Azərbaycan Respublikası

“Təsdiq edilmiĢdir”

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən

Azərbaycan Respublikası

Dövlət Qeydiyyatına alınmışdır

Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin

Qeydiyyat № ______

“__”________”20__ il tarixli qərarı ilə

"__"_______” 20___ il

Protokol № __________
D/reyestr

__________

KREDĠT TƏġKĠLATLARINDA
NAĞD PULLA ƏMƏLĠYYATLARIN TƏġKĠLĠ VƏ APARILMASI

QAYDALARI

Layihə

Bakı 2010
1

1. Ümumi müddəalar
1.1.

Bu Qaydalar "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanununa, habelə Azərbaycan Respublikasının
digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır. Bu Qaydalar
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kredit təşkilatlarında (bundan
sonra - banklar) nağd pulun saxlanması, daşınması, emalı və kassa
əməliyyatlarının aparılması prosedurlarını, həmçinin bu sahədə daxili nəzarət
və məsuliyyət qaydalarını müəyyənləşdirir.

1.2.

Nağd pulla əməliyyatların mühasibat uçotu Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq
Standartlarına müvafiq qaydada aparılır.

1.3.

Bankların filial və şöbələrində eyni adlı vəzifələr olmadıqda, bu Qaydalarla
muəyyən edilmiş vəzifə və məsuliyyəti həmin funksiyaları həyata keçirən
əməkdasları daşıyır.

1.4.

Bankların təşkilati strukturunda və ya departamentlərin adlarında dəyişiklik
olduqda bu Qaydalarda müəyyən edilmiş səlahiyyətlər müvafiq sahələrə məsul
yeni struktur bölmələr tərəfindən həyata keçirilir.

1.5.

AnlayıĢlar

Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları ifadə edir:
AvtomatlaĢdırılmıĢ xəzinə - pul nişanlarının avtomatlaşdırılmış rejimdə saxlanması
və emalı üçün müvafiq avadanlıqlarla təchiz edilmiş xəzinə;
Bağlama - bu Qaydalara müvafiq olaraq formalaşdırılmış, eyni nominaldan olan 10
ədəd dəstdən (1000 vərəq) ibarət kağız pul nişanları;
Banderol – pul dəstlərini bağlamaq üçün kağız lent;
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ÇeĢidləmə avadanlığı – pul nişanlarını vərəq-vərəq saymaqla onların dəyərinin
ödənilməsinə, həqiqiliyinə və tədavülə yararlılığına görə ayıran və
formalaşdıran avtomatlaşdırılmış sistem;
Dəst – banderol ilə bağlanmış, eyni nominaldan olan 100 vərəqdən ibarət kağız
pullar;
Ekspert – pul nişanlarının ekspertizasını həyata keçirən şəxs;
Elektron ödəniĢ tapĢırığı – nağd pul vəsaitlərini almaq üçün Mərkəzi Banka SWIFT
vasitəsilə göndərilən MT 205 və 199 formatlı elektron sənəd;
Emal - pul nişanlarının vərəq-vərəq sayılması, onların nominalına, dəyərinin
ödənilməsinə, həqiqiliyinə və tədavülə yararlılığına görə çeşidlənməsi,
formalaşdırılması və qablaşdırılması;
Əməliyyat günü – bankın daxili reqlamenti ilə müəyyən edilmiş iş günü ərzində
müştərilərə xidmət göstərilən müddət;
Əməliyyat Sistemi (ƏS) – bankda tətbiq olunan avtomatlaşdırılmış bank əməliyyat
sistemi;
Əməliyyatçı – kassa, xəzinə və emal əməliyyatları üzrə sənədləri qəbul və ya tərtib
edən, ƏS-də məlumatların rəsmləşdirilməsini həyata keçirən məsul şəxs.
Xəzinə - bankın normativ qaydaları ilə müəyyən edilmiş tələblərə cavab verən, nağd
pul və qiymətlilər saxlanılan xüsusi sahə;
Xəzinə inzibatçıları –xəzinə açarlarının və xəzinədə nağd pul və qiymətlilərin
saxlanmasına cavabdeh olan maddi - məsul şəxslər;
Ġndeks - pul nişanlarının keyfiyyəti üzrə qruplaşdırılması;
Kassa inzibatçısı – kassa xidmətləri göstərən şöbənin rəisi;
Kassa sənədi – kassa əməliyyatlarının aparılması üçün istifadə olunan sənədlər;
Kassir – əməliyyat günü ərzində kassada nağd pul və qiymətlilərin mədaxil və
məxaricini həyata keçirən maddi-məsul şəxs;
Konteyner - kisə, palet, qutu və sair qablaşdırma vahidləri;
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QablaĢdırma vahidi – üzərində müvafiq rekvizitləri (bankın adı, pulu qablaşdıran
şəxsin adı, qablaşdırma tarixi, nominal dəyəri, məbləği, ştamp və imza) olan
pul bağlaması, konteyner və sair bağlı qablaşdırma vasitəsi;
Qiymətlilər – qiymətli kağızlar, qiymətli metallar, daşlar, zinət əşyaları, xəzinə
açarları, plomblanmış xüsusi qablaşdırma vahidləri;
MüĢtəri – bankın nağd pul üzrə xidmətlərindən istifadə edən hüquqi və fiziki şəxslər;
Nağd pul – standart parametrlərə malik olan kağız və ya metal pul nişanı;
Natamam bağlama - dəstlərin sayı 10-dan az (kağız pul nişanlarının sayı 1000
vərəqdən az) olaraq formalaşdırılmış bağlama;
Plomb – təkrar isitfadəsi mümkün olmayan nömrəli plomb;
Plomblama - konteyner, qapı və sairənin plombu zədələmədən açıla bilməməsi üçün
plombdan istifadə.

Nağd pulla əməliyyat aparılan sahələrə və proseslərə texniki tələblər

2.

2.1.

Nağd pulla əməliyyatların aparılması məqsədi ilə aşağıdakı sahələr yaradılır.
-

Xəzinə

-

Kassa otaqları (fiziki və hüquqi şəxslərə xidmət göstərilən sahələr)

-

Emal otaqları

-

Köməkçi otaq (nağd pulla əməliyyat aparan işçilərin şəxsi əşyalarının və
üst geyimlərinin saxlanması üçün).

2.2.

Xüsusi sahələr nağd pulla əməliyyat aparan hər bir işçinin üst geyimlərinin
və şəxsi əşyalarının, eləcə də ştamp, klişe, “Qəbul edilmiş və təhvil verilmiş
nağd

pulun

və

digər

qiymətlilərin

uçotu

kitabı”nın,

çeşidləyici

avadanlıqlarda işləmək üçün kartların və s. saxlanması üçün bağlı şkaflarla
və seyflərlə təmin edilir.
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2.3.

Xəzinənin hündürlüyü (döşəmədən tavana qədər) 2,7 metrdən az olmamalı,
xəzinənin tavanı ilə üst mərtəbənin döşəməsi arasında 25 santimetrdən az
olmayan boşluq olmalıdır.

2.4.

Xəzinənin divarlarının qalınlığı 40 santimetrdən, döşəməsi isə 60
santimetrdən az olmayan betondan inşa edilməlidir.

2.5.

Xəzinənin alt hissəsində boşluq və ya zirzəmi olmamalıdır.

2.6.

Xəzinə mühafizə dəhlizi ilə əhatə olunmalıdır. Dəhlizin eni 60 santimetrdən
az olmamalıdır.

2.7.

Xəzinə ətrafdan tam, nağd pul və qiymətlilərlə əməliyyatlar aparılan
sahələrdən isə arakəsmələrlə təcrid edilməlidir.

2.8.

Nağd pul və qiymətlilərin xəzinəyə mədaxili-məxarici üzrə əməliyyatların
aparılması üçün xəzinəqabağı sahə yaradılır.

2.9.

Xəzinəqabağı sahə aparılan əməliyyatların həcmi nəzərə alımaqla inşa
edilməlidir.

2.10.

Xəzinənin iki girişi olmalıdır. Əsas giriş – gündəlik əməliyyatların
aparılması məqsədi ilə, ehtiyat girişi – fövqəladə hallarda istifadə üçün
nəzərdə tutulur.

2.11.

Xəzinə yanğınsöndürmə və havalandırma sistemləri ilə təchiz edilməlidir.

2.12.

Xəzinədə əsas və ehtiyat girişlər, havalandırma və yanğınsöndürmə
sistemlərinin keçidləri istisna olmaqla heç bir çıxış yeri olmamalıdır.

2.13.

Xəzinənin əsas girişində iki qapı quraşdırılmalıdır. Birinci qapı zirehli, ikinci
qapı isə dəmir şəbəkəli olmalıdır. Hər iki qapının çərçivəsi divarın
armaturuna qaynaq edilməlidir.

2.14.

Ehtiyat girişində əsas giriş qapıları ilə eyni səviyyədə təhlükəsizlik
tələblərinə cavab verən qapılar quraşdırılmalıdır.
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2.15.

Xəzinə yanğın və həyəcan siqnalizasiya qurğuları ilə təchiz edilməli, xüsusi
mühafizə xidmətinin sisteminə qoşulmalı və 24 saat ərzində silahlı mühafizə
xidməti tərəfindən qorunmalıdır.

2.16.

Xəzinə müvafiq təhlükəsizlik sistemləri ilə təhciz olunmalı və bu sistemlər
ildə bir dəfədən az olmayaraq yoxlanılmalıdır.

2.17.

Xəzinədə havalandırma sistemləri layihələndirilərkən Mərkəzi Bank
tərəfindən müəyyən olunan temperatur və rütubətlilik normaları nəzərə
alınmalıdır.

2.18.

Bankların xəzinələrində hərarət və rütubətlilik Mərkəzi Bank tərəfindən
müəyyən edilmi səviyyədə saxlanılmalıdır.

2.19.

Kassa otaqları arakəsmələr vasitəsi ilə bir birindən təcrid edilməlidirlər.

2.20.

Kassa otaqlarının hər birində birbaşa olaraq təhlükəsizlik və xüsusi mühafizə
xidmətinə birləşdirilmiş siqnalizasiya düyməsi quraşdırılır.

2.21.

Kassa otaqları yanğından mühafizə sistemi ilə təchiz edilməlidir. Hər bir
kassa otağında tüstü detektorları quraşdırılmalı və ümumi siqnalizasiya
sisteminə qoşulmalıdır.

2.22.

Kassa otaqları ilə müştərilər üçün olan sahə arasında gülləkeçirməz şüşələr
quraşdırılmalıdır.

2.23.

Kassa otaqları pul nişanlarının saxlanması üçün qablaşdırma vahidi, seyf və
ya metal şkafla və kompüterlə təmin edilməli, eləcə də pul sayan və
pulbağlayan maşınlar, pul nişanlarının həqiqiliyini müəyyən etmək üçün
zəruri texniki avadanlıqlarla təchiz edilməlidir.

2.24.

Kassa

otaqlarında

müştərilərə

bağlamaların

və

digər

qablaşdırma

vahidlərinin ötürülməsi üçün kassir tərəfindən açılan “ötürücü qapılar”
yerləşdirilir.
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2.25.

Pul

nişanlarının

nominalına,

keyfiyyətinə,

çeşidlənməsi,

sayılması

formalaşdırılması və qablaşdırılması üçün yaradılan emal otaqları xəzinə və
kassa otaqlarına əlaqəli yerdə yerləşdirilir.
2.26.

Bankda nağd pulla əməliyyat aparan əməkdaşlar arasında pul nişanlarının
qəbulu və təhvili “Qəbul edilmiş və təhvil verilmiş nağd pul və qiymətlilərin
uçotu kitabı”nda (Əlavə 1) qeydlər edilərək qarşılıqlı imzalanmaqla həyata
keçirilir.

2.27.

Bankda istifadə olunan bütün uçot və qeydiyyat kitabları tikilir, vərəqləri
nömrələnir, arxa tərəfində müvafiq struktur bölmənin rəhbəri tərəfindən
imzalanır və səhifələrin sayı göstərilməklə struktur bölmənin möhürü ilə
təsdiq edilir.

2.28.

Möhür, ştamp və klişelərin hazırlanması, onlara nəzarət bankın rəhbəri
tərəfindən müəyyən edilmiş məsul şəxs tərəfindən həyata keçirilir. möhür,
ştamp və klişelər xüsusi kitabda (əlavə 2) qeydiyyata alınır.

2.29.

Möhürlər, ştamplar və klişelər kitabda imza etdirməklə əməkdaşlara verilir
və ya onlardan alınır.

2.30.

Möhür, ştamp və klişelərin məhvi bankların daxili qaydaları ilə tənzimlənir.

3.
3.1.

Nağd pul və qiymətlilərin qəbulu və təhvili

Bankda nağd pul və qiymətliləri qəbul edən və təhvil verən əməkdaşlar
“Qəbul edilmiş və təhvil verilmiş nağd pul və qiymətlilərin uçotu kitabı”,
adlı ştamp və adlı klişe ilə təmin edilir.

3.2.

Nağd pulla əməliyyat aparan əməkdaşlar arasında təhvil verilən və qəbul
edilən nağd pul və qiymətlilər aşağıdakı formalarda təqdim oluna bilər:
-

konteynerdə (pul nişanları konteynerə bağlamalar şəklində yerləşdirilir);
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-

bağlamalarla(bağlamaların hər biri 100 ədəd olmaqla 10 dəstdən ibarət

olur);
3.3.

açıq şəkildə (dəst və ya ədədlə).

Pul nişanları konteynerdə qablaşdırılarkən konteynerlər qablaşdırmanı
həyata keçirən şəxslər tərəfindən plombla plomblanmalı və üzərinə rekvizitli
yarlık vurulmalıdır. Yarlıkda bankın adı, pulu formalaşdıran şəxsin soyadı,
adı və atasının adı, imzası, formalaşdırma tarixi, nağd pulun məbləği,
nominalı, qablaşdırma vahidinin (əgər mövcuddursa) və plombların nömrəsi
göstərilməlidir.

3.4.

Qablaşdırma zamanı istifadə olunan qablaşdırma vahidi və plomblar zədəsiz
olmalıdır.

3.5.

Nağd pulla əməliyyatlar zamanı istifadə olunan plombların uçotu hər bir
struktur bölmənin rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş şəxs tərəfindən həyata
keçirilir. Plomblar təhvil alınarkən onların sayı və nömrələri “Plombların
uçotu kitabı” nda (Əlavə 3) qeyd edilərək imzalanır.

3.6.

Pul nişanları konteynerdə qəbul edilən zaman aşağıdakılar yoxlanmalıdır:
-

Konteynerin sayı;

-

Konteynerlərin və onların üzərindəki plombların zədəli olub-olmaması;

-

Konteynerlərin üzərindəki yarlıklarda müvafiq rekvizitlərin və imzaların
mövcudluğu;

-

qablaşdırma vahidlərinin və plombların nömrəsinin yarlıklar üzərindəki
rekvizitlərlə uyğunluğu.

3.7.

Pul nişanları bağlamalarla qəbul edildikdə aşağıdakılar yoxlanmalıdır:
-

bağlamaların sayı;

-

bağlamaların salamatlığını;

-

bağlamalarda olan dəstlərin sayı;

-

bağlamanın üzərindəki rekvizitləri;
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3.8.

-

klişe izinin olub-olmamasını və salamatlığı;

-

iplə bağlanmış bağlamanın ipinin möhkəmliyini və plombun izini.

Pul nişanları açıq şəkildə qəbul edildikdə (hüquqi və fiziki şəxslərdən) onu
qəbul edən əməkdaş tərəfindən vərəq-vərəq (metal pulları ədədlə)
sayılmalıdır. Bu zaman hər bir pul nişanının dəyərinin ödənilibödənilməməsi və həqiqiliyi “Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili
və aparılması Qaydaları”na müvafiq olaraq yoxlanmalıdır.

3.9.

Konteynerlər ən azı üç nəfər tərəfindən açılır.

Konteynerlər açılarkən

onların içərisində olan bağlamalarda kənarlaşma aşkarlanarsa bağlamaların
içərisindəki pul nişanları vərəq-vərəq (metal pulları ədədlə) yenidən saylır.
Kənarlaşma olduqda üç nüsxədən ibarət akt (Əlavə 4) tərtib edilir. Aktın bir
nüsxəsi müvafiq struktur bölmənə saxlanılır, bir nüsxəsi kənarlaşmanın
müvafiq mühasibat yazılışlarının aparılması məqsədi ilə Maliyyə idarəetməsi
departamentinə, bir nüsxəsi isə qablaşdırma vahidinin sahibinə təqdim
olunur.
3.10.

Pul nişanları müştərilərdən qəbul edilərkən qablaşdırma vahidlərində hər
hansı kənarlaşma aşkar olunduqda (zədələnmə, klişe izlərinin oxunmaması,
yarlıqlardakı rekvizitlərdə uyğunsuzluq) müvafiq qablaşdırma vahidi
müştəriyə

geri

qaytarılır,

kənarlaşma

aşkarlanmayan

qablaşdırma

vahidlərinin faktiki məbləğ üzrə qəbul edilərək ƏS-də və sənədlərə müvafiq
düzəliş edilməklə təsdiqlənir.
3.11.

Qiymətlilərin qəbulu zamanı qiymətlilərin salamatlığı yoxlanmalı və xüsusi
qablaşdırma vahidləri sayılmalıdır (şərti və ya nominal qiymətinə görə
ədədlə və ya vərəqlə). Qiymətlilərin qəbulu zamanı hər hansı kənarlaşma
(zədələnmə, möhür və ya ştamp izlərinin oxunmaması, yarlıqlardakı
rekvizitlərdə uyğunsuzluq və s.) aşkar edilərsə, qiymətlilər müvafiq
düzəlişlərin edilməsi üçün sahibinə geri qaytarılır.
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4. Xəzinənin açılıb bağlanması
4.1.

Xəzinə inzibatçıları aşağıdakı şəxslər olmalıdır (axşam kassasının saxlancı
istisna olmaqla):
-

birinci açar – bankın Idarə Heyətinin sədri tərəfindən müəyyən edilmiş
və Müşahidə Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş nağd pul və qiymətlilərə
məsul vəzfəli şəxsdə;

-

ikinci açar - xəzinə müdirində (və ya kassa əməliyyatlarına məsul
vəzifəli şəxsdə);

-

bankın Idarə Heyətinin sədri tərəfindən müəyyən edilmiş və Müşahidə
Şurası tərəfindən təsdiqlənmiş uçot işinə məsul vəzifəli şəxsdə.

4.2.

Xəzinəyə əsas giriş iki qapıdan ibarətdir, birinci qapı iki elektron və ya iki
mexaniki, ikinci qapı isə bir mexaniki kilidlə bağlanır.

4.3.

Xəzinənin qapıları mexaniki kilidlə bağlandıqda, xəzinə inzibatçılarına
verilmiş üzərində nömrəsi təkrarlanmayan və ştrix kodla işarələnmiş (əgər
ştrix kodu oxuyan sistem mövcuddursa) plombla plomblanır.

4.4.

Xəzinənin qapısı plombla plomblandıqda plombun nömrəsi “Xəzinənin
açılması, bağlanması və möhürlənməsinin qeydiyyatı kitabı”nda (Əlavə 5)
qeyd edilir.

4.5.

Mexaniki kilidlə bağlanan xəzinənin bütün açarlarının dublikatı (ikinci
nüsxəsi) olur. Bu nüsxələr ayrı-ayrılıqda xüsusi zərflərə qoyularaq xəzinə
açarlarının əsli məxsus olan xəzinə inzibatçısının adı, soyadı, imzası və
zərfin bağlanma tarixi qeyd olunur.

4.6.

Zərf saxlanmaq üçün xüsusi kisəyə qoyularaq plomblanır (möhürlənir),
bankın və ya bank filialının rəhbərinin imzası ilə Mərkəzi Banka, digər
banklara və ya bankın öz filiallarından birinə təhvil verilir.
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4.7.

Dublikat açarları olan zərflərin digər struktur bölməyə təhvil verilməsi bank
rəhbəri tərəfindən müəyyən edilmiş səlahiyyətli təmsilçi tərəfindən həyata
keçirilir.

4.8.

Zərf saxlanmaq üçün açarı təhvil verən struktur bölmənin təmsilçisi
tərəfindən açarı qəbul edən digər struktur bölməyə balansdankənar mədaxil
(məxaric) orderi əsasında təhvil verilir və alınır.

4.9.

Zərflər müvafiq struktur bölmənin rəhbərinin müraciəti əsasında bankın
rəhbərinin sərəncamı ilə açarın əslinin məxsus olduğu struktur bölmənin
təmsilçisinə təqdim olunur.

4.10.

Zərfi təhvil verən və təhvil alan şəxslərin səlahiyyətləri bankın rəhbəri
tərəfindən imzalanmış və möhürlənmiş etibarnamə ilə təsdiqlənir.

4.11.

Elektron kilidlə bağlanan xəzinələrdə hər bir xəzinə inzibatçısı özü üçün
şəxsi elektron kod müəyyən edir. Bu kod minimum 4 analoq və ya rəqəmsal
simvolun kombinasiyasından ibarət olur. Xəzinənin kilidi yalnız bu kodların
hamısı daxil edildiyi halda açılır. Kodlar 6 aydan bir yenisi ilə əvəz olunur.

4.12.

Kodlar hər bir xəzinə inzibatçısı tərəfindən kağıza yazılır, görünməyən (işıq
keçirməyən) zərfə qoyularaq bağlanır. Zərfin üzərində həmin kodun
sahibinin adı, soyadı, imzası, zərfin bağlanma tarixi qeyd olunur, bankın
rəhbəri tərəfindən imzalanaraq möhürlənir və saxlanmaq üçün bankın
Təhlükəsizlik xidmətinə təqdim edilir.

4.13.

Hər hansı səbəbdən xəzinə inzibatçılarından (struktur bölmənin Bakı
şəhərində və ya kənarda yerləşməsindən asılı olmayaraq) biri işdə olmadıqda
saxlanılan zərf bankın rəhbərinin, təhlükəsizlik xidməti rəhbərinin və digər
xəzinə inzibatçılarının iştirakı ilə açılır və bu barədə akt tərtib olunur.

4.14.

Zərfdəki kod bankın rəhbərinin əmri ilə təyin edilmiş müvəqqəti inzibatçıya
təqdim edilir.
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4.15.

Müvəqqəti inzibatçı xəzinənin qapısını açdıqdan sonra bu Qaydaların 4.11-ci
bəndinə uyğun olaraq özünə yeni kod müəyyənləşdirir.

4.16.

Xəzinə inzibatçıları tərəfindən onlara etibar edilən kodların, açarların, möhür
və ştampların digər şəxslərə verilməsi qadağandır.

4.17.

Xəzinənin

qapısı

açılmazdan

əvvəl

xəzinə

inzibatçıları

tərəfindən

mühafizəyə сavabdeh olan şəxslərin iştirakı ilə qapıların, kilidlərin və digər
qoruyucu vasitələrin, plombların və ya möhürlərin salamatlığı vizual
müayinə edilir, təkrarlanmayan plomb nömrələrinin müvafiq kitabda qeydə
alınmış plomb nömrələri ilə uyğunluğu və ya möhür izləri üzləşdirilir.
Onların zədələnmədiyinə əmin olduqdan sonra müvafiq kitabda imza edərək
xəzinənin qapısını açırlar.
4.18.

Kənarlaşma (zədələnmə, plomb izlərinin oxunmaması və ya nömrələrdə
uyğunsuzluq, ştrix kodların uyğunsuzluğu (ştrix kodu oxuyan sistem
mövcuddursa) və s.) aşkar edildikdə, eləcə də xəzinəyə kənar şəxslər
tərəfindən daxil olma faktı və ya cəhdi aşkar olunduqda və ya bu barədə
şübhə yarandıqda, dərhal bankın rəhbərinə məlumat verilir. Bu zaman
xəzinənin qapısı açılanadək xəzinə inzibatçıları və mühafizə polisi tərəfindən
akt tərtib edilir.

4.19.

Xəzinənin qapısı açıldıqdan sonra xəzinənin döşəməsinin, tavanının və
divarlarının,

eləcə

də

daxildəki

qapı

və

kilidlərin

zədələnmədiyi

yoxlanmalıdır. Zədələnmə halları aşkar edilərsə dərhal bankın rəhbərinə
məlumat verilir və göstərişə müvafiq olaraq tədbir görülür.
4.20.

Iş günlərində xəzinəyə giriş nağd pul və qiymətlilərin mədaxil və məxarici
zərurəti yarandıqda həyata keçirilir.

4.21.

Nağd pulla əməliyyatlar aparılmayan xəzinənin qapıları ayda bir dəfədən az
olmayaraq xəzinə inzibatçıları tərəfindən açılıb bu Qaydaların 4.20-ci
bəndinə uyğun olaraq xəzinə yoxlanılmalıdır.
12

4.22.

Xəzinənin qapısını bağlamazdan əvvəl xəzinə inzibatçıları xəzinədə
aparılmış əməliyyatların uçot sənədlərinin tam və düzgün işlənməsi
yoxlanmalı və xəzinəyə vizual baxış keçirirlər.

4.23.

Xəzinə əməliyyat gününün sonunda xəzinə inzibatçıları bağlandıqdan sonra
plomblanır və ya möhürlənir və mühafizə işçisinə “Xəzinələrin açılması,
bağlanması və möhürlənməsinin qeydiyyatı kitabı”nda imza etdirməklə
təhvil verilməlidir (elektron mühafizə sisteminə qoşulmuş bank istisna
olmaqla). Bu zaman mühafizə işçisi onda olan möhürlərin nümunələrini pul
saxlanan yerin bağlanmasında istifadə edilən möhürlərlə tutuşdurur. Bu kitab
xəzinə müdirin saxlanılır.

4.24.

Elektron mühafizə sisteminə qoşulmuş bankda iş gününün sonunda nağd pul
və qiymətlilər xəzinəyə tam qəbul edildikdən sonra xəzinənin qapısı xəzinə
inzibatçıları tərəfindən bağlanır və mühafizə sistemi DİN Baş Mühafizə
İdarəsinin Kompüterləşdirilmiş Mühafizə Məntəqəsinə (KMM) mühafizəyə
verilir. Xüsusi əlaqə vasitəsilə sistemin KMM-ə qoşulması təsdiq edildikdən
sonra mühafizə polisi ilə xəzinə inzibatçıları arasında müvafiq kitabda
qarşılıqlı imzalanmaqla xəzinə mühafizəyə təhvil verilir.

4.25.

Qeyri-iş günlərində xəzinənin açılması və əməliyyatların aparılması yalnız
bankın rəhbərinin müvafiq sərəncamı ilə həyata keçirilir.

4.26.

Xəzinənin ehtiyat qapısı yalnız zəruri hallarda, struktur bölmənin rəhbərinin
göstərişinə əsasən açıla bilər. Ehtiyat qapısının açılması qaydası əsas qapının
açılmasına uyğun şəkildə həyata keçirilir.

4.27.

Xəzinəyə yalnız bankın daxili qaydaları ilə müəyyən edilmiş şəxslərin daxil
olmasına icazə verilir.
5. Xəzinədə nağd pulla əməliyyatların aparılması

5.1.

Xəzinədə pul niĢanlarının saxlanması
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5.1.1.

Pul nişanları xəzinədə aşağıdakı formalarda saxlana bilər:
-

Bankın və ya onun filiallarında formalaşdırılan bağlamalarda;

-

Mərkəzi Bankda formalaşdırılmış bağlamalarda;

-

Digər təşkilatlar tərəfindən formalaşdırılmış bağlamalarda (xəzinədə

saxlanıla bilər, ancaq məxaricə verilə bilməz);
5.1.2.

Müştərilərin formalaşdırdığı bağlamalarda (yalnız saxlanc məqsədi)

Xəzinələrdə bağlamalar qablaşdırma vahidində, xüsusi rəflərdə, yanmayan
şkaflarda, seyflərdə, dəmir barmaqlı stellajlarda saxlanıla bilər.

5.1.3.

Bağlanan rəflər, metal şkaflar, stellajlar və seyflər əlavə olaraq plomblarla
xəzinə inzibatçılarının iştirakı ilə plomblanır.

5.1.4.

Xəzinədə pul nişanlarının mədaxili və məxarici “Qəbul edilmiş və təhvil
verilmiş qiymətlilərin uçotu kitabı”nda xəzinə müdiri tərəfindən qeydə alınır
və qarşılıqlı imzalanır.

5.1.5.

Xəzinədə olan digər nağd valyutaların uçotu milli valyutanın uçotuna uyğun
şəkildə həyata keçirilir.

5.1.6.

Əməliyyat gününün sonunda xəzinədə olan nağd pul və qiymətlilərin faktiki
qalığı ilə “Xəzinənin uçotu kitabı”nda (əlavə 6) və ƏS-də göstərilən qalıq
məbləğləri xəzinə inzibatçıları tərəfindən üzləşdirilir və xəzinənin qapısı
bağlanmadan kitablarda növbəti əməliyyat günü qalıqlar barədə müvafiq
qeydlər aparılır.

5.1.7.

Xəzinə kitabları yalnız xəzinədə saxlanılır. Kitablar xəzinədən yalnız bankın
rəhbərinin göstərişi əsasında çıxarıla bilər.

5.2.

Xəzinəyə nağd pul və qiymətlilərin mədaxili

5.2.1.

Nağd pulun xəzinəyə 2 nüsxədə tərtib edilmiş xəzinə mədaxil orderi (Əlavə
7) əsasında mədaxil edilir və pulu təhvil verən şəxslərlə xəzinə inzibatçıları
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tərəfindən imzalanır. İmzalandıqdan sonra orderin bir nüsxəsi xəzinədə
saxlanılır, bir nüsxəsi isə pulu təhvil verən şəxsə təqdim edilir.
5.2.2.

Xəzinəyə pullar bu Qaydaların 4-cü bəndinə uyğun şəkildə yoxlanılaraq
mədaxil edilir.

5.2.3.

Qiymətlilər xəzinəyə balansdankənar mədaxil orderi (Əlavə 8) əsasında
qəbul edilir. Xəzinə inzibatçıları qiymətliləri qəbul etdikdə qiymətliləri təhvil
verən şəxsə balansdankənar mədaxil orderinin nüsxəsi təqdim edilir.

5.3.

Xəzinədən nağd pul və qiymətlilərin məxarici

5.3.1.

Xəzinədən nağd pulun məxarici xəzinə məxaric orderi (Əlavə 9) əsasında
aparılır.

5.3.2.

Xəzinələrdən nağd pulun məxarici zamanı tapşırıq və göstərişə uyğun olaraq
sistemdə müvafiq məlumatlar daxil edilərək xəzinə məxaric orderi tərtib
edilir.

5.3.3.

Xəzinədən nağd pullar bu Qaydaların 4-cü bəndinə uyğun olaraq məxaric
edilir.

5.3.4.

Qiymətlilərin xəzinədən məxarici balansdankənar məxaric orderi (əlavə 10)
əsasında, müvafiq şəxs tərəfindən göstəriş, vəkalətnamə və ya səlahiyyətləri
təsdiq edən digər sənəd təqdim edilməklə həyata keçirilir. Bu zaman
qiymətlini təhvil alan şəxsə məxaric orderinin nüsxəsi təqdim edilir.

6. Bankların struktur bölmələri arasında pul niĢanlarının daĢınması
6.1.

Xəzinələr arasında pul nişanlarının daşınması nağd pula təlbatı olan müvafiq
struktur bölməsi tərəfindən hazırlanmış və həmin bölmənin rəhbəri tərəfindən
imzalanmış sifariş (əlavə 11) əsasında həyata keçirilir.
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6.2.

Sifariş gün ərzində bir neçə dəfə təqdim edilə bilər.

6.3.

Sifariş bankın pulları göndərəcək struktur bölməsinə təqdim edildikdən sonra
həmin struktur bölmə tərəfindən tapşırıq (əlavə 12) hazırlanır və bölmənin
rəhbəri və uçot işinə məsul şəxsi tərəfindən imzalanır.

6.4.

Tapşırıq imzalandıqdan sonra İnkassasiya xidmətinə təqdim edilir.

6.5.

İnkassasiya xidmətinin rəhbəri daşınmanı həyata keçirəcək inkassator
heyətini müəyyən edir, tapşırığın arxa hissəsində inkassatorların adlarını və
soyadlarını qeyd edir, öz imzası ilə təsdiqləyir və tapşırığı pul nişanlarını
göndərən struktur bölməyə təqdim edir.

6.6.

İnkassasiya xidmətinin rəhbəri daşınmanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
müvafiq mühafizə xidmətini məlumatlandırır.

6.7.

Tapşırıq imzalandığı tarix daxil olmaqla 2 iş günü müddətində icra olunur.

6.8.

Pul nişanlarını göndərən struktur bölmənin əməliyyatçısı həmin tapşırıq
əsasında üç nüsxədə siyahı (Əlavə 13) tərtib edir və tapşırıqla birlikdə pulların
hazırlanması üçün xəzinə inzibatçılarına təqdim edir.

6.9.

İnkassatorlar pul nişanlarını və qiymətliləri onlara təqdim edilmiş
qablaşdırma vahidləri ilə qəbul edirlər.

6.10.

Pul nişanları konteynerlə qəbul edilən zaman aşağıdakılar yoxlanılır:
- konteynerlərin sayı;
- konteynerlərin və onların üzərindəki plombların zədəli olub-olmaması;
- konteynerlərin üzərindəki yarlıklarda müvafiq rekvizitlərin və
imzaların mövcudluğu;
- konteynerlərin

və

plombların

nömrəsinin

yarlıklar

üzərindəki

rekvizitlərlə uyğunluğu.
6.11.

Pul nişanlarını bağlamalarla qəbul edən şəxs aşağıdakıları yoxlayırlar:
-

bağlamaların sayını;

-

bağlamaların salamatlığını;
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-

dəstlərin sayını;

-

bağlamanın üzərindəki rekvizitləri;

-

klişe izinin mövcudluğu və salamatlığını;

-

iplə bağlanmış bağlamanın ipinin salamatlığını, möhkəmliyini və
plombun izini.

6.12.

Inkassatorlar pulları xəzinə inzibatçılarından bağlamalarla qəbul etdikdə
bağlamaların hər hansı birində kənarlaşma (dəstlərin sayında uyğunsuzluq,
zədələnmə, klişe izlərinin oxunmaması, ştrix kodların uyğunsuzluğu (ştrix
kodu oxuyan sistem mövcuddursa) və s.) aşkarlanarsa, həmin bağlama
xəzinə inzibatçılarına qaytarılır və xəzinə müdiri tərəfindən dərhal yenidən
sayılması üçün pul nişanlarının emalını həyata keçirən struktur vahidə təhvil
verilir.

6.13.

Pul nişanları bağlamalarla qəbul edildikdən sonra xəzinə inzibatçılarından
birinin iştirakı ilə inkassatorlar tərəfindən konteynerə yerləşdirilir.
Konteynerlər xəzinə inzibatçılarının və inkassatorların iştirakı ilə xəzinə
müdiri tərəfindən plomblanır. Pul nişanlarını qəbul etdikdən sonra siyahı
xəzinə inzibatçıları və inkassatorlar tərəfindən imzalanır. Siyahının bir
nüsxəsi xəzinə müdirində saxlanılır, iki nüsxəsi isə inkassatorlara təqdim
edilir.

6.14.

Pul nişanları daşındıqdan sonra pulu qəbul edən xəzinə inzibatçıları
inkassatorlarla birgə konteynerlərin və plombların salamatlığını yoxlayırlar.
Konteynerlər açıldıqdan sonra bağlamalar xəzinə inzibatçıları tərəfindən
qəbul edilir, faktiki məbləğ xəzinəyə mədaxil olunur və təsdiqlənir.

6.15.

Pul nişanları xəzinəyə mədaxil edildikdən sonra iki nüsxədə xəzinəyə
mədaxil orderi tərtib edilir və siyahı ilə birgə inkassatorlar və pul nişanlarını
qəbul edən xəzinə inzibatçıları tərəfindən imzalanır. Siyahının bir nüsxəsi
təsdiq üçün pul nişanlarını göndərən struktur bölməyə təqdim edilir, bir
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nüsxəsi inkassatorlarda, bir nüsxəsi isə pul nişanlarını qəbul edən struktur
bölmədə saxlanılır.

7. Mərkəzi Bankla banklar arasında nağd pulla əməliyyatların aparılması

7.1.

Banklar müştərilərin nağd pula olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə
likvidliyin təmin olunması və ya izafi likvidliyin tənzimlənməsi məqsədi ilə
Mərkəzi Bankla nağd əməliyyatlar həyata keçirirlər.

7.2.

Banklarda nağd pula əlavə tələb yarandıqda bank Mərkəzi Banka pulun
məbləği, nominalı, keyfiyyəti, vaxtı, kassir və inkassasiya maşını barədə
məlumatları göstərməklə sifariş təqdim edir (xüsusi elektron sistem
yaradıldıqdan sonra sistem vasitəsi ilə həyata keçiriləcəkdir).

7.3.

Eyni zamanda bank tərəfindən Mərkəzi Banka AZİPS (SWIFT) vasitəsi ilə
elektron ödəniş tapşırığı (MT – 205) təqdim edilir.

7.4.

Bankın nümayəndəsı inkassasiya xidmətinin müşayiəti ilə pul nişanlarını
qəbul etmək məqsədi ilə Mərkəzi Bankın kassasına yaxınlaşır.

7.5.

Nümayəndə pulları kassirdən qəbul etdikdən sonra kassir tərəfindən təqdim
olunan kassa məxaric orderini imzalayır. Sonda kassir məxaric orderinin bir
nüsxəsini bankın nümayəndəsinə təqdim edir.

7.6.

Mərkəzi Bankın kassa nəzarətçisi nümayəndənin kassirdən qəbul etdiyi pul
nişanları üçün yerlərin sayına uyğun olaraq buraxılış vərəqəsi təqdim edir.

7.7.

Bankın nümayəsi Mərkəzi Bankın ərazisindən yalnız buraxılış vərəqəsində
göstərilən yerlərə uyğun qablaşdırma vahidi çıxara bilər.

7.8.

Banklar özlərində olan izafi likvidliyi tənzimləmək məqsədi ilə xəzinələrində
formalaşmış əlavə pul nişanlarını Mərkəzi Banka göndərirlər.
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7.9.

Bu məqsədlə bank Mərkəzi Banka göndəriləcək pul nişanlarının məbləği,
nominalı, keyfiyyəti, tarix, pulları formalaşdıran kassirlər, daşınmanı həyata
keçirən inkassasiya briqadası, zirehli maşın(lar), nümayəndə barədə
məlumat göstərilməklə sifarş təqdim edir (xüsusi elektron sistem
yaradıldıqdan sonra sistem vasitəsi ilə həyata keçiriləcəkdir).

7.10.

Bununla yanaşı Mərkəzi Bankın kassasına təqdim etmək üçün bir nüsxədə
elan (əlavə 14) tərtib edilir.

7.11.

Sifarişdə göstərilən pul nişanları xəzinə müdiri tərəfindən hazırlandıqdan
sonra bu Qaydaların 5.3-cü maddəsinə uyğun olaraq pullar elanla birlikdə
xəzinə inzibatçıları tərəfindən daşınmanı həyata keçirəcək nümayəndəsinə
təhvil verilir.

7.12.

Pul nişanları inkassasiya xidməti vasitəsi ilə daşındıqdan sonra nümayəndə
Mərkəzi Bankın kassasına yaxınlaşaraq elanı əməliyyatçıya və pul
nişanlarını isə kassirə təqdim edir.

7.13.

Kassir pul nişanlarını qəbul etdikdən sonra elanın qəbz hissəsini bankın
nümayəndəsinə təqdim edir.

7.14.

Banklarla digər banklar arasında nağd pulla əməliyyatlar Mərkəzi Bankla
banklar arasında həyata keçirilən əməliyyatlara uyğun şəkildə aparılır.
8. Kassa əməliyyatları

8.1.

Kassa iĢinin təĢkili

8.1.1.

Bankların kassalarında müştərilərə pul nişanlarının mədaxili və məxarici
xidməti göstərilir.

8.1.2.

Kassanın qapıları kassir tərəfindən açarla bağlanmalıdır. Kassir öz otağını
müvəqqəti tərk etdikdə pul nişanlarını qablaşdırma vahidində, seyfdə və ya
metal şkafda saxlamalı və otağın qapısını açarla bağlamalıdır.
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8.1.3.

Kassirlər

kassa

inzibatçısı

tərəfindən

müştəri

nümayəndələrinin

etibarnamələri və imza səlahiyyəti olan şəxslərin imza nümunələri ilə təmin
edilirlər.
8.1.4.

İmza nümunələrinin vaxtında dəyişdirilib yeniləri ilə əvəz edilməsinə kassa
inzibatçısı nəzarət edir.

8.1.5.

Pul nişanlarını alan şəxs aldığı pulları kassadan kənarlaşmadan kassirin
iştirakı ilə xüsusi yerdə saya bilər. Bu halda kənarlaşma müəyyən edilərsə,
iki nüsxədən ibarət akt tərtib edilir və pulu alan şəxs və kassir tərəfindən
imzalanır. Aktın bir nüsxəsi pul nişanlarını alan şəxsə verilir, bir nüsxəsi isə
uçot məqsədi ilə kassada saxlanılır. Bu zaman yaranmış çatışmazlıq pulu
alan şəxsə ödənilir, artıqgəlmə isə kassaya mədaxil edilir.

8.1.6.

Kassanı tərk etdikdən sonra pul nişanlarını alan şəxsin pulun məbləği ilə
bağlı hər hansı iddiası qəbul edilmir (bu barədə kassada müştərilər üçün
görünən yerdə elan olmalıdır).

8.1.7.

Bir müştəri tərəfindən təhvil verilən pul nişanları məbləğindən asılı
olmayaraq yalnız bir kassir tərəfindən qəbul edilir.

8.1.8.

Kassada xarici valyutada mədaxil və məxaric əməliyyyatları milli valyutada
aparılan əməliyyatlara uyğun şəkildə həyata keçirilir.

8.1.9.

Kassadan yalnız bankda tədavülə yararlı kimi formalaşdırılmış və ya
Mərkəzi Bankdan daxil olan pul nişanları məxaric edilə bilər.

8.1.10. Bankların struktur bölmələrinin gündəlik fəaliyyətinin səmərəli təşkili
məqsədi ilə onların xəzinəsində saxlanılan pulların həcminə limit təyin edilə
bilər.
8.1.11. Limitin həcmi bankların daxili normativ aktları ilə müəyyən olunur.
8.1.12. Bu Qaydaların tələblərinə cavab verən xəzinəsi olmayan bank filialları
günün sonunda pulları tələblərə uyğun xəzinəsi olan filiallara və ya baş ofisə
bu Qaydaların 6-cı bəndinə əsasən təhvil verməlidirlər.
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8.1.13. Bankda ƏS-nin işləmədiyi hallarda kassa əməliyyatları kağız daşıyıcıları
vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu zaman kağız daşıyıcıları vasitəsi ilə həyata
keçirilən əməliyyatlar sistemdə aparılan əməliyyatların ardıcıllığında həyata
keçirilir. Sistem bərpa olunduqdan sonra bütün əməliyyatlar ardıcıllıq
gözlənilməklə sistemə daxil edilir.

8.2.

Kassada mədaxil əməliyyatları

8.2.1.

Nağd pulun mədaxili “elan” (əlavə 14) və kassa mədaxil orderi (əlavə 15)
əsasında həyata keçirilir.

8.2.2.

Mədaxil kassasına qəbul edilən nağd pul həmin əməliyyat gününün
mühasibat balansında əks olunur.

8.2.3.

Elan doldurulduqdan sonra bankların müştəri əməliyyatlarının aparılmasına
məsul şöbənin əməliyyatçısına təqdim olunur.

8.2.4.

Bank hesabı olmayan fiziki şəxs tərəfindən pul köçürmələri ilə bağlı elan
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə birlikdə təqdim edilməlidir.

8.2.5.

Əməliyyatçı elanı qəbul etdikdən sonra onu bütün rekvizitləri üzrə düzgün
tərtib olundğunu yoxlayır.

8.2.6.

Kənarlaşma olarsa əməliyyatçı elanı yenidən doldurulması məqsədi ilə şəxsə
geri qaytarır.

8.2.7.

Kənarlaşma olmadıqda əməliyyatçı sistemdə mədaxil order tərtib edərək
kassirə ötürür, elanı imzalayır və müştəriyə qaytarılır.

8.2.8.

Elanl nağd pulla birlikdə kassirə təqdim olunur.

8.2.9.

Kassir elanın tarixini, məbləğin rəqəmlə və yazı ilə qeyd olunmasını,
əməliyyatçınn imzasının özündə olan imza nümunəsi ilə uyğunluğunu,
sistemdə daxil edilmiş mədaxil orderi ilə düzgünlüyünü və elanda göstərilən
məbləğlə qəbul etdiyi faktiki məbləğlə tutuşdurur.
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8.2.10. Nağd pulun məbləği elanda göstərilən məbləğdən az olduqda, çatışmayan
məbləğ müştəri tərəfindən ödənilir və ya faktiki qəbul edilmiş nağd pul
məbləği elanın arxa tərəfində qeydə alınır, imza və möhürlə təsdiqlənir, yeni
sənədin tərtib edilməsi üçün müştəriyə qaytarılır.
8.2.11. Kənarlaşma olmadıqda kassir sistemdə mədaxil orderini təsdiqləyir, elanın
order, qəbz və elan hissəsini imzalayır, order hissəsini hesabdan çıxarışla
birgə müştəriyə təqdim edir, qəbz hissəsini pulu təhvil verən şəxsə qaytarılır,
elan hissəsi isə günün kassa sənədlərinə tikilmək üçün kassirdə qalır.

8.3.

AxĢam mədaxil əməliyyatları

8.3.1.

Banklarda zəruri hallarda axşam mədaxil əməliyyatları həyata keçirilə bilər.

8.3.2.

Axşam mədaxil əməliyyatları iş günü ərzində kassada aparılan mədaxil
əməliyyatlarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. Bu zaman əməliyyatçı
funksiyaları xüsusi təyin olunmuş və nəzarət imzası hüququ olan məsul
əməkdaş tərəfindən həyata keçirilir.

8.3.3.

Axşam mədaxil əməliyyatlarını həyata keçirən əməkdaşlar üzərində “axşam
mədaxil kassası” sözləri yazılmış ştamp və kassanın açarları ilə təchiz
edilməlidir.

8.3.4.

Axşam mədaxil əməliyyatları zamanı qəbul edilən nağd pul növbəti iş
günündə mühasibat balansında əks olunur.

8.3.5.

Axşam mədaxil əməliyyatlarını həyata keçirən əməkdaşların sayı iki
nəfərdən (kassir və nəzarətçi-mühasib) az olmamalıdır (pulların qəbulunun
uçotu kassa aparatı vasitəsi ilə aparılan zaman nəzarətçi-mühasib olmaya
bilər).

8.3.6.

Axşam mədaxil əməliyyatları zamanı mədaxil olunan nağd pul, müvafiq
sənədlər və ştamplar, mühafizə üçün seyfdə saxlanılır. Seyf mühafizəçinin
iştirakı ilə kassirə və nəzarətçiyə məxsus olan iki açarla açılıb-bağlanmalı,
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həmin şəxslərin ştampları və müvafiq kitabda imza etdirməklə mühafizəçiyə
təhvil verilməlidir.
8.3.7.

Axşam mədaxil əməliyyatlarını həyata keçirən kassirlər növbəti gün seyfi
mühafizəçidən qəbul etməli, pulu, mədaxil sənədlərini kitablarda imza
etdirməklə kassa müdirinə təhvil verməlidirlər.

8.3.8.

Bankların daxili prosedurlarında nəzərdə tutulduğu halda, açarlar axşam
əməliyyatlarını həyata keçirən əməkdaşlarda saxlanıla bilər.

8.4.

Kassada məxaric əməliyyatları

8.4.1.

Nağd pulun məxarici “pul çeki”nə (bundan sonra - çek (əlavə 16) və kassa
məxaric orderinə (əlavə 17) əsasən həyata keçirilir.

8.4.2.

Çek nağd pulu alan şəxs tərəfindən doldurulur və bütün rekvizitlər üzrə və
hesabında çekdə göstərilən məbləğ miqdarında vəsaitin olub-olmamasını
yoxlamaq üçün əməliyyatçıya təqdim olunur.

8.4.3.

Kənarlaşma olduqda çek yenidən formalaşdırılması üçün müştəriyə
qaytarılır.

8.4.4.

Kənarlaşma olmadıqda əməliyyatçı tərəfindən sistemidə müvafiq qeydlər
aparılır və imzalanaraq çekin nəzarət hissəsi müştəriyə qaytarılır, əsas hissəsi
isə nəzarətçiyə təqdim edir.

8.4.5.

Nəzarətçi çekin əsas hissəsini bütün rekvizitlər üzrə yoxlayır, kənarlaşma
olduqda çekin əsas hissəsini müştəriyə qaytarır.

8.4.6.

Kənarlaşma olmadıqda nəzarətçi çekin əsas hissəsinə imza etməklə kassirə
təqdim edir.

8.4.7.

Kassir çekdə göstərilmiş tarixi, məbləğin rəqəmlə və yazı ilə qeyd
olunmasını, bankda müştərilərin əməliyyatlarının aparılmasına məsul olan
şəxsin imzasının özündə olan imza nümunəsi ilə uyğunluğunu yoxlayır.
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8.4.8.

Kənarlaşma olduqda kassir çekin əsas hissəsini yeni sənədin tərtib edilməsi
üçün müştəriyə qaytarır.

8.4.9.

Kənarlaşma olmadıqda kassir müştəridən çekin nəzarət hissəsini və onun
şəxsiyyətini təsdiq edən sənədini alır və çekdə göstərilən məlumatlarla
tutuşdurur, pulu müştəriyə təqdim edir və çeki imzalayır.

8.4.10. Müştəri aldığı nağd pulu bankın binasında saymadıqda nağd pulun
çatışmazlığı barədə onun iddiası təmin edilmir (bu barədə bankın kassasında
müştərilər üçün görünən yerdə elan asılmalıdır). Lakin, bankın rəhbərliyi bu
məsələlər barədə müvafiq tədbirlər görməlidir.

8.5.

Kassada iĢ gününün yekunlaĢdırılması

8.5.1.

Əməliyyat günü yekunlaşdıqdan sonra kassirlər ayrı-ayrılıqda mədaxil və
məxaric

etdikləri

pulları

müvafiq

orderlər

və

kitablar

əsasında

“Mədaxil/məxaric edilmiş nağd pulun məbləği və sənədlərin sayı haqqında
arayış” (əlavə 18) tərtib edir və arayışdakı yekun məbləği faktiki mədaxil
olunmuş nağd pulu və digər qiymətliləri tutuşdurub arayışa imza edirlər.
8.5.2.

Arayış sistemdəki məlumatlarla tutuşdurulur və kənarlaşma olmadıqda
müvafiq əməkdaşlar tərəfindən qarşılıqlı imzalanır.

8.5.3.

Əməliyyat günü ərzində mədaxil olunmuş nağd pul və digər qiymətlilər bu
Qaydaların __ bəndinə əsasən formalaşdırılır.

8.5.4.

Kassir formalaşdırılmış nağd pulu və digər qiymətliləri, mədaxil sənədlərini
və arayışı kassa müdirinə arayış “Qəbul edilmiş və təhvil verilimiş nad pul
və digər qiymətlilərin uçotu kitabı”nı imza etdirməklə təhvil verir.

8.5.5.

Kassa müdiri kassirlərdən qəbul olunmuş arayışları icmallaşdırıb kassa
dövriyyələri haqqında ümumi arayış (əlavə 19) tərtib edib, baş mühasib ilə
qarşılıqlı imzalayır. Kassasında bir kassir olan bankda yalnız kassa
dövriyyələri haqqında ümumi arayış tərtib olunur.
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9. Pul niĢanlarının emalı
9.1.

Emal prosesinin təĢkili

9.1.1.

Pul nişanlarının emalı kassirlər və ya operatorlar (çeşidləmə avadanlığı olan
banklarda) tərəfindən həyata keçirilir.

9.1.2.

Emal prosesinə pul nişanlarının emalını həyata keçirən struktur vahidin
rəhbəri nəzarət edir.

9.1.3.

Mərkəzi Bankdan və bankın digər struktur bölmələrindən daxil olan pul
nişanları çeşidlənmədən saxlanıla və məxaric oluna bilər.

9.1.4.

Müştərilərdən daxil olan pul nişanları xəzinəyə təhvil verilməzdən əvvəl
sayılır, yararlı və yararsızlığına görə çeşidlənir və formalaşdırılır.

9.1.5.

Kassirlər nağd pulun qəbulu, çeşidlənməsi və formalaşdırılması zamanı
onların həqiqiliyini və dəyərinin ödənilməsini yoxlamalıdırlar.

9.1.6.

Emal prosesində aşkar edilmiş bütün kənarlaşma halları üç nüsxədən ibarət
akt tərtib edilməklə rəsmiləşdirilir.

9.1.7.

Artıq və əskik gəlmə halları üzrə aktlar pul nişanlarının emalını həyata
keçirən şəxslər və şöbə rəisi tərəfindən, saxta və dəyəri ödənilməyən pullar
üzrə aktlar əlavə olaraq ekspert tərəfindən təsdiqlənir. Təsdiq olunmuş
aktların bir nüsxəsi müvafiq əməliyyatların aparılması məqsədilə uçot işinə
məsul struktur bölməyə təqdim edilir, bir nüsxəsi müvafiq struktur bölmədə
qalır, bir nüsxəsi isə kənarlaşma aşkar edilmiş bağlamanın selofan torbası,
kağız lentləri, alt və üst örtükləri, eləcə də konteynerin yarlıkı, plombu və
rekvizitlər göstərilən digər vasitələri əlavə edilməklə bağlamanın sahibinə
təqdim edilir.

9.1.8.

Kənarlaşma hallarının aradan qaldırılması üçün qanunvericiliyin tələblərinə
və tərəflər arasında müqaviləyə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülür.
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9.2.

Pul niĢanlarının çeĢidlənməsi və formalaĢdırılması

9.2.1.

Müştərilərdən və digər təşkilatlardan daxil olan pul nişanları Mərkəzi Bankın
normativ xarakterli aktlarına uyğun olaraq çeşidləmə avadanlıqlarında və ya
əllə çeşidlənərək formalaşdırılır.

9.2.2.

Çeşidləmə avadanlıqlarında pul nişanlarının emalı prosedurları bankların
daxili qaydaları ilə tənzimlənir.

9.2.3.

Həqiqiliyi şübhə doğuran pul nişanları ekspertiza üçün “Bank sistemində
pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Qaydaları”na uyğun şəkildə
Mərkəzi Banka təhvil verilir.

9.2.4.

Sayılıb çeşidlənən pul nişanları xüsusi avadanlıqlarda (vaakum) və ya əllə
(iplə) formalaşdırıla bilər.

9.2.5.

Avadanlıqda istifadə olunan klişenin üzərində bankın adı, struktur bölmənin
adı və şəxsin adı, atasının ad və soyadı qeyd edilir.

9.2.6.

Əskinaslar eyni nominaldan ibarət olmaqla 100 ədəd dəst halında üz tərəfi
yuxarı eyni istiqamətdə olmaqla formalaşdırılır və kağız lentlə əskinasın
eninə banderollanır. Banderolda bankın adı, nağd pulun nominal dəyəri,
məbləği, bağlanma tarixi, həmçinin nağd pulu formalaşdıran kassirin adı,
atasının adı, soyadı və imzası olmalıdır.

9.2.7.

Dəstlər kağız lent ilə çarpaz və ya köndələn bağlanır. Əgər bağlama iplə
(kəndirlə) bağlanarsa dəstlər çarpaz, polietilen torbanın içərisinə qoyularsa
onda köndələn bağlanır.

9.2.8.

Nağd pulun hər 10 dəsti yığılır, altdan və üstdən standart karton örtük
qoyulmaqla polietilen torbalarda bağlanır. Xüsusi maşın olmayan banklarda
nağd pulu düyünsüz kəndirlə (iplə) çarpaz sarınaraq bağlama şəklində
formalaşdıra bilər.

9.2.9.

Bağlamaların üst örtüyünün üzərində aşağıdakı rekvizitlər olmalıdır:
-

Bankın və struktur bömənin adı və kodu;
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-

kağız pulun nominal dəyəri və məbləği;

-

bağlamanı formalaşdırıb bağlayan kassirin imzası (avtomatlaşdırılmamış
xəzinədə);

-

kassirin soyadı, adı, atasının adı və ya kodu;

-

bağlamanın formalaşdırma tarixi.

9.2.10. Tam bağlama formalaşdırmaq mümkün olmayan müxtəlif nominallı dəstlər
birlikdə bağlanır və üst örtüyün sağ yuxarı küncündə “Yığma” sözü qeyd
edilir. “Yığma” bağlamada müxtəlif nominal dəyərdə olan kağız pullar
birlikdə formalaşdırıla bilər, bu şərtlə ki, belə bağlamada olan dəstlərin sayı
10-dan (kağız pulların sayı 1000 vərəqdən) çox olmasın. “Yığma”
bağlamaların üst örtüyündə kağız pulların sayı və məbləği hər bir nominal
üzrə ayrılıqda göstərilir. “Yığma” bağlamaların üst örtüyündəki göstəricilər
əl ilə yazıla bilər.
9.2.11. Yararsız nağd puldan ibarət dəstlərin banderollarında və bağlamaların
üzərində”yararsız” ştampı vurulmalıdır.
9.2.12. Pul nişanları çeşidləmə avadanlıqlarında formalaşdırıldıqda yuxarıda
göstərilən bütün rekvizitlər banderolun üzərində xüsusi simvollarla
işarələnir.
9.2.13. Bağlamaların üzərinə barkod əlavə edildikdə barkod proqramına bankın adı,
struktur bölmənin adı, pulun məbləği, nominalı, keyfiyyəti (yararlı və ya
yararsız), əskinasların sayı, bağlamanı formalaşdıran şəxsin rekvizitləri və
tarix göstərilir.
9.2.14. Əməliyyat günü ərzində öz iş yerlərini müvəqqəti tərk etdikdə kassirlər və
operatorların gün ərzində qəbul etdikləri pullar xüsusi metal şkafda və ya
seyfdə saxlanılır.
9.2.15. Emal proseslərində açılmış bağlamaların selofan torbası, kağız lentləri, alt və
üst örtükləri, eləcə də konteynerlərin (kisə, palet, qutu və sair qablaşdırma
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vahidləri) üzərindəki yarlıklar, plomblar və rekvizitlər göstərilən digər
vasitələr həmin bağlama və ya konteyner tam sayılana kimi saxlanılır.
9.2.16. Pul nişanları tam sayıldıqdan sonra kənarlaşma aşkar edilmədikdə
bağlamanın selofan torbası, kağız lentləri, alt və üst örtükləri, eləcə də
konteynerlərin yarlıkları, plombları və rekvizitlər göstərilən digər vasitələri
məhv edilir.
9.2.17. Metal pul nişanları nominallar üzrə aşağda göstərilən standartda polietilen
torbada və ya kisədə formalaşdırılır. Bu zaman kisə və ya polietilen torbaya
kağız pul nişanlarında göstərilən rekvizitlər göstərilməklə yarlık əlavə edilir.
-

1 və 3 qəpiklik metal pullar – 1000 ədəd

-

5, 10, 20 və 50 qəpiklik metal pullar - 500 ədəd

9.2.18. Müştərilərə təqdim etmək məqsədi ilə bankları metal pullar kağız rulonlarda
formalaşdırılaraq polietilen kisələrdə bağlanıla bilər.
9.2.19. Bu zaman standartlar aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:
-

1 qəpik - hər bir rulonda 50 ədəd; bir bağlamada 10 rulon;

-

3, 5, 10 və 20 qəpik - 40 ədəd; bir bağlamada 10 rulon;

-

50 qəpik – 10 ədəd; bir bağlamada 10 rulon.
10. Bankomatlarla iĢin təĢkili

10.1.

Əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün bankomatdan istifadə bankların
müştərilərinin ödəniş kartlarını və fərdi indentifikasiya nömrələrini tətbiq
etməklə həyata keçirilir. Nağd pulun verilməsi (qəbul edilməsi) əməliyyatları
yerinə yetirildikdən sonra müştəriyə (onun tələbi ilə) nömrələnmiş qəbz
verilməlidir.

10.2.

Bankomatların nağd pul ilə təmin olunması prosedurları bankların daxili
qaydaları ilə müəyyən olunur.
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10.3.

Bankomatların nağd pulla yüklənməsi və boşaldılması inkassasiya
qaydalarına müvafiq surətdə həyata keçirilir.

10.4.

Ayda bir dəfədən az olmamaqla bankomat tam boşaldılır. İnkassator
çıxarılmış kasetlərlə birlikdə bankomatın çap qurğusundan götürülmüş kağız
lenti (bankomatın əməliyyat jurnalını) kassaya təhvil verir.

10.5.

Kassir çıxarılmış kasetlərdəki nağd pulun qalığını bankomatın hesabındakı
məbləğin qalığı ilə tutuşdurur və uçot məlumatları ilə üzləşdirir, fərq aşkar
edildikdə müvafiq akt tərtib olunur. Aktı kassa müdiri, inkassator, kassir və
texniki işçi imzalayırlar. Akt tərtib olunarkən bankomatları idarəetmə
sisteminin verdiyi məlumatdan və bankomatın əməliyyat jurnalından
götürülmüş məlumatdan istifadə edilir, qalıqlardakı uyğunsuzluğun səbəbləri
aydınlaşdırılır.

10.6.

Bankomatlara texniki xidmət onların istismarına (texniki xidmətə) dair
sənəddə göstərilmiş qaydada həyata keçirilir. Texniki xidmət və köhnəlmiş
materialların dəyişdirilməsi ilə əlaqədar əməliyyatları bankomatın işinin
əməliyyat dövrünün başlanması ilə qurtarması arasında təyin olunmuş vaxtda
həyata keçirilməlidir.

10.7.

Bankomatın seyfində yerləşdirilmiş modulların təmiri və bununla əlaqədar
texniki xidmət bankomat tam boşaldıldıqdan sonra həyata keçirilməlidir.
11. Ġnkassasiya iĢinin təĢkili

11.1.

Banklarda nağd pul və qiymətlilərin daşınması məqsədi ilə inkassasiya
xidməti yaradıla bilər.

11.2.

İnkassatorlar və sürücü inkassatorlar fiziki cəhətdən sağlam olmalı,
silahlardan istifadə etmək bacarığına malik olmalıdırlar.
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11.3.

İnkassatorların və sürücü inkassatorların qanunvericiliyə müvafiq olaraq
sağlamlıq haqqında müvafiq tibbi arayışı olmalı və mütəmadi olaraq tibbi
müayinədən keçməlidirlər.

11.4.

İnkassasiya xidməti aşağıdakı otaqlarla təchiz edilir:
-

silahlarin və döyüş sursatlarının saxlanması üçün təhlükəsizlik sistemləri
ilə təchiz edilmiş xüsusi otaq;

-

silahlarin güllə ilə doldurulub boşaldılması üçün xüsusi yer;

-

inkassatorlarin təlimatlandırılması və istirahət etmələri üçün xüsusi
otaqlar.

11.5.

İnkassasiya xidməti aşağıdakı texniki vasitələr ilə təchiz olunur:
- zirehli nəqliyyat vasitəsi;
- silah və döyüş sursatları;
- mobil rabitə vasitəsi;
- xüsusi geyim, zirehli gödəkçə.

11.6.

Daşınmalarda istifadə olunan nəqliyyat vasitələri əsasən aşağıdakılarla təchiz
edilir:
- qəza zamanı işə salınan həyəcan siqnalı, yanıb-sönən işıq;
- müvafiq tibbi vasitələrlə təchiz edilmiş ilk tibbi yardım çantaları.

11.7.

İnkassasiya xidmətinin inkassatorlarına aşağıdakı təlimlər keçirilir:
- fiziki hazırlıq üzrə daimi təlim;
- inkassatorlara daşınmadan əvvəl keçirilən təlimatlandırma;
- yeni işçilərə daşınma işinin mahiyyəti ilə bağlı keçilən birdəfəlik təlim.

11.8.

Daşınmaların həyata keçirilməsi zamanı inkassasiya xidmətinin rəhbəri
tərəfindən daşınmada iştirak edəcək inkassator briqadasının tərkibi müəyyən
edilməlidir.

11.9.

Briqada ən azı 3 inkassatordan (biri sürücü-inkassator olmaqla) təşkil edilir.
İnkassator briqadasına bir nəfər baş inkassator təyin olunur.
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11.10.

Zəruri hallarda inkassator briqadasının tərkibinin sayı mövcud şəraitdən və
işin həcmindən asılı olaraq artırıla bilər.

11.11.

Daşınmanı həyata keçirməzdən əvvəl inkassator briqadası üzvlərinin tam
hazırlığı və onları təlimatlandırılması inkassasiya xidmətinin rəhbəri
tərəfindən həyata keçirilir və inkassasiya maşınlarının sazlığı müvafiq şəxs
tərəfindən yoxlanılır.

11.12.

Daşınma ilə bağlı müvafiq sənədlər daşınma zamanı baş inkassatora verilir.

11.13.

İnkassasiya xidməti olmayan banklar qiymətlilərin inkassasiyasını həyata
keçirmək üçün bu Qaydalarla müəyyən edilmiş texniki tələblərə cavab verən
inkassasiya xidməti olan digər banklarla müqavilə bağlamaqla onların
inkassasiya xidmətindən istifadə edə bilərl və ya xüsusi mühafizə polisinin
müşayiəti ilə həyata keçirilə bilər.

11.14.

Nağd pul və qiymətlilər qəbul edildikdə, nəqliyyat vasitəsinə yığıldıqda,
boşaldıldıqda və təhvil verildikdə müvafiq qablaşdırma vahidləri mütləq
sayılmalıdır. Bu proses inkassatorlar briqadası üzvlərinin hamısının iştirakı
ilə həyata keçirilir.

11.15.

İnkassatorlar tərəfindən qəbul edilmiş nağd pul və qiymətlilərin həmin gün
ərzində daşınması və ya təhvil verilməsi mümkün olmadıqda nağd pul və
qiymətlilər xəzinədə və ya zirehli maşında saxlanılır. Nağd pul və qiymətlilər
axşam zirehli maşında saxlandıqda, maşın müvafiq idarənin ərazisində
mühafizə altında saxlanılır.

11.16.

Pul nişanlarının və qiymətlilərin daşınması və ya müşayiəti zamanı
inkassatorların təyin olunmuş marşrutdan kənarlaşması, maşının nəzərdə
tutulmayan yerlərdə dayandırılması, habelə avtomaşında kənar şəxslərin və
yüklərin aparılması qadağandır.
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11.17.

Daşınma zamanı inkassatorlar nəqliyyat vasitəsini yalnız zəruri hallarda
dayandıra

bilərlər.

Bu

zaman

inkassasiya

xidmətinin

rəhbəri

məlumatlandırılır və onun icazəsi ilə nəqliyyat vasitəsi dayandırılır.
11.18.

Daşınma zamanı nəqliyyat vasitəsində hər hansı nasazlıq baş verərsə və ya
sıradan çıxarsa inkassasiya xidmətinin rəhbəri məlumatlandırılır və göstərişə
uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülür.

11.19.

Bankla müştəri bağlanan müqavilənin şərtlərində ən azı aşağıdakı məsələlər
nəzərdə tutulmalıdır:

11.20

-

Qiymətlilərin inkassasiya qrafiki;

-

Inkassasiya zamanı qiymətlilərin qəbulu və təhvili qaydaları;

-

Xidmət haqqı;

-

Tərəflərin məsuliyyəti.

Daşınmaların həyata keçirilməsi zamanı xidməti silahdan istifadə “Xidməti
və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na uyğun
olaraq həyata keçirilir.

12. Nağd pul və qiymətlilərin yoxlanması
12.1.

Xəzinədə saxlanılan nağd pul və qiymətlilərin bu Qaydalara uyğun
yoxlanılması və inventarizasiyası aşağıdakı hallarda aparılır:
-

İdarə heyəti sədrinin əmri ilə (o cümlədən rüblükyoxlama);

-

Daxili audit aparıldıqda;

-

Yeni hesabat ilinin 1-i yanvar vəziyyətinə (illik balans bağlanarkən nağd
pul və qiymətlilər seçmə üsulu ilə vərəq-vərəq və ya ədədlə sayılmaqla);

-

Kənar audit tərəfindən audit aparıldıqda;

-

Mərkəzi Bankın inspeksiyaları həyata keçirildikdə;
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-

Xəzinə inzibatçıları müvəqqəti dəyişdirildikdə (məzuniyyət, ezamiyyət.
xəstəlik və sair hallarda) və ya tutduğu vəzifədən azad edildikdə.

12.2.

Yeni hesabat ilinin 1 yanvar vəziyyətinə nağd pul və qiymətlilərin sayılması
zamanı struktur bölmənin rəhbərinin sərəncamı ilə komissiya təşkil edilir və
komissiya tərəfindən nağd pul və qiymətlilərin yoxlanması həyata keçirilir.
Komissiyanın tərkibinə yoxlama aparılan xəzinəyə birbaşa aidiyyatı olmayan
işçilər daxil edilir.

12.3.

Hesabat rübünün sonuncu ayında xəzinədə bu Qaydaların 12.1-ci bəndində
nəzərdə tutulmuş hallarda yoxlama həyata keçirilərsə bu zaman həmin
xəzinədə rüblük yoxlama aparılmaya bilər.

12.4.

Xəzinə inzibatçılarından hər hansı biri müvəqqəti dəyişdirildikdə və ya
tutduğu vəzifədən azad edildikdə təhvil-təslim Idarə Heyəti sədrinin əmri ilə
yaradılmış komissiya tərəfindən həyata keçirilir. Komissiya birbaşa olaraq
nağd pulla əməliyyat aparmayan əməkdaşlardan təşkil edilir.

12.5.

Yoxlama xəzinə inzibatçılarının iştirakı ilə aparılır. Üzürlü səbəbə görə bu
şəxslərdən biri (bir neçəsi) yoxlamada iştirak edə bilmədikdə yoxlama onun
iştirakı olmadan aparılır. Bu barədə yoxlama aktında xüsusi qeyd edilir.

12.6.

Yoxlama xəzinədə aparılan əməliyyatların gedişinə mane olmamalıdır.

12.7.

Komissiyanın üzvləri yoxlama aparılan struktur bölmə tərəfindən plombla
təmin edilir.

12.8.

Yoxlama komissiyasının rəhbəri yoxlamaya başlayan kimi nağd pul və
qiymətlilərin orada olub-olmamasından asılı olmayaraq xəzinə və orada olan
seyf, şkaf, dəmir barmaqlıqlı stellajları birdəfəlik plombla plomblayır,
xəzinədə və kassada olan nağd pulu və qiymətliləri nəzarət altına alır.

12.9.

Nağd pul və qiymətlilərin yoxlanması başa çatanadək xəzinə inzibatçıları
xəzinəyə yalnız yoxlama komissiyasının üzvlərinin iştirakı ilə daxil ola
bilərlər. İş günü ərzində bütün nağd pul və qiymətliləri yoxlamaq mümkün
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olmadıqda, yoxlama komissiyasının rəhbəri xəzinə inzibatçıları ilə birlikdə
konteynerləri, seyfləri xəzinəni birdəfəlik plombla plomblayır. Xəzinələr
müvafiq qaydada mühafizəyə təhvil verilir.
12.10.

Nağd pul və qiymətlilərin yoxlanması aşağıdakı ardıcıllıq ilə aparılır:
-

Dəmir barmaqlıqlı stellajlarda, bağlı seyf və şkaflarda olan nağd pul və
qiymətlilər onların üzərində olan siyahılardakı məlumatlar üzrə;

-

konteynerlərdə olan nağd pul və qiymətlilər onların üzərindəki üzlüklər,
yarlıklar və rekvizitlər əks olunmuş digər vasitələrdəki məlumatlar üzrə;

-

açıqda olan nağd pullar vərəq-vərəq (ədələ) sayılmaqla, açıqda olan
qiymətlilər isə ədədlə sayılıb vizual baxış keçirməklə;

-

Dəmir barmaqlıqlı stellajların, bağlı seyf və şkafların, konteynerlərin
seçmə üsulu ilə yenidənsayılması yolu ilə.

12.11.

Yoxlama eyni tarixə bütün nağd pul və qiymətlilərin qablaşdırma vahidləri
üzrə (seçmə üsulu ilə vərəq-vərəq və ya ədədlə sayılmaqla) faktiki qalığının
balans, qeydiyyat kitabları və digər uçot məlumatları ilə üzləşdirilməsi və
uyğunluğunun yoxlanılması yolu ilə aparılır.

12.12.

Yoxlama komissiyasının üzvləri nağd pul və qiymətlilərin faktiki qalıqlarını
yoxladıqdan sonra onların uçot məlumatları ilə uyğunluğunu yoxlayırlar. Bu
zaman aşkarlanan uyğunsuzliqlar aktlaşdırılır, artıqgəlmə isə müvafiq
qaydada xəzinəyə mədaxil edilir.

12.13.

Aparılan yoxlama barədə yoxlama komissiyasının üzvləri və yoxlamada
iştirak edən şəxslərin imzaları ilə iki nüsxədən ibarət akt tərtib edilir. Aktın
bir nüsxəsi yoxlama aparılan struktur bölmədə, bir nüsxəsi isə yoxlama
komissiyasının rəhbərində saxlanılır.

12.14.

Təhvil-təslim ilə əlaqədar aparılan yoxlama zamanı akta imza edilənədək
nağd pul və qiymətlilərlə əməliyyatların aparılması və müvafiq sənədlərin
imzalanması hüququ nağd pul və qiymətliləri təhvil verən şəxsdə qalır.
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12.15.

Hər bir xəzinədə nəzarət kitabı (Əlavə 20) tərtib edilir. Aparılan yoxlamalar
nəzarət kitabında qeydə alınır. Kitabda yoxlamanı aparan şəxslərin soyadı,
adı, atasının adı, yoxlama aparılan sahə, yoxlamanın aparılma müddəti və
nəticələri (akta istinad edilir) qeyd edilir.
13. Məsuliyyət

13.1.

Xəznə inzibatçılığı üzrə vəzifə bölgüsündən asılı olmayaraq bankın rəhbəri
aşağıdakılara məsuliyyət daşıyır:
-

Nağd pul və qimətlilərin saxlanması, qorunması, təhlükəsizliyi və
əməliyyatların düzgün aparılmasının təşkilinə;

-

Nağd pulla əməliyyat aparılan sahələrə buraxılış rejiminin təşkilinə;

-

Bu Qaydalara uyğun olaraq müəyyən edilmiş digər səlahiyyətlərin həyata
keçirilməsinə.

13.2.

Daxili audit xidməti nağd pulla əməliyyatlar üzrə bu Qaydalarda nəzərdə
tutulan prosedurların həyata keçirilməsi barədə audit planına uyğun olaraq
hesabat verir.

13.3.

Bankların rəhbərləri və baş mühasibləri nağd pul və qiymətlilərlə
əməliyyatlar üzrə hesabatlıq sisteminin düzgün təşkilinə, məlumat və
hesabatların vaxtında təqdim edilməsinə və düzgün tərtib olunmasına görə
məsuliyyət daşıyırlar.

13.4.

Xəzinə inzibatçıları aşağıdakılara görə məsuliyyət daşıyır:
-

xəzinə açarlarının sahibi kimi xəzinədə olan nağd pul və qiymətlilərin
qorunması, salamatlığı və onlarla əməliyyatların düzgün aparılması;

-

mühafizə qaydalarına riayət etməklə xəzinəyə nağd pul və qiymətlilərin
qəbul edilməsi, yerləşdirilməsi və təhlükəsiz saxlanılması;
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-

xəzinədə mühafizə rejiminə və texniki tələblərə əməl olunmasına
nəzarətin təmin edilməsi və lazım gəldikdə bu rejimin gücləndirilməsi
üçün bank rəhbərliyi qarşısında məsələnin qaldırılması;

-

xəzinəyə

nağd

pul

və

qiymətlilərin

mədaxil

və

məxaricinin

təsdiqlənməsi;
-

xəzinədə olan nağd pulun və qiymətlilərin düzgün uçotunun aparılması;

-

xəzinə əməliyyatlarının aparılması zamanı sənədlərin düzgün tərtib
edilməsi, imzalanması, saxlanması və vaxtında arxivə təhvil verilməsi;

13.5.

bu Qaydalarla müəyyən edilmiş digər səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi.

Xəzinə inzibatçıları, kassa inzibatçısı və pul nişanlarının emalını həyata
keçirən struktur vahidin rəhbəri öz iş fəaliyyətləri nəticəsində banka maddi
ziyan

vuran

istənilən

çatışmazlıq

və

kənarlaşma

hallarına

görə

qanunvericiliyə uyğun olaraq tam maddi məsuliyyət daşıyırlar.
13.6.

Xəzinə inzibatçılarının məzuniyyət cədvəli və onların ezamiyyə planları elə
tərtib edilməlidir ki, onlardan ən azı ikisi nağd pul və qiymətlilərin
salamatlığına cavabdeh olan vəzifəli şəxs kimi daim işdə olsun (xəstəlik və
digər fövqələdə hallar istisna olmaqla).

13.7.

Kassa inzibatçıları kassa işinin düzgün təşkil olunmasına, hüquqi və fiziki
şəxslərə vaxtında kassa xidmətinin göstərilməsinə, kassa sənədlərinin
vaxtında və düzgün tərtib edilib imzalanmasına, kassa işçilərini aidiyyatı
normativ hüquqi baza, o cümlədən bu Qaydalarla tanış edilməsinə, onları
müvafiq iş sahələri ilə təmin etməsinə və peşəkar hazırlıqları ilə əlaqədar
tədbirlərin həyata keçirilməsinə məsuliyyət daşıyırlar.

13.8.

Pul nişanlarının emalını həyata keçirən strktur vahidin rəhbəri emal
proseslərinin düzgün təşkilinə, emal proseslərində olan pul nişanlarının
qorunub saxlanmasına, onların emal otaqlarında vaxtında və bu Qaydalarla
müəyyən edilmiş prosedurlara uyğun emalına, sənədlərin düzgün tərtib edilib
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imzalanmasına, şöbənin işçilərinin aidiyyatı normativ hüquqi baza, o
cümlədən bu Qaydalarla tanış edilməsinə, onların müvafiq iş sahələri ilə
təmin edilməsinə və peşəkar hazırlıqları ilə əlaqədar tədbirlərin həyata
keçirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.
13.9.

Xəzinə və kassa inzibatçıları, pul nişanlarının emalını həyata keçirən strktur
vahidin rəhbəri nağd pul və qiymətlilərin düzgün sayılmasını, aparılmış
yoxlamanın nəticələrinə görə aşkar olunan kənarlaşmaların yoxlama
müddətində aradan qaldırılmasını, oğurluq hallarına yol verilməməsini, əgər
belə hallar baş verərsə qanunvericiliyə uyğun olaraq günahkar şəxslərin
məsuliyyətə cəlb olunması üçün bankın rəhbərliyi qarşısında məsələ
qaldırılmasını təmin etməli, bankın rəhbəri isə bütün bunlara ümumi
rəhbərliyi həyata keçirməlidir.

13.10.

Pul nişanlarını formalaşdıran və qablaşdıran bütün işçilər öz iş fəaliyyətləri
nəticəsində banklara maddi ziyan vuran istənilən çatışmazlıq və kənarlaşma
hallarına görə, o cümlədən formalaşdırdıqları bağlama və konteynerlərin,
eləcə də qiymətlilərin içərisində kənarlaşmanın nə vaxt və harada aşkar
edilməsindən asılı olmayaraq tam maddi məsuliyyət daşıyırlar və kənarlaşma
halları qanunvericiliyə müvafiq qaydada tənzimlənir.

13.11.

Nağd pul və qiymətlilərlə işləyən bütün işçilər iş prosesində onlara həvalə
edilmiş nağd pul və qiymətlilərin saxlanması və salamatlığına görə tam
maddi məsuliyyət daşıyırlar.

13.12.

Bağlama

və

konteynerlərdə

müəyyən

edilmiş

əskikgəlmə

onları

formalaşdıran şəxs(lər) tərəfindən ödənilir.
13.13.

Nağd pul və qiymətlilərlə əməliyyat aparan bütün əməkdaşları onlara həvalə
edilmiş möhür, ştamp, birdəfəlik plomb, klişe, konteynerlərin, kitabların,
nağd pul və qiymətlilərin saxlandığı yerlərin, açarlarının, çeşidləmə
avadanlığı kartlarının saxlanması üçün cavabdehdirlər. Bu əşyalardan hər
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hansı biri müəyyən səbəblərdən itərsə və ya yararsız hala düşərsə, dərhal
müvafiq struktur vahidin rəhbəri bu barədə məlumatlandırılmalıdır.
13.14.

Nağd pul və qiymətlilərlə işləyən bütün əməkdaşlar bu Qaydaların tələblərini
bilməyə borcludurlar və bu Qaydaların tələblərini bilmədiklərinə görə
məsuliyyətdən azad edilmirlər.

13.15.

Bu Qaydalara əsasən müəyyən edilmiş tam maddi məsuliyyət daşıyan
şəxslərlə qanunvericiliyə müvafiq olaraq tam maddi məsuliyyət haqqında
müqavilə (əlavə 21) imzalanır.

14.

Yekun müddəalar

14.1.

Bu Qaydalar ____________ tarixdən qüvvəyə minir.

14.2.

Bu Qaydalar qüvvəyə mindiyi gündən Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Bankının 10 aprel 2002-ci il tarixli (Protokol № 7) “Azərbaycan
Respublikasının kredit təşkilatlarında kassa əməliyyatlarının aparılması və
qiymətlilərin inkassasiyasının təşkili Qaydaları” qüvvədən düşmüş hesab
edilsin.

14.3.

Banklarda nağd pul sferası üzrə risklərin idarə edilməsi məqsədi ilə Mərkəzi
Bank tərəfindən əlavə prosedurlar müəyyən edilə bilər.
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