжбури ещтийат йаратмаг тялябини йериня йетирсин 

• Мяркязи банкдан алдыьы кредит вя кредит эюря фаизляр цзря вахты кечмиш 

боржу олмасын 

• Мяркязи Банкын кредитляри цзря йетярли тямината малик олсун. 

Ы груп кредитляря: эцндахили кредит, бир эцнлцк кредит (овернайт) вя 

гысамцддятил ломбард кредити дахилдир. 

Ликвидликля ялагядар кредит алмаг цчцн коммерсийа банклары Мяркязи 

Банкла бир иллик Баш кредит мцгавиляси имзаламалыдыр. 

 

Коммерсийа банкларынын гиймятли каьызларла ямялиййатлары дедикдя, 

банкын сящмляринин, депозит сертификатларынын  вя векселлярин емиссийасы баша 

дцшцлцр. Depozitlərdən fərqli olaraq qiymətli kağızlar vasitəsilə cəlb olunmuş 

vəsaitlə bazarda satış yolu ilə əldə olunur. Onların cəlb olunması təşəbbüsü 

banklara məxsusdur və adətən belə əməliyyatları iri banklar həyata keçirir. 

Banklar səhm emissiyası nəticəsində ilkin olaraq öz səhmdar kapitalını 

formalaşdırır, sonra isə bu yolla onların həcmini artırır. Səhmlərin emissiyası 

aşağıdakı ardıcıl mərhələlərdən ibarətdir: 

- emitent tərəfindən səhmlərin emissiyası haqqında qərarın qəbul edilməsi; 

- səhmlərin emissiya prospektinin tərtib edilməsi; 

- səhm buraxılışının dövlət qeydiyyatı; 

- səhmlərin emissiya prospektində olan məlumatların açıqlanması; 

- səhmlərin yerləşdirilməsi; 

- səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabatın dövlət qeydiyyatı; 



 57 

- səhmlərin emissiyasının yekunları haqqında hesabatda olan məlumatlarır 

açıqlanması. 

Səhmlərin nominal dəyəri manatla əks etdirilir. Əgər səhm xarici valyutaya 

satılarsa, onun üzərində nominal dəyəri xarici valyuta ilə də göstərilməlidir. 

Səhmlərin buraxılışında ikinci mərhələ emissiya prospektinin hazırlan-

masıdır. Emissiya prospektinin hazırlanma qaydası ölkədə qiymətli kağızların 

buraxılışına məsul olan orqanlar tərəfindən (Mərkəzi Bank, Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsi) müəyyən olunur. Ümumilikdə isə emissiya prospektində 

aşağıdakı məlumatlar öz əksini tapmalıdır: 

- Bank haqqında əsas məlumatlar; 

- Bankın maliyyə vəziyyətini xarakterizə edən məlumatlar;  

- Buraxılacaq səhmlərin xarakteristikası. 

Səhm buraxılışlarının dövlət qeydiyyatı Azərbaycan Respublikasının 

Prezident yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra QKDK) 

tərəfindən həyata keçirilir. Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyatına alınması üçün 

kommersiya bankları aşağıdakı sənədləri QKDK-ya təqdim etməlidir: 

- "Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılması zamanı 

səhmləriı emissiyasının Qaydaları"na l №-li əlavəsinə uyğun olaraq tərtib edilmiş 

ərizəni; 

- səhmlərin emissiyası haqqında qərarın qəbul edildiyi səhmdarların ümum 

yığıncağının protokolunun emitent tərəfindən təsdiq olunmuş surətini; 

- səhmlərin emissiya prospektinin iki nüsxəsini (açıq səhmdar cəmiyyətinin 

səhm buraxılışının dövlət qeydiyyatına alınması üçün); 

- səhmlər sənədli formada olduqda səhmlərin sertifikatının nümunəsini; 
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- səhmlərin emissiya prospektinin dövlət qeydiyyatına alınması üçün dövlət 

rüsumunun ödənildiyini təsdiq edən sənədi (açıq səhmdar cəmiyyətinin səhrr 

buraxılışının dövlət qeydiyyatına alınması üçün). 

Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyatına alınması üçün QKDK-ya təqdim 

edilmiş sənədlərdə göstərilən məlumatlann tamlığına və dürüstlüyünə görə 

məsuliyyəti bankın həmin sənədləri imzalamış vəzifəli şəxsləri daşıyır. Sənədli 

formada olar səhmlərin sertifikatları bütün növ qiymətli kağız blanklarının 

hazırlanması və satışı fəaliyyətinə xüsusi razılığa (lisenziyaya) malik olan 

mətbəələr tərəfindən hazırlanmalıdır. Səhm buraxılışının dövlət qeydiyyatına 

alınması üçün sənədlər təqdim edildiyi tarixdən etibarən on beş iş günündən gec 

olmayaraq QKDK səhm buraxılışının dövlət qeydiyyatını həyata keçirir. Məsələn, 

2010-cu ilin aprel ayında Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə 

Dövlət Komitəsi tərəfindən "Atabank" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kütləvi təklif 

üsulu ilə yerləşdiriləcək hər birinin nominal dəyəri 20 AZN olan 500.000 ədəd adi 

sənədsiz adlı səhmlərinin buraxılışı AZ100100432P qeydiyyat nömrəsi ilə və 

"Kapital Bank" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kütləvi təklif üsulu ilə yerləşdiriləcək 

hər birinin nominal dəyəri 10 AZN olan 600.000 ədəd adi sənədli adlı səhmlərinin 

buraxılışı AZ100200515P qeydiyyat nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. 

Bu isə öz növbəsində "Atabank"ın və "Kapital Bank"ın nizamnamə kapitalının 

müvafiq olaraq 10 mln. v; 6 mln. manat artacaрı anlamını verir. 

"Səhmdar cəmiyyətinin nizamnamə kapitalının artırılması zamanı səhmlərin 

emissiyasının Qaydaları"na görə iki və daha artıq sayda səhm buraxılışlarının eyni 

vaxtda dövlət qeydiyyatına alınmasına yol verilmir. Səhm buraxılışı dövlət 

qeydiyyatına alındıqda QKDK tərəfindən banka səhm buraxılışının dövlət 

qeydiyyat haqqında şəhadətnamə, habelə açıq səhmdar cəmiyyətinin səhm 
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buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqda səhmlərin emissiya prospektinin QKDK 

tərəfindən təsdiq edilmiş bir nüsxəsi verilir. 

Səhmlər dövlət qeydiyyatına alındığı tarixdən etibarən bir ildən gec 

olmayaraq yerləşdirilməlidir. Açıq səhmdar cəmiyyəti formasında banklar 

səhmlərini yerləşdirməzdən əvvəl səhmlərin emissiya prospekti ilə tanış olmaq 

üçün zəruri olan şəraiti yaratmalı və emissiya prospektində olan məlumatlarla tanış 

olmağın mümkün olduğu ünvanı və vaxtı kütləvi informasiya vasitələrində elan 

etməlidir. Açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin yerləşdirilməsi kütləvi təklif 

üsulu ilə, qapalı səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin yerləşdirilməsi isə qapalı 

yerləşdirmə üsulu ilə həyata keçirilir. Banklar tərəfindən səhmlərin 

yerləşdirilməsinin iki yolu var: 

1) Səhmlərin satışı. Səhmlər həm ölkənin milli valyutasında, həm də digər 

valyuta ilə nominala malik olduqda həmin valyutaya satıla bilər. Səhmlərin 

satışından daxil olan pul vəsaiti emitet bankın açdığı xüsusi yıрım hesabında 

toplanır və bloklaşdırılır. Yıрım fondunda vəsaitlərin bloklaşdırılması investorlar 

və səhmdarlar üçün təminat yaradılması məqsədilə həyata keçirilir. 

2) Банкын даща яввял бурахдыьы конвертя олуна билян сящмляря 

дяйишдирилмяси. 

Banklar tərəfindən vəsaitlərin cəlb olunmasının vasitələrindən biri də 

depozit sertifikatlarının emissiyasıdır. Bu yolla cəlb olunan vəsaitlər bankların 

asanlıqla idarə edilən passivlərindəndir. Depozit sertifikatı - əmanətçi tərəfindən 

depozitin kredit təşkilatında yerləşdirilməsini və əmanətçinin, yaxud onun huquqi 

varisinin, həmin depoziti və depozit üzrə faizləri kredit təşkilatından qeydsiz-

şərtsiz almaq huququnı təsdiqləyən qiymətli kağızdır. Sertifikatlar birdəfəlik 

qaydada və ya seriyalarla milli, yaxud xarici valyutada, yalnız sənədləşdirilmiş 
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formada buraxıla bilərlər. Depozit sertifikatı adlı və ya adsız formada on ildən artıq 

olmamaq şərti ilə blanklarda buraxılır.  

Alqı-satqı vasitəsilə dövr edən səhmlərdən fərqli olaraq sertifikatlar şəxsin 

vəsait üzərindəki hüququnun başqasına verilməsi yolu ilə dövr edir. Adsız 

sertifikatlar üzrə hüquqların başqa şəxsə ötürülməsi sertifikatm həmin şəxsə 

verilməsi ilə həyata keçirilir. Adlı sertifikatlar üzrə hüquqlarm başqa şəxsə 

ötürülməsi isə tsesiya (tələb hüququnun ötürülməsi) ilə reallaşdırılır. Tsesiya 

sertifikatın arxa tərəfində və ya sertifikatın ayrılmaz hissəsi olan və nömrələnmiş 

əlavə səhifələrdə, tələb hüququnı ötürən şəxs (tsedent) və tələb hüququnu əldə 

edən şəxs (tsesionari) arasında ikitərəfl razılıq şəklində rəsmiləşdirilir. İqtisadi 

mənasına görə sərbəst dövriyyə hüquqı olmayan sertifikatları buraxmaq tam 

əhəmiyyətsizdir. Çünki əks halda benefisiar malik olduğu pul vəsaitlərini uyğun 

faizlərlə adi əmanətə yerləşdirə bilər. 

Əgər sertifikat üzrə pul vəsaitlərinin bankdan alınması müddəti ötmüşsə 

onda sertifikat tələbolunanadək sənədinə çevrilir. Bu halda onun sahibi istənilən 

vaxt banka müraciət edərək ona çatası bütün məbləği və hesablanmış faizləri ala 

bilər bank bunu ödəməyə borcludur. Nəzərdə tutulmuş dövr başa çatdıqdan sonra 

Bank faizlər hesablanmasını dayandırır və həmin vəsaitlər faizsiz əmanət rolunu 

oynayır. Bu hal vaxtı ötmüş böyük məbləğli əmanətlərə əsassız faizlər 

hesablanmasının qarşısını alır. 

Depozit sertifikatına Azərbaycan Beynəlxalq Bankın təcrübəsində daha 

ətraflı baxaq: 

Adlı "Gənclik" Depozit sertifikatı ABB-nin buraxdığı investisiya qiymətli 

kağızıdır. Sertifikat 10 il müddətinə və illik 25% faiz dərəcəsi ilə dövriyyəyə 

buraxılır. "Gənclik" Depozit sertifikatı adından da göründüyü kimi, gənclərin 

gələcəyini və böyüməkdə olan nəslin qayğısız gəncliyini təmin etmək üçün 
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nəzərdə tutulmuş uzunmüddətli investisiya məhsuludur. Sertifakatın illik 25% olan 

yüksək faiz dərəcəsi ABB-nin bu məhsulunu fiziki şəxslər üçün əmanətlərini 

yerləşdirməyin və kapital qoyuluşunun səmərəli və münasib vasitəsi edir. Belə ki, 

10 illik müddət bitdikdə, bu sertifikatlara qoyulmuş məbləğ 3,5 dəfə artır. 

Sertifikat likviddir və qiymətli kağızlar bazarında kotirovka imkanlarına malikdir. 

Vaxtından əvvəl qaytarıldıqda faizlər qismən, Bankın həmin tarixə qüvvədə olan 

əmanətlərin illik faiz dərəcəsi ilə kompensasiya edilir. Həmçinin, sertifikat üzrə 

mülkiyyət hüququ digər şəxsə verilə bilər (tsessiya imkanı). Bu halda sertifikatın 

yeni sahibi müddət bitdikdən sonra həm onda göstərilən məbləği, həm də bu 

məbləğ üçün hesablanmış faizi alacaqdır. 

Kommersiya bankları kredit resurslarının cəlb olunmasi üçün xüsusi 

veksellərin buraxılışını da həyata keçirirlər. Veksel - Qanunvericiliyə görə təsdiq 

olunmuş formada   dəqiq   tərtib olunmuş, öhdəliyin vaxtı bitdikdən sonra sahibinə 

(vekselsaxlayana) vekseldə göstərilmiş məbləğin vekselverəndən, borcludan və ya 

veksel məbləğini ödəməyi üzərinə götürən şəxsdən həmin məbləği şərtsiz tələb 

etmək hüququ verən, yazılı borc   öhdəliyini   əks   etdirən qiymətli   kağızdır.   

Bankın buraxdığı xüsusi veksellər faiz və diskont qaydada ödənə bilər. Birinci 

halda bank, vekseli nominalı üzrə satır və bu zaman veksel üzrə borcunu və ona 

hesablanmış faizləri ödəmək öhdəliyini öz üzərinə götürür. İkinci halda isə veksel 

nominalından güzəştlə satıldığına görə gələcəkdə faiz ödənməyərək yalnız 

bütövlükdə borc hissəsi qaytarılır. 

Banklar tərəfindən xüsusi veksellərin emissiyası prosesində banklar müxtəli 

rollarda çıxış edə bilər: 

- adi vekselvərən rolunda; 

- köçürmə vekselinin akseptantı rolunda; 

- eyni zamanda eyni köçürmə vekselinin vekselverəni və akseptant rolunda; 
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- akseptə təqdim olunması qadağan edilmiş köçürmə vekselinin vekselverəni 

rolunda; 

- aksept olunmamış köçürmə vekselinin vekselverəni rolunda.  

Bank vekselləri vekselsaxlayan tərəfindən cari hesablar üzrə hesablaşmalar 

həyata keçirmək üçün istifadə olunur. Vekseli almış müştəri onun vasitəsilə əmtəə 

və xidmətlərə görə ödəniş apara bilər, bu zaman vekselin yeni sahibi onu üçüncü 

şəxsə ötürmək (müvafiq indossamenti yazmaq yolu ilə) hüququna malik olur. Buna 

görə də bank veksellərinin dövriyyəsi təkcə banklar üçün deyil, həm də ayrı-ayrı 

müəssisələı üçün də qarşılıqlı hesablaşma aləti olmaq baxımından əlverişlidir. Bu 

zaman müəssisələr üçün ödəniş vasitəsi kimi iri kommersiya bankları tərəfindən 

buraxılan veksellər daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
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ФЯСИЛ 3. БАНК РЕСУРСЛАРЫНДАН СЯМЯРЯЛИ ИСТИФАДЯ 

ИСТИГАМЯТЛЯРИ 

 

3.1. Банкларын ресурсларынын идаря едилмяси 

Банк ресурслары идаря олунур. Бу о демякдир ки, яманятчилярин вя диэяр 

кредиторларын пул вясаитляринин жялб олунмасы  пул вясаитляри мянбяйинин 

мцвафиг гурулушунун вя сявиййясинин мцяййян едилиб онларын йерляшдирилмяси иля 

ялагядар банк фяалиййяти баша дцшцлцр. 

Банк ресурслары шярти олараг ики сявиййядя: дювлят вя коммерсийа 

банкынын юзцнцн сявиййясиндя идаря олунур. Щяр ики сявиййядя игтисади вя 

тяшкилати методлардан истифадя олунур. Бу методларын юзляри дя билаваситя вя 

долайысы иля коммерсийа банкларынын ресурсларынын сявиййясиня тясир  эюстярир. 

Дювлят сявиййясиндя ресурслар айры-айры идаряляр вя ясасян Мяркязи Банк 

тяряфиндян идаря олунур. Идаря едилмядя Мяркязи Банк мцхтялиф алятлярдян 

истифадя едир. 

Мяркязи Банк тяряфиндян  коммерсийа банкларына веилян кредитляр 

билаваситя онларын пассивляринин сявиййясиня  тясир эюстярир. бурада банкларарасы 

крелитляшмя заманы Мяркязи Банкын щяйата кечирдийи фаиз сийасяти хцсуси 

ящямиййят кясб едир. Беля ки, Мяркязи Банк тяряфиндян рясми елан едилмиш фаиз 

ставкасы банкларарасы кредитя тялябатын низамлашдырыжысы кими  чыхыш едир. 

Ресурсларын идаря едилмясиндя Мяркязи Банкын истифадя етдийи алятлярдян 

бири дя ачыг базарда апардыьы  ямялиййатлардыр. Дювлятин гиймятли каьызларынын 

алыныб сатылмасы ямялиййатлары коммерсийа банкларынын пассивляринин щяжмини 

артырыр вя йа азалдыр. 

Ачыг базардакы  ямялиййатлардан тяляб вя тяклифин низамлашдырылмасы цчцн 

истифадя олунса да Мяркязи Банкын имканлары бир о гядяр дя эениш дейилдир. 
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Чцнки щялялик республикада  инкишаф етмиш гиймятли каьызлар базары йохдур вя 

дювлят боржунун рясмиляшдирилмяси  гайдасы лазыми сявиййядя  дейилдир. 

Коммерсийа  банкларынын фяалиййятинин тянзимлянмяси цчцн мцяййян 

олунан нормативлярдя онларын ресурсларынын сявиййясиня билаваситя  тясир 

эюстярир. Низамнамя фондунун минимум щяжми няинки бирбаша щям дя 

долайысы иля банкын хцсуси капиталынын сявиййясиня тясир эюстярир, чцнки банкын 

диэяр фондлары низамнамя фонду иля гаршылыглы ялагядя йарадылыр. 

Беля ки, мянфяятдян айырмалар щесабына йарадылан ещтийат фондунун 

щяжми вя йарадылма гайдасы низамнамя фондунун сявиййясиндян асылыдыр. 

Коммерсийа банкынын хцсуси вясаитляринин щяжми иля активлярин мябляьи 

арасындакы нисбятин сон щядди актив ямялиййатларын апарылма сярщяддини 

мцяййянляшдирмякля банкын юдямя  габилиййятлилийини  харктеризя едир. 

Коммерсийа  банкларынын  юз ресурсларынын бир щиссясини Мяркязи Банкын 

тяляби иля фаизсиз гайдада мяжбури ещтийатлар сифяти иля Мяркязи Банкдакы  

щесаба кючцрцрляр. Бу коммерсийа бкнларынын кредитляшмя вя депозит 

емиссийасы  имканларыны мящдудлашдырыр. Мяжбури ещтийатлар депозитлярин вя 

гойулушларын сыьорталанмасы функсийасыны да йериня йетирир. Бунунла беля онлар 

мащиййятжя коммерсийа банклары ресурсларынын мцтяшяккил низамлашдырылмасы 

гайдасы кими чыхыш едирляр. 

Ресурсларын низамлашдырылмасында коммерсийа банкынын ликвидлийи вя бир 

борж алана рискин максимум сявиййяси эюстярижиляриндян  эениш истифадя олунур. 

Эюстярижиляря риайят етмяк цчцн вясаитлярин жялб олунмасы иля онларын 

йерляшдирилмяси мцддятляри арасында уйьунлуьу эюзлямяк лазымдыр. 

Коммерсийа  банклары юз ресурсларыны йерляшдиряркян илк нювбядя мцштярилярин  

кредит габилиййяти сявиййясини  нязяря алмалыдыр. Бунунла йанашы ресурсларын бир 

вя йа бир нечя борж алан арасында бюлэцсц вя еляжя дя бир вя йа бир нечя 
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мцштяринин боржуну вахтында юдяйя билмямяси щаллары мювжуддур. Она эюяр 

ядя беля щаллары арадан галдырмаг цчцн бир боржалана верилян кредитин 

щяжминин мящдудлашдырылмасы гайдасынын тятбиги хцсуси ящямиййят кясб едир 

Мяркязи Банкын коммерсийа банкларынын ресурсларынын йухарыда 

эюстярилян  вя диэяр тянзимлянмя алятляринин верэи сийасяти вя мювжуд 

ганунчцлцгла сых  ялагядя истифадя олундугда даща йцксяк сямяря верир. 

Мясялян мянфяятин  йцксяк верэи тутулмалары дивидендлярин юдянилмяси вя 

юзцнцн инкишафы цчцн  банкын  сяняржамында галасы пул вясаитлярини азалдыр ки, 

бу да няинки банкын хцсуси капиталынын формалашмасына, щям дя депозитя вя 

гойулуша жялб олунма  ямялиййатларынын  апарылмасына  мянфи тясир эюстярир. 

Мяркязи Банк тяряфиндян ресурслардан бцджя дефиситинин юртцлмясиня  

истифадя олунмасы гайдасы  да коммерсийа банкларынын ресурсларыны азалдыр. 

Ящалинин, мцяссися вя тяшкилатларын  мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин жялб 

олунмасы ямялиййатларынын тякмилляшдирилмясндя банкын мараьыны азалдыр. 

Ресурсларын идаря олунмасында ясас ролу коммерсийа банкларынын юзляри 

ойнайырлар. Беля ки, коммерсийа банклары илк нювбядя Мяркязи Банкын 

мцяййян етдийи игтисади нормативлярин тялябляриня ямял етмяли вя 

баланслашдырылмыш пассив вя актив сийасяти щяйата кечирмялидирляр. 

Мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин  жялб олунуб, реал кредит ресурсларына 

чеврилмяси цчцн коммерсийа банклары гойулушларын жялб олунуб онларын 

горунуб сахланылмасыны тямин едян тядбирляр щяйата кечирмялидирляр. 

Мцвяггяти сярбяст пул вясаитляринин ресурса жялб олунма  

ямялиййатларынын инкишафында мцштяриляря хидмят кейфиййяти хцсуси ящямиййят 

кясб едир. Вясаитлярин гойулуша жялб олунма шяртляри щаггында эениш мялумат, 

мцштяриляря тез вя кейфиййятли хидмят, онлара хош мцнасибят вя с. хидмят 

кейфиййятининтяркиб щиссяляриндяндир. Хидмят кейфиййяти мцяййян дяряжядя 
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банк апаратынын пешякарлыьындан асылыдыр. Онлар щям юз мянафелярини, щям дя 

мцштярилярин мянафейини, хцсусян дя яманятчиляря юдяниляси эялирин щяжмини 

нязяря алмалыдырлар. Юз игтисади тяйинатына эюря фаиз пул вясаитляринин 

коммерсийа банкларында жямлянмясиня мараг ойатмалыдыр. 

Фаизин щявясляндирмя эцжц гойулушларын нювцндян, мцддятиндян, 

алынма щаггында хябярдарлыг мцддятиндян асылы олараг онун сявиййясиндян вя 

дифференсиаллашмасындан асылыдыр. Фаиз ставкалары  мцяййянляшдириляркян 

инфлйасийа темпи нязяря алынарса, пулун юзцнцн дя гиймятлилийи йцксяляр, 

гойулушларын артмасы ися истещлак базарындакы тялябляри низамлашдыра биляр. 

Бундан ялавя пул йыьымлары  вя яманятлярдян сямяряли истифадя цзря дювлятин вя 

коммерсийа банкларынын мясулиййяти артар ки, бу да щям коммерсийа банк-

арынын, щям дя цмумиликдя халг тясяррцфатынын инкишафына  эятириб чыхара биляр. 

Коммерсийа банклары тяряфиндян жялб олунмуш ресурсларын идаря 

олунмасынын кямиййят тяряфи иля кейфиййят тяряфи дя вардыр. Ресурсларын 

йерляшдирилмяси мясяляси щялл едилмядян ресурс жялб етмяк мянасыздыр. 

Коммерсийа банклары  жялб етдикляри ресурслары еля йерляшдирмялидирляр ки, о 

хяржляри юдямякля йанашы банка мянфяят эятирмяли вя банкын ликвидлийинин тямин 

олунмасы цзря Мяркязи  банкын тяляблярини йериня йетирмиш олсун. Бунун цчцн 

коммерсийа банклары актив вя пассив ямялиййатлары сых гаршылыглы  ялагя 

шяраитиндя щяйата кечирмялидирляр. 

Коммерсийа банкларынын бюйцк яксяриййяти активлярин идаря едилмясиндя 

пул вясаитляринин цмуми фонду эюстярижисиндян истифадя едирляр. Бу о демякдир 

ки, банклар вясаитляри жялб едибщямян анда мейдана чыхан ещтийажларын 

юдянилмясиня истифадя едирляр. Бу заман ресурсларын онларын жялб олунма 

мянбяляри вя мцддятляриндян асылы олараг йерляшдирилмясиндя мювжуд оласы 

гаршылыглы ялагя итир, рисг сявиййяси вя эялирлилийи сявиййясиня диггят йетирилир ки, бу 
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да банкын ликвидлийи вя онун юдямя габилиййятиня мянфи тясир эюстярир. Она эюря 

дя бязи коммерсийа банклары активлярин бюлэцсцндя вясаитлярин онларын 

йаранма мянбяляриндян асылы олараг йерляшдирилмяси методундан истифадя 

едирляр. 

Активлярин бюлцшдцрцлмяси методу конкрет ресурс мянбяйинин конкрет 

гойулушла дягиг ялагяляндирилмясини тяляб едир ки, бу да банкын ликвидлийинин вя 

юдямя габилиййятинин йцксялдилмясиня кюмяк едир. Бунунла беля бу методун 

да чатышмазлыглары вардыр. Ян башлыжасы одур ки, конверсийа методу мювжуд 

вязиййятдян  асылы олараг ресурсларла  маневр етмяйя имкан вермир ки, бу да 

бязян банкы ялавя мянфяят ялдя етмяк щцгугундан мящрум едир. Мясялян, 

тяляб едилянядяк гойулушларын ссудада истифадя  олунуб, ондан гиймятли 

каьызларын ялдя олунмасына истифадя олуна билмямяси банкы ялавя мянфяят ялдя 

етмяк имканындан мящрум едир. 

Коммерсийа банкларынын бязиляри юз фяалиййятляриндя идаряетмянин елми 

методундан истифадя едирляр. Бу методун ясасыны рийази методлар тяшкил едир. бу 

метод рийази дцстурларын кюмяйи иля вясаитлярин йерляшдирилмяси истигамятляри 

мцяййян едилир. 

Йухарыда эюстярилянляр сцбут едир ки, эюстярилян методлардан айрылыгда 

дейил, онларын вящдяти гайдасында истифадя едилмялидир. Бунунла йанашы ону да 

нязяря алмаг лазымдыр ки, бу методларын щяр бири дцзэцн гярар гябул етмяк 

йолуну, банк ямялиййатларынын инкишафынын бязи тяряфлярини эюстярир. Она эюря дя 

гярарларын гябул едилмяси просесиндя инсан амили важиб цнсцр щесаб едилмялидир. 

Мцтяхяссислярин щазырлыг сявиййясиня хцсуси фикир верилмялидир. Чцнки конкрет 

гярарларын гябул едилмяси цчцн материаллары онлар щазырлайырлар. 
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Коммерсийа банклары ресурсларынын идаря едилмяси просеси йалныз пул 

вясаитляринин жямляшдирилиб йерляшдирилмяси иля битмир. Бурада конкрет банк цчцн 

ресурсларын йаранмасы мянбяляринин оптимал гурулушу да нязяря алынмалыдыр. 

Коммерсийа банклары хцсуси вясаитляро иля жялб олунмуш вясаитляр 

арасында мцяййян нисбяти эюзлямялидирляр. Жялб олунмуш вясаитлярин чохлуьу 

рисги артырыр вя банкын юдямя габилиййятинин ашаьы дцшмяси тящлцкяси йараныр ки, 

бу да сон нятижядя диэяр банкларын тясири алтына дцшмясиня эятириб чыхара биляр. 

Ресурсларын ясасян хцсуси капиталлар щесабына формалашмасы да дцзэцн 

сийасят щесаб едилир. Беля ки, беля олан щалда бир груп сящмдар коммерсийа  

банкы цзяриндя нязарятини итиря биляр, юдяниляси дивидиндлярин щяжми вя сящмлярин 

базар гиймяти ашаьы дцшя биляр. Капиталын гурулушундакы гейри-мцтянасиблик 

коммерсийа банкынын фяалиййятини характеризя едян эюстярижилярин писляшмясиня, 

пул ресурслары базарында  имижинин ашаьы дцшмясиня эятиря биляр. 

Демяли, коммерсийа банкы банк капиталынын еля гурулушуну сечмялидир 

ки, бу гурулуш банк ресурсларынын формалашмасына, аз хяржля дивидендлярин вя 

эялирлярин стабил сявиййяси тямин олунсун, банк сярфяли шяртлярля  ресурс жялб 

етмяк габилиййятини сахлайа билсин. 

Беляликля, банк ресурсларынын идаря олунмасы мцряккяб вя чохжящятли  

проблемдир.  Бу проблемин щялли няинки банк активляри вя пассивляринин эцндялик 

тящлилини щяжминин юлкянин игтисадиййатынын цмумиликдя вязиййятинин тящлилини 

тяляб едир. 
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3.2. Əmanətlərin sığortalanması sistemi 

 

Dünya təcrübəsində bank sektorunun daxili tənzimləyici vasitəsi kimi 

əmanətlərin sığortalanması sistemindən istifadə olunur. Əmanətlərin 

sığortalanması dedikdə, bankın müflisləşməsi halında bu banka vəsait yerləşdirmiş 

şəxs əmanətini tam və ya qismən (əmanətin məbləğindən asılıdır) maksimal qısa 

müddətdə geri alır. Bu ödənişlər üçün mənbə kimi bankların və hökümətin vəsaiti 

hesabına yaradılmış xüsusi fondlar çıxış edir. 

Kəskin maliyyə böhranı ilə qarşılaşan bir çox ölkələr bankdakı depozitləri 

müdafiə edəcək sistemin yaradılması zərurətini dərk etmişdir. Məsələn, 30-cu 

illərds əhalinin kütləvi surətdə öz vəsaitlərini banklardan çıxarması nəticəsində 

banklarır müflisləşməsi ilə qarşılaşan ABŞ hökuməti bu prosesin qarşısını almaq 

üçün müxtəli çıxış yolu axtarmağa başladı. Nəticədə 1933-cü ildə dünyada ilk dəfə 

olarac Depozitlərin Sığortalanması üzrə Federal Korporasiyanın (Federal Deposit 

Insurance Соrporаtiоn) qismində depozitlərin sığortalanması sistemi yarandı. 

Son 20 ildə əksər inkişaf etmiş ölkələrdə 80-90-cı illərin bank böhranlarına 

cavab olaraq əmanətlərin sığortalanması sistemi tətbiq olunmağa başladı. Dünya 

Bankının verdiyi məlumata görə hazırda dünyanın 70 ölkəsində bu sistem fəaliyyət 

göstərir. Avropada 1994-cü ildən qüvvədə olan "Depozitlərin sığortalanması 

barədə göstərişə uyğun olaraq Avropa İttifaqına üzv olan hər bir ölkə öz ərazisində 

depozitlərin sığortalanmasının bir və ya bir neçə sistemini tətbiq etməlidir. Bank 

fəaliyyəti göstərməyə lisenziya almış heç bir maliyyə-kredit təşkilatı bu qaydadan 

kənara çıxa bilməz. Bu sistem çərçivəsində bir borcalan 20 min avro həcmində 

əmanət sığortalaya bilər. 

Azərbaycanda da ilk dəfə Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (bundan sonra 

ƏSF) 13 avqust 2007-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Əmanətlərin sığortalanması 
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sisteminin tətbiq edilməsində məqsəd banklar və xarici banklarm yerli filiallar 

ödəmə qabiliyyətini itirdikdə, fiziki şəxslərdən əmanətə qəbul olunmuş pul 

vəsaitinin itirilməsi riskinin qarşısını almaq, maliyyə və bank sisteminin sabitliyini 

və inkişafiı təmin etməkdir. Qanunauyğun olaraq sığorta hadisəsi baş verdikdə, 

yəni  iştirakçı bank ləğv edildikdə, eləcə də bank tərəfindən əmanətlər üzrə 

öhdəliklər yerinə yetirilmədikdə Fond əmanətçinin kompensasiya alacağına 

təminat verir. 

Sığorta ehtiyatları iştirakçı bankların sığorta və üzvlük haqları, о cümlədən 

Fondun uzunmüddətli borc öhdəlikləri sayəsində formalaşdırılır. Daha geniş 

şəkildə Fondun sığorta ehtiyatlarının formalaşdırılması üçün "Əmanətlərin 

sığortalanması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununda aşağıdakı 

mənbələr nəzərdə tutulmuşdur: 

- iştirakçı bankların üzvlük haqları;  

- iştirakçı bankların təqvim haqları; 

- iştirakçı bankların əlavə haqları; 

- Fondun buraxdığı uzunmüddətli borc öhdəlikləri hesabına cəlb olunan 

vəsait; 

- iştirakçı banklar tərəfindən ödənilən dəbbə pulları; 

- cari xərclər çıxılmaqla, Fondun vəsaitinin idarə olunmasi nəticəsində əldə 

edilmiş gəlir; 

- qrant, ianələr və ya qanunvericilikdə qadağan edilməmiş digəı 

mənbələrdən daxil olan vəsaitlər; 

- kompensasiyaların ödənilməsi üçün çatışmayan məbləğdə alınmış borc 

vəsaitləri; 

- reqress qaydasında tələb hüququ ilə bankdan və ya xarici bankın yerli 

filialından alınan vəsaitlər.  
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Fonda üzv olan hər bir bank üçün 10 min manat üzvlük haqqı 

müəyyənləşdirilib. Fondun vəsaitlərinin idarə olunması nəticəsində əldə olunan 

gəlirlər, həmçinin xarici qrantlar və ianələr qurumun maliyyələşdirilməsinə 

yönəldilir. ƏSF-nin kapitallaşması üçün Almaniyanın KfW bankı tərəfindən 40 il 

müddətinə illik 0,75%-lə 5 milyon avro kredit ayrılmışdır. Fondun maliyyələşməsi 

üçün vəsait çatışmadıqda maliyyə bazarlarından, Mərkəzi Bankdan və Azərbaycan 

hökümətindən qurumun vəsait cəlt etmək imkanı var. 

Əldə olunan vəsaitlərin saxlanılmasına gəlincə, kapital yüksək reytinqli 

banklarda və Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsində saxlanıla bilər. Fiziki 

şəxslərin əmanətlərinin cəlbi üçün Mərkəzi Bank tərəfindən lisenziya alan xaric 

bankların filialları və yerli banklar Fondun məcburi iştirakçılarıdır. Fond iştirakçı 

bankların reyestrini tərtib edir və onlara şəhadətnamələr verir. Bundan başqa, 

Fondun sığorta haqlarını yığmaq və onların uçotunu aparmaq səlahiyyəti də var. 

Sığorta hadisəsi baş verdikdə əmanətçilərin uçotu aparılaraq onlara 

kompensasiyaların ödənilməsi də Fondun səlahiyyətlərinə daxildir. Kompensasiya 

sığorta hadisəsi baş verdikdə, qorunan əmanətçilərə ödənilən pul vəsaitidir. 

Kompensasiya almaq üçün əmanətçi yazılı ərizə ilə Fonda müraciət etməlidir. 

Ərizədə əmanətin qoyulduğı bankın adı, əmanətin məbləği, hansı valyutada 

qoyulduğu (manatda və ya digəı valyutada), əmanətçinin özü barədə məlumat (adı, 

soyadı, doğulduğu yer, təvəllüdü (ay, il), ünvanı, əlaqə telefonu və e-mail ünvanı), 

əmanətin ümumi həcmi və kompensasiyanı hansı formada almaq istədiyi (nağd, 

köçürmə və s.) göstərilməlidir. Ərizəyə aşağıdakı sənədlər və onların surətləri 

əlavə olunmalıdır: 

- əmanət (bank hesabı) müqaviləsi; 

- əmanət kitabçası; 
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- əmanət kitabçası olmadıqda qanunvericiliyə uyğun olaraq əmanəti 

təsdiqləyən digər sənəd;  

- şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd; 

- əmanətçinin nümayəndəsi müraciət etdikdə onun notariat qaydasında 

təsdiq olunmuş etibarnaməsi.  

Əmanətçi kompensasiya ödənişi haqqında bildirişin ilk dəfə dərc edildiyi 

gündən bir il müddətində Fonda ərizə ilə müraciət edə bilər. Əmanətçi bu 

müddətdə müraciətini qeyri-mümkün edən halları təsdiq edən sənədləri Fonda 

təqdim etdikdə kompensasiyanı almaq üçün müraciət müddəti uzadıla bilər, bir 

şərtlə ki, bildirişin ilk dəfə dərc edildiyi gündən beş ildən artıq müddət keçməsin. 

Fond kompensasiyanı milli valyutada olan əmanət üzrə manatla, ABŞ 

dollarında olan əmanət üzrə ABŞ dollarında, AVRO-da olan əmanət üzrə isə 

AVRO-da əmanətçiyə ödəyir. Əmanət ABŞ dolları və ya AVRO-da olmadıqda 

kompensasiya bu valyutaların biri ilə sığorta hadisəsinin baş verdiyi günə 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının müvafiq valyutalar üzrə müəyyən 

etdiyi rəsmi məzənnələr əsasında hesablanmış çapraz məzənnə üzrə hesablanır və 

ödənilir. Fond əmanət üzrə faizləri sığorta hadisəsinin baş verdiyi günə qədər 

hesablanmış məbləğdə əmanətçiyə ödəyir. Əmanətçinin bankda bir neçə əmanəti 

yaxud həmin əmanətlər müxtəlif valyutalarda olduğu zaman, Fond həmin 

əmanətləri toplayır və bir əmanət kimi kompensasiya olunur. Əmanətçinin Fondun 

hər hansı digər iştirakçı bankında olan əmanətinə isə ayrıca əmanət kimi baxılır və 

kompensasiya ödənilir. Fond tərəfindən bir iştirakçı bankda sığortalanmış əmanət 

üzrə aşağıdakı həcmdə kompensasiya ödənilir1: 

- 01 yanvar 2008-ci ilədək əmanətin məbləğinin 100 faizi, lakin 4 (dörd) 

min manatdan çox olmayaraq; 

                                                 
1 www.adif.az Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 
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- 01 yanvar 2010-cu ilədək əmanətin məbləğinin 100 faizi, lakin 6 (altı) min 

manatdan çox olmayaraq; 

- 01 yanvar 2010-cu ildən başlayaraq əmanətin məbləğinin 100 faizi, lakin 8 

(səkkiz) min manatdan çox olmayaraq. 

Kompensasiyanın maksimal məbləği isə 30 min manatdır. 

İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin araşdırmalarına görə 2010-cu il aprelin 

1-i tarixinə qorunan əmanətlərin həcmi 1 milyard 678 milyon manat təşkil edib. 

Üzv banklarda yerləşdirilən əmanətlərin ümumi həcmi 2 milyard 385 milyon 

manata bərabərdir. Bu vəsaitlərin 30%-i və ya 707 milyon 690 min manatı 

qorunmayan əmanətlər kateqoriyasına aiddir. Güman edilir ki, 707 milyon 690 min 

manat əmanətin sığortalanmama səbəbi həmin əmanətlər üzrə faiz dərəcəsinin 

yüksək olması, eləcə də həmin əmanətlərin məbləğinin 30 min manatdan artıq 

olmasıdır. Belə ki, Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun qaydalarına əsasən illik 

15 faizlə (01.06.10 tarixindən bu göstərici  12%-ə enmişdir) və yerləşdirilən 

əmanətin maksimum məbləği 30 min manata qədər olan əmanətlər sığortalanır. Bir 

sıra kommersiya banklarının əmanətlər üzrə yüksək faiz dərəcəsi təklif etməsi 

səbəbindən vətəndaşlar daha çox gəlir götürməyə meyl edərək 15 faizdən 

(01.06.10 tarixindər bü göstərici 12%-ə enmişdir) artıq dividend vəd edən 

banklarda vəsaitlərini yerləşdirməyə çalışırlar. Bu da vəsaitlərin qorunması 

baxımından kifayət qədəı risklidir. Əgər 707 milyon 690 min manat əmanəti 

yerləşdirən kommersiya bankları müflis olarsa, о zaman həmin məbləği geri 

qaytarmaq mümkün olmayacaq. Çünki onlar sığortalanmır. Deməli hazırki dövr 

üçün sığortalanan əmanətlərin maksimum məbləği azdır. Məsələn, Qazaxıstan və 

Rusiyada sığortalanan əmanətlərin maksimum həddi Azərbaycanla müqayisədə 2 

dəfə çoxdur. Bir sıra MDB ölkələrində əmanətlərin sığortalanması üçün 

maksimum məbləğ 100 min avrodur. Hətta Baltikyanı ölkələrdə kommersiya 
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banklarına yerləşdirilən bütün əmanətlər sığortalanır. Odur ki, bu istiqamətdə hələ 

kifayət qədər görüləsi iş vardır. 

Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun Himayəçilik Şurası Mərkəzi Bankla 

razılaşdırılmaqla 2010-cu il iyun ayının 1-dən etibarən qorunan əmanətlər üzrə faiz 

dərəcəsinin yuxarı həddini illik 15%-dən 12%-ə endirdi. Yəni 01 iyun 2010-cu il 

tarixindən etibarən üzv banklarda yeni qəbul edilən əmanətlər üzrə illik faiz 

dərəcəsi 12 faizdən yuxarı olarsa, bu əmanətlər Fond tərəfindən sığorta olunmur və 

onlara görə kompensasiya ödənilmir. Bu addımın atılması onunla bağlıdır ki, 

Azərbaycanın Mərkəzi Bankının uçot faiz dərəcəsi 2%-ə qədər enmişdir ki, bu da 

bankların əksəriyyətinin depozitlər üzrə faizlərin azaldılmasına səbəb olmuşdur. 

Belə ki, depozit portfelinin 70%-пэ məxsus 11 iri kommersiya bankı depozit 

xidmətini 11-12% dərəcə ilə təklif edir. 

Qorunan əmanətlər üzrə faiz dərəcəsinin yuxarı həddini illik  15%-dən  

12%-ə endirilməsi bir sıra üstünlüklərə malikdir. Belə ki, bu fakt bir sıra bankları 

həvəsləndirəcək ki, müştəri cəlb etmək və depozit portfelini genişləndirmək üçün 

depozitlər üzrə faiz dərəcələrini aşağı salsınlar. Çünki əksər bankda bu göstəricilər 

əsassız dərəcədə yüksək olduğundan risk elementinə çevrilmişdir. 

Bundan əlavə biznesin kreditləşməyə və ucuz kreditlə təmin olunmağa 

ehtiyac var. Bugünkü gündə kreditlər üzrə orta faiz stavkası 20% təşkil edir, bu da 

kifayət qədər yüksək göstərici hesab olunur. Depozitlər üzrə faiz dərəcələrinin 

azaldılması isə öz növbəsində kreditlər üzrə faizlərin aşağı salınmasına səbəb 

olacaqdır. Nəticədə həm kreditləşmə prosesi, həm də biznes inkişaf etmiş olacaq. 

Hazırda aşağıdakı əmanətlər qorunan əmanətlərə aid edilmir1: 

1) adsız borc qiymətli kağızlarının (adsız depozit sertifikatlarının 

yerləşdirilməsi yolu ilə cəlb edilmiş pul vəsaitləri; 

                                                 
1 "Əmanətlərin sığortalanması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
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2) bankın Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda açılmış 

bölmələr tərəfindən cəlb olunmuş əmanətlər; 

3) qeyri-qanuni  yolla  əldə   edilmiş  pul   vəsaitinin   leqallaşdırılması ter-

rorçuluğun   maliyyələşdirilməsi ilə bağlı şübhəli  əməliyyatlar  nəticəsində qanun-

vericiliyə müvafiq qaydada müəyyən edilmiş əmanətlər; 

4) cinayətin törədilməsi nəticəsində yaranması məhkəmə qərarı ilə təsdiq 

edilmiş əmanətlər; 

5) üzərinə həbs qoyulmuş əmanətlər; 

6) Cəlb edildiyi günə 12 % - dən yuxarı illik faiz dərəcəsi ilə qəbul edilmiş 

əmanətlər; 

7) fiziki şəxslərin sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar açdığı bank 

hesablarındakı pul vəsaitləri; 

8) fiziki şəxslərin bankın vəkalətli idarəetməsində olan pul vəsaitləri; 

9) ödəniş müddətlərinin başa çatıb-çatmamasından asılı olmayaraq, 

əmanətçinin banka olan borcunun əsas məbləği və faizləri həcmində əmanəti; 

10) bank qarşısında öhdəliklərin təminatı olan əmanətlər. 
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НЯТИЖЯ ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 

 

Банкларын фяалиййят мигйасы онларын сярянжамында олан ресурсларын щяжми 

иля мцяййян олунур. Банк ресурслары хцсуси вя жялб олунан вясаитлярдян 

ибарятдир. Банкларын ресрус йаратмаг ямялиййаты банкын пассив ямялиййатлары 

групуна дахилдир. Банкын хцсуси капиталы садяжя юзяк ролуну рйнайыр. Банкын 

потенсиалы хцсуси капиталдан ибарят дейил. Онун цмуми капиталда хцсуси чякиси 

10-15 % тяшкил едир. Банкын хцсуси капиталы ясасян мцщафизя функсийасыны 

дашыйараг ижтимаиййят арасында етибар газанмаг ишиня хидмят едир.  

Банк юз капиталынын ясас щиссясини кянардан вясаит жялб етмякля 

формалашдырыр. Бу истиагмятдя ян важиб ямялиййат истифадясиз  галмыш вясаитлярин 

банк гойулушлары формасында банка жялб олунмасыдыр. Банк сярянжамында 

вясаити олан инвесторлары мцяййян шяртлярля вя мцяййян  мцкафат юдямякля жялб 

едир. Яэяр  яввялляр банкын хидмяти тясяррцфатынын жари вя диэяр щесабларында 

сярбяст вясаитлярин мювжудлуьу банкын малиййя вязиййятинин сабитлийиня дялалят 

едирдися, щазырда бу банк ресурсларынын ян башлыжа мянбяйи щесаб едилир. 

2014-жц илин биринжи йарысында банкларын капиталы жями пассивлярин 15,92 % 

тяшкил етмишдир. 2012-жи илдя бу нисбят 15,55 %; 2013-жц илдя ися 16,46 % тяшкил 

етмишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 2015-жи илин яввялиндян банкын хцсуси 

капиталынын минимум сявиййясинин 50,0 млн. маната чатдырылмасы онун цмуми 

капиталда хцсуси чякисини артыражагдыр. Банкларын пассивляриндя ясас йери 

депозитляр тяшкил ется дя, онун хцсуси чякиси азалмагдадыр (2012-жи илдя 46,8 %, 

2013-жц илдя 44,06 %; 2014-жц илдя 43,21 %). 

Банкларын ренкингинин мцяййян олундуьу 3 сайлы жядвял мялуматлары 

эюстярир ки, 01.01.2014-жц ил вязиййятиня йалныз 15 банкын юдянилмиш низамнамя 
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капиталы 50,0 млн.  манатдан артыгдыр. Мяжму капиталы 50,0 млн. манатдан 

артыг олан  банкларын сайы ися 21-дир. 

1 декабр 2013-жц иля Ы дяряжяли капиталын йетярлилик ямсалы яввялки иля 

нисбятян 0,45 % йцксяляряк 7,21 % жями капиталын йетярлилик ямсалы ися 0,75 % 

артараг 12,62 % тяшкил  етмишдир. 

Тящлилляр эюстярир ки, банк ресурсларынын ясас щиссясини физики вя щцгуги 

шяхслярин депозитляри тяшкил едир. 

2009-2014-жц илин 8 айы ярзиндя физики шяхслярин депозитляри 3 дяфя артараг 

6992,8 млн. манат тяшкил етмишдир. Фярящляндирижи щалдыр ки, мцддятли 

яманятлярин мябляьи 3,6 дяфя артмышдыр. 

Милли валйутада олан физики шяхслярин яманятляри даща сцрятля артмышдыр. 

2009-жу иля онларын хцсуси чякиси 41,0 % тяшкил етдийи щалда 2014-жц илин 8 айы 

ярзиндя 63,6 % тяшкил етмишдир. 10 сайлы жядвял мялуматлары эюстярир ки, цмуми 

кредит гойулушларынын 85 %-дян чоху депозитляр щесабына щяйата кечирилмишдир. 

Гысамцддятли депозитлярля гысамцддятли кредит гойулушларынын мцгайисяси 

эюстярир ки, 2011-жи илдян башлайараг гысамцддятли ресурслар гысамцддятли кредит 

гойулушуну цстяляйир. Бу рягям 2014-жц илин орталарында 840,0 млн. манат 

тяшкил етмишдир. Узунмцддятли депозитляр узунмцддятли кредитгойулушунун 

79,5 % тяшкил етмишдир. 

- Мяркязи Банкын  низамнамя капиталынын  минимум щяжминин 50,0 млн. 

маната чатдырылмасы тядбири банкларын дайаныглыьыны артырмасында хцсуси 

ящямиййят кясб едир вя банк ресурсларынын артырылмасы истигамятиндя зярури 

аддымдыр вя бу тядбири мцтямади олараг давам етдирмяйи зярури щесаб едирик. 

- Нефт эялирляринин истифадясиндян гайнагланан изафи пуллары йыьыма 

йюнялтмяк вя бунунла да истещлак базарына тязйиги азалтмаг цчцн йыьыма 

мейллилийин стимуллашдырылмасы тяляб олунур. 
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- банклар депозитлярин жялб едилмясиндя стимуллашдырыжы амиллярдян эениш 

истифадя етмялидир. Бу мягсядля онлар «Бонуслу», «йыьым», «Алйанс», «Ушаг 

яманяти» вя диэяр фаиз сявиййяси нисбятян йцксяк олуб сахланылма мцддяти даща 

чох олан  яманятлярин жялб олунмасына диггяти артырыб беля яманятляри эениш 

тяблиь вя тятбиг  етмялидир. 

Яманятлярин сыьорталанма мябляьинин  артырылмасы да ящалийя 

стимуллашдырыжы амил ким эцжлц тясир эюстяря биляр. 

- кредит буму шяраитиндя банк системиндя корпоратив идаряетмя 

принсипляринин тятбиги; банк нязарятинин институсионал вя технолоъи инкишафы онун 

потенсиалынын эеншляндирилмяси цзря тядбирляри давам етдириб эенишляндирмяк. 
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Р Е З Ю М Е 

Магистрской диссертации на тему  

«Банковские ресурсы и проблемы из формирования» 

Диссертационная работа посвящена вопросам формирования кредит-

ных ресурсов банков, структуры ресурсов и определению наиболее перс-

пективных  направлений развития операций по формированию кредитных 

ресурсов, позволяющих коммерческим банкам улучшить свою деятельность. 

Во введении обосновывается актуальность темы, раскрывается 

новизна, указываются цель и задачи, теоретическое и практическое значение, 

методы исследования, основные положения, выдвигаемые на защиту.  

В первой главе диссертации под названием «Пассивные операции 

банков, как источник формирования банковских ресурсов» рассматривается 

необходимость и сущность пассивных операций банков, характеризуются 

ресурсы банков с эконoмической точки зрения. 

Во второй главе  под названием «Источники формирования банковских 

ресурсов» - рассматриваются вопросы формирования и использования собст-

венных средств банка – уставного фонда и других фондов, формирующихся  

за счет прибыли банка. Депозиты банка рассматриваются, как один из основ-

ных ресурсов банка, характеризуются депозиты  физических и юридических 

лиц, их развитие, а также межбанковский кредит и операции банков с цен-

ными бумагами. 

 В третьей главе под названием – «Направления эффективного исполь-

зования банковских ресурсов»- рассматриваются основные направления уп-

равления банковскими ресурсами и система страхования вкладов. 

В заключение делаются обобщения, вытекающие из результатов 

проведенного исследования. 
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S U M M A R Y   

 “Bank resources and problems of formation” 

The thesis is devoted to the questions of formation of credit resources of 

banks, of structure formation resources and identification of the most promising 

directions of development of forming credit resources, allowing commercial banks 

improve its performance. 

In the introduction  grounded  the relevance of the topic, disclosed novelty, 

specifies the purpose and objectives, theoretical and practical significance, research 

methods, main provisions, which are put forward in the protection of. 

In the first chapter of the thesis discusses the need for and nature of passive 

operations of banks, characterized by the resources of banks from the point of view 

of economy. 

 The second chapter is called "Sources of bank resources". In the second 

chapter deals with the formation and the use of bank's own funds and other funds, 

formed out of the bank's profit. Bank deposits are considered to be one of the main 

resources of the bank, characterized by deposits of individuals and legal entities, 

their development, as well as interbank loan transactions of banks and securities. 

In the third chapter, entitled - "Direction of the effective use of bank 

resources" – considered main areas of management of bank resources and the 

deposit insurance system. 

In conclusion, generalizations are made arising from the results of the study. 
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Ð Å Ô Å Ð À Ò Û 

  

Мювзунун актуаллыьы. Азярбайжанда икипилляли банк системи фяалиййят 

эюстярир. Коммерсийа банклары банк системинин икинжи пиллясини тяшкил етмякля 

Мяркязи банкын лисензийасы ясасында фяалиййят эюстярирляр. Коммерсийа 

банкларынын ясас фяалиййят принсипи фактики мювжуд вясаит мцгабилиндя 

фяалиййят эюстярмякдир. Коммерсийа банкларынын актив ямялиййатлары пассив 

ямялиййатларын сявиййясиндян  - ресурс йаратмаг габилиййятиндян асылыдыр. 

Банкларын ресурс йаратмаг имканлары вя мювжуд ресурслар банкларын 

фяалиййятинин ясасыны тяшкил едир. Бу бахымдан банк ресурсларынын тящлили, 

онун артырылмасы имканларыны мцяййянляшдирмяк мясяляляри даима банкларын 

диггят мяркязиндядир. 

Тядгигатын предмети вя обйекти. Азярбайжанын банк системи, онларын 

фяалиййят истигамятляри вя банк ресурслары, онларын формалашма мянбяляридир. 

Тядгигатын ясас мягсяди вя вязифяляри – банк ресурсларынын 

игтисадиййатда  ролуну мцяййянляшдириб онун артырылмасы мянбялярини 

тапмагдыр. Тядгигатын мягсяди кими ондан сямяряли истифадяни 

мцяййянляшдиряряк ону банк цчцн эялирли мянбяйя чевирмяйин йолларыны 
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мцяййян етмякдир. Ресурсларын артырылмасы цчцн банкларын маркетинг 

фяалиййятинин эцжляндирилмя имканлары тядгигатын ясас вязифяляриндяндир. 

Тядгигатын елми йенилийи банк ресурсларынын формалашмасында мцхтялиф 

фикирляр мювжуддур. Игтисади ядябиййатлардакы бу фикрляр арашдырылмыш вя 

онлара мцнасибят билдирилмишдир. Ресурслардан сямяряли истифадя даща 

мцтярягги истигамятляри, вясаит гоймаьын йоллары тяклф олунур. 

Тядгигатын практики ящямиййяти – ресурслардан  даща сямяряли истифадя 

едяряк банкларын эялирли, рентабелли ишлямясини тяклиф етмяк, ликвидлийин 

артырылмасына наил олмагдыр. 

Диссертасийа ишинин информасийа базасыны МСИ-нин вя Мяркязи банкын 

статистик мялуматлары  тяшкил едир. 

Диссертасийа ишинин гурулушу вя щяжми. Диссертасийа иши эириш, цч фясил, 

нятижя вя тяклифярдян, ишин йазылмасында истифадя олунан ядябиййатларын 

сийащысындан ибарятдир. 
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Р Я Й 

Банкларын фяалиййяти онларын сярянжамында олан ресурсларын щяжми иля 

мцяййян едилир.  Ресурсларын йарадылмасы ясасян пассив ямялиййатларын щяйата 

кечирилмяси иля ялагядардыр. Пассив ямялиййатларын апарылмасында ясас мягсядь 

илкин дювриййя вясаитинин ясас мянбяйи сайылан хцсуси капиталын 

формалашмасыдыр. Лакин банкын потенсиалы йалныз хцсуси капиталдан ибарят дейил. 

Хцсуси капиталын щяжми ня гядяр бюйцк олса да, банк йалныз онунла 

кифайятлянмямялидир. Хцсуси капитал садяжя юзяк ролуну ойнайыр. Банкын 

хцсуси капиталынын щяжми ня гядяр бюйцк оларса ижтимаиййят арасында бир о 

гядяр чох етибар  газанмыш олар. Анжаг хцсуси капитал банк ещтийажларынын жцзи 

бир щиссясини  15 %-я гядярини тямин едир. Она эюря дя банк ресурслары ичярисиндя 

ясас йери жялб олунмуш вясаитляр тяшкил едир. 

Диссертасийа иши банк ресурсларынын формалашмасы проблемляриня щяср 

едилмишдир. Диссертасийа иши эириш, цч фясил, нятижя вя тяклифлярдян ибарят олмагла 

82 сящифя щяжминдя йериня йетирилмишдир. 

Диссертасийанын эириш щиссясиндя мцяллиф мювзунун актуаллыьыны гейд 

едяряк гаршысына гойдуьу вязифяляри мцяййянляшдирмишдир.  

Диссертасийа ишиин планы гаршыйа гойулан вязифялярин щяллини маэистр 

диссертасийасы сявиййясиндя щяллиня имкан верир. 

Диссертасийа ишинин биринжи фяслиндя банкын пассив ямялиййатларынын 

зярурилийи, нювляри шярщ едилмякля ресурслар игтисади жящятдян  характеризя 

едилмишдир. Бу фясилдя банкын пассивляринин 2012-2014-жц иллярдяки структуруну 

характеризя едян жядвял верилмишдир. Банкын капиталы бу мцддят ярзиндя 15-16 
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% сявиййясиндя олмушдур. Банк фяалиййятинин ясасыны жялб олунмуш вясаитлярин 

тяшкил етдийи яйани сурятдя эюстярилмишдир. Бу фясилдя жялб олунмуш вясаитлярин 

банк фяалиййятиндя ролунун артмасы юз тядгигини тапмышдыр. Бу фясилдя маэистр 

хцсуси вясаитлярин вя жялб олунмуш вясаитлярин бцтцн елементляринин игтисади 

характерини  мцяййянляшдиририяк онларын банк фяалиййятиндяки ролуну 

ачыгламышдыр. 

Диссертасийа ишинин икинжи фясли банк ресурсарынын груплары: хцсуси вясаитляр, 

жялб олунмуш вясаитляр вя борж вясаитляри айры-айрылыгда характеризя едилмишдир. 

Хцсуси вясаитлярин сявиййясиня жюря банклар груплашдырылараг мцяййян 

едилмишдир ки, банкларын 99,7 %-нин хцсуси капиталы 10 млн. манатдан артыгдыр. 

Банкын хцсуси капиталы арашдырыларкян 34 банкын 3 эюстярижи: мяжму капитал, 

.дянилмиш Низамнамя фонду вя мяжму капиталын активляря нисбяти эюстярижиляри 

цзря банкларын ренкинэи мцяййян едилмишдир (жядвял 3). Банкын хцсуси 

капиталынын биринжи вя икинжи дяряжяли капитала бюлэцсц ясасында 2012 вя 2013-жц 

иллярдя капиталын йетярлилийи ямасалы мцяййян едилмишдир. Бир ил ярзиндя биринжи 

дяряжяли капитал цзря йетярлилик сявиййяси 6,76 %-дян 7,21 %-дяк галхмышдыр. 

Цмуми капиталын йетярлилийи ися  11,87 %-дян 12,62 %-я чатмышдыр. 

Бу фясилдя щямчинин жялб олунмуш вясаитляр лазыми сявиййядя жядвялляр 

ясасында тящлил едилмишдир. Бурада депозитляр мцддятляря эюря мцяййян-

ляшдириляряк онлары мцддят цзря кредит гойулушу иля мцгайися едяряк 

гысамцдятли ресурсларын сявиййясинин гысамцддятли кредит гойулушунда йцксяк 

олдуьуну мцяййянляшдирмишдир. 

Бу фясилдя Мяркязи Банкын кредитляри вя банкларарасы кредит – борж 

вясаитляри тящлил едилмишдир. Мяркязи Банкын кредитляшмя шяртляри мцяййян-

ляшдирилмишдир. 

Диссертасийа ишиин цчцнжц фяслиндя банк ресурсларынын идаря едилмяси 

механизми тящлил едилмишдир. Ресурсларын бир щиссяси олан яманятлярин 

сыьорталанмасынын зярурилийи вя бу амилин банк ресурсларынын формалашмасын-

дакы ролу мцяййян едилмишдир. 

Диссертасийа ишиндя  10 жядвял верилмиш вя тящлил едилмишдир.  
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Диссертасийа иши эюстярир ки, мцяллиф мювзуну дяриндян мянимсямиш, тящлил 

едяряк нятижя чыхармаг габилиййятиня маликдир. 

Диссертасийа иши маэистр диссертасийасынын гаршысына гойулан вязифяляря там 

жаваб вердийиндян ону мцдафияйя бурахмаг олар. 

Маэистр Мащмудлу Турал Азин оьлу малиййя-кредит ихтисасы цзря маэистр 

дяряжяси алмаьа лайидир. 

 

 

Елми рящбяр:                                       дос. Р.А.Бяширов 
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Азярбайжан Дювлят Игтисад Университети 

 «Маэистр Мяркязи»нин маэистри  Мащмудлу   

Турал Азин оьлунун «Банк ресурслары вя онларын  

формалашмасы проблемляри» мювзусунда йериня  

йетирдийи маэистр диссертасийасына 

Р Я Й 

Банк ресурслары банкын пассив ямялиййатлары иля ялагядардыр. Банклар актив 

вя диэяр ямялиййатларын йериня йетирилмяси цчцн ресурслара малик олмалыдыр. 

Банк ресурслары хцсуси вясаит, жялб олунан вясаит вя борж вясаитляри щесабына 

формалашыр. 

Пассив ямялиййатларын мащиййяти ондадыр ки, онлар дювриййядя олан пул 

вясаитляринин банка жялб едилмясиня имкан йарадыр. Банклар бу вясаитлярдян 

ясас мягсядляриня – мянфяят ялдя етмяйя наил олмаг цчцн истифадя едир. 

Банкын хцсуси вясаитляри банк фяалиййятиндя нцвя роуну ойнайыр вя бу 

нцвянин ятрафына онун сявиййясиндян асылы олараг ялавя капиталлар йыьылыр. Ялавя 

капиталларын йыьылмасы заманы щям банклар, щям дя вясаит сащибляри мцяййян 

газанж ялдя едирляр. Банкларын фяалиййят сявиййяси банк ресурсларынын 

сявиййясиндян асылыдыр. Бу бахымдан банклар даима ресурсларын артырылмасына 

чалышырлар. 

Диссертасийа иши олдугжа актуал мясяляйя щяср едилмишдир.  

Диссертасийа иши эириш, цч фясил, нятижя вя тяклифлярдян, истифадя олунан 

ядябиййатларын сийащысындан ибарят олмагла 82 сящифя щяжминдя йериня 

йетирилмишдир. Ишин эиришиндя мювзунун актуаллыьы вя гаршыйа гойулан мясяляляр 

шярщ едилмишдир.  

Диссертасийа ишинин планы мювзунун маэистр диссертасийасы сявиййясиндя 

ачылмасына имкан верир.  

Диссертасийа ишинин биринжи фяслиндя пассив ямялиййатлара банк ресурсларынын 

формалашмасы амили кими йанашылыр. 
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Пассив ямялиййатларын мащиййяти, зярурилийи, нювляри вя онларын игтисади 

характери ачыгланмышдыр. Бу гябилдян банк секторунда сон цч ил ярзиндя 

пассивлярин структуру мцяййян едиляряк хцсуси капиталын вя жялб едилмиш 

вясаитлярин структуру мцяййян едилмишдир. 2013-жц илдя банкын капиталы 3749,4 

млн. манат олмушдур ки, бу да цмуми ресурсларын 15,92 %-ни тяшкил етмишдир. 

Бу фясилдя банк ресурсларынын формалашмасына даир мцхтялиф игтисадчыларын  

фикирляри арашдырылмышдыр.  

Ссуда капиталынын йаранмасы вя онун фаизлярля эери гайтарылмасы эениш 

тякрар истещсалла ялагяляндирилир. 

Диссертасийа ишинин икинжи фяслиндя кредит ресурсларынын ясас нювляри – хцсуси 

вясаитляр, жялб олунмуш вясаитляр вя борж вясаитляри айры-айрылыгда щяр биринин  

елементляри цзря тящлил едилмишдир. Ресурсларла кредит гойулушлары мцгайися 

едилмиш вя банк ресурсларынын капиталынын йетярлилик сявиййяси мцяййян 

едилмишдир. Азярбайжан банкларында капиталын йетярлилик сявиййяси тяклиф олунан 

бейнялхалг сявиййядян йцксяк олдуьу мцяййян едилмишдир. 

Диссертасийа ишинин бу фяслиндя 7 жядвял верилмшидир ки, бунунла да  

ресурсларын тящлилиня наил олунмушдур. 

Диссертасийа ишинин цчцнжц фясли ресурсларын идаря олунмасынын 

тякмилляшдирилмясиня вя яманятлярин сыьорталанасына щяср едилмишдир. 

Нятижя вя тяклифляр диссертасийа ишинин нятижяляриндян иряли эялир вя онлары 

мягбул щесаб етмяк олар. 

Диссертасийа иши тялябляря жаваб вердийиндян ону мцдафияйя бурахмаг олар 

вя онун мцяллифи малиййя-кредит ихтисасы цзря маэистр дяряжяси алмаьа лайигдир. 

 

 

 

«Малиййя» кафедрасынын 

          досенти:                                                           Р.Гушхани 

 


