“BANK OF BAKU” ASC-DƏ RİSKLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ SİYASƏTİ
Risklərin idarə edilməsi siyasəti “Bank of Baku” ASC-də risklərin idarə edilməsi işinin təşkilinə, səlahiyyətlərin
bölüşdürülməsi, bankın fəaliyyət növləri, biznes prosesləri və informasiya sistemləri üzrə risklərin idarə
edilməsi prosesinə dair minimum tələbləri müəyyən edir.
Bankda risklərin idarə edilməsinin əsas məqsədləri:
1. Bankın inkişaf strategiyasının effektivliyini təmin etmək;
2. Bankın mənfəətinə və kapitalına təsir edən gözlənilən və gözlənilməz zərərlərin qarşısını almaqla
nəticələrin optimallaşdırılması;
3. Bankın mənfəətliliyini və likvidliyini təhlükə altına qoymamaq üçün riskləri minimallaşdırmaq və
nəzarətdə saxlamaq;
4. Yeni bank məhsullarının yaradılması zamanı riskləri müəyyən etmək və tədbirlər görmək;
5. Aktiv və passivlərin idarə edilməsi sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsini təmin etmək;
6. Bankın aktiv və passivlərinin lazımi səviyyədə diversifikasiyasını təmin etmək;
7. Cəlb edilmiş və yerləşdirilmiş resurslar arasında optimal balansın və ya effektiv marjanın
saxlanmasını təmin etmək;
8. Bankın kontragentləri, kreditorları və əmanətçiləri qarşısında götürdüyü öhdəlikləri tam icra
etməsindən ibarətdir.
Risklərin idarə edilməsi prosesində istifadə edilən ümumi metod və prinsiplər
Risklərin idarə edilməsinin prinsip və metodları aşağıda qeyd edilən məsələlərin tənzimlənməsi məqsədi ilə
tətbiq edilir:
1. Bankda mövcud olan bütün xidmətlər (məhsullar) uzrə fəaliyyət prosedurlarının muvafiq daxili
sənədlərdə əks olunması
2. Bankda böhran şəraitində risklərin idarə edilməsi prosedurlarının mövcud olması.
3. Risklərin idarə edilməsində "stress-test" metodologiyasından istifadə edilməsi
4. Bank üçün məqbul sayılan risk səviyyəsinə uyğun olmayan, əvvəlcədən araşdırılmamış və
təsnifləşdirilməmiş risklərin əmələ gəlməsinə şərait yaradan əməliyyatların aparılmasına yol
verilməməsi;
5. Bankın hər hansı bir fəaliyyət novu ilə bağlı olan risklərin Bankın butun fəaliyyətinə təsirinin
minimallaşdırılması
6. Hər hansı bank əməliyyatının daxili sənədlərlə nəzərdə tutulmuş tələblərə uyğun olmadığı halda
həmin əməliyyatın aparılmasına yol verilməməsi
7. Bankın hər hansı bir fəaliyyət növü uzrə risk səviyyəsinin Bankın digər fəaliyyət növləri və bank
biznesinin umumi risk səviyyəsindən artıq dərəcədə fərqlənməməsinin təmin edilməsi
8. Risklərin idarə edilməsi üzrə prosedur və mexanizmlərin fasiləsiz və daimi icra olunması; risklərin
idarə edilməsi sisteminin ictimaiyyətə şəffaf və aydın çatdırılması
9. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorculuğun
maliyyələşdirilməsi məqsədilə Bankın infrastrukturundan istifadə olunmasının qarşının alınması
10. Hər növ əməliyyatların aparılması və qərarların qəbul edilməsi uzrə limitlərin və səlahiyyətlər
bölgüsünün müəyyən edilməsi
Risklərin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi metodları aşağıdaki kimidir:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risk xəritəsi;
Sorğular;
Empirik təhlillər (məlumat sistemi);
Erkən xəbərdarlıq sistemi;
Səlahiyyətlər və qərarların qəbulu sistemi;
Nəzarət və monitorinq sistemi.

Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili və səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi
Risklərin idarə edilməsi işinin təşkili Bankın Müşahidə Şurası, Risklərin İdarə edilməsi Komitəsi, İdarə
Heyəti, Baş Risk inzibatçısı, Risklərin İdarə Edilməsi Departamenti, İnformasiya Texnologiyaları Komitəsi,
Daxili Audit Departamenti, Biznses Prossesləri Departamenti, Korporativ Hüquq Departamenti,
İnformasiya Texnolofiyaları Departamenti və biznes bölmələri tərəfindən öz səlahiyyətləri daxilində həyata
keçirilir

