“AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI”
İctimai Birliyinin
NİZAMNAMƏSİ
1.

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1.

2 aprel 1999-cu il tarixində Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində təkrar dövlət
qeydiyyatından keçmiş (Dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə № 1112) və hüquqi şəxs
statusuna malik olan “Azərbaycan Banklar Assosiasiyası” İctimai Birliyi (bundan sonra
"Assosiasiya") Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət formasından asılı olmayaraq
fəaliyyət göstərən bankları, bank olmayan kredit təşkilatlarını, habelə ölkənin pul-kredit
sistemi ilə bağlı olan digər qurumları ümumi maraqlar əsasında birləşdirən, könüllülük,
üzvlərinin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi
kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan və əldə edilən gəliri öz üzvləri arasında bölməyən
və yalnız Assosiasiyasının məqsədlərinə nail olmasına yönəldən qeyri-hökumət təşkilatıdır.

1.2.

Assosiasiya öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsi, “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birlik və fondlar)
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, digər normativ-hüquqi aktlar və bu
Nizamnamə əsasında həyata keçirir.

1.3.

Assosiasiyanın tam rəsmi adı: “Azərbaycan Banklar Assosiasiyası” İctimai Birliyi,
qısaldılmış formada isə: “ABA”.

1.4.

Assosiasiyanın müstəqil balansı, üzərində adı yazılmış möhürü, ştampı, emblemi və
blankları, banklarda hesabları və digər rekvizitləri vardır.

1.5.
1.6.

Assosiasiya dövlətin, dövlət isə Assosiasiyanın öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır.
Assosiasiyanın hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, AZ1011, Bakı şəhəri, Bünyad
Sərdarov küçəsi 1.

2.

ASSOSİASİYANIN MƏQSƏDİ VƏ ONUN FƏALİYYƏTİ

2.1.

Assosiasiyanın missiyası (əsas məqsədi) ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən bankların və
bank olmayan kredit təşkilatlarının ortaq maraqlarını dövlət və qeyri-dövlət qurumlarında
təmsil və müdafiə etməkdən və üzv-təşkilatların özünüidarə prinsipi əsasında dinamik
inkişafına effektiv yardım göstərməkdən ibarətdir.

2.2.

Assosiasiya öz fəaliyyətini üzvlərinin bir-birinə qarşılıqlı köməyi və inamı, eləcə də
qanunun aliliyi, şəffaflıq, korporativ idarəetmə, könüllülük və bərabərlik prinsipləri əsasında
həyata keçirir.

2.3.

Assosiasiya:
2.3.1. bank sektoru üçün əhəmiyyət kəsb edən qanun layihələrinə dair rəy və təkliflərini
müvafiq dövlət orqanlarına göndərərək üzv-təşkilatların maraqlarının müdafiəsini və
irəlilədilməsini təmin edir;
2.3.2. bank sisteminin inkişafı və təkmilləşdirilməsi çərçivəsində bank işçilərinin
peşəkarlıq səviyyəsinin daim artırılmasını təmin edir;

2.3.3. üzv-təşkilatların əməliyyat
təşəbbüslərlə çıxış edir.
3.

risklərinin

idarəetməsini

təkmilləşdirmək

üçün

ASSOSİASİYANIN HÜQUQLARI
Assosiasiya aşağıdakı hüquqlara malikdir:

3.1.

Assosiasiya üzvlərinin ümumi maraqlarına və/və ya bank sektorunun inkişafına təsir göstərə
biləcək qanunverici və normativ sənədlərə dair təklifləri müvafiq dövlət orqanlarına təqdim
etmək;

3.2.

Qanunvericiliklə qadağan olunmayan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq;

3.3.

Assosiasiyanın hüquqi şəxslərini yaratmaq, onların nizamnamələrini, ştat cədvəllərini,
büdcələrini və bu sənədlərə dəyişiklikləri, yaratdığı hüquqi şəxslərin rəhbərliyini təsdiq
etmək;

3.4.

Azərbaycan bank sisteminin təkmilləşdirilməsi çərçivəsində bank fəaliyyətinə aid
seminarlar, konfranslar və digər tədbirlər təşkil etmək;

3.5.

Öz üzvlərinin peşəkarlıq səviyyəsinin daim yüksəldilməsi üçün xüsusi tədris qurumları
yaratmaq və idarə etmək;

3.6.

Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin hökumət, ictimai, kommersiya və digər
idarə və təşkilatları, eləcə də Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin vətəndaşları ilə
işgüzar əlaqələr qurmaq;

3.7.

Beynəlxalq və digər təşkilatlara daxil olmaq və onlarla əməkdaşlıq etmək;

3.8.

Məhkəmələrdə iddiaçı və ya cavabdeh kimi çıxış etmək;

3.9.

Qanunvericiliklə qadağan edilməyən və Nizamnamə
hüquqlardan istifadə etmək.

4.

ASSOSİASİYANIN ÜZVLƏRİ, ONLARIN HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

4.1.

Assosiasiyanın üzvləri aşağıdakı hüquqlara malikdir:

şərtlərinə uyğun olan digər

4.1.1. Assosiasiyanın idarəetmə orqanlarına seçilmək və seçmək;
4.1.2. Assosiasiyanın fəaliyyətində və təşkil etdiyi tədbirlərdə iştirak etmək;
4.1.3. Assosiasiyanın icra orqanlarının fəaliyyəti barədə məlumat almaq;
4.1.4. öz qanuni hüquq və maraqlarının müdafiəsində Assosiasiyanın köməyindən istifadə
etmək;
4.1.5. Assosiasiyanın verdiyi səlahiyyət çərçivəsində onu beynəlxalq, dövlət, ictimai və
digər qurumlarda təmsil etmək.
4.2.

Assosiasiya üzvlərinin aşağıdakı vəzifələri vardır:
4.2.1. Nizamnamə tələblərinə əməl etmək;
4.2.2. Assosiasiyanın idarəetmə orqanlarının qərarlarını həyata keçirmək;
4.2.3. illik maliyyə hesabatını hər il aprel ayının 1-dən gec olmayaraq Azərbaycan
Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanına təqdim etmək. Hər təqvim ilinin
01 aprel tarixinədək üzvlük haqqını tam həcmdə ödəmək;
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4.2.4. digər üzvlərlə qarşılıqlı anlaşma və yardım əsasında əməkdaşlıq etmək;
4.2.5. Assosiasiyanın və onun digər üzvlərinin imicinə zərər vura biləcək hərəkətlərə yol
verməmək.
4.3.

Assosiasiya öz üzvlərinin öhdəliklərinə görə, üzvlər isə Assosiasiyanın öhdəliklərinə görə
məsuliyyət daşımır.

4.4.

Assosiasiya üzvlüyünə qəbul və üzvlüyə xitam verilməsi.
4.4.1. Assosiasiya üzvlüyünə qəbul təşkilatın yazılı müraciəti əsasında Rəyasət Heyəti
tərəfindən həyata keçirilir.
4.4.2. Yeni üzv ilkin üzvlük haqqını üzvlüyə qəbul olunduqdan sonrakı 10 (on) iş günü
ərzində ödəməlidir.
4.4.3. Assosiasiyada üzvlüyə aşağıdakı hallarda xitam verilir:
4.4.3.1. təşkilat könüllü olaraq Assosiasiyanın üzvlüyündən çıxdıqda;
4.4.3.2. Assosiasiya üzvlüyündən çıxarıldıqda.
4.4.4. Assosiasiyanın üzvü aşağıdakı hallarda üzvlükdən çıxarıla bilər:
4.4.4.1. bu Nizamnamədə nəzərdə tutulmuş vəzifələrini yerinə yetirmədikdə və ya
Nizamnamə qaydalarına riayət etmədikdə;
4.4.4.2. Assosiasiyanın məqsədlərinə zidd hərəkətlərə yol verdikdə.
4.4.5. Assosiasiya üzvlüyündən çıxmış və ya çıxarılmış üzvlərin əvvəllər ödədikləri üzvlük
haqları, habelə göstərdikləri könüllü yardımlar geri qaytarılmır.
4.4.6. Rəyasət Heyəti tərəfindən Assosiasiyada üzvlüklərinə xitam verilmiş üzv-təşkilatlar
Assosiasiyanın Ümumi Yığıncağına və məhkəməyə şikayət etmək hüququna
malikdir.

5.

ASSOSİASİYANIN İDARƏETMƏ ORQANLARI

5.1.

Assosiasiyanın idarəetmə sisteminə aşağıdakılar daxildir:


Ali idarəetmə orqanı – Ümumi Yığıncaq,



Nəzarət orqanı – Audit Komitəsi,



İcra orqanları:
- Rəyasət Heyəti,
- Prezident,
- İcra Aparatı.

5.2.

Assosiasiya üzvlərinin nümayəndələrindən ibarət olan və ildə bir dəfədən az olmayaraq
çağırılan Ümumi Yığıncaq aşağıdakı qaydalara uyğun olaraq keçirilir:
5.2.1. Ümumi Yığıncağı onun tərəfindən seçilmiş Sədr aparır.
5.2.2. Ümumi Yığıncaq Assosiasiya üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli
hesab olunur.
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5.2.3. Ümumi Yığıncağın qərarları – 5.2.4-cü bənddə qeyd olunan hallar istisna olmaqla –
iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Səsvermədə hər üzv bir səsə
malikdir. Assosiasiya üzvü öz səsvermə səlahiyyətini vəkalətnamə əsasında başqa
üzvə ötürə bilər.
5.2.4. Nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər, onun yeni redaksiyası, Assosiasiyanın
fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə qərarlar Assosiasiya üzvlərinin üçdə ikisindən
çoxu buna səs verdikdə qəbul olunur.
5.2.5. Ümumi Yığıncaq tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar Assosiasiyanın bütün üzvlərinə
çatdırılır.
5.2.6. Ümumi Yığıncaq təqvim ilində bir dəfədən az olmayaraq Rəyasət Heyəti tərəfindən
müəyyən olunan vaxtda çağırılır. Növbəti Ümumi Yığıncağın yeri və vaxtı haqqında
məlumat, gündəliklə birlikdə, iclasdan azı 14 (on dörd) iş günü əvvəl Assosiasiya
üzvlərinə çatdırılır.
5.2.7. Təxirəsalınmaz ehtiyac yarandıqda növbədənkənar Ümumi Yığıncaq çağırıla bilər.
Bu barədə qərar (i) Rəyasət Heyəti, (ii) Assosiasiyanın Prezidenti, (iii) Audit
Komitəsi tərəfindən, yaxud (iv) Assosiasiya üzvlərinin üçdə bir hissəsinin irəli
sürdüyü təşəbbüs əsasında qəbul olunur.
5.2.8. Növbədənkənar Ümumi Yığıncaq (i) Rəyasət Heyəti müvafiq qərar qəbul etdiyi
tarixdən, yaxud (ii) Prezident müvafiq sərəncam imzaladığı tarixdən, yaxud
(iii) Audit Komitəsi müvafiq qərar qəbul etdiyi tarixdən, yaxud (iv) Assosiasiya
üzvlərinin üçdə birinin imzası ilə İcra Aparatına yazılı müraciət daxil olduğu
tarixdən sonrakı 20 (iyirmi) iş günü ərzində çağırılır. 5.2.7-ci maddədə sadalanan
halların ikisi və ya daha artığı baş verdiyi təqdirdə, 20-günlük müddət ən erkən
vaxtdan hesablanır.
5.2.9. Növbədənkənar Ümumi Yığıncağın yeri və vaxtı haqqında məlumat, gündəliklə
birlikdə, iclasdan azı 7 (yeddi) iş günü əvvəl İcraçı Direktor tərəfindən Assosiasiya
üzvlərinə çatdırılır.
5.3.

Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aşağıdakılar daxildir:
5.3.1. Assosiasiyanın Nizamnaməsinə düzəliş və əlavələr edilməsi, Nizamnamənin yeni
redaksiyada təsdiq olunması;
5.3.2. Assosiasiyanın əmlakının formalaşması qaydalarının və ondan istifadə prinsiplərinin
müəyyən edilməsi;
5.3.3. Assosiasiyanın Rəyasət Heyəti üzvlərinin beş il müddətinə seçilməsi və onların
aşağıdakı hallarda tutduqları vəzifələrdən vaxtından əvvəl azad edilməsi:
5.3.3.1. üzv-təşkilat özü bu barədə yazılı şəkildə müraciət etdikdə;
5.3.3.2. üzv-təşkilat Assosiasiya üzvlüyündən çıxdıqda və ya çıxarıldıqda;
5.3.3.3. üzv-təşkilat Rəyasət Heyətinin 4 (dörd) ardıcıl iclasında iştirak etmədikdə.
5.3.4. Assosiasiyanın Audit Komitəsi üzvlərinin beş il müddətinə seçilməsi;
5.3.5. Rəyasət Heyətinin tərkibindən Prezidentin və Vitse-prezidentlərin beş il müddətinə
seçilməsi;
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5.3.6. Assosiasiyanın Rəyasət Heyəti və Audit Komitəsinin hesabatlarına baxılması və
təsdiq edilməsi;
5.3.7. Assosiasiyanın yerli, xarici və beynəlxalq təşkilatlara daxil olmasına dair qərarların
qəbul edilməsi;
5.3.8. Assosiasiyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə qərar qəbul edilməsi.
5.4.

Ümumi Yığıncaq Assosiasiyanın fəaliyyəti ilə bağlı istənilən məsələni öz müstəsna
səlahiyyətlərinə aid edə bilər.

5.5.

Ümumi Yığıncağın qərarları sədrlik edənin və iclasın katibinin imzaladığı protokolla
rəsmiləşdirilir.

5.6.

Assosiasiyanın Rəyasət Heyəti aşağıdakı səlahiyyətlərə malikdir:
5.6.1. Assosiasiyanın üzvlüyünə qəbul və üzvlükdən xaric edilməsi;
5.6.2. üzvlük haqqının, Assosiasiyaya qəbul zamanı ödənilən ilkin üzvlük haqqının və
məqsədli ödənişlərin məbləğinin və ödəmə qaydalarının təsdiq edilməsi;
5.6.3. Assosiasiyanın adından əqdlərin bağlanma qaydasının müəyyən edilməsi;
5.6.4. Assosiasiyanın törəmə hüquqi şəxsləri tərəfindən Assosiasiyaya ödənişlərin
məbləğinin və ödəmə qaydalarının təsdiq edilməsi;
5.6.5. Assosiasiyanın inkişaf planının, layihə və proqramlarının təsdiq edilməsi;
5.6.6. Assosiasiyanın filial və nümayəndəliklərinin, törəmə və ortaq müəssisələrinin,
müvafiq komissiya, işçi qrupu və struktur bölmələrinin yaradılması və ləğv olunması
üzrə qərarların qəbul edilməsi;
5.6.7. Assosiasiyanın və onun törəmə qurumlarının büdcələrinin və ştat cədvəllərinin təsdiq
edilməsi;
5.6.8. Prezidentin təqdimatı ilə İcraçı Direktorun təsdiq edilməsi; İcra Aparatının
hesabatlarına baxılması və təsdiq edilməsi.

5.7.

Rəyasət Heyəti, Ümumi Yığıncağın müstəsna səlahiyyətlərinə aid olmayan istənilən
məsələni öz müstəsna səlahiyyətlərinə aid edə bilər.

5.8.

Rəyasət Heyətinin qərarı ilə onun toplantılarında İcraçı Direktor və İcra Aparatının işçiləri,
Assosiasiya üzvlərinın nümayəndələri, Assosiasiyanın nəzdində fəaliyyət göstərən komitə,
komissiya və işçi qrupların, Assosiasiyanın törəmə müəssisələrinin və iştirakçısı olduğu
qurumların, habelə dövlət orqanlarının və ictimai təşkilatların nümayəndələri, həmçinin
ekspertlər müşahidəçi qismində iştirak edə bilərlər.

5.9.

Rəyasət Heyətinin növbəti iclasları üç ayda bir dəfədən az olmayaraq Prezident tərəfindən
çağırılır və Prezidentin, və ya o olmadıqda Vitse-prezidentlərin birinin, sədrliyi ilə keçirilir.

5.10.

Rəyasət Heyətinin qərarları iclasda iştirak edən üzvlərin sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir.
Rəyasət Heyətinin hər üzvü bir səsə malikdir. Səslər bərabər bölündükdə sədrlik edənin səsi
həlledicidir.

5.11.

Rəyasət Heyətinin iclası üzvlərinin yarısından çoxu iştirak etdikdə səlahiyyətli sayılır.

5.12.

Prezident Rəyasət Heyətinin növbədənkənar iclaslarını çağıra bilər. Növbədənkənar iclas,
həmçinin, Rəyasət Heyəti üzvlərinin yarısından çoxunun təşəbbüsü ilə çağırıla bilər. Bu
halda onlar Prezidentə öz imzaları ilə təsdiq etdikləri yazılı müraciət təqdim etməlidirlər.
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Prezident Rəyasət Heyətinin iclasını müraciət ona təqdim olunduqdan sonrakı 10 (on) iş
günü ərzində çağırmalıdır.
5.13.

Rəyasət Heyəti iclasının keçirilməsi barədə məlumat, gündəliklə birlikdə, Rəyasət Heyəti
üzvlərinə iclasdan azı 5 (beş) iş günü əvvəl İcraçı Direktor tərəfindən çatdırılır.

5.14.

Rəyasət Heyətinin qərarları sədrlik edənin və iclasın katibinin imzaladığı protokolla
rəsmiləşdirilir.

5.15.

Prezident Assosiasiyanın fəaliyyətinə cari rəhbərliyi həyata keçirir, o cümlədən:
5.15.1. Rəyasət Heyətinin işini təşkil edir və onun iclaslarını aparır;
5.15.2. İcra Aparatının işinə nəzarət edir;
5.15.3. Vitse-prezidentlərin və İcraçı Direktorun funksiyalarını müəyyənləşdirir;
5.15.4. Assosiasiyanın fəaliyyəti ilə bağlı kadr, maliyyə və digər məsələləri həll edir,
müvafiq əmr və sərəncamlar verir;
5.15.5. İcra Aparatının təşkilatı strukturunu formalaşdırır; İcra Aparatına işçiləri qəbul edir
və işdən azad edir;
5.15.6. səlahiyyəti çərçivəsində Assosiasiyanın əmlakına və maliyyə vəsaitlərinə sərəncam
verir;
5.15.7. Assosiasiyanı Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin dövlət və qeyri-dövlət
qurumlarında təmsil edir.

5.16.

Prezident Ümumi Yığıncağın və Rəyasət Heyətinin müstəsna səlahiyyətlərinə aid olmayan
istənilən məsələni öz müstəsna səlahiyyətlərinə aid edə bilər.

5.17.

Prezidentin öz vəzifəsini icra etməsi mümkün olmadıqda onu Rəyasət Heyəti tərəfindən
müəyyən olunmuş qaydada Vitse-prezidentlərdən biri əvəz edir.

5.18.

Assosiasiyanın İcra Aparatına İcraçı Direktor rəhbərlik edir. İcraçı Direktor:
5.18.1. Ümumi Yığıncağın, Rəyasət Heyətinin və Prezidentin qərarlarının yerinə
yetirilməsini təşkil edir;
5.18.2. Ümumi Yığıncağın və Rəyasət Heyəti iclaslarının keçirilməsi ilə əlaqədar təşkilati
işlərin yerinə yetirilməsini təmin edir;
5.18.3. Assosiasiyanın törəmə təşkilatlarının və Assosiasiyanın tərkibindəki qurumların
fəaliyyətini koordinasiya edir;
5.18.4. Prezidentlə razılaşdırmaqla Assosiasiyanın bank hesablarına sərəncam verir;
5.18.5. Ümumi Yığıncağın, Rəyasət Heyətinin və Prezidentin müstəsna səlahiyyətlərinə aid
olmayan digər məsələləri həll edir.

5.19.

İcraçı Direktor Prezidentə, 5.17-ci maddənin tətbiq edildiyi hallarda isə onu əvəz edən
Vitse-prezidentə tabedir.

6.

ASSOSİASİYANIN ƏMLAKI

6.1.

Nizamnamə ilə nəzərdə tutulmuş fəaliyyətin maddi təminatı üçün Assosiasiyanın
mülkiyyətində binalar, qurğular, mənzillər, avadanlıqlar, inventarlar, pul vəsaitləri, qiymətli
kağızlar və qanunvericiliklə qadağan olunmayan digər əmlak ola bilər.
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6.2.

Assosiasiya öz öhdəliklərinə görə əmlakı ilə cavabdehdir.

6.3.

Assosiasiyanın əmlakı aşağıdakı mənbələr əsasında formalaşır:
6.3.1. Assosiasiya üzvlərinin ilkin və müntəzəm üzvlük haqları;
6.3.2.

fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü verdikləri əmlak hüquqları və ianələr;

6.3.3.

dövlət tərəfindən verilən əmlak;

6.3.4.

qrantlar;

6.3.5.

öz əmlakından istifadə və onun satılması nəticəsində əldə edilən gəlir; qiymətli
kağız və əmanətlərdən alınan divident və gəlir;

6.3.6.

malların satışından, xidmət göstərilməsindən, işlərin görülməsindən daxilolmalar;
sərgilər, konfranslar və digər tədbirlərdən əldə olunan gəlir;

6.3.7.

Assosiasiyanın təsis etdiyi və/və ya iştirakçısı olduğu hüquqi şəxslərin gəlirindən
daxilolmalar;

6.3.8.

qanunvericilikdə qadağan olunmayan digər mədaxil növləri.

6.4.

Assosiasiyanın üzvləri onun mülkiyyətinə daxil olan ayrı-ayrı obyektlər üzərində xüsusi
hüquqlara malik deyil.

6.5.

Assosiasiyanın sərəncamına daxil olmuş məqsədli vəsait başqa istiqamətlərdə xərclənə
bilməz.

7.

AUDİT KOMİTƏSİ

7.1.

Audit Komitəsi Assosiasiyanın maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditini həyata keçirən
orqandır.

7.2.

Audit Komitəsi Assosiasiya üzvlərinin azı üçünün nümayəndəsindən ibarətdir. Audit
Komitəsinin rəhbəri Komitə üzvləri arasından Ümumi Yığıncaq tərəfindən 5 (beş) il
müddətinə seçilir.

7.3.

Assosiasiyanın Prezidenti, Rəyasət Heyətinin üzvləri, İcracı Direktor və İcra Aparatının
əməkdaşları Audit Komitəsinin üzvü ola bilməzlər.

7.4.

Assosiasiyanın fəaliyyətinin auditi ildə bir dəfədən az olmayaraq keçirilir. Auditin nəticələri
aktla rəsmiləşdirilir və Ümumi Yığıncaqda təsdiq edilir.

7.5.

Audit Komitəsi Assosiasiya tərəfindən təsis edilmiş hüquqi şəxslərin auditini ildə bir
dəfədən az olmayaraq həyata keçirir.

8.

ASSOSİASİYANIN FƏALİYYƏTİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ

8.1.

Assosiasiyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi Ümumi Yığıncağın qərarı ilə və ya məhkəmənin
qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada həyata
keçirilir. Assosiasiya Dövlət reyestrindən çıxarıldığı andan etibarən ləğv edilmiş hesab
olunur.

8.2.

Assosiasiyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında qərara əsasən ləğvetmə komissiyası
yaradılır. Ləğvetmə komissiyası yaradıldıqdan sonra Assosiasiyanın idarə olunması ilə
əlaqədar səlahiyyətlər ona keçir. Ləğvetmə komissiyası ləğvetmə balansı tərtib edir.
Assosiasiyanın fəaliyyətinə xitam verilməsi zamanı büdcə ilə hesablaşmalardan və
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kreditorların tələbləri ödənildikdən sonra qalan əmlaka qanunvericiliklə müəyyən olunmuş
qaydada sərəncam verilir.
9.

DİGƏR MÜDDƏALAR

9.1.

Bu Nizamnamədə əksini tapmamış məsələlər qanunvericiliklə tənzimlənir. Gələcəkdə bu
Nizamnamənin müddəaları qanunvericiliklə ziddiyyətə girərsə, qanunvericiliyin müddəaları
tətbiq edilir.

9.2.

Assosiasiyanın maliyyə ili qeydiyyata alındığı tarixdən başlayır və həmin ilin 31 dekabrında
başa çatır. Növbəti maliyyə illəri 1 yanvardan 31 dekabradək olan dövrü əhatə edir.

9.3.

Assosiasiya siyasi partiyalara maliyyə köməyi və başqa maddi yardım göstərə bilməz.

9.4.

Assosiasiya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə, statistik və sair hesabatlar
tərtib edir və dövlət orqanlarına təqdim edir.

9.5.

Assosiasiya Azərbaycan Respublikası Prezidentinin, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin və bələdiyyələrin seçkilərində iştirak edə bilməz, siyasi partiyalara maliyyə və
başqa maddi yardım göstərə bilməz.
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