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1. Ümumi müddəalar 

1.1. Bundan sonra Bank adlanacaq “Günaybank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində risklərin idarə 

edilməsi siyasəti (bundan sonra Siyasət adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 

“Banklarda korporativ idarəetmə standartlarına tətbiqi Qaydalar”ı, “Risklərin idarə edilməsi üzrə 

Standart”ı, banklarda risklərin idarə edilməsinə dair Bazel Komitəsinin tövsiyələrinə və qabaqcıl 

təcrübələrə, habelə Bankın strateji planına uyğun hazırlanmışdır. 

1.2. Siyasətin əsas məqsədi risklərin idarə edilməsinin işinin təşkili,  tanınması 

(müəyyənləşməsi), qiymətləndirilməsi və reytinqi, ölçülməsi və idarə edilməsi,  risk üzrə hesabatlılıq, 

risk monitorinqi və nəzarətinin prinsiplərini, məsul strukturların və işçilərin vəzifə və öhdəliklərini, 

risklərin strateji və gündəlik idarə edilməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən etməkdən ibarətdir. 

1.3. Bankın ayrı-ayrı risklər üzrə siyasəti, səlahiyyət və limitlər, fövqaladə hallar planları bu 

sənəddə göstərilən prinsiplər və struktur əsasında ayrıca hazırlanır və Müşahidə Şurası tərəfindən 

təsdiq olunur. 

1.4. Bankda risklərin idarə edilməsi sistemlərinin qurulmasının başlıca məqsədi onları tanımaq 

və minimallaşdırmaqla, Bankın mənfəətliliyini təmin etməkdən ibarətdir. 

1.5. Bu sənədə əlavə və dəyişikliklər Bankın İdarə Heyətinin, Audit Komitəsinin, Bank nəzarəti 

orqanının təklifi və ya Müşahidə Şurasının  təşəbbüsü ilə Müşahidə Şurası tərəfindən edilə bilər. 

1.6. Bankda risklərin idarə edilməsi sahəsində bu sənəddə istifadə izahatı verilməyən terminlər 

Azərbaycan Mərkəzi Bankının normativ-hüquqi sənədlərində təsbit olunmuş mənalarda başa düşülür. 

2. Risklərin idarə edilməsi prinsipləri  

2.1. Bankın İdarə Heyəti risklərin idarə edilməsi zamanı aşağıdakı prinsiplərə riayət etməlidir: 

a. Bankın mənfəətlə işləməsini təmin etmək; 

b. Riskin ayrı-ayrılıqda deyil, bütöv bank üzrə vahid konsepsiya əsasında əlaqəli idarə etmək; 

c. Riski onu minimallaşdırmaq alətləri mövcud olduğu təqdirdə qəbul etmək və ya həmin risk 

üzrə itkiyə məruzqalma limiti müəyyənləşdirmək; 

d. Maliyyə riskləri üzrə maksimum diversifikasiyaları həyata keçirmək və cəmləşmələrə yol 

verməmək; 

e. Bütün müştəri və bankdaxili maliyyə əməliyyatlarında ən azı 3 mərhələ üzrə limitləşdirmə 

aparmaq; 

f. Bankın bütün əməliyyatlarını sənədləşdirmək; 

g. Siyasət, qayda, limit və  risklə bağlı bütün qərarlara vaxtaşırı yenidən baxmaq; 

h. Hər bir riskin tanınması, qiymətləndirilməsi, ölçülməsi, idarə edilməsi, hesabatlılıq və nəzarət 

üzrə konkret strukturları və müddətləri müəyyən etmək;       

i. Bankın bütün əməliyyat sahələrində icra ilə nəzarət funksiyalarını fərqli şəxslərə həvalə etmək; 

j. Riskin idarə edilməsi prosesində Bazel Komitəsinin prinsiplərini, Azərbaycan Mərkəzi 

Bankının normativ tələblərini və tövsiyyələrini əsas götürmək.  

2.2. Bizneslə bağlı bütün qərarlar riskin adekvat gəlirlə müşayiət olunması və banka, onun  

imicinə zərər vurulmaması əsasında qəbul edilməlidir.  

3. Risklərin idarə edilməsinin əhatə dairəsi  

3.1. İdarə Heyəti Bankın bütün məhsulları, xidmətləri, biznes prosesləri və bankın üçüncü 

tərəfləri  ilə əlaqədə ortaya çıxan bütün riskləri tanımalı, onlar haqqında dərhal Müşahidə Şurasına 

məlumat verməlidir. 

3.2. Bankın bütün işçiləri, investisiyalar, kompüter avadanlığı və proqram təminatı, o cümlədən 

prosedurlar və hüquqi münasibətlər üzrə ehtimal olunan bütün risklər tanınmalı, qiymətləndirilməli 

və idarə olunmalıdır. 

3.3. Ayrı-ayrı risk növlərinin başvermə ehtimalı az olsa belə, onların digər risk növlərinə qarşılıqlı 

təsiri və onlardan asılılığı  nəzərə alınmalıdır.  



4. Risklərə strateji yanaşma  

4.1. Bankda risklər aşağıdakı qruplara bölünür: 

a. Kredit riskləri qrupu; 

b. Likvidlik riskləri qrupu; 

c. Bazar riskləri qrupu; 

d. Əməliyyat riskləri qrupu; 

e. İmic riskləri; 

f. Stateji risklər. 

4.2. Ayrı-ayrı risklərə münasibətdə İdarə Heyəti Bankın strateji münasibətini əsaslandırmalı və 

Müşahidə Şurasına təqdim etməlidir. Risklərə münasibətdə İdarə Heyəti aşağıdakı strategiyalardan 

birini müəyyənləşdirməlidir:  

a. Riskə qapalı siyasət;  

b. Riskə bilərəkdən açıq olma siyasəti;  

c. Riskə məcburiyyətdən açıq olma siyasəti.  

4.3. Riskə qapalı siyasət. Bank aşağıdakı şərtlərin hamısı gözlənildiyi halda risk üzrə qapalı siyasət 

yeridir: 

a. Riski qəbul edib-etməmək tam olaraq, bankdan asılıdırsa; 

b. Bu riski minimallaşdırmaq alətləri mövcud deyilsə və riskin baş verəcəyi təqdirdə dəyə biləcək 

zərərin riskə məruzqalma limitləri çərçivəsindən çox olmaq ehtimalı varsa və risk baş vermədiyi  halda 

belə, qəbul olunan risk adekvat gəlirlə müşayət olunmursa.  

4.4. Riskə açıq olmaq siyasəti. Bank aşağıdakı şərtlərin hamısı gözlənildiyi halda riskə açıq olma 

siyasəti yeridir: 

a. Riski qəbul edib-etməmək tam olaraq, bankdan asılıdırsa; 

b. Riskin qəbulu Bankın normal fəaliyyəti üçün zəruridirsə; 

c. Riski ötürmək alətləri mövcuddursa və bu alətlər üzrə risklər idarə oluna biləndirsə və ya bank 

risk üzrə kapital ayırmağa hazırdırsa; 

d. Bu riskin baş verəcəyi təqdirdə dəyə biləcək zərər riskə məruzqalma limitləri çərçivəsindədirsə; 

e. Risk baş vermədiyi  halda, qəbul olunan risk adekvat gəlirlə müşayət olunursa.  

4.5. Riskə məcburiyyətdən açıq siyasəti. Bank riski qəbul edib-etməmək ondan asılı deyilsə, riskə 

məcburiyyətdən açıq siyasəti yeridir və riski minimallaşdırmaq üçün tədbirlər görür və\və ya bu 

tədbirlər kifayət etmədikdə, kapital ayırır.  

4.6. Ehtimal olunan itkiləri əldə olunan gəlirlərdən yüksək olan risklər yalnız Müşahidə Şurasının 

icazəsi ilə bankın strateji inkişafıyla bağlı olduqda qəbul oluna bilər.  

4.7. Ayrı-ayrı risklərə strateji yanaşmaya ən azı ildə bir dəfə yenidən baxılmalıdır.  

 

5. Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili  

5.1. Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili Azərbaycan Mərkəzi Bankının korporativ idarəetmə 

standartlarına əsasən aşağıdakı kimi müəyyən olunur:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2. Bankda bütün strukturlar və işçilər risklərin idarə edilməsi prosesində  iştirak edirlər. 

5.3. Strukturların risklərin idarə edilməsindəki rolu, hüquq və vəzifələri onların əsasnamələrində, 

işçilərin vəzifələri isə onların vəzifə təlimatlarında göstərilir.  

5.4. Funksional struktur bölmələri öz əsasnamələrində və risk xəritəsində göstərilmiş vəzifələri  

yerinə yetirməlidirlər. 

5.5. Bankın işçilərinin bu Siyasətin yerinə yetirilməsi üzrə vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

a. Risklərin idarə edilməsi  qaydalarına uyğun hərəkət etmək; 

b. Risklərlə bağlı AMB-nin qaydaları və daxili qaydalara əməl etmək;  

c. Yeni risk növləri və riskdə dəyişikliklər haqqında birbaşa rəhbərinə hesabat vermək;  

d. Risklər üzrə zəruri təlim proqramlarında iştirak etmək;  

e. Cavabdeh olduqları işləri vaxtında və keyfiyyətlə həyata keçirmək. 

5.6. Risklərin idarə edilməsi komitəsi əmin olmalıdır ki, bankda hər bir struktur və hər bir işçi  

risklərin idarə edilməsində öz rolunu başa düşür. 

5.7. Bankda risklərin idarə edilməsi işi aşağıdakı kimi təşkil olunur: 

a.  Risklərin idarə edilməsi siyasətinin düzgün müəyyən olunması, idarə edilməsi və ona nəzarət 

müvafiq olaraq, idarəetmə orqanları olan Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti və Audit Komitəsi 

tərəfindən həyata keçirilir. 

b. Müşahidə Şurası Bankın fəaliyyəti nəticəsində üzləşdiyi bütün risklərin münasib səviyyələrini 

müəyyənləşdirir, riskləri düzgün müəyyənləşdirən, qiymətləndirən və onlara nəzarəti həyata 

keçirmək üçün risklərin idarə edilməsi sisteminin yaradılmasını təmin edir. Bu məqsədlə, 

Müşahidə Şurası Bankın fəaliyyətində mövcud olan risklərin düzgün idarə edilməsini həyata 

keçirən komitələr formalaşdırır. 

c. Müşahidə Şurası özü və formalaşdırmış olduğu komitələr vasitəsi ilə risklərin idarə edilməsi 

siyasətini, standartlarını, proseduralarını, limitləri, riskli sahələr üzrə qərarların qəbul  olunması 

mexanizmlərini, riskli sahələrdə çalışan məsul şəxslərin səlahiyyət və vəzifələrini müəyyənləşdirir. 

d. Gündəlik risklərin idarə edilməsi üçün isə tam məsuliyyəti İdarə Heyəti və onun tabeçiliyində 

olan funksional struktur bölmələri daşıyır.  

Nəzarət 
Hesabatvermə  

Əlaqələndirmə  

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı  

Müşahidə Şurası  

İdarə heyəti  Audit Komitəsi   

Risk Kom  Kred Kom  IT Kom 

Risk dept 
 Departament və   

_filiallar  
 

Şöbələr  

Daxili audit dept  

İH üzvü  İH üzvü   İH üvzü  



e. Risklərin idarə edilməsi sahəsində risk limitlərinə cari nəzarət, habelə riskin təhlili Risklərin 

İdarəedilməsi Departamenti tərəfindən həyata keçirilir və o, birbaşa İdarə Heyəti üzvünə bu barədə 

hesabat verir. Bu Departament riskli sahələrin müəyyən olunması, qiymətləndirilməsi, idarə 

edilməsinə nəzarətin metodologiyasını hazırlayır və İdarə Heyəti ilə razılaşdırdıqdan sonra 

Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsinə təqdim edir. 

f. Kredit risklərinin əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, kredit risklərinə nəzarət eyni ad altında fəaliyyət 

göstərən departament tərəfindən həyata keçirilir; 

g. Bankda risklərin idarə edilməsi üzrə qərar qəbuletmə sistemi aşağıdakı kimi bölünmüşdür: 

 Risklərin idarə edilməsi, bütün növ üzrə risklər, qlobal limitlər – Risklərin idarə 

edilməsi Komitəsinin təqdimatı ilə Müşahidə Şurası; 

 Bazar, faiz, likvidlik, valyuta riskləri – Likvidliyin İdarə Edilməsi və Bazar 

Əməliyyatları departamentinin təqdimatı ilə Müşahidə Şurası; 

 Kredit, ölkə, ödəməmə, kredit portfeli üzrə cəmlənmə riskləri – Kredit Komitəsinin 

təqdimatı ilə Müşahidə Şurası; 

 Əməliyyat,  hüquqi risklər – İdarə Heyətinin təqdimatı ilə Müşahidə Şurası; 

 Strateji və təşkilati risklər – İdarə Heyətinin təqdimatı ilə Müşahidə Şurası. 

h. Bankda risklərin idarə edilməsi üzrə qəbul edilmiş qərarların yerinə yetirilməsi üzrə məsuldur: 

 Bazar, faiz, likvidlik, valyuta riskləri – Likvidliyin İdarə Edilməsi və Bazar 

Əməliyyatları departamenti; 

 Kredit, ölkə, ödəməmə, kredit portfeli üzrə cəmlənmə riskləri – Kredit Departamenti; 

 Əməliyyat riskləri – bankın bütün struktur bölmələri; 

 Hüquqi risklər – Hüquq Departamenti; 

 Strateji və digər risklər – İdarə Heyəti; 

 Risklərə nəzarət, onların ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üzrə gündəlik məsuliyyət, 

digər struktur bölmələrinə kömək və risklərə nəzarət funksiyaları – Risklərin İdarə Edilməsi 

Departamenti. 

i. Bankda risklərin gündəlik idarə edilməsinə nəzarət üçün məsul orqan İdarə Heyəti, risklərin 

düzgün idarə edilməsində nəzarət sistemlərinin işləməsinə nəzarət üçün  məsul orqan isə Daxili Audit 

Departamentidir. 

j. Bankın İdarə Heyəti Risklərin İdarəedilməsi Departamenti ilə birlikdə  risklərin idarə edilməsi 

sistemlərini hazırlayır, Risklərin İdarə Edilməsi Komitəsi tərəfindən bəyənildikdən və Müşahidə 

Şurası tərəfindən təsdiq olunduqdan sonra, onun yerinə yetirilməsini təmin edir. 

k. Bankda bütün risklər üzrə Risklərin İdarəedilməsi Departamentinin koordinasiyası altında  risk 

siyasətinə  uyğun olaraq, risk xəritələri hazırlanır, Risklərin İdarəedilməsi Komitəsində bəyənildikdən 

sonra Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiq edilərək, İdarə Heyəti tərəfindən icra olunur. Risk 

xəritələrinin köməyi ilə risklər dözulməz, yüksək, orta, aşağı və çox aşağı risk kateqoriyalarına 

bölünürlər. Risklərin idarə edilməsi zamanı dözülməz və yüksək dərəcəli risklər ilk növbədə 

idarəetməyə alınır.  

l. Bankda Risklərin İdarəedilməsi Departamentinin koordinasiyası altında  likvidlik və bazar 

riskləri üzrə stress testlər aparılır və qlobal maliyyə böhranının təsirləri  də nəzərə alınmaqla ssenarilər 

hazırlanır, Risklərin İdarəedilməsi Komitəsində bəyənildikdən sonra Müşahidə Şurası tərəfindən 

təsdiq edilərək, İdarə Heyəti tərəfindən icra olunur. 

m. Bankda Risklərin idarə edilməsi departamentinin koordinasiyası altında fövqəladə hallar 

planları hazırlanır, Risklərin İdarəedilməsi Komitəsində bəyənildikdən sonra Müşahidə Şurası 



tərəfindən təsdiq edilir. İdarə Heyəti bu planlar üzrə bütün komandanın təlimdən keçməsini təmin 

edir.  

 
6. Risklərin idarə edilməsi sisteminin komponentləri 

6.1. Risklərin idarə edilməsi sistemi aşağıdakı komponentlərdən ibarətdir:  

a. Ayrı-ayrı risklərin idarə edilməsi  üzrə siyasətin müəyyən olunması və tətbiqi; 

b. Hər bir risk üzrə risk xəritəsinin hazırlanması  və tətbiqi; 

c. Risklərin ölçülməsi alətlərinin müəyyən olunması və tətbiqi; 

d. Səmərəli səlahiyyət bölgüsü sisteminin yaradılması və tətbiqi; 

e. Çevik limitləşmə sisteminin yaradılması və tətbiqi; 

f. Riskə gündəlik nəzarət sisteminin yaradılması və tətbiqi; 

g. Risklər üzrə hesabatlılıq sisteminin yaradılması; 

h. Bankın tam və ya qismən nəzarət edə bilmədiyi risklər üzrə fövqaladə hallar planının 

hazırlanması və test rejimində onun tətbiqi. 

6.2. Bankın İdarə Heyəti risklərin idarə edilməsi sistemini qurduqda hətta baş verməmiş və ehtimal 

olunan riskləri də nəzərə almalıdır. 

 
7. Ayrı-ayrı risklər üzrə siyasət 

7.1. Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi bu siyasətə uyğun olaraq, hər bir risk üzrə siyasətin 

layihəsini hazırlamalı, İdarə Heyətində bəyənildikdən sonra Müşahidə Şurasının təsdiqinə təqdim 

etməlidir. 

7.2. Risk siyasətlərinə ən azı ildə bir dəfə, vəziyyət dəyişdikdə və ya dəyişmə ehtimalı yüksək 

olduqda isə dərhal yenidən baxılmalıdır. 

7.3. Bank üzləşdiyi riskləri minimallaşdırmaq üçün  aşağıdakı ümumi strategiyanı qəbul edir: 

a. Kredit riskləri üzrə: 

 Maksimum diversifikasiya; 

 Kredit reytinq sistemi; 

 Səlahiyyət bölgüsü. 

b. Faiz riskləri üzrə: 

 Aktiv və passivlərin tarazlığı (dəyişkən faizlə qəbul olunmuş vəsaitlərin dəyişkən faizlə 

yerləşdirilməsi)  və ya «faiz yastığı» metodu. 

c. Valyuta riskləri üzrə: 

 Eyni və ya müxtəlif valyutalarda aktiv və passivlərin tarazlığı.  

d. Likvidlik riskləri üzrə: 

 Müddət, faiz və valyutalar üzrə aktiv və passivlərin tarazlığı.  

e. Əməliyyat riskləri üzrə: 

 Düzgün siyasət və qaydaların müəyyənləşməsi, insan resurslarının daimi inkişafına qayğı 

göstərilməsi və İT sistemlərini saz vəziyyətdə saxlamaq.  

 

8. Risk xəritəsi 

8.1. Bank risklərin həm strateji, həm də gündəlik idarə edilməsi mərhələlərini, habelə hər bir 

mərhələ üzrə görüləcək işləri, səlahiyyət və məsuliyyətləri dəqiq müəyyənləşdirir. Bunun üçün 

Bankın İdarə Heyəti Risklərin İdarəedilməsi Departamentinin koordinasiyası altında hər bir risk növü 

üzrə risklərin müəyyənləşməsi, qiymətləndirilməsi və reytinqini, ölçülməsi və idarə edilməsini,  risk 



üzrə hesabatlılığı, risk monitorinqi və nəzarətinin alətlərini, məsul strukturları və dövrülüyü, habelə 

risk üzrə sənədləşməni özündə əks etdirən risk xəritəsinin hazırlanmasını təşkil edir və Risklərin 

İdarəedilməsi Komitəsinin təsdiqinə təqdim edir. Bu Komitə isə öz növbəsində xəritənin tərkib hissəsi 

olan ayrı-ayrı risk növlərinin reytinqləri, habelə onların dəyişilməsi səbəbləri haqqında rübdə bir dəfə 

Müşahidə Şurasına hesabat təqdim edir. 

8.2. Bankdakı bütün risklər onların başvermə ehtimalı, əhəmiyyəti və minimallaşdırma 

alətlərinin mövcudluğu əsasında aşağıdakı 5 reytinq qrupuna bölünür:  

a. Dözülməz risk; 

b. Yüksək risk; 

c.  Orta risk; 

d. Aşağı risk; 

e. Çox aşağı risk. 

8.3. Reytinq müəyyənləşdirilərkən onun vurduğu və ehtimal olunan birbaşa zərər, digər risklərə 

mövcud və gözlənilən təsiri dərəcəsi də nəzərə alınır. 

8.4. İdarə Heyəti maliyyə və insan resurslarını nəzərə alaraq, ilk növbədə,  dözülməz və yüksək 

risklərin minimallaşdırılması üçün tədbirlər görür. 

 

9. Risklərin ölçülməsi alətlərinin müəyyən olunması 

9.1. Bankın İdarə Heyəti aşağıdakı metodlardan istifadə etməklə hər bir risk üzrə ehtimal olunan 

itkiləri hesablamalı və onların məcmusunun kapitala olan münasibətindən asılı olaraq, ayrı-ayrı risklər 

üzrə siyasətlərə yenidən baxılması üzrə Müşahidə Şurasına konkret təkliflər verməlidir: 

a. Riskə məruz dəyər metodu.  

b. Senarilərin tətbiqi üzrə strest test metodu 

c. Həssaslıq təhlili üzrə strest test metodu 

9.2. Riskin ölçülməsi alətləri risk xəritəsində göstərilən struktur tərəfindən və müddətlərdə, 

amma ildə bir dəfədən gec olmayaraq aparır və İdarə Heyəti meyllərin dəyişilməsi barədə bazar, 

likvidlik və kredit riskləri üzrə rübdə bir dəfə, digər risklər üzrə ildə bir dəfə  Müşahidə Şurasına 

hesabat təqdim edir. 

9.3. Riskin ölçülməsi alətləri əsasında ehtimal olunan risklərdən asılı olaraq,  ehtiyac olduqda 

həmin risk üzrə siyasətə yenidən baxılmalı, əlavə kapital ehtiyatı yaradılması barədə isə İdarə Heyəti 

Müşahidə Şurasına müraciət etməlidir.  

 

10. Səlahiyyət bölgüsü və limitlər 

10.1. Bankda risklərin idarə edilməsi üzrə səlahiyyətlər və limitlər bu siyasət əsasında Müşahidə 

Şurası tərəfindən müəyyən olunur. Bununla belə, qeyd edilməlidir ki, Müşahidə Şurası  tərəfindən 

verilmiş səlahiyyətlər və limitlər daxilində İdarə Heyəti icra orqanları üzrə səlahiyyət və limitləri 

müəyyən edə bilər.  

10.2. Bankda minimum aşağıdakı limitlər tətbiq olunur: 

a. Kapital adekvatlığı norması; 

b. Cəlb olunmuş vəsaitlərin kapitala nisbəti (leverage) limiti;  

c. Bankın ümumi aktivləri və  öhdəlikləri üzrə qlobal limitlər; 

d. Qlobal limit çərçivəsində kredit portfeli üzrə - ölkə, sahə, müştəri qrupu, valyuta, region, 

müddət və kreditin növü üzrə limitlər; 

e. Borcalanların və korporativ qiymətli kağız emitentlərinin kredit reytinqi üzrə limitlər; 

f. Qlobal limit çərçivəsində qiymətli kağızlara investisiya portfeli üzrə - dəyəri stabil və dəyişkən 

alətlərə, emitentlərin strukturu, sahəsi və qiymətli kağızların növləri üzrə limitlər; 

g. Qlobal limit çərçivəsində banklara verilən ssuda və avanslar üzrə - ölkə, bank, məhsulun növü 

üzrə limitlər; 



h. Qlobal limit çərçivəsində banklardan və digər maliyyə institutlarından cəlb edilmiş vəsaitlər 

üzrə - cəlbetmə mənbəyi, ölkə, valyutası, faiz forması (dəyişkən və sabit), müddəti üzrə 

limitlər; 

i. Qlobal limit çərçivəsində müştərilərdən cəlb edilmiş vəsaitlər - ölkə, müştəri qrupu (korporativ 

və fərdi), sahə,  valyutanın növü, müddəti, məhsulun çeşidi üzrə limitlər; 

j. Bazar riskləri (kapital, valyuta, faiz və əmtəə - mal riskləri) üzrə - risklərə açıq siyasəti 

yeridildiyi halda riskə məruzqalma limitləri; 

k. Əməliyyat  riskləri üzrə maksimum kapital ehtiyatı limitləri; 

l. Uzun, cari və ani likvidlik üzrə limitlər; 

m. Ayrı-ayrı valyutalar, habelə məcmu valyuta mövqeyi üzrə limitlər; 

n. Qərar qəbuletmə üzrə limitlər; 

o. Əməliyyatların təsdiqnaməsi üzrə limitlər; 

p. Azərbaycan Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi bütün digər limitlər çərçivəsində investisiyalar 

və riskli əməliyyatlar üzrə limitlər. 

10.3. İdarə Heyəti səlahiyyət  bölgüsü və limitlərin müəyyən olunması zamanı mövcud siyasətlərə 

riayət etməklə, an azı aşağıdakı prinsipləri qoruyur: 

a. Nəzarət sistemlərinin adekvatlılığını; 

b. İşçilərin səriştəliliyini; 

c. Rəqabəti; 

d. Daxili prosesləri; 

e. Bankın ölçüsünü; 

f. Proseslərin avtomatlaşdırılması səviyyəsini; 

g. Proseslərin səmərəliliyini; 

h. Risklərin minimallaşdırılmasını; 

10.4. Aşağıdakılar məsələlər üzrə qərarların qəbul olunması Müşahidə Şurasının  müstəsna 

səlahiyyətindədir: 

a. Bankın strateji planının və daxili reqlamentinin (siyasət, qayda, təlimatlar) qəbulu, onlara əlavə 

və dəyişiklərin edilməsi; 

b. İdarə Heyəti və bankdaxili komitələrin səlahiyyətlərinin və limitlərinin müəyyən olunması; 

c. Bankın aktiv və öhdəlikləri üzrə qlobal limitlərinin müəyyən olunması; 

d. Bankın öhdəliklərinin kapitala nisbəti, cəlbolunmalarının mənbəyi, strukturu və onlar üzrə 

limitlərin və qərarqəbuletmə səlahiyyətlərinin müəyyən olunması;  

e. Kredit portfelinin strukturu, onun sahə, məhsul növləri limitlərin və qərarqəbuletmə 

səlahiyyətlərinin müəyyən olunması; 

f. Büdcə xərcləri üzrə qərar qəbuletmə səlahiyyətlərinin müəyyən olunması; 

g. Bank qanunvericiliyi ilə verilmiş, Bankın Nizamnəsində göstərilmiş və AMB-nin normativ-

hüquqi sənədlərində, habelə bankın  ayrı-ayrı sahələr üzrə siyasətlərində təsbit olunmuş digər 

səlahiyyətlər.  

10.5. İdarə Heyəti yalnız Müşahidə Şurasının vermiş olduğu səlahiyyət  çərçivəsində qərarlar 

qəbul edə, səlahiyyətlər və limitlər  müəyyən edə bilər. 

10.6. Bankın fəaliyyətində bu siyasətdə, bank qanunvericiliyi, Bankın Nizamnəsi və ya AMB-nin 

normativ-hüquqi sənədləri əsasında Müşahidə Şurasının səlahiyyətlərinə aid olmayan istənilən məsələ 

üzrə İdarə Heyəti yalnız Müşahidə Şurasından səlahiyyət aldıqdan sonra qərar qəbul edə bilər. 

 

11. Fövqaladə hallar planları 

11.1. Risklərin İdarəedilməsi Komitəsi bankdan asılı olmayan səbəblərdən baş verə biləcək 

xarici amillə bağlı risklər, habelə fövqaladə hal baş vermə ehtimalı yüksək olan daxili riskləri 

müəyyənləşdirir və onların hər biri üzrə fövqaladə hallar planları hazırlayır, İdarə Heyəti tərəfindən 



bəyənildikdən sonra Müşahidə Şurasının təsdiqinə verir. Fövqaladə hallar planı hazırlanarkən 

aşağıdakı prinsiplərə riayət edilir: 

a. Planlar bütün nüansları nəzərə almalıdır; 

b. Plan üzrə tədbirlər planlaşdırılan zaman bankın maliyyə, texniki və insan resursları nəzərə 

alınmalıdır; 

c. Plan fövqaladə halın elan və ləğv  olunması meyarlarını aydın göstərməlidir; 

d. Plan barədə aidiyyatı işçilər təlimdən keçirilməli və sınaq testləri keçirilməlidir; 

e. Planlara ən azı ildə bir dəfə yenidən baxılmalıdır. 

 

12. Auditin risklərə nəzarətdə rolu  

12.1. Daxili audit departamentinin  ən azı bir əməkdaşı riskin idarə edilməsi sisteminin 

yaradılması zamanı hətta ən erkən müzakirələrdə iştirak etməlidir. Bu, daxili auditlə bağlı nöqteyi - 

nəzərlərin və təcrübənin riskin idarə edilməsi prosesində ən əvvəldən nəzərə alınmasını təmin edir.  

12.2. Riskin idarə edilməsi ilə bağlı daxili audit yoxlamaları müstəqil qaydada və daxili auditorun 

tam məsuliyyəti ilə həyata keçirir. 

12.3. İllik daxili audit planı tərtib olunan zaman Bankın fəaliyyətində olan yüksək riskli 

proseslərin auditinə üstünlük verir. 

12.4. Risklərin idarə edilməsi prosesləri ilə bağlı yoxlamaların nəticələrini Müşahidə Şurasına 

təqdim edir.  

12.5. İdarə Heyəti Daxili Audit Departamentini risk üzrə yeni faktlar və məlumat haqqında birbaşa 

məlumatlandırır.  

12.6. Kənar audit daxili auditin nəzarət sistemlərinin adekvatlığına nəzarətinin, habelə risklərin 

idarə edilməsi sistemlərinin auditi işinin səmərəliliyinə qiymət verir və bu barədə Müşahidə Şurasına 

hesabat təqdim edir. 

13. Müştərilərin risk üzrə təsnifləşdirilməsi 

13.1.  Bank öz müştərilərinin hər birini risk dərəcəsi üzrə təsnifləşdirməlidir. 

13.2.  Bank beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, müştərilər üzrə 3 (üç) əsas risk qrupunu 

müəyyən edir (yüksək, orta və aşağı risk qrupları). 

13.3.  Müştərilərin risk təsnifatı müəyyənləşdirilərkən aşağıdakı meyarlar nəzərə alınmalıdır: 

 a.  Müştərinin hüquqi statusu (fiziki şəxs, fərdi sahibkar və ya hüquqi şəxs); 

 b.  Müştərinin rezidentlik statusu; 

 c.  Müştərinin siyasi statusu; 

 d.  Müştərinin fəaliyyət sahəsi; 

 e.  Müştərinin daxili və xarici bazarlarda reputasiyası; 

 f.  Müştərinin məhkumluğu haqqında məlumatlar; 

 g.  Müştərinin ofşor ərazilərdəki maliyyə təşkilatları ilə əlaqələri; 

 q.  Müştərinin SHELL banklar və şirkətlərlə əlaqələri; 

 r. Müştərinin xarici dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən müəyyən edilən, cinayətkarlıq 

fəaliyyətindən əldə edilən gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması), terrorçuluğun 

maliyyələşdirilməsinin riskləri çox olan ölkələrlə, “Qara siyahı”-ya daxil olan ölkələrlə və A.R. 

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının əməkdaşlıq etmədiyi ölkələrlə əlaqələri; 

 s. Müştərinin hesabı üzrə əməliyyatları; 

 t. Müştərinin Maliyyə Monitorinq xidmətinin və sanksiyalar siyahısında adının olub-

olmaması; 

 u. Bu sənəddə qeyd olunmamış, A.R. Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının  tövsiyyə 

etdiyi digər meyarlar. 



13.4. Bank hesabı movcud olan müştərilərlə işguzar münasibətlərin aparılması prosesində, 

müştərilərin əməliyyatlarının monitorinqi nəticəsində, müştərinin əməliyyatlarında və ya 

eyniləşdirmə məlumatlarının yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində dəyişiklik təsbit olunduğu 

halda müştərinin risk profilində həmin dəyişikliklər nəzərə alınaraq, risk qrupuna dəyişiklik edilə 

bilər. 

13.5.  Müştərinin risk qrupunun dəyişilməsi bu siyasətdə qeyd olunmayan digər kriteriyalar və 

daxili qaydalarla tənzimlənən (məsələn: şubhəlilik kriteriyaları nəzərə alınmaqla: hesab üzrə 

aparılan əməliyyatların müştərinin fəaliyyəti ilə əlaqəsinin olmaması, üçüncü şəxslər tərəfindən 

müştərinin hesabı ilə əməliyyatların aparılması və s.) bənzər təhlillər nəticəsində dəyişdirilməsi 

mümkündür. 

 

14. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması (yuyulması) 

və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskinin idarə olunması 

   14.1.Cinayət yolu ilə əldə edilmiş gəlirlərin yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsi riskinin idarə 

edilməsi bankın daxili nəzarət qaydaları ilə həyəta keçirilir. 

   14.2. PL/TMM-in risklərinin idarə edilməsinin əsas məqsədi, müştəri klassifikasiyası və bank 

əməliyyatlarının risk uzrə idarə olunmasıdır. 

   14.3. Müştəri risk səviyyəsinin ilkin qiymətləndirilməsi, müştəri xidməti bölməsinin işçiləri 

tərəfindən müəyyənləşdirilir və Bankın sənədləri, müştəri və onun fəaliyyəti haqqında məlumat və 

məlumatların təhlili nəticəsində həyata keçirilir. Sonradan, müştəri sorğusu nəticəsində əldə edilən 

məlumatlar əsasında risk səviyyəsi həm müştəri xidməti bölməsinin əməkdaşları, həm də Əməletmə 

qrupun əməkdaşları tərəfindən dəyişdirilə bilər. 

   14.4. Əməletmə qrupunun riski idarə edə bilməsi üçün, müştəri xidməti birliyinin əməkdaşı, müştəri 

faylında Daxili Nəzarət Qaydalarına əsasən müştəri məlumatlarının müəyyənləşdirilməsi və 

qeydiyyatı üçün prosedurları düzgün yerinə yetirməlidir. 

   14.5. Əməletmə qrupu tərəfindən riskin qiymətləndirilməsi bütün müştərilərə, o cümlədən hesab 

açmadan birdəfəlik əməliyyatları həyata keçirən müştərilərə aiddir. 

   14.6. Riskin növləri "aşağı", "orta" və "yüksək" olaraq 3 (üç) qrupa bölünür: 

a. "Aşağı" risk səviyyəsində qiymətləndirmə məqsədləri üçün sadələşdirilmiş daxili nəzarət 

prosedurları tətbiq edilir; 

b. "Orta" risk səviyyəsində qiymətləndirmə məqsədləri üçün gücləndirilmiş daxili nəzarət 

prosedurları tətbiq edilir; 

c. “Yüksək” risk səviyyəsində qiymətləndirmə məqsədləri üçün gücləndirilmiş daxili nəzarət 

prosedurları tətbiq edilir və riskin səviyyəsini azaltmaq və Bankın işgüzar nüfuzunu qorumaq üçün 

təcili tədbirlər görülür. 

   14.7. Əməletmə qrupu müştəri fəaliyyətinin risk qiymətləndirmə sistemini təhlil edir və ayda bir 

dəfə Bankın İdarə Heyətinə və hər rüb Bankın Müşahidə şurasına hesabat verir. 

 

15.   Digər müddəalar  

15.1. Bankda risklər üzrə hesabatlılığın forması, hesabatllıq sistemi və risklərə nəzarətin alətləri 

risk xəritəsində ayrı-ayrı risklər üzrə müəyyən olunur.  



15.2. Bununla belə, İdarə Heyəti və bankdaxili komitələr onların əsasnamələrində əks olunmuş,  

hebələ bu sənəddə göstərilmiş hesabatlardan əlavə olaraq, rübdə bir dəfə AMB-nin korporativ 

idarəetmə standartlarında və risk xəritələrində göstərilmiş müddətdə və formalarda digər hesabatları 

təqdim edir. 

15.3. İdarə Heyəti hesabatların  operativliyi və səliqəliliyi üçün məlumat axınları sistemləri 

yaratmalı və hesabatlılığı maksimum avtomatlaşdırmalıdır. İdarə Heyəti Müşahidə Şurasına 

hesabatlarla birlikdə, onlar barədə analitik təhlil və risklərin idarə edilməsi işinin yaxşılaşdırılması 

üzrə təkliflər təqdim edir. 

15.4. İdarə Heyəti Bankın bu siyasətini ictimaiyyətə açıqlayır və ayrı-ayrı risklər barədə 

məlumatların açıqlanmasında maliyyə menecmenti və məlumat təhlükəsizliyi siyasətlərinə istinad 

edir. 

 


