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Xülasə. Məqalədə agent bankçılığın nəzəri əsasları müəyyənləşdirilərək 

digər ölkələrin bu sahədə təcrübəsi nəzərdən keçirilir. Agent bankçılığın 

tətbiqi nəticəsində digər ölkələrin maliyyə inkluzivliyi yüksək nailiyyətləri 

nəzərə alaraq ölkəmizdə bir neçə bankda pilot layihə kimi tövsiyyə edilir. 
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Abstract. The paper defines the theoretical 

foundations of agent banking and reviews the 

experience of other countries in this field. Taking 

into account the remarkable achievements of some 
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recommended as a pilot project in several banks of 

our country. 
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Резюме. В статье определены теоретические 

основы агент банкинга и рассматриваются 

опыт других стран в этой области. Учитывая  

достижения других стран в области 

финансовой инклюзивности в результате 

внедрении агент банкинга, рекомендуется его  

применение в качестве пилотного проекта в 

нескольких банках нашей страны. 
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1. Giriş  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasında maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol 

Xəritəsi”ndə maliyyə inkluzivliyinin gücləndirilməsi əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyən 

edilmişdir. “Yol Xəritəsi”ndə göstərildiyi kimi, maliyyə inklüzivliyinin artırılması əhalinin və 

kiçik/orta sahibkarların maliyyə xidmətlərinə çıxışını yaxşılaşdırmaqla iqtisadi fəaliyyətin 

intensivləşməsinə, sahibkarlığın inkişafına, əhalinin rifah səviyyəsinin yaxşılaşmasına, 

işsizliyinazaldılmasına töhfə verə bilər. “Yol Xəritəsi”ndə bu istiqamətdə görüləcək tədbirlər 

sırasında agent bankçılığın perspektivlərinin araşdırılması da qeyd edilmişdir [1].  

Banklar sürətlə artan templə maliyyə xidmətlərini öz müştərilərinə çatdırmaq üçün 

əsas kanallardan biri kimi bank agentlərdən istifadə edirlər. Misal kimi, Braziliya bankları 
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5,564 bələdiyyə ərazisində 160,000 sayda agentin xidmətlərindən istifadə edir. 2010-ci ildə bu 

ölkədə bank agentləri tərəfindən 3.1 milyard sayda əməliyyat həyata keçirilib ki, bu da bütün 

ölkə üzrə aparılan bank əməliyyatlarının 6 faizinə bərabər olmuşdur. Pakistan Dövlət 

Bankının məlumatına əsasən isə, ölkədə 17,500 bank agenti mövcuddur ki, 2011-ci ilin birinci 

rübünədək onlar tərəfindən 674 milyon ABŞ dollarına bərabər 15.9 milyon sayda əməliyyat 

reallaşdırılmışdır [7].  

Bu məqalə agent bankçılığın nəzəri çərçivəsini, faydalarını və digər ölkələrin 

təcrübəsini araşdırmaqla “Strateji Yol Xəritəsi”ndə müəyyən edilən hədəflərin əldə 

edilməsinə töfhə vermək məqsədi daşıyır.  

 

2. Nəzəri çərçivə 

Son 15-20 ildə filialsız bankçılıq maliyyə inkluzivliyi müzakirələrində əsas elementə 

çevrilmişdir. “Filialsız bankçılıq” termini ilk dəfə Yoxsullara Dəstək Konsultativ Qrupu (the 

Consultative Group to Assist the Poor) tərəfindən istifadə edilmişdir. Termin maliyyə və digər 

kommersiya institutları tərəfindən ənənəvi bank infrastrukturundan kənar maliyyə xidmətləri 

təklif edən yeni paylanma kanallarını nəzərdə tutur [7]. Alexandre və b. [2] filialsız bankçılıq 

termini yerinə filialdankənar bankçılıq (“banking beyond branches”) terminin istifadə 

edilməsini üstün sayır. Tədqiqatçıların fikrincə, bank filialları yeni kanalların likvidliklə təmin 

edilməsində fundamental rol oynayır. Alexandre və b. [2] bank filiallarını yeni nağd 

ekosistemin sinir mərkəzlərinə bənzədir. 

Filialsız bankçılıq üzrə nəzəriyyələri üç geniş kateqoriyaya bölmək mümkündür [8]: 

bank-mərkəzli nəzəriyyə (bank-focused theory), qeyri-bank əsaslı nəzəriyyə (nonbank-led 

theory)  və  bank-əsaslı nəzəriyyə (bank-led theory).  

Bank-mərkəzli nəzəriyyə - Bu  nəzəriyyədə bank aşağı xərcə malik qeyri-ənənəvi 

kanallardan istifadə etməklə müştəriyə maliyyə xidmətləri təqdim edir. Buna misal kimi 

bankomatları, internet bankçılığı və mobil bankçılığı qeyd etmək mümkündür. Bu tipli 

xidmətlərə ənənəvi bankçılığın davamı kimi yanaşmaq mümkündür.  

Bank-mərkəzli model banklara daha çox nəzarət və öz brendlərini daha yaxşı tanıtmaq 

imkanı versə, də bir sıra ciddi çatışmazlıqları var. Bu kimi xidmətlərin müştəriləri əsas 

narahat edən tərəfləri şəxsi informasiyalarının və əməliyyatların təhlükəsizliyi, etibarlılığı, 

əlçatarlılıq və yararlılığıdır. Banklar müştərilərin bu narahatlıqlarını aradan qaldırmaq üçün 

asan interfeysli, multi-faktorlu eyniləşdirmə apara bilən texnologiyalar, həftənin 365 günü 

xidmət aparmağa qadir olan maliyyə məhsulları təqdim edirlər. 

Qeyri-bank-əsaslı nəzəriyyə - Bu nəzəriyyədə müştərilər maliyyə xidmətlərini 

banklardan almırlar və bank hesabına malik olmurlar. Müştərilər mobil şəbəkə operatoru və 

ya digər qeyri-bank şirkətləri ilə əlaqədə olurlar. Müştərilər öz nağd vəsaitlərini qeyri-bank 

şirkətlərinin serverlərində olan elektron pul (e-pul) ilə mübadilə edirlər. Bu model daha çox 

risklidir. Belə ki, bu şirkətlərin fəaliyyət göstərdikləri nəzarət mühiti sərt olmadığından 
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müştəri identifikasiyasına zəruri diqqət ayrılmaya bilər. Nəticədə çirkli pulların yuyulması və 

terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi (AML/CTF) ilə bağlı ciddi risklər meydana çıxa bilər.    

Bu seqmentə “Müştərini Tanı” praktikasının tətbiqi əsas problemlərdən biri sayılır. 

Bundan əlavə, qeyri-bank maliyyə təşkilatlarında etibarlı maliyyə sisteminin əsas ön 

şərtlərindən biri olan şəffaf sənədləşdirmə və arxivləşdirmə sahələri qanunla sərt 

tənzimlənmir. Eyni zamanda, nəzarət orqanlarının bu seqmentə nəzarət üzrə böyük təcrübəsi 

mövcud deyil. Bu səbəbdən, qeyri-bank təşkilatlarının maliyyə sahəsində fəaliyyətinə imkan 

verən modelin fəaliyyətinə icazə vermək nəzərəçarpacaq irəliləyiş sayıla bilinsə də, əsaslı və 

geniş spektrli risklər ehtiva edir. Bununla belə, nəzarət orqanlarının rəqəmsal bankçılıq və 

elektron pul (e-pul) sahələrində zəruri təcrübəyə yiyələnməsi ilə qeyd edilən model uğurlu 

alternativ ola bilər.  

E-pul risklərinin azaldılması mövcud qaydalara zəruri dəyişikləri tələb edir. Bu qeyri-

bank təşkilatlarına xüsusi maliyyə təşkilatı statusu verməklə onları nəzarət subyektləri sırasına 

daxil etmək mümkündür. Bu statusu almaq üçün həmin təşkilatlar əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilmiş likvidliyə, maliyyə təcrübəsinə və şəffaflığa nail olmalıdırlar. Bu 

təşkilatlar tərəfindən yerinə yetiriləcək əməliyyalatın növü və həcmi üzrə limitlər 

müəyyənləşdirilməlidir. Bu təşkilatların likvidlik problemi ilə üzləşməsinin qarşısını almaq 

üçün bu təşkilatlardan artıq pul vəsaitlərini banklarda depozitə qoymaq və müəyyən minimum 

səviyyədən yuxarı saxlamaq tələb edilə bilir.  

Bank-əsaslı nəzəriyyə - filialsız bankçılığın bu formasında bank tərəfindən pərakəndə 

agent vasitəsilə bank xidmətləri təklif edilir. Bank tərəfindən  maliyyə məhsulları hazırlanır 

və pərakəndə agentlər tərəfindən müştərilərə təqdim edilir. Agentlər yalnız banklardakı front-

ofisə uyğun funksiya yerinə yetirərək müştərilərlə ünsiyyətdə olurlar. Müştərilərin hesabları 

bankda açılır və xidmət edilir. Filialsız bankçılığın bu tipinə misal kimi Keniyanın “Ailə 

Bank”ının (Family Bank) PesaPap agentlərini göstərmək olar. PesaPap agentləri bankın 

müştəriləri ilə birbaşa ünsiyyətdə olur və nağd pul məxaric/mədaxil əməliyyatları yerinə 

yetirir. Növbəti hissələrdə bank-əsaslı nəzəriyyənin tərkib hissəsi olan agent bankçılıq daha 

geniş araşdırılacaqdır.  

 

3. Agent bankçılığın üstünlükləri 

Agent bankçılığın müxtəlif tərəflər üçün üstünlüklərini belə xarakterizə etmək olar:  

Müştərilər üçün - maliyyə xidmətlərinin çatdırılma kanallarının xərcini endirməklə 

xidmətlər üzrə daha aşağı haqq və komissiyalar; iş günləri saat 5:00-da bitən bank 

filiallarından fərqli olaraq daha uzun iş saatları və həftə sonları açıq olmaları; filiallarda 

müqayisədə daha qısa növbələr; əhalinin azsavadlı təbəqəsi üçün daha əlçatan və anlaşıqlı 

olmaları;  
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Agentlər üçün -  banklar xidmətləri üçün mağazaya daxil olan müştərilərin potensial 

alıcı olması və bununla ərazidə bazar payını artırmaq imkanı; başqa sahibkarlardan “fərqli” və 

etibarlı olmaları imicinin yaradılması; tətbiq olunan haqq və komissiyalardan əlavə gəlir;  

Banklar üçün – daha geniş müştəri bazası və bazar payı; azsaylı əməliyyatlar aparılan 

regionları aşağı xərcli həll yolları ilə bankın əhatə dairəsinə daxil etmək imkanı; əlavə faiz və 

komissiya gəlirləri; müştərilərin paylanması ilə filiallarında aşağı sıxlıq [5]. 

Kitaka [6] əsasən, bank agentləri maliyyə institutlarına imkan verir ki, daha əlçatan və 

rahat maliyyə xidmətləri təklif etməklə mövcud sahibkarları izdihamlı filiallardan 

kənarlaşdırsın. Bu vasitə ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə maliyyə institutları əlavə müştəri 

seqmentinə və ya coğrafi ərazini əhatələrinə ala bilirlər. Kənd yerlərində kasıb müştərilərə 

çatmaq əməliyyatların sayı və həcmi aspektindən rentabelli deyil və əksər hallarda banka 

yüksək xərc yaradır. Bu kimi mühitlərdə mövcud pərakəndə infrastruktur, aşağı işçi xərcləri 

az təminatlı təbəqənin ilk dəfə bank xidmətləri ilə təmin edilməsində həyati rol oynaya bilər. 

Bir çox hallarda az təminatlı təbəqə bank filialı ilə müqayisədə yaxınlıqdakı ərzaq dükanında 

bank əməliyyatları etməyi psixoloji olaraq daha  rahat hesab edir [6].  

 

4. Risklər 

Agentlərin maliyyə xidmətlərinə cəlb edilməsi nəzarətçi orqan prizmasından risklər 

yaradır. Bank sirrinə daxil olan müştəri məlumatlarının agentlərə verilməsi ənənəvi banklarda 

filialda yerləşən kassir və ya əməliyyatçı ilə müqayisədə daha risklidir. Agentlər çətin keçilə 

coğrafi bölgədə və ya kriminal reytinqin yüksək olduğu zonada yerləşə bilər və əksər hallarda 

onlar təhlükəsizlik sistemlərinə və xüsusi təlim keçmiş insan resurslarına malik olmurlar. 

Peşəkar təliminin olmaması kredit verilməsi prosesində iştirak edən agentlər aspektindən 

xüsusilə riskli sayıla bilər [8]. 

Bank nəzarət orqanları tərəfindən tipik olaraq müxtəlif risk növləri müəyyən edilir və 

onların minimuma endirilməsi üçün tələblər qoyulur. Bu risklərdən xüsusilə kredit riski, 

əməliyyat riski, hüquqi risk, likvidlik riski, reputasiya riskini qeyd etmək olar. Bank 

fəaliyyətini agentlər vasitəsilə apardıqda qeyd edilən risk növləri xüsusilə kəskin xarakter ala 

bilər. Eyni zamanda, agentlərin xidmətindən istifadə istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi 

sahəsində və komplayens (çirkli pulların yuyulması və terrorizmlə mübarizə (AML/CTF)) 

sahəsində narahatlıqlar yaradır [8]. 

 

5. Agent bankçılıq sahəsində Malaziya təcrübəsi 

Malayziyada agent bankçılıq təşəbbüsu 2012-ci ildən maliyyə xidmətlərinə çıxış 

imkanı zəif olan əhalinin bu xidmətlərlə təmin edilməsi məqsədilə başlanılmışdır. Bu 

təşəbbüslə lisenziyası olan maliyyə institutlarına digər biznes sahibləri (ərzaq marketləri, 

restoranlar, kofe mağazaları, yanacaqdoldurma məntəqələri, poçt şöbələri və s.) ilə 

partnyorluq əlaqələri qurmağa və maliyyə xidmətləri təklif etməyə icazə verilmişdir. Bank 

tərəfindən seçilmiş bu agentlərin hər biri bankın şəbəkəsinə real vaxt rejimində qoşulmuş 
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müvafiq avadanlıq, o cümlədən POS-terminallara təchiz edilir. Bu avadanlıqlar agentlərə 

əmanət hesablarının açılması, hesaba məxadil və məxaric, borc və kredit ödənişləri, ölkədaxili 

pul köçürmələri kimi əsas maliyyə xidmətləri göstərməyə imkan verir [9].  

2012-ci ildə Malayziya Mərkəzi Bankı tərəfindən “Agent Bankçılıq Təlimatı” (bundan 

sonra Təlimat) qəbul edilmişdir. Təlimatın əsas məqsədli agent bankçılıq münasibətlərini 

tənzimləmək və müştərilərin maraqlarının qorunması olmuşdur. Təlimat üçüncü tərəflə 

işgüzar münasibət yaratmağın nəticəsi olaraq meydana çıxa biləcək bütün riskləri idarə etmək 

üçün iştirakçı maliyyə institutu üzərinə düşən minimum məsuliyyəti müəyyən edir.  

Bu təlimatla agent bankçılığın fəaliyyət dairəsi maliyyə xidmətlərinin təminatının 

aşağı səviyyədə olduğu məntəqələrlə  məhdudlaşır. Layihənin ilkin mərhələsində yalnız 

məhdud sayda əməliyyatların aparılmasına icazə verilmişdir: əmanətlərin qəbulu, məxaric 

əməliyyatları, pul köçürmələri, kreditlərin və borcların ödənişi. Agentlərə ödəniş kartlarının 

verilməsi və ya kredit qiymərləndirilmələrin aparılması kimi əməliyyatlar icazə verilmirdi. 

2015-ci ildə Malayziya Mərkəzi Bankı tərəfindən qəbul edilmiş yeni təlimat əsasında agentlər 

tərəfindən göstərilə bilən əməliyyatların siyahısı genişləndirilərək agentlərə əmanət 

hesablarının açılmasında iştirak imkanı verilmişdir.  

Təlimata əsasən agentlər tərəfindən təqdim edilmiş sənədlər əsasında əmanət 

hesablarının açılması və  debit kartların verilməsi qərarı maliyyə institutunun özü tərəfindən 

verilir. Bu növ hesabların açılması üçün ilkin minimum depozit məbləği 5 ABŞ dollarından 

artıq olmamalı və müracətin təqdim edilməsindən sonra növbəti 2 ay ərzindən maliyyə 

institutu tərəfindən “Müştərini tanı” proseduru tamamlanmalıdır. Əks halda bu müddət başa 

çatdıqdan sonra agent vasitəsilə açılmış hesab bloklaşdırılır. Agent banklar tərəfindən hesabın 

açılması zamanı ilkin standardlaşdırılmış “Müştərini tanı” proseduru həyata keçirilməlidir. 

Bunun üçün onlayn rejimdə bankın sistem vasitəsilə “Müştərini tanı” xarakterli məlumatlar 

toplanılır. Daha sonra müraciət edənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd  və biometrik 

autentifikasiya əsasında eyniləşdirmə aparılır. AML/CTF məqsədləri ilə müştəri məlumatı 

avtomatik bir neçə verilənlər bazası ilə müqayisə edilir.  

Likvidlik riskini idarə etmək üçün, təlimat agentlərin növündən asılı olaraq müştərilər 

üçün müxtəlif nağd məxaric limitləri müəyyən edir. Məsələn, ərzaq marketlərinə yaxınlaşan 

müştəri hesabından maksimum 250 ABŞ dolları məxaric edə bilər, yanacaqoldurma 

məntəqələri üçün isə bu limit 1250 ABŞ dollarıdır.  

Maliyyə institutları agentlərin onların xeyrinə apardıqları bütün əməliyyatlar üçün tam 

məsuliyyət daşıyırlar. Maliyyə institutların öz agentlərinə məhsul və xidmətlər sahəsində, 

müştəri məlumatının mühafizəsi, avandanlıqlardan istifadə, şikayətlərə baxılması və  

AML/CTF sahələrində təlim keçməlidirlər. Seçilmiş agentlər tam qanuni fəaliyyət 

göstərməlidirlər. Onlar kredit profillərini, biznes reputasiyalarını, agent-maliyyə xidmətləri 

göstərmək üçün lazımi bacarıq və keyfiyyətə malik olduqlarını müəyyənləşdirmək üçün 

qiymətləndirmədən keçməlidirlər.  
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Agent bankçılığın fəaliyyətə başlamasından bir il əvvəl maliyyə xidmətləri ilə 

təminatın aşağı olduğu “mukim” adlandırılan ərazilərdə əhalinin yalnız 46%-nin maliyyə 

xidmətlərinə çıxışı mövcud idisə, 2017-ci ilin əvvəlinə agent bankçılıq sayəsində bu rəqəm 

97%-ə qalxmışdır. 2012-ci ilin əvvəlindən 2017-ci ilin əvvəlinədək keçən 5 il ərzində 

agentlərin sayı 17 dəfə artaraq təxminən 460-dan 7,984 qədər qalxmışdır.   

Agentlərin 94%-i inkişaf bankları (Milli Əmanət Bankı, Rakyat Bank (İslam 

Əməkdaşlıq Bankı) və AqroBank) tərəfindən təyin edilmişdir.  

Agent bakçılığın fəaliyyət göstərdiyi ilk 5 il ərzində 2.1 mlrd. ABŞ dolları məbləğində 

100 mln. ədəd əməliyyat həyata keçirilmişdir. Sayına görə ən çox istifadə edilən əməliyyat 

növü faktura ödənişləri (billpayment) olmuşdur. Bu növ əməliyyat 63 mln. sayda olmaqla 

cəmi məbləğin 61%-nə bərabər olmuşdur. İkinci ən çox istifadə edilən əməliyyat 26 mln. 

sayda olmaqla mobil ödənişlər olmuşdur (cəmi məbləğin 3%-i). Növbəti yerlərdə hesaba 

mədaxil və məxaric əməlliyyatları olmuşdur. Bunlar da müvafiq olaraq 6 mln. və 5 mln. 

sayda yerinə yetirilmişdir (cəmi məbləğin 26%-i  və 8%-i) [9] 

 

     

 

Dünya Bankı 2017 [9]. 

6. Malaziya Milli Əmanət Bankının təcrübəsi 

Malayziyada agent bankçığı tətbiq edən pionerlərdən biri Milli Əmanət Bankıdır. Milli 

Əmanət Bankı agent kimi əsasən pərakənda mallar satan mağazaları cəlb edir. Agentlərin 

iştirakını stimullaşdırmaq üçün Milli Əmanət Bankı onları bütün avandanlıqla təchiz edir. 

Həmin agentlər ilk növbədə POS-terminallar, internetə çıxış üçün simsiz modemlər, 

vətəndaşların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri oxumaq üçün readerlər və identifikasiyanın 

aparılması üçün barmaq izi oxuya bilən biometrik qurğu ilə təchiz edilirlər. Fəaliyyətinin ilk 
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günlərində bankın əməkdaşları tərəfindən agentlərə yerində təlim keçirilir. Bank ilkin olaraq 

agent bankçılıq fəaliyyətinə POS-terminal vasitəsilə olan 5 əsas əməliyyatın icrası ilə 

başlamışdır: nağd pul vəsaitinin mədaxili və məxarici, kommunal xidmətlər üçün ödənişlər, 

bankın yığım sertifikatlarının satın alınması və məhsul və xidmətlər üzrə nağdsız ödənişlər 

[9]. 

Agentlərin seçilməsi üçün bankın müəyyən etdiyi tələblər çox sərtdir. Minimum 

tələblər sırasına aşağıdakılar aiddir: 1) yerli qeydiyyatda olan firma ən azı 1 il fəaliyyət 

tarixçəsinə malik olmalıdır; 2) internet üçün ərazidə simsiz şəbəkə və ya simli telefon xətti 

olmalıdır; 3) təhlükəsiz binaya və daimi ünvana malik olmalıdır; 4) sahibkar və ya hüquqi 

şəxs kimi həmin bankda hesaba malik olmalıdır; 5) hesabında ən azı 375 ABŞ dolları 

məbləğində vəsait olmalıdır.  

Yeni bank filialının açılması və gündəlik fəaliyyət xərcləri ilə müqayisədə agent 

bankçılıq kanalları Milli Əmanət Bankı üçün əhəmiyyətli dərəcədə az investisiya tələb edir. 

Yeni filial açmaq üçün Milli Əmanət Bankına 124 min ABŞ dollarından çox invesitisiya tələb 

edilir. Bank agenti cəlb etmək üçün bunun yalnız 1 faizi tələb edilir. Bundan əlavə, filialın bir 

illik saxlama xərcləri agentin analoji xərcindən 125 dəfə daha çoxdur [9]. 

 

 
      Dünya Bankı 2017 [9]. 

Nəticə. Dünya ölkələri əhalinin maliyyə inkluzivliyini artırmaq üçün müxtəlif 

təşəbbüslər həyata keçirirlər. Heç şübhəsiz ki, bu istiqamətdə nəzərəçarpacaq irəliləyişlərdən 

biri agent bankçılıq təcrübəsidir. İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə daha da az resurslara 

malik Braziliya, Malaziya kimi ölkələr agent bankçılıq sayəsində bir çox regionlarında 

əhalinin maliyyə xidmətlərinə çıxışını 97 faizə çatdıra biliblər. Əhalinin maliyyə xidmətlərinə 

çıxışının artırılması onların rifahının yüksəldilməsinə, xüsusilə kiçik/orta sahibkarlığın 

inkişafına kömək edə bilər. Bu sahədə ilkin araşdırma digər ölkələrdə agent bankçılıq 

modelinin böyük uğurla tətbiq edildiyini göstərdi. Ölkəmizdə son dövrlər kənd təsərrüfatının 

inkişafı məqsədilə kəndli və fermerlərə subsidiya və digər formalarda maliyyə yardımları 

edilir. Kəndli və sahibkarların bu vəsaitləri almasında, öz maliyyə resurslarını daha yaxşı 

idarə etməsində, ölkəmizdə nağdsız hesablaşmaların inkişafında agent bankçılıq əhəmiyyətli 
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rol oynaya bilər. Bu baxımdan bu sahədə qanunvericilik çərçivəsinin hazırlanmasına və pilot 

layihə kimi bir neçə bankda tətbiq edilməsinə ehtiyac var.  
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