
 

 

 «Aşgabat gazna biržasy» ýapyk 
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27 belgili Teswirnamasy bilen 
TASSYKLANYLDY 

 
 
 

AŞGABAT GAZNA BIRŽASYNYŇ  
HYZMATLARY BOÝUNÇA  

NYRHNAMASY 
 

№ Hyzmatyň görnüşi Töleýji Ýygym ölçegi Möhleti 

 
Gazna biržasynyň agzalaryna degişli tölegler 

 
1.  Agzalyga giriş ýygymy Gymmatly 

kagyzlar 
bazarynyň hünärli 

gatnaşyjysy 

Binýatlyk 
mukdaryň 300 

essesi* 

Bir gezeklik 

2.  Her bir treýdere  söwdalara 
gatnaşmaga rugsat berlendigi 
barada şahsyýetnamany 
bermek 

Gazna biržasynyň 
agzasy 

Binýatlyk 
mukdaryň 150 

essesi* 

Bir ýyllyk 

3.  Gazna biržasynyň agzasynyň 
birden köp treýderiniň Gazna 
birža söwdalaryna 
göýberilmegi**  

Gazna biržasynyň 
agzasy 

Binýatlyk 
mukdaryň 10 

essesi* 

Bir söwda 
güni üçin 

4.  Gazna biržasynyň agzasynyň 
agzalyk ýygymy 

Gazna biržasynyň 
agzasy 

Binýatlyk 
mukdaryň 300 

essesi* 

Bir ýyllyk 

5.  Gazna biržasynyň agzasynyň 
“L” görnüşli agzalyk toparynda 
söwdalara gatnaşmagy 

Gazna biržasynyň 
agzasy 

Binýatlyk 
mukdaryň 70 

essesi* 

Bir ýyllyk 

6.  Gazna biržasynyň agzasynyň 
“G” görnüşli agzalyk toparynda 
söwdalara gatnaşmagy 

Gazna biržasynyň 
agzasy 

Binýatlyk 
mukdaryň 150 

essesi* 

Bir ýyllyk 

7.  Geleşige gatnaşan taraplary 
görkezmezden, gazna 
biržasynyň geleşikleri barada 
umumy maglumatlar  

Gazna Biržasynyň 
agzasy 

 
Tölegsiz 

 
- 



8.  Gazna biržasynyň içerki 
resminamalarynda bellenen 
tertibe laýyklykda listing 
kompaniýalaryndan alynýan 
maglumatlar 

Gazna Biržasynyň 
agzasy 

 
Tölegsiz 

 
- 

 
Gazna birža söwdalaryna gymmatly kagyzlary çykarýan emitentlere degişli tölegler 

 
 

9.  Emitentiň paýnamalaryny "A" 
derejeli resmi sanawa goşmak 

Emitent Binýatlyk 
mukdaryň 150 

essesi* 

Bir gezeklik 

10.  Emitentiň paýnamalaryny "B" 
derejeli resmi sanawa goşmak 

Emitent Binýatlyk 
mukdaryň 200 

essesi* 

Bir gezeklik 

11.  Emitentiň obligasiýalaryny "A" 
derejeli resmi sanawa goşmak 

Emitent Binýatlyk 
mukdaryň 300 

essesi* 

Bir gezeklik 

12.  Emitentiň obligasiýalaryny "B" 
derejeli resmi sanawa goşmak 

Emitent Binýatlyk 
mukdaryň 350 

essesi* 

Bir gezeklik 

13.  Döwletiň gymmatly 
kagyzlaryny resmi sanawa 
goşmak 

Emitent Tölegsiz - 

14.  Döwletiň öň delisting edilen 
gymmatly kagyzlaryny, 
gaýtadan resmi sanawa 
goşmak 

Emitent Tölegsiz - 

15.  Döwletiň gymmatly 
kagyzlarynyň her bir 
emissiýasyny resmi sanawda 
saklamak 

Emitent Tölegsiz - 

16.  Her bir emissiýadaky 
gymmatly kagyzlary resmi 
sanawda saklamak 

Emitent Emissiýanyň 
umumy 

bahasynyň 0.01%  

Bir ýyllyk 

17.  Emitentiň gymmatly 
kagyzlarynyň delisting 
edilmegi 

 
- 

 
Tölegsiz 

 
- 

18.  Emitentiň öň delisting edilen 
gymmatly kagyzlaryny, 
gaýtadan resmi sanawa 
goşmak 

Emitent Binýatlyk 
mukdaryň 400 

essesi* 

Bir gezeklik 

 
Gazna birža söwdalaryna gatnaşyjylara degişli tölegler 

 
19.  «Adaty auksion usuly» 

boýunça geçirilen söwdalaryň 
geleşiklerini hasaba almak 

Her bir tarap Geleşigiň umumy 
bahasynyň 0,1% 

Her geleşik 
üçin 

20.  «Teklipli usuly»  
boýunça geçirilen söwdalaryň 
geleşiklerini hasaba almak 

Her bir tarap Geleşigiň umumy 
bahasynyň 0,1% 

Her geleşik 
üçin 



21.  «Üznüksiz auksion usuly» 
boýunça geçirilen söwdalaryň 
geleşiklerini hasaba almak 

Her bir tarap Geleşigiň umumy 
bahasynyň 0,1% 

Her geleşik 
üçin 

22.  «Hususy söwda usuly»  
boýunça geçirilen söwdalaryň 
geleşiklerini hasaba almak 

Her bir tarap Geleşigiň umumy 
bahasynyň 0,5% 

(emma iň 
azyndan 20 

manat) 

Her geleşik 
üçin 

23.  «Döwlet gazna 
obligasiýalaryny birinji 
bazarda ýerlemegiň usuly» 
boýunça geçirilen söwdalaryň 
geleşiklerini hasaba almak*** 

Satyn alyjy Geleşigiň umumy 
bahasynyň 0,1% 

Her geleşik 
üçin 

 
Beýleki tölegler 

 
24.  Geçirilen söwdalar boýunça 

«Satyn alyjylaryň» / «maýa 
goýujylaryň» sanawyndan 
göçürme bermek 
 

Emitent Binýatlyk 
mukdaryň 
möçberi* 

Her gezek 

25.  «Maýa goýujynyň» 
eýeçiligindäki gymmatly 
kagyzlaryň sanawyndan 
göçürme bermek 

Maýa goýujy Binýatlyk 
mukdaryň 
möçberi* 

(Telekeçi we 
ýuridik şahslar) 

Her gezek 

Binýatlyk 
mukdaryň 10%* 
(Fiziki şahslar) 

Bellikler:  

*  Ýygymlary hasaplamak üçin binýatlyk mukdary Türkmenistanyň Prezidentiniň degişli namalary bilen 
kesgitlenýär.  

** Gazna biržasynyň agzasynyň bir treýderi Gazna birža söwdalaryna tölegsiz goýberilýär. 

*** Döwlet gazna obligasiýalaryny birinji gezek dolanyşyga göýberilende. Döwlet gazna obligasiýalaryny 
ikinji bazarda dolanyşyga göýberilen ýagdaýynda, gazna birža söwdalarynyň degişliligi boýunça beýleki 
usullarynyň tölegleri ulanylýar.   

**** Gazna biržasynyň söwdalary bilen bagly herbir geleşik üçin ýygymlaryň aňryçäk möçberi 1 mln. manat 
bolup durýar. 

*****  Nyrhnamada GBüS göz öňünde tutulmadyk. 

 


