
 

ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ БРОКЕРЇ №____ 

«       » __________ 2020 с. ш. Душанбе 

Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди “ПРАЙМИНВЕСТ”, ки иштирокчии касбии бозори коѓазњои 

ќиматнок буда, минбаъд «Брокер» номида мешавад, дар шахсияти Директор Негматов Қадриддин 
Фархидинович, аз як тараф ва, ки минбаъд «Мизољ» номида мешавад, дар шахсияти ___________________ 
аз тарафи дигар, дар якљоягї «Тарафњо» номида мешаванд, Шартномаи мазкурро дар мавриди зайл 
бастанд: 

 

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

     1.1. Шартномаи мазкур танзимгари муносибатҳои ба миёнмеомадаи ҷонибҳои Шартнома вобаста ба 

анҷом додани амалиётҳои мушаххас вобаста ба хариду фуруши коғазҳои қиматноки Мизоҷ аз љониби 

Брокер бо шарт ва тартиби дар Шартномаи мазкур муқаррар гардида, ки аз ҷониби тарафҳо тасдиќ 
шудааст, мебошад. Шартномаи мазкур метавонад аз љониби худи Мизољ/намояндаи Мизољ имзо шавад ва 
дар шакли коѓазї ба Брокер (ё намояндаи он) пешнињод гардад.      
1.2. Тамоми мафњумњое, ки дар Шартномаи мазкур ва замимањо ба он истифода мешаванд, бо њамон 

маъноњое, ки дар Регламенти хизматрасонии брокерї (минбаъд - Регламент), ки қисми таркиби 
Шартномаи мазкур мебошад, муќаррар шуда татбиќ карда мешаванд. 

 

2. МАТЛАБИ ШАРТНОМА 

     2.1.  Матлаби Шартнома аз љониби Брокер бастани ањди гражданї - њуќуќї вобаста ба харид ва фурухта 

шудани коѓазњои ќиматнок (аз он ҷумла дар майдончањои савдои хориљї ва воситањои молиявии хориљї) 
бо супориши Мизољ аз ном ва аз њисоби Мизољ бо мукофотонидани дахлдор, ки  дар Шартномаи мазкур 
пешбинї шудаанд, мебошад. 

     2.2. Ҷонибҳои Шартномаи мазкур созиш намудаанд, ки амалиёти аз ҷониби Брокер иҷро шаванда 

вобаста ба фурухта шудан ва харидори гаштани коғазҳои қиматноки Мизоҷ дар платформаи Биржаи 

Фондии Осиёи Маркази аз ном ва бо супориши Мизоҷ анҷом дода мешавад. 
     2.3. Тибки Шартномаи мазкур Тарафхо созиш намудаанд, ки пешниҳод намудани дигар 
хизматрасонињои Брокер музднок мебошанд ва ба арзиши мукофотпулии дар Шартномаи мазкур 
мувофиқа гардида ворид гардидаанд. 
 

3. ЊУЌУЌ ВА ЎЊДАДОРИЊОИ ТАРАФЊО 
3.1. Њуќуќњои Брокер: 
     3.1.1. Брокер аз ном ва аз њисоби Мизољ амал намуда, њуќуќ дорад ањдро вобаста ба харид ва фурухта 

шудани коғазхои киматнок миёни Мизоҷ ва дигар харидорони потенсиалии бо Мизоҷ мувофиқа гардидаро 
бандад. 

3.1.2. Бо мувофиқаи пешаки бо Мизоҷ, Брокер ҳуқуқ дорад, ки дар як замон ба сифати намояндаи 
тиљоратии ду мизољ дар як ањд бошад, аз он љумла мизољоне, ки соњибкор намебошанд.  
     3.1.3. Брокер њуќуќ дорад иљроиши супориш барои ањд/амалиётро, ки аломатњои ќаллобї, истифодаи 
иттилооти дохилї (инсайдерская информация), ќонуни гардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят ба даст оварда ё маблаѓгузории терроризм дорад, дигар аломатњое, ки нисбати онњо аз љониби 
Брокер гумони он мешавад, ки ањд/амалиёт бо маќсади вайрон намудани ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон амалї мегардад, рад кунад. 
     3.1.4. Дигар њуќуќњое, ки Регламент пешбинї намудааст.  
    3.2. Ўњдадорињои Брокер: 
     3.2.1. Брокер ўњдадор мебошад Супоришњои Мизољро бо тартиби ќабул кардани онњо, бо шартњои 
бењтарини имконпазир ва бо риоя кардани талаботњои пешбинишудаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон иљро намояд. 
     3.2.2. Брокер ўњдадор аст Супоришњои Мизољро дар мувофиќатии аниќ бо шартњои муњими Супориш 
бо назардошти мањдудиятњои муќаррар намудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва 
Шартномаи мазкур иљро намояд. 
     3.2.3. Брокер ўњдадор аст ба Мизољ бо дархости хаттии ў, дар давоми 5 (панҷ) рузи кори аз лаҳзаи ба 
даст овардани чунин дархост иттилоотро оиди иљроиши супориши Мизољ пешнињод намояд ва дар 
навбати худ Брокер вазифадор аст, ки доир ба имконнопазир будани амали/иҷро шудани Супоришҳои 

Мизоҷ уро дар давоми 5 (панҷ) рузи кори тариқи хаттӣ огоҳ намояд. 
     3.2.4. Брокер ўњдадор аст ба њисобгирии дохилии људогонаи молу мулки Мизољро дар Суратњисоби 
сармоягузорї, инчунин дар ќисмати Портфелњо ва Суратњисобњои алоњидаи Мизољ, људо аз воситањои 
пулї ва коѓазњои ќиматноки худ, пеш барад. 



     3.2.5. Брокер ўњдадор аст њамчун иштирокчии савдо вобаста ба иљрои Супоришњои Мизољ сари ваќт 
дархостњои дахлдорро барои бастани ањдњо ба Ташкилкунандагони савдо пешнињод намояд.  

     3.2.6. Дигар ўњдадориҳое, ки Регламент пешбинї намудааст. 
    3.3. Њуќуќњои Мизољ: 
     3.3.1. Тибќи тартиби пешбини намудаи Шартномаи мазкур Мизољ њуќуќ дорад супоришњоро барои аз 
љониби Брокер бастани ањд ва амалиётњо бо Молу мулк дињад. 
     3.3.2. Мизољ њуќуќ дорад иттилоотро оиди рафти иљроиши Супориш аз Брокер дархост намояд. 
     3.3.3. Дигар њуќуќњое, ки Регламент пешбинї намудааст. 
3.4. Ўњдадорињои Мизољ: 
     3.4.1. Мизољ ўњдадор аст мукофот ва харољотњои Брокерро дар мўњлат ва тартиби пешбини намудаи 
Шартномаи мазкур пардохт намояд. 
     3.4.2. Мизољ ўњдадор аст ваколатномањои бо таври дахлдор ба расмият даровардашуда, инчунин дигар 
њуљљатњо ва иттилоотро, ки ба Брокер барои иљрои амалњо аз рўи Шартномаи мазкур ва барои аз љониби 
Брокер иљро намудани ўњдадорињои худ, ки бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, 
заруранд, ба Брокер пешнињод намояд. 
     3.4.3. Мизољ ўњдадор аст иттилооти биржавиеро, ки аз Брокер ќабул кардааст, танњо бо маќсади ќабули 
ќарор оиди додани супоришњо ба Брокер барои бастани ањдњо дар Биржа истифода барад (агар тартиби 
дигаре бо Ќоидањои савдо ё созишнома бо Брокер пешбинї нашуда бошад). 
     3.4.4. Новобаста аз лањзаи оѓози гузаронидани амалиётњо, Мизољ ўњдадор аст ба Брокер харољотњоро 

вобаста ба нигоњ доштани њисобњои тибќи Шартнома кушодашуда, дар њаљми бо Мизоҷ пешакӣ 

мувофиқашуда љуброн намояд. 
     3.4.5. Дар мавриди таъин намудани шахси ваколатдор барои ихтиёрдорї кардани суратњисоб ва бастани 
шартномањо аз номи Мизољ, Мизољ ўњдадор аст ваколатномаро ба номи шахси мазкур ва Анкетаи 
намояндаи Мизољро пешнињод намояд. 
     3.4.6. Мизољ ўњдадор аст иттилоотро оид ба моликони бенефитсиарии худ ба Брокер пешнињод намояд. 
     3.4.7. Мизољ ўњдадор аст бо њамаи хавфњо вобаста ба бастани ањд бо Воситаи молиявии дахлдор то 
додани Супориш ба Брокер барои бастани ањд бо чунин Восита, аз он љумла бо амалњои корпоративии 
гузашта ва дарпешистодаи Эмитент (ахборотњо оид ба азнавташкилдињї/барњамдињии эњтимолии 
Эмитент, ќабули ќарор оиди пардохт ва њаљми даромад, оиди барориш, табдилдињї, харидорї намудан, 
пардохт намудани коѓазњои ќиматнок ва дигар), ки метавонанд ба ќарори Мизољ оид ба бастани ањд бо 
чунин Восита таъсир расонанд, шинос шавад,  
    3.4.8. Дигар ўњдадорињое, ки Регламент пешбинї кардааст. 

 
4. ТАРТИБИ ЊИСОББАРОБАРКУНИЊО 

 
     4.1. Барои хизматрасониҳо тибқи Шартномаи мазкур Мизоҷ ба Брокер мукофотро пардохт менамояд. 

     4.2. Мизоҷ ҳамаи хароҷотҳоеро, ки аз ҷониби Брокер оиди иҷрои Шартномаи мазкур, инчунин хароҷотхое, ки 

аз ҷониби Брокер дар натиҷаи қонеъ гардонидани даъвоҳои шахсони сеюм амалӣ шудаанд, ки вобаста ба 

хизматрасониҳо аз рӯи Шартномаи мазкур ба Брокер дахл доранд, ҷуброн менамояд. 

     4.3. Мувофики Тарофаҳои Брокер, ҳаҷми мукофоти Брокер баробар аст ба 0,5% аз маблағи аҳди бо супориши 

Мизоҷ басташуда вобаста ба хариди қоғазҳои қиматнок. Дар ҳолати аз ҷониби Брокер бо супориши Мизоҷ 

фурухтани қоғазҳои қиматноки Мизоҷ, ба Брокер ягон мукофотпулӣ пардохт карда намешавад. Тартиби 

ҳисоббаробаркунӣ, инчунин тартиб ва мўҳлатҳои пардохти мукофот бо Регламент муайян мегарданд. Брокер дар 

охири ҳар моҳ ба Мизоҷ ҳисобномаро аз рўи комиссияҳои ҳисобшуда пешниҳод менамояд ва Мизоҷ ўҳдадор 

мешавад, ки маблағи ҳисобномаро дар муддати як ҳафта пас аз гирифтани ҳисобнома ба Брокер пардохт намояд. 
     4.4. Дар њолате, ки агар Брокер ањдро бо шартњои фоиданоктар назар ба онњое, ки дар Супориши Мизољ 
барои ањд ќайд шудаанд, бандад, фоидаи иловагї байни Брокер ва Мизољ таќсим карда намешавад, балки 
моликияти Мизољ мебошад.  
     4.5. Пардохти мукофоти Брокер њам бо асъори миллии Љумњурии Тољикистон (сомонї) ва њам бо асъори 
хориљї вобаста аз тартиби пардохт тибќи Регламент амалї карда мешавад. 
     4.6. Мизољ пардохти њамаи андозњо ва бољњоро мустаќилона амалї менамояд. 
     4.7. Муќаррароти дигаре, ки Регламент пешбинї намудааст. 

 
5. МАСЪУЛИЯТИ ТАРАФЊО 

 
     5.1. Дар мавриди иљро накардан ё иљрои номатлуби ўњдадорињои худ аз љониби яке аз Тарафњо аз рўи 
Шартномаи мазкур, Тарафи айбдор ўњдадор аст ба Тарафи дигар зарари бо чунин иљро накардан ё иљрои 
номатлуб расонидашударо љуброн намояд. 
     5.2. Брокер дар њаљми зарари воќеие, ки ба Мизољ дар натиљаи њама гуна амалњо (беамалињои) 
кормандони Брокер, ки ба њама гуна иљро накардан/иљрои номатлуби ўњдадорињои пешбининамудаи 
Шартномаи мазкур ва замимањои он овардаанд, расонида шудааст, љавобгар мебошад. Зарари Мизољ, ки 
метавонад дар натиљаи амал (беамалии) дигар шахсњо, инчунин худи Мизољ ба вуљуд оянд, ба зимаи худи 
Мизољ вогузор карда мешаванд. 



     5.3. Мизољ љавобгарии пурраро барои њамагуна зарар ва/ё зараре, ки ба Брокер бо гуноњи Мизољ 
расонида шудааст, аз он љумла барои њама гунна зарар/ зиёне, ки дар натиљаи аз љониби Мизољ пешнињод 
накардани (сариваќт пешнињод накардани) иттилоот оиди таѓйир ёфтани маълумотњои Мизољ ва/ё 
њуљљатњои пешбини намудаи Шартномаи мазкур ва замимањо ба он расонида шудааст, ва зарари ба Брокер 
расонидашуда дар натиљаи ѓалат нишон додани иттилоот дар њуљљатњои аз љониби Мизољ пешнињодшуда, 
ба ўњда дорад. 
     5.4. Мизољ љавобгарии пурраро барои њама гуна зарар ва/ё хисорот ба Брокер, ки дар натиљаи ошкор 
кардан, фош намудан ва/ё аз нав ба вуљуд овардан, ва/ё пањн намудан ё истифодабарии бе иљозат 
ииттилооте, ки Мизољ мувофиќи Шартномаи мазкур ба даст овардааст (аз он љумла иттилооти биржавї), 
ба ўњда мегирад.  
     Дар мавриди аз тарафи Мизољ истифода намудани иттилооти биржавї бо вайрон кардани шартњои 
Шартномаи мазкур, Брокер њуќуќ дорад нисбати Мизољ яке аз чорањои љавобгарии зеринро бо ихтиёри 
худ татбиќ намояд:  
     - огоњї оиди вайрон намудан нисбати истифодабарии иттилооти биржавї дар шакли хаттї; 
     - боздоштани пешнињоди иттилооти биржавї ба Мизољ то бартараф намудани вайронкунињои аз 
љониби Мизољ роњ додашуда нисбати истифодабарии иттилооти биржавї; 
     - ќатъ намудани пешнињоди иттилооти биржавї ба Мизољ. 
     5.5. Брокер барои натиљањои ќарорњои сармоягузории Мизољ, ки дар асоси маводњои тањлилї ва 
ахборотњои иттилоотии аз љониби Брокер пешнињодшаванда (аз он љумла тавсияњои савдої) ќабул 
шудаанд, љавобгар намебошад. 
     5.6. Брокер барои иљро накардан ё иљрои номатлуби ўњдадорињои худ аз љониби шахсони сеюм аз рўи 
ањдњое, ки барои иљроиши Супориши Мизољ ба Брокер баста шудаанд, љавобгар намебошад. 
     5.7. Агар Брокер дархост барои ањдро дар асоси супориши Мизољ сариваќт ба ташкилкунандагони 

савдо пешнињод намуда, аммо бо сабаби вазъи дар бозор пайдошуда супориши Мизољиҷро нашавад, дар 
ин њолат Брокер љавобгар намебошад. 
     5.8. Брокер барои њама гуна оќибатњое, ки дар натиљаи пардохтнопазирии эмитентњо ба амал меоянд, 
љавобгар намебошад. 
     5.9. Брокер барои њама њолатњои нокомии расонидани ахборотњои иттилоотї (аз он љумла тавсияњои 
савдої), ки аз љониби Брокер ба Мизољ ирсол мегарданд, љавобгар нест. Бо ин Мизољ надоштани даъворо 
нисбати Брокер дар њолате, ки агар расонидани ахборотњои аз љониби Брокер ба Мизољ ирсолшаванда бо 
сабабњои техникї ѓайриимкон бошад, эътироф мекунад. 
     5.10. Масъулиятњои дигаре, ки Регламент пешбинї намудааст. 

6. ТАРТИБИ БАТАНЗИМДАРОРИИ БАЊСЊО 
 

     6.1. Њамаи бањсњо ва ихтилофњое, ки миёни Тарафњо дар љараёни иљроиши њуќуќ ва ўњдадорињои худ аз 
рўи Шартномаи мазкур ё вобаста ба он ба амал меоянд, аз он љумла вобаста ба иљро намудан, вайрон 
кардан, ќатъ намудан ё бе эътибор будани он, Тарафњо кўшиш менамоянд ба воситаи гуфтушўнид њаллу 
фасл намоянд. 
     6.2. Дар њолате, ки агар бањси миёни Тарафњо бавуљуд омадаро бо роњи гуфтушўнид њаллу фасл кардан 
ѓайриимкон бошад, чунин бањс бояд дар маќомотњои судї бо тартиби пешбини намудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон њаллу фасл карда шавад. 

 
7. МАХФИЯТ 

 
     7.1. Брокер ўњдадор аст доираи кормандони худро, ки ба маълумот оиди Мизољ дастрасї доранд, то 
шумораи барои иљрои ўњдадорињои пешбини намудаи Шартномаи мазкур зарур буда, мањдуд намояд. 
     7.2. Брокер махфияти иттилоотро (маълумотро) таъмин менамояд ва ўњдадор мешавад, ки ба шахсони 
сеюм маълумотро оиди суратњисобњо, амалиётњои савдо ва ѓайрисавдо, реквизитњо ва дигар маълумотро 
оиди Мизољ, ки ба Брокер вобаста ба аз љониби ў амалї намудани њуќуќ ва ўњдадорињо аз рўи Шартномаи 
мазкур маълум гаштаанд, ошкор накунад. 
     7.3. Иттилооти махфї дар бораи Мизољ метавонад ба шахсони зерин пешнињод карда шавад: 
     - Мизољ; 
     - шахсони ваколатдори Мизољ; 
     - Агентии рушди бозори коѓазњои ќиматнок ва баќайдгирии махсусгардонидашудаи Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон дар доираи ваколатњои он њангоми гузаронидани санљишњои фаъолияти Брокер; 
     - шахсе, ки рухсатро ба иттилоот (маълумотњои шахсї) ва коркарди он оиди шахсони воќеї - 
Мизољ/намояндаи Мизољ, дар асоси розигии Мизољ/намояндаи Мизољ барои амалї кардани чунин 
коркард, дастрас кардааст; 
     - контрагентњо аз рўи Ањд нисбати Мизољњо - шахсони њуќуќї. 
     7.4. Аз љониби Брокер ошкор намудани иттилооти махфї ба шахсони сеюм вобаста ба иљрои 
ўњдадорињои худ аз љониби Брокер аз рўи шартномањо, агар чунин иљроиш тибќи муќарраротњои онњо ва 
Шартномаи мазкур амалї карда шудааст, хусусан ошкор намудани иттилоот ба ташкилкунандагони савдо 



дар бозори коѓазњои ќиматнок, мањфуздорандањо, ташкилотњои клирингї ва њисоббаробаркунї, инчунин 
брокерњои боло зикр, вайрон намудани шартњои махфият намебошад. 
     7.5. Ўњдадорињо оиди риояи махфият дар давоми 5 (панљ) соли баъди ќатъ шудани њамкории Тарафњо 
дар доираи Шартномаи мазкур эътибор доранд.  
     7.6. Дар сурати аз љониби яке аз тарафњои Шартнома ошкор кардани Иттилооти махфї ба шахсоне, ки 
дар Шартномаи мазкур нишон дода нашудаанд, инчунин дар њолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон пешбинї накардааст, тарафе, ки дар натиљаи ин њуќуќњои он вайрон гаштаанд, њуќуќ дорад 
аз тарафи дигар љуброн намудани зарари ба ў расонида шударо тибќи тартиби муќаррар намудаи 
Љумњурии Тољикистон талаб намояд. 

 
8. ЊОЛАТЊОИ ЌУВВАИ РАФЪНОПАЗИР (ФОРС-МАЖОР) 

 
     8.1. Тарафњо аз љубронкардани зараре, ки дар натиљаи иљро накардан ё иљрои номатлуби ўњдадорињои 
худ аз рўи Шартномаи мазкур ба вуљуд омадаанд, озод мебошанд, агар чунин иљро накардан/иљрои 
номатлуб дар натиљаиба вуљуд омадани њолатњои ќувваи рафънопазир (форс-мажор), ки пас аз бастани 
Шартномаи мазкур ба амал омадаанд ва аз иродаи Тарафњо вобаста намебошанд, љой дошта бошад. 
     8.2. Ба њолатњои ќувваи рафънопазир дохил мешаванд: амалњои љангї, офатњои табиї, сўхтор, 
корпартоињо, бетартибињои оммавї, таѓйирот дар ќонунгузории гражданї ё андоз, ќарорњои маќомоти 
њокимияти давлатї, таѓйирдињї ё ќабул намудани санадњои меъёрии њуќуќии нав, ки шароитњои иљроиши 
Шартномаи мазкурро ба таври назаррас бад мегардонанд ё иљроиши Шартномаи мазкурро пурра ё ќисман 
имконнопазир мегардонанд. 
 

9. ТАРТИБИ ВОРИД НАМУДАНИ ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊО БА ШАРТНОМАИ МАЗКУР ВА 
ЗАМИМАЊОИ ОН 

 
      9.1. Ворид намудани таѓйирот ва/ё иловањо ба Шартнома ва њама гуна замимањои он, инчунин ба 
Регламент аз љониби Брокер бо тариќи яктарафа амалї карда мешавад, ба истиснои банди 4 Шартномаи 

мазкур (Тартиби ҳисоббаробаркуниҳо), ки ворид намудани тағийрот ва/ё илова ба ин банди 4 Шартнома 

ба тариқи яктарафа мумкин нест. Ворид намудани таѓйирот ва/ё иловањо ба Регламент ва/ё замимањои он 
метавонад дар шакли тањрири нав амалї карда шавад. 
     9.2. Таѓйирот ва/ё иловањое, ки аз љониби Брокер ба Шартнома ва/ё Регламент (замимањои онњо)ворид 
карда мешаванд, бо Фармони маќоми иљроияи инфиродии Брокер тасдиќ карда мешаванд. 

     9.3. Огоњ намудани Мизољ оиди ворид намудани таѓйирот ва/ё иловањо ба Шартнома ва/ё замимањои 

он бо роњи нашрнамудани онњо дар сомонаи Брокер дар шабакаи интернет на дертар аз як моҳ то санаи 
эътибор пайдо кардани онњо, амалї мегардад. 
     9.4. Нашр кардани таѓйирот ва/ё иловањо ба Шартнома ва/ё замимањои он дар сомонаи Брокер дар 
шабакаи интернет аз он шањодат медињад, ки Брокер ўњдадорињои худро оиди огоњ намудани Мизољон ба 
таври дахлдор иљро намудааст. 
     9.5. Тартиби њамкории Тарафњо, ки бо Шартномаи мазкур ва/ё замимањои он муќаррар шудаанд, 
метавонад бо созишномаи хаттии Тарафњо таѓйир/илова карда шавад. 
 

10. ТАРТИБИ РАД КАРДАНИ ИЉРОИШИ ШАРТНОМА 
 

     10.1. Мизољ ва/ё Брокер њуќуќ доранд дар њар кадом лањза аз иљроиши Шартномаи басташуда бо тариќи 
яктарафа бе баён кардани сабаби рад кардан бо роњи огоњ кардани хаттии тарафи дигар на дертар аз 30 
рўз то санаи эњтимолии радкунї аз рўи шакле, ки дар Замима ба Шартномаи мазкур муќаррар шудааст, 
даст кашанд. 
     10.2. На дертар аз 5 (панљ) рўзи корї то санаи ќатъ намудани Шартнома, ки дар Огоњиномаи дахлдор 
оиди ќатъ шудани Шартнома њам бо ташаббуси худи Мизољ ва њам бо ташаббуси Брокер ќайд гардидааст, 
Мизољ ўњдадор аст тибќи Шартнома ва замимањои он њамаи ўњдадорињои худро дар назди Брокер иљро 
намояд ва Молу мулки худро боз пас гирад. 
 

11. ОГОЊИНОМА 
 

     11.1. Бо имзо кардани Шартномаи мазкур Мизољ тасдиќ мекунад, ки ў бо њамаи иттилооти дар бораи 
хатарњо, ки дар Дастурамал зикр гардидааст, шинос шудааст ва тамоми хавфњои эњтимолиро, ки бо анљом 
додани амалиётњо дар бозори коѓазњои ќиматнок вобаста мебошанд, инчунин хавфњое, ки воќеан дар 
Регламент ќайд нашудаанд, бар души худ мегирад.  
     11.2. Бо ин Мизољ огоњ мебошад ва розигии худро барои аз љониби Брокер сабт кардани гуфтугўњои 
телефонии Мизољ ва Брокер (кормандони Брокер) медињад. 
     11.3. Мизољ тасдиќ мекунад, ки ў аз љониби Брокер бо Эъломия дар бораи хавфњо, ки бо харидани 
коѓазњои ќиматнок ва воситањои молиявї, инчунин коѓазњои ќиматнок ва воситањои молиявии хориљї 
алоќаманд буда, дар банди мазкур шарњ дода шудааст, шинос мебошад. 



     11.4. Мизољ тасдиќ мекунад, ки коѓазњои ќиматноки аз љониби ў харидашуда дар ЉСП 
«Мањфуздорандаи марказї» нигоњ дошта мешаванд. 
     11.5. Муќаррароти дигаре, ки дар Шартномаи мазкур ќайд нашудаанд, дар Регламент пешбинї 

гардидаанд. Дар ҳолати мухолифати ягон муқаррароти Регламент бо ягон муқаррароти Шартномаи 

мазкур, муқаррароти Шартномаи мазкур бартарият дорад.     
 

12. СУРОЃА ВА РЕКВИЗИТЊОИ БОНКИИ ТАРАФЊО 
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