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Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin daxili Qaydaları”na
Əlavə və dəyişikliklər
Klirinq fəaliyyəti zamanı aparılan əməliyyatlar zamanı risklərin tənzimlənməsi ilə
bağlı “Ticarətsonrası sistemin təşkili və klirinq fəaliyyəti ilə bağlı əməliyyatlara dair
Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin daxili Qaydaları”nın (bundan sonra
bu Qaydalar) 10-cu bəndi aşağıdakı qaydada yeni redaksiyada verilsin:
10. İnvestisiya şirkətləri tərəfindən öhdəliklərin icra edilməməsi.
10.1.İnvestisiya şirkəti bu Qaydaların 6.4.2-ci bəndində uyğun olaraq hesablanmış
öhdəliklərini bu Qaydaların 4.1.2-ci bəndində göstərilən reqlamentdə qeyd olunan vaxtda
tam olaraq icra etmədikdə və ya maliyyə girovu əsasında açılmış klirinq limiti üzrə təminat
məbləği MDM-in müəyyən etdiyi məbləğdən aşağı düşdükdə, MDM tərəfindən üzvü olan
investisiya şirkətinə məbləğin artırılması üçün təminatı artırma tələbini elektron qaydada
göndərilir.
10.2. İnvestisiya şirkəti təminat tələbinin alınması barədə MDM-ə təsdiq cavabı
göndərməlidir.
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10.3.Təminatı artırma tələbini investisiya şirkəti 1 (bir) iş günü ərzində yerinə
yetirmədikdə, həmin investisiya şirkəti defolt edilmiş sayılır və klirinq təşkilatı tərəfindən
defolt prosedurları işə salınır:
10.3.1. öhdəliklərin icra olunmaması faktı barədə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət
Palatası və ticarət sonrası sisteminin digər iştirakçıları məlumatlandırılır;
10.3.2. öhdəliklərini icra etməyən investisiya şirkətinin klirinq limiti ləğv olunur;
10.3.3. öhdəliklərini icra etməyən investisiya şirkətinin öz öhdəliklərini icra edənə
qədər yeni əməliyyatlar aparmasına yol verilmir.
10.4. Klirinq təşkilatı investisiya şirkətlərinin klirinq hesabında müəyyən edilən
zəmanətləri aşağıdakı ardıcıllıqla istifadə edir:
10.4.1. əvvəlcədən deponentləşdirilən pul vəsaitlərinin investisiya şirkətinin
öhdəliklərinin icrasına yönəldilməsi;
10.4.2. klirinq hesabındakı əvvəlcədən deponentləşdirilən pul vəsaitləri kifayət
etmədikdə, bank zəmanəti əsasında açılmış klirinq limiti olduqda zəmanəti vermiş
bankdan pul vəsaitlərinin alınması və investisiya şirkətinin öhdəliklərinin icrasına
yönəldilməsi;
10.4.3. bank zəmanəti əsasında investisiya şirkətinin öhdəliklərinin icrası mümkün
olmadıqda, öhdəliklərin sığortalanması qarşılığında açılmış klirinq limiti olduqda sığorta
şirkətindən sığorta məbləğinin alınması və investisiya şirkətinin öhdəliklərinin icrasına
yönəldilməsi;
10.4.4. bank zəmanəti və ya sığorta limiti kifayət etmədikdə, maliyyə girovu
qarşılığında klirinq limiti açıldıqda girov predmetinin özgəninkiləşdirilməsi, satışı və
satışdan əldə olunan vəsaitlərin investisiya şirkətinin öhdəliklərinin icrasına yönəldilməsi;
10.4.5. maliyyə girovunun istifadəsi zamanı əldə edilmiş vəsait kifayət etmədikdə,
klirinq fondunun (mövcud olduqda) vəsaitlərindən istifadə olunması;
10.4.6.

klirinq

fondunun

vəsaitləri

kifayət

etmədikdə

klirinq

təşkilatının

vəsaitlərindən istifadə edilməsi;
10.4.7. investisiya şirkətinin müflisləşdirilməsi və öhdəlik həcmində əmlakının
özgəninkiləşdirərək satılması və satışdan əldə olunan vəsaitin öhdəliyin icra olunması
üçün yönəldilməsi.
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10.5. Defolta uğramış investisiya şirkəti öhdəliyinin ödəmə vaxtından asılı olaraq
İnvestisiya şirkətinə müqavilə ilə müəyyən edilmiş cərimə tətbiq edilir.
10.5.1. cərimə faizinin məbləği, defolt vaxtından sonra müqavilə ilə müəyyən
edilmiş son vaxt həddinədək investisiya şirkəti tərəfindən öhdəliyin konkret hansı vaxtda
ödədiyindən asılı olur.
10.5.2. cərimə faizi Mərkəzi Bankın təyin etdiyi faiz dəhlizi çərçivəsində təyin edilir.
10.5.3. investisiya şirkəti ödənişi hesablaşma gününün sonuna çatdırsa, bu zaman
üzvə cərimə tətbiq edilmir.
10.5.4. əgər İnvestisiya şirkəti 3 ay ardıcıl defolta uğrayibsa, 10.5.1. bəndinə uyğun
olaraq MDM cərimə faizinin yuxarı həddini təyin edir.
10.5.5. investisiya Şirkətinin cərimə faizləri, icra etmədiyi öhdəliklərlə bir yerdə,
10.4. bəndində göstərilmiş ödənişlərə daxil edilməklə tutulur.
10.5.6. ticarət üzrə defolt hadisəsi investisiya şirkətinin deyil, klirinq və hesablaşma
sistemində və ya ödəniş sistemlərində baş vermiş nasazlıq ucbatından olduğu halda
üzvlər tərəfindən cərimə ödənişləri edilmir.
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