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Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun investisiyalara dair 

Qaydaları 

 

1. Ümumi müddəalar  

 

1.1. Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun İnvestisiyalara dair Qaydaları 

(bundan sonra – „Qaydalar“) Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun (bundan 

sonra – „Fond“) vəsaitinin idarə edilməsinin əsasını müəyyən edir.  

1.2. “Əmanətlərin sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununa (bundan sonra – „Qanun“) əsasən Fondun vəsaitinə aşağıdakılar 

daxildir: iştirakçı bankların üzvlük haqları, iştirakçı bankların təqvim haqları, 

iştirakçı bankların əlavə haqları, iştirakçı banklar tərəfindən ödənilən dəbbə 

pulları, vəsaitin idarəedilməsi nəticəsində əldə edilən gəlir, cəlb edilən borc 

vəsaitləri, qrant, ianələr və ya qanunvericilikdə qadağan edilməmiş digər 

mənbələrdən daxil olan vəsaitlər, reqress qaydasında iştirakçı banklardan alınan 

vəsaitlər.   

1.3. Qaydaların 2-ci bəndində qeyd edilmiş Fondun vəsaitləri Qanunun 18-ci 

maddəsinə əsasən investisiya edilir.  

 

2. İnvestisiya prinsipləri 

2.1. Fondun investisiya siyasəti aşağıdakı məqsədlərə nail olmağı nəzərdə tutur: 



   

 

 

2.1.1. Təhlükəsizlik, 

2.1.2. Likvidlik, 

2.1.3. Şəffaflıq, 

2.1.4. İcra edilmə. 

2.2. Fondun vəsaitinin qorunması üçün investisiyalar barədə verilən bütün 

qərarların əsas məqsədi təhlükəsizlik və vəsaitlərin nominal və real dəyərinin 

qorunub saxlanılmasıdır. 

2.3. Fond vəsaitlərini yüksək keyfiyyətli yerli borc alətlərinə və yüksək reytinqli 

xarici valyutada olan borc alətlərinə investisiya edir. Fondun vəsaiti səhmlərə, 

törəmə alətlərə və digər yüksək riskli maliyyə alətlərinə investisiya edilə bilməz.  

2.4. AZN-də olan vəsaitlər üçün məqbul hesab edilən yüksək keyfiyyətli yerli 

maliyyə alətləri aşağıdakılardır: 

2.4.1. Azərbaycan Respublikası tərəfindən buraxılmış dövlət qiymətli 

kağızları; 

2.4.2. Azərbaycan Respublikası Milli Bankı tərəfindən buraxılmış və ya 

zəmanət verilmiş borc qiymətli kağızları; 

2.4.3. Azərbaycan Respublikası Milli Bankında depozitlər; 

2.5. Xarici valyutalarda (ABŞ dolları, AVRO) olan vəsaitlər Mudiz beynəlxalq 

reytinq agentliyinin uzunmüddətli öhdəliklər üzrə „AA“ reytinqi və 

qısamüddətli öhdəliklər üzrə „P1“ reytinqinə və ya digər reytinq agentliklərinin 

(Standard ənd Purz, Fiç) ekvivalent reytinqinə malik olmalıdır. Məqbul hesab 

edilən maliyyə alətləri aşağıdakılardır: 

2.5.1. Dövlət, bank və ya maliyyə institutu tərəfindən buraxılmış ABŞ 

dolları və AVRO-da ifadə olunan borc qiymətli kağızları; 

2.5.2. AVRO-nun əhatə etdiyi və Avropa İnkişaf və Əməkdaşlıq 

Təşkilatına daxil olmuş ölkələrdə yerləşən banklarda ABŞ dolları və 

AVRO-da depozitlər. 

2.6. Fondun kapitallaşması üçün Almaniya höküməti tərəfindən ayrılan 5 milyon 

AVRO məbləğində borc vəsaiti yalnız Mudiz beynəlxalq reytinq agentliyinin 



   

 

 

“AA” reytinqi və ya digər reytinq agentliklərinin (Standard ənd Purz, Fiç) 

ekvivalent reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olan daha az riskli və 

likvid dövlət istiqrazlarına investisiya edilə bilər. Eyni investisiya məhsuluna 

dair müxtəlif reytinqlər tətbiq edildiyi halda ən aşağı olan reytinq “AA” 

reytinqindən aşağı olmamalıdır.  

2.7. Fondun vəsaitləri Azərbaycan Respublikası Milli Bankından lisenziya almış 

banklara və xarici bankların yerli filiallarına investisiya edilə bilməz. 

2.8. Fond istənilən zaman öz vəsaitinin valyuta tərkibini şərti öhdəliklərinin, 

yəni sığorta hadisəsi baş verdikdə kompensasiyaların ödənilməsi öhdəliklərinin 

tərkibi ilə uyğunlaşdırmalıdır.  

2.9. İnvestisiyalar barədə bütün qərarlar Fondun likvid tələbatı nəzərə alınaraq 

qəbul edilir. 

2.10.Kompensasiyaların ödənilməsi üzrə Fondun öhdəlik  müddətinə müvafiq 

olaraq ( Qanunun 28-ci maddəsinin 5-ci bəndinə görə əmanətçinin ərizəsinin 

qəbul edildiyi gündən ən geci 90 təqvim günü müddətində ) yalnız bu 

Qaydaların 5-ci bəndində nəzərdə tutulan, tez  bir müddətdə vəsaitlərin 

qaytarılmasını təmin edə bilən maliyyə alətləri investisiya məqsədi üçün istifadə 

edilə bilər.  

2.11. İnvestisiyalara dair bütün qərarların qəbul edilməsi üçün əsas şərt 

investisiyanın və investisiya prosesinin şəffaflığıdır. Bu tələb Fondun sabit və 

ödəmə qabiliyyəti olan bir təşkilat kimi imicini qoruyub saxlayır.  

2.12. Təhlükəsizliyin və likvidliyin əsas məqsədləri, habelə şəffaflığa dair 

tələblər yüksək gəlirlilik təmin etmək üçün risk altına qoyulmamalıdır. Buna 

baxmayaraq, təhlükəsizliyə, likvidliyə və şəffaflığa dair tətbiq edilmiş 

məhdudiyyətlər çərçivəsində mümkün olan gəlirlilik təmin edilməlidir.. 

 

3. İnvestisiya siyasəti 

3.1. Fondun Himayəçilik Şurası Fondun İcraçı direktorunun Şuraya təqdimatına 

əsaslanaraq hər ilin sonunda gələn il üçün nəzərdə tutulan investisiya siyasəti 

barədə qərar qəbul edir.  

3.2. Bu Qaydalara əsaslanan investisiya siyasəti aşağıdakıları əhatə edə bilər: 



   

 

 

3.2.1. İnvestisiya səbətinin gözlənilən həcmi və gözlənilən investisiya 

gəlirləri; 

3.2.2. Məqbul hesab edilən investisiya alətlərinin ən aşağı reytinqlərinə 

dair xüsusi tələblər;  

3.2.3. İnvestisiya səbətinə və ya investisiya səbətinin hər-hansı bir 

hissəsinə dair tələblər, yəni tətbiq edilən meyarlar, investisiyaların müddəti, 

səbətdə məqbul hesab edilən fərqlənmələr və s.; 

3.2.4. Digər tələblər. 

3.3. Bu Qaydaların 4.3-cü bəndinə əsasən Fondun İcraçı direktoru Himayəçilik 

Şurası tərəfindən qəbul edilmiş investisiya siyasəti barədə Fondun biznes 

partnyorlarını məlumatlandırmalıdır. 

 

                           4. İnvestisiyalar barədə qərarlar vermək səlahiyyəti 

4.1. Fondun İcraçı direktoru investisiyalar barədə xüsusi qərarlar vermək 

səlahiyyətinə malikdir. İnvestisiyalar barədə bütün qərarlar bu Qaydalar və 

Himayəçilik Şurasının investisiya siyasətinə müvafiq olaraq qəbul edilir. 

4.2. 1-ci bənddə qeyd edilmiş qərarlar, habelə müvafiq hesablaşmalar, analitik 

və nəzarətedici fəaliyyət İcraçı direktorun göstərişləri əsasında Fondun işçiləri 

tərəfindən yerinə yetirilir.  

4.3. Himayəçilik Şurası dəstəkləyərsə Fondun İcraçı direktoru 1-ci bənddə qeyd 

edilən səlahiyyətini bir və ya bir necə peşəkar menecerlərə və/ və ya Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft Fonduna həvalə edə bilər. Fondun kapitallaşması üçün 

Almaniya hökuməti tərəfindən ayrılan 5 milyon AVRO məbləğində borc 

vəsaitinin idarəedilməsinə cəlb olunan peşəkar menecer Mudiz beynəlxalq 

reytinq agentliyinin uzunmüddətli öhdəliklər üzrə „A“ reytinqi və ya digər 

reytinq agentliklərinin (Standard ənd Purz, Fiç) ekvivalent reytinqindən aşağı 

olmayan reytinqə malik olmalıdır. Fondun digər investisiya vəsaitləri 

idarəetməyə verilərkən KfW ilə məsləhətləşmələr aparılacaqdır.  



   

 

 

4.4. Fondun İcraçı direktorunun təqdimatı icraçı şirkətin korporativ strukturu, 

peşəkar imici, investisiya proseduru, səbətin təklif edilən strukturu, hesabatın 

mündəricatı və ardıcıllığı, tələb edilən haqqın həcmi və digər məsələlər barədə 

ətraflı prezentasiyası ilə müşayiət edilməlidir.  

4.5. Himayəçilik Şurasında təsdiq edildikdən sonra bu Qaydalar və investisiya 

siyasəti vəsaitin idarəedilməsinə cəlb edilən kənar menecerin öhdəliklərinin 

ayrılmaz hissəsi hesab edilir. 

4.6. Kənar menecerin seçilməsi proseduru Əmanətlərin Sığortalanması 

Fondunun vəsaitinin idarəedilməsi üçün kənar menecerin seçilməsi Qaydaları ilə 

tənzimlənir. 

 

5. Əməliyyatlar 

5.1. Əməliyyatlar aparılması üçün Fond Milli Bankda və yüksək reytinqli yerli 

və xarici banklarda bank hesabları aça bilər. Xarici banklara gəldikdə yalnız 

Mudiz beynəlxalq reytinq agentliyinin uzunmüddətli öhdəliklər üzrə „A“ 

reytinqi və ya digər reytinq agentliklərinin (Standard ənd Purz, Fiç) ekvivalent 

reytinqindən aşağı olmayan reytinqə malik olan banklar Fondun partnyorları ola 

bilər. 

5.2. Təqvim haqları və digər gəlirlər qiymətli kağızlara investisiya edilməsi üçün 

kifayət qədər yüksək həcmdə olmadığı təqdirdə Fondun Milli Bankdakı 

hesablarında toplana bilər, bu şərtlə ki, Fondun İcraçı direktoru bu cür 

“cəmləşdirilən” vəsaitlərə mümkün olan gəlirliliyin əldə edilməsinə əmin olsun.  

5.3. Fond qiymətli kağızlar bazarında inkişaf barədə vaxtaşırı məlumat toplayır.  

5.4. Qiymətli kağızların satın alınmasında iştirak edən iştirakçıların 

öhdəliklərinin bir- birindən ayrılması üçün bütün qiymətli kağızlar beynəlxalq 

səviyyəli üçüncü tərəf olan himayəçinin idarəetməsinə verilə bilər.  



   

 

 

 

6. Yekun müddəalar 

6.1. Fondun İcraçı direktoru Fondun aktivlərinin həcmi və investisiya səbətinin  

səmərəliliyi barədə Himayəçilik Şurasına hər rüb yazılı hesabat verir. 

6.2. Bu Qaydalar Himayəçilik Şurası tərəfindən qəbul edildiyi gündən qüvvəyə 

minir.  

6.3. Bu Qaydaların hər hansı bir müddəası istənilən səbəbdən etibarsız hesab 

edilərsə, Rəhbər Prinsiplərin qalan hissəsinin etibarlılığı dəyişilməz qalır. 

 

 

  


