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Azərbaycan qiymətli kağızlarının
beynəlxalq bazarlara çıxışını təmin
etmək məqsədilə 2006-cı ildən MDM
Milli
Nömrələyici
Agentliklər
Assosiyasiyası (ANNA) ilə qlobal
əməkdaşlığa dair müqavilə imzalamış
və Azərbaycan üzrə Milli Nömrələyici
Agentlik olaraq səlahiyyətləndirilmişdir.
Bu
status
müqabilində
MDM
Azərbaycanda emissiya edilən qiymətli
kağızlara ISIN beynəlxalq eyniləşdirmə
kodları verməyə başlamışdır.

Azərbaycan Respublikasının
Milli Depozit Mərkəzi

Qiymətli
kağızlar
bazarının
infrastruktur təşkilatı kimi MDM xarici
depozitarlarla
təmas
yaradaraq
beynəlxalq əlaqələrin inkişafına xüsusi
diqqət yetirir. Bu məqsədlə MDM bir
sıra xarici həmkarları ilə işgüzar
əlaqələr yaratmış, qarşılıqlı fəaliyyət
üçün zəminlər müəyyən etmişdir.






Mərkəzi Depozitar
Mərkəzi Reyestrsaxlayıcı
Klirinq təşkilatı
Milli Nömrələyici Agentlik

Reyestrsaxlayıcı xidmətləri
Milli
Depozit
Mərkəzi
(MDM)
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi
Depozitarı
olaraq
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Bazarlarına
Nəzarət
Palatası
tərəfindən
təsis
edilmişdir.
Azərbaycan
fond
bazarının
infrastrukturunda mərkəzi mövqedə olan
Milli Depozit Mərkəzi qiymətli kağızların
saxlanmasını, onlar üzərində mülkiyyət
hüquqların qeydiyyatını və qiymətli
kağızlar
üzrə
ticarətdən
sonrakı
hesablaşmaları həyata keçirir.
Milli Depozit Mərkəzi tərəfindən
göstərilən xidmətlər müvafiq müqavilə ilə
tənzimlənir.

Depozitar xidmətləri:
 Sənədli və sənədsiz qiymətli
kağızların saxlanması və uçotu;
 Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinə depo
hesablarının açılması;
 Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin
hesablarının uçotu;
 Qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin
qeydiyyatı;
 Qiymətli kağızlara hüquqların
vərəsəliklə keçməsi üzrə
əməliyyatların qeydiyyatı;
 Qiymətli kağızların öhdəliklərlə
yüklənməsinin qeydiyyatı;
 Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin
sorğusu əsasında hesablarından
çıxarışların verilməsi;
 Qiymətli
kağız
mülkiyyətçilərinə
aparılmış
əməliyyatlar
haqqında
məlumatların verilməsi;
 Müxbir depozitarlara xidmətlərin
göstərilməsi.

 Qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin
reyestrinin aparılması;
 Nominal saxlayıcıların hesablarının
uçotunun aparılması;
 Səhmdarların ümumi yığıncaqlarının
təşkili üzrə xidmətlər;
 Qiymətli kağızlar üzrə dividendlərin və
istiqraz üzrə faizlərin hesablanması və
onların ödənilməsində vasitəçilik;
 Qiymətli kağızlarla xırdalanma (split)
və birləşdirmə (konsolidasiya)
əməliyyatlarının aparılması;
 Qiymətli kağızlarla konvertasiya
əməliyyatlarının aparılması.

Klirinq xidmətləri
 Qiymətli kağızlar ilə əqdlərin
bağlanması nəticəsində pul vəsaitləri
və qiymətli kağızlar üzrə öhdəliklərin
və tələblərin müəyyənləşdirilməsi;
 Qiymətli kağızlar ilə əqdlərin
bağlanması nəticəsində pul vəsaitləri
üzrə hesablaşmaların aparılması;


Qiymətli kağızlarla repo/əks repo
əməliyyatlarının aparılması.

