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BSXM-dәn e-imza sertifikatının alınması prosesi

B
SX

M
 (

Q
M

)
Ə

ri
zə

çi

Daşıyıcı tələb 

olunurmu?

Ərizəçi online 
daşıyıcı sifariş 

edir.

Ərizəçi online 

olaraq 
daşıyıcının 

ödənişini edir.

Ərizəçi ödəniş 
qəbzi ilə QM-ə 

yaxınlaşır.
Bəli

QM əməkdaşı

 qəbzə

əsasən daşıyıcını  

ərizəçiyə verir.

Ərizəçi daşıyıcı

vasitəsilə online 

sorğu

göndərir.

Ərizəçi müqavilə, 

Ş.V.s., generasiya 

olunmuş ərizə

ilə QM-ə 

yaxınlaşır.

Ərizəçi online 

olaraq

sertifikat sorğusu

göndərir.

QM əməkdaşı

sənədlərin və 

sorğunun 

doğruluğunu

yoxlayır.

Sənədlər və sorğu 

doğrudurmu?

QM əməkdaşı

 sorğunu qəbul 

edir.
Bəli

Xeyr

QM əməkdaşı

sertifikatı 

təsdiqləyir.

Xeyr

Ərizəçiyə e-mail 

xəbərdarlıq göndərilir.

Ərizəçi 
sertifikatın 

ödənişini edir.

Ərizəçi sertifikatı 
yükləyir.



1. Sertifikat, müraciət etmiş şəxslə Mərkəz arasında bağlanmış 
yazılı müqavilə əsasında verilir. Bu məqsədlə imza sahibi və ya 
onun adından çıxış etmək səlahiyyəti olan şəxs Mərkəzə müəyyən 
olunmuş formalı sənəd toplusu ilə müraciət edir.
2. Sənəd toplusuna aşağıdakı sənədlər əlavə olunur:
 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının Bank Sertifikat

Xidmətləri Mərkəzinin sertifikat xidmətlərinin göstərilməsinə
dair Müqavilə(iki nüsxə);

 Sertifikat Xidmətinin istifadə edilməsi haqqında ərizə
(Sistemdən real rejimdə generasiya olunur);

 Layihə koordinatoru blankı (Yeni qoşulan təşkilatlar üçün);
 İmza sahibləri haqqında məlumat blankı;
 İmza sahibinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti;
3. İmza sahibinin imza yaratma və yoxlama məlumatları Mərkəzin 
müəyyənləşdirdiyi tələblərə cavab verməlidir.

Sertifikatın alınması üçün tələb olunan
Sənədlər 



Elektron imza daşıyıcısının əldə edİlməsİ

Elektron imza daşıyıcısının əldə edilməsi üçün müvafiq təşkilati hüquqi-
forma (Fiziki şəxslər, Hüquqi şəxslər, Dövlət qurumları) seçilir.





Təşkilatın VÖEN-i və şəkildəki kod daxil edildikdən sonra 
Növbəti düyməsi seçilir



Açılan pəncərədə sifariş ediləcək daşıyıcı sayı qeyd olunub, “Göndər”
düyməsi seçilir. (Hər bir daşıyıcının qiyməti 40 manatdır)



“Ödəniş et” düyməsini seçməklə ödəniş prosesinə keçilir.



Açılan pəncərədə yoxlama üçün ödəmə kartının ilk 6 rəqəmini daxil edib 

"Ödәniş et" düyməsini seçmək lazımdır.

Daha sonra açılan pəncərədə ödəmə kartının məlumatlarını daxil etdikdən 
sonra “İrəli” düyməsi seçildikdə ödənişiniz emal olunur. Bundan sonra 
ödəniş qəbzini çap edə və ya daxil etdiyiniz mail ünvanına göndərə 
bilərsiniz.



Sifarişçi Ödəniş qəbzi ilə Mərkəzə yaxınlaşıb daşıyıcını 
əldə edir.



Daşıyıcıların quraşdırılması



• ACOS 5-dən istifadə etmək üçün ilk öncə onun driver-ni kompüterə yükləmək
lazımdır. Bunu https://bsxm.e-cbar.az/ veb səhifəsindən əldə edə bilərik. 

• “PROQRAM TƏMİNATI” menyusundan “Drayverlər” bölməsinə keçid edirik. 

DRAYVERİN YÜKLƏNMƏSI

https://bsxm.e-cbar.az/


• Drayveri əməliyyat sisteminə (Windows, Linux ) uyğun olaraq (32 bit, 
64 bit) yükləyirik



• Endirilmiş setup-ın aktivləşdirmək qaydası şəkillərdə ardıcıllıqla göstərilmişdir. 
Müvafiq addımları izləyərək proqramı install edirik. 









Proqram yükləndikdən sonra kompüter mütləq yenidən başladılmalıdır 
(restart).



Proqram təminatına ilk dəfə daxil olduqda Initialize Token düyməsi ilə token 
aktivləşdirilməlidir.



Şifrə standart olaraq 12345678 olur. 





Sonra isə şifrəni istəyimizə uyğun dəyişə bilərik.



Şirəni dəyişmək üçün Change User PİN düyməsini basırıq. 



Şifrəni unutduqda və ya blok olduqda UnLock User PİN düyməsini basırıq, 
burada yeni şifrə istəyəcək, həmçinin SO PİN (12345678) yazmaq lazım 
olacaq . 



Tokeni sıfırlamaq istədikdə isə RE-İnitialize Token düyməsini basırıq ( SO PİN 
12345678). 



SO PİN –ni dəyişmək üçün isə  Change SO PİN  düyməsini basırıq.



Sertifikatlara baxmaq, silmək, idxal və ya ixrac etmək üçün Action-Certificate 
Manager düyməsini seçirik. Xatırladaqki, gizli açarı təhlükəsizlik baxımından
ixrac etmək olmur.



BSXM-dәn e-imza sertifikatının alınması

BSXM-dәn e-imza sertifikatının alınması prosesi
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Sertifikat sorğusu – elektron sertifikatın alınması üçün sertifikat
sahibi tərəfindən olunmuş elektron müraciət formasıdır.

Elektron müraciət Java proqram vasitəsilə (ARMB BSXM WEB 
MANAGER-desktop app) və ya saytdan (https://bsxm.e-cbar.az/)  
göndərilir. 



Sayt vasitəsilə sorğunun yaradılması üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirmək
lazımdır:
 “BSXM”-nın veb səhifəsinə https://bsxm.e-cbar.az/ keçilir.
 “Proqram təminatı” menyusundan “Onlayn sorğu generatoru” (Microsoft) seçilir

https://bsxm.e-cbar.az/


Proqram aşağıdakı linkdən yüklənir: 
https://bsxm.e-cbar.az/Software/GeneratorMicrosoft

Ətraflı Təlimatla tanış ola bilərsiniz 

https://bsxm.e-cbar.az/Software/GeneratorMicrosoft
https://bsxm.e-cbar.az/downloads/documents/Onlayn%20a%C3%A7ar%20generatoru%20%C3%BCzr%C9%99%20istifad%C9%99%C3%A7i%20t%C9%99limat%C4%B1.pdf


Onlayn Sorğu generatoru yükləndikdən sonra müvafiq 
olaraq sorğu göndərilir:

Fiziki Şəxslər “Azərbaycan Kredit 
Bürosu” MMC (AKB) -yə Maliyyə 
Monitorinqi Xidməti -nə qoşulmaq, 
Mərkəzi Bankın B2B layihəsi 
çərçivəsində “Elektron imza” 
sertifikatlarının əldə edilməsi və 
Mərkəzi Bankın Daxili Korporativ
Sistemlərinə(SNS) qoşulmaq üçün 
sertifikat əldə edilməsi məqsədi ilə 
qeydiyyat mərkəzinə uyğun olaraq 
sorğu göndərir. 

Hüquqi Şəxslər “Azərbaycan Kredit 
Bürosu” MMC (AKB)-yə, Maliyyə 
Monitorinqi Xidməti-nə qoşulmaq 
üçün, Mərkəzi Bankın B2B layihəsi 
çərçivəsində “Elektron imza” 
sertifikatlarının əldə edilməsi  və 
Mərkəzi Bankın Daxili Korporativ
Sistemlərinə qoşulmaq üçün 
qeydiyyat mərkəzinə uyğun olaraq 
sorğu göndərir. 

Dövlət Qurumları  Maliyyə 
Monitorinqi Xidməti -nə, 
Mərkəzi Bankın Daxili
Korporativ Sistemlərinə 
qoşulmaq üçün sertifikat 
əldə edilməsi üçün 
qeydiyyat mərkəzinə uyğun 
olaraq sorğu göndərir. 

https://bsxm.e-cbar.az/downloads/documents/Sertifikat%20sor%C4%9Fusunun%20yarad%C4%B1lmas%C4%B1_fiziki.pdf
https://bsxm.e-cbar.az/downloads/documents/Sertifikat%20sor%C4%9Fusunun%20yarad%C4%B1lmas%C4%B1_huquqi.pdf
https://bsxm.e-cbar.az/downloads/documents/Sertifikat%20sor%C4%9Fusunun%20yarad%C4%B1lmas%C4%B1_daxili_korpor.pdf


 Sertifikat aşağıdakı hallarda mərkəzlər tərəfindən ləğv edilə bilər: 

 imza sahibinin müraciəti əsasında; 

 sertifikatın qüvvədə olma müddəti başa çatdıqda; 

 qanunvericiliyə əsasən səlahiyyətli şəxsin (orqanın) qərarı və ya 
müraciəti əsasında; 

 imza sahibi vəfat etdikdə və ya qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 
qaydada fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş hesab edildikdə; 

 sertifikatın verilməsi üçün mərkəzə təqdim olunan sənəd və 
məlumatların saxta, səhv və ya qüvvədən düşmüş olması bəlli olduqda; 

Sertifikatın  ləğv edilməsi 

Ətraflı Təlimatla tanış ola bilərsiniz 

https://bsxm.e-cbar.az/downloads/documents/L%C9%99%C4%9Fvetm%C9%99%20sor%C4%9Fusunun%20yarad%C4%B1lmas%C4%B1.pdf


• Java proqram təminatını yükləmək üçün “BSXM” veb portalında Menyu
panelində “PROQRAM TƏMİNATI” bölməsinin “Onlayn açar generatoru
(Java)” bəndindən istifadə edilir

• Proqram təminatının aktivləşməsi üçün kompüterinizdə Java 8 və ya üst 
versiyaları olmalıdır

Sertifikat sorğusunun hazırlanması (desktop app)

https://www.java.com/en/download/


Sorğunun yaradılması üçün proqram təminatı işə salınır və açılan pəncərədən
“Fiziki şəxslər üçün”, “Hüquqi şəxslər üçün” və ya “Dövlət qurumları üçün” 
bölməsinə daxil olmaq lazımdır



Açılan yeni pəncərədə Yeni sorğu yaratmaq bölməsini seçib Şəxsiyyət 
vəsiqəsinin “FİN” kodunu  daxil edərək vacib sahələr doldurulmalıdır.



Sertifikat sorğusu göndərən zaman məlumatların təsdiqlənməsi üçün Elektron poçt 
ünvanı və ya Mobil telefon seçilməlidir. Seçilmiş əlaqə vasitəsinə təsdiq kodu 
göndərilir və həmin kod qeyd olunduqdan sonra sertifikat sorğusunu göndərilir.

√



Bu səhifədə istifadəçinin fərdi məlumatları ilə əlaqəli sahələr yerləşir. Bu məlumatlar
sertifikat sorğusu yaradılan zaman istifadə olunur. Sorğunun yaradılması üçün
səhifədə görünən sahələri doldurmaq lazımdır. Bütün sahələrin doldurulması vacibdir. 

 Sertifikatın təyinat sahəsini bildirmək üçün istifadəçi “Sertifikatın təyinatı” 
sahəsindən mövcud olan sertifikat təyinatlarından biri seçilir. 

 - “Elektron poçt ünvanı”- istifadəçinin elektron poçt ünvanını bildirir.  

 Məs: mail@cbar.az

 - “Təşkilatın VÖEN”i-istifadəçinin çalışdığı müəssisənin VÖEN-i qeyd edilir. Məs: 
9900071001. VÖEN-ə görə axtarış edib müəssisə haqqında məlumatı avtomatik
olaraq əldə etmək olar. 

 - “Təşkilatın adı” - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin adı qeyd edilir. Məs:AR
Mərkəzi Bankı

 - “Təşkilatın ünvanı” - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin ünvanı qeyd edilir. Məs: 
Bakı şəhər, AZ1014, R.Behbudov küçəsi, 90

 - “Təşkilatın poçt indeksi” - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin poçt indeksi qeyd
edilir. Məs: AZ 1014



• - “Təşkilatın telefon nömrəsi” - istifadəçinin çalışdığı müəssisənin əlaqə telefonu
qeyd edilir. Məs: +994124936159

• - “Struktur bölmə” - Müəssisənin filialları haqqında məlumat qeyd edilir. Məs: 
ARMB Quba Regional Mərkəzi

• - “Tutduğu vəzifə” - istifadəçinin tutduğu vəzifə. Məs: mütəxəssis
• - “Təhlükəsizlik kodu” - yaradılacaq sertifikatla bağlı sonrakı müraciətlər zamanı

istifadə oluna bilər. Məsələn abonent müəyyən səbəblərdən sertifikatın ləğvi ilə
əlaqədar SM-ə müraciət etdikdə bu kod abonentdən tələb olunur. Əks təqdirdə
müraciətə baxılmaya bilər. Bu səbəbdən bu sahələr mütləq abonentin özü
tərəfindən doldurulmalı və yadda qalan məlumatlar seçilməlidir. 

• - “Kriptoprovayderin tipi (CSP)” - kriptoqrafik açarların yaradılması üçün istifadə
olunacaq alqoritmlər kitabxanasının adıdır. Açılan siyahıdan istifadəçinin
kompüterində olan kriptoqrafik kitabxanalardan birini seçərək istifadə etmək olar. 
Əgər sertifikat daşıyıcısından istifadə edilməyəcəksə “Microsoft Enhanced 
Cryptographic Provider v1.0” alqoritm kitabxanası seçilir. Əgər “ACOS5” tipli
sertifikat daşıyıcısından istifadə ediləcəksə onda Kriptoprovayderin tipi 
bölməsindən “Advanced Card System CSP4.0” alqoritm kitabxanası seçlir. Əgər
“Aladdin” tipli sertifikat daşıyıcısından istifadə ediləcəksə onda Kriptoprovayderin
tipi bölməsindən “eToken Base Cryptographic Provider” alqoritm kitabxanasını
seçilir. 

• - “Məxfi açarın qorunması” - təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə
kriptoqrafik açarların ixrac oluna bilməsini və ya bilməməsini təyin edir. 

• - Sertifikatla bağlı sənədlərin təqdim olunması məqsədilə təyin olunmuş QM-i
seçmək üçün “Qeydiyyat mərkəzinin yerləşdiyi rayon” və “Qeydiyyat mərkəzi” 
sahəsindən tövsiyyə olunmuş QM-i seçmək lazımdır. 



Qeyd olunan sahələr doldurulduqdan sonra “Sertifikat Sorğusunu
Göndərmək” düyməsini sıxaraq növbəti səhifəyə keçilir. Bu zaman sorğu

mərkəzə göndərilərək sorğunun qeydiyyata alınması barədə növbəti
səhifədə məlumat veriləcəkdir

QEYD.
Sertifikat sorğusu göndərildikdən sonra kompüterin əməliyyat sisteminin yenidən
yazılması (“format”) və ya yaddaş qurğularına hər hansı müdaxilə etmək tövsiyyə
olunmur. Əks halda sertifikatın quraşdırılması mümkün olmayacaq və yenidən
serifikat sorğusu yaradılmalıdır.
Sorğu hansı kompüterdə, hansı istifadəçi adı ilə yaradılmışdırsa, sertifikatın
yüklənməsi də həmin kompüterdə və həmin isifadəçi adı ilə edilməlidir. Əgər
sertifikat sorğusu veb brauzer vasitəsilə yaradılıbsa, sertifikatın yüklənməsini veb
brauzerdən , Java application vasitəsilə yaradılıbsa, həmin proqramdan etmək
lazımdır. Əks halda sertifikatın yüklənməsi cəhdi uğursuz olacaqdır.



• Sorğu qeydiyyatdan keçdikdən sonra
istifadəçiyə avtomatik olaraq
sorğunun qeydiyyata alınmasını
bildirən “Sorğunun qeydiyyat
nömrəsi” verilir. Bu qeydiyyat
nömrəsi ilə istifadəçi sertifikatını
portaldan axtararaq tapa və yükləyə
bilər. Bu məqsədlə qeydiyyat
nömrəsinin yadda saxlanılması
vacibdir. 

• Sorğu QM-nə göndərildikdən sonra
sorğunun qeydiyyata alınması barədə
istifadəçiyə elektron poçt vasitəsilə
məlumat verilir. Sorğu
sertifikatlaşdırıldıqdan sonra
istifadəçi qeydiyyat nömrəsi əsasında
sertifikatı əldə edə bilər. Buna görə
də fərdi məlumatların doldurulması
zamanı elektron poçt ünvanının dəqiq
və işlək olmasına diqqət etmək
lazımdır. 



İstifadəçi sertifikat sorğusunu yaradaraq SM-nə göndərdikdən sonra
sorğunun qeydiyyata alınması barədə istifadəçiyə xəbərdarlıq edilir. Təyin
edilmiş müddət ərzində sorğuya baxılaraq sertifikatlaşdırılması haqqında
qərar qəbul edilərsə sorğu sertifikatlaşdırılır. Sertifikat sahibi sorğunun
qeydiyyat nömrəsi vasitəsilə sorğunun statusu haqqında məlumat əldə edə 
və sertifikatı yükləyə bilər. Bunun üçün proqram təminatının əsas
səhifəsindən “İstifadəçi sertifikatının yüklənməsi” bəndinə daxil olmaq və 
açılan səhifədə məlumatları müvafiq xanalara daxil etdikdən sonra şəkildə
qeyd edilmiş düyməni sıxmaq lazımdır.



Sorğu nömrəsi yoxlanıldıqdan sonra
sorğunun hazırki statusu barədə
istifadəçiyə məlumat verilir. Əgər
sorğu sertifikatlaşdırılmışdırsa
hazırlanmış sertifikatı yükləmək üçün
istifadəçiyə hipermətn tipli “Ödəniş” 
adlı düymə təqdim edilir. Bu düymə
sıxılmaqla istifadəçi sertifikatın 
ödənişini edir.



Açılan pəncərədə yoxlama üçün ödəmə kartının ilk 6 rəqəmini daxil edib 

"Ödәniş et" düyməsini seçmək lazımdır.

Daha sonra açılan pəncərədə ödəmə kartının məlumatlarını daxil etdikdən sonra 
“İrəli” düyməsi seçildikdə ödənişiniz emal olunur. Bundan sonra ödəniş qəbzini çap 
edilir və ya daxil etdiyiniz mail ünvanına qəbz göndərilir.



• Sorğu QM-nə göndərildikdən sonra sorğunun qeydiyyata 
alınması barədə istifadəçiyə electron poçt vasitəsilə 
məlumat verilir. Sorğu sertifikatlaşdırıldıqdan sonra 
istifadəçi qeydiyyat nömrəsi əsasında sertifikatı əldə edə 
bilər. Buna görə də fərdi məlumatların doldurulması 
zamanı elektron poçt ünvanının dəqiq və işlək olmasına 
diqqət etmək lazımdır. 



“BSXM” veb portalında proqram təminatı bölməsinə daxil olaraq kök 
sertifikatları seçin. 



 Açılan pəncərədə AZ Root Authority(RCA), AZ Policy Authority(PCA), ARMB BSXM 
kök sertifikatlarının hər birini eyni qaydada ardıcıllıqla öz kompüterinizə yükləyin. 

Ətraflı Təlimatla tanış ola bilərsiniz 

 Əldə etdiyiniz istifadəçi sertifikatının  düzgün çalışması üçün mütləq sürətdə
kompüterinizə kök sertifikatlar quraşdırılmalıdır. Qeyd: Düzgün
quraşdırılmayan “Kök Sertifikatlar” istifadə edəcəyiniz hər hansı sertifikatın
“Sertifikat zənciri”ndə məntiqi ardıcıllığını poza bilər.

https://bsxm.e-cbar.az/downloads/documents/K%C3%B6k%20sertifikatlar%C4%B1n%20qura%C5%9Fd%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20%C3%BCzr%C9%99%20istifad%C9%99%C3%A7i%20t%C9%99limat%C4%B1%20.pdf



