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1. Ümumi məlumat
MEAS-a dair ümumi məlumat
MEAS qiymətli kağızları kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə
buraxılmış emitentlər tərəfindən qanunverciliklə açıqlanması nəzərdə tutulan
məlumatların qəbulu, mərkəzləşdirilmiş qaydada saxlanılması və ictimaiyyətə
açıqlanması üzrə vahid məlumat resursudur.
MEAS “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 may 2011-ci il tarixli 1504 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
qiymətli kağızlar bazarının inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq hazırlanmışdır.
MEAS Azərbaycan Respublikasının Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi (QKDK)
tərəfindən yaradılmış və Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi
tərəfindən 23 sentyabr 2015-ci il tarixində qeydiyyata alınmışdır. MEAS-ın müstəsna
müəllif hüquqları QKDK-ya məxsusdur. MEAS-ın fəaliyyətinin təşkili və idarə
olunması QKDK tərəfindən təmin edilir.
2016-ci ilin 10 fevral tarixində Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən
Qiymətli Kağızlar Bazarında Məlumatların Elektron Açıqlanması Sistemi (MEAS)
tətbiq edilmişdir. MEAS qiymətli kağızları kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən
bazarda ticarətə buraxılmış emitentlər tərəfindən qanunvericiliklə açıqlanması
nəzərdə tutulan məlumatların qəbulu, mərkəzləşdirilmiş qaydada saxlanılması və
ictimaiyyətə açıqlanması üzrə vahid məlumat resursudur.
MEAS “Qiymətli kağızlar bazarı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 may 2011-ci il tarixli 1504 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2011-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
qiymətli kağızlar bazarının inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq hazırlanmışdır.
MEAS-ın yaradılmasında məqsəd qiymətli kağızlar bazarında şəffaflığın artırılması,
məlumatlara nəzarətin effektivliyinin təmin edilməsi, investorlara dəqiq və dolğun
məlumatların təqdim edilməsi, qiymətli kağızlar bazarında açıqlanan məlumatların
mərkəzləşdirilmiş qaydada saxlanılmasıdır.

3

Məlumatların MEAS-da yerləşdirilməsi və açıqlanmış məlumatların əldə edilməsinə
görə heç bir ödəniş tələb edilmir.
Məlumatların açıqlanması və əldə edilməsi www.disclosure.az ünvanında yerləşən
MEAS-ın internet səhifəsi vasitəsi ilə həyata keçirilir. Emitentlərin MEAS-da
qeydiyyatı və məlumatların açıqlanması Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin 3
fevral 2016-ci il tarixli 15 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Qiymətli kağızlar
bazarında emitentlər tərəfindən məlumatların açıqlanması” Qaydalarına uyğun
olaraq həyata keçirilir. Məlumatların açıqlanması üçün emitentlər QKDK-ya müraciət
etməklə və ya Asan imza vasitəsilə MEAS-da qeydiyyatdan keçirlər.
Məlumatlar MEAS-da azərbaycan və ingilis dilində açıqlana bilər. Məlumatlar MEASda ödənişsiz qaydada yerləşdirilir və əldə edilir.
MEAS-ın məqsədləri
MEAS aşağıdakı məqsədlərin təmin edilməsi üçün yaradılmışdır:


investorlara və qiymətli kağızlar bazarının digər iştirakçılarına dəqiq və dolğun
məlumatların çatdırılması;



açıqlanan məlumatların mərkəzləşdirilmiş qaydada saxlanılması;



investorlarla informasiya əlaqəsinin effektivliyinin artırılması;



məlumatların bir mənbədən və ödənişsiz qaydada əldə edilməsi;



məlumatlara

nəzarətin

effektivliyinin

təmin

edilməsi

və

informasiya

asimmetriyasının aradan qaldırılması.
Emitentlər tərəfindən açıqlanan məlumatlar
Qiymətli kağızları kütləvi təklif edilmiş və tənzimlənən bazarda ticarətə buraxılmış
emitentlər mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq aşağıdakı məlumatları MEAS-da
açıqlayırlar:


emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu;



emissiyanın yekunları haqqında hesabat;



emissiyanın dayandırılması haqqında məlumat;



emissiyanın baş tutmaması haqqında məlumat;



borc alınması məqsədilə qiymətli kağızların buraxılması bərədə məlumat;



daşınmaz əmlak sertifikatlarının buraxılış şərtləri;



qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı Məlumatlar:
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istiqrazların geri çağrılması barədə məlumat;



qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması haqqında;



insayder əqdi barədə məlumat;



emitentin qiymətli kağızlarında və ya törəmə maliyyə alətlərində təsbit edilmiş
hüquqlarda baş vermiş hər hansı dəyişikliklər barədə məlumat;



istiqraz üzrə təminatın predmetinin əvəz edilməsi barədə məlumat;



emitentin təsis sənədləri;



emitentin yarımillik və illik hesabatları;



səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat;



emissiya prospektində və ya informasiya memorandumunda göstərilən kütləvi
təklif üsulu ilə cəlb olunmuş vəsaitlərin istifadəsində baş vermiş dəyişikliklər
barədə məlumat;



xüsusi əhəmiyyətli əqdin bağlanılması barədə qərar;



insayd məlumat;



əhəmiyyətli payın əldə edilməsi və özgəninkiləşdirilməsinə dair məlumatlar;



nizamnamə kapitalının 5 (beş) faizindən artıq məbləğdə təminatın verilməsi
barədə məlumat.
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2. İstifadəçi interfeysi
MEAS-ın istifadəçi interfeysi aşağıdakı hissələrdən ibarətdir:
 Başlıq hissə.
 Əsas menyu.
 Xəbər lenti.
 Axtarış sistemi və son açıqlamaların əks olunduğu blok.
Başlıq hissə
Başlıq hissə MEAS-ın veb saytının yuxarı sağ küncündə yerləşir və saytın istənilən
səhifəsindən bura daxil olmaq mümkündür. Başlıq hissədə aşağıdakı bölmələr
mövcuddur:

 Dil seçimi bölməsi. Bu bölmə vasitəsilə veb-saytın interfeysinin dilini
(azərbaycan dili və ingilis dili) dəyişmək mümkündür.
 Ana səhifəyə keçid bölməsi. Bu bölmə vasitəsilə veb-saytın hər bir səhifəsindən
Ana səhifəyə keçid mümkün olur.
 Əlaqə. Bu bölmə vasitəsilə MEAS-ın operatoruna elektron məktub yazmaq
imkanı təmin edilir.
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Saytın xəritəsi. Bu hissədə MEAS-ın veb-saytının bölmələrinin sihayısı iyerarxik
qaydada hiperistinadlar şəklində əks olunur:

Əsas menyu

 Sistem haqqında.
Bu bölmədə MEAS barədə qısa məlumat, MEAS-ın yaradılmasının hüquqi əsasları və
məqsədi öz əskini tapır.
 Qanunvericilik.
Bu bölmədə qiymətli kağızlar bazarında məlumatların açıqlanması sahəsində
qanunverici baza öz əskini tapır.
 İnvestisiya şirkətləri.
Bu bölmədə qiymətli kağızlar bazarında faəliyyət göstərən investisiya şirkətlərinin adı,
ünvanı, əlaqə vasitələri, internet səhifəsi (əgər mövcuddursa) əks etdirilir.
 Sual-cavab
Bu bölmədə MEAS-dan istifadə zamanı istifadəçilər üçün yarana biləcək çətinliklərlə
bağlı suallar və onların ətraflı cavabları əksini tapır.
 Giriş.
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Bu bölmə vasitəsilə emitentlər MEAS-da ilkin qeydiyyat prosesini keçirlər. İlkin qeydiyyat
prosesini keçmiş şəxslər Asan imza və ya öz unikal istifadəçi adları və parolları
vasitəsilə MEAS-a daxil olur və məlumatı MEAS-a yükləyirlər.
Xəbər lenti
Xəbər lenti 3 hissədən ibarətdir. Burada QKDK tərəfindən açıqlanan məlumatlar, Bakı
Fond Birjası tərəfindən açıqlanan məlumatlar və MEAS-ın fəaliyyəti ilə əlaqədar xəbər
və məlumatlar ayrı-ayrılıqda açıqlanır.

8

Axtarış bloku

Bu bölmə vasitəsilə MEAS-da yerləşdirilmiş məlumatlar üzrə iki növ axtarış
mümkündür:
1. Sadə axtarış. Sadə axtarış aşağıdakı göstəricilər üzrə axtarışa imkan verir:
 emitentin adı;
 məlumatın növü;
 açıqlanma tarixi;
2. Ətraflı axtarış. Ətraflı axtarış 1-ci bənddə

sadalananlardan əlavə aşağıdakı

göstəricilər üzrə axtarışa imkan verir:


DQN (dövlət qeydiyyat nömrəsi);



sözə görə;



qiymətli kağızın növü.

Axtarış nəticəsində tapılan hər bir məlumatı identifikasiya etməyə imkan verən
məlumatlar göstərililir. Bura

məlumatı açıqlayan emitentin adı, məlumatın növü,

açıqlanma tarixi və vaxtı, məlumatla bağlı olan qiymətli kağızın identifikasiya nömrəsi
barədə məlumat daxildir.
Son açıqlamalar bloku
Bu bölmədə emitentlər tərəfindən MEAS-da açıqlanmış son məlumatlar yerləşir.
Həmçinin məlumatı açıqlayan emitentin adı, məlumatın növü, açıqlanma tarixi və vaxtı,
məlumatla bağlı olan qiymətli kağızın identifikasiya nömrəsi barədə məlumat əks olunur.
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3. Emitentlərin MEAS-da qeydiyyatı
MEAS-da qeydiyyat Asan imza və ya QKDK-dan əldə edilmiş unikal istifadəçi adı
və parol əsasında həyata keçirilir.
Emitent unikal istifadəçi adını və parolu əldə etmək üçün “MEAS-da qeydiyyat
forması”nı veb saytın giriş bölməsindən yükləyir, doldurur və kağız daşıyıcıda QKDK-ya
təqdim edir.
MEAS-da avtorizasiya üçün unikal istifadəçi adı və parol avtomatik qaydada
yaradılır və MEAS-da qeydiyyat forması QKDK-ya təqdim edildiyi tarixdən etibarən 10
(on) iş günündən gec olmayaraq emitentin poçt ünvanına göndərilir.
MEAS-da avtorizasiya üçün təqdim edilən unikal parol emitent tərəfindən emitentin
MEAS-dakı şəxsi kabineti vasitəsi ilə dəyişdirilə bilər.

1

Asan imza ilə qeydiyyatdan keçmək üçün emitentlər “Onlayn emitent qeydiyyat
forması”nı MEAS-ın veb saytı vasitəsilə doldurur və emitentin rəhbər şəxsinin Asan
imzası ilə təsdiq edərək elektron qaydada QKDK-ya təqdim edir.

2
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4. Məlumatların MEAS-da yerləşdirilməsi
Məlumatların MEAS-da yerləşdirilməsi “PDF” sənəd formatında həyata keçirilir.
Emitent unikal istifadəçi adı, parol və ya Asan imza əsasında veb-saytın “Giriş” bölməsi
vasitəsilə “şəxsi kabinet”inə daxil olur. Emitentlər “Şəxsi kabinet”lərinin “Bütün
açıqlamalar” bölməsi vasitəsilə açıqladıqları məlumatları izləyə bilərlər.

1

Emitentlər “Şəxsi kabinet”in

“Yenisini əlavə et” funksiyasını seçir,

təqdim edilən

məlumatın növünü siyahıdan seçir, məlumatla bağlı olan qiymətli kağızın növünü və
dövlət qeydiyyat nömrəsini qeyd edir, məlumatı “PDF” sənəd formasında yerləşdirir və
“Yüklə” düyməsini sıxmaqla məlumatı sayta yükləyir.

Məlumatların yüklənməsi

tamamlandıqdan sonra, yüklənmənin uğurla başa çatması barədə məlumat emitentin
elektron poçt ünvanına göndərilir.
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