
 

 
AccessBank-da risklərin idarə edilməsi barədə ümumi məlumat 

  

Рисклярин идаря едилмяси Банкын бизнес фяалиййятинин айрылмаз щиссясидир. Рисклярин идаря 

едилмясиндя мягсяд, Банк тяряфиндян гябул едилян рискляри Банкын стратеъи мягсядляриня 

мцвафиг сявиййядя сахламагдан ибарятдир. Банкын цмуми стратеэийасына уйэун олараг, 

рисклярин идаря едилмяси стратеэийасы банкын кредитляшмя фяалийятинин инкишафына наил олмаг вя 

ейни заманда рисклярин идаря едилмяси бахымындан щяйата кечирилян тядбирлярин эцжляндирилмяси 

истигамятиндя апарылыр. Стратеъи нюгтейи нязярдян рисклярин идаря едилмяси цчцн рисклярин щяжми 

мцяййян едилир, рискляря нязарят олунма гайдалары формалашдырылыр вя сяжиййяви олараг банкын 

щяр бир шюбясинин цзляшдийи мцяййян рискляр (кредит риски, базар риски, ямялиййат риски, ликвидлик 

риски, хцсуси рискляр) щаггында ятрафлы мялуматлар тясвир едилир.  

Risklяrin idarя edilmяsi, щямчинин, ашаьыдакы мягсядлярля щяйата кечирилир: 

 Гябул олунмуш риск сявиййясинин ашкарланмасы, юлчцлмяси вя мцяййян олунмасы; 

 Банк фяалиййятинин бцтцн истигамятляриндя риск/мянфяятлилик ямсалларынын 

оптималлашдырылмасы; 

 Рисклярин, Банкын малиййя сабитлийиня, еляжя дя онун кредиторларынын вя яманятчиляринин 

марагларына тящлцкя йаратмайажаьы сявиййядя сахланмасы; 

 Банкын бцтцн ямякдашлары тяряфиндян, Банкын норматив-щцгуги актларына, тясисчилик вя 

дахили сянядляриня риайят олунмасына нязарят; 

 Банк цчцн мянфи щаллар йарандыгда Банкын цзляшдийи рисклярин минимума ендирилмяси. 

Рисклярин гиймятляндирилмяси просеси банкын тяртиб етдийи риск хяритясиндя ящатяли шякилдя юз 

яксини тапмышдыр.  

Банкда бизнес кредитляри цзря боржаланларын гиймятляндирилмяси заманы боржаланларын малиййя 

эюстярижиляри, кредит тарихи, эиров тяминаты, кредитин тяйинаты, боржаланын бизнес фяалиййятиндя 

тяжрцбяси, боржалана тясир едян базар амилляри вя харижи амилляр нязяря алыныр. Боржаланларын 

истещлак кредитляри цзря гиймятляндирилмяси банкдахили гайдалар вя Скоринг системи цзря щяйата 

кечирилир.  

  
  
 
 
 



Рисклярин idarə edilməsi цзря bankın сийасятi 

АжжессБанк-ын Рисклярин идаря едилмяси сийасяти, банкын фяалиййятиндя мейдана чыхан рисклярин 

ашкарланмасы, тящлил едилмяси вя мящдудлашдырылмасы цчцн нязярдя тутулуб.  

Банк-ын Рисклярин идаря едилмяси сийасяти бankлара нязарят цзря Базел Комитясинин тяклифляриня, 

Азярбайжан Мяркязи Банкынын тювсиййяляриня вя Банкын риск идарячилийи консепсийаларына 

ясасланыр. Бу сийасят, Азярбайжан Республикасынын мювжуд ганунверижилийиня, АМБ-нын 

норматив актларына, еляжя дя Банкын Низамнамясиня вя дахили проседурларына мцвафиг 

гайдада ишляниб щазырланмышдыр. 

Банкда рисклярин азалдылмасы цзря приоритет истигамятляр вя апарылан нязарят тядбирляри ашаьыдаки 

кимидир:  

 Банкда рисклярин азалдылмасы сийасятиня уйьун олараг рисклярин иштащасы мцяййян едилир;  

 Рисклярин азалдылмасы истигамятиндя мцяййян лимитляр тяйин олунур вя ясасян кредит, 

ликвидлик, базар рискляри цзря щяйата кечирилир. Лимитлярин мягсяди рисклярин габагжадан 

гаршысынын алынмасы вя банк ишинин еффективлийинин тямин едилмясидир. Рискляря нязарят 

банкын Mцшahidя Шurasы tяrяfindяn tяsdiqlяnяn risk limitlяri чяrчivяsindя hяyata 

keчirilир;  

 Банкда рисклярин идаря едилмясиня нязарят щяр бир шюбянин дахили гайдаларына вя Рискляри 

Идаряетмя Комитясинин тялиматларына уйьун апарылыр. Рискляря эцндялик нязарят Банкын 

дахили шюбяляри тяряфиндян щяйата кечирилир. Дахили шюбяляря ямялиййат дястяйи Банкда 

мювжуд олан Рисклярин Идаряедилмяси департаменти тяряфиндян щяйата кечирилир;  

 Бунунла йанашы Дахили Аудит департамети тяряфиндян ил ярзиндя бу истигамятдя 

йохламалар апарылыр;  

 Рисклярин Идаряедилмяси департаменти тяряфиндян Баш Офися филиаллардан дахил олан кредит 

тяклифляриня бахылыр вя онлара нязарят бахышлары кечирилир; мцтямади олараг филиаллар 

тяряфиндян верилян кредитлярин мониторинги кечирилир вя зярури олдугда филиалларда 

эежикмяляр цзря кредит комитяляри кечирилир вя ишин йекунларына даир щесабат щазырланыр;  

 Еркян хябярдарлыг системинин васитясиля банк фяалиййятиндя истифадя олунан мцхтялиф 

ямсалларын мцяййян едилмиш лимитляря йахынлашмасы нятижясиндя йарана биляжяк рискляр 

барядя рящбярлийя мялуматлар верилир вя рискляря нязарят едилир;  

 Апарылан мониторингляр заманы мцяййян олунмуш лимит сявиййяляринин позулмасы 

ашкарланарса банк тяряфиндян зярури тядбирляр щяйата кечирилир вя бу сащядяки рискляр 

нязарятдя сахланылыр;  

 Щяр бир риск цзря тящлилляр апарылыр вя нятижяляри барядя Банкын Идаря Щейяти вя Мцшащидя 

Шурасына тягдим олунур;  



 Мяркязи Банкын мцяййян етдийи гайдалара уйьун олараг активляр вя ющдяликляр цзря 

ещтийатлар йарадылыр. 



Кредитляр özrə yaradılmış adi və məqsədli ещтийатлар, кредитлярин 

риск дяряжяси цзря тяснифляшдирилмяси 

Кредитляр риск дяряжяси цзря Мяркязи Банкын “Активлярин тяснифляшдирилмяси вя мцмкцн 

зярярлярин юдянилмяси цчцн ещтийатларын йарадылмасы Гайдалары”на уйьун тяснифатлашдырылыб.  

Вахты кечмиш кредитляр - əsas məbləğ, yaxud ona hesablanan faizlər və ya hər hansı birinin 

ödənilməyən hissəsi özrə ödənişləri möqavilədə göstərilən tarixdən otuz təqvim gönöndən 

artıq gecikdirilmiş kreditлярdir.  

Кредитляр риск дяряжяси цзря тяснифатлашдырыларкян стандарт вя гейри-стандарт кредитляря бюлцнцр.  

Стандарт кредитляря - "гянаятбяхш" вя "нязарят алтында олан кредитляр" аиддир.  

Гейри-стандарт кредитляря - "гейри-гянаятбяхш", "тящлцкяли" вя "цмидсиз кредитляр" аиддир.  

Təsnifləşdirmə məqsədi ilə aktivlər 30 gönədək, 31 göndən 90 gönədək, 91 göndən 180 

gönədək, 181 göndən 270 gönədək və 270 göndən artıq gecikdirilmiş aktivlərə bölönör. 

Keyfiyyət meyarlarına görə aktivlər yöksək, orta və aşağı keyfiyyətli akivlərə bölönör.  

Aktivlərin təsnifat kateqoriyası aşağıdakı cədvələ əsasən möəyyən olunur: 

Gecikmə günləri 0-30 gön 31-90 gön 91-180 gön 181-270 

gön 

270 göndən 

artıq Keyfiyyət meyarları 

Yöksək 
Qənaətbəxş 

Nəzarət 

altinda olan 

Qeyri- 

qənaətbəxş 
Təhlükəli Ömidsiz 

Orta Nəzarət 

altinda olan 

Qeyri- 

qənaətbəxş 
Təhlükəli Ömidsiz Ömidsiz 

Aşağı Qeyri- 

qənaətbəxş 
Təhlükəli Ömidsiz Ömidsiz Ömidsiz 

 

Təsnifləşdirmə kateqoriyaları özrə ehtiyatların dərəcələri aşağıdakı kimi möəyyən edilir: 

qənaətbəxş aktivlər - 1%;  

nəzarət altında olan aktivlər - 23.02.2015-ci il tarixindən restrukturizasiya edilmiş və nəzarət 

altında olan aktiv kimi təsnifləşdirilmiş aktivlər 2%, restrukturizasiya olunmamış nəzarət 

altında olan aktivlər isə 1%;  

qeyri-qənaətbəxş aktivlər - 25%;  

təhlökəli aktivlər - 50%;  

ömidsiz aktivlər - 100%. 



 

Кредитлярин regionlar цзря coğrafi бюлэцсц 

Bankda kreditlərin regionlar üzrə diversifikasiyası zamanı regionun iqtisadi potensialı, 

potensial müştəri sayı nəzərə alınır. 

  
30 Sentyabr 2016                                    (min AZN) 

Regionlar 

Kreditlər 

Müştəri sayı Məbləğ 

Abşeron 28 751 382 791 

Gəncə - Qazax 10 544 58 670 

Şəki - Zaqatala 5 608 17 385 

Lənkəran - Astara 7 580 37 212 

Quba - Xaçmaz 4 143 30 922 

Naxçıvan 8 339 

Kür - Araz 8 206 32 715 

Aran 6 196 28 082 

Şamaxı 1 614 6 405 

Qarabağ 5 982 21 411 

Digər 4 41 

Cəmi  
78 636 615 973 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кредитлярин игтисади секторлар цзря бюлэцсц 
 

Bankda kreditlərin iqtisadi sektorlar üzrə diversifikasiyası aparılır. Hər hansı iqtisadi sektor 

maliyyələşdirilərkən bankdaxili limitlər çərçivəsində, qanunvericiliklə qadağan olunmayan və 

bank üçün az riskli hesab olunan sahələr maliyyələşdirilir. 

  

  
30 Sentyabr 2016                                    (min AZN) 

İqtisadi sektorlar 

Kreditlər 

Müştəri sayı Məbləğ 

Ticarət 16 719 261 182 

İşçi heyətinə 858 9 786 

Xidmət 15 491 178 097 

İstehsal 2 174 47 813 

Nəqliyyat 3 538 10 540 

Kənd təsərrüfatı 29 809 63 253 

Tikinti 24 3 885 

Digər 10 023 41 417 

Cəmi  
78 636 615 973 

 



Харижи валйута риски, о жцмлядян ачыг валйута мювгейи 

Xarici valyuta ilə bağlı yarana biləcək riskin qarşısını almaq məqsədilə mütəmadi olaraq 

Bankın valyuta mövqeyinə nəzər yetirilir. Bankın cəlb olunan vəsaitlərində xarici 

valyutalardan USD və EUR üstünlük təşkil edir. 30 Sentyabr 2016-cı il tarixinə SDV-lər 

üzrə real Açıq Valyuta Mövqeyi -0.78%-ə bərabər olmuşdur. Bankın məcmu kapitalı 

AZN-lə müəyyən edilir. 

 

АЧЫГ ВАЛЙУТА МЮВГЕЙИ ЩЕСАБАТЫ 

                                                             30 Sentyabr 2016 

Valyuta 
AMB 

məzənnəsi 

Tələblər (valyutada) 
Manat 

ekvivalentində 

Balans üzrə 
Balansdan 

kənar 
Cəmi Cəmi tələblər 

USD 1,6211 496 574 174 25 814 248 522 388 422 846 843 871 

EUR 1,8187 24 537 868 0 24 537 868 44 627 020 

RUB 0,0257 17 143 771 0 17 143 771 440 595 

GBP 2,1026 75 972 0 75 972 159 739 

      

      

Valyuta 
AMB 

məzənnəsi 

Öhdəliklər (valyutada) 
Manat 

ekvivalentində 

Balans üzrə 
Balansdan 

kənar 
Cəmi Cəmi tələblər 

USD 1,6211 425 804 898 26 519 413 452 324 311 733 262 941 

EUR 1,8187 24 570 813 1 419 437 25 990 249 47 268 466 

RUB 0,0257 11 614 841 0 11 614 841 298 501 

GBP 2,1026 86 419 0 86 419 181 705 

      

      

Valyuta 

Açıq valyuta mövqeyi Açıq valyuta mövqeyi 

AVM əmsalı Uzun Qısa 

Valyutada Manat Valyutada Manat 

USD 1 223 872 1 984 018 0 0 2,67 

EUR 0 0 1 473 661 2 680 147 -3,61 

RUB 5 528 930 142 093 0 0 0,19 

GBP 0 0 10 447 21 966 -0,03 

SDV-lər üzrə məcmu AVM (AZN) -576 001 -0,78 

      * kredit itkilərinə görə ayrılmış ehtiyatlar hesablamalarda nəzərə alınmişdır 



Opsion və Hecinq əməliyyatları 

Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədilə Opsion və Hecinq 

əməliyyatlarından istifadə edilir. Opsion əməliyyatı – müştəriyə öncədən möəyyən  olunmuş 

məzənnə ilə xarici valyutanın satışıdır. Hecinq əməliyyatı - maliyyə bazarlarında risklərin 

sığortalanmasına istiqamətlənmiş tədbirlərdir. Yəni, gələcəkdə  sərmayə risklərini 

minimallaşdırmaq  və yaxud ömumiyyətlə sıfıra endirmək məqsədilə hər nəyisə (məhsul, 

valyuta) möəyyən məbləğə alıb-satmaq barədə möqavilədir. Opsion və Hecinq möqaviləsini 

imzalamaq istəyən möştərinin ABŞ dolları valyutasında olan krediti özrə möəyyən şərtlər 

dəyişdirilərək yeni saziş və ödəniş planı imzalanır. 


