
  

 

 

 

 

 

Qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılması 

Qaydası 

1. Ümumi müddəalar 

1.1 Bu Qaydalar “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununun 84.2-ci maddəsinə müvafiq olaraq hazırlanmışdır və qiymətli kağızların dövlət 

reyestrinin (bundan sonra - Reyestr) aparılması qaydalarını müəyyən edir. 

1.2 Reyestr Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (bundan 

sonra – Komitə) tərəfindən aparılır və onun informasiya resursudur. 

1.3 Reyestrin formalaşdırılması, aparılması və ondan istifadə edilməsi “Qiymətli 

kağızların elektron dövlət reyestri” proqram təminatı vasitəsi ilə həyata keçirilir. 

1.4 Reyestrin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 

1.4.1 qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılmasının təmin edilməsi; 

1.4.2 qiymətli kağızlarla bağlı hesabatların hazırlanması; 

1.4.3 dövlət orqanları ilə məlumat mübadiləsinin təmin edilməsi. 

1.5 Qiymətli kağızlar və ya qiymətli kağızların buraxılışları dövlət qeydiyyatına alındıqda, 

qiymətli kağızlar  dövriyyədən çıxarıldıqda  bu barədə məlumatlar reyestrə daxil edilir. 
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2. Dövlət reyestrinə daxil olunan məlumatlar 

2.1 Reyestrə qiymətli kağızlar, qiymətli kağızların buraxılışları, qiymətli kağızların 

dövriyyədən çıxarılması ilə bağlı aşağıdakılar barədə məlumatlar daxil edilir: 

2.1.1 emitentlər; 

2.1.2 səhmlərin emissiyası; 

2.1.3 istiqrazların emissiyası; 

2.1.4 veksellərin qeydiyyatı; 

2.1.5 girov kağızının qeydiyyatı; 

2.1.6 ipoteka kağızının qeydiyyatı; 

2.1.7 daşınmaz əmlak  sertifikatlarının buraxılışının qeydiyyatı; 

2.1.8 depozitar qəbzlərinin buraxılışının qeydiyyatı; 

2.1.9 təsdiq olunmuş emissiya prospektləri. 

2.2 Reyestrə emitentlər barədə aşağıdakı məlumatlar daxil edilir: 

2.2.1 emitentin adı; 

2.2.2 vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN); 

2.2.3 hüquqi ünvanı; 

2.3 Reyestrə qiymətli kağızların qeydiyyatı  barədə aşağıdakı məlumatlar daxil edilir: 

2.3.1 qiymətli kağızların emitentinin adı; 

2.3.2 qiymətli kağızların və ya qiymətli kağızların buraxılışlarının qeydiyyat tarixi; 

2.3.3 qiymətli kağızların buraxılışı haqqında qərarın qəbul edilməsi tarixi (olduqda); 

2.3.4 qiymətli kağızların və ya qiymətli kağızların buraxılışlarının dövlət qeydiyyat 

nömrəsi (beynəlxalq eyniləşdirmə kodu (olduqda)); 

2.3.5 qiymətli kağızların növü; 

2.3.6 qiymətli kağızların forması; 

2.3.7 qiymətli kağızların sayı, nominal dəyəri və məcmu nominal dəyəri. 

2.3.8 dövriyyədən çıxarılmış qiymətli kağızlar barədə qeyd. 

  

3. Dövlət reyestrindən istifadə 

3.1 Səhmlərin, istiqrazların və depozitar qəbzlərin buraxılışı dövlət qeydiyyatına 

alındıqda emitentə qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatına alınması barədə qiymətli kağızların 

dövlət reyestrindən Çıxarış (Əlavə №1) verilir. 
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3.2 Daşınmaz əmlak sertifikatlarının buraxılışı dövlət qeydiyyatına alındıqda emitentə 

qiymətli kağızların dövlət qeydiyyatına alınması barədə qiymətli kağızların dövlət reyestrindən 

Çıxarış (Əlavə №2) verilir. 
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  “ Qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılması 

Qaydası”na 

Əlavə №1 

  

QİYMƏTLİ KAĞIZLARIN DÖVLƏT REYESTRİNDƏN 

ÇIXARIŞ 

  

Emitentin adı: _____________________________________________________________________ 

Qiymətli kağızlar buraxılışının qeydiyyat nömrəsi/ 

beynəlxalq eyniləşdirmə kodu: ______________________________________________________ 

Qiymətli kağızların növü: ___________________________________________________________ 

Qiymətli kağızın nominal dəyəri: ____________________________________________________ 

Qiymətli kağızların sayı: ____________________________________________________________ 

Qiymətli kağızların buraxılışının qeydiyyat tarixi: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Məsul şəxsin vəzifəsi)                   (Məsul şəxsin adı, soyadı və imzası) 

___________________________________________________________________________________ 

(Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin möhürü) 
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  “ Qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılması 

Qaydası”na 

Əlavə №2 

  

QİYMƏTLİ KAĞIZLARIN DÖVLƏT REYESTRİNDƏN 

ÇIXARIŞ 

  

Daşınmaz əmlak sertifikatlarının emitentinin adı: ________________________________________ 

Daşınmaz əmlak sertifikatlarının buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi: ___________________ 

Buraxılışa daxil olan daşınmaz əmlak sertifikatlarının sayı: ________________________________ 

Buraxılışda olan daşınmaz əmlak sertifikatlarının məcmu nominal dəyəri: __________________ 

Buraxılışın qeydiyyat tarixi: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(Məsul şəxsin vəzifəsi)                   (Məsul şəxsin adı, soyadı və imzası) 

___________________________________________________________________________________ 

(Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin möhürü) 

  

  

 


