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Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində
hesablaşmaların təşkili Qaydaları

1. Ümumi müddəalar
1.1. Bu Qaydalar "Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun 44.1-ci maddəsinə, "Banklar haqqında"
Azərbaycan Respublikası Qanununun 38.1-ci maddəsinə, Azərbaycan Respublikası
Mülki Məcəlləsinin 971.3-cü maddəsinə, habelə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankının (bundan sonra - Mərkəzi Bank) "Azərbaycan Respublikasında nağdsız
hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimatı"na müvafiq olaraq hazırlanmış və
Azərbaycan Respublikasının ərazisində Real Vaxt Rejimində Banklararası Milli
Hesablaşmalar Sisteminin (bundan sonra – AZIPS) və Xırda Ödənişlər üzrə
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Hesablaşma Klirinq Sisteminin (bundan sonra – XÖHKS) iştirakçıları arasında milli
valyutada aparılan hesablaşmaları tənzimləyir.
1.2. Mərkəzi Bank AZIPS və XÖHKS-ün texniki xüsusiyyətlərini müəyyən edir.
1.3. Mərkəzi Bank və digər iştirakçılar AZIPS və XÖHKS-də hesablaşmaların
aparılmasına dair məlumatları “Azərbaycan Respublikası bank sistemində arxiv işinin
aparılması haqqında Təlimat”ın tələblərinə uyğun olaraq arxivləşdirir.

2. Anlayışlar
2.1.

Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları daşıyır:

2.1.1. ödəniş sistemi - ödəniş əməliyyatlarının emalı, klirinqi və (və ya)
hesablaşmaların aparılması üzrə rəsmiləşdirilmiş və standartlaşdırılmış ümumi
mexanizm və qaydalara malik olan pul vəsaitlərinin köçürülməsi sistemi;
2.1.2. iştirakçı - AZIPS və (və ya) XÖHKS-ə dair Kollektiv Sazişə qoşulmuş bank
və ya digər hüquqi şəxs;
2.1.3. autsayder - AZIPS və (və ya) XÖHKS-in iştirakçısı olmayan, lakin Mərkəzi
Bankla bank hesabı müqaviləsi bağlayan bank və ya digər hüquqi şəxs;
2.1.4. emitent iştirakçı – ödəniş sistemində vəsaiti göndərən iştirakçı;
2.1.5. benefisiar iştirakçı – ödəniş sistemində vəsaiti alan iştirakçı;
2.1.6. valyutalaşma tarixi - iştirakçının bank hesabı üzrə ödəniş əməliyyatının icra
olunma tarixi;
2.1.7. SWIFT BİK - Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya
Cəmiyyəti (bundan sonra – SWIFT) tərəfindən daxili qaydalarında nəzərdə tutulmuş
təşkilatlara (bank və digər təşkilatlar) verilmiş identifikasiya nömrəsi;
2.1.8. ödəniş paketi - XÖHKS-də istifadə olunan ödəniş tapşırıqları toplusu;
2.1.9. klirinq hesabı - iştirakçıya XÖHKS-də açılmış hesab;
2.1.10. klirinq sessiyası – Mərkəzi Bankla iştirakçılar arasında bağlanmış bank
hesabı müqaviləsinə əsasən XÖHKS-də əməliyyat günü ərzində təyin olunmuş
reqlamentə uyğun olaraq iştirakçılardan ödəniş paketlərinin qəbul edilməsi, icra
olunması və nəticədə hesablaşmalar üzrə xalis mövqelərin (klirinq hesabına daxil olan
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vəsaitlərin cəmi ilə klirinq hesabından silinən vəsaitlərin cəmi arasındakı fərq)
müəyyənləşdirilməsi dövrü;
2.1.11. klirinq - XÖHKS-də klirinq sessiyası ərzində iştirakçıların xalis
mövqelərinin müəyyənləşdirilməsi prosesi;
2.1.12. müxbir subhesab - iştirakçının XÖHKS-də əməliyyat aparmaq məqsədi ilə
Mərkəzi Bankın Baş Mühasibatlıq Sistemində (bundan sonra – BMS) açılmış
subhesabı;
2.1.13. ümumi fayl (MT150) - ödəniş paketləri əsasında yaradılan və XÖHKS-in
iştirakçıları arasında ödəniş sənədlərinin mübadiləsi üçün istifadə edilən xüsusi formatlı
fayl;
2.1.14. əsas mərkəz – AZİPS və (və ya) XÖHKS-ün əsas serverlərinin yerləşdiyi
bina;
2.1.15. ehtiyat mərkəz - AZİPS və (və ya) XÖHKS-ün ehtiyat serverlərinin
yerləşdiyi bina;
2.1.16. sistem əhəmiyyətli iştirakçı - AZİPS-də iştirakçılar tərəfindən əvvəlki il
ərzində aparılmış əməliyyatların ümumi həcmində 2 (iki) faizdən çox paya malik olan
iştirakçı.

3. Ödəniş tapşırığının icrası
3.1.

İştirakçılar arasında hesablaşmalar Mərkəzi Bankda açılmış müxbir və ya cari

hesablar vasitəsilə həyata keçirilir.
3.2.

Mərkəzi Bank aşağıdakı tələblərə riayət olunduqda ödəniş tapşırığını qəbul

edərək icra edir:
3.2.1. iştirakçının müxbir və ya cari hesabları üzrə əməliyyatlar Mərkəzi Bankın
İdarə Heyətinin 2012-сi il 3 dekabr tarixli 29/2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş
“Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları”nın tələblərinə
uyğun olaraq dayandırılmadıqda;
3.2.2. ödəniş tapşırığı Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin 2013-cü il 17 sentyabr tarixli
19/1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında nağdsız

hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat”ın tələblərinə cavab verdikdə;
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3.2.3. ödəniş tapşırığının valyutalaşma tarixi ödəniş sistemləri üzrə bu Qaydaların
4.4-cü və ya 5.4-cü bəndlərində müəyyən edilmiş vaxt intervalına uyğun olduqda;
3.2.4. ödəniş tapşırığının icrası üçün emitent iştirakçının hesabında kifayət qədər
vəsait olduqda.
3.3.

İştirakçı tərəfindən ödəniş sisteminə göndərilən ödəniş tapşırığı iştirakçının

hesabından vəsaitin silindiyi andan etibarən gerigötürülməz və onun şərtsiz tapşırığı
kimi qəbul edilir.
3.4.

Mərkəzi Bank iştirakçılarla bağladığı bank hesabı müqaviləsində müəyyən

edilmiş tariflərə uyğun olaraq ödəniş sistemlərində apardıqları əməliyyatlara görə
onlardan xidmət haqqı tutur.
3.5.

İştirakçının müvafiq hesabından çıxarış və digər məlumatlar ona Mərkəzi

Bank tərəfindən elektron və ya kağız daşıyıcılarda təqdim edilir.

4. AZIPS-də hesablaşmalar
4.1.

AZIPS iştirakçılar arasında real vaxt rejimində hesablaşmaların aparılması

üçün istifadə olunur.
4.2.

AZIPS-də

hesablaşmalar

Mərkəzi

Bankda

yerləşdirilmiş

Mərkəzi

Hesablaşmalar Sistemi vasitəsilə həyata keçirilir.
4.3.

İştirakçı aşağıdakı ödəniş tapşırıqlarını SWIFT vasitəsilə AZIPS-ə göndərə

bilər:
4.3.1. müştəri ödənişləri (MT102, MT103);
4.3.2. bank ödənişləri (MT205).
4.4.

İştirakçı ödəniş tapşırığını valyutalaşma tarixindən əvvəl 10 (on) təqvim günü

ərzində AZIPS-ə göndərə bilər. Bu halda həmin ödəniş tapşırığı haqqında məlumat
AZIPS-də saxlanılır və valyutalaşma tarixində icra olunur. İştirakçının valyutalaşma
tarixində göndərdiyi ödəniş tapşırığı Mərkəzi Bank tərəfindən iştirakçılarla bağlanmış
bank hesabı müqaviləsində müəyyən olunmuş reqlament əsasında qəbul edilir.
4.5.

İştirakçının icra olunmayan ödəniş tapşırıqları əməliyyat gününün sonunda

AZİPS tərəfindən ləğv olunur və bu barədə SWIFT tərəfindən iştirakçıya MT019
göndərilir.
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4.6.

Mərkəzi Bank tərəfindən iştirakçıdan tutulan xidmət haqqı barədə AZIPS

tərəfindən iştirakçıya MT900 göndərilir.
4.7.

AZIPS-də hesablaşmalar başa çatdıqda AZIPS tərəfindən iştirakçıya

hesabdan çıxarış MT950 göndərilir.
4.8.

İştirakçı AZIPS-ə göndərdiyi ödəniş tapşırığının başlıq hissəsinin (Message

Header) 103-cü sahəsində (FIN Copy Service) "AZM" seçməlidir.
4.9.

Benefisiar iştirakçı AZIPS-dən aldığı ödəniş tapşırığının başlıq hissəsinin

103-cü sahəsində "AZM" və tamamlama hissəsində (Message Trailer) "PAC" qeydinin
olduğunu yoxlamalıdır. Kənarlaşma olduqda benefisiar iştirakçı ödənis tapşırığını icra
etməməli, bu barədə Mərkəzi Banka və emitent iştirakçıya dərhal rəsmi məlumat
(elektron və ya kağız daşıyıcılarda) verməlidir.
4.10. AZIPS-dən istifadə ilə bağlı texniki problem yarandıqda iştirakçı Mərkəzi
Banka rəsmi müraciət (elektron və ya kağız daşıyıcılarda) etməlidir. Bu halda Mərkəzi
Bank bu iştirakçının AZIPS-də iştirakını müvəqqəti dayandırır və bu barədə AZIPS
tərəfindən digər istirakçılara MT298 SMT700 göndərilir. Həmin iştirakçının
hesablaşmaları bu Qaydaların 6-cı hissəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.
4.11. Problem aradan qaldırıldıqdan sonra iştirakçının rəsmi məlumatı (elektron və
ya kağız daşıyıcılarda) əsasında Mərkəzi Bank onun AZIPS-də iştirakını bərpa edir və
bu barədə AZIPS tərəfindən digər iştirakçılara MT298 SMT700 göndərilir.
4.12. Vəsaiti alan AZIPS-in iştirakçısı olmadıqda emitent iştirakçı ödəniş
tapşırığını Mərkəzi Bankın SWIFT ünvanına (SWIFT BİK-inə) göndərir.
4.13. Emitent iştirakçı tərəfindən göndərilmiş ödəniş tapşırığının aşağıdakı
rekvizitləri AZIPS-də saxlanılır:
4.13.1. nömrəsi;
4.13.2. məbləği;
4.13.3. valyuta kodu;
4.13.4. göndərilmə tarixi;
4.13.5. valyutalaşma tarixi;
4.13.6. emitent iştirakçının SWIFT BİK-i;
4.13.7. benefisiar iştirakçının SWIFT BİK-i;
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4.13.8. ödənişin növü (müştəri və ya bank).
4.14. SWIFT tərəfindən AZIPS-ə ödəniş tapşırığının qəbul edilməsi haqqında
MT096 göndərilir və AZIPS ödəniş tapşırığını icraya qəbul edərək aşağıdakıları
yoxlayır:
4.14.1. emitent və benefisiar iştirakçının SWIFT BİK-ni;
4.14.2. valyutalaşma tarixinin Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi vaxt intervalına
uyğunluğunu;
4.14.3. ödəniş tapşırığının təkrarlanmamasını.
4.15. Ödəniş tapşırığında kənarlaşma olduqda AZIPS tərəfindən ödəniş tapşırığının
icrasından imtina edilir və emitent iştirakçıya səbəbi göstərilməklə SWIFT tərəfindən
MT019 göndərilir.
4.16. Ödəniş tapşırığında kənarlaşma olmadıqda aşağıdakı əməliyyatlar həyata
keçirilir:
4.16.1. AZIPS emitent iştirakçının hesabını debetləşdirir, benefisiar iştirakçının
hesabını isə kreditləşdirir;
4.16.2. AZIPS tərəfindən SWIFT-ə ödənişin icra olunması haqqında MT097
göndərilir;
4.16.3. SWIFT tərəfindən benefisiar iştirakçıya ödəniş tapşırığı, emitent
iştirakçıya isə onun tələbindən asılı olaraq ödənişin icra olunması haqqında MT012
göndərilir.
4.17. Ödənişlərin növbəliliyini göstərmək məqsədi ilə emitent iştirakçı ödəniş
tapşırıqlarının başlıq hissəsində onların icra olunma ardıcıllığını əks etdirən 10-dan
98-dək prioritet nömrəsini qeyd edə bilər. Emitent iştirakçı tərəfindən göndərilən ödəniş
tapşırığında prioritet nömrəsi qeyd olunmadıqda AZIPS onun prioritet nömrəsini 98
kimi qəbul edir.
4.18. Emitent iştirakçı tərəfindən göndərilən və həmin günə valyutalaşma tarixi
olan ödəniş tapşırığı aşağıdakı hallarda AZIPS tərəfindən icra olunmadan gözləmə
rejimində saxlanılır:
4.18.1. emitent və ya benefisiar iştirakçının hesabı üzrə əməliyyatlar müvəqqəti
dayandırıldıqda;
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4.18.2. emitent iştirakçının hesabında kifayət qədər vəsait olmadıqda;
4.18.3. AZIPS-in fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldıqda.
4.19. Bu Qaydaların 4.18-ci bəndində nəzərdə tutulan hallarda AZIPS tərəfindən
emitent iştirakçıya MT298 SMT700 göndərilir.
4.20. Emitent iştirakçı gözləmə rejimində olan ödəniş tapşırığının prioritet
nömrəsini dəyişmək üçün AZIPS-ə MT298 SMT202 göndərir.
4.21. Hər hansı səbəbdən prioritet nömrəsini dəyişmək mümkün olmadıqda, AZIPS
tərəfindən iştirakçıya səbəbi göstərilməklə MT298 SMT252 göndərilir.
4.22. Emitent iştirakçı gözləmə rejimində olan ödəniş tapşırığını ləğv etmək üçün
AZIPS-ə MT298 SMT200 göndərir.
4.23. Ödəniş tapşırığının hər hansı səbəbdən ləğv edilməsi mümkün olmadıqda,
AZIPS tərəfindən emitent iştirakçıya səbəbi göstərilməklə MT298 SMT250 göndərilir.
4.24. Mərkəzi Bank tərəfindən iştirakçının hesabı debetləşdirildiyi halda AZIPS
tərəfindən iştirakçıya MT900, kreditləşdirildiyi halda isə MT910 göndərilir.
4.25. İştirakçı hesabı haqqında ümumi məlumat (hesab üzrə debet və kredit
əməliyyatlarının ümumi məbləği və hesabın qalığı) almaq üçün AZIPS-ə MT920
göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq AZIPS tərəfindən iştirakçıya MT941 göndərilir.
4.26. İştirakçı hesabı üzrə aralıq çıxarış almaq üçün AZIPS-ə MT920 göndərir. Bu
sorğuya cavab olaraq AZIPS tərəfindən iştirakçıya MT942 göndərilir.
4.27. İştirakçı hesaba daxil olan, hesabdan silinən, habelə daxil olması və silinməsi
gözlənilən ödəniş tapşırıqları haqqında məlumat almaq üçün AZIPS-ə MT298 SMT800
göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq AZIPS tərəfindən iştirakçıya MT298 SMT850
göndərilir.
4.28. İştirakçı gözləmə rejimində olan ödəniş tapşırıqları və müxbir hesabının
vəziyyəti haqqında ümumi məlumat almaq üçün AZIPS-ə MT298 SMT801 göndərir.
Bu sorğuya cavab olaraq AZIPS tərəfindən iştirakçıya MT298 SMT851 göndərilir.
4.29. İştirakçı gözləmə rejimində olan ödəniş tapşırıqları haqqında təfərrüatlı
məlumat almaq üçün AZIPS-ə MT298 SMT804 göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq
AZIPS tərəfindən iştirakçıya MT298 SMT854 göndərilir.
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4.30. İştirakçı sorğuları düzgün doldurulmadıqda AZIPS tərəfindən iştirakçıya
səbəbi göstərilməklə MT298 SMT900 göndərilir.

5. XÖHKS-də hesablaşmalar
5.1. XÖHKS iştirakçıların ödəniş paketlərinin klirinqi üçün istifadə olunur.
5.2.

XÖHKS-ün iştirakçısı aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

5.2.1. Mərkəzi Bank tərəfindən müəyyən edilən xidmət təchizatçısı ilə ayrılmış
rabitə xəttinin verilməsi haqqında müqaviləni bağlamalıdır;
5.2.2. XÖHKS üzrə tələb olunan “Açar meneceri” modulundan və seçilmiş
mübadilə sxemindən asılı olaraq “Fayl adapteri”, “Paket yoxlayıcısı”, “Nəzarətçinin iş
yeri”, “Əməliyyatçının iş yeri” modullarının müəyyən kombinasiyasından ibarət olan
proqram təminatlarının müvafiq kompüterlərdə quraşdırmasını təmin etməlidir;
5.2.3. Mərkəzi Bankın XÖHKS-ə dair informasiya təhlükəsizliyi tələblərinə cavab
verməlidir.
5.3.

Mərkəzi Bank XÖHKS-də əməliyyat günü ərzində klirinq sessiyalarının

sayını və vaxtını, habelə XÖHKS-də qəbul edilən bir ödəniş tapşırığının maksimal
məbləğini müəyyən edir. Yeni dəyişiklik olduqda Mərkəzi Bank bu haqda iştirakçıları
rəsmi məlumatlandırır.
5.4.

İştirakçı ödəniş tapşırığını valyutalaşma tarixindən əvvəl 10 (on) təqvim

günü ərzində XÖHKS-ə göndərə bilər. Bu halda həmin ödəniş tapşırığı haqqında
məlumat XÖHKS-də saxlanılır və valyutalaşma tarixində icra olunur. İştirakçının
valyutalaşma tarixində göndərdiyi ödəniş tapşırığı Mərkəzi Bank tərəfindən
iştirakçılarla bağlanmış bank hesabı müqaviləsində müəyyən olunmuş reqlament
əsasında qəbul edilir.
5.5.

XÖHKS-dən istifadə ilə bağlı texniki problem yarandıqda iştirakçı Mərkəzi

Banka rəsmi müraciət (elektron və ya kağız daşıyıcılarda) etməlidir. Bu halda həmin
iştirakçı Mərkəzi Bankda ayrılmış xüsusi iş yeri vasitəsilə XÖHKS-də iştirakını təmin
edir.
5.6.

Problem aradan qaldırıldıqdan sonra iştirakçı bu barədə Mərkəzi Banka rəsmi

məlumat (elektron və ya kağız daşıyıcılarda) verir.
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5.7.

XÖHKS-də hesablaşmalar klirinq hesabı vasitəsi ilə həyata keçirilir.

5.8.

İştirakçı MT205-dən istifadə edərək AZIPS vasitəsi ilə müxbir hesabından

müxbir subhesabına vəsait köçürməklə klirinq hesabının debet limitini müəyyən edir.
İştirakçı klirinq hesabının debet limitini gün ərzində dəyişdirdikdə aşağıdakı
əməliyyatları yerinə yetirir:
5.8.1. iştirakçı klirinq hesabının debet limitini artırdıqda müxbir hesabından müxbir
subhesabına vəsait köçürür. Bu halda XÖHKS tərəfindən iştirakçıya MT999 göndərilir;
5.8.2. iştirakçı klirinq hesabının debet limitini azaltdıqda XÖHKS-ə MT999
göndərir. Bu halda iştirakçının həmin vaxta olan klirinq hesabının mövqeyi XÖHKS
tərəfindən onun yeni müəyyən edilən debet limiti ilə müqayisə edilərək aşağıdakı
əməliyyatlar həyata keçirilir:
5.8.2.1. iştirakçının həmin vaxta olan klirinq hesabının mövqeyi yeni müəyyən
edilən debet limitindən azdırsa, XÖHKS tərəfindən iştirakçıya debet limitinin
azaldılması üzrə prosesin başlanması haqqında MT999 göndərilir. İştirakçının klirinq
hesabının debet limiti azaldıqda AZIPS vasitəsi ilə iştirakçıya MT910 göndərilir;
5.8.2.2. iştirakçının həmin vaxta olan klirinq hesabının mövqeyi yeni müəyyən
edilən debet limitindən artıqdırsa, XÖHKS tərəfindən klirinq hesabının debet limitinin
azaldılması imtina olunur və bu barədə iştirakçıya MT196 göndərilir.
5.9.

İştirakçı ödəniş tapşırıqları əsasında ödəniş paketini aşağıdakı qaydada

yarada bilər:
5.9.1. "Əməliyyatçının iş yeri" modulu vasitəsilə;
5.9.2. "Paket yoxlayıcısı" modulu ilə iştirakçının BMS ilə əlaqə interfeysi olduqda
BMS vasitəsilə.
5.10. İştirakçı “Paket yoxlayıcısı” və ya “Nəzarətçinin iş yeri” modulu vasitəsi ilə
ümumi fayl yaradaraq “Fayl adapteri” və ya “Nəzarətçinin iş yeri” modulu vasitəsilə
XÖHKS-ə göndərə bilər.
5.11. XÖHKS iştirakçıdan ümumi faylı qəbul edərək aşağıdakıları yoxlayır:
5.11.1. ümumi faylda və ödəniş paketlərində Mərkəzi Bankın XÖHKS-ə dair
informasiya təhlükəsizliyi tələblərinə uyğun imzaların düzgünlüyünü;
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5.11.2. ümumi faylın və ödəniş paketlərinin məcburi sahələrinin doldurulmasının
düzgünlüyünü;
5.11.3. ödəniş paketlərini təşkil edən hər bir ödəniş tapşırığının məbləğinin
XÖHKS-də qəbul edilən bir ödəniş tapşırığının maksimal məbləğini aşmamasını.
5.12. Ümumi faylda kənarlaşma olduqda, xarakterindən asılı olaraq XÖHKS
tərəfindən aşağıdakı əməliyyatlardan biri yerinə yetirilir:
5.12.1. ümumi faylın imzalanmasında kənarlaşma olduqda, XÖHKS tərəfindən
fayl icra olunmur və bu haqda iştirakçı məlumatlandırılır;
5.12.2. ümumi faylın məcburi sahələrinin doldurulmasında kənarlaşma olduqda
fayl XÖHKS tərəfindən icra olunmur və iştirakçıya səbəbi göstərilməklə MT196
göndərilir;
5.12.3. ödəniş paketinə daxil olan ödəniş tapşırığının məbləği XÖHKS-də qəbul
edilən bir ödəniş tapşırığının maksimal məbləğindən çox olduqda, həmin ödəniş
tapşırığı XÖHKS tərəfindən icra edilmir və iştirakçıya səbəbi göstərilməklə MT196 və
MT158 göndərilir.
5.13. Ümumi faylda kənarlaşma olmadıqda XÖHKS tərəfindən aşağıdakı
əməliyyatlar yerinə yetirilir:
5.13.1. XÖHKS tərəfindən iştirakçıya ümumi faylın icraya qəbul edilməsi
haqqında MT196 göndərilir;
5.13.2. ödəniş paketləri göndərilmə ardıcıllığı ilə icra edilir.
5.14. Emitent iştirakçı tərəfindən göndərilən və həmin günə valyutalaşma tarixi
olan ödəniş paketləri aşağıdakı hallarda icra olunmadan gözləmə rejimində saxlanılır:
5.14.1. emitent iştirakçının hesabında kifayət qədər vəsait olmadıqda;
5.14.2. emitent və ya benefisiar iştirakçının hesabı üzrə əməliyyatlar müvəqqəti
dayandırıldıqda;
5.14.3. XÖHKS-ün fəaliyyəti müvəqqəti dayandırıldıqda.
5.15. Bu Qaydaların 5.14-cü bəndində nəzərdə tutulan hallarda XÖHKS tərəfindən
iştirakçıya MT196 göndərilir.
5.16. Emitent iştirakçı gözləmə rejimində olan ödəniş paketini və ya ödəniş
paketinə daxil olan ödəniş tapşırığını ləğv etmək istədikdə XÖHKS-ə MT192 göndərir.
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Ödəniş paketi və ya ödəniş paketinə daxil olan ödəniş tapşırığı ləğv olunduqda XÖHKS
tərəfindən iştirakçıya MT196 göndərilir.
5.17. Emitent iştirakçı gözləmə rejimində olan ödəniş paketlərini və ödəniş
paketinə daxil olan ödəniş tapşırıqlarını ləğv etmək istədikdə XÖHKS-ə MT198
göndərir. Ödəniş paketləri və ödəniş paketinnə daxil olan ödəniş tapşırıqları ləğv
olunduqda XÖHKS tərəfindən iştirakçıya MT198 göndərilir.
5.18. Ödəniş paketinin və ya ödəniş paketinə daxil olan ödəniş tapşırığının hər
hansı səbəbdən ləğv edilməsi mümkün deyilsə, XÖHKS tərəfindən iştirakçıya səbəbi
göstərilməklə MT196 göndərilir.
5.19. XÖHKS-də klirinq sessiyaları aşağıdakı dövrlərə bölünür:
5.19.1. sənədlərlə mübadilə;
5.19.2. klirinqqabağı;
5.19.3. klirinq.
5.20. Klirinq sessiyası açıldıqda XÖHKS tərəfindən iştirakçılara MT999
göndərilir. Bu andan etibarən sənədlərlə mübadilə dövrü başlanılır və bu dövrdə
iştirakçı ümumi faylları XÖHKS-ə göndərə bilər. XÖHKS tərəfindən iştirakçılara icra
olunan sənədlər üzrə klirinq hesabının debetləşməsini və ya kreditləşməsini təsdiq edən
MT900 və ya MT910 məlumatları göndərilir.
5.21. Sənədlərlə mübadilə dövrü qurtardıqda XÖHKS tərəfindən iştirakcılara
növbəti dövrün aktivləşməsi haqqında MT999 göndərilir. Bu andan etibarən
klirinqqabağı dövr başlanılır və iştirakçı tərəfindən bu dövrdə XÖHKS-ə göndərilən
ümumi fayllar icra üçün həmin günün növbəti klirinq sessiyasına saxlanılır.
5.22. Klirinqqabağı dövrdə XÖHKS tərəfindən hər bir iştirakçının klirinq hesabı
üzrə ilkin xalis mövqeyi hesablanılır, iştirakcıya icra olunan və icra olunmayan ödəniş
tapşırıqlarını, habelə ödəniş tapşırıqlarının icra edilməsi üçün çatışmayan məbləği əks
etdirən MT986/INBP göndərilir. İştirakçının klirinq hesabında kifayət qədər vəsait
olmadıqda həmin günə valyutalaşma tarixi olan icra olunmayan ödəniş tapşırıqlarının
icrası məqsədi ilə klirinq hesabının debet limitinin artırılması imkanı verilir.
5.23. Klirinqqabağı dövr qurtardıqda XÖHKS tərəfindən iştirakçılara növbəti
dövrün aktivləşməsi haqqında MT999 göndərilir. Bu andan etibarən klirinq dövrü
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başlanılır, bu dövrdə iştirakçıların cari klirinq sessiyasında klirinq hesabları üzrə xalis
mövqeləri müəyyən edilir və iştirakçıya aşağıdakı sənədlər göndərilir:
5.23.1. cari klirinq sessiyasında icra olunan ödənişlər haqqında MT970;
5.23.2. cari klirinq sessiyasında klirinq hesabı üzrə xalis mövqeyi əks etdirən
MT971.
5.24. XÖHKS-də cari klirinq sessiyasında həmin günə valyutalaşma tarixi olan
icra olunmayan ödəniş paketləri həmin günün növbəti klirinq sessiyasına keçirilir.
Növbəti klirinq sessiyası nəzərdə tutulmadıqda icra olunmayan ödəniş paketləri ləğv
edilir. Bu halda XÖHKS tərəfindən iştirakçıya MT158 göndərilir.
5.25. Klirinq sessiyası qurtardıqda XÖHKS tərəfindən iştirakçılara MT999
göndərilir.
5.26. Klirinq sessiyasının sonunda iştirakçının klirinq hesabı üzrə əməliyyatları
onun müxbir subhesabında əks olunur. Günün sonunda iştirakçının müxbir
subhesabının qalığı AZIPS vasitəsi ilə müxbir hesabına köçürülür.
5.27. İştirakçı klirinq hesabı haqqında ümumi məlumat (hesab üzrə debet və kredit
əməliyyatlarının ümumi məbləği və hesabın qalığı) almaq istədikdə XÖHKS-ə MT920
göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq XÖHKS tərəfindən iştirakçıya MT941 göndərilir.
5.28. İştirakçı klirinq hesabı üzrə aralıq çıxarış almaq istədikdə XÖHKS-ə MT920
göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq XÖHKS tərəfindən iştirakçıya MT942 göndərilir.
5.29. İştirakçı göndərdiyi ümumi faylın, ümumi fayla daxil olan ödəniş paketinin
və ya ödəniş paketinə daxil olan ödəniş tapşırığının statusu haqqında məlumat almaq
istədikdə XÖHKS-ə MT195/STAT göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq XÖHKS
tərəfindən iştirakçıya MT196/STAT göndərilir.
5.30. İştirakçı göndərdiyi ödəniş paketinə daxil olan bir neçə ödəniş tapşırığının
statusu haqqında məlumat almaq istədikdə XÖHKS-ə MT198/STAT göndərir. Bu
sorğuya cavab olaraq XÖHKS tərəfindən iştirakçıya MT198/STAT göndərilir.
5.31. İştirakçı göndərdiyi ümumi fayl və ya ödəniş paketi üzrə bütün ödəniş
tapşırıqlarının, o cümlədən icra olunmuş və ya icra olunmamış ödəniş tapşırıqlarının
statusu haqqında məlumat almaq istədikdə XÖHKS-ə MT195/LIST göndərir. Bu
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sorğuya cavab olaraq XÖHKS tərəfindən iştirakçıya fayl üzrə MT158/LIST, paket üzrə
isə MT198/LIST göndərilir.
5.32. İştirakçı ümumi faylın surətini almaq istədikdə XÖHKS-ə MT195/COPY
göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq XÖHKS tərəfindən iştirakçıya MT156/COPY
göndərilir.
5.33. İştirakçı ödəniş paketinin və ya ödəniş paketinə daxil olan ödəniş tapşırığının
surətini almaq istədikdə XÖHKS-ə MT195/COPY göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq
XÖHKS tərəfindən iştirakçıya MT196/COPY göndərilir.
5.34. İştirakçı ödəniş paketinə daxil olan bir neçə ödəniş tapşırığının surətini almaq
istədikdə XÖHKS-ə MT198/COPY göndərir. Bu sorğuya cavab olaraq XÖHKS
tərəfindən iştirakçıya MT198/COPY göndərilir.

6. Kağız daşıyıcılarda hesablaşmalar
6.1.

İştirakçılar ödəniş tapşırığını Mərkəzi Banka kağız daşıyıcılarda təqdim edə

bilər.
6.2.

Mərkəzi

Bank

təqdim

olunmuş

ödəniş

tapşırığını

“Azərbaycan

Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat”a uyğun
olaraq yoxlayır. Ödəniş tapşırığı qüsurlu olduqda icra olunmadan geri qaytarılır.
6.3.

Ödəniş tapşırığı qüsurlu olmadıqda və iştirakçının hesabında ödəniş

əməliyyatı üçün tələb olunan məbləğ olduqda Mərkəzi Bank aşağıdakıları ardıcıllıqla
icra edir:
6.3.1. ödəniş tapşırığı əsasında emitent iştirakçının hesabını debetləşdirir, benefisar
iştirakçının hesabını isə kreditləşdirir;
6.3.2. ödəniş tapşırığının bir nüsxəsində icra haqqında qeyd apararaq emitent
iştirakçıya təqdim edir;
6.3.3. benefisiar iştirakçı AZİPS-in və ya XÖHKS-ün autsayderi olduqda ödəniş
tapşırığını iki nüsxədə hesabdan çıxarışla birlikdə benefisiar iştirakçıya təqdim edir.
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7. Sistem əhəmiyyətli iştirakçıların fövqəladə hallar zamanı fəaliyyətinin
davamlılığının təşkil edilməsi
7.1. Mərkəzi Bank tərəfindən

hər il yanvar ayının on beşinədək əvvəlki ilin

göstəriciləri əsasında sistem əhəmiyyəli iştirakçılar müəyyən edilir.
7.2. İştirakçı fövqəladə hallar zamanı valyutalaşma tarixində hesablaşmaların
aparılması məqsədi ilə AZİPS və XÖHKS-də fəaliyyətinin davamlılığını təmin
etməlidir.
7.3. Fəaliyyətin davamlılığının təmin edilməsi məqsədi ilə iştirakçının təsdiq
edilmiş əməliyyatların davamlılığı planı və fövqəladə hallarda bərpa planı olmalıdır. Bu
planlar müntəzəm olaraq yenilənməlidir.
7.4. Fövqəladə hallarda bərpa planı müxtəlif mümkün halları, o cümlədən təbii
fəlakət, avadanlığın sıradan çıxması, terrorçuluq, kənardan müdaxilə, rabitə
kanallarının kəsilməsi nəticəsində dayanmaları əhatə etməlidir. Bu halların hər biri üzrə
2 (iki) saatdan gec olmayaraq iştirakçının AZİPS və XÖHKS-də fəaliyyətinin bərpa
edilməsi nəzərdə tutulmalıdır.
7.5. Sistem əhəmiyyətli iştirakçı tərəfindən ehtiyat mərkəz yaradılmalı və əsas
mərkəzdə istifadə olunan eyni kritik infrastruktur avadanlığı, sistem konfiqurasiyası
(texniki və proqram təminatı üzrə yeniliklər və dəyişikliklər), alternativ rabitə xətləri,
dayanıqlı elektrik cərəyanı, yanğınsöndürmə qurğuları ilə təmin edilməlidir.
Avadanlıqların texniki vəziyyəti dövrü olaraq nəzərdən keçirilməli və yenilənməlidir.
7.6. Fövqəladə hallarda sistemlərdə yenidən fəaliyyətin təşkil edilməsi məqsədi ilə
ehtiyat mərkəz ilə verilənlərin real vaxt rejimində replikasiya edilməsi üsulu istifadə
edilməlidir.
7.7. Ehtiyat mərkəz istənilən anda əməliyyatın aparılmasına hazır olmalı, işçi
heyətinin uzun müddətli fəaliyyətinin davam etdirilməsi üçün lazimi şəraitlə təmin
edilməlidir.
7.8. Sistem əhəmiyyətli iştirakçı fövqəladə hallara hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq
üçün ehtiyat mərkəz vasitəsilə il ərzində ən azı 4 (dörd) dəfə real vaxt rejimində
əməliyyatlar aparmalıdır.
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7.9. Bu Qaydaların 7.8-ci bəndində müəyyən edilmiş əməliyyatların nəticəsi
uğursuz olduqda iştirakçı növbəti 2 (iki) ay ərzində ehtiyat mərkəz vasitəsilə real vaxt
rejimində əməliyyatlar aparmalıdır.
7.10. Sistem əhəmiyyətli iştirakçı bu Qaydaların 7.8-ci və 7.9-cu bəndlərində qeyd
edilən fəaliyyəti həyata keçirməmişdən 5 (beş) iş günü əvvəl bu barədə Mərkəzi Banka
məlumat (məlumatlandırmaq üçün SWIFT, elektron poçt və ya kağız daşıyıcılardan
istifadə edilə bilər) verməlidir. İştirakçı həyata keçirdiyi fəaliyyətin nəticəsi barədə
hesabatı (Əlavə №1) 7 (yeddi) iş günü müddətində Mərkəzi Banka təqdim etməlidir.
7.11. Mərkəzi Bank AZİPS və XÖHKS-ün fövqəladə hallarda fəaliyyətinin
qiymətləndirilməsi üçün ehtiyat mərkəz üzərindən əməliyyatlar həyata keçirdikdə, bu
haqda iştirakçıları mümkün kommunikasiya vasitələri (məlumatlandırmaq üçün
SWIFT, elektron poçt və ya kağız daşıyıcılardan istifadə edilə bilər) ilə
məlumatlandırır.
7.12. İştirakçı fövqəladə hallarda fəaliyyətin davamlılığının təmini üçün sorğuların
cavablandırılması və məlumat mübadiləsinin aparılması məqsədi ilə müvafiq
əməkdaşlar (əsas və əvəzedici şəxslər olmaqla) təyin edir və bu haqda onları
təlimatlandırır. İştirakçı bu əməkdaşlar barədə Mərkəzi Banka məlumat (adı, soyadı,
vəzifəsi və əlaqə məlumatları) verməlidir.
7.13. İştirakçı AZİPS və XÖHKS-də fəaliyyətinin dayanmasına səbəb olmuş hallar
üzrə qeydiyyat jurnalı tərtib etməlidir. Qeydiyyat jurnalı hadisənin təfsilatını və baş
verdiyi tarixi, onun aradan qaldırıldığı müddəti və görülən işləri əks etdirir.
7.14. Sistem əhəmiyyətli iştirakçı ehtiyat mərkəzi ilə əsas mərkəz arasında məlumat
mübadiləsinin təşkilinə dair tərtib edilmiş topoloji diaqramı, həmçinin ehtiyat mərkəzin
yerləşdiyi ünvan barədə məlumatı Mərkəzi Banka təqdim etməlidir.
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"Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların
təşkili Qaydaları”na Əlavə № 1

Fəaliyyətin davamlılığının təmin edilməsi məqsədi ilə ehtiyat mərkəzə keçid üzrə
hesabat

Planın adı:
Planın əsası:
İcra olunduğu yer:
Keçidin qeydiyyat
nömrəsi:

XÜLASƏ
Ehtiyat mərkəzə keçid üzrə yanaşma
Məqsəd:
Keçidin növü:
Keçidin ssenarisi:
İcra tarixi və vaxtı:
İcra məkanı:
Əhatə olunan sahələr:
Əhatə olunmayan
sahələr:
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Cəlb olunmuş struktur vahidlərin əməkdaşları
Ehtiyat mərkəzə keçidin təşkilində iştirak edənlər:
Ad və soyad

Departament

Vəzifə

YEKUN NƏTİCƏ
Normal fəaliyyət müşahidə olunmuşdur
Sistemin adı

Qeyd

Təkmilləşdirmə aparılmalıdır
Sistemin adı

Qeyd

Ehtiyat mərkəzə keçidin təşkili üzrə səlahiyyətli şəxslər:
Ad və soyad

Departament

Vəzifə

İmza

Hesabatı hazırlayan məsul şəxsin adı, soyadı və vəzifəsi:

Hesabatı hazırlayan məsul şəxsin imzası:
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