
“Bakı Fond Birjası” QSC-nin tariff cədvəli 

 

Bakı Fond Birjasında keçirilən əqdlər üzrə Tariflər 

Maliyyə aləti Komissiya haqqı Digər şərtlər 

Dövlət və bələdiyyə 

qiymətli kağızları, 

Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankının notları 

Yerləşdirmə 0,02% 
Komissiya haqqı əqdin həcmindən 

investorlardan tutulur 

Təkrar bazar 0,01% 
Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər 

iki tərəfdən tutulur 

Marketmeyker əqdləri 0% 

 

Komissiya haqqı əqdin həcmindən tutulur 

və yalnız marketmeykerə şamil edilir, 

əqdin digər tərəfindən Tarif cədvəlin 

edilən güzəştlərin 1.2-ci bəndinə müvafiq 

olaraq komissiya tutulur 
 

Səhmlər 

Yerləşdirmə 0,05% (min. 

0,5 və maks. 500 manat) 

Komissiya haqqı əqdin həcmindən hər iki 

tərəfdən tutulur 

Təkrar bazar 0,05% (min. 

0,5 və maks. 200 manat) 

Komissiya haqqı əqdin həcmindən hər iki 

tərəfdən tutulur (marketmeyker əqdləri 

istisna) 

Marketmeyker əqdləri 

0,03% (min. 0,5 və maks. 

120 manat) 

Göstərilmiş tarif yalnız marketmeykerə 

şamil edlilir, əqdin digər tərəfindən Tarif 

cədvəlin 2.2-ci bəndinə müvafiq olaraq 

komissiya tutulur 

Korporativ istiqrazlar və 

Azərbaycan Respublikasının 

üzv olduğu beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən 

buraxılan istiqrazlar 

Yerləşdirmə 0,02% 

Komissiya əqdin həcmindən və yalnız 

investor tərəfdən tutulur. Emitent xərcləri 

öz üzərinə götürə bilər 

Təkrar bazar 0,01% 
Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər 

iki tərəfdən tutulur 

Marketmeyker əqdləri 

0,0075% (maks. 1000 

manat) 

Komissiya haqqı əqdin həcmindən tutulur 

və yalnız marketmeykerə şamil edilir, 

əqdin digər tərəfindən Tarif cədvəlin 

edilən güzəştlərin 3.2-ci bəndinə müvafiq 

olaraq komissiya tutulur. 

Repo əməliyyatları 0,001% 

Komissiya haqqı açılış əqdin həcmindən 

və hər iki tərəfdən tutulur (Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Bankından 

komissiya haqqı tutulmur) 

Birdəfəlik və illik üzvlük haqqları 

Birdəfəlik üzvlük haqqı 60000 manat 

İllik üzvlük haqqı 2000 manat 

Ticarət terminalı proqram təminatından istifadə və xidmətinə görə tariflər 

Birja ticarət sisteminə 1 (bir) istifadəçinin 
qoşulması və Birja tərəfindən təqdim edilən 

120 manat 



ticarət terminalının quraşdırılması 
(birdəfəlik) 

  
Birja ticarət sistemindən 1(bir) istifadəçinin 

istifadəsi (aylıq) 
 

30 manat 

 

 

* AR Mərkəzi Bankından və AR Maliyyə Nazriliyindən komissiya haqqı tutulmur. 

** İstiqrazların nominal dəyəri xarici valyutada olduqda komission haqqı AR Mərkəzi Bankının cari tarixə olan valyuta 

məzənnəsi ilə manatla önənilməlidir 

 


