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1. Kassa, o cümlədən bankın xəzinələrində, onun filiallarında, 
şöbələrində, mübadilə şöbələrində, bankomatlarda və yolda 
olan nağd milli və xarici valyuta, bank metalları

A1 5006.20 0 0.00 99.49

a) Milli valyuta A1a 2142.22 0 0.00 0.00
b) Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş 
minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə malik İƏİT 
ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası

A1b 2764.49 0 0.00 0.00

c) a və b sətirlərinə aid olmayanlar A1c 99.49 100 0.00 99.49
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablarında olan vəsaitlər A2 32281.66 0 0.00 0.00
3. Mərkəzi Bankdakı depozitlər A3 0.00 0 0.00 0.00
4. Mərkəzi Bank ilə bağlanan repo əqdləri A4 0.00 0 0.00 0.00
5. Banklarda müxbir hesablarda olan vəsaitlər A5 12185.51 0 0.00 10927.81
a) İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və 
minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit və ya digər 
maliyyə-kredit təşkilatlarına qarşı tələblər  və onlar tərəfindən 
qeyri-şərtsiz təmin olunan digər aktivlər

A5a 1572.13 20 0.00 314.43

b) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və İƏİT 
ölkələrində qeydə alınmış və beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” kredit reytinqinə (və ya 
buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik depozit və ya 
digər maliyyə-kredit təşkilatlarına qarşı tələblər

A5b 0.00 50 0.00 0.00

c) a) və b) bəndlərinə aid edilməyən tələblər A5c 10613.38 100 0.00 10613.38
6. Bazar qiymətli kağızları: A6 9090.75 0 0.00 9090.75
a) Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Bank  tərəfindən (o 
cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit 
Zəmanət Fondu) buraxılmış qiymətli kağızlar və onlara qarşı 
irəli sürülən tələblər

A6a 0.00 0 0.00 0.00

b) Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” 
kredit reytinqinə malik çoxtərəfli inkişaf banklarına qarşı 
birbaşa tələblər, yaxud tələblərin bu təşkilatlar tərəfindən qeyd-
şərtsiz öhdəliyi ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən 
buraxılmış qiymətli kağızlarla təmin olunmuş hissəsi

A6b 0.00 0 0.00 0.00

c) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə 
(suveren) borc reytinqinə malik İƏİT ölkələrinin valyutası, 
habelə bu ölkələrin hökumətlərinin və ya mərkəzi banklarının 
buraxdıqları qiymətli kağızlar və onlara qarşı olan birbaşa 
tələblər

A6c 0.00 20 0.00 0.00

d) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondu tərəfindən buraxılan təmin edilməmiş qiymətli kağızlar A6d 0.00 20 0.00 0.00

A. Aktivlərin maddələri
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e) 20 (iyirmi) faizli risk qruplarına aid edilməyən və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum 
investisiya reytinqinə malik İƏİT ölkələrinin valyutası, habelə 
bu ölkələrin hökumətlərinin və ya mərkəzi banklarının 
buraxdıqları qiymətli kağızlar və onlara qarşı olan birbaşa 
tələblər

A6e 0.00 50 0.00 0.00

f) "İri dövlət şirkətlərinin Siyahısı”nda nəzərdə tutulan və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş kredit 
reytinqi Azərbaycan Respublikasının ölkə (suveren) borc 
reytinqindən maksimum 1 (bir) pillə aşağı olan hüquqi 
şəxslərin buraxdığı qiymətli kağızlar

A6f 0.00 50 0.00 0.00

g) İƏİT ölkələrinə daxil olmayan ölkələrin hökumətləri və 
Mərkəzi bankları tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar və 
onlara qarşı irəli sürülən tələblər

A6g 0.00 100 0.00 0.00

h) digər qiymətli kağızlar A6h 9090.75 100 0.00 9090.75
7. Banklara və digər maliyyə institutlarına depozitlər və 
kreditlər:

A7 18081.50 0 0.00 18081.50

a) depozitlər: A7a 6800.00 0 0.00 6800.00

a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum "AA-" kredit reytinqinə malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunanlar

A7a1 0 0.00 0.00

a2) İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və 
minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit və ya digər 
maliyyə-kredit təşkilatlarına qarşı tələblər  və onlar tərəfindən 
qeyri-şərtsiz təmin olunanlar

A7a2 20 0.00 0.00

a3) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və İƏİT 
ölkələrində qeydə alınmış və beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” kredit reytinqinə (və ya 
buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik depozit və ya 
digər maliyyə-kredit təşkilatlarına qarşı tələblər

A7a3 50 0.00 0.00

a4) İƏİT ölkələrində olmayan banklarda və digər maliyyə 
institutlarında olanlar

A7a4 6800.00 100 0.00 6800.00

b) kreditlər: A7b 11281.50 0 0.00 11281.50

b1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum "AA-" kredit reytinqinə malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunanlar

A7b1 0.00 0 0.00 0.00

b2) İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və 
minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit və ya digər 
maliyyə-kredit təşkilatlarına qarşı tələblər  və onlar tərəfindən 
qeyri-şərtsiz təmin olunanlar

A7b2 0.00 20 0.00 0.00

b3) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və İƏİT 
ölkələrində qeydə alınmış və beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” kredit reytinqinə (və ya 
buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik depozit və ya 
digər maliyyə-kredit təşkilatlarına qarşı tələblər

A7b3 0.00 50 0.00 0.00

b4) İƏİT ölkələrində olmayan banklarda və digər maliyyə 
institutlarında olanlar

A7b4 11281.50 100 0.00 11281.50

8. Müştərilərə verilən kreditlər  A8 130593.18 0 3419.65 112444.20
a) sənaye sahəsinə verilmiş kreditlər: A8a 18113.61 0 0.00 18297.60
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və 
ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunmuş hissəsi və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 

A8a1 0 0.00



a2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü 
şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası, 
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 

A8a2 20 0.00

a3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və qeyri-işlək hissəsi 
ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq kreditlərinin təmin 

A8a3 20 0.00

a4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum 
“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent 
digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli 
hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlarla təmin olunmuş hissəsi (bu tələblərin 
ödənilməsi mənbəyi kommersiya layihələri üzrə alınan gəlirlər 
olur)

A8a4 50 0.00

a5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə 
yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə təsdiq 
edilmiş milli valyutada olan kreditləri

A8a5 75 0.00

a6) digər hallarda A8a6 18113.61 X 0.00 18297.60
          a6_1) Milli valyuta A8a6_1 14243.56 100 0.00 14243.56

                     a6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan 
Respublikasının İpoteka və
                     Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla 
verilmiş və 
                     qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən 
yüksək olan 
                     sahibkarlara verilmiş kreditlərinin təmin edilmiş 
hissəsi

A8a6_1
_1 100 0.00 0.00

         a6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri

A8a6_2 2950.10 100 0.00 2950.10

         a6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri istisna olmaqla, xarici valyutada olan 
kreditlər

A8a6_3 919.95 120 0.00 1103.94

b) kənd təsərrüfatına kreditlər: A8b 6974.96 0 770.64 5531.16
b1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və 
ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunmuş hissəsi və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik çoxtərəfli inkişaf banklarına qarşı birbaşa tələblər, 
yaxud tələblərin bu təşkilatlar tərəfindən qeyd-şərtsiz öhdəliyi 
ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızlarla təmin olunmuş hissəsi

A8b1 689.00 0 0.00 0.00

b2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü 
şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası, 
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik İƏİT ölkələrinin hökumətləri və ya mərkəzi bankları 
tərəfindən qeyd-şərtsiz  öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A8b2 0 20 0.00 0.00

b3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və qeyri-işlək hissəsi 
ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq kreditlərinin təmin 
edilmiş hissəsi

A8b3 0 20 0.00 0.00



b4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum 
“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent 
digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli 
hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlarla təmin olunmuş hissəsi (bu tələblərin 
ödənilməsi mənbəyi kommersiya layihələri üzrə alınan gəlirlər 
olur)

A8b4 0 50 0.00 0.00

b5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə 
yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə təsdiq 
edilmiş milli valyutada olan kreditləri

A8b5 0 75 0.00 0.00

b6) digər hallarda A8b6 6285.96 X 770.64 5531.16
          b6_1) Milli valyuta A8b6_

1 4,737.92 100 0.00 4737.92

                     b6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan 
Respublikasının İpoteka və
                     Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla 
verilmiş və 
                     qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən 
yüksək olan 
                     sahibkarlara verilmiş kreditlərinin təmin edilmiş 
hissəsi

A8b6_
1_1 100 0.00 0.00

         b6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri

A8b6_
2 698.19 100 0.00 698.19

         b6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri istisna olmaqla, xarici valyutada olan 
kreditlər

A8b6_
3 849.85 120 770.64 95.05

c) tikinti sahələrinə kreditlər: A8c 34945.75 0 198.93 28011.78
c1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və 
ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunmuş hissəsi və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik çoxtərəfli inkişaf banklarına qarşı birbaşa tələblər, 
yaxud tələblərin bu təşkilatlar tərəfindən qeyd-şərtsiz öhdəliyi 
ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızlarla təmin olunmuş hissəsi

A8c1 7084.32 0 0.00 0.00

c2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü 
şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası, 
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik İƏİT ölkələrinin hökumətləri və ya mərkəzi bankları 
tərəfindən qeyd-şərtsiz  öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A8c2 0.00 20 0.00 0.00

c3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və qeyri-işlək hissəsi 
ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq kreditlərinin təmin 
edilmiş hissəsi

A8c3 0.00 20 0.00 0.00

c4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum 
“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent 
digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli 
hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlarla təmin olunmuş hissəsi (bu tələblərin 
ödənilməsi mənbəyi kommersiya layihələri üzrə alınan gəlirlər 
olur)

A8c4 0.00 50 0.00 0.00



c5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə 
yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə təsdiq 
edilmiş milli valyutada olan kreditləri

A8c5 0.00 75 0.00 0.00

c6) digər hallarda A8c6 27861.43 X 198.93 28011.78
          c6_1) Milli valyuta A8c6_1 15036.13 100 0.00 15036.13

                     c6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan 
Respublikasının İpoteka və
                     Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla 
verilmiş və 
                     qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən 
yüksək olan 
                     sahibkarlara verilmiş kreditlərinin təmin edilmiş 
hissəsi

A8c6_1
_1 100 0.00 0.00

         c6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri

A8c6_2 10880 100 0.00 10880.00

         c6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri istisna olmaqla, xarici valyutada olan 
kreditlər

A8c6_3 1945.3 120 198.93 2095.65

d) nəqliyyat və rabitə sahələrinə kreditlər: A8d 0.00 0 0.00 0.00
d1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və 
ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunmuş hissəsi və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik çoxtərəfli inkişaf banklarına qarşı birbaşa tələblər, 
yaxud tələblərin bu təşkilatlar tərəfindən qeyd-şərtsiz öhdəliyi 
ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızlarla təmin olunmuş hissəsi

A8d1 0.00 0 0.00 0.00

d2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü 
şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası, 
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik İƏİT ölkələrinin hökumətləri və ya mərkəzi bankları 
tərəfindən qeyd-şərtsiz  öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A8d2 0.00 20 0.00 0.00

d3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və qeyri-işlək hissəsi 
ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq kreditlərinin təmin 
edilmiş hissəsi

A8d3 0.00 20 0.00 0.00

d4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum 
“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent 
digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli 
hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlarla təmin olunmuş hissəsi (bu tələblərin 
ödənilməsi mənbəyi kommersiya layihələri üzrə alınan gəlirlər 
olur)

A8d4 0.00 50 0.00 0.00

d5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə 
yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə təsdiq 
edilmiş milli valyutada olan kreditləri

A8d5 0.00 75 0.00 0.00

d6) digər hallarda A8d6 0.00 X 0.00 0.00
         d6_1) Milli valyuta A8d6_

1 0.00 100 0.00 0.00



                    d6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan 
Respublikasının İpoteka və
                     Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla 
verilmiş və 
                     qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən 
yüksək olan 
                     sahibkarlara verilmiş kreditlərinin təmin edilmiş 
hissəsi

A8d6_
1_1 0.00 100 0.00 0.00

         d6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri

A8d6_
2 0.00 100 0.00 0.00

         d6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri istisna olmaqla, xarici valyutada olan 
kreditlər

A8d6_
3 0.00 120 0.00 0.00

e) ticarət və xidmət sahələrinə kreditlər: A8e 62843.15 0 2443.20 59465.51
e1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və 
ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunmuş hissəsi və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik çoxtərəfli inkişaf banklarına qarşı birbaşa tələblər, 
yaxud tələblərin bu təşkilatlar tərəfindən qeyd-şərtsiz öhdəliyi 
ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızlarla təmin olunmuş hissəsi

A8e1 4931.25 0 0.00 0.00

e2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü 
şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası, 
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik İƏİT ölkələrinin hökumətləri və ya mərkəzi bankları 
tərəfindən qeyd-şərtsiz  öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A8e2 0.00 20 0.00 0.00

e3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və qeyri-işlək hissəsi 
ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq kreditlərinin təmin 
edilmiş hissəsi

A8e3 0.00 20 0.00 0.00

e4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum 
“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent 
digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli 
hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlarla təmin olunmuş hissəsi (bu tələblərin 
ödənilməsi mənbəyi kommersiya layihələri üzrə alınan gəlirlər 
olur)

A8e4 0.00 50 0.00 0.00

e5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə 
yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə təsdiq 
edilmiş milli valyutada olan kreditləri

A8e5 0.00 75 0.00 0.00

e6) digər hallarda A8e6 57911.90 X 2443.20 59465.51
         e6_1) Milli valyuta A8e6_1 28753.54 100 2443.20 26310.34

                    e6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan 
Respublikasının İpoteka və
                     Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla 
verilmiş və 
                     qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən 
yüksək olan 
                     sahibkarlara verilmiş kreditlərinin təmin edilmiş 
hissəsi

A8e6_1
_1 0.00 100 0.00 0.00



         e6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri

A8e6_2 9174.31 100 0.00 9174.31

         e6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri istisna olmaqla, xarici valyutada olan 
kreditlər

A8e6_3 19984.05 120 0.00 23980.86

f) şəxsi məqsədlər üçün fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər A8f 7715.71 6.88 1138.15
f1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və 
ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunmuş hissəsi və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik çoxtərəfli inkişaf banklarına qarşı birbaşa tələblər, 
yaxud tələblərin bu təşkilatlar tərəfindən qeyd-şərtsiz öhdəliyi 
ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızlarla təmin olunmuş hissəsi

A8f1 6570.68 0 0.00 0.00

f2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü 
şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası, 
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik İƏİT ölkələrinin hökumətləri və ya mərkəzi bankları 
tərəfindən qeyd-şərtsiz  öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A8f2 0.00 20 0.00 0.00

f3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun vəsaiti hesabına verilmiş ipoteka kreditləri A8f3 0.00 35 0.00 0.00

f4) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri şərtləri ilə 
digər mənbələr hesabına verilmiş ipoteka kreditləri

A8f4 0.00 50 0.00 0.00

f5) digər istehlak kreditləri A8f5 1,145.03 6.88 1,138.15
         f5_1) Milli valyuta A8f5_1 945.17 100 6.88 938.29

         f5_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
istehlak
                    kreditləri

A8f5_2 199.86 100 0.00 199.86

         f5_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
istehlak
                    kreditləri istisna olmaqla, xarici valyutada olan 
kreditlər

A8f5_3 150 0.00

         f5_4) verilmə anında faiz dərəcəsi əvvəlki rübdə 
verilmiş istehlak 
                   kreditləri üzrə sektorun orta faiz dərəcəsi və onun 
üçdə birinin
                   cəmindən böyük olan və BGN əmsalı indikativ 
hədlərdən yuxarı 
                   olan istehlak kreditləri

A8f5_4 0 150 0.00 0.00

g) Digər sahələrə kreditlər A8g 0.00 0 0.00 0.00



g1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və 
ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunmuş hissəsi və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik çoxtərəfli inkişaf banklarına qarşı birbaşa tələblər, 
yaxud tələblərin bu təşkilatlar tərəfindən qeyd-şərtsiz öhdəliyi 
ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızlarla təmin olunmuş hissəsi

A8g1 0.00 0 0.00 0.00

g2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü 
şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası, 
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik İƏİT ölkələrinin hökumətləri və ya mərkəzi bankları 
tərəfindən qeyd-şərtsiz  öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A8g2 0.00 20 0.00 0.00

g3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət 
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və qeyri-işlək hissəsi 
ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq kreditlərinin təmin 
edilmiş hissəsi

A8g3 0.00 20 0.00 0.00

g4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum 
“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent 
digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli 
hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlarla təmin olunmuş hissəsi (bu tələblərin 
ödənilməsi mənbəyi kommersiya layihələri üzrə alınan gəlirlər 
olur)

A8g4 0.00 50 0.00 0.00

g5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə 
yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə təsdiq 
edilmiş milli valyutada olan kreditləri

A8g5 0.00 75 0.00 0.00

g6) digər hallarda A8g6 0.00 X 0.00 0.00
         g6_1) Milli valyuta A8g6_1 0.00 100 0.00 0.00

                    g6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan 
Respublikasının İpoteka və
                     Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla 
verilmiş və 
                     qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən 
yüksək olan 
                     sahibkarlara verilmiş kreditlərinin təmin edilmiş 
hissəsi

A8g6_1
_1 0.00 100 0.00 0.00

         g6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş 
biznes
                    kreditləri

A8g6_2 0.00 100 0.00 0.00

                g6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara 
verilmiş biznes
                           kreditləri istisna olmaqla, xarici valyutada 
olan kreditlər

A8g6_3 0.00 120 0.00 0.00

9. Bank işində istifadə olunan və olunmayan əsas vəsaitlər 
(çıx amortizasiya) A9 14796.58 100 0.00 14796.58

10. İcmallaşmamış törəmə banklara, digər təsərrüfat 
cəmiyyətlərinə kapital qoyuluşları

A10 257.20 0 0.00 0.00

11. Bütün digər aktivlər A11 10949.38 0 4558.63 6390.75



a) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən 
verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və 
ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT 
ölkələrinin valyutası ilə təmin olunmuş hissəsi və beynəlxalq 
reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 
malik çoxtərəfli inkişaf banklarına qarşı birbaşa tələblər, 
yaxud tələblərin bu təşkilatlar tərəfindən qeyd-şərtsiz öhdəliyi 
ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızlarla təmin olunmuş hissəsi

A11a 0.00 0 0.00 0.00

b) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü 
şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası, 
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq agentlikləri 
tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc 
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) 

A11b 0.00 20 0.00 0.00

c) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və 
beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum 
“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent 
digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli 
hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 
qiymətli kağızlarla təmin olunmuş hissəsi (bu tələblərin 
ödənilməsi mənbəyi kommersiya layihələri üzrə alınan gəlirlər 
olur)

A11c 0.00 50 0.00 0.00

d) digər hallarda A11d 10949.38 100 4558.63 6390.75
12. Qeyri-maddi aktivlər A12 2599.61 0 0.00 0.00
13. Yekunu balans aktivləri A13 227811.08 X 7978.28 X
14. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş balans aktivlərinin ümumi 
məbləği 

A14 0.00 0 171831.07

Balansdan
kənar 

maddələrin 
 məbləği

Kredit
ə 

konver
tasiya 
əmsalı 

(%)

Risk 
dərəcəsi 

(%)

Yaradılmış 
məqsədli 

ehtiyatların 
məbləği

Risk 
dərəcəsi 

üzrə 
ölçülmüş 

aktivin xalis 
məbləği

2 3 4 5 6
1. Ümumi təminatlar (Qarantiyalar) B1 66703.09 x 0.00 25687.82
a)  banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam yerinə yetirməmək 
hüququ verən    
     öhdəliklər

B1a 0.00 0 0.00
0.00

0.00

b)  müddəti 1 ilədək olan öhdəliklər B1b 20203.82 20 98.89 0.00 3,995.91
c)  müddəti 1 ildən çox olan öhdəliklər B1c 46499.27 50 93.30 0.00 21,691.91
d)  digər B1d 0.00 100 0.00 0.00 0.00
2. Kreditlərin verilməsi, aktivlərin alınması üzrə öhdəliklər, 
həmçinin istifadə olunmamış kredit xətləri B2 12104.39 x 52.22 4,464.41

        a)  banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam yerinə 
yetirməmək hüququ verən
             öhdəliklər

B2a 0.00 0 0.00 0.00 0.00

b)  müddəti 1 ilədək olan öhdəliklər B2b 3981.67 20 100.00 0.14 796.31
c)  müddəti 1 ildən çox olan öhdəliklər B2c 8122.72 50 90.90 52.08 3,668.11
d)  digər B2d 0.00 100 0.00 0.00 0.00
3. Akkreditivlər: B3 0.00 x 0.00 0.00
a)  banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam yerinə yetirməmək 
hüququ verən
     öhdəliklər

B3a 0.00 0 0.00
0.00

0.00

b)  müddəti 1 ilədək olan öhdəliklər B3b 0.00 20 0.00 0.00 0.00
c)  müddəti 1 ildən çox olan öhdəliklər B3c 0.00 50 0.00 0.00 0.00
d)  digər B3d 0.00 100 0.00 0.00 0.00

CƏDVƏL A 15 (davamı)
(min manatla)

B. Balansdankənar öhdəliklərin (aktivlər) maddələri

1



4. Valyuta kontraktları (müqavilələrlə valyuta alqısı üçün təyin 
edilmiş vaxt)

B3 0.00 x 0.00 0.00

a) bir il və ondan az müddətdə B3a 0.00 2 0.00 0.00 0.00
b) bir ildən iki ilə qədar olan müddətdə  B3b 0.00 5 0.00 0.00 0.00
c) üçüncü ildən başlayaraq sonraki  hər əlavə  il üçün 3%-lə B3c 0.00 5 0.00 0.00 0.00

6. Balansdankənar öhdəliklərin (aktivlərin) məbləği B4 78807.48 52.22
7. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş balansdankənar öhdəliklərin 
(aktivlərin) məbləği

B7 0.00 0 30,152.23

C. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş aktivlərin məbləği C 0.00 0 201,983.31
D. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər D 0.00 0 201,983.31

E. Müqavilə əsasında banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam 
yerinə yetirməmək hüququ verən öhdəliklər E 0.00 10 X X 0.00

F. Müddəti 1 ilədək olan balansdankənar öhdəliklər F 24185.49 20 X X 4837.10
G. Müddəti 1 ildən çox olan balansdankənar öhdəliklər G 54621.99 50 X X 27311.00
H. Bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 
xarici valyuta və bank metalları ilə təmin olunmuş hissəsi H 0.00 X 0 X 0.00

I. bank aksepti və qiymətli kağızların alınması və satılması 
üzrə öhdəliklər

I 0.00 100 X X 0.00

J. Digər balansdankənar öhdəliklər J 0.00 100 X X 0.00

Leverec əmsalının hesablanmasında nəzərə alınan balansdankənar öhdəliklər 


