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ҚОИДАҲОИ  

АМАЛӢ НАМУДАНИ ФАЪОЛИЯТИ МАҲФУЗДОРӢ  

 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 

1. Қоидаҳои мазкур мутобиқи банди 32 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи Тартиби амалӣ намудани фаъолияти Маҳфуздорандаи 

марказӣ» таҳия карда шудаанд. Қоидаҳои бақайдгирӣ аз тарафи иштирокчиёни 

касбии бозори коғазҳои қиматнок, ки хизматрасонии дорандагони номиналӣ, 

аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок, барасмиятдарорӣ ва додани иқтибос аз суратҳисоби 

шахсии дорандаи коғази қиматнок аз тарафи онҳо ва ошкор намудани маълумот 

аз тарафи дорандаи номиналиро амалӣ менамоянд, ки он аз ҷониби Агентии 

рушди бозори коғази қиматнок ва бақайдигирии махсусгардонидашудаи Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шуда, шартҳо ва тартиби 

амалинамоии фаъолияти маҳфуздориро дар бозори коғазҳои қиматнок аз тарафи 

Ҷамъяити саҳомии пӯшидаи «Маҳфуздорандаи марказӣ» (минбаъд-

Маҳфуздорандаи марказӣ) муайян менамоянд. 

2. Дар Қоидаҳои мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешавад: 

- дар зери мафҳуми «коғазҳои қиматнок» коғазҳои қиматноки эмиссионӣ 

фаҳмида мешавад; 

- дар зери мафҳуми «коғази қиматнок» (воситаҳои молиявӣ) ҳамаи коғазҳои 

қиматноки (воситаҳои молиявӣ) пӯшидаи ҳамон як намуд, ки бо ҳамон як шарти 

барориш, паҳннамоӣ, муомилот ва пардохт муттаҳид карда шудаанд (агар чунин 

намуди коғази қиматнок пардохтнамоиро пешбинӣ карда бошад), инчунин бо 

ҳамон як аломат ва реквизитҳо фаҳмида мешавад; 

- дар зери мафҳуми «депонент» шахсе фаҳмида мешавад, ки хизматрасонии 

маҳфуздорандаро аз рўи баҳисобгирии ҳуқуқ ба коғазҳои қиматнок истифода 

менамояд (ва ба номи вай ҳисоби депо кушода шудааст). Депоненти 

маҳфуздоранда, шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие шуда метавонанд, ки дорандагони 

коғазҳои қиматнок мебошанд; 

-дар зери мафҳуми «муштарии депонент» шахсе фаҳмида мешавад, ки ба номи 

вай дар низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ зерҳисоб дар 

суратҳисоби шахсии депонент ва ё дар суратҳисоби шахсии шахсе, ки пештар 

депоненти Маҳфуздорандаи марказӣ ба ҳисоб мерафт, кушода шудааст; 

- дар зери мафҳуми «ғайрирезидент» шахси ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки вай 

резидент намебошад; 

- дар зери мафҳуми «Биржа» ҶСК «Биржаи Фондии Осиёи Марказӣ» 

фаҳмида мешавад, ки ба сифати ташкилкунандаи савдо (мутобиқи иҷозатномаи 

мавҷуда), инчунин ба сифати контрагенти марказӣ (тибқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон) фаъолият менамояд; 
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- дар зери мафҳуми «вақти савдо» давраи вақте фаҳмида мешавад, ки он аз 

лаҳзаи қабули огоҳиномаи Биржа оид ба кушода шудани савдо аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ то лаҳзаи қабули огоҳиномаи Биржа дар бораи 

пӯшидашавии ин савдо фаҳмида мешавад; 

-дар зери мафҳуми «савдо» савдоҳое фаҳида мешаванд, ки онҳо мутобиқи 

ҳуҷҷатҳои дохилии ҶСК «Биржаи Фондии Осиёи Марказӣ» гузаронида мешавад; 

-дар зери мафҳуми «фиристонандаи воситаҳои молиявӣ» ва ё дар зери 

мафҳуми «фиристонанда» депоненте фаҳмида мешавад, ки ба вай дар натиҷаи 

бастани аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ ӯҳдадорӣ оид ба таҳвили воситаҳои молиявӣ 

ва дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур, талабот оид ба қабули 

маблағ ба вуҷуд меояд; 

- дар зери мафҳуми «қабулкунандаи воситаҳои молиявӣ» ва ё дар зери 

мафҳуми «қабулкунанда» депоненте фаҳмида мешавад, ки ба вай дар натиҷаи 

бастани аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ, талабот оид ба қабули воситаҳои молиявӣ ва 

дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур ӯҳдадорӣ оид ба таҳвили маблағ 

ба вуҷуд меояд; 

-дар зери мафҳуми «интиқоли воситаҳои молиявӣ аз ягон қисмати як 

зерҳисоб ба қисмати дигари зерҳисоби дигар» ворид намудани қайдҳо аз рӯи ин 

зерҳисобҳо фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи он миқдори воситаҳои молиявии 

дар қисматҳои якуми зиркгардида баҳисоб гирифта шуда, ба миқдори муайян кам 

мешавад, миқдори воситаҳои молиявии ин номгӯ бошад, ки дар қисмати дуюми 

зикргардида ба ҳисоб гирифта шуда, ба ҳамон миқдори муайян зиёд мешавад; 

-дар зери мафҳуми «аз ҳисоби ягон қисмати зерҳисоб баровардани воситаҳои 

молиявӣ» ворид намудани қайд аз рўи зерҳисоби мазкур фаҳмида мешавад, ки 

дар натиҷаи он миқдори воситаҳои молиявии дар қисмати мазкури зерҳисоб 

баҳисоб гирифташуда кам мешавад; 

-дар зери мафҳуми «ворид намудани воситаҳои молиявӣ ба ягон қисмати 

зерҳисоб» ворид намудани қайд ба ин зерҳисоб фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи 

он миқдори воситаҳои молиявии дар қисмати мазкури зерҳисоб ба ҳисоб 

гирифташуда зиёд мешавад; 

-дар зери мафҳуми «резидент» шахси ҳуқуқие фаҳмида мешавад, ки он дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис 

ва ба қайд гирифта шудааст; 

-дар зери мафҳуми «музоядаи махсусгардонидашудаи Бонки миллии 

Тоҷикистон» гузаронидани музояда аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон дар 

бораи бадастории коғазҳои қиматнок бо ӯҳдадории фурўши бозгашти он 

мутобиқи шартҳои гузаронидани чунин музояда аз тарафи Бонки миллии 

Тоҷикистон фаҳмида мешавад; 
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-дар зери мафҳуми «муқоисаи фармонҳо» ҷараёни муқоисанамоии ду 

фармон оид ба мутобиқати реквизитҳои он, ки дар банди 136 муқаррар карда 

шудааст, фаҳмида шудааст. 

3. Дар ҷараёни амалинамоии фаъолияти маҳфуздорӣ, Маҳфуздорандаи 

марказӣ бо муштариёни депонентҳо танҳо дар ҳолатҳо ва тартиби 

муқаррарнамудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкорӣ менамояд. 

4. Маълумоте, ки сирри тиҷоратиро ташкил менамояд, аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа танҳо дар он ҳолате фиристода мешавад, ки 

агар пешниҳоди чунин маълумот бевосита дар Қоидаҳои Биржа пешбинӣ шуда 

бошад. 

5. Маҳфуздорандаи марказӣ хизматрасонии депонент, муштарии депонент ва 

ё эмитентро дар ҳолати пардохт нашудан аз тарафи депонент, муштарии депонент 

ва ё эмитент дар мӯҳлатҳои аз тарафи «Низомнома оид ба тарофа ва ҷамъоварӣ» 

муқарраршуда, ки аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ ҳисобҳо барои пардохти 

хизматрасонӣ ва ҷуброни хароҷоти Маҳфуздорандаи марказӣ пешниҳод шудааст, 

манъ менамояд. 

 

2. БАҲИСОБГИРИИ ВОСИТАҲОИ МОЛИЯВӢ,  

СУРАТҲИСОБИ ШАХСӢ ВА ЗЕРҲИСОБ 

 

6. Маҳфуздорандаи марказӣ баҳисобгирии воситаҳои молиявиеро, ки дар 

нигоҳдории номиналии вай мавҷуд аст, дар низоми баҳисобгирии зерҳисобҳо, ки 

дар суратҳисобҳои шахсӣ кушода шудаанд, амалӣ менамояд. 

7. Дар навбати худ Маҳфуздорандаи марказӣ барои ба ҳисобигирии воситаҳои 

молиявии мазкур, ба номи худ суратҳисоби дорандаи номиналиро дар 

ташкилотҳои баҳисобгирӣ, ки дар банди 10 Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудаанд, 

мекушояд. 

8. Маҳфуздорандаи марказӣ воситаҳои молиявиро, ки дар нигоҳдории 

номиналии вай мавҷуд аст, бо воҳиди ченаки воситаҳои молиявӣ (дона), алоҳида 

аз руи ҳар як номгўи воситаҳои молиявӣ ба ҳисоб мегирад. 

9. Мутобиқи банди 14 «Дар бораи Тартиби фаъолияти маҳфуздорандаи 

марказӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 августи соли 2016, 

№372 тасдиқ карда шудааст, воситаҳои молиявие, ки ба нигоҳдории номиналӣ ба 

Маҳфуздоранда дода шудааст, дар тавозуни Маҳфуздоранда ба ҳисоб гирифта 

намешавад ва дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ нигоҳ дошта мешаванд. 

10. Суратҳисобҳои нигоҳдории номиналӣ ба номи Маҳфуздорандаи марказӣ 

аз тарафи инҳо кушода мешавад: 

- дар бақайдгиранда, дар низоми феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок 
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-дар маҳфуздорандагони хориҷӣ. 

11. Маҳфуздорандаи марказӣ дар сомонаи интернетии худ рўйхат ва 

реквизитҳои суратҳисоби нигоҳдорандаи номиналиро, ки ба номи 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар ташкилотҳои баҳисобигирӣ кушода шудааст, нашр 

менамояд. 

12. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад суратҳисоби шахсиро танҳо дар 

ташкилотҳои зерин кушояд: 

- иштирокчиёни касбии бозори коғазҳои қиматноки Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки дорандагони коғазҳои қиматнок ба ҳисоб мераванд (брокерҳо бо ҳуқуқи 

бурдани ҳисобҳои муштариён ба сифати дорандагони номиналӣ); 

-ташкилотҳое, ки танҳо фаъолияти дилериро дар бозори коғазҳои қиматнок 

дар асоси иҷозатномаи мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими бозори 

коғазҳои қиматнок ва ё мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ 

менамоянд; 

- Бонки миллии Тоҷикистон; 

- маҳфуздорандагони хориҷӣ; 

13. Барои ҳар як депоненти дар банди 12 зикргардида танҳо як суратҳисоби 

шахсӣ кушода мешавад. 

14. Ба суратҳисоби шахсии депонент, ки танҳо як фаъолияти дилериро дар 

бозори коғазҳои қиматнок дар асоси иҷозатномаи мақоми ваколатдори давлатӣ 

оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок ва ё мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамояд, танҳо як зерҳисоб (зерҳисоби депонент) 

кушода мешавад, ки он барои баҳисобгирии воситаҳои молиявии ба депоненти 

мазкур таалуқдошта, таъин карда шудааст. 

15. Дар суратҳисоби шахсии депонент метавонад зерҳисобҳои намуди зерин 

кушода шаванд (бо дарназардошти хусусиятҳои дар бандҳои 16-18 муқарраршуда): 

-«зерҳисоби депонент» - зерҳисобе, ки он ба номи депоненти мазкур кушода 

мешавад ва барои баҳисобгирии воситаҳои молиявии ба вай таалуқдошта таъин 

карда шудааст; 

-«зерҳисоби нигоҳдоранда» - зерҳисобе, ки ба номи муштарии алоҳидаи 

депоненти мазкур кушода мешавад ва барои баҳисобгирии воситаҳои молиявии 

ба муштарии мазкур таалуқдошта таъин карда шудааст; 

-«зерҳисоби дорандаи номиналӣ» - зерҳисобе, ки ба номи депоненти мазкур 

ва ё муштарии алоҳидаи депоненти зикргардида кушода мешавад ва барои ба 

ҳисобгирии воситаҳои молиявие, ки дар нигоҳдории номиналии депоненти 

мазкур (муштарии депоненти мазкур) қарор дорад, таъин карда шудааст; 

-«зерҳисоби эмитент барои баҳисобгирии коғазҳои қиматноки эълоншуда» - 

зерҳисобе, ки ба номи муштарии алоҳидаи депоненти мазкур кушода шудааст ва 

барои ба ҳисобгирии коғазҳои қиматноки паҳнакарданашудаи аз тарафи ин 

эмитент баровардашуда таъин шудааст; 

-«зерҳисоби эмитент барои баҳисобгирии коғазҳои қиматноки харида 

гирифташуда» - зерҳисобе, ки ба номи муштарии алоҳидаи депоненти мазкур 

кушода мешавад ва барои баҳисобигирии коғазҳои қиматноке, ки аз тарафи ин 
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муштарӣ дуюмбора дар бозори коғазҳои қиматнок харида гирифта шуда, 

бароварда шудааст, таъин карда мешавад. 

16. Дар суратҳисоби шахсӣ танҳо як зерҳисоби депонент ва миқдори 

номаҳдуди зерҳисобҳои намуди дигар кушода шуда метавонад. 
17. Маҳфуздорандаи марказӣ зерҳисоби дорандаи номиналиро ба номи 

танҳо шахсони зерин кушода метавонад: 
- маҳфуздорандагони хориҷӣ ва ё муштариёни маҳфуздорандагони хориҷӣ. 
18. Зерҳисобҳое, ки (бағайр аз зерҳисоби депонент) дар суратҳисоби шахсии 

ташкилот кушода шудааст ва он дар бозори коғазҳои қиматнок фаъолияти 
брокерӣ ва дилериро бо ҳуқуқи бурдани ҳисобҳои муштариён ба сифати 
нигоҳдорандаи номиналӣ муттаҳид менамоянд, ба фаъолияти брокерӣ мутобиқи 
фармонҳои ташкилотҳои мазкур барои кушодани ин зерҳисобҳо тақсим карда 
мешаванд.  

19. Бо мақсади ҷудонамоии хусусияти кор бо зерҳисобҳои кастодиалӣ ва 

брокерӣ, дигар зерҳисобҳо аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ ва депонентҳо 

ҳамчун «умумӣ» ишорат карда мешаванд. 

20. Зерҳисоб метавонад аломати иловагӣ дошта бошад «зерҳисоби 

иштирокчии савдо» маънои онро дорад, ки аз руи зерҳисоби мазкур бақайдгирӣ 

мутобиқи Қоидаҳои мазкури аҳдҳо, ки дар бозори муташаккил баста шудаанд, 

дар ҳолатҳое, ки агар аз рўи Қоидаҳои савдои Биржавӣ тафтиши таъминотӣ 

гузаронида шуда истода бошад, иҷозат дода мешавад. 

21. Ба зерҳисоб додани аломати иловагии «зерҳисоби иштирокчии савдо» аз 

тарафи депоненте, ки дар суратҳисоби шахсии он ин зерҳисоб кушода шудааст, 

ҳангоми кушодани ин зерҳисоб ва ё тағйирёбии реквизитҳои он дар ҳолатҳое, ки 

агар мутобиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Биржаи савдо бо тафтиши таъминотӣ 

гузаронида шуда бошад, амалӣ карда мешавад.   

22. Аз зерҳисоб хориҷ намудани аломати иловагии «зерҳисоби иштирокчии 

савдо» аз тарафи депоненте, ки дар суратҳисоби шахсии он ин зерҳисоб кушода 

шудааст, ҳангоми тағйир додани реквизитҳои ин зерҳисоб бо дарназардошти 

маҳдудиятҳои дар банди 60 Қоидаҳои мазкур муқарраршуда, амалӣ карда 

мешавад. 

23. Зерҳисоб метавонад вазъияти «муштарии аздастрафта»-ро дошта бошад, 

ин маънои онро дорад, ки муштарии депонент, ки ба номи вай зерҳисоби мазкур 

кушода шуда буд, ба депоненте, ки аз гирифтани иҷозатнома маҳрум шудааст ва ё 

қарорро дар бораи ихтиёрона баргардонидани иҷозатномаи иштирокчии касбии 

бозори коғазҳои қиматнок қабул намудааст, фаъолияти брокерӣ ва ё дилериро бо 

ҳуқуқи бурдани ҳисобҳои муштариён ба сифати дорандаи номиналӣ амалӣ 

намудааст, фармонҳоро дар бораи аз ҳисоб баровардани воситаҳои молиявии дар 

зерҳисоби мазкур мавҷудбуда пешниҳод накардааст.  

 24. Ба зерҳисоб додани вазъи «Муштарии аздастрафта» ва ё бекор кардани 

вазъи мазкур аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ, ҳангоми тағйирии 
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реквизитҳои ин зерҳисоб, дар асоси фармони депонент оид ба кушодан, тағйир 

додан ва ё пўшидани зерҳисоб амалӣ карда мешавад. 

25. Зерҳисоб бояд маълумотро дар бораи реквизитҳои бонкии аз рўи таъинот 

гуногун дарбар гирад. 

26. Ворид намудани маълумот дар бораи реквизитҳои бонкӣ ва ё иваз 

намудани маълумот дар бораи онҳо, аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар 

асоси фармони депонент оид ба кушодан, тағйир додан ва ё пушидани зерҳисоб 

амалӣ карда мешавад. 

27. Маълумот дар бораи реквизитҳои бонкӣ, ки дар зерҳисобҳо мавҷуданд, 

чунин маълумотҳоро дарбар мегирад: 

-реквизитҳои бонкӣ барои ворид намудан ба руйхати нигоҳдорандагони 

воситаҳои молиявӣ; 

- реквизитҳои бонкӣ барои хориҷ намудани маблағ; 

- реквизитҳои бонкӣ барои ворид намудани маблағ; 

- реквизитҳои бонкӣ барои интиқоли маблағи депонент ва ё муштарии вай 

дар дигар бонкҳо. 

28. Маҳфуздорандаи марказӣ ба зерҳисобҳо, қисматҳои зеринро вобаста аз 

мавҷудияти хусусияти маҳдуднамоӣ барои содир намудани аҳдҳо бо 

баҳисобгирии воситаҳои молиявӣ дар зерҳисобҳо, ки руйхати онҳо дар поён 

оварда шудааст, ҷудо менамояд: 

-«блокнамоӣ» - қисмати зерҳисоб мебошад, ки ба баҳисобгирии воситаҳои 

молиявӣ барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо мутобиқи қарори мувофиқи 

мақомоти давлатӣ маҳдудияти муваққатӣ бо мақсади таъмини амнияти ин 

воситаҳои молиявӣ гузошта шудааст, таъин карда шудааст; 

-«Гарав» - қисмати зерҳисоб мебошад, ки ба баҳисобгирии воситаҳои молиявӣ 

барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо бо фармони депонент маҳдудиятҳои 

муваққатӣ бо мақсад ва давраи таъмини ягон ӯҳдадории ҳуқуқи гарав аз руи ин 

воситаҳои молиявӣ гузошта шудааст, таъин карда шудааст; 

-«Сарборӣ» - қисмати зерҳисоб мебошад, ки ба баҳисобгирии воситаҳои 

молиявӣ, барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо бо фармони депонент 

маҳдудиятҳои муваққатӣ бо мақсад ва давраи таъмини ягон ӯҳдадории сарборӣ аз 

рўи ин воситаҳои молиявӣ гузошта шудааст, таъин карда шудааст (ба истиснои 

ҳуқуқи гарав аз рўи ин воситаҳои молиявӣ); 

-«ҳаққи кафолатӣ» - қисмати зерҳисоб мебошад, ки ба баҳисобгирии 

воситаҳои молиявӣ, барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо бо фармони 

депонент маҳдудиятҳои муваққатӣ бо мақсад ва давраи таъмини ягон ӯҳдадорӣ 

дар назди Биржа бо блокнамоии ин воситаҳои молиявӣ гузошта шудааст, таъин 

карда шудааст; 

-«ҳисоббаробаркунӣ» - қисмати зерҳисоб мебошад, ки ба баҳисобгирии 

воситаҳои молиявӣ, барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ маҳдудиятҳои мувақкатӣ  бо мақсад ва дар давраи 

бақайдгирии аҳдҳо бо ин воситаҳои молиявӣ дар низоми баҳисобгирии 
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Маҳфуздорандаи марказӣ гузошта шудааст, таъин шудааст; 

-«дар роҳ» - қисмати зерҳисоб мебошад, ки ба баҳисобгирии воситаҳои 

молиявӣ барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо бо фармони депонент 

маҳдудиятҳои муваққатӣ бо мақсад ва давраи баровардани ин воситаҳои молиявӣ 

аз нигоҳдории номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ, гузошта шудааст, таъин 

шудааст; 

-«дороии асосӣ» - қисмати зерҳисоб мебошад, ки ба баҳисобгирии воситаҳои 

молиявӣ барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо бо фармони депонент 

маҳдудиятҳои муваққатӣ бо мақсад ва давраи истифодаи ин воситаҳои молиявӣ 

ба сифати дороиҳои асосии ҳосилаҳои воситаҳои молиявӣ гузошта шудааст, 

таъин карда шудааст; 

-«ҳодисаҳои иттиҳодиявӣ» - қисмати зерҳисоб мебошад, ки ба баҳисобгирии 

воситаҳои молиявӣ барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо мутобиқи ҳуҷҷати 

аз ташкилоти баҳисобгирӣ ба дастовардашуда маҳдудиятҳои муваққатӣ бо 

мақсад ва дар давраи иштирок дар ҳодисаҳои иттиҳодиявӣ гузошта шудааст, 

таъин карда шудааст; 

-«боқимонда» - қисмати зерҳисоб, ки барои баҳисобгирии боқимондаҳои 

касрии воситаҳои молиявӣ таъин шудааст, ки онҳо дар натиҷаи муттаҳиднамоии 

ин воситаҳои молиявӣ, мубодилаи онҳо ва ё дигар амалиётҳо, ки бавуҷудоии онҳо 

бо бавуҷудоии боқимондаҳои касрии воситаҳои молиявӣ алоқаманд мебошад, 

бавуҷуд омадаанд; 

-«пардохти пешазмӯҳлат» - қисмати зерҳисоб, ки барои баҳисобгирии 

воситаҳои молиявӣ барои содир намудани аҳдҳо, ки ба онҳо аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ мутобиқи шартҳои барориш, муомилот ва адои 

пардохти ин воситаҳои молиявӣ маҳдудиятҳои муваққатӣ бо мақсад ва дар 

давраи пардохти пешазмӯҳлати (аз он ҷумла қисман пеш аз мӯҳлат) ин воситаҳои 

молиявӣ гузошта шудааст, таъин шудааст; 

-«таъминот» - қисмати зерҳисоб, ки барои ба ҳисоб гирифтани воситаҳои 

молияве таъин карда шудаанд, ки он таъмини ӯҳдадориҳои аз аҳдҳои дар бозори 

фонди Биржавӣ аз рўи нақшаи Т+3 басташаванда бар меоянд, амалӣ менамояд; 

-«асосӣ» - қисмати зерҳисоб, ки ба баҳисоб гирифтани воситаҳои молиявӣ 

барои содир намудани аҳдҳое, ки ба онҳо ягон намуди маҳдудияти дар банди 29 

пешбинишуда, гузошта нашудааст, таъин шудааст. 

29. Ҳуқуқи талаб намудани ӯҳдадории эмитент аз руи коғазҳои қиматноки 

эмиссионӣ, ки мӯҳлати муомилоти онҳо гузаштааст ва аз тарафи эмитент 

ӯҳдадорӣ оид ба пардохт намудани онҳо иҷро карда нашудааст (минбаъд-ҳуқуқи 

талабнамоӣ), метавонанд танҳо дар қисматҳои дар поён овардашуда баҳисоб 

гирифта шаванд: 

- блокнамоӣ; 

- гарав; 

- сарборӣ; 

- ҳаққи кафолатӣ; 

- идоракунии ба боварӣ асосёфта; 

- ҳисоббаробаркунӣ; 
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- дар роҳ; 

- дороиҳои асосӣ; 

- асосӣ. 

30. Барои кушодани суратҳисоби шахсӣ, ташкилоти дар банди 14 

пешбинишуда, ба Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро аз рўи шакли замимаи 1 ба 

Қоидаҳои мазкур (бо дарназардошти маҳдудиятҳои дар банди 33 пешбинишуда) 

пешниҳод менамояд. 

31. Фармони номбаршуда барои кушодани суратҳисоби шахсӣ аз тарафи 

депонент ҳангоми бастани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ пешниҳод 

карда мешавад. 

32. Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро барои кушодани суратҳисоби шахсӣ 

танҳо дар ҳолати баста шудани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ байни 

Маҳфуздорандаи марказӣ ва депонент иҷро менамояд. 

33. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад иҷро намудани фармонро оид ба 

кушодани суратҳисоби шахсӣ аз рўи асосҳои дар банди 86 пешбинишуда рад 

намояд. 

34. Маҳфуздорандаи марказӣ суратҳисобҳои шахсиеро мекушояд, ки дар онҳо 

коғазҳои қиматноки давлатии аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Бонки миллии Тоҷикистон дигар вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти 

иҷроияи маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардашуда, баҳисоб гирифта 

мешаванд, инчунин танҳо ба он ташкилотҳое суратҳисоби шахсӣ мекушоянд, ки 

онҳо мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ба даст овардани ин 

коғазҳои қиматнокро ҳангоми паҳн намудани он ба сифати дилер доранд. 

35. Ҳангоми кушодани чунин суратҳисоби шахсӣ Маҳфуздорандаи марказӣ 

мавҷудияти ҳуқуқи зикршударо тафтиш менамояд, вале танҳо фармонро дар 

бораи кушодани суратҳисоби мазкур ба роҳбарӣ мегирад. 

36. Дар мӯҳлати се рўзи корӣ пас аз гирифтани фармон барои кушодани 

суратҳисоби шахсӣ Маҳфуздорандаи марказӣ ба ташкилоте, ки чунин фармонро 

пешниҳод намудааст, огоҳиномаро дар бораи кушода шудани чунин суратҳисоб 

ба номи депоненти мазкур ва ё ҳисобот дар бораи иҷро нагардидани фармони 

мазкур месупорад. 

37. Барои иваз намудани реквизитҳои суратҳисоби шахсӣ, депоненте, ки ба 

номи вай суратҳисоби мазкур кушода шудааст, ба Маҳфуздорандаи марказӣ 

фармонро дар шакли замимаи 1 ба Қоидаҳои мазкур, инчунин ҳуҷҷатҳоро 

(нусхаи ҳуҷҷатҳоро), ки тасдиқкунандаи зарурати ворид намудани тағйирот ба ин 

реквизитҳо мебошад, пешниҳод менамояд. 

38. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад иҷрои фармонро оид ба тағйир 

додани реквизитҳои суратҳисоби шахсӣ аз рўи асосҳои дар банди 86 Қоидаҳои 

мазкур пешбинишуда, инчунин аз рўи асосҳои зерин рад намояд: 

-мутобиқат накардани ҳуҷҷатҳое, ки (нусхаи ҳуҷҷатҳо) барои тағйир додани 

реквизитҳои суратҳисоби шахсӣ пешниҳод шудаанд ва мутобиқат накардан ба 

талаботҳое, ки аз тарафи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Қоидаҳои 

мазкур нисбати чунин ҳуҷҷатҳо (нусхаи ҳуҷҷатҳо) муқаррар шудаанд; 
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- мутобиқат накардани маълумоте, ки дар ҳуҷҷатҳо (нусхаи ҳуҷҷатҳо) 

мавҷуданд ва онҳо барои тағйир додани реквизитҳои суратҳисоби шахсӣ, 

маълумот оид ба низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи шахсӣ ва ё маълумоти 

дар фармон оид ба иваз намудани реквизитҳои суратҳисоби шахсӣ пешниҳод 

шудаанд. 

39. Дар мӯҳлати се рўзи корӣ пас аз гирифтани фармон барои ворид 

намудани тағйирот ба суратҳисоби шахсӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

депоненте, ки ба номи вай суратҳисоби мазкур кушода шудааст, ҳисоботро дар 

бораи иҷро шудан ва ё иҷро нашудани ин фармон пешниҳод менамояд.  

40. Боздоштани бақайдгирии амалиётҳо аз рўи суратҳисоби шахсӣ дар 

асоси ҳалномаи мақомоти давлатие, ки дорои чунин ҳуқуқҳо мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, амалӣ карда мешавад. 

41. Боздоштани бақайдгирии амалиётҳо аз рўи суратҳисоби шахсӣ, маънои 

боз доштани бақайдгирии амалиётҳо аз рўи ҳамаи зерҳисобҳо, ки дар ҳисоби 

мазкур кушода шудаанд, ба истиснои амалиётҳои зеринро дорад: 

- пардохти пеш аз мӯҳлат ва ё қисман пардохти пеш аз мӯҳлати воситаҳои 

молиявӣ мутобиқи шартҳои барориш, муомилот ва пардохт; 

-блокнамоӣ/блок накардани воситаҳои молиявӣ дар асоси қарори 

мақомоти давлатие, ки дорои чунин ҳуқуқ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад; 

-амалиётҳое, ки бо ҳамаи воситаҳои молиявии ҳамон як номгӯ амалӣ карда 

мешаванд; 

- иҷро ва ё бекорнамоии пеш аз мӯҳлати (бекорнамоӣ) аҳд, пўшидашавии 

амалиёте, ки ба таври «автоматӣ» амалӣ карда мешавад. 

42. Дар мӯҳлати як рўзи корӣ пас аз манъ намудани бақайдгирии амалиёт 

аз рўи суратҳисоби шахсӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ депонентеро, ки ба номи 

вай суратҳисоби мазкур кушода шудааст, инчунин мақомоти давлатие, ки дар 

асоси қарори он чунин манъкунӣ амалӣ карда шудааст, дар бораи чунин 

манъкунӣ огоҳ менамояд. 

43. Манънамоии бақайдгирӣ аз рўи суратҳисоби шахсӣ ба тартиби додани 

руйхати нигоҳдорандагони воситаҳои молиявӣ таъсир намерасонад. 

44. Блокнамоии суратҳисоби шахсӣ дар ҳолати манъкунӣ ва ё қатъгардии 

иҷозатнома барои амалинамоии фаъолияти брокерӣ ва ё дилерӣ дар бозори 

коғазҳои қиматнок, ки пештар ба депоненте, ки ба номи вай суратҳисоби шахсӣ 

кушода шуда буд, дар асоси огоҳиномаи мувофиқи мақоми ваколатдори давлатӣ 

оид ба танзими бозори коғазҳои қиматнок дода шудааст, амалӣ карда мешавад. 

45. Блокнамоии суратҳисоби шахсӣ маънои болкнамоии ҳамаи 

зерҳисобҳоеро, ки дар суратҳисоби мазкур кушода шудаанд, дорад. 

46. Ҳангоми болкнамоии суратҳисоби шахсӣ, бақайдгирии дилҳоҳ 

амалиётҳо аз рўи зерҳисобҳо, ки дар суратҳисоби мазкур кушода шудаанд, ба 

истиснои амалиётҳои зерин, қатъ карда мешавад: 

-баровардани воситаҳои молиявӣ аз нигоҳдории номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ ва ё интиқоли он ба нигоҳдории номиналии депоненти 

дигар; 
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- амалиётҳое, ки дар банди 46 пешбинӣ шудаанд, ки бақайдгирии онҳо то 

баровардани воситаҳои молиявӣ аз нигоҳдории номиналии Маҳфуздорандаи 

марказӣ ва ё интиқоли он ба нигоҳдории номиналии депоненти дигар; 

- дар банди 48 пешбинишуда. 

47. Ҳангоми блокнамоии суратҳисоби шахсӣ, бақайдгирии амалиётҳои 

зерин аз рўи зерҳисобҳое, ки дар суратҳисоби мазкур кушода шудаанд, дар 

давраи аз ҳисоб баровардани воситаҳои молиявӣ аз ин зерҳисобҳо бо воситаи 

баровардани воситаҳои молиявӣ аз нигоҳдории ноимналии Маҳфуздорандаи 

марказӣ ва ё интиқоли он ба нигоҳдории номиналии депоненти дигар роҳ дода 

мешавад: 

- пардохти пеш аз мӯҳлат ва ё қисман пардохти пеш аз мӯҳлати воситаҳои 

молиявӣ мутобиқи шартҳои барориш, муомилот ва пардохт; 

- блокнамоӣ/блок накардани воситаҳои молиявӣ дар асоси қарори 

мақомоти давлатие, ки дорои чунин ҳуқуқ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад; 

- интиқоли воситаҳои молиявӣ мутобиқи қарори мақомоти давлатие, ки 

дорои чунин ҳуқуқ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад; 

-амалиётҳое, ки бо ҳамаи воситаҳои молиявии ҳамон як номгӯ амалӣ карда 

мешаванд. 

48. Дар ҳолати манънамоии амали иҷозатнома барои амалинамоии 

фаъолияти дилерӣ дар бозори коғазҳои қиматнок ва ё фаъолияти брокерӣ дар 

бозори коғазҳои қиматнок бо ҳуқуқи бурдани ҳисоби муштариён ба сифати 

нигоҳдорандаи номиналӣ, ки пештар ба депоненти мазкур дода шуда буд, ки ба 

номи вай суратҳисоби мазкур кушода шудааст, бақайдгирии амалиётҳои мазкур 

аз рўи зерҳисобҳое, ки дар суратҳисоби мазкур кушода шудааст, роҳ дода 

мешавад: 

-пўшидашавии репо, ки ба амалиёти репо таалуқ дорад, ба таври 

«автоматӣ» амалӣ карда мешавад; 

- иҷро накардани репо, ки ба амалиёти репо таалуқ дорад, ба таври 

«автоматӣ» амалӣ карда мешавад; 

- пўшидашавии репо, ки ба амалиёти репо таалуқ дорад, ба таври 

«мустақил» амалӣ карда мешавад; 

- интиқоли воситаҳои молиявӣ, ки предмети ҳуқуқи гаравӣ ҳангоми иваз 

намудани дорандаи номиналӣ ба ҳисоб меравад. 

49. Дар мӯҳлати як рўзи корӣ пас аз блокнамоии суратҳисоби шахсӣ, 

Маҳфуздорандаи марказӣ депонентеро, ки ба номи вай суратҳисоби мазкур 

кушода шудааст, дар бораи чунин блокнамоӣ огоҳ менамояд. 

50. Суратҳисоби шахсӣ метавонад танҳо дар ҳолатҳои мавҷуд набудани 

воситаҳои молиявӣ дар зерҳисобҳо, ки дар суратҳисоби мазкур кушода шудаанд, 

пўшида шавад. 

51. Барои пушидани суратҳисоби шахсии депонент, ки ба номи вай 

суратҳисоб кушода шудааст, ба Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро аз руи 

шакли замимаи 1 ба Қоидаҳои мазкур пешниҳод менамояд. 

52. Ба ғайр аз ин суратҳисоби шахсӣ дар ҳолатҳои бекоркунии шартномаи 
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хизматрасонии маҳфуздорӣ байни Маҳфуздорандаи марказӣ ва депоненте, ки ба 

номи вай суратҳисоби шахсии мазкур кушода шудааст, пўшида мешавад. 

53. Пўшидани суратҳисоби шахсӣ маънои пўшида шудани ҳамаи 

зерҳисобҳое, ки дар суратҳисоби мазкур кушода шудаандро дорад. 

54. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад иҷрои фармонро барои 

пўшидани суратҳисоби шахсӣ аз рўи асосҳои дар банди 86 Қоидаҳои мазкур 

пешбинишуда рад намояд. 

55. Дар мӯҳлати се рўзи корӣ пас аз гирифтани фармон барои кушодани 

суратҳисоби шахсӣ Маҳфуздорандаи марказӣ ба депоненте, ки ба номи вай 

суратҳисоби мазкур кушода шудааст, ҳисоботро дар бораи иҷро шудан ва ё иҷро 

нашудани ин фармон ва ё огоҳиномаро дар бораи пушида шудани ҳисоби 

мазкур пешниҳод менамояд. 

56. Барои кушодани зерҳисоб дар суратҳисоби шахсӣ, депоненте, ки ба 

номи вай суратҳисоби шахсӣ кушода шудааст, ба Маҳфуздорандаи марказӣ 

фармонро аз рўи шакли замимаи 2 ба Қоидаҳои мазкур (бо дарназардошти 

хусусиятҳои дар банди 57 пешбинишуда) пешниҳод менамояд. 

57. Депоненте, ки ба номи вай суратҳисоби шахсӣ кушода шудааст, 

ӯҳдадор аст ба Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро дар бораи кушодани 

зерҳисоби депонент дар суратҳисоби мазкур фавран пас аз гирифтани 

огоҳиномаи Маҳфуздорандаи марказӣ дар бораи кушода шудани суратҳисоби 

шахсӣ ба ин депонент ва гирифтани огоҳиномаи Маҳфуздорандаи марказӣ дар 

бораи кушода шудани суратҳисоби бонкӣ ба ин депонент дар Маҳфуздорандаи 

марказӣ супорад. 

58. Барои иваз намудани реквизитҳои зерҳисоби депоненте, ки дар 

суратҳисоби шахсии он зерҳисоби мазкур кушода шудааст, ба Маҳфуздорандаи 

марказӣ фармонро дар ҳомили коғазӣ дар шакли замимаи 2 ба Қоидаҳои мазкур 

ва ё фармонро дар ҳомили электронии аз рўи таркиб ба фармони ҳомили коғазин 

ҳамшабеҳ дар шакли замимаи 2 ба Қоидаҳои мазкур пешниҳод менамояд. 

59. Дар ҳолате, ки агар тағйирот ба реквизити «Намуди нигоҳдоранда» ва 

ё «Намуди зерҳисоб» ворид карда шавад, пас илова ба фармон дар ҳомили коғазӣ 

дар шакли замимаи 2 ба Қоидаҳои мазкур ва ё фармон дар ҳомили электронии аз 

рўи таркиб ба фармони ҳомили коғазин ҳамшабеҳ дар шакли замимаи 2 ба 

Қоидаҳои мазкур, депонент бояд ба Маҳфуздорандаи марказӣ мактуби худро 

пешниҳод намояд, ки он тасдиқ менамояд, ки ин реквизит ба зерҳисоби мазкур 

саҳван дода шудааст. 

60. Маҳфуздорандаи марказӣ иҷро намудани фармонро дар бораи 

кушодани зерҳисоб ва ё иваз намудани реквизитҳои зерҳисоб аз рўи асосҳои дар 

банди 86 Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, инчунин дар ҳолати гирифтани 

фармони мазкур ҳангоми зарурат додани вазъи «муштарии аз дастрафта» ва дар 

зерҳисоби мазкур мавҷуд будани коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ, ки мувофиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шудааст, рад менамояд. 

61. Ҳангоми савдо Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро оид ба иваз 

намудани реквизитҳои зерҳисобҳое, ки гирифтани аломати иловагии зерҳисоби 

«зерҳисоби иштирокчии савдо»-ро пешбинӣ менамояд, танҳо пас аз гирифтани 
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натиҷаи мусбии тафтиши Биржа оид ба имконпазирии чунин гирифтани аломат, 

иҷро менамояд. 

62. Дар мӯҳлати се рузи корӣ пас аз гирифтани фармон барои кушодани 

зерҳисоб ва ё иваз намудани реквизитҳои зерҳисоб, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

депоненте, ки чунин фармонро додааст, ҳисоботро дар бораи иҷро шудан ва ё 

иҷро нашудани ин фармон пешниҳод менамояд. 

63. Манънамоии бақайдгирии амалиёт аз рўи зерҳисоб дар асоси қарори 

мақомоти давлатие, ки дорои чунин ҳуқуқ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад, амалӣ карда мешавад. 

64. Ҳангоми манънамоии бақайдгирии амалиёт аз рўи зерҳисоб, 

бақайдгирии амалиётҳои зерин аз рўи зерҳисоб иҷозат дода мешавад: 

- пардохти пеш аз мӯҳлат ва ё қисман пардохти пеш аз мӯҳлати воситаҳои 

молиявӣ мутобиқи шартҳои барориш, муомилот ва пардохт; 

- блокнамоӣ/блок накардани воситаҳои молиявӣ дар асоси қарори 

мақомоти давлатие, ки дорои чунин ҳуқуқ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад; 

- амалиётҳое, ки бо ҳамаи воситаҳои молиявии ҳамон як номгӯ амалӣ 

карда мешаванд; 

- иҷро ва ё бекорнамоии пеш аз мӯҳлати (бекорнамоӣ) аҳд, пўшидашавии 

амалиёте, ки ба таври «автоматӣ» амалӣ карда мешавад. 

65. Дар мӯҳлати як рўзи корӣ пас аз манъ намудани бақайдгирии амалиёт 

аз рўи суратҳисоби шахсӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ депонентеро, ки ба номи 

вай суратҳисоби мазкур кушода шудааст, инчунин мақомоти давлатие, ки дар 

асоси қарори он чунин манъкунӣ амалӣ карда шудааст, дар бораи чунин 

манъкунӣ огоҳ менамояд. 

66. Манънамоии бақайдгирии амалиётҳо аз рўи зерҳисоб ба тартиби 

додани руйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ таъсир намерасонад. 

67. Блокнамоӣ/блок накардани зерҳисоб дар асоси фармони депонент 

барои блокнамудани зерҳисоб аз рўи шакле, ки дар замимаи 7-1 Қоидаҳои мазкур 

пешбинӣ шудааст, амалӣ карда мешавад. 

68. Ҳангоми савдо Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро барои блокнамоии 

зерҳисоб бо аломати иловагии «зерҳисоби иштирокчии савдо» иҷро намекунад. 

69. Пас аз блокнамоии зерҳисоб, бақайдгирии амалиётҳои зерин аз рўи 

зерҳисоби мазкур иҷозат дода мешавад: 

- пардохти пеш аз мӯҳлат ва ё қисман пардохти пеш аз мӯҳлати воситаҳои 

молиявӣ мутобиқи шартҳои барориш, муомилот ва пардохт; 

- блокнамоӣ/блок накардани воситаҳои молиявӣ дар асоси қарори 

мақомоти давлатие, ки дорои чунин ҳуқуқ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад; 

- интиқоли воситаҳои молиявӣ мутобиқи қарори мақомоти давлатие, ки 

дорои чунин ҳуқуқ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад; 

- амалиётҳое, ки бо ҳамаи воситаҳои молиявии ҳамон як номгӯ амалӣ 

карда мешаванд; 

- иҷро ва ё бекорнамоии пеш аз мӯҳлати (бекорнамоӣ) аҳд, пушидашавии 
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амалиёте, ки ба таври «автоматӣ» амалӣ карда мешавад. 

70. Дар мӯҳлати як рўзи корӣ пас аз бақайдгирии блокнамоӣ/блок 

накардани суратҳисоб, Маҳфуздорандаи марказӣ ба депонент ҳисоботро оид ба 

иҷрои фармон равона мекунад. 

71. Зерҳисоб метавонад танҳо дар ҳолати мавҷуд набудани воситаҳои 

молиявӣ дар зерҳисоби мазкур пўшида шавад. 

72. Барои пўшидани зерҳисоб депоненте, ки дар суратҳисоби шахсии вай 

зерҳисоби мазкур кушода шудааст, ба Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро аз рўи 

шакли дар замимаи 2 ба Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, пешниҳод менамояд. 

73. Ба ғайр аз ин, зерҳисоб дар ҳолати пўшида шудани суратҳисоби 

шахсие, ки дар он зерҳисоби мазкур кушода шудааст, пушида мешавад. 

74. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад иҷрои фармонро барои 

пўшидани суратҳисоби шахсӣ аз рўи асосҳои дар банди 86 Қоидаҳои мазкур 

пешбинишуда, рад намояд. 

75. Дар мӯҳлати се рўзи корӣ пас аз гирифтани фармон барои пушидани 

зерҳисоб, Маҳфуздорандаи марказӣ ба депоненте, ки чунин фармонро додааст, 

ҳисоботро дар бораи иҷро шудан ва ё иҷро нашудани ин фармон ва ё 

огоҳиномаро дар бораи пўшида шудани зерҳисоби мазкур пешниҳод менамояд. 

76. Дар мӯҳлати рўзи корие, ки дар он зерҳисоб бо аломати иловагии 

«зерҳисоби иштирокчии савдо» пўшида шуда буд, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

Биржа огоҳиномаро дар бораи пўшида шудани зерҳисоби мазкур равон мекунад. 

77. Ҳангоми амалинамоии фаъолияти маҳфуздорӣ аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ фармонҳои гуногун дар ҳомилҳои коғазин ва ё дар 

намуди электронӣ истифода мешавад (ба ғайр аз фармонҳо барои кушодан, иваз 

намудани реквизитҳо ва ё пўшидани суратҳисоби шахсӣ, ки он метавонад танҳо 

бо ҳомили коғазин аз рўи шакли дар замимаи 1 ба Қоидаҳои мазкур 

пешбинишуда, пешниҳод карда шавад), ки дар асоси онҳо Маҳфуздорандаи 

марказӣ ин ва ё он амалҳоро иҷро менамояд. Шаҳсоне, ки ҳуқуқи додани чунин 

фармонҳоро доранд, аз тарафи Қоидаҳои мазкур муайян карда мешаванд. 

78. Шакли чунин фармонҳо дар ҳомилҳои коғазин бо замимаҳо ба 

Қоидаҳои мазкур муайян карда мешаванд, дар ҳолатҳое, ки ин шаклҳо бо 

замимаҳо ба Қоидаҳои мазкур муайян карда нашуда бошанд, пас бо 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва ё бо шартномаҳо ва ё бо дигар ҳуҷҷатҳое, 

ки байни Маҳфуздорандаи марказӣ ва шахсони манфиатдор баста шудааст, 

муайян карда мешавад. 

79. Шаклҳои чунин фармонҳо дар намуди электронӣ бо шаклҳои, ба 

шакли фармонҳои ҳомили коғазин, тибқи замимаҳои Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда шабоҳат доранд. 

80. Тартиби қабули чунин фармонҳо аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ 

бо ҳуҷҷати дохилии «Қоидаҳои қабул ва супориши ҳуҷҷатҳои амалиётӣ» 

муқаррар карда мешавад. 

81. Вақти қабули чунин фармонҳо аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ бо 

ҳуҷҷатҳои дохилии он муайян карда мешавад, ки он рўзи амалиётии 

Маҳфуздорандаи марказиро муқаррар менамояд. 
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82. Дар ҳолатҳои аз тарафи Қоидаҳои мазкур муқарраршуда, фармони аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабулшуда метавонад санаи таъхирноки 

иҷроиши фармонро муқаррар намояд. Дар чунин ҳолатҳо фармони мазкур аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар санаи дар фармони зикргардида 

муқарраршуда иҷро карда мешавад. 

83. Фармон метавонад ҳамчун асос барои интиқол додани маблағ дар 

ҳолатҳои аз тарафи Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, ба ҳисоб равад. 

84. Маҳфуздорандаи марказӣ маълумоти дар фармони қабулнамудаи вай 

мавҷудбударо тафтиш намекунад (ба истиснои маълумотҳое, ки зарурати 

тафтиши он аз Қоидаҳои мазкур бармеояд) ва мувофиқан барои нопурра, 

нодуруст ва рўзмарра набудани чунин маълумот масъул намебошад. Масъулияти 

номбаршуда пурра бар души шахсоне вогузор карда мешавад, ки чунин 

фармонҳоро додаанд. 

85. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқи рад намудани қабули фармонро 

надорад, ба истиснои ҳолатҳое, ки онҳо бо ҳуҷҷатҳои дохилӣ муқаррар карда 

шудаанд, ки тартиби мубодилаи ҳуҷҷатҳоро байни Маҳфуздорандаи марказӣ ва 

субъектҳои бозори коғазҳои қиматноке, ки аз хизматрасонии Маҳфуздорандаи 

марказӣ истифода менамоянд, муқаррар менамояд. 

86. Маҳфуздорандаи марказӣ иҷро намудани фармонро дар ҳолатҳои 

зерин рад мекунад: 

- манъкунӣ ва ё қатъгардии муомилоти воситаҳои молиявӣ аз рўи асосҳои 

аз тарафи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршуда ва ё бо ҳуҷҷатҳое, 

ки барориш, муомилот ва пардохти воситаҳои молиявиро ба танзим 

медароранд, ба истсинои иҷрои фармон оид ба додани ҳуҷҷатҳои ҳисоботии 

ҶСП «Маҳфуздорандаи марказӣ», иҷрои фармон оид ба иваз намудани дорандаи 

номиналӣ, инчунин иҷрои фармон дар бораи аз зерҳисобҳо хориҷ намудани 

воситаҳои молиявӣ, ки ба номи фондҳои нафақавии захиравӣ кушода шудаанд ва 

ворид намудани онҳо ба зерҳисоби ба номи як фонди нафақавии захиравӣ 

кушода мешаванд; 

-ҳангоми манънамоии фаъолият ва ё маҳрум намудани депонент аз 

иҷозатномаи иштирокчии касбии бозори коғазҳои қиматнок, ки фаъолияти 

брокерӣ ва ё фаъолияти дилериро бо ҳуқуқи бурдани ҳисоби муштарӣ ба сифати 

дорандаи номиналӣ, ба истиснои иҷрои фармон оид ба додани ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботии ҶСП «Маҳфуздорандаи марказӣ», интиқоли воситаҳои молиявӣ 

ҳангоми иваз намудани дорандаи номиналӣ, баровардани воситаҳои молиявӣ аз 

нигоҳдории номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ, кушодани зерҳисоб бо вазъи 

«муштарии аздастрафта», ба зерҳисоб ва ё суратҳисоби шахсӣ додани вазъи 

«муштарии аздастрафта», аз зерҳисоб ва ё суратҳисоби шахсӣ гирифтани вазъи 

«муштарии аздастрафта», ворид намудани воситаҳои молиявӣ ба нигоҳдории 

номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ, ки ба ғайр аз қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон боз мутобиқи қонунгузории дигар давлатҳо ба зерҳисоби дорои вазъи 

«муштарии аздастрафта» бароварда шудааст; 

- ҳангоми мутобиқат накардани фармон ба шакли муқарраршуда; 

- ҳангоми мутобиқат накардани фармон ба Дастурҳо; 
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-ҳангоми мавҷуд набудани як ва ё якчанд реквизитҳои фармоне, ки барои 

пур намудан заруранд; 

- фармон дорои тасҳеҳот ва ё ифлосшавӣ мебошад; 

-имзои шахси ба фармон имзогузошта, бо намунаи имзои дар корти 

дорои намунаҳои имзоҳо ва нақши мӯҳрбуда мувофиқат намекунад; 

- нақши мӯҳри дар фармонбуда ба нақши мӯҳри дар корти дорои 

намунаҳои имзоҳо ва нақши мӯҳрбуда мувофиқат намекунад; 

-санаи ҳисоббаробаркунии фармон гузаштааст, ба истиснои фармон оид 

ба ворид намудани воситаҳои молиявӣ ба нигоҳдории номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ ва ё баровардани воситаҳои молиявӣ аз нигоҳдории 

номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ; 

-ҳангоми мутобиқат накардани фармон ба маълумот дар бораи воситаҳои 

молиявӣ, дар бораи суратҳисоби шахсӣ ва зерҳисобе, ки ба маълумоти дар 

низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ бақайд гирифта шудааст; 

-бақайдгирии амалиёт аз рўи суратҳисоби шахсӣ манъ карда шудааст, ба 

истиснои иҷрои фармон оид ба додани ҳуҷҷатҳои ҳисоботии ҶСП 

«Маҳфуздорандаи марказӣ»; 

- ба воситаҳои молиявии дар фармон пешбинишуда ҳабс гузошта шудааст; 

-ҳангоми мавҷуд набудани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар 

қисмати мувофиқи (вобаста аз намуди аҳд (амалиёт) бо воситаҳои молиявӣ) 

зерҳисоби фиристонандаи воситаҳои молиявӣ; 

- ҳангоми мавҷуд набудани маблағи пулии кофӣ дар мавқеи депонент ва ё 

дар суратҳисоби бонкии депонент; 

  – фиристодани маблағ ба Маҳфуздорандаи марказӣ дар ҳолати зарур 

будани амалинамоии интиқоли маблағ аз руи аҳд (амалиёт) мутобиқи фармон; 

- ҳангоми пешниҳоди фармон аз тарафи депонент/муштарии депонент, ки 

дар натиҷаи иҷрои он маҳдудиятҳои дар банди 29 Қоидаҳои мазкур 

пешбинишуда, вайрон карда мешавад; 

-агар то охири рўзи амалиётӣ, ки ба рўзи ҳисоббаробаркунӣ мувофиқат 

мекунад, фармони муқобил ба даст оварда нашавад (барои аҳдҳое, ки 

бақайдгирии онҳо дар асоси ду фармони муқобил амалӣ карда мешавад); 

-ҳангоми гирифтани огоҳинома дар бораи иҷро нагардидани фармони 

Маҳфуздорандаи марказӣ барои ворид намудани воситаҳои молиявӣ ба 

нигоҳдории номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ ва баровардани воситаҳои 

молиявӣ аз нигоҳдории номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ аз тарафи 

ташкилоти баҳисобгирӣ; 

- фармон барои бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ, аз рўи 

воситаҳои молиявӣ, ки барои хизматрасонӣ аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ 

қабул карда нашудааст, пешниҳод карда шудааст; 

- ҳангоми пешниҳод намудани фармон дар бораи додани ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботии ҶСП «Маҳфуздорандаи марказӣ» аз тарафи муштарии депонент ва 

мавҷуд набудани шартномаи басташуда дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботӣ ба муштарии депонент; 

-иҷрои фармон имконнопазир аст, зеро талаботи аз тарафи ташкилоти 
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ҳисоботӣ пешниҳодшуда аз тарафи депонент риоя карда нашудааст; 

-иҷрои фармон дар бораи бақайдгирии аҳд (амалиёт) имконнопазир аст, 

зеро  РМА (Рақами мушаххаси андозсупоранда) дар реквизитҳои зерҳисобе, ки 

дар фармон нишон дода шудааст, мавҷуд нест; 

-иҷрои фармон дар бораи бақайдгирии аҳд (амалиёт) имконнопазир аст, 

зеро реквизитҳои бонкӣ ва реквизитҳои зерҳисобе, ки дар фармон пешбинӣ 

шудааст, ба қонунгузорӣ мувофиқат намекунад; 

- иҷрои фармон дар бораи бақайдгирии аҳд (амалиёт) имконнопазир аст, 

зеро дар санаи қабули фармон аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ мӯҳлати 

амали ҳуҷҷате, ки шахсияти шахси воқеиро, ки ба номи вай зерҳисоб кушода 

шудааст, муайян менамояд, гузаштааст; 

- ҳангоми пешниҳоди фармон барои бақайдгирии аҳд бо воситаҳои 

молиявӣ аз тарафи муштарии депонент ва мавҷуд набудани шартнома дар бораи 

расонидани хизмат ба муштарии депонент ва ё ҳангоми мутобиқат накардани 

фармон бо шартҳои шартномаҳои басташуда дар бораи хизматрасонии 

муштарии депонент; 

- ҳангоми аз тарафи депонент, муштарии депонент ва эмитент дар 

мӯҳлати муқаррарнамуда бо Тарофаҳои Маҳфуздорандаи марказӣ пардохт 

нагардидани ҳисобҳо барои пардохти хизматрасонӣ, ҷуброни хароҷотҳои 

Маҳфуздорандаи марказӣ, ки аз тарафи он пешниҳод шудааст; 

- ҳангоми қабул намудани огоҳинома аз тарафи Биржа дар бораи 

имконнопазир гардидани иҷрои фармон; 

-ҳангоми аз Биржа қабул намудани ведомости фармонҳо барои 

бақайдгирии аҳдҳои бо воситаи обунашавӣ, ки пештар ва ё баъдтар аз давраи 

ҳисоббаробаркунии дар ариза оид ба гузаронидани обунашавӣ пешбинишуда, 

баста шудааст; 

-ҳангоми гирифтани фармон барои бақайдгирии аҳдҳо (амалиётҳо) бо 

воситаҳои молиявии дар бозори коғазҳои қиматнок амалишуда аз тарафи Биржа 

ва ё фармон дар бораи бақайдгирии амалиётҳои холис бо воситаҳои молиявӣ пас 

аз гирифтани огоҳинома дар бораи пўшида шудани савдо аз тарафи Биржа; 

- дар дигар ҳолатҳо, ки иҷрои фармон имконнопазир аст. 

 

3. ҚАБУЛНАМОӢ БА ХИЗМАТРАСОНИИ ВОСИТАҲОИ МОЛИЯВӢ 

 

87. Маҳфуздорандаи марказӣ хизматрасонии маҳфуздории воситаҳои 

молиявиро, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда 

шудааст, амалӣ менамояд. 

88. Ҳангоми ба хизматрасонӣ қабул намудани воситаи молиявии нав, 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар мӯҳлати як рўзи корӣ депонентҳоро дар бораи ин 

хабар медиҳад, инчунин маълумотро дар бораи воситаи молиявии нав дар 

сомонаи интерентии Маҳфуздорандаи марказӣ ҷойгир менамояд. 

89. Ҳангоми иваз гардидани шартҳои барориши воситаҳои молиявӣ 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар мӯҳлати як рўзи корӣ пас аз гирифтани огоҳинома 
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дар бораи чунин тағйирот, ивазнамоии барориши воситаҳои молиявиро дар 

низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ амалӣ менамояд ва маълумоти 

мазкурро дар сомонаи интернетии Маҳфуздорандаи марказӣ ҷойгир менамояд. 

90. Тартиби ба хизматрасонӣ қабул намудани коғазҳои қиматноки 

давлатӣ, ки аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон бароварда шудааст, бо 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

91. Тартиби ба хизматрасонӣ қабул намудани коғазҳои қиматноки 

давлатӣ, ки аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда 

шудааст, бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

92. Ба хизматрасонӣ қабул намудани коғазҳои қиматноки давлатӣ аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси пешниҳоди депонент (бо 

дарназардошти хусусиятҳои дар банди 93 ва 94 муқарраршуда) амалӣ карда 

мешавад: 

- маълумот дар бораи барориши воситаҳои молиявӣ дар шакли дар банди 

21 ба Қоидаҳои мазкур пешбинишуда; 

-нусхаи шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии барориши 

коғазҳои қиматнок (ҳангоми мавҷуд будан); 

-нусхаи тарҳи барориши воситаҳои молиявӣ ва ё нусхаҳои ҳуҷҷатҳои 

эмиссионии воситаҳои молиявии эмитент ва ё нусхаи дигар ҳуҷҷат, ки аз рўи 

таъинот ба ҳуҷҷати эмиссионӣ шабоҳат дорад ва дарбаргирандаи шартҳо ва 

тартиби паҳннамоӣ, муомилот, пардохти мукофот ва пардохти воситаҳои 

молиявӣ (ҳангоми мавҷуд буданаш), тартиби ҷамъоварии руйхати дорандагони 

воситаҳои молиявӣ барои иштирок дар ҷаласаи саҳмдорон (ҳангоми мавҷуд 

будан), пардохти хизматрасонии маҳфуздорӣ ва дигар хизматрасониҳо ба 

дорандагони воситаҳои молиявӣ ва дигар шартҳо. Пешниҳоди ҳуҷҷати мазкур 

барои воситаҳои молиявии дар руйхати расмии Биржа мавҷудбуда ва бо шарти 

ҷойгирнамоии ҳуҷҷати мазкур дар сомонаи интернетии Биржа талаб карда 

намешавад. 

93. Дар ҳолате, ки агар ҳуҷҷатҳои аслӣ ва ё нусхаи ҳуҷҷатҳои 

пешниҳодшуда ба ғайр аз забонҳои тоҷикӣ ва русӣ, бо дигар забонҳо таҳия шуда 

бошанд, пас бояд тарҷумаи ин ҳуҷҷатҳо бо забонҳои тоҷикӣ ва ё русӣ бо тасдиқи 

нотариалии он замима карда шавад. 

94. Маҳфуздорандаи марказӣ ба хизматрасонии коғазҳои қиматноки 

ғайридавлатиеро, ки мутобиқи қонунгузории давлати дигар бароварда шудааст, 

танҳо дар ҳолатҳои ба номи Маҳфуздорандаи марказӣ кушода шудани 

суратҳисобҳо, ки ба онҳо мумкин аст ҳам коғазҳои қиматнок ва ҳам маблағ бо 

асъори пардохти мукофот аз рўи чунин коғазҳои қиматнок ва асъори пардохти 

чунин коғазҳои қиматнок ба ҳисоб гирифта мешавад, қабул мекунад. 

95. Ҳангоми пешниҳод намудани руйхати нопурраи ҳуҷҷатҳои дар банди 

92 пешбинишуда, Маҳфуздорандаи марказӣ аз қабул намудани коғазҳои 

қиматноки ғайридавлатӣ барои хизматрасонӣ даст мекашад. 

96. Дар мӯҳлати понздаҳ рўзи корӣ аз лаҳзаи гирифтани ҳуҷҷатҳо 

мувофиқи банди 92 Маҳфуздорандаи марказӣ депоненти ҳуҷҷат пешниҳод 

намударо дар бораи ба хизматрасонӣ қабул намудани коғазҳои қиматноки 
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ғайридавлатӣ ва ё даст кашидан аз қабул намудани чунин коғазҳои қиматнок 

барои хизматрасонӣ огоҳ менамояд. 

97. Ҳангоми қабул намудани коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ барои 

хизматрасонӣ Маҳфуздорандаи марказӣ ҳангоми зарурат дар сомонаи 

интернетии худ тарофаҳои ташкилотҳои баҳисобгириро, ки нисбати чунин 

коғазҳои қиматнок муқаррар карда шудаанд, нашр менамояд. 

98. Маҳфуздорандаи марказӣ на дертар аз рўзи пас аз рўзи қабули 

дархостҳои бақайдгиранда меомада ва мувофиқи чунин дархостҳо ба 

бақайдгиранда маълумотро мефиристонад: 

- дар бораи миқдори коғазҳои қиматноки эмиссионӣ, ки мӯҳлати 

гардиши онҳо гузаштааст ва эмитент ӯҳдадории худро оид ба пардохт (минбаъд 

дар ин қисмат-коғазҳои қиматноки эмиссионӣ) ба зерҳисоби эмитент барои 

баҳисобгирии коғазҳои қиматноки эълоншуда ва зерҳисоби эмитент барои 

баҳисобгирии коғазҳои қиматноки харидоришуда, иҷро накардааст; 

-дар бораи миқдори коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар зерҳисоби 

нигоҳдорандагони коғазҳои қиматнок блок намуда шуда, дар асоси санади 

мақомоти давлатӣ, ки чунин ҳуқуқро мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соҳиб мебошад;   

- дар бораи миқдори умумии коғазҳои қиматноки эмиссионии дар 

нигоҳдорандагони номиналӣ қарордошта. 

99. Қабули ҳуқуқи талабнамоӣ ба хизматрасонӣ аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси ҳуҷҷати аз бақайдгиранда ва тасдиқкунанда 

гирифташуда амалӣ карда мешавад: 

-аз ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ баровардани бақайдгирандаи 

коғазҳои қиматноки эмиссионӣ; 

- ба ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ ворид намудани ҳуқуқи 

талабнамоии бақайдгиранда. 

100. Маҳфуздорандаи марказӣ на дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи қабули 

ҳуҷҷат меояд, ки он дар банди 99 пешбинӣ шудааст: 

-аз ҳамаи қисматҳои зерҳисоби дорандагони он коғазҳои қиматноки 

эмиссиониро, бо дарназардошти истисноҳои дар банди 101 пешбинишуда ҳориҷ 

менамояд; 

-ҳуқуқи талабнамоии ба он зерҳисобҳое ворид менамояд, ки аз онҳо 

коғазҳои қиматноки эмиссионӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи бандҳои 96-99 

хориҷ шуда буданд. 

101. Дар асоси ҳуҷҷатҳои аз бақайдгиранда гирифташуда, коғазҳои 

қиматноки эмиссионӣ аз қисмати «блокнамоӣ» хориҷ карда намешаванд ва 

мувофиқан ҳуқуқи талабнамоӣ ба қисмати «блокнамоӣ» ворид карда намешавад. 

Хусусиятҳои хориҷнамоии коғазҳои қиматноки эмиссионӣ, ки дар қисмати 

«блокнамоӣ» ба ҳисоб гирифта шудаанд. 

102. Ҳуқуқи талабнамоӣ ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби доранда дар он 

ҳолате ворид карда мешавад, ки агар коғазҳои қиматноки эмиссионӣ аз қисматҳо 

бароварда шуда бошанд: 

- идоракунии ба боварӣ асосёфта; 
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- репо; 

- ҳодисаҳои иттиҳодиявӣ; 

- боқимондаҳо; 

- пардохти пеш аз мӯҳлат; 

- музояда; 

- асосӣ. 

103. Ҳуқуқи талабнамоӣ ба зерҳисобҳое, ки яке аз намудҳои зеринро 

доранд, ворид карда намешавад: 

- зерҳисоби эмитент барои баҳисобгирии коғазҳои қиматноки 

эълоншуда; 

- зерҳисоби эмитент барои баҳисобгирии коғазҳои қиматноки 

харидоришуда. 

104. Ҳуқуқи талабнамоӣ ба он қисмати зерҳисоби доранда ворид карда 

мешавад, ки аз он коғазҳои қиматноки эмиссионӣ бо дарназардошти истисноҳои 

дар бандҳои 102-103 пешбинишуда, бароварда шудааст. 

105. На дертар аз се рўзи корӣ аз рўзи амалишавии амалиёти дар банди 

100 пешбинишуда, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-ба ҳамаи депонентҳои Биржа огоҳиномаро дар бораи аз тарафи эмитент 

иҷро накардани ӯҳдадорӣ оид ба қоғаҳои қимматноки эмиссионӣ ва додани 

ҳуқуқи талабнамои мушаххас оид ба ӯҳдадории эмитент аз рўи ин коғазҳои 

қиматноки эмиссионӣ равон менамояд; 

- ба депонентҳо аз рўи зерҳисобҳое, ки ба онҳо амалиётҳои дар банди 100 

пешбиншуда бақайд гирифта шудаанд, ҳисоботро дар бораи амалиётҳои 

бақайдгирифташуда равон мекунад; 

-ба депонентҳое, ки дорандагони номиналӣ ба ҳисоб мераванд, 

огоҳиномаро дар бораи амалиётҳои бақайдгирифташуда равон мекунад: 

- гаравнигоҳдоранда ва ё шахси манфиатдор; 

            - фурўшандаи амалиётҳои напўшидаи репоси автоматии коғазҳои 

қиматноки эмиссионӣ; 

- идоракунандагони ба боварӣ асосёфта; 

-ба Биржа огоҳиномаро дар бораи амалиётҳои бақайдгирифташуда 

мефиристонад, агар дар низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ коғазҳои 

қиматноки эмиссионӣ дар қисматҳои «репо» ва ё «саҳми гаравӣ» ба ҳисоб гирифта 

шуда бошад; 

-дар ҳолате, ки агар коғазҳои қиматноки эмиссионӣ дар қисмати 

«блокнамоӣ» ба ҳисоб гирифта шавад, пас ба мақомоти дахлдори давлатӣ 

огоҳинома дар бораи он ки муҳлати гардиши коғазҳои қиматноки эмиссионӣ 

гузаштааст ва аз тарафи эмитент уҳдадорӣ оид ба пардохти онҳо иҷро карда 

нашудааст, инчунин коғазҳои қиматноки эмиссионӣ бо ҳуқуқи талабнамоӣ иваз 

карда шавад, равон карда мешавад. 

106. Амалиёт оид ба баровардани коғазҳои қиматноки эмиссионӣ, ки дар 

қисмати «блокнамоӣ» баҳисоб гирифта шудааст, аз зерҳисоби дорандагони онҳо 

ва баҳисоб гирифтани ҳуқуқи талабнамоӣ, аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ 

пас гузаронидани бақайдгирии амалиёт оид ба аз блок озод намудани коғазҳои 
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қиматноки эмиссионӣ дар асоси санади мақомоти дахлдори давлатӣ бақайд 

гирифта мешавад. 

107. На дертар аз рўзи пас рўзи бақайдгирии аз блок озод намудани 

коғазҳои қиматноки эмиссионӣ меомада, дар асоси санади мақомоти дахлдори 

давлатӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ ба бақайдгиранда огоҳиномаро дар бораи он 

равон мекунад. 

108. Дар рўзи қабули ҳуҷҷат аз бақайдгиранда дар бораи тасдиқи 

баровардани коғазҳои қиматноки эмиссионӣ аз суратҳисоби шахсии 

Маҳфуздорандаи марказӣ, ки дар асоси санади мақомоти дахлдори давлатӣ аз 

блокнамоӣ озод карда шудааст ва ворид намудани ҳуқуқи талабнамоӣ аз рўи 

коғазҳои қиматноки эмиссионии мазкур ба суратҳисоби Маҳфуздорандаи 

марказӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-коғазҳои қиматноки эмиссионии мазкурро аз он қисмати зерҳисоби 

дорандаи онҳо, ки ба он коғазҳои қиматноки эмиссионии мазкур дар натиҷаи 

бақайдгирии озоднамоӣ аз блокнамоӣ баҳисобгирифташуда буданд, хориҷ 

менамояд; 

-ҳуқуқи талабнамоиро ба он қисмати зерҳисоб ворид менамояд, ки аз он 

коғазҳои қиматноки эмиссионии мазкур бароварда шуда буд. 

109. Ба хизматрасонӣ қабул намудани сертификати пасандози бонкӣ, дар 

асоси шартҳои барориши сертификати пасандози бонкӣ, ки аз тарафи бонки 

сатҳи дуюм дода шудааст, амалӣ карда мешавад; 

110. Дар асоси шартҳои пешниҳодшудаи барориши сертификати 

пасандозҳои бонкӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ ба сертификати пасандози бонкӣ 

рамзи ISIN-ро медиҳад ва ба эмитент маълумотнома дар бораи дода шудани 

рамзи ISIN ба сертификати пасандози бонкӣ равон менамояд. 

111. Пас аз  соҳиб шудани сертификати пасандози бонкӣ ба рамзи ISIN, 

эмитент ва депонент пешниҳод менамоянд: 

-фармони эмитент дар бораи бақайдгирии ворид намудани сертификати 

пасандози бонкӣ ба ҶСП «Маҳфуздорандаи марказӣ», ба зерҳисоби дорандаи 

сертификати пасандоз аз рўи шакле, ки дар замимаи 9 ба Қоидаҳои мазкур 

пешбинӣ шудааст; 

112. Дар асоси фармонҳои эмитент ва депонент Маҳфуздорандаи марказӣ 

ба зерҳисоби дар фармон дарҷгардида сертификати пасандози бонкиро ворид 

менамояд, инчунин инҳоро мефиристонад: 

-ба депонент-иқтибос аз суратҳисоби шахсӣ ва ҳисобот оид ба иҷрои 

фармон; 

- ба эмитент– ҳисобот оид ба иҷрои фармон. 

113. Баровардани сертификати пасандози бонкӣ аз хизматрасонӣ дар 

асоси фармонҳои дахлдори муқобил, ки аз тарафи эмитенте, ки сертификати 

пасандози бонкиро баровардааст ва аз тарафи депоненте, ки дар суратҳисоби 

шахсии он сертификати пасандози бонкӣ ба ҳисоб гирифта шудааст, аз рўи 

шакле ки дар замимаи 9 ба Қоидаҳои мазкур пешбинӣ шудааст, амалӣ карда 

мешавад. 

114. Дар асоси фармонҳои муқобил Маҳфуздорандаи марказӣ аз 
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зерҳисоби дар фармонҳо дарҷгардида сертификати пасандози бонкиро 

мебарорад ва инҳоро равон мекунад: 

- ба депонент– ҳисобот оид ба иҷрои фармон; 

- ба эмитент– ҳисобот оид ба иҷрои фармон; 

-ба депонентҳо–огоҳинома дар бораи аз хизматрасони гирифта шудани 

сертификати пасандози бонкӣ. 

 

4. БАҚАЙДГИРИИ АҲДҲО ВА ДИГАР АМАЛИЁТҲО БО 

 ВОСИТАҲОИ МОЛИЯВӢ 

 

115. Маҳфуздорандаи марказӣ бақайдгирии аҳдҳо ва амалиётҳои зеринро 

бо воситаҳои молиявӣ, инчунин таъсири ҳодисаҳо нисбати воситаҳои молиявиро 

амалӣ менамояд: 

- паҳнамоии воситаҳои молиявӣ; 

- пардохти воситаҳои молиявӣ; 

- харид/фурўши воситаҳои молиявӣ; 

-амалиёти «репо», ки бо усули «мустақим» (кушодан ва пўшидан) амалӣ 

карда мешавад; 

- амалиёти «репо», ки бо усули «автоматӣ» (кушодан, пўшидан ва иҷро 

накардан) амалӣ карда мешавад; 

-ҳуқуқи гарав аз рўи воситаҳои молиявӣ (бавуҷудоӣ, қатъгардӣ ва 

иҷрошавӣ); 

-сарбории воситаҳои молиявӣ (бавуҷудоӣ, қатъгардӣ ва иҷрошавӣ); 

- интиқоли воситаҳои молиявӣ; 

-ворид намудани воситаҳои молиявӣ ба нигоҳдории номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ; 

- баровардани воситаҳои молиявӣ аз нигоҳдории номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ; 

- блокнамоӣ/аз блок озод намудани воситаҳои молиявӣ; 

- бекорнамоии воситаҳои молиявӣ; 

- тақсимоти воситаҳои молиявӣ; 

- муттаҳид намудани воситаҳои молиявӣ; 

- ворид намудан ва хориҷ намудани қайд дар бораи идоракунандаи     

 ба боварӣ асосёфта; 

- иваз намудани номгўи воситаҳои молиявӣ; 

- баҳисоб гирифтан/аз ҳисоб баровардани пардохтҳои ҷубронӣ; 

- харидории маҷбурии саҳмияи бонк ва ташкилоти суғуртавӣ;  

- амалиёт оид ба ворид намудани қайд дар бораи иваз/мубодилаи  

воситаҳои молиявие, ки мутобиқи қонунгузории дигар давлатҳо  

бароварда шудаанд; 

- амалиётҳои холис бо воситаҳои молиявӣ; 

- баҳисоб гирифтан/аз ҳисоб баровардани воситаҳои молиявие, ки ҳамчун 
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гарав ба ҳисоб мерафтанд. 

116. Бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ, ба истиснои амалиётҳое, 

ки бо ҳамаи воситаҳои молиявии дорои номи ягона амалӣ карда мешавад, 

метавонад дар ҳолатҳои зерин қатъ ва ё бекор карда шавад: 

- аз санаи қатъгардӣ ва ё бекоршавии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои 

молиявие, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар шудааст ва ё дигар 

ҳуҷҷатҳое, ки барориш, гардиш ва пардохти воситаҳои молиявиро ба танзим 

медарорад; 

-аз санае, ки аз тарафи тарҳи барориши воситаҳои молиявӣ муқаррар 

карда шудааст; 

-ҳангоми қатънамоӣ ва ё бекарнамоии паҳнамоӣ ва ё гардиши воситаҳои 

молиявӣ аз тарафи мақомоти ваколатдор; 

-ҳангоми гирифтани огоҳинома аз тарафи ташкилоти баҳисобгиранда, ки 

тасдиқкунандаи қатъгардӣ ва ё бекоршавии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаи 

молиявӣ мебошад; 

-аз санаи гузаронидани маҷлиси умумии дорандагони вомбаргҳо оид ба 

масъалаи иваз намудани маълумот дар тарҳи барориши вомбаргҳо, то санаи пас 

аз санаи нашр намудани қарори дар маҷлиси умумии дорандагони вомбаргҳо 

қабулшуда, дар воситаҳои ахбори омма. 

117. Дар ҳолате, ки агар дар маҷлиси умумии дорандагони вомбаргҳо 

қарор дар бораи иваз намудани шартҳои барориши вомбаргҳо қабул шуда 

бошад, пас мӯҳлати қатънамоӣ, паҳннамоӣ ва гардиши вомбаргҳо то санае, ки 

пас аз санаи бақайдгирии давлатии тағйирот дар тарҳи барориши вомбаргҳо 

меояд дароз карда мешавад. 

118. Ҳангоми гирифтани огоҳинома аз ташкилоти баҳисобгиранда дар 

бораи гузаронидани маҷлиси умумии дорандагони воситаҳои молиявӣ ва 

зарурати манънамоии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ. 

119. Манънамоӣ, бекорнамоӣ ва ё аз нав оғоз намудани гардиши 

воситаҳои молиявӣ аз тарафи Маҳфуздорандаи молиявӣ аз санаҳои зерин амалӣ 

карда мешавад: 

-санае, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё дигар ҳуҷҷат муқаррар 

карда шудааст, ки он барориш, гардиш ва пардохти воситаҳои молиявиро ба 

танзим медарорад; 

-санае, ки тибқи ҳуҷҷате муқаррар карда шудааст, ки барориши 

воситаҳои молиявиро ба танзим медарорад; 

- санае, ки бо қарори мақомот ва ё мақомоти давлатӣ муқарар карда 

шудааст, ки он ваколати манънамоӣ, бекорнамоӣ ва ё аз нав оғоз намудани 

гардиши воситаҳои молиявиро тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дорад;  

- гирифтани огоҳиномаи дахлдор аз ташкилоти баҳисобгиранда; 

- гузаронидани маҷлиси умумии дорандагони вомбаргҳо оид ба масъалаи 

иваз намудани маълумот дар тарҳи барориши вомбаргҳо, то санаи пас аз санаи 

нашр намудани қарори дар маҷлиси умумии дорандагони вомбаргҳо кабулшуда, 

дар воситаҳои ахбори омма;  
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- дар ҳолате, ки агар дар маҷлиси умумии дорандагони вомбаргҳо қарор 

дар бораи иваз намудани шартҳои барориши вомбаргҳо қабул шуда бошад, пас 

мӯҳлати қатънамоӣ, паҳннамоӣ ва гардиши вомбаргҳо то санае, ки пас аз санаи 

бақайдгирии давлатии тағйирот дар тарҳи барориши вомбаргҳо меояд, дароз 

карда мешавад; 

- ҳангоми гирифтани огоҳинома аз ташкилоти баҳисобгиранда дар бораи 

гузаронидани маҷлиси умумии дорандагони воситаҳои молиявӣ ва зарурати 

манънамоии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ. 

120. Ҳангоми манънамоӣ, бекорнамоӣ ва ё аз нав оғоз намудани гардиши 

воситаҳои молиявӣ Маҳфуздорандаи марказӣ на дертар аз рўзи кории дигар дар 

бораи ин, депонентҳо ва Биржаро огоҳ менамояд, инчунин маълумоти дахлдорро 

дар сомонаи интернетии худ ҷойгир менамояд. 

121. Бақайдгирии аҳдҳо ва ё дигар амалиётҳо бо воситаҳои молиявӣ аз 

рўи ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ дар ташкилоти баҳисобгиранда, мутобиқи 

қоидаҳои ташкилоти баҳисобгиранда амалӣ карда мешавад. 

122. Бақайдгирии аҳдҳо (амалиётҳо) бо воситаҳои молиявӣ, интиқоли 

воситаҳои молиявӣ, дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қоидаҳои мазкур дар як вақт 

интиқоли маблағро низ пешбинӣ менамояд. 

123. Маҳфуздорандаи марказӣ бақайдгирии аҳдҳоро бо воситаҳои 

молиявӣ, ки дар бозори муташаккил ва бозори номуташаккил баста шудаанд, 

амалӣ менамояд. 

124. Бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявие, ки дар савдоҳои 

махсусгардонидашудаи Биржа баста шудаанд, дар асоси шартномаи байни 

Биржа ва Маҳфуздорандаи марказӣ басташуда, амалӣ карда мешавад. 

125. Дар асоси фармонҳои муқобили депонентҳо, аҳдҳо бо воситаҳои 

молиявие бақайд гирифта мешаванд, ки онҳо дар бозори номуташаккил баста 

шудаанд ва контрагентҳои онҳо зерҳисобро дар депонентҳои гуногун доранд. 

126. Дар асоси як фармон (ҳуҷҷат) ба қайд гирифта мешаванд: 

-аҳдҳо бо воситаҳои молиявие, ки дар бозори муташаккил баста шудаанд 

(фармон аз тарафи Биржа пешниҳод карда мешавад); 

-амалиётҳои холис бо воситаҳои молиявӣ (фармон аз тарафи Биржа 

пешниҳод карда мешавад); 

- вориднамоӣ/хориҷнамоии воситаҳои молиявие, ки таъминот ба ҳисоб 

мераванд (фармон аз тарафи Биржа пешниҳод карда мешавад); 

-аҳдҳо бо воситаҳои молиявие, ки контрагентҳои онҳо зерҳисобро дар як 

депонент доранд (фармон аз тарафи депонент пешниҳод карда мешавад); 

- аҳдҳо бо воситаҳои молиявие, ки дар асоси қарори мақомоти давлатие, 

ки ваколати дахлдорро доро мебошанд ба қайд гирифта шудааст; 

-ворид намудани воситаҳои молиявӣ ба дорандаи номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ (фармон аз тарафи депонент пешниҳод карда 

мешавад); 

-хориҷ намудани воситаҳои молиявӣ аз дорандаи номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ (фармон аз тарафи депонент ва ё дар ҳолатҳои 

пешбинӣ намудани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи муштарии 
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депонент пешниҳод карда мешавад); 

-аҳдҳо, харид/фурўши саҳмияҳои ташкилотҳои молиявӣ, ки ба 

идоракунии боварӣ асосёфта, дар асоси қарори мақомоти ваколатдор дода 

шудааст (фармон аз тарафи депоненти идоракунандаи ба боварӣ асосёфта 

пешниҳод карда мешавад); 

-аҳдҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қоидаҳои 

мазкур пешбинӣ намудааст. 

127. Маҳфуздорандаи марказӣ бақайдгирии аҳдҳоро бо воситаҳои 

молиявие, ки дар он фиристонанда ва қабулкунандаи воситаҳои молиявӣ ҳамон 

як зерҳисоби дорандаи номиналӣ ба ҳисоб меравад, амалӣ намекунад. 

128. Пас аз гирифтани огоҳинома аз Биржа дар бораи кушода шудани 

савдоҳо, Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа маълумотро дар бораи воситаҳои 

молиявӣ, ки дар қисмати «асосӣ» ба ҳисоб гирифта шудаанд, ҳар як зерҳисобро 

бо аломати иловагии «зерҳисоби иштирокчии савдо» пешниҳод менамояд (бо 

дарназардошти хусусиятҳои дар сархати дуюм ва сеюми банди мазкур 

пешбинишуда). 

129. Дар маълумоте, ки аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа 

дода мешавад, танҳо маълумотро дар бораи он воситаҳои молиявие дарбар 

мегирад, ки онҳо дар огоҳиномаи Биржа дар бораи кушода шудани савдо 

пешбинӣ шудааст.   

130. Дар маълумоте, ки аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа 

дода мешавад, маълумот дар бораи воситаҳои молиявие, ки гардиши онҳо 

мутобиқи ҳуҷҷати мақомоти ваколатдори давлатӣ қатъ карда шудааст, мутобиқи 

ҳуҷҷатҳое, ки барориш, гардиш ва пардохти воситаҳои молиявии мазкурро ба 

танзим медарорад ва ё мутобиқи дигар ҳуҷҷатҳое, ки дар ихтиёри 

Маҳфуздорандаи марказӣ қарор доранд ва шаҳодат аз он медиҳанд, ки 

бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявии мазкур ғайриимкон мебошанд, 

дарбар намегирад. 

131. Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа маълумотро танҳо пас аз қабул 

намудани огоҳиномаи Биржа дар бораи пўшида шудани савдои рўзи гузашта ва 

таҳрири дурусти маълумотҳои дар ин огоҳинома мавҷудбуда, пешниҳод 

менамояд. 

132. Ҳангоми бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявие, ки гузаштани 

ҳуқуқи моликиятро ба саҳмия дар бар мегирад, ки онҳо аз тарафи фондҳои 

нафақавии захиравии кушода ва ташкилотҳо бароварда шудаанд ва дар натиҷаи 

онҳо саҳмияҳо бояд ба зерҳисоби ба номи ғайрирезидент кушодашуда гузаронида 

шаванд, Маҳфуздорандаи марказӣ бақайдгирии аҳди мазкурро бо воситаҳои 

молиявӣ қатъ менамояд. Бақайдгирии аҳди мазкур бо воситаҳои молиявӣ 

метавонад дар ҳолати аз тарафи депонент ва ё дигар шахси ваколатдор пешниҳод 

намудани ҳуҷҷате, ки бақайдгирии аҳдҳоро бо воситаҳои молиявии дар боло 

зикршуда ба танзим медарорад ва дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ карда шудааст, амалӣ карда шавад. 

133. Муқоиса намудани фармонҳо аз рўи аҳдҳо бо воситаи молиявӣ, ки 

барои бақайдгирии онҳо мутобиқи Қоидаҳои мазкур мавҷуд будани фармонҳои 
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муқобил талаб карда мешавад, амалӣ карда мешаванд. 

134. Дар рўзи қабули фармон, муқоисаи фармони мазкур бо фармонҳои 

пештар қабулшуда амалӣ карда мешавад. 

135. Фармони қабулшуда бо фармонҳои пештар қабулшуда вобаста ба 

зиёдшавии сана ва вақти қабули он муқоиса карда мешавад. 

136. Муқоисаи фармонҳо дар мувофиқа бо реквизитҳои зерин амалӣ 

карда мешавад: 

- санаи ҳисоббаробаркунӣ; 

-намуди аҳд ва ё намуди интиқол (муқоиса бо дарназардошти 

хусусиятҳои дар бандҳои 137-139 пешбинишуда амалӣ карда мешавад); 

-шакли аҳд (ҳангоми мавҷуд будани чунин реквизит дар фармон); 

муқоиса бо дарназардошти хусусиятҳои дар бандҳои 147 ва 148 муқарраршуда 

амалӣ карда мешавад; 

- зерҳисоби фиристонандаи воситаҳои молиявӣ; 

- зерҳисоби қабулкунандаи воситаҳои молиявӣ; 

- миқдори воситаҳои молиявӣ; 

- арзиши як воситаи молиявӣ; 

- маблағи аҳд; 

-реквизитҳои дигар, ки барои аҳдҳо ва амалиётҳои алоҳида заруранд, бо 

дарназардошти хусусиятҳои дар банди 148 пешбинишуда. 

137. Реквизити «намуди аҳд ва ё намуди интиқол» барои фармонҳо аз рўи 

шакли замимаҳои 5, 8, 8-1, 8-3 ва 10 ба Қоидаҳои мазкур муқоиса кардашуда 

баҳисоб меравад, агар намуди аҳд мувофиқат намояд. 

138. Реквизити «намуди аҳд» барои фармон аз рўи шакли замимаи 6 ба 

Қоидаҳои мазкур муқоисашуда ба ҳисоб меравад, агар яке аз шартҳои зерин 

дуруст бошад: 

-дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур «Фурўш» аст, дар 

фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур «Харид» мебошад; 

- дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизит мазкур «Харид» аст, дар 

фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур «Фурўш» мебошад; 

-дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур «Ҷойгирнамоӣ 

(фурўшанда)» аст, дар фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур 

«Ҷойгирнамоӣ (харидор)» мебошад; 

-дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур «Ҷойгирнамоӣ 

(харидор)» аст, дар фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур 

«Ҷойгирнамоӣ (фурўшанда)» мебошад; 

-ҳангоми муқоисанамоӣ мафҳуми реквизити мазкур «Пардохти пеш аз 

мӯҳлат (фиристонанда)». 

139. Реквизити «намуди аҳд» барои фармон аз рўи шакли замимаи 9 ба 

Қоидаҳои мазкур муқоисашуда ба ҳисоб меравад, агар яке аз шартҳои зерин 

дуруст бошад: 

-дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур «Вориднамоӣ-

эмитент» аст, дар фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур 

«Вориднамоӣ-депонент» мебошад; 
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- дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур «Вориднамоӣ-

депонент» аст, дар фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур 

«Вориднамоӣ-эмитент» мебошад; 

-дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур - «Баровардан-

эмитент» аст, дар фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур 

«Баровардан-депонент» мебошад; 

-дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур «Баровардан-

депонент» аст, дар фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур 

«Баровардан-эмитент» мебошад. 

140. Реквизити «намуди аҳд» барои фармонҳо аз рўи шакли замимаи 5 ба 

Қоидаҳои мазкур муқоиса кардашуда баҳисоб меравад, агар намуди аҳд 

мувофиқат намояд. 

141. Реквизити «намуди аҳд» барои фармон аз рўи шакли замимаи 8 ба 

Қоидаҳои мазкур муқоисашуда ба ҳисоб меравад, агар яке аз шартҳои зерин 

дуруст бошад: 

- дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур «Репо» аст, дар 

фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур «Репои баръакс» 

мебошад; 

-дар фармони қабулшуда, мафҳуми реквизити мазкур «Репои баръакс» 

аст, дар фармони пештар қабулшуда мафҳуми реквизити мазкур «Репо» 

мебошад. 

142. Реквизитҳои фармонҳои муқоисашавандаи дар поён овардашуда 

муқоиса карда намешавад: 

- реквизитҳои ҳуҷҷат-асос барои додани фармон; 

-номгўи санади меъёрии ҳуқуқӣ, ки риояи талаботи он ҳангоми 

бақайдгирии аҳди мазкур (амалиёт) зарур мебошад; 

- рақам ва санаи ҳуҷҷат, риояи талаботи санади меъёрии ҳуқуқӣ. 

143. Дар ҳолати мутобиқат накардани реквизитҳои фармони қабулшуда 

ба реквизитҳои фармонҳои пештар қабулшуда, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

фармони қабулшуда вазъи «Интизори муқобил»-ро медиҳад. 

144. Ҳангоми додани вазъи «Интизори муқобил» Маҳфуздорандаи 

марказӣ равон мекунад: 

-ба депоненте, ки фармони мазкурро додааст, ҳисоботи дахлдор дар бораи 

вазъи ин фармон аз рўи шакли замимаи 20-1 ба Қоидаҳои мазкур (минбаъд-

ҳисобот дар бораи вазъи фармон); 

-ба депоненте, ки ба сифати контрагент дар фармони қабулшуда ишорат 

шудааст, огоҳинома дар бораи аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабул шудани 

фармон аз рўи шакли 20-2 ба Қоидаҳои мазкур, дар ҳолате, ки агар аз тарафи 

депоненти мазкур фармон дар бораи қабул намудани чунин намуди огоҳинома аз 

рўи шакли замимаи 14-1 ба Қоидаҳои мазкур. 

145. Дар ҳолате, ки агар реквизити фармони қабулшуда ба реквизитҳои 

фармонҳои пештар қабулшуда мувофиқат кунад, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

ҳар ду фармон вазъи «Муқобил пайдо шуд»-ро медиҳад. 

146. Ҳангоми ба фармонҳое, ки санаи ба таъхиргузошташудаи 
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ҳисоббаробаркуниро доро мебошанд, додани вазъи «Муқобил пайдо шуд», 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба депонентҳое, ки чунин фармонҳоро додаанд, 

ҳисоботро дар бораи вазъи фармонҳои мазкур мефиристад. 

147. Дар рўзи ҳисоббаробаркунӣ, фармонҳо бо вазъи «Муқобил пайдо 

шуд» барои иҷро фиристода мешаванд. 

148. Ҳангоми пўшидани рўзи амалиётии Маҳфуздорандаи марказӣ ва 

мавҷуд будани фармонҳои иҷронашуда бо санаи ҷории ҳисоббаробаркунӣ, 

фармонҳои мазкур иҷронашуда ба ҳисоб мераванд, ба фиристонандаи фармон 

бошад, ҳисобот дар бораи иҷро нашудани фармон бо нишон додани сабабҳои 

иҷро нагардидани он фиристода мешавад. 

149. Амали моддаи мазкур нисбат ба аҳдҳо ва дигар амалиётҳо бо 

воситаҳои молиявӣ паҳн мегардад, тартиби иҷрои фармонҳо барои бақайдгирии 

онҳо дар бандҳои 170 - 172,190 – 265 ва 302 – 305 ба Қоидаҳои мазкур муқаррар 

карда шудаанд.  

150. Дар рўзи иҷрои фармон оиди бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои 

молиявӣ, ки аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабул шудааст (қабул намудани 

фармонҳои муқобил аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ) вай мавҷуд будани 

миқдори кофии воситаҳои молиявиро дар он қисмати зерҳисоби фиристонанда 

тафтиш менамояд, ки он ба хусусияти ин аҳд (амалиёт) мутобиқат мекунад. 

151. Ҳангоми натиҷаи манфӣ додани тафтиши дар боло зикргардида, 

Маҳфуздорандаи марказӣ аз иҷро намудани фармон (фармонҳои муқобили 

қабулшуда) оид ба бақайдгирии аҳдҳо (амалиётҳо) бо воситаҳои молиявӣ, 

мувофиқан аз бақайдгирии ин аҳд (амалиёт) даст мекашад. 

152. Ҳангоми натиҷаи мусбӣ додани тафтиши дар боло зикргардида, 

Маҳфуздорандаи марказӣ мутобиқи бандҳои 153-154 фармони (фармонҳои 

қабулшудаи муқобил) бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявиро иҷро 

менамояд, ҳамин тавр ин аҳдро (амалиёт) бақайд мегирад (бо дарназардошти 

хусусиятҳои дар бандҳои 384-389 Қоидаҳои мазкур пешбинишуда). 

153. Дар ҳолате, ки агар иҷрои фармон (фармонҳои муқобиле, ки аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабул карда шудааст) дар бораи бақайдгирии 

аҳдҳо (амалиётҳо) бо воситаҳои молиявӣ мутобиқи Қоидаҳои мазкур ва ё 

Қоидаҳои амалинамоии амалиётҳои бонкӣ ба зарурати интиқоли маблағ 

вобастагӣ надошта бошад, Маҳфуздорандаи марказӣ фармони мазкурро 

(фармонҳои мазкурро) бо роҳи интиқоли воситаҳои молиявӣ аз ҳамон қисмати 

зерҳисоби фиристонанда ба ҳамон қисмати зерҳисоби қабулкунанда, ки ба 

хусусияти ин аҳд (амалиёт) мувофиқат менамояд, иҷро менамояд. 

154. Дар ҳолате, ки агар иҷрои фармон (фармонҳои муқобиле, ки аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабул карда шудааст) дар бораи бақайдгирии 

аҳдҳо (амалиётҳо) бо воситаҳои молиявӣ мутобиқи Қоидаҳои мазкур ба зарурати 

интиқоли маблағ вобастагӣ дошта бошад, пас: 

-воситаҳои молиявиро аз қисмати зерҳисоби фиристонанда, ки ба намуди 

ин аҳд (амалиёт) мувофиқат мекунад, ба қисмати «ҳисоббаробаркунӣ»-и ҳамон 

зерҳисоб мефиристонад. 

155. Агар интиқоли маблағе, ки бо мақсади иҷрои фармони аз тарафи 
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Маҳфуздорандаи марказӣ қабулшуда (қабули фармони муқобил аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ) барои бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ иҷро 

карда нашуда бошад, Маҳфуздорандаи марказӣ воситаҳои молиявиро ба қисмати 

«ҳисоббаробаркунӣ»-и зерҳисоби фиристонанда ба ҳамон зерҳисоб интиқол 

(бармегардонад) медиҳад, ки аз онҳо ин воситаҳои молиявӣ барои ворид 

намудани ба қисмати «ҳисоббаробаркунӣ» бароварда шуда буданд ва аз иҷрои 

фармони мазкур (фармонҳои мазкур) мувофиқан аз бақайдигирии ин аҳд 

(амалиёт) даст мекашад. 

156. Агар интиқоли маблағе, ки бо мақсади иҷрои фармони аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ қабулшуда (қабули фармони муқобил аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ) барои бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ иҷро 

карда шуда бошад, Маҳфуздорандаи марказӣ фармони мазкурро (фармонҳои 

мазкурро) бо роҳи интиқоли воситаҳои молиявӣ ба қисмати 

«ҳисоббаробаркунӣ»-и зерҳисоби фиристонанда ба ҳамон қисмати зерҳисоби 

қабулкунанда, ки ба ин аҳд (амалиёт) мувофиқат мекунад, иҷро менамояд. 

157. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳисоботро дар бораи иҷро шудан ва ё иҷро 

нашудани фармон дар бораи бақайдгирии аҳдҳо (амалиётҳо) бо воситаҳои 

молиявӣ, ки дар бозори муташаккили Биржа баста шудаанд, мефиристонад. 

158. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳисоботро дар бораи аҳдҳои (амалиётҳои) 

бо воситаҳои молиявӣ бақайдгирифташуда ба депонентҳое мефиристад, ки 

зерҳисоби онҳо дар фармони иҷрошуда дар бораи бақайдгирии аҳдҳо 

(амалиётҳо) бо воситаҳои молиявӣ, ки дар бозори муташаккил баста шудаанд, 

дарҷ гардидаанд. 

159. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳисоботро дар бораи иҷро шудан ва ё иҷро 

нашудани фармон (фармонҳои муқобил) дар бораи бақайдгирии аҳдҳо 

(амалиётҳо) бо воситаҳои молиявӣ, ки дар бозори номуташаккил баста шудаанд, 

ба депоненте (ва ё муштарии депонент) мефиристонад, ки зерҳисоби он дар 

фармони мазкур пешбинӣ шудааст ва ё ба депонентҳо (ва ё муштариёни 

депонентҳо) мефиристонад, ки зерҳисоби онҳо дар фармони мазкур пешбинӣ 

шудаанд. 

160. Маҳфуздорандаи марказӣ ба бақайдгиранда ҳисоботро дар бораи 

амалиётҳои бақайдгирифташуда аз рўи зерҳисобе, ки дорои намуди «зерҳисоби 

эмитент барои эълон намудани коғазҳои қиматнок» ва ё «зерҳисоби эмитент 

барои эълони коғазҳои қиматноки харидашуда» мефиристад. 

161. Маҳфуздорандаи марказӣ ба бақайдгиранда ҳисоботро дар бораи 

амалиётҳои бақайдгирифташуда бо ҳуқуқи талабнамоӣ пешниҳод менамояд. 

162. Ҳангоми савдо Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро (фармони 

муқобил) оид ба бақайдгирии аҳдҳо (амалиётҳо) бо воситаҳои молиявӣ, ки дар 

бозори номуташаккил баста шудааст, иҷро намуда, ба Биржа огоҳиномаро дар 

бораи зиёдшавии миқдори воситаҳои молиявии дар зерҳисоби аломати иловагии 

«зерҳисоби иштирокчиёни савдо» баҳисоб гирифташударо мефиристонад. 

163. Тартиби бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки давлатӣ, ки аз 

тарафи Бонки миллии Тоҷикистон баровардашуда, мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 
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164. Тартиби бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки давлатӣ, ки аз 

тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баровардашуда, бо 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

165. Ҳангоми бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки давлатӣ, онҳо 

дар қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби қабулкунанда ба ҳисоб гирифта мешавад. 

166. Пас аз бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки давлатӣ, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба депонентҳое, ки аз рўи зерҳисоби онҳо бақайдгирии 

паҳннамоии коғазҳои қиматнок амалӣ карда шудаанд, ҳисоботро дар бораи 

бақайдгирии амалиётҳои паҳнамоии коғазҳои қиматноки давлатӣ мефиристад. 

167. Дар ҳолате, ки агар коғазҳои қиматноки давлатии паҳншуда ба 

зерҳисоб бо аломати иловагии «зерҳисоби иштироккунандагони савдо» ҳангоми 

савдо ба ҳисоб гирифта шуда бошад, Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа 

огоҳиномаро дар бораи зиёд шудани миқдори ин коғазҳои қиматнок дар 

зерҳисоби мазкур мефиристад.  

168. Бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ дар 

шакли зерин амалӣ карда мешавад: 

-бо пешакӣ ворид намудани коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ ба 

нигоҳдорандаи номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ (минбаъд-паҳннамоӣ бо 

вориднамоии пешакӣ); 

- пеш аз паҳннанмоии коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ бо вориднамоии 

пешакӣ депоненте, ки паҳннамоиро амалӣ намудааст ӯҳдадор аст, то оғози он 

коғазҳои қиматноки ғайридавлатиро ба нигоҳдории номиналии Маҳфуздорандаи 

марказӣ ба зерҳисоби эмитент барои баҳисобгирии коғазҳои қиматноки 

эълоншуда ворид намояд.      

Паҳннамоии воситаҳои молиявии дар зерҳисоби эмитент барои 

баҳисобгири коғазҳои қиматноки эълоншуда баҳисобгирифташуда, метавонад 

дар бозори муташаккил ва ё номуташаккил амалӣ карда шавад. 

169. Бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ бо 

вориднамоии пешакӣ дар бозори муташаккил, дар асоси фармон дар бораи 

бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявии аз тарафи Биржа пешниҳодшуда 

амалӣ карда мешавад. 

170. Бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ бо 

вориднамоии пешакӣ дар бозори ғайримуташаккил, дар асоси фармони 

дахлдори депонент ва ё фармонҳои муқобили депонентҳо амалӣ карда мешавад. 

171. Ҳангоми бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки 

ғайридавлатӣ бо вориднамоии пешакӣ аз қисмати «асосӣ»и зерҳисоби эмитент 

барои баҳисобгирии коғазҳои қиматноки эълоншуда бароварда мешавад ва ба 

қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби харидор ворид карда мешавад. 

172. Бақайдгирии паҳннамоии коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ 

бевориднамоии пешакӣ, метавонад дар асоси фармони депонент дар бораи 

бақайдгирии вориднамоии воситаҳои молиявӣ ба нигоҳдорандаи номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ амалӣ карда шавад (аз суратҳисоби шахсии эмитент аз 

рўи коғазҳои қиматноки эълоншуда ба феҳристи нигоҳдорандагони коғазҳо дар 

зерҳисоби харидор ба низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ) ва ё 
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баровардани воситаҳои молиявӣ аз нигоҳдории номиналии Маҳфуздорандаи 

марказӣ (аз зерҳисоб барои баҳисоб гирифтани коғазҳои қиматноки эълоншудаи 

эмитент ба низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ, ба суратҳисоби 

харидор дар феҳристи нигоҳдорадагони коғазҳои қиматнок). Тартиби 

бақайдгирии ворид намудани воситаҳои молиявӣ ба нигоҳдории номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ ва хориҷ намудани воситаҳои молиявӣ аз нигоҳдории 

номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ аз тарафи Қоидаҳои мазкур муқаррар 

карда мешавад. 

173. Пардохтнамоии воситаҳои молиявӣ аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ ба қайд гирифта мешавад: 

- бо амалинамоии интиқоли маблағ аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ; 

- бе амалинамоии интиқоли маблағ аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ. 

174. Ҳангоми сар задании санаи қатъгардии (санаи пардохт ва ё дигар сана) 

гардиши воситаҳои молиявӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё тарҳи 

барориш муқаррар карда шудааст, аҳдҳо бо чунин воситаҳои молиявӣ бақайд 

гирифта намешавад, ба истиснои интиқол ба дигар зерҳисобе, ки ба номи ҳамон 

як нигоҳдоранда кушода шудааст. Аз санаи қатъгардии (санаи пардохт ва ё дигар 

сана) гардиши воситаҳои молиявӣ, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё тарҳи 

барориш муқаррар карда шудааст, оғоз гардида тарофаҳо аз рўи воситаҳои 

молиявии мазкур аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ ситонида намешавад. 

175. На дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи бақайдгирии пардохти воситаҳои 

молиявӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ ба ҳамаи депонентҳо аз рўи зерҳисобҳое, ки 

ба онҳо пардохти воситаҳои молиявӣ бақайд гирифта шуда буд, огоҳиномаро дар 

бораи амалиёти бақайдгирифташуда мефиристад. 

176. Маҳфуздорандаи марказӣ Биржаро дар бораи бақайдгирии пардохти 

воситаҳои молиявӣ огоҳ менамояд. 

177. Баҳисобгирии пардохти коғазҳои қиматноки давлатӣ, ки аз тарафи 

Бонки миллии Тоҷикистон бароварда шудааст ва интиқоли маблағ ҳангоми 

пардохт, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 

мешавад. 

178. Баҳисобгирии пардохти коғазҳои қиматноки давлатӣ, ки аз тарафи 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шудааст ва интиқоли маблағ 

ҳангоми пардохт, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда 

мешавад. Дар асоси ҳуҷҷати аз ташкилоти баҳисобгиранда қабулшуда, ки 

баҳисобгирии пардохти коғазҳои қиматноки ғайридавлатиро аз рўи зерҳисоби 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба ташкилоти баҳисобгиранда тасдиқ менамояд, 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар рўзи қабули ҳуҷҷати мазкур баҳисобгирии 

коғазҳои қиматноки ғайридавлатиро амалӣ менамояд. Дар баробари ин, коғазҳои 

қиматноки ғайридавлатӣ аз ҳамаи зерҳисобҳо хориҷ карда мешаванд. 

179. Дар асоси ҳуҷҷати аз ташкилоти баҳисобгиранда қабулшуда, ки 

бақайдгирии пардохти воситаҳои молиявиро аз рўи ҳисоби Маҳфуздорандаи 

марказӣ ба ташкилоти баҳисобгиранда тасдиқ менамояд, Маҳфуздорандаи 

марказӣ дар рўзи қабули ҳуҷҷати мазкур бақайдгирии пардохти воситаҳои 

молиявиро амалӣ менамояд. Дар баробари ин, воситаҳои молиявӣ аз ҳамаи 
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зерҳисобҳо бароварда мешаванд. 

180. Гузаронидани маблағ ба ҳисобҳои нигоҳдорандагони воситаҳои 

молиявӣ ҳангоми пардохт намудани воситаҳои молиявӣ, аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ танҳо дар ҳолати ба ҳисоби бонкии Маҳфуздорандаи 

марказӣ ба ташкилоти баҳисобгиранда ва ё бонки хизматрасонанда гузаронидани 

маблағ амалӣ карда мешавад. 

181. Ҳисоббаробаркунии маблағе, ки бояд ҳангоми пардохти воситаҳои 

молиявӣ интиқол дода шавад, инчунин таъсиси руйхати нигоҳдорандагони 

воситаҳои молиявие, ки ҳуқуқи гирифтани маблағро ҳангоми пардохти воситаҳои 

молиявӣ доранд, аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ мутобиқи усули 

муқаррарнамудаи ташкилоти баҳисобгиранда, ки маблағро ҳангоми пардохти 

воситаҳои молиявӣ ба ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ ба ташкилоти 

баҳисобгиранда ва ё бонки хизматрасонанда мегузаронад  ва ё мувофиқи шарти 

барориши воситаи молиявии мазкур, амалӣ карда мешавад. 

182. Дар санаи аз тарафи тарҳи барориши коғазҳои қиматноки 

ғайридавлатӣ муқаррарнамудаи пардохти қисмии пеш аз мӯҳлат, 

Маҳфуздорандаи марказӣ аз қисмати «асосӣ» ба қисмати «пардохти пеш аз 

мӯҳлат» миқдори воситаҳои молиявии аз тарафи тарҳи барориш 

муқарраршударо мегузаронад. 

183. Дар асоси ҳуҷҷати аз ташкилоти баҳисобгиранда қабулшуда, ки 

бақайдгирии пардохти қисмии пеш аз мӯҳлати воситаҳои молиявиро аз рўи 

ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ ба ташкилоти баҳисобгиранда тасдиқ 

менамояд, Маҳфуздорандаи марказӣ дар рўзи қабули ҳуҷҷати мазкур воситаҳои 

молиявиро аз ҳамаи зерҳисобҳои қисмати «пардохти пеш аз мӯҳлат» мебарорад. 

184. Дар ҳолате, ки тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё тарҳи барориш 

ҳатман пардохти қисмии пеш аз мӯҳлати воситаҳои молиявиро пешбинӣ 

намояд, депонент ӯҳдадор аст дар қисмати «асосӣ»-и ҳамаи зерҳисобҳо миқдори 

барои пардохти қисмии пеш аз мӯҳлати зарурии воситаҳои молиявиро таъмин 

намояд. 

185. Ҳангоми таъсис додани рўйхати воситаҳои молиявӣ дар қисмати 

«пардохти пеш аз мӯҳлат», ба рӯйхати нигоҳдорандагони воситаҳои молиявӣ дар 

қисмати «пардохти пеш аз мӯҳлат» шахсе ворид карда мешавад, ки ба номи вай 

зерҳисоб кушода шудааст. 

186. Дар асоси ҳуҷҷати аз ташкилоти баҳисобгиранда қабулшуда, ки 

бақайдгирии пардохти пеш аз мӯҳлати коғазҳои қиматноки ғайридавлатиро аз 

рўи ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ ба ташкилоти баҳисобгиранда тасдиқ 

менамояд, Маҳфуздорандаи марказӣ дар рўзи қабули ҳуҷҷати мазкур амалиёти 

пардохти коғазҳои қиматноки ғайридавлатиро бо роҳи аз ҳамаи қисматҳо хориҷ 

намудан, бақайд мегирад. 

187. Дар ҳолате ки агар коғазҳои қиматноки ғайридавлатии пардохтшуда 

аз зерҳисоб бо аломати иловагии «зерҳисоби иштирокчиёни савдо» ҳангоми 

савдо хориҷ шуда бошад, пас Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа огоҳиномаро 

дар бораи кам шудани миқдори чунин коғазҳои қиматнок дар зерҳисоби мазкур 

мефиристад. 
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188. Амали бандҳои 188-191 бақайдгирии харид/фурўши саҳмияҳо бо роҳи 

обунашавӣ, бақайдгирии бадастории коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки 

миллии Тоҷикистон дар музоядаи касбии Бонки миллӣ ва баргашта фурўхтани 

чунин коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин 

бақайдгирии харид/фурўши саҳмияҳои ташкилоти молиявӣ, ки ба идоракунии 

ба боварӣ асосёфта дар асоси қарори мақомоти ваколатдор дода шудааст, паҳн 

намегардад. 

189. Бақайдгирии харид/фурўши воситаҳои молиявӣ аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси фармонҳои муқобили дахлдори депонентҳо, 

фармони депонент ва ё фармони Биржа амалӣ карда мешавад. 

190. Тартиби интиқоли маблағ ҳангоми бақайдгирии харид/фурўши 

воситаҳои молиявӣ дар савдоҳои касбии Биржа басташуда, бо ҳуҷҷатҳои дохилии 

Биржа ва ё мувофиқи шартномаи байни Биржа ва Маҳфуздорандаи марказӣ 

басташуда муқаррар карда мешавад. 

191. Ҳангоми бақайдгирии харид/фурўши воситаҳои молиявӣ, онҳо аз 

қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби фиристонанда ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби 

қабулкунанда гузаронида мешавад. 

192. Маҳфуздорандаи марказӣ дар мӯҳлати як рўзи корӣ пас аз қабул 

намудани маълумот оиди шартҳои дар дархости аъзои бозори фондӣ, ки 

ташаббускори гузаронидани обунашавӣ (минбаъд-шартҳои обунашавӣ) мебошад, 

ба Биржа огоҳиномаро дар бораи розигӣ ва ё рад кардани шартҳои обунашавӣ 

мефиристонад. 

193. Дар ҳолати рад кардани мувофиқанамоии шартҳои обунашавӣ, 

Маҳфуздорандаи марказӣ амалӣ менамояд: 

-тафтиши аризаҳои аз тарафи Биржа воридшаванда вобаста ба 

бадастории саҳмияҳо оид ба мувофиқатнамоӣ ба талаботи аз тарафи шартҳои 

обунашавӣ муқаррашуда; 

- бақайдгирии аҳдҳое, ки бо воситаи обунашавӣ баста шудаанд. 

194. Маҳфуздорандаи марказӣ тафтиши аризаҳои аз тарафи Биржа 

воридшавандаро вобаста ба бадастории саҳмияҳо оид ба мувофиқатнамоӣ ба 

талаботи аз тарафи шартҳои обунашавӣ муқаррашуда амалӣ менамояд. 

195. Аз рўи натиҷаи тафтиши дархостҳо, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

дархостҳои вазъи муносибро мегузорад ва дар бораи ин Биржаро мутобиқи 

шартҳои зерин огоҳ менамояд: 

-агар зерҳисоби дар дархост дарҷгардида вазъеро дошта бошад, ки он аз 

вазъи «кушода» фарқ кунад, пас ба ин дархост вазъи «зерҳисоби нодуруст» дода 

мешавад; 

-агар дар реквизитҳои зерҳисоби дар дархост дарҷшуда, реквизитҳои 

зерҳисоби барои пур кардан ҳатмӣ мавҷуд набошад, пас ба дархост вазъи 

«реквизитҳои нодурусти қабулкунанда» дода мешавад; 

-агар яке аз шартҳои дар поён овардашуда риоя карда нашавад, пас ба 

дархост вазъи «ба шарти обунашавӣ мувофиқат намекунад» дода мешавад; 

-арзиши умумии саҳмияҳои дар дархости мазкур ва дар дархостҳои 

пештар аз рўи зерҳисобҳо қабулшуда, дарҷшуда, ки дар реквизитҳои онҳо РМА 
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ҳамчун зерҳисоби дар дархости мазкур дарҷшуда, пешбинӣ шудааст, 

маҳдудиятҳои аз тарафи шартҳои обунашавӣ гузошташударо мегузарад; 

- арзиши умумии саҳмияҳои дар дархости мазкур ва дар дархостҳои 

пештар аз руи зерҳисобҳо қабулшуда, дарҷшуда, ки дар реквизитҳои онҳо РМА 

ҳамчун зерҳисоби дар дархости мазкур дарҷшуда, пешбинӣ шудааст, 

маҳдудиятҳои аз тарафи шартҳои обунашавӣ гузошташударо мегузарад; 

- дар ҳолате, ки агар дархости қабулшуда ба дигар шартҳои аз тарафи 

шартҳои обунашавӣ гузошташуда мувофиқат накунад, ба дархост вазъи «ба 

шартҳои обунашавӣ мувофиқат намекунад» дода мешавад; 

-дар ҳолате, ки агар дархост ба ягон сархати аз якум то чорум 

номбаршудаи банди мазкур мувофиқат накунад ва ба шартҳои обунашавӣ 

мувофиқат кунад, пас Маҳфуздорандаи марказӣ ба дархост вазъи «муқоиса 

шудааст»-ро медиҳад. 

196. Дар ҳолати гирифтани огоҳинома аз Биржа дар бораи он ки дархост 

бекор карда шудааст, пас Маҳфуздорандаи марказӣ ба дархост вазъи «бекор 

карда шудааст»-ро медиҳад ва дар бораи ин ба Биржа ҳисоботро мефиристонад. 

197. Дар ҳолате, ки агар ба дархост вазъи «бекор карда шудааст» дода 

шуда бошад, пас дархости мазкур аз гурўҳи дархостҳое, ки реквизитҳои онҳо бо 

реквизитҳои дархостҳои нав воридшуда муқоиса карда мешаванд, хориҷ карда 

мешавад. 

198. Маҳфуздорандаи марказӣ аз қабул ва тафтиш намудани дархостҳои 

Биржа дар ҳолатҳои зерин даст мекашад: 

- шартҳои обунашавӣ бо Маҳфуздорандаи марказӣ мувофиқа карда 

нашудааст; 

-ҳангоми қабул намудани дархост то ва ё пас аз давраи ҷамъомарии 

дархостҳо барои бадастории саҳмияҳо бо воситаи обунашавӣ; 

-ҳангоми қабул намудани дархосте, ки дар он номгўи воситаи молиявие, 

ки дар шартҳои обунашавӣ пешбинӣ нашудааст, мавҷуд бошад; 

- дар ҳолатҳое, ки агар дархост аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ 

қабулшуда татфтиш карда нашавад. 

199. Маҳфуздорандаи марказӣ аз рўи дархости Биржа, агар ин дар 

шартҳои обунашавӣ пешбинӣ шуда бошад, ба Биржа реквизитҳои зерҳисоби 

харидорони саҳмияҳоро, ки дар дархостҳо бо вазъи «муқоиса карда шудааст» 

дарҷ гардидаанд, мутобиқи руйхати дар ҳуҷҷатҳои дохилии Биржа дарҷшуда, бо 

Маҳфуздорандаи марказӣ мувофиқашуда ва гузаронидани обунашавӣ барои 

саҳмияҳои ба танзимдароранда пешниҳод менамояд. 

200. Бақайдгирии аҳдҳои бо воситаи обунашавӣ басташуда, аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси феҳристи фармонҳо дар бораи бақайдгирии 

аҳдҳои бо воситаи обунашавӣ басташуда, ки аз Биржа гирифта шудааст, амалӣ 

карда мешавад. 

201. Биржа ба Маҳфуздорандаи марказӣ феҳристи аҳдҳои бо воситаи 

обунашавӣ басташударо дар давраи ҳисоббаробаркунии дар шартҳои обунашавӣ 

пешбинишуда мефиристад. 

202. Дар рўзи иҷрои фармонҳои дар феҳристбудаи аз тарафи 
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Маҳфуздорандаи марказӣ қабулшуда, вай мавҷуд будани воситаҳои молиявиро 

дар қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби фиристонанда дар он миқдоре тафтиш 

менамояд, ки он барои иҷрои ҳамаи фармонҳои дар феҳрист мавҷудбуда кофӣ 

мебошад. 

203. Дар ҳолати натиҷаи манфӣ додани тафтиши зикргардида, 

Маҳфуздорандаи марказӣ аз иҷро намудани ҳамаи фармонҳои дар феҳрист 

мавҷудбуда  дар бораи бақайдгирии аҳдҳое, ки бо воситаи обунашавӣ 

басташудаанд даст мекашад. 

204. Дар ҳолати натиҷаи мусбӣ додани тафтиши мазкур Маҳфуздорандаи 

марказӣ фармонҳои дар феҳрист дарҷгардидаро иҷро менамояд. 

205. Дар ҳолате, ки агар иҷрои фармони дар феҳрист дарҷгардида бо 

зарурати интиқоли маблағ вобаста набошад, Маҳфуздорандаи марказӣ фармони 

мазкурро бо роҳи интиқоли воситаҳои молиявӣ аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби 

фиристонанда ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби қабулкунанда иҷро менамояд. 

206. Дар ҳолати иҷрои фармони дар феҳрист дарҷгардида (фармонҳои 

дар феҳрист дарҷгардида) бо зарурати интиқоли маблағ вобаста бошад, пас 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-воситаҳои молиявиро аз рўи ҳар як фармонҳо аз қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисоби фиристонанда ба қисмати «ҳисоббаробаркунӣ»-и ҳамон зерҳисоб 

интиқол медиҳад; 

-ин фармонҳоро аз рўи реквизитҳои бонкии фиристонандагони маблағ ба 

гурўҳҳо ҷудо менамояд ва маблағро за рўи ҳар як гурўҳи бавуҷудомадаи ин 

фармонҳо (бо дарназардошти хусусиятҳои дар банди 209 пешбинишуда) 

мефиристад. 

207. Агар интиқоли маблағи дар сархати дуюми банди 208 пешбинишуда 

иҷро нашуда бошад, пас Маҳфуздорандаи мазкур воситаҳои молиявиро аз руи 

ҳар як фармони ба гуруҳи фармонҳо воридшаванда, аз қисмати 

«ҳисоббаробаркунӣ»-и зерҳисоби фиристонанда ба қисмати «асосӣ»-и ҳамон 

зерҳисоб интиқол (бар мерагрдонад) медиҳад ва аз иҷрои ҳамаи фармонҳои ба ин 

гуруҳ воридшаванда даст мекашад. 

208. Агар интиқоли маблағи дар сархати дуюми банди 208 дарҷгардида 

иҷро шуда бошад, пас Маҳфуздорандаи марказӣ ҳар як фармонро, ки ба гуруҳи 

фармонҳо дохил мешавад бо роҳи интиқоли воситаҳои молиявӣ аз қисмати 

«ҳисоббаробаркунӣ»-и зерҳисоби фиристонанда ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби 

қабулкунанда иҷро мекунад. 

209. Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷро шудан ва 

ё иҷро нашудани фармонҳои дар феҳрист дарҷгардида пешниҳод менамояд. 

210. Маҳфуздорандаи марказӣ ба депонентҳое, ки зерҳисоби онҳо дар 

фармонҳои иҷрошуда дарҷ гардидааст (аз ҳисоби фармонҳои дар феҳрист 

пешбинишуда) ҳисоботро дар бораи аҳдҳои бақайдгирифташуда пешниҳод 

менамояд. 

211. Бақайдгирии бадастории коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки 

миллии Тоҷикистон дар музоядаи махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ ва 

баргашта фурўхтани ин гуна коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки миллии 
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Тоҷикистон, Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси фармони муқобили дахлдори 

Бонки миллии Тоҷикистон ва депонент-иштирокчии музоядаи 

махсусгардонидашудаи Бонки мазкур амалӣ карда  мешавад. 

212. Маълумот дар бораи депонентҳое, ки ҳуқуқи иштирок намудан дар 

музоядаи махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ доранд, ба Маҳфуздорандаи 

марказӣ аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. 

213. Ҳангоми бақайдгирии коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки миллии 

Тоҷикистон дар музоядаи махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ, коғазҳои 

қиматнок аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби фурушанда ба қисмати «музояда»-и 

зерҳисоби Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар суратҳисоби шахсӣ кушода 

шудааст, гузаронида мешавад. 

214. Ҳангоми бақайдгирии фурўши баръакси коғазҳои қиматнок аз 

тарафи Бонк миллии Тоҷикистон, ки аз тарафи онҳо дар музоядаи 

махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ ба даст оварда шудааст, коғазҳои қиматнок 

аз қисмати «музояда»-и зерҳисоби Бонки миллии Тоҷикистон ба қисмати 

«зерҳисоби асосии харидор (ҳамон депоненте, ки ба сифати фурўшанда ҳангоми 

бақайдгирии бадстории коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон дар 

музоядаи махсусгардонидашудаи Бонки миллии Тоҷикистон баромад мекард)» 

гузаронида мешавад. 

215. Ҳангоми иҷро накардани ӯҳдадориҳо аз тарафи депонент оид ба 

хариди баръакси коғазҳои қиматнок аз Бонки миллии Тоҷикистон, ки дар 

музоядаи махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ ба даст оварда шудааст: 

-Бонки миллии Тоҷикистон ба Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро дар 

шакли дар замимаи 8-2 ба Қоидаҳои мазкур мефиристонад; 

-Маҳфуздорандаи марказӣ мутобиқи фармони Бонки миллии Тоҷикистон 

коғазҳои қиматнокро аз қисмати «музояда»-и зерҳисоби Бонки милии 

Тоҷикистон ба қисмати «асосӣ»-и ҳамон зерҳисоб мегузаронад ва ба Бонки 

миллии Тоҷикистон ва депонент ҳисоботро дар бораи гузаронида шудани 

коғазҳои қиматнок мефиристонад; 

- интиқоли маблағ ҳангоми иҷро намудани амалҳои дар сархати дуюми 

банди мазкур пешбинишуда аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ амалӣ карда 

намешавад. 

216. Коғазҳои қиматноке, ки дар қисмати «музояда»-и зерҳисоби Бонки 

милии Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд, наметавонанд то лаҳзаи 

бақайдгирии фурўши баръакси ин коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки миллии 

Тоҷикистон ва ё то лаҳзаи бақайдгирии иҷро накардани ӯҳдадориҳо аз тарафи 

депонент оид ба хариди баръакси ин коғазҳои қиматнок аз Бонки миллии 

Тоҷикистон предмети аҳдҳои гражданӣ-ҳуқуқӣ гарданд. 

217. Маҳфуздорандаи марказӣ бақайдгирии фурўши баръакси коғазҳои 

қиматнокро аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон, ки онҳоро дар музоядаи 

махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ ба даст овардааст ва бақайдгирии иҷро 

накардани ӯҳдадориҳо аз тарафи депонент оид ба хариди баръакси коғазҳои 

қиматнок аз Бонки миллии Тоҷикистон, ҳангоми мавҷуд набудани ҳодисаи 

бақайдгирифташуда, оиди бадастории коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки 
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миллии Тоҷикистон дар музоядаҳои махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ, рад 

менамояд. 

218. Тартиби иваз намудани ӯҳдадории Бонки миллии Тоҷикистон оид ба 

фурўши баръакси коғазҳои қиматнок, ки дар музоядаи махсусгардонидашудаи 

Бонки миллии Тоҷикистон ба даст оварда шудааст ва ивазшавии ӯҳдадории 

депонент оид ба хариди баръакси коғазҳои қиматнок аз тарафи Бонки миллии 

Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

219. Санаи фурўши баръакси коғаҳои қиматнок аз тарафи Бонки миллии 

Тоҷикистон, ки дар музоядаи махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ ба даст оварда 

шудааст, муқаррар карда намешавад: 

- дар давраи қатънамоии бақайдгирии аҳдҳо бо коғазҳои қиматноке, ки 

тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё тарҳи барориши коғазҳои қиматнок 

муқаррар карда шудааст; 

-дертар аз санаи қатъгардии бақайдгирии аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок 

(танҳо нисбати он коғазҳои қиматноке, ки муҳлати муайяни гардишро доро 

мебошанд). 

220. Ҳангоми таъсис додани руйхати нигоҳдорандагони коғазҳои қиматнок 

ва мавҷуд будани коғазҳои қиматнок дар қисмати «музояда»-и зерҳисоби Бонки 

миллии Тоҷикистон дар руйхати нигоҳдорандагони коғазҳои қиматнок депоненте 

ворид карда мешавад, ки ба сифати фурўшанда ҳангоми бақайдгирии бадастории 

коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон дар музоядаи 

махсусгардонидашудаи Бонки миллӣ баромад намудааст.  

221. Бақайдгирии амалиёти репо, ки бо усули «мустақим» амалӣ карда 

мешавад, аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси фармонҳои муқобили 

дахлдори депонентҳо, фармони депонент ва ё фармони Биржа татбиқ карда 

мешавад. 

222. Ҳангоми бақайдгирии кушодашавии амалиёти репо, воситаҳои 

молиявӣ аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби фурўшанда ба қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисоб харидор гузаронида мешавад. 

223. Ҳангоми бақайдгирии пўшидашавии амалиёти репо, воситаҳои 

молиявӣ аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби фурўшанда ба қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисоб харидор гузаронида мешавад. Дар баробари ин, Маҳфуздорандаи 

марказӣ хусусиятҳои кушодашавӣ/пўшидашавии амалиёти мазкури репоро 

муқоиса намекунад. 

224. Иштирокчиёни амалиёти репо ҳуқуқ доранд мӯҳлат ва ё дигар 

хусусиятҳои амалиёти репоро иваз намоянд. Тағйироти хусусиятҳои амалиёти 

репо аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ бақайд гирифта намешавад. 

225. Воситаҳои молиявие, ки ҳангоми кушодашавии амалиёти репо ба 

даст оварда шудаанд, метавонанд предмети аҳдҳо баромад намоянд. 

226. Санаи пўшидашавии амалиёти репо наметавонад муқаррар карда 

шавад: 

-дар давраи қатънамоии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявие, ки 

тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё тарҳи барориши воситаҳои молиявӣ 

муқаррар карда шадаанд; 
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-дертар аз санаи бекоршавии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ 

(танҳо барои воситаҳои молиявие, ки муҳлати муайяни гардишро доро 

мебошанд). 

227. Бекорнамоии руйхати нигоҳдорандагони воситаҳо ва мавҷуд будани 

амалиёти нопўшидаи репо бо воситаҳои молиявӣ, ба руйхати нигоҳдорандагони   

воситаҳои молиявӣ, харидор ворид карда мешавад. 

228. Бақайдгирии амалиёти репо, ки бо роҳи «автоматӣ» амалӣ карда 

мешавад, аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси фармони Биржа иҷро 

карда мешавад. 

229. Ҳангоми бақайдгирии кушодашавии амалиёти репо, воситаҳои 

молиявӣ аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби фурўшанда ба қисмати «репо»-и 

зерҳисоби харидор гузаронида мешавад. 

230. Ҳангоми бақайдгирии пўшидашавии амалиёти репо, воситаҳои 

молиявӣ аз қисмати «репо»-и зерҳисоби харидор ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби 

фурўшанда гузаронида мешавад. 

231. Ҳангоми бақайдгирии иҷро нашудани амалиёти репо, воситаҳои 

молиявӣ аз қисмати «репо»-и зерҳисоби харидор ба қисмати «асосӣ»-и ҳамон 

зерҳисоб гузаронида мешавад. 

232. Воситаҳои молиявие, ки дар қисмати «репо» ба қайд гирифта 

шудаанд, наметавонанд предмети аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок то лаҳзаи 

бақайдгирии амалиёти пўшидашавӣ ва ё иҷро накардани репо, ба ҳисоб равад. 

233. Маҳфуздорандаи марказӣ бақайдгирии амалиёти пўшидашавӣ ва ё 

иҷро нашудани репоро ҳангоми мавҷуд набудани амалиёти 

бақайдгирифташудаи кушодашавӣ, рад менамояд. 

234. Тартиби иваз намудани хусусияти амалиёти репо бо ҳуҷҷатҳои 

дохилии Биржа муқаррар карда мешавад. 

235. Санаи пўшидашавии амалиёти репо наметавонад муқаррар карда 

шавад: 

-дар давраи қатънамоии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявие, ки 

тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва ё тарҳи барориши воситаҳои молиявӣ 

муқаррар карда шудаанд; 

- дертар аз санаи бекоршавии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ 

(танҳо барои воситаҳои молиявие, ки муҳлати муайяни гардишро доро 

мебошанд). 

236. Бекорнамоии руйхати нигоҳдорандагони воситаҳо ва мавҷуд будани 

амалиёти нопўшидаи репо бо воситаҳои молиявӣ, ба руйхати нигоҳдорандагони 

воситаҳо фурўшандаи воситаи молиявӣ ворид карда мешавад. 

237. Бақайдгирии бавуҷудоии ҳуқуқи гарав аз рўи воситаҳои молиявӣ, 

қатъгардии ҳуқуқи гарав аз рўи воситаҳои молиявӣ, инчунин иҷро накардан ва ё 

ба таври дахлдор иҷро накардани ўҳдадории аз тарафи гарав таъминшуда, аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси фармонҳои муқобили дахлдори 

депонент-гаравгузоранда ва депонент-гаравгиранда ва ё фармони депоненте, ки 

депонент ҳам барои гаравгузоранда ва ҳам барои гаравгиранда ба ҳисоб меравад.  

238. Ҳангоми бақайдгирии бавуҷудоӣ, қатъгардӣ ва иҷро нагардидани 
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гарав, интиқоли маблағ аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ амалӣ карда 

намешавад. 

239. Ҳангоми бақайдгирии бавуҷудоии гарав, воситаҳои молиявӣ аз 

қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби гаравгузоранда ба қисмати «гарав»-и зерҳисоби 

гаравгузоранда гузаронида мешавад. 

240. Ҳангоми бақайдгирии бавуҷудоии гарав, воситаҳои молиявӣ аз 

қисмати «гарав»-и зерҳисоби гаравгузоранда ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби 

гаравгузоранда гузаронида мешавад. 

241. Ҳангоми бақайдгирии иҷро накардани гарав, воситаҳои молиявӣ аз 

қисмати «гарав»-и зерҳисоби гаравгузоранда ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби 

гаравгиранда гузаронида мешавад. 

242. Санаи қатъгардии гарав наметавонад муқаррар карда шавад: 

-дар давраи қатънамоии гардиши воситаҳои молиявӣ, тибқи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии мақомоти ваколатдор ва ё тарҳи барориши воситаҳои 

молиявӣ; 

- дертар аз санаи бекоршавии гардиши воситаҳои молиявӣ (танҳо барои 

воситаҳои молиявие, ки муҳлати муайяни гардишро доро мебошанд) 

243. Воситаҳои молиявӣ, ки предмети гарав ба ҳисоб мераванд, 

метавонанд ба дигар воситаҳои молиявӣ мутобиқи созишнома байни 

гаравгузоранда ва гаравгиранда иваз карда шаванд. Дар баробари ин депоненти 

гаравгузоранда ва ё депоненти гаравгиранда ба Маҳфуздорандаи марказӣ 

фармонро барои бақайдгирии қатъгардии гарави пештар бақайдгирифташуда ва 

барои бақайдгирифтани бавуҷудоии гарави нав пешниҳод менамоянд. 

244. Депонентҳо ҳуқуқ доранд гаравро пеш аз муҳлати дар шартнома 

пешбинишуда қатъ намоянд ва ё гаравро қисман қатъ намоянд. Дар баробари ин 

депоненти гаравгузоранда ва ё депоненти гаравгиранда ба Маҳфуздорандаи 

марказӣ фармонро барои бақайдгири қатъгардии гарав пешниҳод менамоянд. 

245. Ҳангоми тартиб додани рўйхати нигоҳдорандагони воситаҳои молиявӣ 

барои санаи муайян оиди гузаронидани маҷлиси умумии саҳмдорон ва ё бо дигар 

мақсадҳо ва мавҷуд будани сарбории воситаҳои молиявӣ аз рўи гарав, ба руйхати 

нигоҳдорандагони воситаҳои молиявӣ гаравгузоранда ворид карда мешавад. 

246. Бақайдгирии бавуҷудоӣ, қатъгардӣ ва иҷро накардани сарбории 

воситаҳои молиявӣ аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси фармони 

муқобили дахлдори депоненти соҳибмулк ва депоненти шахси манфиатдор ва ё 

фармони депонент амалӣ карда мешавад. 

247. Ҳангоми бақайдгирии бавуҷудоӣ, қатъгардӣ ва иҷро накардани 

сарбории воситаҳои молиявӣ интиқоли маблағ аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ амалӣ карда намешавад. 

248. Ҳангоми бақайдгирии бавуҷудоии воситаҳои молиявӣ, воситаҳои 

молиявӣ аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби соҳибмулк ба қисмати «сарборӣ»-и 

зерҳисоби соҳибмулк гузаронида мешавад. 

249. Ҳангоми бақайдгирии қатъгардии воситаҳои молиявӣ, воситаҳои 

молиявӣ аз қисмати «сарборӣ»-и зерҳисоби соҳибмулк ба қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисоби соҳибмулк гузаронида мешавад. 
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250. Ҳангоми бақайдгирии иҷро накардани воситаҳои молиявӣ, воситаҳои 

молиявӣ аз қисмати «сарборӣ» -и зерҳисоби соҳибмулк ба қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисоби шахси манфиатдор гузаронида мешавад. 

251. Санаи қатъгардии сарборӣ наметавонад муқаррар карда шавад: 

- дар давраи қатънамоии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ, 

тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти ваколатдор ва ё тарҳи барориши 

воситаҳои молиявӣ; 

- дертар аз санаи бекоршавии бақайдгирии аҳдҳо бо воситаҳои молиявӣ 

(танҳо барои воситаҳои молиявие, ки муҳлати муайяни гардишро доро 

мебошанд) 

252. Воситаҳои молиявӣ, ки предмети сарборӣ ба ҳисоб мераванд, 

метавонанд ба дигар воситаҳои молиявӣ мутобиқи созишнома байни соҳибмулк 

ва шахси манфиатдор иваз карда шаванд. Дар баробари ин ба Маҳфуздорандаи 

марказӣ фармонҳо барои бақайдгирии қатъгардии сарбории пештар 

бақайдгирифташуда ва бавуҷудоии сарбории нав пешниҳод менамоянд. 

253. Депонентҳо ҳуқуқ доранд фармонҳоро барои бақайдгирии 

қатъгардии сарборӣ пеш аз муҳлати дар шартнома (ҳангоми мавҷуд будан) 

пешбинишуда ва ё қисман қатъгардии сарборӣ пешниҳод намоянд. 

254. Маҳфуздорандаи марказӣ бақайдгирии қатъгардӣ ва ё иҷро 

накардани сарборӣ ҳангоми мавҷуд набудани бавуҷудоии сарбории 

бақайдгирифташудаи дахлдорро амалӣ намекунад. 

255. Ҳангоми тартиб додани руйхати нигоҳдорандаи воситаҳои молиявӣ 

дар санаи мувофиқ барои гузаронидани маҷлиси умумии саҳмдорон ва ё дигар 

мақсадҳо ва мавҷуд будани сарбории воситаҳои молиявӣ ба рўйхати 

нигоҳдорандагони воситаҳои молиявӣ, соҳибмулки воситаҳои молиявӣ ворид 

карда мешавад. 

256. Бақайдгирии интиқоли воситаҳои молиявӣ дар асоси фармонҳои 

муқобили дахлдори депоненти қабулкунанда ва депоненти фиристонанда, 

фармони депонент ва ё қарори мақомоти давлатӣ, ки чунин ҳуқуқро тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон доро шудааст, амалӣ карда мешавад. 

257. Фармон дар бораи бақайдгирии интиқол метавонад аз тарафи 

муштарии депонент, ки бо Маҳфуздорандаи марказӣ шартномаро дар бораи 

хизматрасонии муштарии депонент бастааст, дода шавад. 

258. Бақайдгирии интиқол, дар ҳолати интиқоли воситаҳои молиявӣ аз як 

дорандани номиналӣ ба дигараш ва ё ҳангоми бастани аҳдҳое, ки тартиби 

бақайдгирии онҳо дар Қоидаҳои мазкур пешбинӣ нашудааст/ва ё ба 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мухолифат намекунад, амалӣ карда 

мешавад. 

259. Масъулият барои мутобиқати амалиётҳои интиқолии бақайдгиранда 

ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи депонент вогузор карда 

шудааст. 

260. Интиқол бе амалинамоии интиқоли маблағ бақайд гирифта мешавад. 

261. Маҳфуздорандаи марказӣ бақайдгирии намудҳои зерини интиқолро 

амалӣ менамояд: 
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-интиқоли асосӣ-интиқоли воситаҳои молиявӣ аз қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисоби фиристонанда ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби қабулкунанда 

мебошад. Дар ҳолате, ки агар зерҳисоби фиристонанда зерҳисоби эмитент аз рўи 

коғазҳои қиматноки эълоншуда ба ҳисоб равад, зерҳисоби қабулкунанда бошад 

зерҳисоби эмитент аз рўи коғазҳои қиматноки эълоншуда ба ҳисоб наравад, пас 

депонентҳо якҷоя бо фармон ба Маҳфуздорандаи марказӣ мактубро бо 

асосноккунии зарурати бақайдгирии интиқоли воситаҳои молиявӣ пешниҳод 

менамояд; 

-интиқол ҳангоми иваз шудани дорандаи номиналӣ-интиқоли воситаҳои 

молиявӣ аз ҳамаи қисматҳои зерҳисобҳои фиристонанда ба зерҳисоби дахлдори 

қабулкунанда мебошад (бо дарназардошти хусусиятҳои аз тарафи банди 262 

пешбинишуда). Ҳангоми бақайдгирии ин намуди интиқол ҳуқуқи 

гаравгузоранда, ҳуқуқи шахсе, ки ба фоидаи вай сарборӣ амалӣ карда шудааст, 

инчунин ҳуқуқи фурўшанда, ки дар натиҷаи кушода шудани амалиёти репо ба 

вуҷуд омадааст, ки он ба таври «автоматӣ» амалӣ карда мешавад, дар зерҳисоби 

фирситонанда бекор карда мешавад ва ба зерҳисоби қабулкунанда бақайд 

гирифта мешавад; 

-интиқол аз рўи қисматҳо-интиқоли воситаҳои молиявӣ аз қисмати 

зерҳисоби равонкунанда дар фармон дарҷгардида ба қисмати зерҳисоби 

қабулкунандаи дар фармон дарҷгардида мебошад. Фармон дар бораи 

бақайдгирии ин гуна интиқол метавонад танҳо дар ҳолати зарурати ислоҳнамоии 

хатогиҳои пештар содиршуда пешниҳод карда шавад. Ҳангоми пешниҳоди 

фармон барои бақайдгирии чунин интиқол, депонент ӯҳдадор аст, мактубро бо 

шарҳи зарурати ин гуна интиқол пешниҳод намояд. Мактуб бояд аз тарафи шахс 

мутобиқи кортҳо бо намунаҳои имзоҳо ва нақши мўҳрҳои ин депонент, имзо 

гузошта шуда бо мӯҳр тасдиқ карда шавад. 

262. Ҳангоми қабул намудани фармон аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ барои бақайдгири интиқол, ҳангоми иваз намудани дорандаи 

номиналии воситаҳои молиявӣ, ки нисбати онҳо ҳабс гузошта шудааст, 

Маҳфуздорандаи марказӣ иҷрои чунин фармонро рад мекунад ва ба 

депонент/депонентҳо (муштарии депонент/муштариёни депонентҳо) ҳисоботро 

оид ба иҷро нагардидани фармон бо нишон додани сабабаҳои чунин иҷро 

накардан пешниҳод менамояд. 

263. Пас аз бақайдгирии интиқоли воситаҳои молиявӣ ҳангоми иваз 

намудани дорандаи номиналӣ ва мавҷуд будани воситаҳои молиявӣ дар 

қисматҳои «блокнамоӣ», «репо», «гарав», «сарборӣ», «идоракунии ба боварӣ 

асосёфта», «дороии асосӣ» ва ё «ҳаққи кафилӣ»-и зерҳисоби фиристонанда, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба шахсони манфиатдор (ба мақомоти судӣ, мақомоти 

тафтишотӣ, гаравгиранда, шахси манфиатдор, мақомоти ваколатдор, Биржа ва ба 

дигарон) огоҳиномаи дахлдорро дар бораи иваз шудани зерҳисоби нигоҳдоранда 

мефиристонад. 

264. Бақайдгирии ворид намудани воситаҳои молиявӣ ба дорандаи 

номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ (минбаъд-ворид намудани воситаҳои 

молиявӣ) аз рўи ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ ба ташкилоти баҳисобгиранда 
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амалӣ карда мешавад. 

265. Бақайдгирии вориднамоии воситаҳои молиявӣ ва ё баровардани 

воситаҳои молиявӣ дар асоси фармони депонент ва ё муштарии депонент, ки ба 

Маҳфуздорандаи марказӣ шартномаро оид ба хизматрасонии муштарии 

депонент бастааст, амалӣ карда мешавад. 

266. Фармон дар бораи бақайдгирии вориднамоии воситаҳои молиявӣ ва ё 

баровардани воситаҳои молиявӣ, аз рўи шакли замимаи 3 аз Қоидаҳои мазкур 

(барои воситаҳои молиявие, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бароварда шудаанд) ва ё аз рўи шакли дар замимаи 4 ба Қоидаҳои мазкур 

пешниҳод карда мешавад. 

267. Зарурати интиқоли маблағҳо барои пардохти воситаҳои молиявӣ 

ҳангоми бақайдгирии вориднамоии воситаҳои молиявӣ ва ё баровардани 

воситаҳои молиявӣ, бо фармони депонент муқаррар карда мешавад. 

268. Зарурати пардохти ҷуброни хароҷоти Маҳфуздорандаи марказӣ 

ҳангоми бақайдгирии вориднамоии воситаҳои молиявӣ ва ё баровардани 

воситаҳои молиявӣ мутобиқи қонунгузории давлате, ки мувофиқи он воситаҳои 

молиявӣ бароварда шудааст ва ё қоидаҳои ташкилоти баҳисобгирандае, ки дар он 

суратҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ барои ба ҳисоб гирифтани чунин 

воситаҳои молиявӣ, кушода шудааст, муқаррар карда мешавад. 

269. Ҳангоми тартиб додани руйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ дар 

санаи муайян ва мавҷуд будани воситаҳои молиявӣ дар қисмати «дар роҳ», ба 

рўйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ шахсе ворид карда мешавад, ки ба номи 

вай зерҳисоб кушода шудааст. 

270. Маҳфуздорандаи марказӣ барои аз тарафи ташкилоти 

баҳисобгиранда вайрон карда шудани муҳлати иҷрои фармонҳо барои 

бақайдгирии вориднамоии воситаҳои молиявӣ ва ё баровардани воситаҳои 

молиявӣ, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, 

масъулиятро бар душ намегирад. 

271. Депоненте, ки аз иҷозатнома маҳрум шудааст ва ё қарорро дар бораи 

ихтиёрона супоридани иҷозатнома оид ба фаъолияти брокерӣ ва дилерӣ дар 

бозори коғазҳои қиматнок бо ҳуқуқи бурдани ҳисобҳои муштариён ба сифати 

дорандаи номиналӣ қабул намудааст, пеш аз пешниҳод намудани фармон дар 

бораи баровардани воситаҳои молиявӣ бе мавҷуд будани фармони дахлдори 

муштарии худ, ба Маҳфуздорандаи марказӣ пешниҳод менамояд: 

-фармон дар шакли муайяннамудаи бақайдгиранда барои кушодани 

суратҳисоби шахсӣ дар низоми феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок; 

- ҳуҷҷатҳое, ки аз тарафи муштарии депонент ҳангоми кушодани 

суратҳисоби шахсӣ дар низоми баҳисобгирии депонент пешниҳод шудааст; 

-ҳуҷҷатҳое, ки ба муштарӣ равон шудани огоҳинома оид ба зарурати 

пешниҳоди фармон барои баровардани воситаҳои молиявие, ки ба зерҳисоби 

муштарии мазкур ба ҳисоб гирифта шуда буданд тасдиқ менамоянд, инчунин 

ҳуҷҷатҳое, ки тасдиқ менамоянд, ки аз санаи равон намудани огоҳинома зиёда аз 

90 рўз гузаштааст ва ё муштарӣ дар ҷои истиқомат вуҷуд надорад; 

-мактуби ҳамроҳикунандаи дорои маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳо ва 
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фармонҳои пешниҳодшуда барои кушодани суратҳисоби шахсӣ дар низоми 

феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок, аз он ҷумла рақамҳо, санаҳо ва дигар 

реквизитҳо. 

272. Маҳфуздорандаи марказӣ дар муҳлати се рўзи тақвимӣ аз санаи 

гирифтани ҳуҷҷатҳои дар банди 269 пешбинишуда, ба бақайдгиранда фармонро 

оид ба кушодани суратҳисоби шахсӣ ба муштарии депонент ба системаи 

феҳристи дорандагони коғазҳои қиматнок мефиристонад. 

273. Ба фармони дар банди 272 пешбинишуда, ҳуҷҷатҳои дар сархати 

дуюми банди 269 пешбинишуда замима карда мешавад. 

274. На дертар аз рўзе, ки баъд аз рўзи қабули ҳуҷҷат аз бақайдигранда дар 

бораи тасдиқи иҷро кардан/иҷро накардани фармони Маҳфуздорандаи марказӣ 

оид ба кушодани суратҳисоби шахсӣ ба муштарии депонент дар системаи 

феҳристи нигоҳдорандагони коғаҳои қиматнок меояд, Маҳфуздорандаи марказӣ 

ба депонент огоҳиномаи дахлдор ва нусхаи ҳисоботи бақайдгирандаро дар бораи 

кушода шудани суратҳисоби шахсӣ мефиристонад. 

275. Депонет ҳуқуқ дорад, фармонро дар бораи баровардани воситаҳои 

молиявӣ бе мавҷудияти фармони дахлдори муштарии худ, танҳо пас аз 

гирифтани нусхаи ҳисоботи бақайдгиранда дар бораи кушода шудани 

суратҳисоби шахсӣ аз Маҳфуздорандаи марказӣ, барорад. 

276. Депоненте, ки аз иҷозатнома маҳрум шудааст ва ё қарорро дар бораи 

ихтиёрона супоридани иҷозатнома оид ба фаъолияти брокерӣ ва дилерӣ дар 

бозори коғазҳои қиматнок бо ҳуқуқи бурдани ҳисобҳои муштариён ба сифати 

дорандаи номиналӣ қабул намудааст, ба Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро 

дар бораи ворид намудани воситаҳои молиявии мутобиқи қонунгузории дигар 

давлатҳое, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон фарқ мекунад, бе мавҷудияти фармони 

дахлдори муштарии худ бо дарназардошти шартҳои зерин пешниҳод менамояд: 

-пешниҳоди фармон барои ворид намудани воситаҳои молиявии аз 

тарафи давлатҳо баровардашуда, ки онҳо аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ 

барои хизматрасонӣ қабул шудаанд, бе маҳдудият амалӣ карда мешавад; 

-пешниҳоди фармон барои ворид намудани воситаҳои молиявии аз 

тарафи давлатҳо баровардашуда, ки онҳо аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ 

барои хизматрасонӣ қабул шудаанд, пас аз қабул шудани чунин воситаҳои 

молиявӣ барои хизматрасонӣ тибқи тартиботи дар бандҳои 92-96 пешбинишуда 

амалӣ карда мешавад; 

-воситаҳои молиявие, ки мувофиқи қонунгузории дигар давлатҳо, ки аз 

Ҷумҳурии Тоҷикистон фарқ мекунанд, бароварда шудаанд, метавонад ба 

зерҳисобе, ки вазъи «муштарии аз даст рафта»-ро доро мебошанд, ворид карда 

шавад. 

277. Бо қонунгузории давлате, ки мувофиқи он барориши коғазҳои 

қиматнок амалӣ карда шудааст ва ё бо қоидаҳои ташкилоти баҳисобгиранда 

метавонад талабот оид ба пардохти ҷамъовариҳо (андози давлатҳои хориҷӣ, 

ҷамъовариҳо, комиссияҳои ташкилотҳои баҳисобгиранда) ҳангоми бақайдгирии 

вориднамоии воситаҳои молиявӣ ва ё хориҷ намудани воситаҳои молиявӣ 

муқаррар карда шавад. 
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278. Ҳисоббаробаркунии маблағи пулие, ки барои пардохти ҷамъовариҳо 

талаб карда мешавад, мувофиқи реквизитҳои фармонҳо, намуди аҳдҳо ва усули аз 

тарафи ташкилоти баҳисобгиранда қабулшуда, инчунин дигар хусусиятҳо амалӣ 

карда мешавад. 

279. Бақайдгирии ворид намудани воситаҳои молиявӣ ва ё хориҷ 

намудани воситаҳои молиявӣ бо пардохти ҷамъовариҳо дар ҳолатҳои зерин 

амалӣ карда мешавад: 

- мавҷуд будани миқдори кофии маблағ дар ҳисоби бонкии депоненти 

фармонро бароварда, барои пардохти ҷамъовариҳо; 

-ва ё аз тарафи муштарии депонент пардохт намудани ҳисобҳои аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ ба ин муштарии депонент пешниҳодшуда, ва 

аз он ҷумла дарбаргирандаи маблағ барои ҷуброни хароҷот оид ба пардохти 

ҷамъовариҳо. 

280. Тартиби бақайгирии вориднамоии воситаҳои молиявӣ ва ё хориҷ 

намудани воситаҳои молиявӣ бо пардохти ҷамъовариҳо бо тартиби дар бандҳои 

41-44 пешбинишудаи Қоидаҳои мазкур ҳаммонанд мебошанд. 

281. Ворид намудани воситаҳои молиявӣ бо интиқоли маблағ, танҳо дар 

сурати ворид намудани воситаҳои молиявии ба рўйхати дахлдори воситаҳои 

молиявӣ воридкардашуда, ки бо фармони Директори Маҳфуздорандаи марказӣ 

ва ё шахси ивазкунандаи вай тасдиқ шуда, дар сомонаи интернетии 

Маҳфуздорандаи марказӣ нашр карда шуда, бақайд гирифта мешавад. 

282. Дар асоси фармони барои иҷро қабулкардашуда оид ба бақайдгирии 

вориднамоии воситаҳои молиявӣ бо интиқоли маблағ, Маҳфуздорандаи марказӣ 

мавҷуд будани миқдори кофии маблағро барои бақайдгирии вориднамоии 

воситаҳои молиявӣ дар ҳисоби дахлдори бонкии депонент, тафтиш менамояд. 

283. Ҳангоми кофӣ набудани маблағ дар ҳисоби бонкии депонент, 

Маҳфуздорандаи марказӣ иҷрои фармонро рад мекунад ва ба депонент 

ҳисоботро оид ба иҷро нагардидани фармон дар бораи бақайдгирии 

вориднамоии воситаҳои молиявӣ бо интиқоли маблағ мефиристонад. 

284. Ҳангоми мавҷуд будани миқдори кофии маблағ дар ҳисоби дахлдори 

бонкии депонент, Маҳфуздорнади марказӣ интиқоли маблағро аз ҳисоби депонет 

ба ҳисоби «тарнзитӣ» амалӣ менамояд. 

285. На дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи интиқоли маблағ ба ҳисоби 

«транзитӣ» меояд, Маҳфуздорандаи марказӣ фармони дахлдорро барои 

бақайдгирии вориднамоии воситаҳои молиявӣ ба ташкилоти баҳисобгиранда, ки 

фармонро додааст, мефиристонад, инчунин ҳисоботи дахлдор дар бораи вазъи 

фармон низ фиристода мешавад. 

286. Дар асоси ҳуҷҷати аз ташкилоти бақайдгиранда қабулшуда, ки иҷро 

нашудани фармонро дар бораи бақайдгирии ворид намудани воситаҳои молиявӣ 

бо интиқоли маблағи Маҳфуздорандаи марказиро тасдиқ мекунад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар рўзи қабули ҳуҷҷати мазкур: 

- интиқоли маблағро аз ҳисоби «транзитӣ» ба ҳисоби бонкии депонент 

амалӣ менамояд; 

-ба депонент ҳисоботро оид ба иҷро нагардидани фармон дар бораи 
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бақайдгирии ворид намудани воситаҳои молиявӣ бо интиқоли маблағ, бо нишон 

додани сабабҳо мефиристад. 

287. Дар асоси ҳуҷҷати аз ташкилоти бақайдгиранда қабулшуда, ки иҷро 

шудани фармони Маҳфуздорандаи марказӣ ва баровардани маблағи дахлдорро 

аз ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ, тасдиқ мекунад, Маҳфуздорандаи марказӣ 

дар рўзи қабули чунин ҳуҷҷат: 

-воситаҳои молиявиро ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисобе, ки дар фармони 

депонент пешбинӣ шудааст, ворид менамояд; 

- аз ҳисоби «транзитӣ» маблағро мебарорад; 

- агар воситаҳои молиявӣ ба зерҳисоб бо аломати иловагии «зерҳисоби 

иштирокчии савдо» ворид карда шуда бошад, пас Маҳфуздорандаи марказӣ 

ҳангоми савдо, Биржаро дар бораи зиёд шудани миқдори ин воситаҳои молиявӣ 

дар зерҳисоби мазкур огоҳ менамояд; 

- ба депонент ҳисоботро оид ба иҷрои фармон мефиристад. 

288. Хориҷ намудани воситаҳои молиявӣ бо интиқоли маблағ танҳо дар 

сурати хориҷ намудани воситаҳои молиявии ба руйхати дахлдори воситаҳои 

молиявӣ воридкардашуда, ки бо фармони Директори Маҳфуздорандаи марказӣ ва 

ё шахси ивазкунандаи вай тасдиқ шуда, дар сомонаи интернетии Маҳфуздорандаи 

марказӣ нашр карда шуда, бақайд гирифта мешавад. 

289. Дар асоси фармони барои иҷро қабулкардашуда оид ба бақайдгирии 

хориҷнамоии воситаҳои молиявӣ бо интиқоли маблағ, Маҳфуздорандаи марказӣ 

мавҷуд будани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисоби фиристонандаи воситаҳои молиявӣ, тафтиш менамояд. 

290. Ҳангоми кофӣ набудани воситаҳои молиявӣ, Маҳфуздорандаи 

марказӣ иҷрои фармонро дар бораи бақайдгирии хориҷнамоии воситаҳои 

молиявӣ бо интиқоли маблағ рад мекунад ва ба депонент ҳисоботро оид ба иҷро 

нагардидани фармон бо нишон додани сабабхои иҷро накардан мефиристонад. 

291. Ҳангоми мавҷуд будани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ, 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-воситаҳои молиявиро аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби дар фармони 

депонент дарҷшуда, ба қисмати «дар роҳ»-и ҳамон зерҳисоб ворид менамояд; 

-на дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи интиқоли воситаҳои молиявӣ ба 

суратҳисоби «дар роҳ» меояд, фармони дахлдорро ба ташкилоти баҳисобгиранда, 

ба депоненте, ки фармонро додааст, ҳисоботи дахлдорро дар бораи вазъи фармон 

мефиристад. 

292. Дар асоси ҳуҷҷати аз ташкилоти бақайдгиранда қабулшуда, ки иҷро 

нашудани фармонро дар бораи бақайдгирии хориҷнамоии воситаҳои молиявӣ бо 

интиқоли маблағи Маҳфуздорандаи марказӣ, тасдиқ мекунад, Маҳфуздорандаи 

марказӣ дар рўзи қабули чунин ҳуҷҷат: 

- воситаҳои молиявиро аз қисмати «дар роҳ»-и зерҳисоби дар фармони 

депонент дарҷшуда, ба қисмати «асосӣ»-и ҳамон зерҳисоб ворид менамояд; 

- агар воситаҳои молиявӣ ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоб бо аломати 

иловагии «зерҳисоби иштирокчии савдо» ворид карда шуда бошад, пас 

Маҳфуздорандаи марказӣ ҳангоми савдо, Биржаро дар бораи зиёд шудани 
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миқдори ин воситаҳои молиявӣ дар зерҳисоби мазкур огоҳ менамояд; 

-ба депонент ҳисоботро оид ба иҷро нагардидани фармон дар бораи 

бақайдгирии хориҷнамоии воситаҳои молиявӣ бо интиқоли маблағ бо нишон 

додани сабабҳои иҷро нашудан мефиристад. 

293. Дар асоси ҳуҷҷати аз ташкилоти бақайдгиранда қабулшуда, ки иҷро 

нашудани фармонро дар бораи бақайдгирии хориҷнамоии воситаҳои молиявӣ бо 

интиқоли маблағи Маҳфуздорандаи марказӣ, тасдиқ мекунад, Маҳфуздорандаи 

марказӣ: 

-воситаҳои молиявиро аз зерҳисоби фиристонандаи воситаҳои молиявии 

дар фармон оид ба бақайдгирии хориҷнамоии воситаҳои молияви бо интиқоли 

маблағи депонент дарҷ гардида, ворид менамояд; 

- маблағро ба ҳисоби дахлдори бонкии депонент мегузаронад; 

- ба депонет ҳисоботро дар бораи иҷрои фармон мефиристонад. 

294. Бақайдгирии блокнамоии воситаҳои молиявӣ ва аз блок баровардани 

воситаҳои молиявӣ ба зерҳисоб дар асоси фармоне, ки аз тарафи депонент дар 

шакли дар замимаи 7 ба Қоидаҳои мазкур муқарраршуда, фармони Биржа ва ё 

қарори мақомоти давлатие, ки дорои ваколат оид ба гузоштани ҳабс ба 

воситаҳои молиявӣ ва ё блокнамоии воситаҳои молиявӣ мебошад, амалӣ карда 

мешавад. 

295. Бақайдгирии блокнамоӣ ва аз блок озоднамоӣ бе интиқоли маблағ 

амалӣ карда мешавад. Бақайдгири блокнамоӣ дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда 

мешавад: 

-блокнамоии пеш аз савдоии воситаҳои молиявӣ барои таъмини 

ӯҳдадориҳои иштирокчиёни савдои биржавӣ, ки ҳангоми фурўши воситаҳои 

молиявӣ дар бозори муташаккил ба вуҷуд меояд (зарурати блокнамоии пеш аз 

савдои воситаҳои молиявӣ бо ҳуҷҷатҳои дохилии Биржа муқаррар карда мешавад); 

-гузоштани ҳабс ба воситаҳои молиявӣ ва ё блокнамоии воситаҳои 

молиявӣ аз тарафи мақомоти давлатие, ки дорои ваколат оид ба гузоштани ҳабс 

ба воситаҳои молиявӣ ва ё блокнамоии воситаҳои молиявӣ мебошад; 

-блокнамоии воситаҳои молиявӣ барои таъмини ӯҳдадориҳои 

иштирокчиёни савдои биржавии дар назди Биржа бавуҷудомада. 

296. Воситаҳои молиявие, ки дар зерҳисоб блок карда шудааст, ба 

истиснои блокнамоӣ бо қарори мақомоти давлатие, ки дорои ваколат оид ба 

гузоштани ҳабс ба воситаҳои молиявӣ ва ё блокнамоии воситаҳои молиявӣ 

мебошад, бояд то санаи қатъгардии гардиши воситаҳои молиявӣ аз блок озод 

карда шаванд (барои воситаҳои молиявие, ки муҳлати муайяни гардишро доро 

мебошанд). 

297. Бақайдгирии блокнамоии пеш аз савдоии воситаҳои молиявӣ дар 

асоси фармони дахлдори депонент амалӣ карда мешавад. 

298. Бақайдгирии аз блок озоднамоии пеш аз савдоии воситаҳои молиявӣ 

дар асоси фармони дахлдори Биржа амалӣ карда мешавад. 

299. Ҳангоми тартиб додани рўйхати дорандагони коғазҳои қиматнок ва 

мавҷуд будани воситаҳои молиявӣ дар зерҳисоби қисмати «савдоӣ», ба рўйхати 

дорандагони коғазҳои қиматнок шахсе ворид карда мешавад, ки ба номи вай 
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зерҳисоби мазкур кушода шудааст. 

300. Бақайдгирии блокнамоии пеш аз савдоии воситаҳои молиявӣ дар 

асоси фармони дахлдори депонент амалӣ карда мешавад. 

301. Дар асоси фармон, Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷуд будани миқдори 

воситаҳои молиявиро дар қисмати «асосӣ»-и зерҳисобе, ки дар фармон дарҷ 

гардидааст, тафтиш менамояд.   

302. Ҳангоми мавҷуд набудани миқдори воситаҳои молиявӣ дар қисмати 

«асосӣ»-и зерҳисоби дар фармон дарҷгардида, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

депонент ҳисоботро оид ба иҷро нагардидани фармон бо нишон додани сабабҳои 

фармон мефиристонад. 

303. Ҳангоми мавҷуд будани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар 

қисмати «асоси»-и зерҳисоби дар фармон дарҷгардида, Маҳфуздорандаи 

марказӣ: 

-аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби дар фармон дарҷгардида ба қисмати 

«савдо»-и зерҳисоби дар фармон дарҷгардида воситаҳои молиявиро мегузаронад; 

- ба депонент ҳисоботро оид ба иҷрои фармон мефиристад; 

-ба Биржа маълумотро оид ба воситаҳои молиявии ба қисмати «савдо» 

воридшуда мефиристад. 

304. Дар асоси фармони Биржа барои бақайдгирии амалиёти аз блок 

озоднамоии воситаҳои молиявӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷудияти миқдори 

кофии воситаҳои молиявиро дар қисмати «савдо»-и дар фармон дарҷшуда 

тафтиш менамояд. 

305. Ҳангоми мавҷуд набудани миқдори воситаҳои молиявӣ дар қисмати 

«савдо»-и зерҳисоби дар фармон дарҷгардида, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

Биржа ҳисоботро оид ба иҷро нагардидани фармон бо нишон додани сабабҳои 

фармон мефиристонад 

306. Ҳангоми мавҷуд будани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар 

қисмати «савдо»-и зерҳисоби дар фармони депонент дарҷгардида, 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-воситаҳои молиявиро аз қисмати «савдо»-и зерҳисоби дар фармон 

дарҷшуда, ба қисмати «асосӣ»-и ҳамон зерҳисоб ворид менамояд; 

- ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷрои фармон мефиристад; 

- ба депонент ҳисоботро оид ба амалиёти бақайдгирифташуда 

мефиристонад. 

307. Бақайдгирии блокнамоӣ ва аз блок озоднамоии воситаҳои молиявӣ 

аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ аз рўи асосҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

-тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қабули қарори мақомоти давлатӣ ва шахси мансабдоре, ки дорои ваколати 

гузоштани ҳабсро ба воситаҳои молиявӣ ва ё блокнамоии воситаҳои молиявӣ 

дорад; 

-ва ё фармони депонент дар бораи бақайдгирии воситаҳои молиявие, ки 

қарори мақомоти ваколатдор ва ё мақомоти давлатиро иҷро мекунад, ки он 

дорои ваколати гузоштани ҳабсро ба воситаҳои молиявӣ ва ё блокнамоии 

воситаҳои молиявӣ мебошад. 
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308. Тартиби пешниҳод намудани қарор ва ваколати шахсоне, ки ба 

Маҳфуздорандаи марказӣ қарорро пешниҳод намудаанд, мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад. 

309. Қарор дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

-реквизитҳои воситаҳои молиявие, ки дар Қарор дарҷ гардидаанд, иҷозат 

намедиҳанд, ки воситаи молиявӣ якхел мушаххас карда шавад; 

-реквизитҳои дорандаи воситаҳои молиявии дар Қарор пешбинишуда 

иҷозат намедиҳанд, ки дорандаи воситаҳои молиявӣ якхел мушаххас карда 

шаванд; 

- ҷараёнҳоеро, ки иҷрои Қарорро иҷозат медиҳанд, муайян намудан 

ғайриимкон аст. 

310. Дар ҳолате, ки агар Қарор бо сабабҳои дар банди 309 пешбинишуда 

иҷро карда нашавад, Маҳфуздорандаи марказӣ ба мақомоте, ки Қарорро 

баровардааст, барои гирифтани тавсия муроҷиат менамояд. 

311. Дар ҳолати мавҷуд будани маълумот дар бораи воситаҳои молиявӣ, 

дорандаи воситаи молиявӣ ва миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар низоми 

баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ, ки мувофиқи онҳо иҷрои Қарор 

имконпазир аст, Маҳфуздорандаи марказӣ блокнамоии воситаҳои молиявиро 

мутобиқи Қарор амалӣ менамояд. 

312. Дар ҳолате, ки агар дар низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи 

марказӣ маълумот дар бораи шахсе мавҷуд набошад, ки воситаҳои молиявии он 

бояд блок карда шавад, Маҳфуздорандаи марказӣ мақомотро, ки Қарорро 

баровардааст, дар бораи ин хабар медиҳад  ва ба вай маълумотро дар бораи 

депонентҳое, ки дар доираи суратҳисоби шахсии онҳо зерҳисобҳо бо намуди 

«дорандаи номиналӣ» кушода шудааст ва ё дар бораи зерҳисобҳое, ки дар он 

маълумот дар бораи соҳибмулки воситаҳои молиявӣ мавҷуд нест, пешниҳод 

менамояд. 

313. Ҳангоми бақайдгирии блокнамоӣ, воситаҳои молиявӣ аз қисмати 

«асосӣ» ба қисмати «блокнамоӣ»-и зерҳисобе, ки мутобиқи Қарор ва ё депоненти 

дар фармон дарҷгардида муқаррар шудааст, гузаронида мешавад. Дар ҳолати 

мавҷуд набудани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар қисмати «асосӣ», 

Маҳфуздорандаи марказӣ мунтазам хориҷнамоии миқдори норасоии воситаҳои 

молиявиро аз қисматҳои «асосӣ» (танҳо дар ҳолати рад кардани бақайдгирии 

хориҷнамоӣ аз нигоҳдории номиналии Маҳфуздорандаи марказии ташкилотҳои 

баҳисобгиранда), «сарборӣ», «гарав», «ҳақки кафолатӣ» ва «савдо» амалӣ 

менамояд. Ҳангоми блокнамоии воситаҳои молиявӣ, ки ба қисмати «сарборӣ», 

«гарав», «ҳақки кафолатӣ» ва «савдо» ба қайд гирифта шудаанд, Маҳфуздорандаи 

марказӣ огоҳиномаро ба шахсони манфиатдор (гаравгиранда, шахси манфиатдор 

ва ё Биржа) дар бораи блокнамоии воситаҳои молиявӣ мефиристонад. 

314. Дар ҳолате, ки агар воситаҳои молиявии блок кардашуда барои 

иҷрои Қарор кофӣ набошад, Маҳфуздорандаи марказӣ мақомотро, ки Қарорро 

баровардааст, дар бораи ин хабар медиҳад ва ба вай маълумотро дар бораи 

депонентҳое, ки дар доираи суратҳисоби шахсии онҳо зерҳисобҳо бо намуди 

«дорандаи номиналӣ» кушода шудааст ва ё дар бораи зерҳисобҳое, ки дар он 
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маълумот дар бораи соҳибмулки воситаҳои молиявӣ мавҷуд нест, пешниҳод 

менамояд. 

315. Ҳангоми бақайдгирии амалиёти блокнамоии воситаҳои молиявӣ 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

- на дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи бақайдгирии амалиёти блокнамоӣ 

меояд, дар бораи ин мақомотеро, ки Қарорро баровардааст, хабар менамояд; 

- на дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи бақайдгирии амалиёти блокнамоӣ 

меояд, дар бораи ин депонентеро, ки аз рўи зерҳисоби он блокнамоии воситаҳои 

молиявӣ бақайд гирифта шудааст, огоҳ менамояд; 

-агар воситаҳои молиявӣ аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоб бо аломати 

иловагии «зерҳисоби иштирокчиёни савдо» бароварда шуда бошад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ҳангоми савдо, Биржаро дар бораи кам шудани 

миқдори воситаҳои молиявӣ дар зерҳисоби мазкур огоҳ менамояд. 

316. Ҳангоми бақайдгирии аз блок озоднамоӣ, воситаҳои молиявӣ аз 

қисмати «блокнамоӣ» ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоб гузаронида мешавад. 

317. Ҳангоми бақайдгирии амалиёти аз блок озоднамоии воситаҳои 

молиявӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

- на дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи бақайдгирии амалиёти аз блок 

озоднамоӣ меояд, дар бораи ин мақомотеро, ки Қарорро баровардааст, хабар 

менамояд; 

- на дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи бақайдгирии амалиёт оид ба аз блок 

озоднамоӣ меояд, бақайдгирандаро дар бораи ин огоҳ менамояд, дар ҳолате, ки 

агар аз блок озоднамоӣ аз рўи ин коғазҳои қиматноки эмиссионӣ амалӣ шуда 

бошад, ки муҳлати гардиши онҳо гузаштааст ва аз тарафи эмитент ӯҳдадорӣ оид 

ба пардохти онҳо иҷро карда нашудааст, ба ҳуқуқи талабнамоӣ аз рўи коғазҳои 

қиматноки мазкур аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ идентификатор муайян 

карда шудааст; 

- на дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи бақайдгирии амалиёт оид ба аз блок 

озоднамоӣ меояд, дар бораи ин депонентеро, ки аз рўи зерҳисоби он аз блок 

озоднамоии воситаҳои молиявӣ бақайд гирифта шудааст, огоҳ менамояд; 

- агар воситаҳои молиявӣ аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоб бо аломати 

иловагии «зерҳисоби иштирокчиёни савдо» бароварда шуда бошад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ҳангоми савдо, Биржаро дар бораи зиёд шудани 

миқдори воситаҳои молиявӣ дар зерҳисоби мазкур огоҳ менамояд. 

318. Дар рўзи иштироки фармони депонент барои бақайдгирии 

блокнамоӣ ва ё аз блок озоднамоии воситаҳои молиявӣ аз рўи қабули Қарор, 

тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи 

мақомоти давлатӣ ва ё шахси мансабдоре, ки дорои ваколати дахлдор мебошад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба депонент ҳисоботро дар бораи амалиёти 

бақайдгирифташуда мефиристад. 

319. Дар ҳолати аз тарафи Мафҳуздорандаи марказӣ гирифтани Қарор ва 

ё фармон барои блокнамоии воситаҳои молиявии пештар блокшуда, 

Маҳфуздорандаи марказӣ блокнамоии иловагии воситаҳои молиявии мазкурро 

бақайд мегирад. 
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320. Дар ҳолати аз тарафи Мафҳуздорандаи марказӣ гирифтани Қарор ва 

ё фармон барои блокнамоии воситаҳои молиявии пештар блокшуда, 

Маҳфуздорандаи марказӣ танҳо он воситаҳои молиявиеро аз блок озод 

менамояд, ки онҳо пештар аз тарафи ҳамон як мақомоти давлатии дорои ваколат 

барои гузоштани ҳабс ба воситаҳои молиявӣ ва ё блокнамоии воситаҳои 

молиявӣ, блок монда шуда буд. 

321. Ҳангоми тартиб додани рўйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ дар 

санаи муайян ва мавҷуд будани воситаҳои молиявӣ дар қисмати «блокнамоӣ», ба 

рўйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ шахсе ворид карда мешавад, ки ба номи 

вай зерҳисоби дорандагони воситаҳои молиявӣ кушода шудааст, агар 

муқаррароти дигар бо Қарори қувваи қонунӣ пайдонамудаи мақомоти судӣ 

пешбинӣ нашуда бошад. 

322. Бақайдгирии амалиёт оид ба блокнамоии воситаҳои молиявӣ ба 

фоидаи Биржа барои таъмини ӯҳдадории иштирокчиёни савдоҳои 

гузаронидашуда дар назди Биржа, дар аоси фармони дахлдори депонент амалӣ 

карда мешавад. 

323. Дар рўзи иҷрои фармони аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ 

қабулшуда, вай мавҷудияти миқдори кофии воситаҳои молиявиро дар қисмати 

«асосӣ»-и зерҳисоби дар фармон дарҷгардида тафтиш менамояд. 

324. Ҳангоми натиҷаи манфӣ додани тафтиши мазкур, Маҳфуздорандаи 

марказӣ иҷро намудани фармонро рад мекунад. 

325. Ҳангоми натиҷаи мусбӣ додани тафтиши мазкур Маҳфуздорандаи 

марказӣ фармонро мутобиқи банди 322 иҷро мекунад. 

326. Ҳангоми бақайдгирии блокнамоӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-воситаҳои молиявиро аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби дар фармон 

дарҷгардида ба қисмати «ҳаққи кафолатӣ»-и зерҳисоби дар фармон дарҷгардида 

мегузаронад; 

- ба депонент ҳисоботро оид ба иҷро гардидани фармон мефиристад; 

-Ба Биржа маълумотро дар бораи воситаҳои молиявие, ки ба қисмати 

«ҳаққи кафолатӣ» ворид карда шудааст, мефиристад. 

327. Дар асоси фармони Биржа барои бақайдгирии амалиёт оид ба аз 

блок озод намудани воситаҳои молиявӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷудияти 

миқдори кофии воситаҳои молиявиро дар қисмати «ҳақки кафолатӣ»-и 

зерҳисоби дар фармон дарҷгардида, тафтиш менамояд. 

328. Ҳангоми мавҷуд будани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар 

қисмати «ҳаққи кафолатӣ»-и зерҳисоби дар фармон дарҷгардида, 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

- воситаҳои молиявиро аз қисмати «ҳаққи кафолатӣ»-и зерҳисоби дар 

фармон дарҷгардида ба қисмати «асосӣ»-и ҳамон зерҳисоб мегузаронад; 

- ба Биржа ҳисоботро дар бораи амалиёти бақайдгирифташуда 

мефиристонад; 

- ба депонент ҳисоботро дар бораи амалиёти бақайдгирифташуда 

мефиристад. 

329. Дар ҳолати иҷро накардани ӯҳдадориҳо аз тарафи депонент ва  
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муштарии депонент дар назди Биржа, охирин ҳуқуқ дорад ба Маҳфуздорандаи 

марказӣ фармонро дар бораи интиқоли воситаҳои молиявии пештар 

блоккардашуда дар асоси фармони дахлдори Биржа, пешниҳод намояд. 

330. Маҳфуздорандаи марказӣ хориҷнамоии воситаҳои молиявиро аз 

қисмати «ҳаққи кафолатӣ»-и зерҳисоби фиристонандаи воситаҳои молиявӣ ба 

қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби қабулкунандаи воситаҳои молиявӣ, амалӣ намояд. 

331. Ҳангоми тартиб додани рўйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ дар 

санаи муайян ва мавҷуд будани воситаҳои молиявии блокшуда дар зерҳисоб, ба 

рўйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ шахсе ворид карда мешавад, ки ба номи 

вай зерҳисоби мазкур кушода шудааст. 

332. Бақайдгирии бекорнамоии барориши воситаҳои молиявӣ дар асоси 

қарори мақомоти ваколатдор ва ё огоҳиномаи ташкилоти баҳисобгиранда дар 

бораи бақайдгирии бекорнамоии воситаҳои молиявӣ, амалӣ карда мешавад. 

Бекорнамоии барориши воситаҳои молиявӣ бе интиқоли маблағ бақайд гирифта 

мешавад. 

333. Дар асоси қарори мақомоти ваколатдор, иқтибоси ташкилоти 

бақайдгиранда аз ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ ва ё дигар ҳуҷҷате, ки 

бақайдигирии бекорнамоии барориши воситаҳои молиявиро тасдиқ мекунад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар рўзи қабули яке аз ин ҳуҷҷатҳо хориҷнамоии 

воситаҳои молиявиро аз ҳамаи зерҳисобҳое, ки ба онҳо воситаҳои молиявӣ 

бақайд гирифта шудаанд, ки онҳо дар яке аз ҳуҷҷатҳои дар боло зикршуда дарҷ 

карда шудаанд, амалӣ менамояд. 

334. Дар рўзи бақайдгирии бекорнамоии барориши воситаҳои молиявӣ, 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-ба ҳамаи депонентҳое, ки дар зерҳисобҳои онҳо бекорнамоӣ бақайд 

гирифта шудааст, ҳисоботро дар бораи амалиёти бақайдгирифташуда 

мефиристонад; 

- агар воситаҳои молиявӣ аз зерҳисоб бо аломати иловагии «зерҳисоби 

иштирокчиёни савдо» хориҷ карда шуда бошад, Маҳфуздорандаи марказӣ 

ҳангоми савдо Биржаро дар бораи кам шудани миқдори ин воситаҳои молиявӣ 

дар зерҳисоби мазкур огоҳ менамояд. 

335. Огоҳинома дар бораи бақайдгири бекорнамоии барориши воситаҳои 

молиявиро Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа равон менамояд. 

336. Бақайдгирии тақсимоти воситаҳои молиявӣ дар асоси нусхаи 

шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии барориши воситаҳои молиявӣ ва 

иқтибос аз ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ, ки аз бақайдгиранда қабул карда 

шудааст, амалӣ карда мешавад. 

337. Бақайдгирии тақсимоти воситаҳои молиявӣ бе амалинамоии 

интиқоли маблағ бақайд гирифта мешавад. 

338. Дар асоси шаҳодатнома ва иқтибос аз ҳисоби Маҳфуздорандаи 

марказӣ, ки аз бақайдигиранда гирифта шудааст, Маҳфуздорандаи марказӣ дар 

рўзи қабули ҳуҷҷатҳои мазкур зиёдшавии миқдори воситаҳои молиявии дар 

шаҳодатнома ва иқтибос аз ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ дарҷгардидаро, ба 

ҳамаи зерҳисобҳо ба он миқдоре, ки дар шаҳодатномаи мазкур бо камшавии 
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якҷояи арзиши номиналии воситаҳои молиявӣ (ҳангоми мавҷуд будан) ва ё 

арзиши бозорӣ пешбинӣ шудаанд, амалӣ менамояд. 

339. Дар рўзи тақсимоти воситаҳои молиявӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-ҳисоботро дар бораи амалиёти бақайдгирифташуда ба ҳамаи депонентҳо, 

ки аз рўи зерҳисоби онҳо тақсимот бақайд гирифта шудааст, равон мекунад; 

- агар воситаҳои молиявӣ ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоб бо аломати 

иловагии «зерҳисоби иштирокчиёни савдо» хориҷ карда шуда бошад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ҳангоми савдо, Биржаро дар бораи зиёд шудани 

миқдори ин воситаҳои молиявӣ дар зерҳисоби мазкур огоҳ менамояд. 

340. Бақайдгирии муттаҳидшавии воситаҳои молиявӣ дар асоси нусхаи 

шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии барориши воситаҳои молиявӣ ва 

иқтибос аз ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ, ки аз бақайдгиранда қабул карда 

шудааст, амалӣ карда мешавад. 

341. Бақайдгирии муттаҳидшавӣ бе амалинамоии интиқоли маблағ ба 

қайд гирифта мешавад. 

342. Дар асоси шаҳодатнома ва иқтибос аз ҳисоби Маҳфуздорандаи 

марказӣ, ки аз бақайдигиранда гирифта шудааст, Маҳфуздорандаи марказӣ дар 

рўзи қабули ҳуҷҷатҳои мазкур камшавии миқдори воситаҳои молиявии дар 

шаҳодатнома ва иқтибос аз ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ дарҷгардидаро, ба 

ҳамаи зерҳисобҳо ба он миқдоре, ки дар шаҳодатномаи мазкур бо камшавии 

якҷояи арзиши номиналии воситаҳои молиявӣ (ҳангоми мавҷуд будан) ва ё 

арзиши бозорӣ пешбинӣ шудаанд, амалӣ менамояд. 

343. Дар рўзи бақайдгирии муттаҳидшавии воситаҳои молиявӣ, 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-ҳисоботро дар бораи амалиёти бақайдгирифташуда ба ҳамаи 

депонентҳо, ки аз рўи зерҳисоби онҳо муттаҳидшавӣ бақайд гирифта шудааст, 

равон мекунад; 

- агар воситаҳои молиявӣ ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоб бо аломати 

иловагии «зерҳисоби иштирокчиёни савдо» хориҷ карда шуда бошад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ҳангоми савдо, Биржаро дар бораи кам шудани 

миқдори ин воситаҳои молиявӣ дар зерҳисоби мазкур огоҳ менамояд. 

344. Ивазнамоии номгўи воситаҳои молиявӣ дар асоси Қарори мақомоти 

ваколатдор ва ё огоҳиномаи ташкилоти баҳисобгиранда дар бораи иваз шудани 

номгўи воситаҳои молиявӣ, амалӣ карда мешавад. 

345. Маҳфуздорандаи марказӣ ивазнамоии номгўи воситаҳои молиявиро 

пас аз ба охир расидани вақти савдо ва ё пас аз ба охир расидани вақти савдое, ки 

мутобиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Биржа муқаррар карда шудааст, амалӣ менамояд. 

346. Дар асоси қарори мақомоти ваколатдор ва ё огоҳиномаи ташкилоти 

баҳисоб гиранда дар бораи иваз намудани номгўи воситаҳои молиявӣ, 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар рўзи қабули яке аз ҳуҷҷатҳои зикргардида, 

хориҷнамоии воситаҳои молиявиро аз ҳамаи зерҳисобҳое, ки ба онҳо воситаҳои 

молиявӣ бо номгўи ивазшаванда бақайд гирифта шудаанд, амалӣ менамояд ва 

дар як вақт ба ин зерҳисобҳо миқдори дахлдори воситаҳои молиявиро бо номгўи 

нав мегузаронад.   
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347. Дар рўзи ивазнамоии номгўи воситаҳои молиявӣ, Маҳфуздорандаи 

марказӣ ба ҳамаи депонентҳо ҳисоботро дар бораи иваз намудани номгў 

мефиристонад, инчунин маълумотро дар бораи иваз шудани номгўи воситаҳои 

молиявӣ дар сомонаи интернетии Маҳфуздорандаи марказӣ ҷойгир менамояд. 

348. То соати 09:30 дақиқаи вақти Душанбе, ки пас аз рўзи иваз намудани 

номгў меояд, Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа огоҳиномаро дар бораи иваз 

намудани номгўи воситаҳои молиявӣ мефиристад. 

349. Хориҷнамоӣ/вориднамоии пардохти ҷубронӣ аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ аз рўи амалиёти репо, ки бо усули «автоматӣ» ва ё 

«мустақим» татбиқ карда мешавад, амалӣ карда мешавад. 

350. Хориҷнамоӣ/вориднамоии пардохти ҷубронӣ аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси фармони Биржа амалӣ карда мешавад. 

351. Ҳисоббаробаркунии маблағи пардохти ҷубронӣ аз тарафи Биржа 

мутобиқи ҳуҷҷатҳои дохилии Биржа амалӣ карда мешавад. 

352. Дар асоси фармони Биржа, Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷуд будани 

амалиёти бақайдгирифташудаи кушодани репоро тафтиш менамояд, ки он бо 

усули «мустақим» ва ё «автоматӣ» вобаста аз реквизитҳои фармони Биржа амалӣ 

карда мешавад. 

353. Дар ҳолати мавҷуд набудани амалиёти бақайдгирифташудаи 

кушодани репо, ки бо усули «мустақим» ва ё «автоматӣ» амалӣ карда мешавад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ иҷрои фармонро рад мекунад ва ба Биржа ҳисоботро 

оид ба иҷро накардани фармон бо нишон додани сабаҳои иҷро накардан 

мефиристад. 

354. Дар асоси фармони Биржа, Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷуд будани 

амалиёти бақайдгирифташудаи пўшидани репоро тафтиш менамояд, ки он бо 

усули «мустақим» ва ё «автоматӣ» вобаста аз реквизитҳои фармони Биржа амалӣ 

карда мешавад. 

355. Дар ҳолати мавҷуд будани амалиёти бақайдгирифташудаи пўшидани 

репо, ки бо усули «мустақим» ва ё «автоматӣ» амалӣ карда мешавад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ иҷрои фармонро рад мекунад ва ба Биржа ҳисоботро 

оид ба иҷро накардани фармон бо нишон додани сабабҳои иҷро накардан 

мефиристад. 

356. Дар ҳолати мавҷуд набудани амалиёти бақайдгирифташудаи 

кушодани репо, ки бо усули «мустақим» ва ё «автоматӣ» амалӣ карда мешавад ва 

мавҷуд набудани амалиёти бақайдгирифташудаи пўшидани репо, ки бо усули 

«автоматӣ» амалӣ карда мешавад, Маҳфуздорандаи марказӣ интиқоли маблағро 

аз рўи пардохти ҷубронӣ амалӣ менамояд. 

357. Дар ҳолате, ки агар интиқоли маблағ амалӣ шуда бошад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷро гардидани фармон ва ба депонентҳо 

огоҳиномаро дар бораи амалиёти бақайдгирифташуда, мефиристонад.  

358. Дар ҳолате, ки агар интиқоли маблағ амалӣ карда нашуда бошад, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа ҳисоботро дар бораи иҷро накардани 

фармон бо нишон додани сабабҳои иҷро накардан пешниҳод менамояд. 
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359. Бақайдгирии амалиёт оид ба ворид намудани қайд дар бораи 

иваз/мубодила намудани воситаҳои молиявӣ, ки мутобиқи қонунгузории 

давлати дигар, ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон фарқ мекунад, бароварда шудааст, 

танҳо аз рўи он воситаҳои молиявӣ амалӣ карда мешавад, ки онҳо дар қисмати 

«асосӣ»-и зерҳисоби дорандаи он ба ҳисоб гирифта шудааст. 

360. Дар рўзи қабули огоҳинома аз ташкилоти баҳисобгиранда, ки 

маълумотро дар бораи пешниҳод оид ба мубодила ва ё ивази воситаҳои 

молиявии мубодилашаванда, Маҳфуздорандаи марказӣ ба депонентҳое, ки дар 

суратҳисоби шахсии онҳо воситаҳои молиявии мубодилашаванда ба ҳисоб 

гирифта шудаанд, огоҳинома дар бораи зарурати пешниҳод намудани мактуб ба 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар бораи тасдиқ намудани интихоби депонент ва ё 

муштарии депонент яке аз опсияҳои ивазнамоӣ ва ё мубодила мефиристонад. 

361. Илова ба огоҳиномаи Маҳфуздорандаи марказӣ дар бораи зарурати 

пешниҳод намудани мактуб, ба таври ҳатмӣ пешниҳод оид ба мубодиланамоӣ 

замима карда мешавад. 

362. Дар рўзи қабули мактуби депонент, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-воситаҳои молиявии мубодилашавандаро аз қисмати «асосӣ» ба қисмати 

«ҳодисаҳои корпоративӣ»-и зерҳисоби доранда, ки дар мактуби депонент дарҷ 

гардидааст, мегузаронад ва ба чунин депонент ҳисоботро дар бораи амалиётҳои 

бақайд гирифташуда мефиристонад; 

- фармон ва ё дастурамали дар асоси мактуби депонент тартиб 

додашударо ба ташкилоти баҳисобгиранда мефиристад. 

363. Дар рўзи қабули ҳуҷҷат аз ташкилоти баҳисобгиранда дар бораи огоҳ 

намудан оид ба рад намудани иҷрои фармон, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

- воситаҳои молиявии мубодилашавандаро аз қисмати «ҳодисаҳои 

корпоративӣ» ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби доранда, ки дар мактуби депонент 

дарҷ гардидааст, мегузаронад ва ба чунин депонент ҳисоботро дар бораи 

амалиётҳои бақайд гирифташуда мефиристонад; 

- ба депонент огоҳиномаро дар бораи аз тарафи ташкилоти 

баҳисобгиранда рад намудани иҷрои фармони Маҳфуздорандаи марказӣ 

мефиристад. 

364. Дар рўзи қабули ҳуҷҷат аз ташкилоти баҳисобгиранда, ки иҷро 

шудани фармони Маҳфуздорандаи марказиро тасдиқ менамояд, 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

- воситаҳои молиявии мубодилашавандаро аз қисмати «ҳодисаҳои 

корпоративӣ»-и зерҳисоби доранда, ки дар мактуби депонент дарҷ гардидааст, 

хориҷ менамояд; 

-ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисоби доранда, ки дар мактуби депонент дарҷ 

гардидааст, он воситаҳои молиявиро ворид менамояд, ки онҳо мутобиқи мактуби 

депонент ва ҳуҷҷати ташкилоти баҳисобгиранда, ки иҷрои фармони 

Маҳфуздорандаи марказиро тасдиқ менамояд, бояд ворид карда шавад; 

- ба ҳисобҳои бонкии депонентҳо маблағро мутобиқи мактуби депонент ва 

ҳуҷҷати ташкилоти баҳисобгиранда, ки иҷрои фармони Маҳфуздорандаи 

марказиро тасдиқ менамояд, мегузаронад. 
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365. Интиқоли маблағ ҳангоми бақайдгирии амалиёт оид ба ворид 

намудани қайд дар бораи ивазнамоӣ/мубодила аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ дар ҳолат иҷрои шартҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

-бо қоидаҳои ташкилоти баҳисобгиранда имконият ва тартиби интиқоли 

маблағ ҳангоми бақайдгирии амалиёт оид ба ворид намудани қайд дар бораи 

иваз/мубодила, муқаррар карда мешавад; 

-дар пешниҳод оид ба мубодила, ки ба ташкилоти баҳисобиранда 

пешниҳод карда шудааст, ворид намудани маблағ ба ҳисоби дорандагони 

воситаҳои молиявии мубодилашаванда пешбинӣ карда шудааст; 

-ақалан дар яке аз мактубҳои депонентҳо, ки аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ қабул карда шудааст, нишондод оид ба интихоби депоненти 

Маҳфуздорандаи марказӣ ва ё муштарии он реквизитҳо оид ба ворид намудани 

маблағ ба ҳисоби дорандаи воситаҳои молиявии мубодилашаванда мавҷуд аст. 

366. На дертар аз рўзе, ки пас аз рўи бақайдгирии амалиёт оид ба ворид 

намудани қайд дар бораи иваз/мубодила меояд, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

депонентҳо, ки дар зерҳисобҳои онҳо амалиёт бақайд гирифта шудааст, 

ҳисоботро оид ба амалиётҳои бақайд гирифташуда мефиристонад. 

367. Бақайдгирии амалиёт оид ба ворид намудани қайд дар бораи 

иваз/мубодилаи воситаҳои молиявӣ, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бароварда шудаанд, дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда мешаванд: 

- пас аз гирифтани огоҳинома аз Биржа дар бораи пўшида шудани савдо; 

- дар асоси фармони эмитент аз рўи шакли замимаи 13-2 ба Қоидаҳои 

мазкур ва ҳуҷҷати бақайдгиранда, ки вориднамоии қайдро дар бораи 

иваз/мубодилаи воситаҳои молиявии мазкур аз рўи суратҳисоби шахсии 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар бақайдгиранда тасдиқ менамояд. 
368. Эмитент якҷоя бо пешниҳод намудани фармон дар бораи ворид 

намудани қайд дар бораи иваз/мубодилаи воситаҳои молиявӣ ба 
Маҳфуздорандаи марказӣ пешниҳод менамояд: 

-кортро бо намунаи имзоҳо (аслӣ будани он ба таври нотариалӣ тасдиқ 
карда шудааст) ва нақши муҳр; 

-ҳуҷҷате, ки тартиби иваз/мубодилаи воситаҳои молиявиро муқаррар 

мекунад ва мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда 

шуда, ба таври нотариалӣ тасдиқ карда шудааст. 

- ҳуҷҷатҳои дигар аз рўи салоҳдиди эмитент; 

-мактуби ҳамроҳикунанда, ки рўйхати ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда, 

инчунин дастур оид ба ваколати шахсоне, ки барои додани корт оид ба намунаи 

имзо ва нақши муҳр пешбинӣ шудаанд, дар бар мегирад; 

-ҳуҷҷатҳои дигар аз рўи дархости Маҳфуздорандаи марказӣ, ки дорои 

сирри тиҷоратӣ намебошанд. 

369. Фармони эмитент бояд аз тарафи шахсоне ба имзо расонида шавад, 

ки онҳо дар корт бо намунаи имзоҳо ва нақшӣ муҳр пешбинӣ шудаанд. 

370. Маҳфуздорандаи марказӣ иҷрои фармони эмитентро рад мекунад, 

агар яке аз шартҳои дар бандҳои 368 ва 369 ва ё шарти дар банди 380 

пешбинишуда вайрон шуда бошад. 

371. Дар рўзи қабули ҳуҷҷати охирине, ки дар сархати дуюми банди 367 
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пешбинӣ шудааст ва дар ҳолате, ки фармони эмитент барои иҷро қабул шудааст, 

Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-миқдори воситаҳои молиявии мубодилашавандаро, ки аз тарафи 

бақайдгиранда аз ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ дар бақайдгиранда хориҷ 

карда шудааст, бо миқдори воситаҳои молиявии дар фармони эмитент 

дарҷгардида муқоиса менамояд; 

-миқдори воситаҳои молиявии аз тарафи бақайдгиранда ба ҳисоби 

Маҳфуздорандаи марказии дар бақайдгиранда дар натиҷаи ворид намудани қайд 

дар бораи иваз/мубодилаи воситаҳои молиявӣ ворид кардашударо бо миқдори 

воситаҳои молиявии дар фармони эмитент дарҷ гардида муқоиса менамояд. 

372. Дар ҳолати мувофиқат накардани миқдори воситаҳои молиявии 

мутобиқи банди 396 муқоисашаванда, Маҳфуздорандаи марказӣ аниқ менамояд 

ва чораҳоро вобаста ба бартараф намудани сабабҳои номутобиқатии пайдошуда 

мебинад. 

373. Дар ҳолате, ки агар дар муҳлати се рўзи корӣ аз санаи оғоз, 

номутобиқатӣ бартараф карда шавад, Маҳфуздорандаи марказӣ равон мекунад: 

- ба эмитент рад намудани иҷрои фармон; 

- ба бақайдгиранда огоҳинома оид ба номутобиқатии пайдошуда; 

- ба мақомоти ваколатдор огоҳинома дар бораи номутобиқатии 

пайдошуда. 

374. На дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи бартараф намудани номутобиқатӣ 

меояд ва ё рўзи қабули ҳуҷҷатҳои охирини дар сархати дуюми банди 367 

пешбинишуда, ки дар онҳо номутобиқатӣ пайдо карда нашудааст, 

Маҳфуздорандаи марказӣ вориднамоии қайд дар бораи иваз/мубодилаи 

воситаҳои молиявиро бо роҳои зерин амалӣ менамояд: 

-хориҷнамоии воситаҳои молиявии мубодилашаванда, бо дарназардошти 

хусусиятҳои дар банди 352 муқарраршуда; 

- вориднамоии воситаҳои молиявии нав, бо дарназардошти хусусиятҳои 

дар бандҳои 352-385 муқарраршуда. 

375. Воситаҳои молиявии мубодилашаванда аз ҳамаи қисматҳои 

зерҳисоби доранда хориҷ карда мешаванд. 

376. Воситаҳои молиявии нав ба қисматҳои «асосӣ» ва «блокнамоӣ»-и 

зерҳисоби доранда ворид карда мешавад. 

377. Миқдори воситаҳои молиявии нав, ки ба қисмати «асосӣ» ворид карда 

мешаванд, дар асоси фармони эмитент муқаррар карда мешавад. 

378. Миқдори воситаҳои молиявии нав, ки ба қисмати «блокнамоӣ» ворид 

карда мешаванд, дар асоси тартиби иваз/мубодила ва миқдори воситаҳои 

молиявии мубодилашаванда, ки ба қисмати «блокнамоӣ»-и зерҳисоби мазкур 

ворид мешаванд, муқаррар карда мешавад. 

379. На дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи ворид намудани қайд дар бораи 

иваз/мубодилаи воситаҳои молиявӣ меояд, Маҳфуздорандаи марказӣ ба эмитент 

ҳисоботро дар бораи иҷро шудани фармон, ба депонентҳо бошад, ки аз рўи 

зерҳисоби онҳо қайди дар боло зикршуда ворид карда шудааст, ҳисобот дар 

бораи амалиётҳои бақайдгирифташуда мефиристонад. 
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380. На дертар аз рўзе, ки пас аз рўзи ворид намудани қайд дар бораи 

иваз/мубодилаи воситаҳои молиявӣ меояд ва дар ҳолатҳое, ки агар воситаҳои 

молиявии мубодилашаванда ба қисматҳои «блокнамоӣ», «идоракунии ба боварӣ 

асосёфта», «репо», «гарав», «сарборӣ», «дороии асосӣ» ва ё «ҳаққи кафолатӣ»-и 

зерҳисоби доранда ба хисоб гирифта шуда буданд, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

шахсони манфиатдор (мақомоти судӣ, мақомоти тафтишотӣ, гаравгиранда, 

шахси манфиатдор, мақомоти ваколатдор, Биржа ва дигарон) огоҳиномаи 

дахлдорро мефиристад. 

381. Аҳдҳо ва дигар амалиётҳо бо воситаҳои молиявӣ аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ пас аз гирифтани натиҷаи мусбии татфиш аз тарафи 

Биржа оид ба имконияти бақайдгирии онҳо, бақайд гирифта мешаванд, агар ба 

аҳдҳои (амалиёт) мазкур якҷоя шартҳои зерин низ татбиқ карда шаванд: 

- аҳдҳои (амалиётҳои) мазкур дар бозори номуташаккил баста шудаанд; 

-миқдори воситаҳои молиявӣ дар қисматҳои зерҳисобҳо, ки ҳангоми 

бақайдгирии аҳдҳои (амалиётҳои) мазкур иштирок намудаанд, барои 

амалинамоии ин бақайдгирӣ кофӣ мебошанд; 

- аз рўи Қоидаҳои Биржа, савдо бо тафтиши таъминот гузаронида 

мешавад; 

-ҳангоми бақайдгирии аҳдҳои (амалиётҳои) мазкур, зерҳисобҳои 

фиристонандагон бо аломати иловагии «зерҳисоби иштирокчии савдо» иштирок 

менамоянд; 

-бақайдгирии аҳдҳои (амалиётҳои) мазкур дар вақти савдо амалӣ карда 

мешавад. 

 382. Натиҷаи мусбии тафтиши Биржа, ки дар банди 354 пешбинӣ 

шудааст, маънои онро дорад, ки Биржа тағйироти миқдори воситаҳои 

молиявиро, ки барои фурўш аз зерҳисобҳои фиристонандагон бо аломати 

иловагии «зерҳисоби иштирокчиёни савдо» дастрас аст, ба инобат гирифтааст. 

383. Натиҷаи тафтиш аз тарафи Биржа, дар намуди хабар аз рўи шакли 

дар шартнома байни Маҳфуздорандаи марказӣ ва Биржа муқарраршуда 

барасмият дароварда мешавад. 

384. Аҳд (амалиёт) бо воситаҳои молиявӣ, ки ба зери таъсири банди 306 

ворид мешавад, аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ бо тартиби зерин ба қайд 

гирифта мешавад: 

-Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа дархостро оид ба додани натиҷаи 

тафтиши имконияти бақайдгирии аҳди (амалиёти) мазкур мефиристонад; 

- агар дар вақти савдо Биржа натиҷаи манфии тафтиши имконияти 

бақайдгирии аҳдро (амалиётро) дода бошад, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

- бақайдгирии аҳди (амалиёти) мазкурро рад менамояд; 

-ба депоненте, ки фармонро (депонентҳое, ки фармони муқобилро 

додаанд) дар бораи бақайдгирии аҳди (амалиёти) мазкур додааст, ҳисоботро 

(ҳисоботҳоро) дар бораи иҷро нашудани ин фармон (фармонҳо) бо нишон додани 

сабабҳои иҷро нашуда мефиристонад; 

- агар дар вақти савдо Биржа натиҷаи мусбии тафтиши имконияти 

бақайдгирии аҳдро (амалиётро) дода бошад, вале миқдори воситаҳои молиявӣ 
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дар қисмати зерҳисоби дар ин бақайдгири иштирокнамуда барои амалинамоӣ 

кофи нест (масалан, бо сабаби он ки дар давраи фиристодани дархости 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа, мутобиқи сархати банди мазкур ба 

воситаҳои молиявии зикргардида ҳабс гузошта шудааст), Маҳфуздорандаи 

марказӣ: 

- бақайдгирии аҳди (амалиёти) мазкурро рад менамояд; 

- ба депоненте, ки фармонро (депонентҳое, ки фармони муқобилро 

додаанд) дар бораи бақайдгирии аҳди (амалиёти) мазкур додааст, ҳисоботро 

(ҳисоботҳоро) дар бораи иҷро нашудани ин фармон (фармонҳо) бо нишон додани 

сабабҳои иҷро нашуда мефиристонад; 

- ба Биржа огоҳиномаро дар бораи бозхонд намудани дархост, ва ба 

Маҳфуздорандаи марказӣ мутобиқи сархати якуми банди мазкур фиристода 

шудааст, мефиристонад (бо дарназардошти хусусиятҳое, ки дар банди 385 

пешибнӣ шудааст); 

- агар дар вақти савдо Биржа натиҷаи мусбии тафтиши имконияти 

бақайдгирии аҳдро (амалиётро) дода бошад ва миқдори воситаҳои молиявӣ дар 

қисмати зерҳисоби дар ин бақайдгири иштирокнамуда барои амалинамоӣ кофӣ 

бошад, Маҳфуздорандаи марказӣ аҳди (амалиёти) мазкурро тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур бақайд мегирад; 

- агар дар вақти савдо Биржа натиҷаи на мусбӣ ва на манфии тафтиши 

имконияти бақайдгирии аҳдро (амалиётро) дода бошад, пас Маҳфуздорандаи 

марказӣ пас аз гузаштани муҳлати савдо аҳди (амалиёти) мазкурро тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи Қоидаҳои мазкур бақайд мегирад. 

385. Маҳфуздорандаи марказӣ ба Биржа огоҳиномаро дар бораи бозхонд 

намудани  дархости дар сархати сеюми банди 384 пешбинишуда, танҳо дар вақти 

савдо, дар рўзи фиристода шудани дархости мазкур ва танҳо дар он ҳолате, ки 

агар дар ҷавоб ба ин дархост Биржа натиҷаи мусбии тафтиши имконияти 

бақайдгирии аҳдро (амалиётро) бо воситаҳои молиявӣ дода бошад, мефиристад. 

386. Амалиётҳои холис бо воситаҳои молиявӣ дар асоси фармони Биржа 

оид ба бақайдгирии амалиётҳои холис бо воситаҳои молиявӣ ба қайд гирифта 

мешаванд. 

387. Дар рўзи қабули фармон, Маҳфуздорандаи марказӣ тафтиш 

менамояд: 
-мавҷуд будани зерҳисобҳои дар фармон дарҷгардида дар низоми 

баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ; 

- мавҷуд будани ҳисобҳои бонкии дар фармон дарҷгардида дар низоми 

баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ; 

- аз рўи ҳар як номгўи воситаҳои молиявӣ, мувофиқатнамоии миқдори 

воситаҳои молиявии хориҷшаванда бо миқдори воситаҳои молиявии 

воридшаванда; 

-мувофиқатнамоии маблағҳои пулии аз ҳисобҳои бонки депонентҳо 

гирифташаванда бо маблағҳои пулии ба ҳисоби бонкии депонентҳо 

воридшаванда; 

-мавҷуд будани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар зерҳисобҳои дар 
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фармон дарҷгардида, барои иҷрои он фармон. 

388. Ҳангоми натиҷаи манфӣ додани ақалан яке аз тафтишотҳои дар 

банди 387 пешбинишуда, Маҳфуздорандаи марказӣ иҷрои фармони 

қабулнамудаашро рад менамояд ва ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷро нашудани 

фармон мефиристонад. 

389. Ҳангоми натиҷаи мусбӣ додани ҳамаи тафтишҳои дар банди 387 

пешбинишуда, Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро тибқи тартиби дар бандҳои 

390-399 пешбинишуда иҷро менамояд. 

390. Дар ҳолати мавҷуд набудани зарурати амалинамоии интиқоли 

воситаҳои молиявӣ мутобиқи фармон, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

- агар интиқоли маблағ, ки иҷроиши он бо мақсади иҷрои фармони аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабулшуда пешбинӣ шуда буд, иҷро нашуда 

бошад, ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷро нашудани фармон мефиристад; 

- агар интиқоли маблағ, ки иҷроиши он бо мақсади иҷрои фармони аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабулшуда пешбинӣ шуда буд, иҷро шуда 

бошад, ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷро шудани фармон мефиристад. 

391. Дар ҳолати мавҷуд набудани зарурати амалинамоии интиқоли 

воситаҳои молиявӣ мутобиқи фармон, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-воситаҳои молиявиро аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисобҳои 

фиристонандагони воситаҳои молиявӣ ба ҳисоби «транзитӣ» мегузаронад; 

-воситаҳои молиявиро аз ҳисоби «транзитӣ» ба қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисобҳои қабулкунандагони воситаҳои молиявӣ мегузаронад; 

- ба Биржа ҳисоботро дар бораи иҷро шудани фармон мефиристад. 

392. Дар ҳолати мавҷуд набудани зарурати амалинамоии интиқоли 

воситаҳои молиявӣ ва интиқоли маблағ мутобиқи фармон, Маҳфуздорандаи 

марказӣ: 

- воситаҳои молиявиро аз қисмати «асосӣ»-и зерҳисобҳои 

фиристонандагони воситаҳои молиявӣ ба қисмати «ҳисоббаробаркунӣ»-и ҳамон 

зерҳисобҳо мегузаронад; 

- агар интиқоли маблағ, ки иҷроиши он бо мақсади иҷрои фармони аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабулшуда пешбинӣ шуда буд, иҷро нашуда 

бошад: 

- воситаҳои молиявиро аз қисмати «ҳисоббаробаркунӣ» ба қисмати 

«асосӣ»-и ҳамон зерҳисобҳо мегузаронад (бармегардонад), ки аз онҳо воситаҳои 

молиявӣ ба қисмати «ҳисоббаробаркунӣ» хориҷ карда шуда буд; 

- ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷро нагардидани фармон мефиристад; 

- агар интиқоли маблағ, ки иҷроиши он бо мақсади иҷрои фармони аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабулшуда пешбинӣ шуда буд, иҷро шуда 

бошад: 

- воситаҳои молиявиро аз қисмати «ҳисоббаробаркунӣ» ба ҳисоби 

«транзитӣ» ва баъд ба қисмати «асосӣ»-и зерҳисобҳои қабулкунандагони 

воситаҳои молиявӣ мегузаронад;  

- воситаҳои молиявиро аз қисмати «транзитӣ» ба қисмати «асосӣ»-и 

зерҳисобҳои қабулкунандагони воситаҳои молиявӣ мегузаронад; 
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-ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷро гардидани фармон мефиристад; 

-ба депонентҳое, ки ба суратҳисоби шахсии онҳо амалиёти холис бо 

воситаҳои молиявӣ бақайд гирифта шудаанд, ҳисоботро оид ба амалиётҳои 

бақайдгирифташуда мефиристад. 

393. Хориҷнамоӣ/вориднамоии таъминот дар асоси фармони Биржа оид 

ба хориҷнамоӣ ва вориднамоии таъминот амалӣ карда мешавад. 

394. Фармон аз тарафи Маҳфуздоранди марказӣ пас аз гузаштани вақти 

савдо иҷро карда мешавад. 

395. Дар рўзи қабули фармон, Маҳфуздорандаи марказӣ тафтиш 

менамояд: 

-дар низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷуд будани 

зерҳисобҳои дар фармон дарҷшуда; 

- дар низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷуд будани 

ҳисоби бонкии дар фармон дарҷшуда; 
-мавҷуд будани миқдори кофии воситаҳои молиявӣ дар зерҳисобҳои дар 

фармон дарҷгардида, барои иҷрои он. 

396. Ҳангоми натиҷаи манфӣ додани ақалан яке аз тафтишотҳои дар 

банди 395 пешбинишуда, Маҳфуздорандаи марказӣ иҷрои фармони 

қабулнамудаашро аз рўи ҳамон зерҳисоб ва ё ҳамон ҳисоби бонкӣ рад менамояд, 

ки нисбати он натиҷаи тафтиш манфӣ мебошад. 

397. Аз рўи ҳар як зерҳисоб, ки нисбат ба он натиҷаи тафтиши дар банди 

395 пешбинишуда мусбӣ мебошад, Маҳфуздоранади марказӣ амалиёти 

баҳисобгирии таъминотро бо роҳи хориҷнамоии воситаҳои молиявӣ аз қисмати 

«асосӣ»-и зерҳисоби мазкур ва ворид намудани онҳо ба қисмати «таъминот»-и 

ҳамон зерҳисоб ба қайд мегирад. 

398. Аз рўи ҳар як ҳисоби бонкӣ, ки нисбат ба он натиҷаи тафтиши дар 

банди 395 пешбинишуда мусбӣ мебошад, Маҳфуздоранади марказӣ амалиёти 

баҳисобгирии таъминотро тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қоидаҳо ба қайд 

мегирад. 

399. Дар рўзи қабули фармон, пас аз амалинамоии амалҳои дар бандҳои 

395-399 пешбинишуда, Маҳфуздорандаи марказӣ: 

-ба Биржа ҳисоботро оид ба иҷрои фармон бо нишон додани натиҷаи 

иҷроиш аз рўи ҳар як зерҳисоб ва ҳар як суратҳисоби бонкӣ мефиристонад; 

- ба депонентҳое, ки ба суратҳисоби шахсии онҳо амалиётҳое бақайд 

гирифта шудаанд, ки онҳо дар банди 398 пешбинӣ шудаанд, ҳисоботро оид ба 

амалиётҳои бақайд гирифташуда мефиристад. 

400. Дар рўзе, ки пас аз рўзи қабул намудани фармон ва пас аз гирифтани 

огоҳинома аз Биржа дар бораи кушодани савдоҳо, меояд, Маҳфуздорандаи 

марказӣ: 

- аз рўи ҳар як зерҳисоб, ки ба он амалиётҳо мутобиқи банди 399 ба қайд 

гирифта шудаанд, амалиёти хориҷнамоии таъминотро бо роҳи хориҷнамоии 

воситаҳои молиявӣ аз қисмати «таъминот»-и зерҳисоби мазкур ва ворид 

намудани онҳо ба қисмати «асосӣ»-и ҳамон зерҳисоб ба қайд мегирад; 

- аз рўи ҳар як ҳисоби бонкӣ, ки ба он амалиётҳо мутобиқи банди 398 ба 
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қайд гирифта шудаанд, амалиёти хориҷнамоиро бақайд мегирад; 

-ба депонентҳое, ки аз рўи суратҳисоби шахсии онҳо амалиётҳои дар 

сархати якуми банди мазкур пешбинишуда ба қайд гирифта шуда буданд, 

ҳисоботро оид ба амалиётҳои бақайд гирифташуда мефиристад. 

 

5. ҲИСОБНАМОӢ ВА ТАҚСИМНАМОИИ СУДИ САҲМИЯ 

(ДИВИДЕНД-ПОДОШ) 

 

401. Тартиби тақсимнамоии суди саҳмияҳо (подош) аз рўи воситаҳои 

молиявӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

402. Тартиби ҳисобнамоӣ ва тақсимнамоии подош аз рўи коғазҳои 

қиматнок, ки аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон бароварда шудааст, тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. 

403. Тартиби ҳисобнамоӣ ва тақсимнамоии подош аз рўи коғазҳои 

қиматнок, ки аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда 

шудааст, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.  

404. Тартиби ҳисобнамоӣ ва тақсимнамоии подош аз рўи коғазҳои 

қиматнок, ки аз тарафи Ҳукукматҳо (мақомоти иҷроияи маҳаллӣ) бароварда 

шудааст, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.  

405. Ҳисобнамоии суди саҳмияҳо (подош) аз рўи коғазҳои қиматноки 

ғайридавлатӣ, ки мутобиқи қонунгузории дигар давлатҳо, ки ба он Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дохил намешавад, бароварда шудааст, аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ дар асоси огоҳиномаи ташкилоти баҳисобгиранда дар бораи ҳисоб 

намудани суди саҳмияҳо (подошҳои ҳисоб карда шуда) амалӣ карда мешавад. 

406. Ҳисоббаробаркунии маблағ, ки ҳангоми пардохти суди саҳмияҳо 

(подош) аз рўи воситаҳои молиявӣ гузаронида мешавад, инчунин тартиби 

таъсиси рўйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ, ки ҳуқуқи гирифтани маблағро 

ҳангоми пардохти суди саҳмияҳо (подош) доранд, аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ мутобиқи усули аз тарафи ташкилоти баҳисобгиранда муқарраршуда, 

ки маблағро ҳангоми пардохти суди саҳмия (подош) ба ҳисоби Маҳфуздорандаи 

марказӣ дар ташкилоти баҳисобгиранда ва ё дар бонки хизматрасонанда ва ё 

мутобиқи шартҳои барориши воситаҳои молиявии мазкур амалӣ карда мешавад. 

407. Гузаронидани маблағ ҳангоми пардохти суди саҳмияҳо (подош) аз 

рўи воситаҳои молиявӣ, аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ танҳо дар ҳолати 

ворид намудани маблағи барои пардохти суди саҳмия (подош) таъиншуда, ба 

ҳисоби Маҳфуздорандаи марказӣ ба ташкилоти баҳисобгиранда ва ё бонки 

хизматрасонанда, амалӣ карда мешавад. 

 

6. ҲИСОБОТИ МАҲФУЗДОРАНДАИ МАРКАЗӢ 

 

408. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии Маҳфуздорандаи марказӣ инҳо ба ҳисоб 

мераванд: 

- иқтибос аз суратҳисоби шахсӣ дар шакли дар замимаи 15 ба Қоидаҳои мазкур 
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муқарраршуда; 

-иқтибос аз суратҳисоби шахсӣ аз рўи зерҳисоб дар шакли дар замимаи 18 

ба Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

-ҳисобот оид ба амалиётҳои бо воситаҳои молиявӣ бақайдгирифташуда аз 

рўи суратҳисоби шахсӣ дар шакли дар замимаи 17 ба Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

- ҳисобот оид ба амалиётҳои бо воситаҳои молиявӣ бақайдгирифташуда аз 

рўи зерҳисоб дар шакли дар замимаи 18 ба Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

- иқтибос аз суратҳисоби шахсӣ аз рўи зерҳисоб аз рўи воситаҳои 

молиявии номгўи муайян дар шакли дар замимаи 16 ба Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда; 

- ҳисобот оид ба амалиётҳои бо воситаҳои молиявӣ бақайдгирифташуда аз 

рўи зерҳисоб аз рўи воситаҳои молиявии номгўи муайян дар шакли дар замимаи 18 

ба Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

- маълумот дар бораи аҳдҳои (амалиётҳои) бо воситаҳои молиявӣ бақайд 

гирифташудаи бо воситаҳои молиявии ҳаракати маблағ вобастабуда; 

- рўйхати саҳмдорон; 

- рўйхати дорандагони коғазҳои қиматнок; 

- ҳисобот оид ба амалиётҳои бо воситаҳои молиявӣ бақайдгирифташудаи 

номгўи муайян, ки ба бақайдгиранда ва ё эмитент дар шакли мутобиқи дархости 

бақайдгиранда ва ё эмитент муқарраршуда пешниҳод мешавад; 

-ҳисобот оид ба иҷро шудан/иҷро нашудани фармон аз рўи шакли дар 

замимаи 19 ба Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

-ҳисобот оид ба амалиёти бақайдгирифташуда дар шакли дар замимаи 20 

ба Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

- ҳисобот оид ба вазъи фармон дар бораи бақайдгирии аҳдҳо (амалиётҳо) 

бо воситаҳои молиявӣ, ки дар бозори номуташаккили коғазҳои қиматнок дар 

шакли дар замимаи 20-1 ба Қоидаҳои мазкур муқаррашуда, баста шудааст; 

- огоҳинома дар бораи қабул намудани фармон аз тарафи 

Маҳфуздорандаи марказӣ, дар шакли дар замимаи 20-2 ба Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда; 

-ҳуҷҷатҳои дигаре, ки маълумотро аз низоми баҳисобгирии 

Маҳфуздорандаи марказӣ дар бар дорад. 

409. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ, ки аз ҳуҷҷатҳои дар банди 408 пешбинишуда 

фарқ мекунанд, бо дарназардошти таъмини амнияти маълумоте, ки сирри 

тиҷоратӣ ва хизматиро дар бозори коғазҳои қиматнок ташкил медиҳанд, дар 

асоси дархост (дар шакли озод тартиб дода мешавад) бо тасвири маълумоти 

зарурӣ дода мешавад. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии мазкур дар асоси мунтазамӣ ва ё 

якдафъаина дода мешавад. 

410. Шаклҳои ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ дар ҳомилҳои коғазӣ бо замимаҳо ба 

Қоидаҳои мазкур муқаррар карда мешавад, дар он ҳолате, ки ин шаклҳо бо 

замимаҳо ба Қоидаҳои мазкур муқаррар карда нашуда бошад бо қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё дигар ҳуҷҷатҳо, аз он ҷумла бо шартномаҳои байни 

Маҳфуздорандаи марказӣ ва шахсони манфиатдор басташуда муайян карда 

мешавад. 
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411. Шаклҳои ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ дар шакли электронӣ бо шаклҳои 

электронии аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ тасдиқшуда муайян карда 

мешавад ва аз рўи таркиб ба шакли чунин фармонҳо дар ҳомили коғазин, ки бо 

замимаҳо ба Қоидаҳои мазкур муқаррар шудаанд, монанд мебошанд. 

412. Тартиби додани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ бо ҳуҷҷатҳои дохилӣ, муқаррар карда мешавад. 

413. Вақти додани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ бо ҳуҷҷатҳои дохилӣ, ки рўзи амалиётии Маҳфуздорандаи марказиро 

муайян менамояд, муқаррар карда мешавад. 

414. Ба мақомоти ваколатдор, мақомоти давлатӣ, ки ҳуқуқ ба гирифтани 

маълумоте, ки дорои сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ мебошанд, ба бақайдгиранда, 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ дар асоси дархост дода мешавад. 

415. Ба депонент ҳуҷҷатҳои ҳисоботие, ки дар банди 408 пешбинӣ 

шудаанд, дода мешавад. 

416. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботие, ки дар зербандҳои банди 408 пешбинӣ шудаанд, 

ба депонент дар асоси фармони депонент дода мешавад: 

- аз рўи шакле, ки тибқи замимаи 14 ба Қоидаҳои мазкур барои додани 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ дар асоси якдафъаина муқаррар шудааст; 

- аз рўи шакле, ки тибқи замимаи 14-1 ба Қоидаҳои мазкур барои додани 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ дар асоси мунтазам муқаррар шудааст. 

417. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар банди 408 пешбинишуда ба депонент дар шакли 

электронӣ ҳар моҳ бе ягон дархост аз тарафи вай, дода мешавад. 

418. Ҳуҷчатҳои ҳисоботии дар сархатҳои ёздаҳ ва дувоздаҳи банди 408 

Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, ба депонент пас аз бақайдгирӣ/рад намудани 

бақайдгирии аҳд (амалиёт) дода мешавад. 

419. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар сархати дувоздаҳи банди 408 Қоидаҳои 

мазкур пешбинишуда, ба депонент дар шакли электронӣ дар асоси ҳар як 

фармон, ки барои он бо Қоидаҳои мазкур додани ҳисобот дар бораи вазъи 

фармон пешбинӣ шудааст, дода мешавад. 

420. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар сархати сендаҳуми банди 408 Қоидаҳои 

мазкур пешбинишуда, ба депонент дар шакли электронӣ дар асоси фармони аз 

тарафи депонент пешниҳодшуда дар шакли дар замимаи 14-2 ба Қоидаҳои 

мазкур муқарраршуда дода мешавад. 

421. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар сархати чордаҳуми банди 408 Қоидаҳои 

мазкур пешбинишуда, ба депонент дар асоси дархости дар шакли озод тартиб 

додашуда ва аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи имзои якум гузоштанро аз номи вай 

дорад, дода мешавад. 

422. Бекор кардани фармон оид ба додани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ дар асоси 

мунтазамӣ, ки пештар аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабул шуда буд, дар 

асоси фармони депонент дар шакли дар замимаи 14-1 ба Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда амалӣ карда мешавад. 

423. Ба муштарии депонент, ки бо Маҳфуздорандаи марказӣ шартномаро 

оид ба додани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ бастааст, ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар сархатҳои 

дуюм, чорум, панҷум, шашум, ҳафтум ва чордаҳуми банди 408 Қоидаҳои мазкур 
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пешбинишуда дода мешавад. 

424. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар сархатҳои дуюм, чорум, панҷум, шашум ва 

ҳафтуми банди 408 Қоидаҳои мазкур пешбинишуда, ба муштарии депонент дар 

асоси фармон дар шакли дар замимаи 14 ба Қоидаҳои мазкур муқарраршуда 

дода мешавад. 

425. Ҳуҷчатҳои ҳисоботии дар сархати чордаҳи банди 408 Қоидаҳои 

мазкур пешбинишуда ба депонент дар асоси дархости дар шакли озод тартиб 

додашуда ва аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи имзои якум гузоштанро аз номи вай 

дорад, дода мешавад. 

426. Ба муштарии депонент, ки бо Маҳфуздорандаи марказӣ шартномаро 

дар бораи хизматрасонии муштари депонент бастааст, пас аз бақайдгирӣ/рад 

намудани бақайдгирии аҳд (амалиёт), ҳуҷҷати ҳисоботии дар сархати даҳумии 

дар банди 408 Қоидаҳои мазкур пешбинишуда дода мешавад. 

427. Ба эмитент, ки бо Маҳфуздорандаи марказӣ шартномаро оид ба 

пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба эмитент бастааст, ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботии дар сархатҳои дуюм, чорум, нуҳум ва чордаҳуми банди 408 Қоидаҳои 

мазкур пешбинишуда дода мешавад. 

428. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар сархатҳои дуюм, чорум ва шашуми банди 

408 Қоидаҳо пешбинишуда, ба эмитент дода мешаванд: 

-дар асоси фармон дар шакли дар замимаи 14 ва ё 14-1 ба Қоидаҳои 

мазкур муқарраршуда; 

-аз рўи зерҳисоби дар дархост оид ба бастани шартнома оид ба 

пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба эмитент муқарраршуда. 

429. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар зербанди ҳафтум-нуҳуми банди 408 Қоидаҳои 

мазкур пешбинишуда, ба эмитент дар асоси фармон дар шакли дар замимаи 22 ба 

Қоидаҳои мазкур муқарраршуда дода мешавад. 

430. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар сархати чордаҳуми банди 408 Қоидаҳои 

мазкур пешбинишуда ба эмитент дар асоси дархости дар шакли озод тартиб 

додашуда ва аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи имзои якум гузоштанро аз номи вай 

дорад, дода мешавад.  

431. Бекор кардани фармон оид ба додани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ дар асоси 

мунтазамӣ, ки пештар аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ қабул шуда буд, дар 

асоси фармони депонент дар шакли дар замимаи 14-1 ба Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда амалӣ карда мешавад 

432. Ба бақайдгиранда ҳуҷҷатҳои ҳисоботии дар сархати ҳафту-нуҳум ва 

чордаҳуми банди 408 Қоидаҳои мазкур пешбинишуда дода мешавад. 

433. Ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба бақайдгиранда дар асоси дархости дар шакли 

озод тартиб додашуда ва аз тарафи шахсе, ки ҳуқуқи имзои якум гузоштанро аз 

номи вай дорад, дода мешавад.  

434. Таъсисдиҳии рўйхати саҳмдорон ва ё рўйхати дорандагони коғазҳои 

қиматнок аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар асоси маълумотҳое, ки дар 

низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷуд аст, амалӣ карда 

мешавад. 

435. Рўйхати саҳмдорон барои гузаронидани маҷлиси умумӣ ва ё ҳисоб 



65 
 

намудани даромад аз рўи коғазҳои қиматнок аз тарафи Маҳфуздорандаи 

марказӣ мутобиқи шаклҳои аз тарафи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқарраршуда, тартиб дода мешавад. Рўйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ 

барои дигар мақсадҳо аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар асос ва мутобиқи 

дархости ташкилоти баҳисобгиранда, эмитент, мақомоти ваколатдор, мақомоти 

давлатӣ, ки дорои ҳуқуқ ба гирифтани маълумоти дорои сирри тиҷоратидошта 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода мешавад. 

436. Маҳфуздорандаи марказӣ дар муҳлати 24 соат аз лаҳзаи гирифтани 

фармони эмитент ва ё дархости шахсони дигар (дар ҳолате, ки агар санаи тартиб 

додани рўйхати дорандагони воситаҳои молиявӣ назар ба санаи қабули дархост 

пештар бошад) рўйхатро тартиб медиҳад ва онро ба шахси дархосткунанда равон 

мекунад, инчунин дархостҳоро ба депонентҳое мефиристад, ки дар суратҳисоби 

шахсии онҳо воситаҳои молиявии мазкур дар зерҳисобҳое, ки ба номи 

ғайрирезидент кушода шудааст, ки маълумот дар бораи он дар низоми 

баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷуд нест, ба ҳисоб гирифта шудааст. 

Депонент уҳдадор аст, дар муҳлати бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқарраршуда, маълумотро дар бораи соҳибмулкон ғайрирезидентони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд. 

437. Дар рўзи тартиб дода шудани рўйхат, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

депонентҳо огоҳиномаро дар бораи тартиб дода шудани рўйхат мефиристад. 

438. Дар муҳлати 24 соат пас аз қабули маълумот дар бораи 

соҳибмулкони воситаҳои молиявӣ, ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Маҳфуздорандаи марказӣ маълумоти мазкурро ба эмитент мефиристонад. 

 

7. БАСТАН ВА БЕКОР КАРДАНИ ШАРТНОМАҲО 

 

439. Шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ бо шахсоне баста мешавад, 

ки ба он мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд. 

440. Дархосткунанда уҳдадор аст, якҷоя бо ҳуҷҷатҳои барои бастани 

шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ зарурӣ, ба Маҳфуздорандаи марказӣ 

инчунин, ҳуҷҷатҳоро оид ба бастани шартнома дар бораи ҳисоби ҷорӣ ва ё 

шартнома дар бораи муқаррар намудани муносибатҳои корреспондентӣ 

пешниҳод намояд. 

441. Ҳангоми зарурат, дархосткунанда уҳдадор аст, якҷоя бо ҳуҷҷатҳои 

барои бастани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ зарурӣ, инчунин ба 

Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуҷҷатҳоро барои бастани шартнома мутобиқи 

ҳуҷҷатҳои дохилии Маҳфуздорандаи марказӣ пешниҳод намояд. 

442. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад аз дархосткунанда 

маълумотеро, ки дорои сирри тиҷоратӣ, хизматӣ ва дигар сирри мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшаванда намебошад, талаб намояд. 

443. Депонент уҳдадор аст, дар ҳолати иваз шудани ҳуҷҷатҳо ҳангоми 

бастани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ пешниҳодшуда, дар муҳлати 

панҷ рўзи корӣ аз санаи тағйирот ва ё бақайдгирии давлатӣ, ба Маҳфуздорандаи 
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марказӣ ҳуҷҷатҳои ивазшударо пешниҳод намояд. Ҳангоми иваз шудани 

реквизитҳои мавқеи ҷорӣ депонент уҳдадор аст, саривақт реквизитҳои нави 

мавқеи мазкурро пешниҳод намояд.  

444. Ҳангоми пешиҳод намудани ҳуҷҷатҳо мутобиқи бандҳои 440-442 ва 

446 Қоидаҳои мазкур, дархосткунанда (депонент) ба таври ҳатмӣ мактуби 

ҳамроҳикунандаро бо рўйхати ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда ва бо истинод ба 

шартнома (шартномаҳо), ки мувофиқи он ҳуҷҷатҳои дар рўйхат пешбинишуда 

пешниҳод карда мешаванд, ирсол менамояд. 

445. Маҳфуздорандаи марказӣ барои пешниҳод накардан ва ё саривақт 

пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои ивазшуда аз тарафи депонент масъул намебошад. 

446. Барои бастани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ, 

дархосткунанда бояд ҳуҷҷатҳоеро, ки дар замимаи 23 ба Қоидаҳои мазкур номбар 

шудаанд, пешниҳод намояд. 

447. Дар ҳолати пешниҳод намудани рўйхати пурраи ҳуҷҷатҳои дар 

Қоидаи мазкур муқарраршуда ва мутобиқат намудани он ба шакли ҳуҷҷатҳо ба 

талаботи бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда, Маҳфуздорандаи марказӣ ба депонент огоҳиномаро дар бораи 

баста шудани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ ва дигар шартномаҳои 

мувофиқи бандҳои 440 ва 441 Қоидаҳои мазкур басташуда, мефиристонад. 

448. Дар ҳолати пешниҳод намудани рўйхати нопурраи ҳуҷҷатҳои дар 

Қоидаи мазкур муқарраршуда ва мутобиқат намудани он ба шакли ҳуҷҷатҳо ба 

талаботи бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда, Маҳфуздорандаи марказӣ бастани шартномаи хизматрасонии 

маҳфуздориро рад менамояд ва ба дархосткунанда огоҳиномаи дахлдорро 

мефиристонад. 

449. Бекорнамоии шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ дар ҳолатҳои 

зерин амалӣ карда мешавад: 

- бо созиши байни Маҳфудорандаи марказӣ ва депонент; 

-дар асоси қарори мақомоти ваколатдор оид ба маҳрум намудани 

депонент аз иҷозатнома барои амалинамоии фаъолияти касбӣ дар бозори 

коғазҳои қиматнок; 

-бо тартиби яктарафа бо ташаббуси Маҳфуздорандаи марказӣ дар ҳолати 

пардохт накардани ҳисобҳо барои хизматрасонии ҷуброни хароҷоти 

Маҳфуздорандаи марказӣ аз тарафи депонент дар муҳлати бо тарофаҳои 

Маҳфуздорандаи марказӣ   муқарраршуда; 

- бо тартиби яктарафа бо ташаббуси депонент. 

450. Ҳангоми бекор намудани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ, 

ҳамаи шартномаҳои бо депонент басташуда низ бекор карда мешавад. 

451. Бекорнамоии шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ, дар ҳолатҳои 

дар сархатҳои якум ва чоруми банди 449 пешбинишуда, ҳангоми мавҷуд набудани 

эътирози депонент ва Маҳфуздорандаи марказӣ нисбат ба ҳамдигар, имкон 

дорад. 

452. Дар асоси қарори мақомоти ваколатдор дар бораи маҳрум намудани 

иҷозатномаи депоненте, ки фаъолияти брокерӣ ва ё дилериро бо ҳуқуқи бурдани 
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ҳисобҳои муштариён ба сифати дорандаи номиналӣ амалӣ менамояд, 

Маҳфуздорандаи марказӣ ба ин гуна депонент огоҳиномаро дар бораи бекор 

шудани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ мефиристонад. 

453. Депонент ҳангоми қабул намудани огоҳинома аз Маҳфуздорандаи 

марказӣ дар бораи бекор шудани шартнома бо сабабҳои дар сархати дуюми 

банди 449 муқарраршуда, уҳдадор аст, ба Маҳфуздорандаи марказӣ фармонро 

дар бораи баровардани воситаҳои молиявӣ аз дорандаи номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ ва интиқол додани воситаҳои молиявӣ ба дигар 

дорандаи номиналӣ фиристонад.  

454. Дар ҳолати пардохт накардани ҳисобҳо барои хизматрасонии 

ҷуброни хароҷоти Маҳфуздорандаи марказӣ аз тарафи депонент дар муҳлати бо 

тарофаҳои Маҳфуздорандаи марказӣ муқарраршуда, Маҳфуздорандаи марказӣ 

ба депонент огоҳиномаро дар бораи бекор шудани шартномаи хизматрасонии 

маҳфуздорӣ мефиристад. 

455. Ҳангоми аз тарафи депонент пардохт гардидани маблағи пурраи қарз 

бо дарназардошти ҷаримаҳо дар муҳлати 30 рўз аз рўзи равон намудани 

огоҳинома аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар бораи бекор шудани 

шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ, Маҳфуздорандаи марказӣ огоҳиномаро 

дар бораи бекор шудани шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ бозхонд 

менамояд. 

456. Бекорнамоии шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ, дар ҳолатҳои 

дар сархатҳои якум ва чоруми банди 449 пешбинишуда, пас аз ҷониби тарафҳо 

иҷро намудани ҳамаи уҳдадориҳои мутобиқи шартномаи хизматрасонии 

маҳфуздорӣ бавуҷудомада, амалӣ карда мешавад. 

457. Бекорнамоии шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ, дар ҳолатҳои 

дар сархатҳои сеюми банди 449 пешбинишуда, пас аз гузаштани 30 рўз аз лаҳзаи 

ба депонент фиристодани огоҳинома аз тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ дар 

бораи бекорнамоии шартномаи хизматрасонии маҳфуздорӣ амалӣ карда 

мешавад. 

458. Шартнома дар бораи хизматрасонии муштарии депонет метавонад бо 

муштарии депонент дар ҳолати қатъгардии амал ва ё маҳрумнамоӣ, инчунин дар 

ҳолати қабули қарор дар бораи ихтиёран аз тарафи депоненте, ки дар 

суратҳисоби шахсии он зерҳисоби муштарӣ кушода шудааст, баргардонидани 

иҷозатнома барои амалинамоии фаъолияти брокерӣ ва дилерӣ бо ҳуқуқи 

бурдани ҳисобҳои муштариён ба сифати дорандаи номиналӣ баста шавад. 

459. Баста шудани шартнома дар бораи хизматрасонии муштарии 

депонент метавонад бо муштарии депонент ҳуқуқи аз дорандаи номиналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ баровардани воситаҳои молиявии ба суратҳисоби 

муштарии депонент, суратҳисоби шахсӣ ба ҳисоб гирифташуда, ки дар низоми 

феҳристи дорандагони коғазҳои қиматноки бақайдгиранда ба номи муштарии 

депонент кушода шудааст ва ё интиқоли воситаҳои молиявии ба зерҳисоби 

муштарии депонент, ба зерҳисоби ба номи муштарии депонент дар депонети 

дигари Маҳфуздорандаи марказӣ кушода шудааст, диҳад. 

460. Муштарии депонент уҳдадор аст, дар муҳлати 30 рўз аз рўзи бастани 
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шартнома дар бораи хизматрасонии муштарии депонент, аз дорандаи 

номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ воситаҳои молиявии ба муштарии 

депонент таалуқдоштаро барорад. 

461. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад аз муштарии депонент 

маълумоти иловагиеро, ки дорои сирри тиҷоратӣ, хизматӣ ва дигар сирри 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшаванда намебошад, талаб 

намояд. 

462. Муштарии депонент уҳдадор аст, дар ҳолати иваз шудани ҳуҷҷатҳои 

ҳангоми бастани шартнома дар бораи хизматрасонии муштарии депонент 

пешниҳодшуда, дар муҳлати панҷ рўзи корӣ аз санаи тағйирот ва ё бақайдгирии 

давлатӣ, ба Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуҷҷатҳои ивазшударо пешниҳод намояд. 

463. Ҳангоми пешиҳод намудани ҳуҷҷатҳо, муштарии депонент ба таври 

ҳатмӣ мактуби ҳамроҳикунандаро бо рўйхати ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда ва бо 

истинод ба шартнома (шартномаҳо), ки мувофиқи он ҳуҷҷатҳои дар рўйхат 

пешбинишуда пешниҳод карда мешаванд, ирсол менамояд. 

464. Маҳфуздорандаи марказӣ барои пешниҳод накардан ва ё саривақт 

пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои ивазшуда аз тарафи муштарии депонент масъул 

намебошад. 

465. Барои бастани шартнома дар бораи хизматрасонии муштарии 

депонент дархосткунанда бояд ҳуҷҷатҳоеро, ки дар замимаи 26 ба Қоидаҳои 

мазкур номбар шудаанд, пешниҳод намояд. 

466. Дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда, Маҳфуздорандаи марказӣ 

муқоисаи маълумотеро, ки дар ҳуҷҷатҳои аз тарафи муштарии депонент 

пешниҳодшуда мавҷуд аст, бо маълумоти дар низмои баҳисобгирии 

маҳфуздорандаи марказӣ мавҷудбуда амалӣ менамояд. 

467. Дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда ва дар ҳолати мавҷуд будани 

қарздории депонент оид ба пардохти хизматрасонӣ ва ё оид ба ҷуброни хароҷоти 

Маҳфуздорандаи марказӣ, дар дорандаи номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ 

мавҷуд будани воситаҳои молиявии депонент, Маҳфуздорандаи марказӣ тибқи 

тартиб ва муҳлати аз тарафи тарофаҳои Маҳфуздорандаи марказӣ 

муқарраршуда, ба муштарии депонент огоҳиномаро дар бораи маблағи аз 

тарафи муштарии депоненти мазкур пардохтшаванда мефиристад. 

468. Дар ҳолате, ки агар дар асоси фармони Маҳфуздорандаи марказӣ, ба 

муштарии депоненти мазкур дар низмои феҳристи дорандагони коғазҳои 

қиматнок суратҳисоби шахсӣ кушода шуда бошад, Маҳфуздорандаи марказӣ ба 

муштарии депоненти мазкур реквизитҳои суратҳисоби шахсии ба номи вай 

кушодашуда ва маълумотро дар бораи бақайдиграндае, ки онро кушодааст, 

мефиристонад. 

469. Маҳфуздорандаи марказӣ бастани шартнома дар бораи 

хизматрасонии муштарии депонентро рад менамояд ва ба муштарии депонент 

огоҳиномаро дар бораи рад шудани бастани шартнома дар бораи хизматрасонии 

муштарии депонент бо нишон додани сабабҳои он дар ҳолатҳои зерин 

мефиристад: 

-пешниҳод намудани рўйхати нопурраи ҳуҷҷатҳои бо Қоидаҳои мазкур 
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муқарраршуда аз тарафи муштарии депонент; 

-номутобиқатии шакли ҳуҷҷатҳо ба талаботи бо қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ё Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

-номутобиқатии маълумоти дар ҳуҷҷатҳои аз тарафи муштарии депонент 

пешниҳодшуда мавҷудбуда ва маълумоти дар низоми баҳисобгирии 

Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷудбуда; 

- дар ҳолати аз тарафи муштарии депонент дар муҳлати бо тарофаҳои  

Маҳфуздорандаи марказӣ муқарраргардида пардохт накардани ҳисобҳои аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ пешниҳодшуда. 

470. Бекорнамоии шартнома дар бораи хизматрасонии муштарии депонет 

дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

- бо созиши байни Маҳфудорандаи марказӣ ва муштарии депонент; 

- ҳангоми мавҷуд набудани воситаҳои молиявӣ дар зерҳисоби муштарии 

депонент; 

- ҳангоми аз нав оғоз намудани амали иҷозатнома барои амалинамоии 

фаъолияти брокерӣ ва дилерӣ бо ҳуқуқи бурдани ҳисобҳои муштариён ба сифати 

дорандаи номиналие, ки муштарии депонентро хизмат расонидааст. 

471. Бекорнамоии шартномаи хизматрасонии муштарии депонент 

ҳангоми мавҷуд набудани эътироз байни муштарии депонент ва Маҳфуздорандаи 

марказӣ нисбати ҳамдигар, амалӣ карда мешавад. 

472. Ҳангоми бекорнамоии шартнома дар бораи хизматрасонии 

муштарии депонент, Маҳфуздорандаи марказӣ ба муштарии депонент 

огоҳиномаро дар бораи бекор шудани шартнома дар бораи хизматрасонии 

муштарии депонент мефиристонад. 

473. Шартнома оид ба пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

муштарии депонент, метавонад бо муштарии депоненте, ки ба номи вай зерҳисоб 

дар низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ кушода шудааст, баста 

шавад. 

474. Бастани шартнома оид ба пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

муштарии депонент ҳуқуқи дар Маҳфуздорандаи марказӣ гирифтани ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботӣ аз рўи зерҳисобҳои ба номи муштарии депонент кушодашударо 

медиҳад. 

475. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад аз муштарии депонент 

маълумоти иловагиеро, ки дорои сирри тиҷоратӣ, хизматӣ ва дигар сирри 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшаванда намебошад, талаб 

намояд. 

476. Муштарии депонент уҳдадор аст, дар ҳолати иваз шудани ҳуҷҷатҳо 

ҳангоми бастани шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

муштарии депонент пешниҳодшуда, дар муҳлати панҷ рўзи корӣ аз санаи 

тағйирот ва ё бақайдгирии давлатӣ, ба Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуҷҷатҳои 

ивазшударо пешниҳод намояд. 

477. Ҳангоми пешиҳод намудани ҳуҷҷатҳо, мутобиқи бандҳои 475, 476 ва 

479 Қоидаҳои мазкур, муштарии депонент уҳдадор аст ба таври ҳатмӣ мактуби 

ҳамроҳикунандаро бо рўйхати ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда ва бо истинод ба 
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шартнома (шартномаҳо), ки мувофиқи он ҳуҷҷатҳои дар рўйхат пешбинишуда 

пешниҳод карда мешаванд, ирсол менамояд. 

478. Маҳфуздорандаи марказӣ барои пешниҳод накардан ва ё саривақт 

пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои ивазшуда аз тарафи муштарии депонент масъул 

намебошад. 

479. Барои бастани шартнома дар бораи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботӣ ба муштарии депонент, муштарии депонент ба дархосткунанда бояд 

ҳуҷҷатҳоеро, ки дар замимаи 31 ба Қоидаҳои мазкур номбар шудаанд, пешниҳод 

намояд. 

480. Дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда, Маҳфуздорандаи марказӣ 

муқоисаи маълумотеро, ки дар ҳуҷҷатҳои аз тарафи муштарии депонент 

пешниҳодшуда мавҷуд аст, бо маълумоти дар низоми баҳисобгирии 

маҳфуздорандаи марказӣ мавҷудбуда амалӣ менамояд. 

481. Маҳфуздорандаи марказӣ бастани шартнома дар бораи пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба муштарии депонентро рад менамояд ва ба муштарии 

депонент огоҳиномаро дар бораи рад шудани бастани шартнома дар бораи 

пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба муштарии депонент бо нишон додани 

сабабҳои он дар ҳолатҳои зерин мефиристад: 

- пешниҳод намудани рўйхати нопурраи ҳуҷҷатҳои бо Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда аз тарафи муштарии депонент; 

- номутобиқатии шакли ҳуҷҷатҳо ба талаботи бо қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ё Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

- номутобиқатии маълумоти дар ҳуҷчатҳои аз тарафи муштарии депонент 

пешниҳодшуда мавҷудбуда ва маълумоти дар низоми баҳисобгирии 

Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷудбуда. 

482. Бекорнамоии шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

муштарии депонент дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

- бо созиши байни Маҳфудорандаи марказӣ ва муштарии депонент; 

- бо тартиби яктарафа бо ташаббуси Маҳфуздорандаи марказӣ дар ҳолати 

пардохти накардани ҳисобҳо барои хизматрасонии ҷуброни хароҷоти 

Маҳфуздорандаи марказӣ аз тарафи депонент дар муҳлати бо тарофаҳои 

Маҳфуздорандаи марказӣ муқарраршуда. 

483. Бекорнамоии шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

муштарии депонент ҳангоми мавҷуд набудани эътироз байни муштарии 

депонент ва Маҳфуздорандаи марказӣ нисбати ҳамдигар, амалӣ карда мешавад. 

484. Ҳангоми бекор намудани шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботӣ ба муштарии депонент, Маҳфуздорандаи марказӣ ба муштарии 

депонент огоҳиномаро дар бораи бекор намудани шартнома дар бораи 

пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба муштарии депонент ва ҳамаи шартномаҳои 

дигари бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба муштарии депонент вобастабуда, 

мефиристонад. 

485. Шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба эмитент, 

танҳо бо эмитент-резидент баста мешавад. 

486. Бастани шартнома оид ба пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 
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эмитент ҳуқуқи дар Маҳфуздорандаи марказӣ гирифтани ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ аз 

рўи зерҳисобҳои эмитент, ки ба номи эмитент кушода шудааст, инчунин 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ оид ба воситаҳои молиявие, ки аз тарафи эмитент бароварда 

шудааст, медиҳад. 

487. Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуқуқ дорад аз эмитент маълумоти 

иловагиеро, ки дорои сирри тиҷоратӣ, хизматӣ ва дигар сирри мутобиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзшаванда намебошад, талаб намояд. 

488. Эмитент уҳдадор аст, дар ҳолати иваз шудани ҳуҷҷатҳои ҳангоми 

бастани шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба эмитент 

пешниҳодшуда, дар муҳлати панҷ рўзи корӣ аз санаи тағйирот ва ё бақайдгирии 

давлатӣ, ба Маҳфуздорандаи марказӣ ҳуҷҷатҳои ивазшударо пешниҳод намояд. 

489. Ҳангоми пешиҳод намудани ҳуҷҷатҳо, мутобиқи бандҳои 487, 488 ва 

491 Қоидаҳои мазкур, эмитент уҳдадор аст ба таври ҳатмӣ мактуби 

ҳамроҳикунандаро бо руйхати ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда ва бо истинод ба 

шартнома (шартномаҳо), ки мувофиқи он ҳуҷҷатҳои дар рўйхат пешбинишуда 

пешниҳод карда мешаванд, ирсол менамояд. 

490. Маҳфуздорандаи марказӣ барои пешниҳод накардан ва ё саривақт 

пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳои ивазшуда аз тарафи эмитент масъул намебошад.  

491. Барои бастани шартнома дар бораи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботӣ ба эмитент, эмитент бояд ҳуҷҷатҳоеро, ки дар замимаи 36 ба Қоидаҳои 

мазкур номбар шудаанд, пешниҳод намояд. 

492. Дар асоси ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда, Маҳфуздорандаи марказӣ 

муқоисаи маълумотеро, ки дар ҳуҷҷатҳои аз тарафи эмитент пешниҳодшуда 

мавҷуд аст, бо маълумоти дар низмои баҳисобгирии маҳфуздорандаи марказӣ 

мавҷудбуда амалӣ менамояд. 

493. Маҳфуздорандаи марказӣ бастани шартнома дар бораи пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба эмитентро рад менамояд ва ба муштарии депонент 

огоҳиномаро дар бораи рад шудани бастани шартнома дар бораи пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба эмитент бо нишон додани сабабҳои он дар ҳолатҳои зерин 

мефиристад: 
- пешниҳод намудани рўйхати нопурраи ҳуҷҷатҳои бо Қоидаҳои мазкур 

муқарраршуда аз тарафи муштарии депонент; 

- номутобиқатии шакли ҳуҷҷатҳо ба талаботи бо қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ё Қоидаҳои мазкур муқарраршуда; 

- номутобиқатии маълумоти дар ҳуҷчатҳои аз тарафи эмитент 

пешниҳодшуда мавҷудбуда ва маълумоти дар низоми баҳисобгирии 

Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷудбуда. 

494. Бекорнамоии шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

эмитент дар ҳолатҳои зерин амалӣ карда мешавад: 

- бо созиши байни Маҳфудорандаи марказӣ ва эмитент; 

- бо тартиби яктарафа бо ташаббуси Маҳфуздорандаи марказӣ дар ҳолати 

пардохти накардани ҳисобҳо барои хизматрасонии ҷуброни хароҷоти 

Маҳфуздорандаи марказӣ аз тарафи эмитент дар мӯҳлати бо тарофаҳои 

Маҳфуздорандаи марказӣ муқарраршуда. 
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495. Бекорнамоии шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

эмитент ҳангоми мавҷуд набудани эътироз байни эмитент ва Маҳфуздорандаи 

марказӣ нисбати ҳамдигар, амалӣ карда мешавад. 

496. Ҳангоми бекор намудани шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои 

ҳисоботӣ ба эмитент, Маҳфуздорандаи марказӣ ба эмитент огоҳиномаро дар 

бораи бекор намудани шартнома дар бораи пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

эмитент ва ҳамаи шартномаҳои дигари бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба 

эмитент вобастабуда, мефиристонад. 

 

 

8. ПАРДОХТИ ХИЗМАТРАСОНИИ МАҲФУЗДОРАНДАИ МАРКАЗӢ. 

МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ. 

 

497. Тартиби пардохти хизматрасонии ҷуброни ҳароҷоти 

Маҳфуздорандаи марказӣ, ки ба воситаҳои молиявии дар нигоҳдории номналии 

Маҳфуздорандаи марказӣ мавҷудбуда таалуқ дорад, бо тарофаҳои 

Маҳфуздорандаи марказӣ муқаррар карда мешавад. 

498. Дар ҳолати муфлис эътироф шудани муштарии депонент тибқи 

қонунгузории татбиқшаванда, Маҳфуздорандаи марказӣ иҷрои дилхоҳ 

фармонро аз рўи зерҳисобҳое, ки ба номи ин муштарӣ кушода шудааст, қатъ 

менамояд (ба истиснои сархати дуюми банди мазкур ва бо дарназардошти 

хусусиятҳои дар банди 499 пешбинишуда). 

499. Аз рўи зерҳисобе, ки ба номи муштарии депонент кушода шудааст, 

ки он тибқи қонуни татбиқшаванда муфлис эътироф шудааст, депонент 

метавонад фармонро танҳо барои баровардани воситаҳои молиявӣ аз нигоҳдории 

номиналии Маҳфуздорандаи марказӣ бе иваз намудани ҳуқуқи соҳибмулкӣ 

пешниҳод намояд. 

500. Банди 498 танҳо дар он ҳолат татбиқ карда мешавад, ки агар 

Маҳфуздорандаи марказӣ бо далелҳои муфлис эътирофнамоии муштарии 

депонент розӣ бошад. 

501. Маҳфуздорандаи марказӣ бо далелҳои муфлис эътироф намудани 

муштарии депонент тибқи тартиби муқаррарнамудаи бандҳои 502-504 розӣ 

мешавад ва ё розӣ намешавад. 

502. Барои он, ки Маҳфуздорандаи марказӣ бо далелҳои муфлис 

эътироф намудани муштарии депонент розӣ шавад, депоненти мазкур бояд ба 

Маҳфуздорандаи марказӣ огоҳиномаро оид ба чунин эътирофнамоӣ пешниҳод 

намояд. 

503. Огоҳиномаи номбаршуда бояд аз тарафи шахсе имзо карда шавад, 

ки вай дар корт бо намунаи имзоҳо ва нақши муҳри дар Маҳфуздорандаи 

марказӣ мавҷудбуда пешбинӣ шуда бошад ва дорои ҳуқуқи имзои аввал аз номи 

депоненти мазкур бошад ва бо муҳри депоненти мазкур тасдиқ шуда бошад. 

504. Ба огоҳиномаи зикргардида бояд нусхаи ҳуҷҷате, ки қабули қарори 

суд ва ё дигар мақомоти барои муфлис эътироф намудани депоненти мазкур, 

мутобиқи қонунгузории татбиқшаванда ваколатдорро тасдиқкунанда замима 



73 
 

карда шавад. 

505. Огоҳиномаи дар банди 502 пешбинишуда, бояд қайди ихтиёронаро 

дар бораи муфлис эътироф намудани муштарии депонент, инчунин маълумоти 

(далели) зеринро дар бар гирад: 

- дар бораи рақами зерҳисоби ин муштарӣ; 

-дар бораи номгўи суд ва ё дигар мақомоти, ҷиҳати муфлис эътироф 

намудани депоненти мазкур, мутобиқи қонунгузории татбиқшавандаи 

ваколатдор; 

-  дар бораи санаи қабул шудани чунин қарор ва қувваи қонунӣ пайдо 

намудани он; 

-дар бораи номгўи воситаи ахбори омма, ки дар он эълон дар бораи 

муфлис эътироф намудани ин муштарӣ мутобиқи қонунгузории татбиқшаванда 

нашр шудааст; 

- дар бораи санаи (санаҳо) чунин нашр. 

506. Маҳфуздорандаи марказӣ бо далели муфлис эътироф намудани 

муштарии депонент розӣ мешавад, агар Маҳфуздорандаи марказӣ асосро барои 

розӣ нашудан бо ин далелҳо мутобиқи банди 507 надошта бошад. 

507. Маҳфуздорандаи марказӣ бо далели муфлис эътироф намудани 

муштарии депонент аз рўи дилхоҳ асоси дар поён овардашуда розӣ намешавад: 

- риоя накардани дилхоҳ талаботҳои дар бандҳои 504 ва 505 

пешбинишуда; 

-номутобиқатии реквизитҳои шахсе, ки дар қарори суд ва ё дигар 

мақомоти барои муфлис эътироф намудани депоненти мазкур пешбинишуда, 

реквизитҳои зерҳисобе, ки рақами он дар огоҳиномаи дар банди 504 пешбинӣ 

шудааст; 

- мавҷуд набудани эълони дар сархати сеюми банди 504 пешбинишуда 

дар воситаи ахбори оммаи аз тарафи депонент нишон додашуда; 

-мавҷуд будани аломати баръалои ҳуҷҷати қалбакӣ, ки қабули қарори 

суд ва ё дигар мақомоти барои муфлис эътироф намудани депоненти мазкур 

ваколатдорро тасдиқ мекунад; 

- асосҳои дигаре, ки барои Маҳфуздорандаи марказӣ барои далелбиёрӣ 

кофӣ мебошад. 

508. Ҳангоми розӣ будани Маҳфуздорандаи марказӣ бо далелҳои муфлис 

эътироф намудани муштарии депонент, Маҳфуздорандаи марказӣ на дертар аз 

рўзи якуми кор, ки пас аз рўзи қабули огоҳиномаи дар банди 504 пешбинишуда 

меояд: 

- ба низоми баҳисобгирии Маҳфуздорандаи марказӣ маълумотро дар 

бораи муфлис эътироф намудани ин муштарӣ ворид менамояд; 

-иҷрои дилхоҳ фармонҳоро аз рўи зерҳисобе, ки ба номи ин муштарӣ 

кушода шудааст, қатъ менамояд (ба истиснои муқаррароти дар сархати дуюми 

банди 507 пешбинишуда); 

- ба депоненти мазкур огоҳиномаи хаттиро дар бораи амалҳое, ки аз 

тарафи Маҳфуздорандаи марказӣ мутобиқи сархатҳои якум ва дуюми банди 

мазкур иҷро карда шудааст, мефиристонад. 
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509. Ҳангоми розӣ набудани Маҳфуздорандаи марказӣ бо далелҳои 

муфлис эътироф намудани муштарии депонет, Маҳфуздорандаи марказӣ на 

дертар аз рўзи якуми корӣ, ки пас аз рўзи қабули огоҳиномаи дар банди 504 

пешбинишуда меояд, ба ин депонент огоҳиномаи хаттиро дар бораи ин норозигӣ 

бо пешниҳоди сабабҳои розӣ нашудан мефиристонад. 

510. Масъалаҳое, ки тартиби ба танзимдарории онҳо бо Қоидаҳои мазкур 

муқаррар карда нашудаанд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаллу 

фасл карда мешаванд. 

511. Дар ҳолате, ки агар Қоидаҳои мазкур ба қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мухолифат намояд, пас меъёрҳои қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон татбиқ карда мешавад. 

512. Дар ҳолати ҳамкорӣ намудани Маҳфуздорандаи марказӣ бо 

ташкилоти баҳисобгирандаи хориҷӣ ва мухолифат намудани Қоидаҳои мазкур 

ба қоидаҳои ташкилоти баҳисобгиранда, қоидаҳои ташкилоти баҳисобгиранда 

татбиқ карда мешавад. 

513. Дар ҳолати ҳамкорӣ намудани Маҳфуздорандаи марказӣ бо 

ташкилоти баҳисобгирандаи хориҷӣ ва мухолифат намудани Қоидаҳои мазкур 

ба қонунгузории давлате, ки дар он ташкилоти баҳисобгиранда амал менамояд, 

пас меъёри қонунгузории ин давлат татбиқ карда мешавад. 

514. Барои депонентҳое, ки бо Маҳфуздорандаи марказӣ шартномаро 

«Дар бораи нигоҳдории номиналӣ», мутобиқи Қоидаҳои амалинамоии 

фаъолияти маҳфуздорӣ бастаанд, ки он то қувваи қонунӣ пайдо намудани 

Қоидаҳои мазкур амал менамуд, шартномаи дар боло зикршуда шартномаҳои 

хизматрасонии маҳфуздорӣ ба ҳисоб меравад, ки дар таҳрири нав таҳия шуда, 

мутобиқи замимаи 26 ба Қоидаҳои мазкур баён карда шудааст. 

515. Барои эмитентҳое, ки бо Маҳфуздорандаи марказӣ шартномаро 

«Дар бораи пешниҳод намудани маълумот дар бораи нигоҳдорандагони 

воситаҳои молиявӣ» мутобиқи Қоидаҳои амалинамоии фаъолияти маҳфуздорӣ 

бастаанд, ки он то қувваи қонунӣ пайдо намудани Қоидаҳои мазкур амал 

менамуд, шартномаи дар боло зикршуда шартномаҳо оид ба пешниҳоди 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботӣ ба эмитент ба ҳисоб меравад, ки дар таҳрири нав таҳия шуда, 

мутобиқи замимаи 39 ба Қоидаҳои мазкур баён карда шудааст. 


