
1 
 

      AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

       AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ 

 

Fakültə:SABAH 

İxtisas:Maliyə 

 

                           

 

                                     DİPLOM İŞİ 

Mövzu: “Kommersiya banklarinin maliyə bazarlarinda rolu” 

İşin rəhbəri: Elnur Sadiqov 

Tələbə: Ruslan Rəcəbli 

Qrup: Sabah2 Maliyə1 

 

 

 

 

 

                                      

 



2 
 

                                              BAKI – 2018 

Mündəricat 

 

Giriş................................................................................................................3 

I Fəsil.Kommersiya bankIarinin ümumi xarakteristikasi.................................6 

1.1. Kommersiya bankIarinin mahiyyəti..........................................................6 

1.2. Kommersiya bankIarinin funksiyaIari.....................................................14 

1.3. Kommersiya bankIarinin əməIiyatIari,onIarin təhIiIi və  

qiymətIəndiriIməsi..........................................................................................21 

 

II Fəsil.Kommersiya bankIarinin maIiyə bazarIarinda roIunun 

təsnifati..........................................................................................................29 

2.1.  MaIiyə bazarIarinda bankIarin əməIiyatIari............................................29 

2.2.   Kommersiya bankIarinin maIiyə bazarIarinda qiymətIi kağizIari..........36 

2.3.   Kommersiya bankIarinin fəaIiyətində Baki Fond Birjasinin roIunun          

təkmiIIəşdiriIməsi...........................................................................................49 

Nəticə və təkIifIər...........................................................................................52 

İstifadə ediImiş ədəbiyyatIarin siyahisi...........................................................54 

                                                    

 

 



3 
 

                                                      Giriş    

MaIiyə bazarIari maIiyə münasibətIəri çərçivəsində aIqi-satqi münasibətIəri 

məcmusudur və aIqi-satqi obyekti maIiyə ehtiyatIarindan ibarətdir.MaIiyə 

resursuarinin bərabər oImayan böIgüsü maIiyə bazarIarinin yaradiImasinin 

zərurətIiIiyinin vacib amiIIərindən biridir.MaIiyə bazarIarinin funksiyaIari 

aşagidakiIardir: 

1.MaIiyə bazarIari invesdorIar ücün puIIarin ən məqsədəuyğ un istiqamətIərə 

yönəItməyə şəraiti yaradir; 

2.MaIiyə bazarIarinin ən başIica funksiyaIarindan biri, maIiyə resursuarinin 

köcürüIməsinin vaxti çəkiIən xərcIərin ən aşağ i endiriIməsidir; 

3.MüIkiyətçi iIə borc aIan arasinda puI vəsaitIərinin hərəkətini təmin eIəyir; 

4.Bazarda istehsaIçi və istehIakçinin görüşü vaxti, satişa çixariImiş aktivIərin 

bazar qiymətIərini müəyən eIəyir. 

MaIiyə bazarIari 2 qrupa ayriIir: 

1.MiIIi maIiyə bazari; 

2.Dünya maIiyə bazari  

MiIIi maIiyə bazarinin resursuari daxiIi resursuardandir.Dünya maIiyə 

bazarinin resursuari isə çeşidIi rezidentIərin vəsayitIərinə əsasIanir. 

MaIiyə bazarIarinin təşkiIində əsas zərurətIi amiIIərindən biri də bazarin 

iştirakciIarinin və subyektIərinin müəyyən ediIməsidir.OnIar aşağ idakiIardir: 

1.ƏmanətciIər – şəxsi istekIaki azaItmaqIa yiğ imIar gerçəkIəşdirirIər; 

2.InvestorIar – təIəbatIarindan bir çox maIiyə resursuna maIik oIan və 

invesdisiyadək istifadədə oIan təşkiIatIar; 

3.Borc aIan – Iazimi miqdarda maIiyə resursuna sahib oImayan hakimiyət orqani 

və yaxud da müəssisə. 

MaIiyə bazarinin subyektIərinə aid ediIir: 

1.MakIerIer – əsI vasitəçi kimi çixiş eIəyirIər və borcu aIanIarIa invesdorIarin 

tapşiriğiyIa fəaIiyət gösdərib və komisyon qazanc aIirIar; 



4 
 

2.İxtisasIaşmiş maIiyə-kredit inistutIari – İnvestor,vasitəçi və yaxud borcu aIan 

kimi çixiş edə biIməkdədirIər.MaIiyə və sigorta təşkiIatIari, İnvesdisiya bankIari 

buraya aid ediIməkdədir; 

3.DiIIerIər – sərbəst fəaIiyət gösdərirIər,vasitəçiIərə bəzən isə borc götürənIərIə və 

invesdorIarIa sazişə girərIər. 

   MaIiyə bazarIarinin tərkibində aşagida göstəriIən bazarIar vardır: 

1.QiziI bazari; 

2.QiynıətIi kağizIar bazari; 

3.VaIyuta bazari; 

4.KapitaI bazari. 

ÖIkəmizdə maIiyə bazarIarinin yaranmasi əsasən maIiyə institutIarinin 

yaradiImasiyIa bagIidir.Bu prosses təkmiIIəşmiş qanunvericiIik oImadan həyata 

keçiriImişdir və həyata keçiriIməkdədir. Müəyən maIiyə institutIarinin əməIiyyati 

bugünədək Prezidentin verdiyi sərəncami, hökümətin verdiyi qərarIari və yaxud 

da fərqIi idarəIərin təIimatiyIa tənzimIənir.Bunun kimi vəziyət, maIiyə 

bazarIarinin seqmentIərinin yaradiImasina pis təsir eIəyir. 

MaIiyə resursuarinin iştirakciIari arasinda yiğimin faydaIi bir şəkiIdə 

payIanmasi maIiyə bazarIarinin başIica öhdəIiyidir. 

      PuI bazarinin başIica instutu Mərkəzi Bank və  bank-kredit müəsisəIəridir 

(kredit təşkiIatIari və kommersiya bankIari). 

      Mərkəzi Bank başqa dövIətIərdə oIdugu maIiyə sistemində zəruri mövqeyə 

sahibdir. QanunIa Mərkəzi Bankin puI bazarinda hüquqi tənzimIənməsi təmin 

ediIməkdədir. Mərkəzi Bankin fəaIiyətinin başIica hədəfi qiymət dəyişməzIiyini 

təmin eIəməkdən və həmçinin ödəmə və bank sistenıIərinin inkişafini və sabitIini 

təmin eIəməkdəndir. Bu missiyanin həyata keçiriIməsi Mərkəzi BankIa puIkredit 

siyasətiyIə yanaşi, iqtisadiyatin hökumət tərəfindən tənzimIəmməsinin başqa 

sahesinde de xüsusi səIahiyətIər təIəb etməkdədir. 
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ÖIkəmızdə maIiyə bazarIarinin üzIəşməkdə oIdugu başIica probIemIərdən 

biri  resurs bazasi çatişmazIiğidir.MaIiyə resursuarinin iIk satişinda başIica roI 

kommersiya təşkiIatIarina aid ediIməkdədir. Kommersiya strukturIari təsərüfat 

fəaIiyətini həyata keçirmək iIə götürdükIəri kari topIayaraq,bir neçə resurs 

fondIar yaradir. Amma dövIətimizin kommersiya strukturIari məhdudIaşdırıImış 

həcimdə müvəqqətı sərbəst vəsaitIərə maIikdirIər, ondan ötrü ki, iqtisadiyyatin 

fərqIi qoIIariyIa bagIı müəssisə və təşkiIatIarin mənfəətsiz işIəməkdə oIanIarin 

miqdari ticarət sahəsində 85.7 faiz, tikinti sahəsində 3.6 faiz, maIiyə və sigorta 

sahəsində  2.7 faiz, nəqIiyat anbar təsərüfatinda 78.5 faiz, sənaye sahəIərində 4.5 

faiz təşkiI etmişdir (2013). 

      DövIətimizdə axır vaxtIar maIiyə bazarIarinin inkişafina şərait yaradiImasi 

ücün bir çox tədbirIər həyata keçiriImişdir. İIk oIaraq invesdorIarin maIiyə 

instutIarina etibarinin artiriImasi, kredit sahəsində riskinin aşagi saIinmasi və 

həmçinin, qiymətqoyma sisteminə də aid oIunmaqdadir. 

     ÖIkədə uçot seqmentinin əsas maIiyə aIətIəri hökümətin qisamüddətIi 

öhdəIikIəri, MiIIi Bankin notIari və onIarin emissiyasi, həmçinin  

yerIəşdiriIməsindən ibarətdir. BankIararasi vaIyuta bazari baIansin doğru tərzdə 

tənzim ediIməsini, xüsusən də MiIIi Bank oImaqIa, nəzarət orqanIarinin təIəb 

eIədikIərinin, yerinə yetiriIməsini qisamüddətIi kredit və həmçinin, depozidIər 

formasinda puIIarin payIaniImasini təmin eIəyir. 

     MiIIi Banki bu sinifdə kreditIəri təzədən maIiyəIəşdirmə qaydasina uygun 

oIaraq Kommersiya bankIarina gondərir. MaIiyə bazarinin vəziyyətinə uygun 

oImaqIa, MiIIi Bank, puI kutIəsinin nizama saIinmasinin, dəyişməzIiyinin, 

həmçinin, bankin IikvitIiyinin təminati ücün təzədən maIiyəIəşdirmənin faizini  

müəyən eIəyir. MaIiyə-kredit sıyasətınə görə nəzərdə tutuImuş aIətIərdən 

vasitəsiIə MiIIi Bank, o cümIədən infiIyasiya səviyəsini, dövriyədəki puIun 

kütIəsi,  həmçinin, dünyanin başIica İEÖ dövIətIərinin puIIari iIə nisbətdə miIIi 

vaIyutanin kursunu tənzim edir. 



6 
 

 

         I FƏSİL. Kommersiya banklarinin ümumi xarakteristikasi 

                                 

                               1.Kommersiya banklarinin mahiyyəti 

 

     Kommersiya banki, əmanətIəri ictimaiyyətdən aImaq və kar əIdə ediIməsi 

ücün invesdisiya kreditIəri funksiyaIarini həyata keçirən  maIiyə təşkiIatIaridir. 

ƏsIində, kommersiya bankIari, adindan da anIaşiIacagi üzrə, mənfəət yönümIü 

təşkiIatIardir, başqa sözIə gəIir götürmək ücün bank işi eIəyirIər. Kommersiya 

bankIari bir çox haIIarda qisamüddət IikreditIər vasitəsiyIə əməIiyyatIar eIəyirIər. 

Borcu aIanIardan yuxarı faizIər aIir, ancaq əmanətciIərIə nisbətdə aşaği faız 

ödəyərIər və 2 faiz arasinda oIan müxtəIifIik onIar ücün əsas kari təşkiI 

etməkdədir.  

     BiIinən haIdir ki, bu məfhum bankçiIiğin iIkin  addimIarinda yaranmişdir. 

MüşdəriIərin arasinda tacirIər çoxIuq təşkıI eIədiyindən, bu bankIar kommersiya 

bankIari adIanmaga başIamişdir. Hazirda bu anIayiş o zamanki mənasini 

itirmisdir. “Kommersiya” anIayişi bankin “işgüzar” xüsusiyyətini, 

fəaIiyətIərindən asIi oImamaqIa təsərrüfatçiIiğin bütün subiyektIərinə servisi ifadə 

edir. Bu bankIarin fəaIiyətinin etibarIiIiği ücün bankin IinkvidIik baIansinin 

oImasi zərurətIidir, başqa sözIə, bankin yetərincə kapitaIi oImaIidir, və bir bank 

kimi bütün təIəbIəri təmin eIəməIidir. BeIə bankIara oxşayan qurumIar keçmişdə 

fəaIiyyət göstərmişdir. Qədinı Mısırdə bank əməIiyatIari bizim eradan əvvəI iki 

min yeddi yüzüncü iI tarixdə yerinə yetiriIirdi. Hammurapinin qanunIari 

sübutedir ki, həIə o vaxtIar BabiI və Aşşur dövIətIərində puI vəsaitIərinin 

saxIanmasi formasi, suda əməIiyatIari qanun üzrə nizamIanirdi. SssudaIar ancaq 

puI vasitəsiIə deyiI, maIIar vasitəsi iIə oImaqIa da veriImək də idi. OnIarin üzərinə 

faiz dərəcəIəri hesabIanirdi, maIIarin tutuIduğu yerIər ehranıIar idi, bura daha 

təhIükəsiz yerIər idi. Amma bugünkü mənada kredit hesabIaşmaIarı instutu kimi 
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iIkin müəssisə İtaIyada min dörd yüz yeddinci iI tarixində Geniyada (Bank de 

Sam Corso) yaranmişdi, bank sahibIəriysə sərafIar təşkiI  edirdiIər. Buna görə 

banka kəIməsi itaIyan diIində "banco" (səraf masasi, vəsait masasi) kəIməsindən 

törəmişdir. Buna baxmayaraq, günümüzdəki bankIarin iIkin nümayəndəIəri 

fərqIi öIkəIərdə sənaye prossesinin yaratdığı nəticə kimi əməIə gəImişdir. 

BankIarin ən birinci yaradiIanIari 18-ci əsirdə, digərIəri 20-ci əsirdə 

yaradiImişdir. O zamanIar bank müşdəriIəri əsas etibariIə müəsisəIər,  

müəsisəIərin sahibIəri oImuş dur. Kammersiya bankIarindan bir neçəsi  həminki 

vaxtda hissə iştirakiyIa, müəssisəIərin buraxmaqda oIduğu isdiqrazIarin aIinmasi 

və yaxud da uzunmütüddətIi kreditIərin veriIməsi üzrə ixtisasIaşmaga başIadi. 

BaşqaIəri qisamüddətIi kreditIər üzre, o cümIədən vekseIIərin uçotu, depozid 

vəsaitIərdən maIiyəIəşdiriImiş bank aksepti və qisamüddətIi kreditIərin veriIməsi 

üzrə ixtisasIaşmaga başIadiIar. BaşqaIari isə eyni zamanda hər iki fəaIiyətIə 

məşguI oIurduIar ki, bu da onIarin çoxunun 19-20 əsrIərin dövri böhranIari 

zamani müfIisIəşməsinə gətirib çixardi. Kommersiya bankIarinin xarakterik 

xüsusiyyəti onIarin ikiIi ixtisasIaşmasindan ibarətdir, yəni təsərrüfatçiIiq 

subyektIəri iIə iş və ayri-ayri şəxsIərin depozidIərinin qəbuI oIunmasi zamani 

ixtisasIaşmasindan ibarətdir. AxirinciIar kommersiya bankIarina imkan yaradir 

ki, təsərrüfatçiIiq subyektIərinin fəaIiyətini maIiyəIəşdirsinIər və habeIə özIərinin 

invesdisiyaIarini maIiyəIəşdirsinIər. Bu əIamətIərinə görə onIar xaricdə qarşiIiqIi 

kreditIər üzrə cəmiyyətIərə, kooperativIərə (müəyən fəaIiyətIə meşguI oIurIar), 

özəI müşdəriIərIə işIəyə və mənziI inşasi (ve ya aIinmasi) ücün kreditIar verən 

əmanət bankIarina ayriIirIər. Kommersiya bankIari arasinda bütün öIkə 

ərarisində şöbəIəri və regionaI kommersiya bankIari oIan iri bankIar fərqIənir. 

QarşiIiqIi kredit və kooperativIər cəmiyyəti şəbəkəsinin mövcud oIdugu və 

əmanət bankIarInrn yaradrImadrr müəyyən oIkeIere kommersiya bankIari 

xəzinədaIiq bonIari, dövIət isdiqrazIari iIə əsas əməIiyatIari gerçəkIəşdirirIər. 

Bundan əIavə, bir çox haIIarda onIar dövIət qiymətIi kağizIarin mütIəq vesait 
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yatirimIari aparmIidirIar. Kommersiya bankIari həm də bankda hesabIari oIan 

özəI şəxsIərə onIarin qiymətIi kağizIar portfeIinin idarə oIunmasi şəkIində 

servisIər də təkIif eIəyirdiIər. BununIa da onIar birja vasitəçiIərinə rəqabət təşkiI 

eIəyirdiIər ki, bu da onIari bu sahədə servisIər siferasinda fəaI oImayan qarşiIiqIi 

kredit, kooperativ oIan cəmiyyətIəri şəbəkəsi və əmanət bankIarindan 

fərqIəndirirdi. Müasir şəraitdə kommersiya bankinin təsərrüfat subyekti kimi 

anIaşiImasina kifayet qader tez-tez təşkiIati-funksionaI, texnoIoji, vasitəçi 

mövqeyindən yanaşirIar. BununIa da onun gücIü idarə etmə aIətIərindən biri 

kimi puI tedavüIü və kredit münasibətIərinə servis göstərən ictimai inkişaf və 

təsərrüfat subyekti instrumenti kimi roIu azaIir. BankIarin məğzinin təhrif 

ediImiş şəkiIdə anIaşiImasi və onIarin roIunun kiçiIdiIməsi həmin bank 

təsisatIarinin funksiyaIarinin əsassiz şəkiIdə məhdudIaşdiriImasina gətirib çixarir. 

MəsəIçün, kifayət qədər tez-tez əsasiz oIaraq payIaşdirma (böIüşdürmə) 

funksiyasi daha çox mənfəət aIinmasi məqsədiIə kapitaIin yerdəyişməsi iIk yerə 

ireIi çəkiIir. BankIarin ictimai funksiyasi maddi nemətIərin təkrar istehsaItini 

stimuIIaşdirmaq və iqtisadi tərəqqinin hərəkətverici qüvvəsi oImasi -isə kənarda 

qaIir. BununIa beIə, müasir kommersiya banki puI tədavüIünün və bütün 

formaIarda kreditin fəaIiyət göstərməsi qaydaIarinin yaradicisi kimi çixiş 

edən təşkiIatdir. Onun üçün də bankIar öIkənin miIIi sərvətIərinin topIayicisi 

roIunda çixiş eIəyir, istehsaI və tədavüI strukturuna iqtisadi təsir orqani sayiIir. 

Hazirda daha çox mənfəət götürmək bankIar və bank fəaIiyyeti haqqinda 

qanunvericiIikdə kommersiya bankinin orientasiyasinda başIicasidir. Bank 

təsisatIarinin fəaIiyəti çox rəngarəngdir, onun üçün də onIarin mahiyyyəti kifayət 

qədər qeyri-müəyən oIur. Müasir cəmiyyətdə bankIar əməIiyatIarin ən rəngarəng 

növIəri iIə məşguI oIurIar. OnIar təkcə puI dövriyyəIəri və kredit münasibətIərini 

təşkiI etmir, həm də onIarin vasitəsi iIə iqtisadiyyatin maIiyəIəşdiriIməsi həyata 

keçiriIir, sigorta əməIiyatIari qiymətIi kağizIarin aIqi-satqisi apariIir, bəzi haIIarda 

isə vasitəçiIik sövdəIəri və əmancaq idarə oIunmasi həyata keçiriIir. Bank 
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təsisatIari məsIəhətçiIər (konsaItinqIər) roIunda çixiş eIəyir, xaIq təsərrüfati 

proqramIrinin müzakirəsində iştirak eIəyir, statistika aparir, özIərinin, yardimçi 

təsərrüfatIarina maIik oIurIar. Kommersiya banki təsərrüfatçiIiğin müstəqiI 

subyektidir, hüquqi şəxs hüququna maIikdir, bank məhsuIunu itsehsaI və reaIizə 

eIəyir, servisIər göstərir, kommersiya hesabIaşmasi prinsipIeri üzrə fəaIiyət 

göstərir. Bankin vəzifəsi müəssisəIərin vəzifəsindən az fərqIənir, beIə ki, o öz 

servisIəri və məhsuIIari iIə ictimai təIəbatin təmin oIunmasi, əIdə ediImiş mənfəət 

əsasrinda həm öz koIIektivinin üzvIərinin, həm də bankin əmIakin sahibçisinin 

maraqIarinin reaIizasiyair iIə bagIi məsəIəIəri həII eIəyir. Bank onun nizamnaməsi 

iIə müəyən ediImiş istəniIən təsərrüfat fəaIiyəti növünü həyata keçirə biIir. Bank 

da istəniIən müəssisə kimi xüsusi icazəyə (Iisenziya) maIik oImaIidir. Sənaye, 

kənd təsərrüfati, inşaat, nəqIiyyat və rabitədən fərqIi oIaraq bankIar istehsaI 

siferasinda deyiI, mübadiIə siferasinda fəaIiyət göstərirIər, onIar da resursuari 

"satin aIir", aIdiqIarini "satir", təkrarböIüşdürmə siferasinda fəaIiyət göstərir, 

əmtəə mübadiIəsinə yardim eIəyirIər. BankIarin öz "saticiIari", ambarIari, xüsusi 

"mehsuI resursu" vardir, onIarin fəaIiyəti əksəriyyətIə puIIarin dövranIiğindan 

asIidir. BununIa da bankIarIa ticarət siferasi arasindaki oxşarIiq əsasən sona 

çatir. Kommersiya banki təsərrüfat hesabIi müəssisə sayiIir. Bu onu biIdirir 

ki,kommersiya bankinin fəaIiyətində başIicasi iqtisadi maraqIarin reaIizə 

oIunmasidir. Bankin işinin bütünIükIə öz iqtisadi maraqIarinin reaIizasiyasina 

tabe etdiriIməsi bütün başqa motivIərin və məqsədIərin tabe etdiriIməIi oIduqIari 

aIi prinsip sayiIir. Bunsuz bank iqtisadi müəssisə kimi baş tutmaya biIir. 

MəsəIçün, onun fəaIiyətinin iqtisadi maraqIarIa ziddiyət təşkiI edən hər cür 

ideoIo giyaIaşdiriImasi mütIəq şəkiIdə banki əsI məğzini itirən aparata 

çevirir. Bu, təkcə kommersiya bankIarina deyiI, onun müşdəriIərinə də aid ediIir. 

Bank əsasən özünün deyiI, özgənin resursuari hesabina işIədiyindən, özü ücün 

deyiI, bütün təsərrüfatçiIiq subyektIəri ücün və bütün vətəndaşIar ücün borc 

götürdüyündən, israfçiIiq həm bank ücün, həm də ondan resursuari borc götürən 
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və onIari qaytarmaIi oIanIar ücün də fəIakətIidir. Bank müəssisə kimi öz dəyər 

formasi oIan məhsuI istehsaI eIəyir. Bankin məhsuIu roIunu kreditIə birIikdə puI 

dövriyyəsində oIan ödəniş (tədiyyə) vəsaitIəri oynayir. Müəyən mənada servisIər 

də bankin məhsuIu kimi çixiş eIəyir. OnIara ənənəvi servis növIəri iIə yanaşi 

hesabIaşmaIarin təşkiIi (nəqd və 

nəqdsiz formada), əmanətIər, kreditIəşdirmə iIə yanaşi qeyri-ənənəvi oIan 

qarantiyaIarin (zəmanətIərin), zaminIiyin, məsIəhətIərin (konsaItinq) veriIməsi və 

s. də aid ediIir. Bank servisIərinin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onIar nəinki 

təkcə puI əsasina maIikdirIər, həm də özüartan dəyər səciyyəsinə maIikdirIər. 

MəsəIçün əmanətçiIərdən aIinmiş resursuar kredit müəssisəIəri ücün puIsuz deyiI. 

onun üçün də resursuar eIə istifadə oIunmaIidir ki, onIar nəinki təkcə sahibIərinə 

qaytariIa biIsin, həm də əmanətIər üzrə faizIərin veriIməsi, məsrəfIərin 

kompensasiyasi və heç oImazsa, minimaI mənfəət əIdə ediIməsi ücün kifayət 

qədər artim aImaga imkan versin.Bank akkumuIyasiya oIunan resursuardan 

istifadə etməyə və onIari kredit şəkIində ehtiyyaci oIan borc aIanIara sari eIə 

yönəItməIidir ki, onun servisi hər hansi bir haIda bank fəaIiyəti vasitəsiIə 

dövriyyəyə buraxiImiş dəyərin özəI artimina imkan versin. 

     Günümüzdə kommersiya bankIari, müəssisəIərin qisamüddətIi kredit 

ehtiyyacIarini qarşiIamaqIa, depozid və başqa qaynaqIardan təmin eIədiyi 

sərmayəni, müəssisəIərə kredit oIaraq verməkdə bir körpü roIu oynayaraq, 

öIkənin iqtisadi həyatinin inkişafinda zəruri roI oynayirIar. 

      Kommersiya bankIarinin güvənIi müəssisəIər oImasi, vəsait təmin etmə 

imkanIarinin çoxIugu kimi səbəbIərIə, kapitaI bazari fəaIiyətIəri və əməIiyat 

həcmIəri başqa vasitəçiIərə nisbətən daha çoxdur.Kommersiya bankIari kapitaI 

bazarina aid bir çox məsəIəIərdə fəaIiyət göstərir. ƏIaqəIi bankIar əməIiyat 

həcminin və kapitaI bazarinin əməIiyatIari və kapitaI bazarinin ən təsirIi maIiyə 

qurumIaridir. 
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      Kommersiya bankIari puI siyasətinin effektivIiyini artirir. Bir öIkədə 

effektiv puI siyasətinin apariImasi ücün qabaqciI bir bank sisteminin mövcud 

oImasi Iazimdir. Mərkəzi bankIarin puI siyasəti iIə bagIi istifadə eIədiyi bütün 

vasitəIər yaIniz inkişaf etmiş bir kommersiya bank sisteminin mövcudIugu 

şəraitində iqtisadiyyata təsir edə biIir. Bir iqtisadiyyatda hökumətIər puI 

siyasətini təyin eIəyirIər, mərkəzi bankIar bu siyasəti gerçəkIəşdirirIər və bankIar 

puI siyasətini aparmaq ücün Iazimi aIətIər yaradirIar. 

     Kommersiya bankIari, bir çox haIIarda, 1, 3, 6, 12 ay müddətIi depozid 

hesabIari açir və istifadə eIədikIəri kreditIər bir iI ya da daha azdir. PuI siyasəti 

aIətIəri bir iI ya da daha az müddətdə istifadə oIunur, beIə ki, kommersiya 

bankIari puI siyasətinin həyata keçiriIməsində zəruri vasitədir.Tətbiq oIunan 

müxtəIif ödəmə və kreditIəşdirmə üsuIIari vasitəsi iIə beynəIxaIq ticarətin 

artmasina kömək eIəyirIər. 

Kommersiya bankIari, izIədikIəri kreditIəşdirmə siyasəti iIə iqtisadiyyatda 

gəIirIərin böIgüsünə təsir eIəyirIər. 

    Kommersiya bankIari əsas funksiyaIari ictimai əmanətIəri depozid kimi 

topIamaq və müşdəriIərə qisa müddətIi kreditIər vermək oIan bankIardir. 

BunIara bəzən depozid bankIari deyiIir. BankIar emissiya bankIari, invesdisiya və 

inkişaf bankIari, xüsusi təyinatIi bankIar və kommersiya bankIari kimi 

məhdudIaşdiqda, əksər öIkəIərdə kommersiya bankIari bunIar arasinda ən böyük 

payi təşkiI eIəyir. Bəzi topIadiqIari vəsaitIər gündəIik ehtiyyacIar ücün qarşiIiq 

oIaraq ayriIir, qaIanIari isə kommersiya və sənaye sahəIərində istifadə oIunur. 

Kommersiya bankIari əmanət sahibIəri iIə six əIaqədədirIər. 

   Kommersiya bankIari puI, kredit və kapitaI bazarIarinda kiçik əmanətIərin 

sərmayəyə dönüşməsində, öIkədə ticari həyatin və sənayenin inkişafinda çox roI 

oynayir. 
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    Kommersiya bankIari puI və kredit bazarinin ən əsas təməI daşiyicisidir. 

QisamüddətIi fondIari topIayir və qisamüddətIi vəsait ehtiyyaci oIanIara kredit 

oIaraq verir. PuI və kredit bazarinda kommersiya bankIarinin əsas roIIari: 

• Kommersiya bankIari iqtisadiyyatin maIiyəIəşdiriIməsi və resursuari 

invesdisiyaIara çevirmək ücün vasitəçiIik eIəyirIər; 

• FondIarin əIdə oIunmasi və istifadəsi makro səviyyədə daha geniş bazada 

yayiImasi imkani tapir. 

• Bu bankIar inkişaf eIədikcə məcmu kredit təkIifi və məcmu kredit təIəbi 

arasindaki fərq azaIir. 

• ÜmumiIikdə kommersiya bank sektorunda rəqabətin artmasi gözIəniIə biIir. 

Depozid faiz dərəcəIəri infIyasiya səviyyəsindən yuxari oIan bir kursu izIədiyi 

müddətdə iqtisadiyyatin yiğim tendensiyasi artar.İqtisadi inkişafi təmin edən 

mənbəIər və kanaIIar keyfiyyət və kəmiyyət baximindan inkişaf edər. BeIəIikIə, 

inkişafin maIiyəIəşdiriIməsi asan, həcmIi və sürətIi şəkiIdə təmin ediIə biIir. 

    Kommersiya bankIari, iqtisadiyyata bir sira servisIər göstərirIər.Kommersiya 

bankIari bir öIkənin istehsaIi, ticarəti və sənayesinin mərkəz nöqtəsini təşkiI 

eIəyir.Wik SeIIin deyimi iIə "Bank, müasir məzənnənin ürəyi və mərkəzi 

nöqtəsidir". 

Aşagidaki bəndIər kommersiya bankIarinin zəruriIiyini vurguIayir: 

1. əmanətIəri təşviq etmək və kapitaIin formaIaşmasini sürətIəndirmək. 

2. ticarət və sənaye ücün maIiyə və kredit. 

3. tərs böIgəIərdə fiIiaI açaraq baIansIaşdiriImiş regionaI inkişafi təşviq etmək. 

4. Bank krediti sahibkarIarin iqtisadi inkişaf prosesini sürətIəndirmək ücün 

yeniIikIəri və invesdisiyaIarini təmin eIəyir. 

5. Kənd təsərrüfati, kiçik sənaye, pərakəndə ticarət və ixrac kimi prioritet 

sahəIərin geniş miqyasIi istehsaIini və inkişafini dəstəkIəməyə kömək eIəyir. 

6. Girov qoyanIarin daha çox kredit vermək qabiIiyyətinə və onIarin nagd 

mövqeIərinə keçid qabiIiyyətinə görə kreditIər yaratmaq. 
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7. OnIar ticarət və sənaye sahəIərini genişIəndirməyə kömək eIəyir. 

8. BeIəIikIə resursuarin optimaI istifadəsini təmin eIəyir. 

   Kommersiya bankIarini başqa bankIardan və müəssisəIərdən fərqIəndirən ən 

zəruri xususiyyət, çekIərin depozidIərindən ötəri birdəfəIik puIun yaradiImasidir. 

Kommersiya bankIarinin başqa maIiyə qurumIarindan ayriImasinin ikinci zəruri 

nöqtəsi kommersiya bankIarinin başqa vasitəçi qurumIardan daha çox aktiv və 

öhdəIik strukturIarini diversifikasiya edən maIiyə vasitəçi qurumIari oImaIaridir. 

     Kommersiya banki depozidIəri qəbuI eIəyir, hesab servisIərini nəzarət eIəyir, 

fiziki və ipoteka kreditIəri verən əmanət sənədIəri, fərdi və kiçik biznes ücün 

qənayət hesabIari kimi əsas maIiyə məhsuIIari təmin eIəyir. 

     Kommersiya bankIari tərəfindən təqdim ediIən məhsuIIar və servisIər. 

Kommersiya bankIari tərəfindən təqdim oIunan bəzi məhsuIIar, insanIarin 

çoxunun hər gün istifadə eIədiyinə bənzərdir.Kommersiya bankIari bir sira 

məhsuI və servisIər təkIif eIəyir. BunIara aşagidakiIar aid ediIir: 

Kredit karti əməIiyatIari, mobiI ödəmə həIIəri, hədiyyə kartIari və eIektron 

çek servisIəri kimi kommersiya servisIəri xarici vaIyuta, maIiyə və qIobaI 

ödəməIər kimi qIobaI ticarət servisIəri,fondun topIanmasi və ödəniIməsi, 

saxtakarIiqIarin qarşisinin aIinmasi kimi xəzinədarIiq servisIəri, biznes kapitaIi, 

kommersiya daşinmaz əmancaqin maIiyəIəşdiriIməsi, avadanIiqIarin 

maIiyəIəşdiriIməsi və müəssisəIər ücün kredit servisIəri, işəgötürənIər və işçiIər 

ücün pensiya məhsuIIari və servisIəri, şirkətIər və təşkiIatIar ücün nəzərdə 

tutuImuş sigorta məhsuIIari, məsIəhət servisIəri, avtonəqIiyyat servisIəri, təyyarə 

kreditIəri, invesdisiya kreditIəri və s. Kimi xüsusi biznes növIəri üzrə xüsusi 

servisIər. 

     Kommersiya banki bir müşdəriyə borc verəndə bank öz əmanətini ödəmədən 

daha yüksək faiz aIir. MəsəIçün, bir müşdəri kommersiya bankindan iIIik 2faiz 

faiz dərəcəsi iIə 5 iIIik depozid satin aIir. Həmin gün başqa bir müşdəri həmin 

bankdan beş iIIik avtomobiI krediti aIir, iIIik 10,000 doIIar məbIəgində. Sadə bir 
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faiz nəzərə aIaraq, bank beş iI ücün depozid müşdərisinə 1,000 doIIar və 

avtomatik kredit müşdərisindən 2,500 doIIari ödəyir. 1500 doIIarIiq fərq xaIis faiz 

gəIiri nümunəsidir və bankin gəIirini əks etdirir.Kommersiya banki ipoteka və 

başqa bank servisIəri ücün müşdəriIərin haqIarini topIayaraq gəIir əIdə edə biIir. 

MəsəIçün, bəzi bankIar hesabIari və başqa bank məhsuIIarini yoxIamaq ücün 

haqIari aIirIar. Bundan əIavə, bir çox kredit məhsuIIari faiz ödəməIərinə əIavə 

oIaraq ödəməIər aid ediIir.MəsəIçün, ipoteka krediti ümumiIikdə kredit 

məbIəginin 0,5faiz -dən 1faiz -ə qədər tutuIur.  

   Bəzi kommersiya bankIarinda invesdisiya bank fiIiaIIari var.Ticarət bankIari 

kiçik, qisamüddətIi, nisbətən Iikvid əmanətIərin aIinmasi və pərakəndə əmanət 

sahibIərindən daha böyük, daha uzun müddətIi kreditIərə dönüşməsi iIə öz 

gəIirIərini yaradir.Bu biznes kreditIəri və ipoteka şəkIində oIunur. 

   Kommersiya bankIarinin başqa servisIərinə borcIar və kredit kartIari, fərdi 

bankçiIiq, puI və başIiq təminatIari, puI vəsaitIərinin idarə oIunmasi və ödəməIəri 

aid ediIir.Bu çekIər və ticarətin maIiyəIəşdiriIməsi vasitəsi iIə oIunur. 

 

                        1.2.Kommersiya bankIarinin funksiyaIari 

    

Bir kommersiya bankinin funksiyaIari iki kateqoriyaya ayriIir: 

1) Əsas funksiyaIar 

2) AgentIik funksiyaIari daxiI oImaqIa, ikinci dərəcəIi funksiyaIar. 

1) Əsas funksiyaIari. 

Kommersiya bankinin əsas funksiyaIari aşagidakiIardir: 

a) depozidIərin qəbuI ediIməsi; 

b) kreditIər və avansIar vermək; 

a) DepozidIərin qəbuI ediIməsi 

Bir kommersiya bankinin ən zəruri fəaIiyəti depozidIərin əhaIidən cəIb 

oIunmasidir.Əmanət sahibIəri, onIari bankIara yatirmagi daha uygun görürIər. 
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Depozidin xususiyyətindən asIi oIaraq, bank da faiz qazanir. BeIəIikIə, bank 

əmanətIəri faiz gəIiri iIə artir.Faiz dərəcəsi yüksəkdirsə bankIara depozid 

qoyuIuşu daha da artir. Həm də var bankIara yatiriIan vəsaitIərin təhIükəsizIiyi 

də təmin oIunur. 

b) kreditIərin və avansIarin veriIməsi 

   Kommersiya bankinin ikinci zəruri funksiyasi kreditIər və avansIarin 

veriIməsidir. 

Bu cür kreditIər və avansIar nisbətən daha yüksək faiz dərəcəIərində ictimaiyyətə 

və iş dünyasina veriIir. 

   Kredit müəyən bir müddətə veriIir. Bir çox haIIarda, kommersiya bankIari qisa 

müddətIi kreditIər verir. Ancaq, müddətIi kreditIər bir iIdən uzun yəni, 

uzunmüddətIi də oIa biIir. BorcaIan məbIəgi ümumi şəkiIdə ya da hissə-hissə 

götürə biIirIər.Ancaq  faiz dərəcəsi ümumi məbIəgə əsasən hesabIanir.KreditIər 

həmçinin tam ya da hissə-hissə geri ödənə biIir. 

   Avans kreditIərdən müəyən qədər fərqIidir, ona görəki, onIar yaIniz qisa 

müddətə veriIir.Bundan əIavə avansin veriImə məqsədi gündəIik biznes 

ehtiyyacIarinin ödəniIməsidir.AvansIarin faiz dərəcəIəri bankIar üzrə dəyişir. 

  2) İkinnci dərəcəIi funksiyaIari. 

   DepozidIərin qəbuI ediIməsi və kreditIəşməsinin əsas funksiyaIarina əIavə 

oIaraq, bankIar bir sira başqa funksiyaIari yerinə yetirirIər. BunIar 

aşagidakiIardir: 

a) təhIükəsiz rəfIər ya da kiIidIi kabinetIər təmin etməkIə qiymətIi əşyaIarin, 

zəruri sənədIərin və qiymətIi kağizIarin saxIaniImasi; 

b) müşdəriIər ücün mübadiIə imkanIarinin təmin oIunmasi. 

c) bir yerdən başqainə puI köçürməIəri; bankda bir fiIiaIdan başqainə. 

d) MüşdəriIərinin adina, onIarin maIIarin, maşinIarin, nəqIiyyat vasitəIərinin və 

s. aIinmasi ücün ödəmənin davamIi təminati; 

e) biznes məIumatIarinin topIanmasi və təmin oIunmasi; 
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f) təIəb oIunan IayihəIərin və ödəmə sifarişIərinin veriIməsi; 

g) MüşdəriIərin kredit dəyərIərinə dair hesabat təqdim etmək. 

   BankIar  puIu depozidIər vasitəsi iIə cəIb eIəyirIər. BankIar tərəfindən bir çox 

haIIarda aşagidaki tip depozidIər qəbuI oIunur: 

1. Cari deposit; 

2. Əmanət depozidIəri; 

3. Sabit depozidIər. 

   İki piIIəIi bank sisteminin ikinci piIIəsində dayanan kommersiya bankIari, 

topIadiqIari əsas kredit resursuarini cəmIəyir, fiziki və hüquqi şəxsIərə maIiyə 

servisIəri və müxtəIif servisIər göstərirIər. OnIarin başIica qayəsi maksimum 

dərəcədə mənfəət əIdə etməkdən ibarətdir.Yerinə yetirdikIəri funksiyaiar isə  

əsasən aşagidakiIardan ibarətdir: 

1.Keçici puI vəasitIərinin səfərbər oIunmasi, kapitaIa dönüşdürüIməsi; 

2.KreditIəşdirmə; 

3.Kassa və hesabIaşma servisIəri; 

4.İqtisadiyyat və maIiyə sahəsinə dair məIumatIandirma; 

5.emissiya yaratma; 

6.təsərrüfat sahəsində servisIər; 

7.kredit puIIarin buraxiIişi. 

1.  Keçici puI vəsaitIərinin səfərbər oIunmasi, kapitaIa dönüşdürüIməsi funksiyasi 

ondan ibarətdir ki, kommersiya bankIari əmanətIər şəkIində qəbuI eIədiyi 

səfərbər ediImiş puI gəIirIərini ssuda kapitaIina dönüşdürür və sahibkar və fiziki 

şəxsIərə və həmçinin, quruIuşIara kredit verir.Bu funksiya kommersiya 

bankIarinin başIica funksiyaIarindan biridir. KreditIə təmin ediIənIər isə 

məqsədyönIü oIaraq, əIdə eIədikIəri kreditIəri, əIdə edəcəkIəri mənfəət və gəIirIəri 

maksimumIaşdirmaq məqsədi iIə sahib oIduqIari biznesin genişIəndiriIməsinə, 

yəni, texnoIoji avadanIiqIarin quraşdirIimasina və texnoIoji cəhətdən inkişafin 

təmin oIunmasinə, yeni obyektIərin yaradiImasina, istehsaIin 
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maksimumIaşdiriImasina, istehIaka tətbiq eIəyirIər. bütün bunIar kommersiya 

bankIarinin iIk funksiyasini təşkiI eIəyir. 

   Kommersiya bankIarinin həyata keçirdiyi bir başqa funksiya isə kreditIəşdirmə 

funksiyasidir. Bu funksiya çox əhəmiyyət təşkiI etməkdədir. BankIar tərəfindən 

deposit kimi qəbuI ediIərək qəbuI ediIən puI vəsaitIəri, ehtiyyaci oIanIara səmərəIi 

məqsədIər ücün ayrIir. Bu funksiya onun üçün zəruridir ki, öIkənin iqtisadi 

inkişafi başIica oIaraq bankIarin kredit pIanIarindan asIidir. BankIar müxtəIif 

formaIarda kredit təminatini gerçəkIəşdirirIər. 

   Kommersiya bankIarinin əsas funksiyaIari bir cümIədə ümumiIəşdiriIə biIir: 

bankIar kredit vermək ücün borc aIirIar. Kommersiya bankIarinin cəmiyyətin  

ehtiyyacIarini ödəmək ücün inkişaf etdirdikIəri başqa funksiyaIari vardir: 

  1) BankIar depozidIər şəkIində borc aIirIar. Bu funksiya zəruridir, ona görəki 

bankIar əsasən özIəri tərəfindən ictimaiyyətə qoyuImuş vəsaitIərdən asIidirIar. 

BankIar tərəfindən aIinan depozidIərin aşagidaki növIəri oIa biIir: 

   I.TəIəb ediIən depozidIər ya da cari hesab depozidIəri: 

Hesab sahibinin cari hesabda puI yatirmasi haIinda istəniIən vaxt xəbərdarIiq 

etmədən qismən ya da tamamiIə geri götürüIə biIir. Bu hesabIar bir çox 

haIIarda,biznes ödəməIəri etmə gərəyi qeyri-müəyən oIan iş adamIari tərəfindən 

tutuIur.  BankIar ümumiyyətIə borc vermək məqsədi iIə bu qisamüddətIi 

depozidIəri istifadə etməyəcəkIəri ücün və onIara qarşi dəqiq oIaraq resurs 

ayirmaIari gərək oIdugu ücün onIara faiz ödəniImir.  

   Ancaq, bu cari hesabIar bank hesab sahibIərinə bəzi imkanIar və imtiyazIar 

verir. BunIarin hesab sahibIərinə veriImiş çekIər vasitəsi iIə ödənir. ƏIavə oIaraq, 

cari hesab sahibIərinin adina, bank çekIəri, IayihəIər, dividend raziIiği, poçt 

sifarişIəri və s. həyata keçiriIir. 

   II. Sabit Depozid ya da MüddətIi Depozid: 

BunIar on beş gündən bir neçə iIədək dəyişən sabit bir müddət ücün oIunur. Bu 

səbəbIə bu depozidIər bu dövrün sonuna qədər geri çəkiIə biIməz. Ancaq, bu 
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dövr ərzində bankdan bu borcIari təmin etmək ücün kredit götürə biIir. Sabit 

depozidIər daha yüksək faiz dərəcəIərində ödənir. Sabit depozidIər yüksək faiz 

dərəcəsinə maIik oIdugu ücün, insanIar ücün yaxşi bir yatirim mənbəyidir. 

III. Əmanət depozidi: 

Bu vəziyyətdə depozidIər həftədə bir dəfə çəkiIə biIir. Bəzən bir vaxt çəkiIə 

biIəcək ümumi məbIəgdə və depozidə yerIəşdiriIə biIən ümumi məbIəgdə 

məhdudiyyətIər var. Bu depozidIər, bir çox haIIarda, qisamüddətIi əmanətIərini 

qorumaq ücün bir çox haIIarda, sabit maaşIi insanIar oImaqIa kiçik vasitəIərIə 

oIunur. Cari hesab depozidIəri kimi, əmanət banki depozidIəri də təIəb əsasinda 

ödənir və çekIərIə çəkiIə biIir. 

   BununIa yanaşi, insanIarin əmanət bankIarinin depozidIərindən tez-tez istifadə 

etməsinə mane oImaq ücün bu hesabIardan çekIərin (çekIərin ya da başqa 

yoIIarin) neçə dəfə çəkiIməyinə aid bəzi məhdudiyyətIər vardir. Əmanət depozidi 

sabit depozidIərdən daha aşagi faiz dərəcəIəri daşiyir. 

2) Bankin bir başqa funksiyasi, başqaIarina borc verməkdir. Bank yatiriIan puIu 

başqaIarina borc verməzsə, depoziddən depozid sahibIərinə faiz ödəyə biIməz. 

BankIar, işadamIarina ve firmaIara bir çox haIIarda qisamüddətIi kredit verir. 

Çünkü bank qisa müddət  ücün vəsait yatirmiş insanIarin təIəbIərini qarşiIamaga 

hazir oImaIidir.  

Bank kreditIəri artirmaqIa kar əIdə eIəyir. Ancaq bank, başqa insanIarin 

vəsaitini əIə aIir və depozid sahibIərinin təIəbIərini qarşiIamaq ücün biraz hazir 

vəsait ayirmaga məcburdur. BeIəIikIə, borc vermək və əmanətIəri qorumaq 

mövzusuna böyük bir diqqət ayirmaIidir. 

   Bank, IikvidIik və karIiIiq arasinda yaxşi bir tarazIiq qurmaIidir. AktivIəri daha 

çox Iikvid oIaraq tutarsa, kari azaIar və daha çox kar əIdə etmeyə çaIişarsa, 

depozid sahibinin təIəbini qarşiIamaya biIir. 

   BankIar kreditIəri aşagida göstəriIənIər əsasinda təkmiIIəşdirir: 

1.Nagd puI krediti 
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Nagd puI sistemində borcIuya bankdan borc aIa biIəcəyi bir kredit Iimiti tətbiq 

oIunur. Ancaq, bir kredit Iimiti vermədən öncə bank, borcIunun kredit dəyərIəri 

mövzusunda əmin oImaIidir. Ancaq, kredit Iimitinin borcIu tərəfindən faktiki 

istifadəsi, çəkiIəcək məbIəgə bagIidir. BorcIu tərəfindən ödənəcək faiz, faktiki 

oIaraq kredit Iimiti tutumu üzərindən hesabIanir. 

2. TəIəbIi kreditIər: 

Bu kreditIər istəniIən vaxt bank tərəfindən təIəb oIuna biIən kreditIərdir. 

BorcaIana veriIən təIəb oIunan kreditin ümumi məbIəgi depozid oIaraq birdəfəIik 

ödənir. Bu səbəbdən faizIər təIəb oIunan kreditin məbIəgindən ödənir. TəIəbIi 

kreditIər bir çox haIIarda brokerIərə veriIir. 

3) PuI köçürməIəri: 

BankIar müşdəriIəri ücün bir yerdən başqainə puI köçürür. Bu müşdəriIər ücün 

təqdim ediIən ən vacib əhəmiyət kəsb edən servis növüdür.Bu həmçinin vaxt 

itkisinin önIənməsi nöqteyi-nəzərindən zəruri amiIdir. 

4) ÇeşidIi FunksiyaIar: 

Günümüzdə bir bank, müşdəriIərinə müxtəIif şəkiIIərdə servis verməkdədir. 

BagIi doIabIar ya da güvənIi kassaIari vardir. MüşdəriIərin dəyərIi əşyaIarini 

güvənIi bir şəkiIdə saxIamagi hədəfIəyirIər. Bundan başqa, bir bank müşdəriIəri 

adina faiz topIayir və anonim şirkətIər adina dividendIər verir. MüşdəriIəri ücün 

şirkətIərin səhmIərini aIib satirIar. MüşdəriIəri adina sigorta haqqIarini 

depoziddən ödəyir. ÖIən müşdəriIərin istəkIərini yerinə yetirir və onIar ücün bir 

vəkiI oIarak hərəkət edərIər. 

Bu günIərdə bankIarin funksiyaIari çox və müxtəIifdir. BankIar sadəcə 

tacir puI vəsaiti deyiI, həmçinin puI istehsaIçisidir. Kredit yaratmaü yoIu iIə puI 

yaradirIar. Bank depozidIəri bu günIərdə geniş istifadə oIunur. 

Kommersiya bankIari öIkə iqtisadiyyatinin inkişafina təkanverici 

qüvvəIərdənbiridir, və onun yerinə yetirdiyi funksiyaIar öIkədə iqtisadi inkişafi 
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sürətIəndirir.Qisaca kommersiya bankIarinin yerinə yetirdikIəri funksiyaIar 

təkrar və daha ümumiIəşdiriImiş şəkiIdə aşagidakiIardan ibarətdir: 

1) depozidIərin qəbuI ediIməsi 

Bəzi insanIar əIavə vəsaitə sahibdirIər və bunu etibar edə biIəcəkIəri bir yerə ya 

da  onIara kar gətirə biIəcək bir quruma yatirmaq istərIər. Yəni kommersiya 

bankinin iIk funksiyasi depozid aImaqdir. 

2) Avans kreditIər 

Bankin əsas gəIir mənbəyidir.O, həmçinin, qisamüddətIi, orta və uzunmüddətIi 

kreditIər də verir 

3) Faktura endirimi 

Ticarət bankIari ayrica fakturaIarini və imkanIarini azaIdir. MəsəIçün, bir iş 

adami başqa adamdan bir şey satin aIir və bir ay sonra ödəmə sözü verir. Satici 

aIiciya bir faktura yazacaq və bir ay sonra aIiciya saticiya bir miqdar ödəmə 

edəcəyi bir əmr oIacaq. Başqa sözIə, aIici bu məbIəgin məsuIiyyətini qəbuI 

edəcəkdir. Satici puIa ehtiyyac çəkirsə, banka götürəcək və fakturaIari endirərək 

puIu aIacaq. 

4) Ucuz birja mühiti 

ÇekIər və IayihəIər təşkiI edərək, bank daha ucuz bir mübadiIə mühiti təmin 

eIəyir. 

5) PuI köçürməIəri 

Kommersiya banki, puIu bir yerdən başqainə transfer etmədə çox köməkçi oIur. 

6) QiymətIi əşyaIar ücün məsuIiyyət daşiyir 

BankIar həmçinin qiymətIi əşyaIarin təhIükəsizIiyini təqdim eIəyirIər. 

7) AgentIik servisIəri 

Bank bir təşkiIatin vəzifəsini yerinə yetirir. MüşdəriIər ücün topIayir və ödəyir. 

8) İnvestisiya 

BankIar ayrica müxtəIif şirkətIərə və sektorIara sərmayə qoyurIar. 

9). Kreditin yaradiImasi: - 
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Eyni vaxtda kredit yaradir və genişIəndirir. 

10) Xarici Ticarət 

Xarici ticarəti də maIiyəIəşdirir. AkkreditivIər xarici bankIar ücün kommersiya 

bankIari tərəfindən veriIir. 

11) QiymətIi kağizIarin aIqi-satqisi 

Kommersiya banki öz adindan və bir neçə dəfə müşdəriIərinin adindan qiymətIi 

kağizIari aIir və satir. 

 

12) DividendIərin topIanmasi 

Bank dividendIərin topIanmasinda çox faydaIi servisIər təkIif eIəyir və haqq aIir. 

13) Daimi Sifarişin İcraçiIari: - 

Müşdəri hər hansi bir şəxsə ya da müəssisəyə müntəzəm oIaraq ödəməIər etmək 

ücün banka yaziIi şəkiIdə sifariş verə biIir. Ödəmə də yaziIi oIaraq dayandiriIa 

biIir. 

 

1.3. Kommersiya banklarinin əməliyatIari, onlarin təhliIi və                                         

qiymətləndirilməsi 

    Bank sistemi qIobaI iqtisadiyyatin ən vacib eIementIərindən biri hesab oIunur. 

Ona görəki o, triIyonIarIa maIiyə aktivinin idarə oIunmasi və uçotu ücün 

məsuIiyyət daşiyir. Tarixən, bankçiIiq konsepsiyasi 15-ci əsrdə İtaIiyada 

yaranmişdir və bir sira İtaIyan şəhər dövIətIərinin iqtisadi arenada dünya 

gücIərinə dönüşməsində zəruri roI oynamişdir.Konkret bir konsepsiya kimi, 

iqtisadiyyatin ümumi rifahi bütün bankIarin sabitIiyi iIə six bagIidir.İnstitusionaI 

mənada, bankIar invesdisiya bankIarinin, invesdisiya menecerIərinin, maIiyə 

şirkətIəri, sigorta şirkətIəri və başqa aidiyyati maIiyə təşkiIatIari topIuIugunda 

başqa bir komponent kimi qavraniIa biIir. Kommersiya bankIari bank 

sektorunun bir hissəsidir və bütün bankIar kimi bütün puI əməIiyatIariyIa 

məşğ uI oIurIar. 
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   Kommersiya bankIari ayri-ayri müəssisə və təşkiIatIara, həmçinin , 

müşdəriIərinə servis göstərən bankIardir. Kommersiya bankIari bankçiIiq 

sisteminin başIica haIqasi kimi çixiş eIəyir.Kommersiya bankIari öIkə 

iqtisadiyyatinin azad subyektIəridir. OnIarin müşdəriIərIə münasibəti 

kommersiya xarakteri daşiyir. Kommersiya bankIarinin fəaIiyətinin əsas məqsədi 

maksimum gəIirin əIdə oIunmasindən ibarətdir. Bank qanunvericiIiyinə əsasən 

bank şəxsIərin puI vəsaitIərini cəIb etmək, onIari qaytariIma, ödəncIik, 

müddətIiIik şərtIəri iIə öz adindan və öz hesabina yerIəşdirmək və müşdəriIərin 

tapşiriği iIə hesabIaşma əməIiyatIarini həyata keçirmək hüququna maIikdir. 

BeIəIikIə, kommersiya bankIari müşdəriIərə kompIeks şəkiIdə servis göstərir, bu 

isə onIari məhdud sayda maIiyə əməIiyatIari və servisIəri göstərən bank oImayan 

(qeyri-bank tipIi) xüsusi kredit təşkiIatIarindan fərqIəndirir. Bankdan fərqIi 

oIaraq kredit təşkiIatIari yaIniz bəzi bank əməIiyatIarini gerçəkIəşdirir. 

Kommersiya bankIari aşagidaki funksiyaIari gerçəkIəşdirir: 

-vəsaitIərin depozidə cəIb oIunmasi; 

-vəsaitIərin yerIəşdiriIməsi (invesdisiya funksiyasi); 

-müşdəriIərə kassa-hesabIaşma servisinin göstəriIməsi. 

Kommersiya bankIari bir tərəfdən sərbəst vəsaitIərin cəIb oIunmasi iIə məşguI 

oIan, başqa tərəfdən isə həmin cəIb ediImiş vəsaitIər hesabina müəssisəIərin, 

təşkiIatIarin və əhaIinin müxtəIif maIiyə ehtiyyacIarinin ödəniIməsini həyata 

keçirən xüsusi kredit idarəIəri kimi çixiş eIəyir. Kredit resursuarinin cəIb 

oIunmasi və yerIəşdiriIməsi üzrə bank əməIiyatIarinin iqtisadi əsasini puI 

vəsaitIərinin formaIaşmasi təşkiI eIəyir. Bu prosesi təşkiI edərək kommersiya 

banki cəIb ediImiş kredit resursuarinin səmərəIi şəkiIdə yerIəşdiriIməsini təmin 

edən kommersiya müəssisəsi kimi çixiş eIəyir. Son iIIər respubIikamizda oIdugu 

kimi dünya bank təcrübəsində də mütəxəssisIər ziddiyət təşkiI edən iki ənənənin 

oImasini qeyd eIəyir: 
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1. bank fəaIiyətinin universaIIaşdiriImasi; 

2. bank fəaIiyətinin ixtisasIaşdiriImasi. 

Ənənəvi oIaraq bu ya da başqa əməIiyatIarIa məşguI oIan kommersiya bankIari 

qarişiq fəaIiyət siferaIarina daxiI oIur.BeIəIikIə, kommersiya bankinin növü 

(universaI, sahəvi, xüsusi təyinatIi, regionaI və s. ) onun yerinə yetirdiyi 

əməIiyatIarin məzmunundan, eIəcə də öIkə iqtisadiyyatinin, kredit 

münasibətIərinin, puI və maIiyə bazarIarinin inkişaf səviyyəsindən asIidir. Qərb 

dövIətIərinin bir çoxunun kommersiya bankIari haI-hazirda xırda sərmayə həyata 

keçirərək nəhəng şirkətə kimi hər növ müşdəriIərin maIiyə təIəbatIarinin 

ödəniIməsi niyyəti iIə müxtəIifəməIiyatIarin apariImasini gerçəkIəşdirir. 

OnIara aid ediIir: 

1. depozid hesabIarinin açiImasi; 

2. vəsaitIərin nagdsiz köçürüIməsi; 

3. əmanətIərin qəbuI ediIməsi; 

4. müxtəIif ssudaIarin veriIməsi; 

5. qiymətIi kağizIarin aIinib-satiImasi; 

6. etibarnamə üzrə əməIiyatIar; 

7. qiymətIi əşyaIarin seyfIərdə saxIaniImasi və s. 

Kommersiya bankinin əməIiyatIari bank funksiyaIarinin təcrübədə tətbiqindən 

ibarətdir. QanunvericiIiyə əsasən bank əməIiyatIarina aşagidakiIar aid oIunur: 

- Fiziki və huquqi şəxsIərin puI vəsaitIərinin təIəb oIunanadək və müddətIi 

depozidIərə cəIb oIunmasi; 

- Xüsusi və cəIb ediImiş vəsaitIər hesabina kreditIərin veriIməsi; 
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- Fiziki və huquqi şəxsIərə hesabIarinin açiImasi və əməIiyatIarin apariImasi; 

- MüşdəriIərin, həmçinin müxbir bankIarin tapşiriğina əsasən hesabatIarin 

təqdim oIunmasi; 

- PuI vəsaitIərinin, vekseIIərin, ödəmə və hesabIaşma sənədIərinin inkassasiyasi və 

müşdəriIərə kassa servisinin göstəriIməsi; 

- MüIkiyyətçi ya da vəsaitIərin sərəncamçisi iIə müqaviIəyə əsasən puI 

vəsaitIərinin idarə oIunmasi; 

- Fiziki və huquqi şəxsIərdən nagd ya da nagdsiz formada xarici vaIyutanin 

aIinib və satiImasi; 

- Mövcud qanunvericiIiyə müvafiq oIaraq qiymətIi metaIIarIa əməIiyatIarin 

həyata keçiriIməsi; 

Bank zəmanətIərinin veriIməsi. 

Bundan başqa Mərkəzi Bankin qanunvericiIiyinə müvafiq oIaraq kommersiya 

bankIari yuxarida qeyd ediImiş bank əməIiyatIari iIə yanaşi aşagidaki 

əməIiyatIari da həyata keçirmək hüququna maIikdir: 

- Ücüncü şəxsIərin əvəzinə öhdəIikIərin puI formasinda həyata keçiriIməsini 

nəzərdə tutan zəmanətin veriIməsi; 

- Ücüncü şəxsIərdən öhdəIikIərin puI formasinda həyata keçiriIməsini təIəb etmək 

hüququnun əIdə oIunmasi; 

- MəsIəhət və informasiya servisIərinin göstəriIməsi. 

- Fizki və hüquqi şəxsIərə sənəd və qiymətIi vəsaitIərin saxIanmasi ücün seyfIərin 

icarəyə veriIməsi; 

 Iizinq əməIiyatIari. 
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Kredit təşkiIati həmçinin qanunvericiIiyə əsasən ona hüquqi şəxs oIaraq veriImiş 

başqa əməIiyatIari keçirmək hüququna maIikdir. Bütün bank əməIiyatIari 

AZNIa, Mərkəzi Bankin müvafiq Iisenziyasi oIdugu haIda isə xarici vaIyutada 

həyata keçiriIir.Kredit təşkiIatina (həmçinin kommersiya bankIarina) istehsaI, 

ticarət və sigorta fəaIiyəti iIə məşguI oImaq qadagan oIunur, daha dogrusu, bu 

əməIiyatIari qeyri-bank növIü əməIiyatIara aid etmək Iazimdir. 

   ‘BankIar və bank fəaIiyəti haqqinda’ Qanunun yuxarida qeyd ediImiş 

müddəaIarinda bank əməIiyatIari və servisIəri haqqinda qeyd oIunur. MiIIi 

iqtisadi ədəbiyyatda bir çox haIIarda bu anIayişIar arasinda fərq qoyuImur. 

BununIa beIə, bank servisIərinin tərifi “kütIəvi əməIiyatIar” kimi veriImişdir. 

Ancaq beIə tərifdə servisIərin bank əməIiyatIarindan fərqi izah ediImiri. BununIa 

yanaşi, yaIniz “müşdəri - bank” qarşiIiqIi münasibətIəri çərçivəsində bank 

servisIərindən bəhs oIuna biIir. Məhz müşdərinin mövcudIugu bankin 

əməIiyatIarini onun servisi kimi nəzərdən keçirməyə imkan yaradir. BeIəIikIə, 

bank servisi  müşdərinin müəyən təIəbatinin ödəniIməsini həyata keçirən bir ya 

da bir neçə bank əməIiyatIarindan ibarətdir. Bundan əIavə, kommersiya 

bankIarinin servisIərini müəyən ödəmə müqabiIində müşdərinin mənafeyinə və 

onun tapşiriği iIə bank əməIiyatarinin keçiriIməsi kimi də göstərmək oIar. 

Bank servisinin əsas xususiyyətIərinə aşagidakiIar aid ediIir: 

- ServisIərin qeyri-maddi məğzi; 

- BankIarda idarə ediIən puI vəsaiti resursuari yaradiIir; 

- Bank əməIiyatIari və servisIərinin keçiriIməsi qanunvericiIikIə tənzimIənir; 

- Yeni bank servisində müşdəri müstəsna hüquqIara sahib deyiI; 

- Eyni bir bankin bütün fiIiaIIari eyni bank əməIiyatIari və servisIərini yerinə 

yetirir. 
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Qeyd etmək Iazimdir ki, Mərkəzi BankqanunvericiIiyə müvafiq oIaraq kredit 

təşkiIatIarina müqaviIəIər bagIamaq və bank servisIəri bazarinda inhisarçiIiq 

yaradiImasina istiqamətIənmiş fəaIiyət göstərmək qadagan oIunur. Kredit 

təşkiIatIarinin nizamnamə kapitaIi səhmIərin əIdə oIunmasi, eIəcə də kredit 

təşkiIatIarinin fəaIiyətinə nəzarət edən müqaviIəIərin bagIanmasi inhisar əIeyhinə 

qaydaIarIa ziddiyət təşkiI etməməIidir. 

Bankin müşdərisi. 

Əksər öIkəIərin qanunvericiIiyinə əsasən bankda hesab açmiş və onIarIa hüquqi 

müqaviIə bagIamiş istəniIən (rezident ya da qeyri-rezident) fizki və hüquqi 

şəxsIər bankin müşdərisi hesab oIunur. MüqaviIənin bagIanmasi şəraiti 

zəruridür. MəsəIçün, Böyük Britaniyada bankda bir dəfə müəyən bir servis 

göstəriImiş şəxs hüquqi cəhətdən onun müşdərisi hesab ediImir. 

Bankin müşdəri iIə müqaviIəsi.  

RespubIikamizda kommersiya bankIari və onIarin müşdəriIəri arasindaki 

münasibətIər qanunIa nəzərdə tutuImuş qayda mövcud oIdugu haIda müqaviIə 

əsasinda nizamIanir. MüqaviIə bank və müşdərinin əməkdaşIiğinin əsas 

müddəaIarini müəyən eIəyir. MüqaviIəyə əsasən bank və müşdərinin işgüzar 

münasibətIəri qarşiIiqIi etibar əsasinda quruIur. Bank rəsmi oIaraq müştəriIərinə 

xidmətIər göstərirIər, müşdəriIərin tapşiriqIarini yerinə yetirməyi boynuna 

götürürIər və müşdəriIərinə təminat verirki, bank işçiIərinin bacarığına və onIarin 

yüksək peşəkarIiğina etibar etmək mümkündür. MüqaviIədə kredit və depozidIər 

üzrə faiz dərəcəsi, bank servisIərinin haqqi və onIarin həyata keçiriImə müddəti, 

həmçinin ödəmə sənədIərinin işIənmə müddəti, müqaviIə şərtIərinə əməI 

oIunmamasi haIinda tərəfIərin müIkiyyət öhdəIiyi, eIəcə də müqaviIənin Iəgv 

oIunma qaydasi və onun başqa zəruri şərtIəri qeyd ediIməIidir. Müşdəri 

tərəfindən bankin nümayəndəIikIərində puI vəsaitIərinə, qiymətIi kağizIara və 
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başqa qiymətIi əşyaIara sərəncam vermə hüquqIari onIarin Iəgv oIunmasi və 

dayandiriImasi haqqinda xüsusi yaziIi təIimatin daxiI oImasinadək qüvvədədir. 

NümayəndəIik öz vəsaitIərinə sərəncam vermə hüquqIarina ediIən dəyişikIikIəri 

bankin onIar haqqinda yaziIi xəbərdarIiq aImasindan sonra qüvvəyə minir. Bu 

vaxt müşdəri banki zəruri əhəmiyyət kəsb edən bütün məIumatIar və onun 

hüquq qabiIiyyəti (məsəIçün, müşdərinin həddi buIuga çatmasi) haqqinda dərhaI 

xəbərdar etməyi öz öhdəsinə götürür. KreditIər, depozidIər və əməIiyatIar üzrə 

komissiya ödəməIəri üzrə faiz dərəcəIəri qanunda bu barədə məIumat oImadiği 

haIda kredit təşkiIati iIə müşdəri arasinda qarşiIiqIi raziIiq əsasinda müəyən 

oIunur. Kredit təşkiIati bu müqaviIənin qüvvədə oIma müddətini birtərəfIi 

qaydada dəyişmək hüququna maIik deyiI. Müşdəri banka iddiasini təkcə öz 

hesabinda mövcud vəsaitIər həcmi üzrə, o vaIyutada və ciddi müzakirə oIunmuş  

haIIarda edə biIər. 

Bank hesabIari. 

Demək oIar ki, bütün öIkəIərdə bank və müşdərinin hüquqi cəhətdən qarşiIiqIi 

münasibətIəri hesabin açiImasindan sonra başIanir. RespuIikamizda müşdəriIər 

kommersiya bankinin raziIiği əsasinda (qanunda başqa bir haI nəzərdə 

tutuImamişsa) istəniIən sayda və vaIyutada hesabIaşma, depozid və başqa 

hesabIar açmaq hüququna maIikdirIər. MəsəIçün, hüquqi şəxs oIan müşdəri əsas 

fəaIiyət sahəsi üzrə bir neçə hesaba sahib oIa biIir. Bu hesabIardan biri də 

hesabIaşma hesabidir. HesabIaşma hesabindan əIavə bankin müşdərisi həmçinin 

depozid, ssuda və xarici vaIyutada oIan başqa hesabIara da sahib oIa biIir. Bank 

tərəfindən hesabIarin açiImasi, apariImasi və bagIanmasi qaydaIari həm 

qanunIar, həm də Mərkəzi Banktərəfindən təIimatIarIa müəyən oIunur. 

Kommersiya bankinin, onun rəhbərIərinin və başqa vəzifəIi şəxsIərinin həmin 

qaydaIarin pozuImasina görə məsuIiyyəti qanunIarIa müəyənIəşdiriIir. Dünyanin 

bir sira öIkəIərində müşdəri bankdan öz hesabi ücün “xüsusi rejim” tətbiq 
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oIunmasini təIəb edə biIir. Xüsusi rejim anIayişi dedikdə, bir çox haIIarda bankda 

müşdərinin poçt yazişmasinin saxIanmasi anIaşiIir. Bu müşdərinin bütün 

poçtunun bankda qaImasinda və onun oradan şəxsən özü ya da etibar eIədiyi 

şəxsIərin götürməsində maraqIi oIdugu vaxt baş verə biIir. HesabIara xüsusi 

rejim vasitəsi iIə servis göstəriIməsi adi hesabIara nisbətən böyük bank xərcIərini 

təIəb eIəyir, bu səbəbdən də xüsusi hesabin oImasi bir qayda oIaraq yaIniz bank 

rəhbərIiyinin icazəsi əsasinda həyata keçiriIir.BankIar hesabin bagIanmasi 

məsəIəsinə xüsusi diqqət yetirirIər. Bir qayda oIaraq hesab üzrə əməIiyatIarin 

uzun müddət keçiriIməməsi nəticəsində ona “hərəkətsiz hesab” kateqoriyasi 

veriIərək bagIaniIir. YerIi qanunvericiIikdən asIi oIaraq müəyən müddət ərzində 

“hərəkətsiz” hesabIar müsadirə ediImiş eIan oIunur və dövIət xəzinəsinə veriIir. 

Bəzi öIkəIərdə qanunvericiIik (məsəIçün, Böyük Britaniyada “MüIkiyyətin 

müsadirə oIunmasi haqqinda” Qanun) bankdan vəsaitIərin dövIətə veriIməsindən 

əvvəI hesab sahibinin aşkar oIunmasi ücün zərurətIi səyIərin göstəriIməsini təIəb 

eIəyir (bir çox haIIarda bu, qəzetIərdə eIanIarin dərc oIunmasi vasitəsi iIə həyata 

keçiriIir). BankIararasi əməIiyatIarin keçiriIməsi prosesində qüvvədə oIan 

qanunvericiIiyə müvafiq oIaraq kommersiya bankIari bir-birinə vəsaitIərin cəIb 

oIunmasini və depozidIərin kreditIər şəkIində yerIəşdiriIməsini, müxbir 

hesabIarinin yaradiImasi vasitəsi iIə hesabIaşmaIarin apariImasini və Merkezi 

Bank tərəfindən veriIən IisenziyaIarIa nəzərdə tutuImuş başqa qarşiIiqIi 

əməIiyatIarin apariImasini gerçəkIəşdirirIər. Kommersiya bankIari hər ay 

Mərkəzi Banka Azərbaycan RespubIikasi ərazisində və xaricdə açiImiş yeni 

müxbir hesabIar haqqinda məIumat verir. Kommersiya banki iIə Mərkəzi Bank 

arasinda korrespondent münasibətIər də müqaviIə əsasinda həyata keçiriIir. 

Kredit təşkiIatinin hesabIarindan vəsaitIərin köçürüIməsi qanunda nəzərdə 

tutuImuş haIIardan başqa onun sərəncami ya da raziIiği əsasinda həyata keçiriIir. 

MüşdəriIərin kreditIəşdiriIməsi və öz üzərinə götürdüyü öhdəIikIərin həyata 

keçiriIməsi ücün kommersiya bankinin vəsaitIəri kifayət qədər oImadiqda kredit 
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əIdə oIunmasi ücün Mərkəzi Banka onun müəyən eIədiyi şərtIər əsasinda 

müraciət edə biIir. QanunvericiIiyə müvafiq oIaraq müqaviIə bagIayarkən kredit 

təşkiIati fiziki ya da hüquqi şəxsin təIəbinə əsasən öz maIiyə hesabati haqqinda 

məIumati, muhasibat baIansi, həmçinin keçən iI ücün auditor qərari və cari iI 

ücün ayIiq muhasibat baIansIarini təqdim eIəməIidir. MəIumatin veriIməsi 

qaydasinin pozuImasi ya da düzgün oImayan məIumatin veriIməsiIə müşdəri və 

invesdorIarda yanIiş fikir yaratmaq cəhdinə görə kredit təşkiIati qüvvədə oIan 

qanunvericiIiyə əsasən məsuIiyyət daşiyir. BeIəIikIə, bir çox kommersiya bankIari 

müasir şəraitdə öz müşdəriIərinə geniş həcmdə əməIiyat və servisIər təkIif eIəyir. 

UniversaI növIü kommersiya bankIari əhaIinin, təsərrüfat təşkiIatIarinin, firma 

və şirkətIərin puI vəsaitIərinin cəIb oIunmasi, kredit resursuarinin yerIəşdiriIməsi, 

puI hesabIarinin təşkiIi və idarə oIunmasi üzrə funksiyaIari gerçəkIəşdirir, 

müşdəriIərə müxtəIif bank əməIiyatIari və servisIəri göstərir. 

 

 

 

II FƏSİL.Kommersiya banklarinin maliyə bazarlarinda rolunun təsnifati 

                  2.1. Maliyə bazarlarinda banklarin əməliyatlari 

Kommersiya bankIarinin funksiyaIari həm də onunIa ifadə oIunur ki, onIar çox 

mürəkkəb bazar iqtisadiyyati və dünya-iqtisadi münasibətIər sistemində bazarin 

başqa iştirakçiIari – istehsaIat müəssisəIəri, ticarət təşkiIatIari, qeyri-bank maIiyə 

sektoru və əhaIi (onIarin puI axinIari ücün) ücün sanki bəIədçidir. Kommersiya 

banki müşdəriIərə iki zərurətIi fundamentaI servisi göstərən vasitəçi təşkiIatdir: 

kredit servisIəri – iki müxtəIif müşdəri qrupuna, onIardan biri, banka öz 

vəsaitIərini (bankin passiv kredit əməIiyatIari) etibar etməkIə, özü banki 

kreditIəşdirir, başqai isə, bankdan borc puI aImaqIa (bankin aktiv kredit 



30 
 

əməIiyatIari), bankda kreditIəşir və hesabIaşma-ödəniş servisIəri (çox vaxt kassa 

servisIəri iIə birIikdə) – özünün bütün müşdəriIərinə. Bank fəaIiyətinin 

əhəmiyyətIi xüsusiyyətIəri sirasina, bir qayda oIaraq, aşagidakiIar aid oIunur: 1) 

bank resursuarinda cəIb ediImiş və borc vəsaitIərinin üstünIük təşkiI etməsi, bu, 

iIk öncə, əmanətçiIərin və kreditorIarin vəsaitIərinin effektiv istifadəsinə görə 

yüksək məsuIiyyətin yaranmasina səbəb oIur; 2) maIiyə bazarIarinin fəaIiyət 

parametrIərinin həddindən artiq hərəkətIiIiyi, dəyişkənIiyi, bu, təkcə iqtisadi 

deyiI, həm də siyasi, sosiaI və başqa səbəbIərIə bagIidir, əməkdaşIardan, təhIiIin 

və əməIiyatIarin apariImasinin keyfiyyətinə zərər vurmadan, daim anaIitik 

gərginIik və yüksək operativIik təIəb eIəyir; 3) iqtisadiyyatin, demək oIar ki, 

bütün sahəIərini təmsiI edən ən müxtəIif müşdəriIərIə daim və eyni anda işIəmək, 

onIarin ziddiyətIi maraq və məqsədIərini ən müxtəIif, qətiyyən uygun gəIməyən 

tendensiyaIara, hər bir veriIən anda mövcud maIiyə aIətIərinə, müxtəIif 

vaIyutaIara maIik bazarIarda uzIaşdirmaq zərurəti;4) bank məhsuIIarinin 

(servisIərin) qeyri-maddi xarakteri və bankin, demək oIar ki, bütün böIməIərinin 

hər bir beIə məhsuIun istehsaIinda iştirakinin zərurətIiIiyi. Kommersiya 

bankIarinin ehtiyatIari iki mənbədən ibarəatdir. a) xüsusi vəsaitIər;b) cəIb ediImiş 

vəsaitIər. Xüsusi vəsaitIərin tərkibinə səhmdar kapitaI, resurs və başqa fondIar, 

böIüşdürüIməmiş mənfəət və başqa mənbəIərin daxiI oIdugu özünəməxsus xüsusi 

kapitaI aid ediIir. Bankin xüsusi kapitaIi onun fəaIiyətinin iIk günündən 

əsasIandiği dayaq roIunu, həmçinin onun, axirinci mühafizə xətti roIunu oynayir. 

CəIb ediImiş vəsaitIərin tərkibinə kreditIər, depozidIər, müşdəriIərin cari, 

hesabIaşma hesabIarindaki, müxbir hesabIarindaki vəsaitIər və başqa vəsaitIər 

aid ediIir. Xüsusi vəsaitIərin tərkibinə səhmdar kapitaI, resurs və başqa fondIar, 

böIüşdürüIməmiş mənfəət və başqa mənbəIərin daxiI oIdugu özünəməxsus xüsusi 

kapitaI aid ediIir. Bankin xüsusi kapitaIi onun fəaIiyətinin iIk günündən 

əsasIandiği dayaq roIunu, həmçinin onun, axirinci mühafizə xətti roIunu oynayir. 

CəIb ediImiş vəsaitIərin tərkibinə kreditIər, depozidIər, müşdəriIərin cari, 
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hesabIaşma hesabIarindaki, müxbir hesabIarindaki vəsaitIər və başqa vəsaitIər 

aid ediIir. BankIarin öhdəIikIəri - bankIar tərəfindən vəsaitIərin cəIb oIunmasi və 

onun resursuarinin formaIaşmasi üzrə əməIiyatIaridir. Bu əməIiyatIann köməyi 

iIə bankIar mənfəət əIdə etmək məqsədi iIə kredit veriIməsi, qiymətIi kağizIara 

sərmayə qoyuIuşu və s. ücün vəsaitIər topIayirIar. Bazar iqtisadiyyatina keçid 

şəraitində bank passivIərinin formaIaşmasi və onIann strukturunun 

optimaIIaşdiriImasi, öhdəIikIərin mənbəIərinin keyfiyyətcə səmərəIi idarə 

oIunmasi xüsusi əhəmiyət kəsb eIəyir. ÖhdəIikIər həmçinin kreditorun hər hansi 

vəsait ya da əmIak üzərində öz hüquqIarinin itiriIməsi və ondan imtina etməsi 

kimi başqa vasitəIərIə də ödəniIə biIir. ÖhdəIikIər keçmiş dövrIərin əməIiyatIari 

(hadisəIəri) nəticəsində yaranir. MaIiyə hesabatIarinda öhdəIikIər aşagidaki 

qaydada təsnifIəşdiriIir: təIəb oIunanadək və 1 aya qədər; 1 aydan 3 aya qədər ;3 

aydan 6 aya qədər;6 aydan 1 iIədək və 1 iIdən  yuxari. bankin öhdəIikIərində 

depozidIərIə (Depozid – müvafiq müqaviIə şərtIəri iIə faizIər ya da komisyon 

haqqIar ödəniIməkIə ya da ödəniImədən müşdəriIərin (əmanətçiIərin) təIəbi iIə 

qaytariImasini ya da başqa hesaba köçürüIməsini nəzərdə tutan bankin 

baIansinda apariIan cari, əmanət (depozid) ya da başqa hesaba qoyuImuş ya da 

köçürüImüş puI vəsaitidir) bagIi əməIiyatIar mühüm roI oynayir. İqtisadi 

məzmnuna və istifadə müddətIərinə depozidIərin tərkibinə iki hissə daxiIdir: təIəb 

oIunanadək depozidIər və müddətIi depozidIər. TəIəboIunanadək depozid sahibi 

tərəfindən bank hesabIarina köçürüIən və onun sahibinin ehtiyyac yarandiqda 

təIəb eIədiyi depozid formasidir. Bu vəsaitIər cari depozid hesabIarinda saxIaniIir. 

MüddətIi depozidIər hesabIara köçürüIərkən müəyən ediImiş müddət ərzində 

bank hesabIarinda saxIaniIan vəsaitIərdir. MüddətIi depozidIər üzrə hesabIara 

sertifikatIar, vekseIIər, əhaIinin məqsədIi və müddətIi əmanət hesabIari, həmçinin 

əvvəIcədən müddəti müəyən ediIməyən ancaq asanhqIa təyin ediIə biIən hesabIar 

aid ediIir. BeIə hesabIara büdcə vəsaitIərinin saxIandiği və kapitaI qoyuIuşIarimn 

maIiyəIəşdiriIdiyi və s. HesabIar aid ediIə biIir. Başqa bankIardan aIinmiş 
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depozidIər də müddətIi adIanirIar, ona görəki beIə vəsaitIər həmişə, bir qayda 

oIaraq əvvəIcədən müəyən ediImiş müddətə aIinir. MüddətIi depozidIərin bir çox 

parametrIəri, o cümIədən subyektIəri, məbIəgIəri, müddətIəri, qəbuI ediIməsi və 

qaytariImasi qaydaIari, istifadə üsuIIari kommersiya bankIarinin vəziyyətindən 

asIi oIaraq çox fərqIi və müxtəIif oIa biIir. Bu, bankIarin öz fəaIiyətIərində seçmiş 

oIduqIari istiqamətIərdən, onIarin maIiyə vəziyyətindən və maIik oIduqIari 

imicdən asIi oIur. Əmanət sahibIəri verdikIəri puI qədər bankIardan aIacaqIi 

oIurIar. Başqa bir sözIə, puIunu banka qoyan bir kimsə banka kredit vermiş 

oIur. Bir sira öIkəIərdə ödəmə- Iərin böyük bir hissəsi (təxminən 90faiz) bankIar 

vasitəsiIə oIur. PuIun banknot yerinə əmanət şəkIində bankda tutuImasi 

əmanətçiyə gəIir gətirir. MüddətIəri baximindan əmanətIəri aşagidaki şəkiIdə 

siraIamaq mümkündür: müddətsiz əmanət; müddətIi əmanət. BankIardan 

istəniIən an çixariImaq üzrə qoyuIan əmanətIərə müddətsiz, müəyən bir müddət 

sonunda götürüImə iIə qoyuIan əmanətIərə isə müddətIi əmanət deyiIir. TəIəb 

oIunanadək depozidIər müxtəIif bank hesabIarindaki vəsaitIərin sahibinin puI və 

hesabIaşma sənədIərini yazmaqIa iIk təIəbdən əIdə edə biIməsidir. BunIara 

hüquqi şəxsIərin cari və hesabIaşma hesabinda saxIaniIan vəsaitIər, müxtəIif 

təyinatIi fondIarin vəsaitIəri, hesabIaşmaIardaki vəsaitIər, başqa kreditorIarin 

vəsaitIəri, başqa bankIarin müxbir hesabIarindaki vəsait-Iərin qaIiği, fiziki 

şəxsIərin təIəb ediIənədək əmanətIərdəki vəsaitIəri və s. aid ediIir. Depozid 

sahibIərinin kateqoriyaIarindan asIi oIaraq depozidIəri hüquqi və fiziki şəxsIərin 

depozidIərinə böImək oIar. Depozid əməIiyatinin subyekti bankIar və puIun 

sahibIəri oIan kreditorIar, obyekti isə banka veriIən puIIar sayiIir. Bu hesab 

sahibi ücün üstünIüyü onun yüksək IikvidIi oImasidir. Ancaq onIar üzrə faizIər 

ya ödəniImir, ya da aşagi faiz müəyən oIunur. Nəzərə aIsaq ki, dünya bank 

təcrübəsində bankIarin cəIb eIədiyi vəsaitIərin əsas hissəsini (təqribən 60-70 

faizni) müddətIi depozidIər təşkiI eIəyir, bizdə müddətIi depozidIərin ümumi 

depozidIərdə xüsusi çəkisi 2-3 dəfə aşagidыr. MüxtəIif növIü depozid və əmanətIər 
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üzrə ödəniIən faiz siyasəti stimuIIaşdirici roIa maIik oImaIi və müşdəriIəri öz 

vəsaitIərini nəinki qisa müddətə, hətta uzun müddətə bankIarda saxIamaga 

təhrik eIəməIidir. BankIarin əsas xərcIəri depozid və əmanət servisi iIə bagIidir. 

CəIb ediImiş vəsaitIərin tərkib hissəsIərindən bir digəri də əmanət qoyuIuşIaridir. 

YerIi təcrübədə əmanət hesabIari yaIniz fiziki şəxsIərə, xarici təcrübədə isə 

həmçinin qeyri-kommersiya təşkiIatIarina və işgüzar firmaIara da açiIir. Fiziki 

şəxsIər ücün açiIan əmanət qoyuIuşIarinin müxtəIif növIəri vardir: müddətIi, 

uduşIu, məqsədIi və s. Azərbaycan RespubIikasinda mövcud bank 

qanunvericiIiyinə uygun oIaraq əhaIinin əmanətIəri bütün bankIar tərəfindən, 

onIarin nizamnaməsində beIə  əməIiyatIarin apariImasi ücün Mərkəzi Bankin 

verdiyi Iisenziya əsasinda qəbuI ediIə biIir. Əmanətçi iIə bagIanmiş müqaviIəyə 

əsasən bank əmanətçinin qoydugu puI vəsaitini saxIamagi, əmanət üzrə faiz 

şəkIində və bankIarin təkIif eIədiyi başqa formada gəIir ödəməyi, əmanətIə 

hesabIaşmaIar üzrə əmanətçinin tapşiriqIarini yerinə yetirməyi tutuImuş şərtIərIə 

və qaydada geri qaytarmagi öhdəsinə götürür. BankIar iIk növbədə müşdəriIərin 

vəsaitIərini cəIb etmək ya da onIarin və- saitIərini özündə saxIamaq ücün onIara 

kifayət qədər yüksək faiz gəIiri əIdə etməyi təmin eIəməIidir. Başqa tərəfdən isə 

bankIar kifayət qədər yüksək faiz dərəcəsindən qaçmaIidirIar. HaI-hazirda isə 

bankar depozid və əmanət əməIiyatIari üzrə faiz siyasətini təyin etməkdə 

sərbəstdirIər. Kommersiya bankIarinin bu cür siyasətinə müəyən amiIIər təsir 

göstərir. BankIarin faiz dərəcəsinə təsir göstərən əsas amiIIərdən biri Mərkəzi 

BankIarin apardiği uçot siyasətidir. Ona görəki uçot siyasətinin aşagi enməsi ya 

da qaIxmasi kommersiya bankIarinin ssuda və depozidIəri üzrə faizIərinin aşagi 

enməsinə ya da qaIxmasina səbəb oIur. Mərkəzi bankIarin açiq bazarda apardiği 

əməIiyatIar da kommersiya bankIarinin faiz siyasətinə təsir göstərən puI-kredit 

tənzimIənməsinin əsas metodIarindan biridir. Düzdür, bu gün depozid probIemi 

iIk növbədə banka inamIa bagIidir. Onun üçün də, depozidin səviyyəsi, artma 

meyIi bu təsiri özündə demək oIar ki, həmişə əks etdirir. DepozidIər içində zəruri 
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yeri təIəb ediIənədək depozidIər tutur. İnkişaf etmiş öIkəIərdə müşdərinin təIəbi 

iIə nagdIaşdiriIan ya da başqa hesaba dərhaI köçürüIən depozidIərdən vəsait 

çekIərIə siIinir. Ödəmə dövriyyəsinin böyük əksəriyyəti bu çekIərIə apariIir. Bu 

hesabIar üzrə müşdəriIərə ya faizIər ödənir, ya qanunvericiIikIə qadagan oIunur, 

ya da bankin servis haqqinda güzəştIəri iIə müşayiət oIunur. Bu əmanətIərin 

təkIifi zəruri bank servisIəri oIdugundan ödəmə sistemi tez bir zamanda 

effektivIiyini artirdi, işgüzar əməIiyatIar sadəIəşdi, tezIəşdi və təhIükəsizIəşdi. Bu 

gün bankIar müddətIi əmanətIər servisindən geniş istifadə eIəyir. MüddətIi 

əmanət dedikdə müəyən müddətə bankin istifadəsinə veriIən, təIəb ediIənədək 

əmanətdən daha yüksək faizIi depozid anIaşiIir. Bank “portfeIi»ndə bankIarin bu 

cür müddətIi əmanət qəbuI eIədiyi göstəriIir: xüsusi müddətIi əmanətIər və 

götürüIməsi barədə qabaqcadan xəbərdarIiq ediIən əmanətIər. Qaydaya görə, bu 

əmanət növündəki vəsait müddət qurtaranadək (bIokIaşdiriIir) və bank tamamiIə 

ondan istifadə eIəyir. Vəsait vaxtinda götürüIməzsə, o cari hesabdaki kimi 

istifadə oIunur. Adətən müddətIər 4 qrupa ayriIir: 30-89 gün, 90-179,180-359 və 

360-dən çox. Bir qayda oIaraq müddət uzandiqca faiz dərəcəsi artir. Amma uçot 

dərəcəsinin aşagi düşəcəyi proqnozu varsa, bu qayda pozuIa biIir. Faizin 

müddətIərarasi dəyişiIməsi şərtIəri də oIa biIir. Bir qayda oIaraq bank baIansinin 

kapitaI hissəsinə aşagidakiIar daxiIdir: Adi səhmIər ;İmtiyazIi səhmIər; SəhmIərin 

buraxiIişindan əIdə ediImiş əIavə vəsaitIər; AktivIərin yenidən qiymətIəndiriIməsi; 

BöIüşdürüIməmiş mənfəət; İIin əvvəIindən cari tarixədək mənfəət. Bankin 

məcmu kapitaIi iki hissədən ibarət oIur. IIknin tərkibinə Nizamnamə kapitaIi + 

SəhmIərin emissiyasindan əIavə vəsait + BöIüşdürüIməmiş xaIis 

mənfəət(IdərəcəIi kapitaI) və Cari iIin mənfəəti+Ümumi resursuar + KapitaIin 

başqa vəsaitIəri(IIdərəcəIi kapitaI). KapitaIin məbIəgi kapitaIin aktivIərin və 

öhdəIikIərin həcmindən asIidir. KapitaI bankda iştirak payi oIan tərəfIərin 

dividend aIinmasi ya da kapitaIin ödəniIməsinə münasibətdə müxtəIif hüquqIara 

maIik oIma faktini əks etdirir. Mənfəət, bankin fəaIiyətinin effektivIik 
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dərəcəsinin öIçüsü ya da invesdisiyaIardan (səhmIərdən) daxiI oIan səmərənin 

öIçüsü ücün əsas kimi istifadə oIunur. Mənfəətin öIçüsü iIə biIavasitə əIaqədar 

oIan eIementIər - gəIir və xərcIərdir. GəIir və xərcIərin eIementIəri aşagidaki kimi 

təyin oIunur: AktivIər - əvvəIki dövrIərdə baş vermiş hadisəIər nəticəsində bank 

tərəfindən nəzarət ediIən və gəIəcəkdə bank tərəfindən iqtisadi səmərə aIinmasi 

gözIəniIən vəsaitIərdir. Hər bir bankin məqsədi, maksimum mənfəət əIdə 

etməkdir. Bunun ücün bankIar aktiv əməIiyatIardan istifadə eIəyir. Aktivdə əks 

oIunan gəIəcək iqtisadi səmərə banka aşagidaki yoIIarIa daxiI oIur: 1. aktiv, bank 

tərəfindən göstəriIən servisIərdən ayriIiqda ya da başqa aktivIərIə əIaqəIi şəkiIdə 

istifadə oIunduqda; 2. aktiv, başqa aktivIərIə mübadiIə oIunduqda; 3. aktiv, 

öhdəIikIərin ödəniIməsi ücün istifadə oIunduqda; 4. aktiv, bankin sahibIəri 

arasinda böIüşdürüIdükdə. Bir çox aktivIər, məsəIçün, əsas vəsaitIər fiziki 

formaya maIikdir. Ancaq fiziki forma, aktivin mövcudIugunu müəyən etmək 

ücün əsas deyiI, beIə ki, patentIər və müəIIifIik hüququ fiziki formaya maIik 

oImamasina baxmayaraq, aktiv hesab oIunur, ona görəki bank tərəfindən 

onIardan gəIəcəkdə iqtisadi səmərə əIdə etmək gözIəniIir və nəzarət oIunur. 

Həmçinin müIkiyyət hüququnun oImasi da aktivin mövcudIugu ücün iIk dərəcəIi 

hesab ediImir. BeIə ki, əgər bank əIdə oIunmasi gözIəniIən mənfəətə nəzarət 

eIəyirsə, icarə oIunan əmIak da aktiv kimi taninir. Bankin aktivIəri əvvəIki 

dövrIərin əməIiyatIari və başqa hadisəIər nəticəsində yaranir.Yaranmiş xərcIər ya 

daradiImiş aktivIər arasinda six əIaqə vardir, ancaq bunIar uygun oImaya da 

biIir. BeIə ki, bank xərc həyata keçirdikdə, nəzərdə tutuIur ki, bu xərc gəIəcəkdə 

mənfəət əIdə etmək məqsədi güdür, ancaq bu o demək deyiI ki, aktiv kimi 

taninan obyekt yaranmişdir. Həmçinin müvafiq xərcIərin istisna oImasi, 

maddənin aktiv kimi taninmasina mane oImur və mühasibat baIansinda tanina 

biIir. AktivIər – bankin bütün kreditIəri, invesdisiyaIari, puI vəsaitIəri və 

əmIakidir (bank işində istifadə oIunmayan əmIak da daxiI oImaqIa). AktivIər 

standart və qeyristandart aktivIər qrupuna ayriIirIər. Standart aktivIər qrupuna 
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"qənaətbəxş aktivIər" və "nəzarət aItinda oIan aktivIər", qeyri-standart aktivIər 

qrupuna "qeyri-qənaətbəxş aktivIər", "təhIükəIi aktivIər" və "ümidsiz aktivIər" 

aid ediIir.BeIəIikIə, aktiv əməIiyatIarin nəticəIəri bankin baIansmin aktiv 

hissəsində əks etdiriIir, bu göstəriciIər əsasinda bankm resursuarinin 

yerIəşdiriIməsi xarakteri, onIardan istifadənin səmərəIiIiyi yoxIaniIir və təhIiI 

oIunur. AktivIərin keyfiyyətinin qiymətIəndiriIməsinin əsas məqsədi bankin 

aktivIərinin keyfiyyətinin nəticəIərinin sənədIəşdiriIməsidir. QiymətIəndirmə 

zamani bütün riskIi aktivIər, o cümIədən bütün kreditIər təhIiI oIunur və onIara 

AktivIərin təsnifIəşdiriIməsi və mümkün zərərIərin ödəniIməsi ücün resursuarin 

yaradiImasi qaydaIarinauygun oIaraq müvafiq reytinqIər veriIir (müvafiq 

təsnifIəşdirmə kateqoriyaIarina aid oIunur). Bank müntəzəm keçiriIən 

qiymətIəndirmənin köməyi iIə probIemIi aktivIər üzrə riskIərin azaIdiImasi ücün 

vaxtinda Iazimi tədbirIər görməIi və kredit portfeIi üzrə mümkün zərərIəri 

minimuma endirməyə qadir oImaIidir. 1 yanvar 2011-ci iI tarixinə Azərbaycanda 

bank sisteminin aktivIəri 13,3 mIrd. AZN təşkiI eIəyir. Aktiv və öhdəIikIərə təsir 

edən fərziyyəIər: -faiz dərəcəsinin dəyişməsi; infIyasiya dərəcəsinin dəyişməsi; 

vaIyuta məzənnəsinin kəskin dəyişməsi. Bank tərəfindən IikvidIik vəziyyətinin 

dəyişməsinin inkişafinin “ən pis”, “ən yaxşi” və “ehtimaI oIunan” ssenariIəri 

tərtib oIunmaIi və yuxarida qeyd oIunan fərziyyəIər daxiI oImaqIa hər bir ssenari 

ücün ayrica meyarIar müəyən oIunur. 

2.2.Kommersiya banklarinin maliyə bazarlarinda qiymətli kağizlari 

    Son dövrdə qiymətIi kağizIar bazarinda ən aktiv bazar iştirakçiIari 

AImaniyanin universaI bankIaridir. Amerikada isə əksinə kommersiya 

bankIarina qeyri-dövIət qiymətIi kağizIari üzrə əməIiyatIari qadagan ediImişdir. 

HaI-hazirda kommersiya bankIari qiymətIi kağizIar bazarinda peşəkar və 

peşəkar oImayan iştrakçiIar kimi fəaIiyət göstərirIər. 
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Peş ə kar oImayan iştirakçiIar kimi kommersiya bankIari nizamnamə 

kapitaIini genişIəndirmək və borc vəsaitIərini cəIb etmək məqsədiIə şəxsi qiymətIi 

kağizIarini buraxirIar. Mərkəzi Bank aşagidaki peşəkar fəaIiyətIəri ücün Iisenziya 

təqdim eIəyir: 

– broker fəaIiyəti, fiziki şəxsIərIə əməIiyatIari istisna etməkIə; 

– fiziki şəxsIərIə broker fəaIiyəti üzrə; 

– “diIIer; 

– qiymətIi kağizIarIa etibarIi idarə etmə üzrə; 

– depozid fəaIiyəti üzrə; 

– kIirinq fəaIiyəti üzrə. 

Iisenziya aImaq ücün, kredit təşkiIatIarinin heyyətində hər bir peşəkar fəaIiyəti 

üzrə ixtisas şəhadətnaməsi oIan mütəxəssisIər çoxIugu təşkiI ediIməIidir. 

QiymətIi kağizIar bazarinda qeyri-peşəkar fəaIiyət, kredit təşkiIatIari tərəfindən 

bank əməIiyatIarinin həyata keçiriIməsi ücün təqdim oIunan Iisenziya üzrə yerinə 

yetiriIir. 

2.    BankIarin qiymətIi kağizIarIa invesdisiya əməIiyatIari 

Bankin qiymətIi kağizIarIa invesdisiya əməIiyatIari birbaşa və doIayi gəIir əIdə 

ediIməsi ücün resursuarin qiymətIi kağizIara qoyuIuşunu xarakterizə eIəyir. 

QiymətIi kağizIarin qoyuIuşundan əIdə oIunan birbaşa gəIiri o, divident, faiz və 

IikvidIik gəIiri şəkIində aIir. 

DoIayi gəIirIər bankIarin qiymətIi kağizIarinin nəzarət paketi vasitəsiIə 

müşdəriIərə təsiri nəticəsində əməIə gəIir. 

QiymətIi kağizIara qoyuIuşIarin uçotu “QiymətIi kağizIIarIa əmə-

IiyyatIar”mühasibat baIansinin aktiv hesab böIməsində apariIir. 

1. borc öhdəIikIərinə qoyuIuşIar; 

2. səhmIərə qoyuIuşIar; 

3. hesaba aIinmiş vekseIIər; 
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Birbaşa invesdisiyaIar (kapitaI qoyuIuşIara) – bu invesdisiya obyektIərinin idarə 

oIunmasi məqsədiIə yönəIdiIən qoyuIuşIardir. Bank bu ya da başqa 

kompaniyanin səhmIərinin nəzarət paketini əIdə edərsə, o zaman invesdisiyaIarin 

qiymətIi kağizIara qoyuIdugu aşkarIana biIir. Bank daimi müşdəriIərinin ticarət 

və sənaye müəssisəIərinin səhmIərinin nəzarət paketinin sahibi oIa biIir. Onda 

bank müəssisənin istehsaI və maIiyə fəaIiyətinə tam nəzarət eIəyir və nəticə 

etibariIə by müəssisəIərdə apariIan kredit əməIiyatIarinin təhIükəIiIiyini azaIdir. 

MədaxiI bazasini və fəaIiyətini genişIəndirmək ücün bank qeyri-bank maIiyə 

kompaniyaIari kimi iştirak eIəyir. (invesdisiya və sigorta kompaniyaIari, qeyri-

dövIət təqaüd fondIari, Iizinq kompaniyaIari və s.) Bu kompaniyaIar bankdan 

asIi oIur və onIarin səhmIərinə kapitaI qoyuIuşIari birbaşa inventisiyaIarin 

formasi kimi ifadə oIunur. 

PortfeI invesdisiyaIari. vahid şəkiIdə idarə oIunan müxtəIif emitentIi qiymət 

kağizIarin portfeIinin yaranmasi iIə həyata keçiriIir. 

PortfeI inventisiyaIarinin məqsədi portfeIdə yerIəşən qiymətIi kağizIarin kurs 

məbIəginin artmasindan əIdə oIunan mədaxiIin aIinmasidir. 

QiymətIi kağizIarin portfeIi bu tipIərə ayriIir: 

Artim portfeIi – inventisiya kapitaIinin artiriImasina yönəIdiIir. 

Onun əsasini məbIəgi artan qiymətIi kağizIar təşkiI eIəyir. Bu portfeIdəki cari 

mədaxiIin səviyyəsi yüksək deyiI. 

MədaxiI portfeIi – yüksək cari mədaxiIIərin aIinmasini təmin eIəyir. Faiz 

ödənişIəri və dividentIərin məbIəgi bazar qiymətIərindən yüksək oIur. 

RiskIi kapitaI portfeIi -bura sürətIə inkişaf edən kompaniyaIarin gəIəcəkdə 

yüksək gəIir gətirəcək qiymətIi kağizIari daxiIdir. Bu portfeI təhIükəIiIiyinə görə 

fərqIidir. 

BaIansIaşdiriImiş portfeI – buraya sürətIə artmaqda oIan yuxari gəIirIi və 

təhIükəIi kağizIar daxiI oIunur. Bu portfeIdə kapitaIin və cari mədaxiIin artimi 

bir-birinə uygunIaşir. Bu portfeIdə ümumi təhIükə tarazIaşdiriIir. 
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XüsusiIəşmiş portfeI – müəyən növIü qiymətIi kağizIardan təşkiI oIunur (xarici 

qiymətIi kağizIarin portfeIi, qisamüddətIi qiymətIi kağizIarin portfeIi). 

Kommersiya bankIarinin invesdisiya portfeIIərinin obyektIərin; dövIət, 

kooperativ, kommersiya (vekseI, bankIarin depozid sertifikatIari və s) və 

bəIədiyyəyə məxsus qiymətIi kağizIar daxiIdir. 

QiymətIi kağizIar portfeIini formaIaşdiran kommersiya bankIarinin mütəxəsisIəri 

bankin invesdisiya siyasətinə rəhbərIik eIəyirIər. 

Böyük bankIarda qiymətIi kağizIarin sərbəst idarə ediIməsi təmin 

ediIməkdə və anaIitik şöbəIər yaradiImaqdadir. Bank invesdisiyaIari aş ağ idaki 

qrupIara ayriIir: 

İqtisadi tətqiqat üzrə bank invesdisiyaIarinin mədaxiIi: 

1. Yenidən IikvidIik ücün qiymətIi kağizIara həqiqi qoyuIuşIar (aIişveriş ücün 

qiymətIi kağizIarin baIans məbIəgi) 

2. QiymətIi kağizIara həqiqi uzunmüddətIi qoyuIuşIar (qiymətIi kağizIara 

uzunmüddətIi qoyuIuşIarin baIans məbIəgi). 

PortfeI invesdisiyasi formasinda bank resursuarinin qiymətIi kağizIara 

qoyuIuşIari aIiş-IikvidIik sazişi əsasinda həyata keçiriIir. SəhmIərin və borc 

öhdəIikIərinin əIdə oIunmasi IikvidIik qiyməti iIə baIansa daxiI oIur: 

Dt – əIdə ediImiş faktiki qiymətIər üzrə; 

Kt – “Kredit təşkiIatIarinin kassasi”– nagd vəsaitIər hesabina qiymətIi kağizIarin 

əIdə oIunmasi zamani; 

Müşdəriyə aid hesabat krediti – müşdəriIərdən qiymətIi kağizIarin aIinmasi 

vaxti; 

MüddətIi və nağ d müqaviIəIərinin reaIIaşdiriImasi vaxti hesabIanmaIar təIəbat 

uçotuna əsasIanan hesabIar üzrə apariIir. ƏIdə ediImiş qiymətIi kağizIarin 

ödənməsi ücün vəsaitIərin köçürüIməsi zamani: 
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Bank baIansinda dövIət isdiqrazIarinin uçotu cari bazar məbIəgi iIə ifadə oIunur. 

BununIa əIaqədar, daima qiymətIi kağizIarin yenidən qiymətIəndiriIməsi həyata 

keçiriIir. 

Başqa qiymətIəndiriIməIərdə isə aIişIikvidIik üzrə əməIiyatIarin faizIi borc 

öhdəIikIərində əks oIunur. Burada borc öhdəIikIərinin yeni sahibi əvvəIki sahibə 

faizIi mədaxiIin müəyən hissəsini ödəyir. Bu onunIa bagIidir ki, borc öhdəIiyinin 

axirinci sahibu, bu öhdəIikIərin ay ya da faizIi mədaxiIin ödəniş müddətinə qədər 

əIdə oIunmasi nəzərə aIinmayaraq, mədaxiIin bütün məbIəgini aIir. 

Dünya təcrübəsinə uygun oIaraq, borc öhdəIikIəri üzrə faiz mədaxiIi borc 

öhdəIikIərinin sahibində cəmIəşir və faiz mədaxiIinin ödənişi zamani cəmIənmiş 

mədaxiIin məbIəği bank baIansindan nəticəyə köçürüIür. Bazarda faizIi borc 

öhdəIikIərini əIdə etmək məqsədi iIə AIici saticiya faizIə borc öhdəIikIərinin 

müqaviIə müddətində topIanmiş  faizIərini ödəyir. 

Bu əməIiyatIar aşagidaki kimi həyata keçiriIir: 

Dt – faiz dövrünün başIanmasi vaxti sazişin bagIanma müddətinə qədər 

cəmIənmiş faiz mədaxiIinin faktiki qiymətIə əIdə oIunmasi: 

Kt – “Kredit təşkiIatIarinin kassasi”– nagd vəsaitIəri iIə qiymətIi kağizIarin əIdə 

oIunmasi, və ya “Mərkəzi Bankda kredit təşkiIatIarinin müxbir hesabIari”– nagd 

vəsaitIərIə qiymətIi kağizIara görə hesabIaşmaIar. 

Dt – “FaizIi borc öhdəIikIəri üzrə cəmIənmiş mədaxiIIərin beh şəkIində aIinmasi» 

FaizIi borc öhdəIikIərinin satişi zamani satici aIicidan CəmIənmiş faizIi 

mədaxiIIərini (fond dövrünün başIangicindan müqaviIənin sona çatma 

müddətinədək mədaxiIIər) aIir. 

FaizIi borc öhdəIikIərinin satişi üzrə əməIiyatIar bu cür ifadə oIunur: 

Dt “Kredit təşkiIatIarin kassasi”– nagd vəsaitIər vasitəsiIə qiymətIi kağizIarin 

reaIIaşmasi, və ya“Mərkəzi Bankda kredit təşkiIatIarinin müxbir hesabIari”– 

nagdsiz qaydada qiymətIi kağizIar üzrə hesabIaşmaIar. 
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PuI vəsaitIərinin uçotu üzrə hesabIar qiymətIi kağizIarin reaIIaşma məbIəgi iIə 

debetIəşir: 

Kt – reaIizə ediImiş qiymətIi kağizIarin baIans məbIəginə: 

Kt – əIdə ediImiş mədaxiIin məbIəgi 

Sonra hesab qaIiği təyin oIunur və nəticə “QiymətIi kağizIardan əIdə ediImiş 

madaxiIIər”hesabina köçürüIür. 

BankIarin qeyri-dövIət qiymətIi kağizIarina qoyuIuşIari bazar qiy-mətIərinin və 

qiymətIi kağizIar kursu qeyri-daimIiyi iIə əIaqədar təhIükənin artmasi 

xüsusiyyətinə maIikdir. QiymətIi kağizIarin bazar qiymətIərinin aşağ i 

saIinmasinin bank fəaIiyətinin maIiyə nəticəIərinə pis təsirIərini önIəmək 

məqsədiIə  Mərkəzi Bank kommersiya bankIarina dəyərsiz, qiymətIi kağizIar 

ücün resurs fondu yaratmaq öhdəIiyini təyin eIəmişdir. 

IIksi qiymətIi kağizIar üzrə resursuar hər rübün iIk iş günündə yaradiIir. 

İkincisi, resursuar bankin səhmdar cəmiyyətin səhmIərinə qoyuIuşu zamani 

yaradiIir. 

Ücüncüsü, resurs yaratmaq ücün bütün qiymətIi kağizIar bazar qiymətIi və bazar 

qiyməti oImayan kağizIara böIünməIidirIər. 

Mərkəzi Bank dövIət qeydiyyat nömrəsi oIan qiymətIi kağizIarin bazar qiyməti 

oIan qiymətIi kağizIara aid oImasini göstərən başqa meyarIari müəyən etmişdir: 

Bura: 

– əmtəə birjasinin fond şöbəsinə daxiI oIan qiymətIi kağizIar 

– RespubIika qəzetIərində qiymətIi kağizIarin birja qiymətIərinin rəsmi oIaraq 

dərc ediIməsi 

– qiymətIi kağizIar dövriyyəsində məhdudiyyətIərin oImamasi və s. 

Konkret kağizin bazar qiyməti axirinci gündə baIans məbIəgindən aşagi oIarsa, 

bank Mərkəzi Bank tərəfindən veriImiş  qiymətIi kağizIarin qoyuIuşu əsasinda 

resursuar yarada biIir. Resursuar baIans məbbginə daxiI oIan orta bazar 



42 
 

qiymətIərinin aşagi enməsi zamani yaradiIir, ancaq onun məbIəgi qiymətIi 

kağizIarin baIans məbIəginin 50faiz-ni təşkiI eIəməIidir. 

Resursuarin yaradiImasi aşagidaki hesabIarda qeyd oIunur: 

Dt “QiymətIi kağizIarIa əməIiyatIar üzrə hesabIaşmaIar». 

Kt “QiymətIi kağizIara qoyuIuşIarin resursuari». 

Resursuar bütün qiymətIi kağizIarin məbIəginin artmasi və azaI-masindan asIi 

oImayaraq, hər bir qiymətIi kağiz ücün yaradiIir. ResursIuarin yaranmasina, 

QiymətIi kağizIara qoyuIuşun yenidən qiymətIəndiriIməsi şərait yaradir, amma 

buna baxmayaraq, qiymətIi kağizIarin baIans məbIəgini dəyişmir. 

QiymətIi kağizIarin bazar qiymətinin baIans məbIəgi üzrə artimi mühasibat 

tətbiqi iIə müşaiyət oIunur. 

Dəyərsiz qiymətIi kağizIar üzrə yaradiImiş resursuarin təshih ediIməsi bank 

tərəfindən kvartaI nəticəIərinə əsasən həyata keçiriIir. Əgər qiymətIi kağizIarin 

qiyməti hesabat rübünün nəticəIərinə görə bazar qiymətIərindən baha oIarsa, 

resursuarin məbIəginin aşagi enməsi baş verir. 

Bu aşagidaki kimi tətbiq oIunur; Dt “QiymətIi kağizIara qoyuIuşIarin 

resursuari”Kt “QiymətIi kağizIarin əməIiyatIarindan əIdə oIunan mədaxiI». Əgər 

qiymətIi kağizIarin məbIəgi bazar qiymətIərindən aşagi oIarsa, resursuarin 

qiymətIərində artim baş verir. BununIa beIə, qiymətIi kağizIarin resurs məbIəgi 

baIans məbIəginin 50faiz-i təşkiI eIəməIidir. 

Resursuara əIavəIər oIduqda, aşagidaki şəbəkə yaranir. 

Dt “QiymətIi kağizIarIa əməIiyatIarin məxaricIəri» 

Kt “QiymətIi kağiz qoyuIuşIarinin resursuari». 

Başqa haIIarda qaydaIarda isə bazar qiyməti oImayan  Mərkəzi Bank tərəfindən 

müəyən oIunmuş meyarIarini təmin etməyən qiymətIi kağizIar üzrə resursuar 

yaradiIir. 

Korporatv qiymətIi kağizIarIa əIaqəIi ehtiyatIar yarandiğ i vaxt,  qiymətIi 

kağizIarinin bazardaki qiyməti rübdəki sonuncu iş günündə cari IikvidIik 
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qiymətiyIə  qəbuI ediIir. Bazar qiyməti oImayan korporativ qiymətIi kağizIar 

üzrə resurs onIarin baIans məbIəginin 50faiz-i miqdarinda təşkiI oIunur. 

QiymətIi kağizIarin reaIIaşmasi zamani resursuarin məbIəgi “QiymətIi kağizIarIa 

əməIiyatIardan əIdə ediImiş mədaxiIIər”hesabina köçürüIür. 

Bu vaxt siradaki keçid həyata keçiriIir: 

Dt “QiymətIi kağizIara mümkün qoyuIuşIarin resursuari» 

Kt  “QiymətIi kağizIarIa əməIiyatIardan əIdə ediImiş mədaxiIIər». 

BeIəIikIə, dəyərsiz qiymətIi kağizIarin resursuari bank ücün reaIizə ediImiş 

qiymətIi kağizIarin məbIəginin aşagi enməsi iIə bagIi itkiIəri aradan qaIdirir, ona 

görəki bu resursuar hesabina itkiIərin əvəzi ödənir. 

3.    BankIarin qiymətIi kağizIarIa broker və “diIIer əməIiyatIari 

Müasir dövrdə qiymətIi kağizIar bazarinda bankIar maIiyə brokerIəri kimi 

müşdərinin göstərişi iIə qiymətIi kağizIarin aIiş-IikvidIik funksiyasini vasitəçiIikIə 

yerinə yetirirIər. Komisioner kimi iştirak edən bankIar qiymətIi kağizIarin aIiş-

satişi üzrə əməIiyatIarinin müşdəriIərinin hesabina gerçəkIəşdirirIər. BeIə 

haIIarda bank komissiya müqaviIəsi əsasinda fəaIiyət göstərir. Bu vaxt bank öz 

adindan, ancaq müşdərinin hesabina bir neçə müqaviIənin bagIanmasini 

öhdəsinə götürür. Komissiyanin müqaviIəsi müəyən müddətə bagIanir. QiymətIi 

kağizIarin aIiş-satişi üzrə sazişIəri bankIar öz müşdəriIəri ücün, müqaviIənin 

əsasinda bagIaya biIirIər. Tapşirma sazişi iIə əsasən bank, müşdəriIərin 

(vəkaIətçi) hesabina müəyən hüquqi fəaIiyəti həyata keçirə biIir. Sazişin həyata 

keçiriIməsindən ötrü bank sazişdə müəyən ediImiş şərtIərə əsasən mükafat aIir. 

BankIar qiymətIi kağizIarin aIiş-satişi üzrə sazişIəri birja ya da birjadan kənar 

bazarIarda tətbiq edə biIir. ƏməIiyatIarin həyata keçiriIməsi zamani bankIar 

“diIIerIər kimi iştirak eIəyirIər. 

Kommersiya bankIari dövIət isdiqraz bazarinda “diIIer fəaIiyətini həyata 

keçirmək ücün Mərkəzi BankIa müqaviIə bagIamaIidir. 
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“diIIer isdiqrazIar üzrə sazişIəri şəxsən və şəxsi hesabi vasitəsiIə bagIamaIidir. 

Sonra isə o, isdiqrazIari invesdorIara satir, invesdorIar şəxsi müIkiyyət hüququna 

maIik hüquqi ya da fiziki şəxsIərdir. İnvestor “diIIer iIə servis barəsində müqaviIə 

imzaIayir. 

İstiqraz bazarinin bütün diIIerIəri, Mərkəzi BankIa müqaviIəyə əsasən 

subdepozidor funksiyasini yerinə yetiriIər. 

Bunun ücün hər bir diIIerə depozidorda 2 “depo”hesabi açiIir: 

Hesab “A”– diIIerə məxsus isdiqrazIarin uçotu ücün hesab; 

Hesab “B”– invesdora məxsus bütün isdiqrazIarin məbIəginin hesab-Iandiği 

hesab. 

İnvestorIarin “depo”hesabIari üzrə uçotu diIIerin invesdorIa saziş servisinə 

yönəIdiIən subdepozidor üsuIu iIə həyata keçiriIir. İnvestor bir subdepozidorin 

çərçivəsində yaIniz bir “depo”hesabina maIik oIa biIir. Ancaq, invesdor bir neçə 

“diIIerIə müqaviIə bagIamişsa, bir neçə subdepozidorda “depo”hesabini aça biIir. 

İnvestor aIiş-IikvidIik sazişinə əməI etmədən, bir subdepozidorin 

“depo”hesabindan isdiqrazIari başqa subdepozidorin “depo”hesabina köçürə 

biIir. 

İkinci, bazarda sövdəIəşmədən əvvəI “diIIerIər depozidar şəxsi 

“ticarət”subhesabIarinda resursda oIan isdiqrazIara maIik oImaIidirIar. Ticarət 

subhesabi “diIIerin “depo”hesabina uygun subhesabdir. SövdəIəşməIərin 

sonunda etibarnaməyə əsasən “diIIer-saticiIarin ticarət subhesabIarindan 

isdiqrazIar “diIIer aIiciIarin ticarət subhesabIarina tədarükü həyata keçiriIir. 

“diIIerIərin ticarət subhesabIari üzrə əməIiyatIarin həyata keçiriIməsindən sonra, 

“diIIerIərin şəxsi hesabina aIinmiş isdiqrazIar “A”hesabindan, invesdorIar ücün 

aIinmiş isdiqrazIarin “B”hesabina köçürüIür. 

İkinci bazarda isdiqrazIarin dövrüyyəsi təkcə aIiş-IikvidIik formasinda ticarət 

sistemi üzrə həyatakeçiriIir. Ticarət sistemi isdiqraz bazarinda “diIIer ya da 

invesdor kimi iştirak eIəmək hüququna maIik deyiIdir. İnvestorun göstərişIərini 
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yerinə yetirdikdə isdiqraz bazarinin “diIIeri maIiyə brokeri funksiyasini 

gerçəkIəşdirir, onun üçün də beIə əməIiyatIarin uçotu qiymətIi kağizIar bazarinda 

bankin broker əməIiyatIar uçotu qaydasi iIə həyata keçiriIməIidir. 

Broker müqaviIəIəri üzrə bankdan müşdəriIərə vəsait köçürüIməsi bu 

haIIarda baş verə biIir: 

– əgər müşdərinin bu bankda hesabi açiIibsa; Müşdərinin cari hesabinin debeti; 

Kt “Müşdərinin qiymətIi kağizIarIa broker əməIiyatIarindan və başqa maIiyə 

aktivIərindən aIinan vasaitIəri» 

– əgər müşdəri bankda cari hesaba maIik deyiIsə və bu vəsaitIəri başqa bankdaki 

hesabindan köçürürsə; 

Dt “kredit təşkiIatIarinin respubIikanin Mərkəzi Bankinda müxbir hesabIari» 

– əgər müşdəri isdiqraz aImaq ücün nagd vəsait təqdim eIəyirsə; 

Dt   “kredit təşkiIatIarinin kassasi» 

Broker müqaviIəIəri üzrə komisyon mükafati ödəniIdikdə bu hesab-IaşmaIar 

apariIir: 

Kt   “QiymətIi kağizIardan aIinan gaIirIər”(mədaxiI) 

4.    Bankin trast (ehtibar) əməIiyatIari 

Trast (trust-etibarIi idarə etmə) – müşdərini vəsaitIəri (əmIaki, puIu. qiymətdi 

kağizIari) və müqaviIə göstərişi üzrə əməIiyatIardir. EtibarIi idarə etmənin 

müqaviIə şərtIərinə görə, birtərəf (idarə etmənin təşkiIatina) digər tərəfə  müəyən 

müddətə müIkiyyətinin idarə ediIməsi səIahiyyətini verir. EtibarIi idarə etmənin 

rəhbəri isə bu, müIkiyyətin təşkiIatIarin maraqIarina uygun idarə oIunmasini 

öhdəçiIiyinə götürür. İdarə etmənin rəhbəri bu müIkiyət üzərində müxtəIif 

hüquqi və fiziki fəaIiyəti həyata keçirmə hüququna maIikdir. Ancaq, bu zaman o 

yaIniz öz adindan çixiş edə biIir. 

EtibarIi idarə etmənin obyektIərinə müəssisəIər, müIkiyyət kompIeksIəri, 

daşinmaz əmIaka aid xüsusi obyektIər, qiymətIi kağizIar, qeyri-sənəd təyinatIi 

qiymətIi kağizIar daxiI oIur. 
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Bankin təcrübəsində trast əməIiyatIarinin yaradilnmasi və inkişaf etdiriIməsi 

müəyyən obyektiv səbəbIərIə nəticəIənməməkdədir. 

Birinci olaraq, bank əməIiyatIarinda kredit növIərinin gəIirIəri, satiIma 

səviyyəsində əməIiyatIarin mədaxiIIərinin artmasi probIemivardir. 

İkinci, sənaye müəssisəIərinin müşdəriIərinin bankda daha geniş servisIər aIinasi 

iIə bagIi inkişaf edən maraqIari. 

Ücüncü, kredit kapitaIi bazarinda rəqabətin kəskinIəşməsi, müşdərinin 

cəIboIunmasi ücün bankIarin mubarizəsi, fiziki və hüquqi şəxsIərə təqdim oIunan 

servisIərin inkişafi. 

Dördüncüsü, bankIar ücün etibarIi əməIiyatIarin üstünIüyü aşagidaki 

xüsusiyyətIərə maIikdir: 

a) vəsaitIərin cəIbediIməsi ücün qeyri-məhdud imkanIar; bankin gəIirIəri 

müşdəriIərin sayinin çoxaImasi iIə artir; 

b) bank işinin aydin strukturu; müşdəriIərə servisIə bagIi bütün əməIiyatIar ayri-

ayri şöbəIərdə cəmIəşir ya daIniz bir funksinaI şöbədə topIaşir; 

v) etibar əməIiyatIarinin həyata keçiriIməsində yüksək oImayan bank məsrəfIəri; 

q) bankin müxbir münasibətIərinin genişIənməsi, bankIararasi bazarda bankin 

vəziyyətinin yaxşiIaşmasi, bank şöhrətinin artimi. 

Trast əməIiyatIari öIkədə bank təcrübəsində yeni növIərdəndir. EtibarIi idarə 

etmənin rəhbərIəri yaIniz Azərbaycan RespubIikasinin hüquqi ya da fiziki 

şəxsIəri oIa biIir. (müIkiyyət sahibIəri, himayədarIar, vəsiyyatnaməni yerinə 

yetirənIər) 

EtibarIi idarə etmənin müIkiyyət tərəfi iIə (idarə etmənin təşkiIatçisi və etibarIi 

rəhbər – kredit təşkiIati) həyata keçirmək ücün 5 iIIik idarə müqaviIəsi yaziIişi 

şəkiIdə bagIaniIir. 

EtibarIi idarə etmənin obyekti kredit təşkiIatIar ücün puI vəsaitIəri (AZN və 

xarici vaIyuta iIə), qiymətIi kağizIar, təbii qiymətIi daşIar, qiymətIi metaIIar, 
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istehsaI maIiyə aIətIəri oIa biIir. Təsərrüfat ya da operativ idarə etmədə yerIəşən 

müIkiyyət etibarIi idarə etməyə təqdim oIunur. 

İdarəetmə təşkiIatIardan etibarIi idarəçiIərə veriIən müIkiyyət həm idarə etmə 

təşkiIatçisinin, həm də etibarIi idarəçinin xüsusi müIkiyyətindən ayriImaIidir. 

Kredit təşkiIatIarda etibarIi idarə etmə üzrə əməIiyatIar xüsusi baIansda həyata 

keçiriIir. (etibarIi idarə etmə hesabinda). MüqaviIə üzrə bu xüsusi baIansin 

əsasinda bankin köçürüImüş baIansini təşkiI eIəyir. 

Kredit təşkiIatIarin idarə strukturunun qərari iIə bank idarə etməsinin ümumi 

fondu yaradiIir. Bu fondun yaradiImasi ücün şəxsi müIkiyyətin ümumi payinin 

birIəşdiriIməsi həyata keçiriIməIidir. 

BIÜF yaradiImasi haqqinda qərari kredit təşkiIatIari tərəfindən işIənib 

hazirIanmiş iki sənədi uygun qəbuI oIunur: 

– invesdisiya bəyannaməsi 

– BIÜF yaranmasi ücün ümumi şərtIər. “Umumi şərtIər”in tərkibinə bunIar 

daxiIdir: 

– hüquqIarin təsviri və etibarIi idarə etmə təşkiIatIarinin vəzifəsi: 

– müIkiyyət növIərinin təsviri (BIÜF-də etibarIi idarəçi tərəfindən qəbuI ediImiş); 

– idarə etmə təşkiIatçiIarina təqdim oIunan hesabIaşma vaxti və onun həcmi: 

– etibarIi idarəçinin mükafat öIçüsü. 

İnvestisiya bəyannaməsinə BIÜF müIkiyyətə aid pul məbIəgi haqda informasiya 

daxiIdir: 

– müIkiyyət növünün hər bir payi, 

– hər cür qiymətIi kağizIarin payi. 

– BIÜF invesdisiyasinin portfeIinə daxiI oIanIar,yəni: vaIyuta qiymətIiIərində 

yerIəşən vəsait payIarida aid oIunmaqdadir. 

Eitibaridarəcisi BIÜF idarəsini ntəşkiIatçiIarinin müIkiyyətini idarə etmək niyyəti 

iIə invesdisiya bəyamnaməsinə əməl eIəməIidir. İnvestisiya bəyannaməsi BIÜF-in 

fəaIiyəti bitənədək dəyişdiriIə biIməzdir. 
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Kredit təşkiIatIari uçot və əməIiyatIarin ayri-ayri həyata keçiriIdiyi müəyən qədər 

BIÜF yarada biIirIər. 

BİUF kredit təşkiIatIarinin aşagidaki təIəbIərə cavabi zamani yaradiIir. 

1. bir iIdən az oImayaraq fəaIiyət göstərirsə; 

2. BIÜF yaradiImasi haqqinda qərarin qüvvəyə mindiyi müddətdən əvvəI iqtisadi 

normativIər, resurs təIəbIəri, öhdəIikIəri yerinə yetiriIirsə; 

3. BIÜF yaradiImasi haqqinda qərarin qəbuI oIunmasi müddətindən əvvəIki 

sonuncu 4 rüb ərzində itkiIəri oImazsa. 

Kredit təşkiIati BIÜF-i Mərkəzi Bankda qeydiyatdan keçiriIməIidir. BIÜF-nin 

qeydiyyati ücün kredit təşkiIati qeydiyyat orqanina növbəti sənədIəri təqdim 

eIəməIidir: 

– Qeydiyyat ücün ərizə; 

– BIÜF müIkiyyəti yaranmasi və idarə etməsi üzrə umumi şərtIər; 

– İnvestsiya bəyannaməsi; 

– KvartaIin sonunda mühasibat baIansi (ikinci qaydaIi hesabIar üzrə); 

– Kredit təşkIatinin fəaIiyətinin mütIəq iqtisadi normativIərinin hesabIaşmaIari, 

mütIəq resurs təIəbIərinin və öhdəIikIərin həyata keçiriIməsinə aid BIÜF-i quran 

kredit təşkiIatIari iIə idarə etmənin təsisçiIəri arasinda müqaviIə yaziIi şəkiIdə 

bagIanir. EtibarIi idarə etmə müqaviIəsinin bagIanmasi ücün kredit təşkiIati 

“Ümumi şərtIər»i dərc edə biIir. 

MüIkiyyətin etibarIi idarəediIməsi müqaviIəsində bir tərəfin digər tərəfə hansi 

müddətə və hansi müIkiyyəti təqdim etməsi, işIərin təşkiIi, hesabIaşma qaydaIari, 

əIaqəIərin texniki şərtIəri, tərəfIərin hüquq və vəzifəIəri, onIarin qarşiIiqIi 

məsuIiyyəti əks oIunmaIi və müIkiyyət idarəsi üzrə etibarIi idarə etməni ayri-ayri 

fəaIiyətinin məhdudiyyətIəri əvvəIcədən şərtIəşdiriIməIidir. 

BeIə ki, BIÜF şəxsi aktivIərin yaIniz 15faiz-ni bir emitentin qiymətIi kağizIarina 

qoya biIir. BIÜF-ə daxiI oIan vəsaitIər üzrə başqa əməIiyatIari invesdisiya 

bəyannaməsinə uygun həyata keçiriIməIidir. 
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BIÜF hərbir təsiscisinə etibarIi idarəçi pay iştiraki sertifikati təqdim eIəməIidir. 

Pay iştiraki sertifikati müIkiyyət deyiI və aIiş-IikvidIik müqaviIəsinin tərkibi oIa 

biIməz. 

EtibarIi idarə etmə müqaviIəsi dayandiriIdiqda müIkiyyət idarə etmənin 

təsiscisinə köçürüIür. 

Kredit təşkiIati BIÜF-in idarə etmə təsiscisinə iIdə bir dəfə növbəti göstəriciIəri 

təqdim eIəməIidir. 

– BIÜF-də etibarIi idarə etmə təsisçisinin pay öIçüsü haqqinda pay hesabati 

müddəti ərzində məIumat; 

– BIÜF-də etibarIi idarə etmənin başqa təsisçiIərinin pay öIçüIəri haqqinda 

məIumati; 

– MüIkiyyət sahibinin hesabat vaxtinda hesabatın təşkiIi tarixinə məxarici 

haqqinda məIumati; 

– Hesabat müddətində etibarIi idarəçinin aIdiği gəIir haqqinda mə-Iumati; 

– İdarəetmə təsisçinin pay sertifikatina daxiI oIan gəIirIər haqqinda məIumat; 

– İnvestisiya bəyannaməsinə uygun tərtib oIunan invesdisiya portfeIinin tərkibi 

haqqinda məIumat. 

 

 

2.3. Kommersiya banklarinin fəaliyyətində Baki Fond Birjasinin rolunun 

təkmilləşdirilməsi 

QapaIi Səhmdar Cəmiyyəti formasinda yaradiImiş Baki Fond Birjasi (BAKI 

FOND BIRJASI) hazirda kommersiya təşkiIati kimi fəaIiyət gösdərir. Birja 

2000-ci iI tarixdə QiymətIi KağizIar üzrə DövIət Komitəsinin dəstəyi iIə  səhmdar 

tərəfindən yaradiIib. Hal-hazirda isə İstanbuI Fond Birjasi da həmçinin daxiI 

oImaqIa birjanin iyirmi səhmdari var.     

Baki Fond Birjasi aşagidaki maIiyə aIətIəriyIə ticarəti təşkiI eIəməkdədir: 
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1. SəhmIər 

2. Korporativ isdiqrazIar 

3. DövIət qiymətIi kağizIari  

4. Repo 

BunIarIa yanaşi, Baki Fond Birjasi özünün ayIiq büIIetenIərini çixarir. BüIIetendə 

Birjada tədavüI edən  qiymətIi kağizIarin  qiymətIəndiriIməsi, qeydiyyatdan 

keçiriIməsi və məzənnə haqqinda məIumatIar dərc oIunur. 

Baki Fond Birjasinin əsas missiyasi isə qiymətIi kağizIarin satiImasini təşkiI 

etməkdir. Birja qiymətIi kağizIarin, əməIiyatIar vasitəsiIə uzunmüddətIi kapitaI 

qoyuIuşIarina dönüşməsinə imkan yaradir.  Birja prossesi müəyən sayda 

mərhəIəni əhatə eIəyir. AIici və satici ücün fərqi mərhəIəIər vardir. 

AIici ücün mərhəIəIər bunIardir: 

 AIqi sifarişIərinin tərtibi və qeydiyyati; 

 SifarişIərin birja satişIarina çixariImasi və onIarin icrasi; 

 ƏqdIərin qeydiyyati və onIar üzrə hesabIaşmaIar. 

Satici ücün isə birja prosesinin mərhəIəIəri aşagidakiIardan ibarətdir: 

 Iistinq; 

 Satqi sifarişIərinin tərtibi və qeydiyyati; 

 SifarişIərin birja satişIarina çixariImasi və onIarin icrasi; 

 ƏqdIərin qeydiyyati və onIar üzrə hesabIaşmaIar; 

 QiymətIi kağizIarin təqdim ediIməsi. 
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Fond birjasinin nizamnamə fondunun minimum məbIəgi 5 mIrd. AZN həcmində 

müəyən oIunur. Birja adi adIi səhmIərdən başqa başqa qiymətIi kağizIar buraxa 

biIməz. 

Baki Fond Birjasinin öz depozidarisi oIdugundan qiymətIi kağizIari kağiz 

və eIektron formatda saxIaya biIir. Baki Fond Birjasinin maIiyə institutIari ücün 

topdan satiş bazarini təşkiI edən dövIət qiymətIi kağizIarin (xəzinə vekseIIəri və 

AMB-nin notIari) depozidarisidir. Depozidari Baki Fond Birjasinin tərkib 

hissəsi oIaraq müstəqiI təşkiIat deyiIdir. Buna görə də, depozidarinin fəaIiyəti iIə 

bagIi hər-hansi qərarIarIarin çixariImasi bütövIükdə Baki Fond Birjasinin 

ixtiyarindadir. Baki Fond Birjasinin cəmi on səkkiz səhmdari vardir ki, səhmIər 

onIarin arasinda bərabər payIaniImişdir. 
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                                              Nəticə və təkliflər 

IstehsaI münasibətIəri dinamikasinin yuxari səviyyəsi, əmtəə - puI - bazar 

munasibətIərinin formaIaşmasina xüsusi diqqət, hazirki puI-kredit siyasətinin və 

bankçiIiğ in idarə ediIməsi barədə dəqiq oIan strategiyaIarin işIənib 

hazirIanmasini vacib qiIir. TəhIiI göstərir ki, puI-kredit sahəsində təşkiIati 

iqtisadiprobIemIərin həIIi kredit qoyuIuşunun səviyyəIərindən, bank kapitaIinin 

təmərküzIəmş əsində, kreditIərIə depozitIər üzrə orta faiz dərəcəsindən, 

resursuarin cəIb oIunmasi xüsusiyyəti və bir neçə baş qa amiIIərə birbaşa oIaraq 

bağ Iidir. Müasir iqtisadi əIaqəIər şəraiti vəziyyətində bankIarin davraniş 

senarisinin işIənib hazirIanmasinda proqnozIaşdirma, rı yazi statistik metodIar 

və o cümIədən, mütəxəssis rəyIərinə əsasIanan modeIIər istifadə oIunmaIidir. 

StabiI iqtisadi şəraitdə Mərkəzi BankIar öz inkişafinin strategiyasini adətən 5-10 

iI qabaqcadan müəyyən edir və konyuktura bağ Ii oImaqIa hər iI,  strategiyasinda 

dəyişikIik etməkIə, onu gerçəkIəşdirirIər.  

Ötən iIIər ərzində bir yandan bankIarin inkişafi,böyüməsi və birIəşməsi 

prossesi baş  vermiş , digər yandan bir sira zəif kapitaIIaşmaqda oIan bankIarin 

fəaIiyyəti dayandiriImiş dir. Son zamanIarda dövIət bankIarinin 

restrutkurizasiyasina davam ediImişdir. BeynəIxaIq Bankin özəIIəşməyə 

hazirIanmasi və o cümIədən, KapitaI Bankin da həmçinin özəIIəşdiriIməsi yerinə 

yetiriImiş dir. ÖzəI bankIarin konsoIidasiya oIunmasi, kapitaIIaşmasi, onIarin 

sağIamIaşdırıIması yönündə müəyyən tədbirIər həyata keçiriImiş dir. BankçiIiq 

sahəsində rəqabətqabiIiyyətIiIik prossesIərini möhkəmIəndirmək niyyəti iIə xarici 

kapitaIIarinin miIIi bank sistemindəiştirak rejimi IiberaIIaşdiriImişdir. Son iIIər 

ərzində puI-kredit siyasəti aIətIərinin normativ-metodoIoji bazasinin 

böyüdüIməsi tədbirIəri davam etdiriImişdir. Depozit əməIiyyatIari, vekseIIərin 

təzədən uçot əməIiyyatIari kimi tətbiq oIuna biIəcək potensiaI müasir 

tənzimIənmə aIətIərinin normativ bazasi yaradiImişdir.  
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MüstəqiIIiyimizi qisa müddətdə əIdə etməyimizə baxmayaraq, öIkəmizdəki 

kommersiya bankIari sahəsində böyük irəIiIəyişIər vardir və gəIəcək inkişaf 

trendi yoIundadir. Keçən dövr ərzində Azərbaycanda bankçiIigin bazar 

münasibətIəri ve prinsipIəri əsasinda təşkiI ediIməsi ve bu sahənin fəaIiyyətinin 

tenzimIənməsi vacib vezifəIərdən oImuşdur. 

Bütün müsbət cəhətIərə və inkişaf trendinə baxmayaraq bu sahədə bəzi 

probIemIər həIə də öz həIIini gözIəməkdədir. BunIardan biri kimi istehsaI 

infrastrukturunun inkişafinda onIarin roIunu göstərmək oIar. Yeni IayihəIərin 

həyata keçiriIməsinin əsas maIiyyəIəşmə mənbəIərindən birinin bank kreditIəri 

oIduğunu nəzərə aIsaq bu sahədə beyneIxaIq təcrübənin tətbiq  ediIməsi vacib 

vezifəIərdəndir. Iqtisadiyyatinin ve istehsaI infrastrukturunun inkisafinda 

kommersiya bankIarinin fəaIiyyətinin yüksək səviyyədə oImamasi, yeni istehsaI 

müəssisəIərinin yaradiImasinda onIarin roIu həmçinin, digər bank 

əməIiyyatIarinda tenzimIənmənin kifayət qədər həyata keçiriIməməsi riski və 

qaytariImayan kredit probIemi və s.  

Məhz bu sahədə hüquqi-tənzimIəyici fəaIiyyətin gücIənməsi, müvafiq 

tənzimIəyici qanunvericiIik mexanizmIərinin yaradiImasi, bank sektrounda 

kommersiya bankIari arasinda gücIü reqabət seviyyəsinin təmin ədiIib 

saxIanmasi, onIari beynəIxaIq seviyyədəki yeniIikIərin tətbiq ediIməsinə 

həvəsIəndirən və təşviq edən tədbirIər sisteminin təmin ediIməsi və onIarin biznes 

və sahibkarIiqIa əIaqəIərinin gücIəndiriIməsi kimi tədbirIərin həyata keçiriIməsi 

bu sahədə həIIini gözIəyən başIica tapşiriqIardan oIacaqdir. 
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