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Т Ү З Е Т У Л Е Р  П А Р А Ғ Ы  

 

1. № 1 толықтырулар мен өзгертулер: 

 – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2016 жылдың 
28 желтоқсанындағы № 130 отырыс хаттамасы); 

 – 2017 жылдың 01 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді. 
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Осы Регламент "Қазақсатн қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) қаржы құралдарымен жасалған 
мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асырғандағы клирингілік жүйенің жұмыс 
тәртібін анықтайды. 

 

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР 

 

1. Осы Регламентте қолданылған түсініктер, Қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер 
бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру ережелерінде

1
 (бұдан әрі – Клиринг ережелері) 

және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған, түсініктерге ұқсас (осы тармақ 
Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен толықтырылған). 

2. Күнделікті сауда-саттық сессиясының нәтижелері бойынша Биржа қаржы құралдарымен 
жасалған мәмілелер бойынша, әр клирингілік қатысушының нетто-міндеттері және/немесе 
нетто-талаптарын анықтау үшін, клирингілік сессияларын өткізеді. 

3. Биржа, Клиринг ережелерінің 1 қосымшасында көрсетілген, қаржы құралдарымен жасалған 
мәмілелердің барлығы бойынша клирингілік сессиялар өткізеді (осы тармақ Биржа 
Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

4. Клирингілік жүйенің барлық қажетті процедураларын жүзеге асырылатын, клирингілік жүйе 
жұмысының уақыты Астана қаласының уақытымен сағат 09.00 басталып, Астана 
қаласының уақытымен 19.00 аяқталады (осы тармақ Биржа Басқармасының 2016 жылдың 
28 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

5. Биржа мынадай клирингілік сессиялары өткізеді: 

 1) деривативтер нарығында жасалған мәмілелер бойынша – Астана қаласының 
уақытымен 15.30-дан 16.00-ге дейін; 

 2) валюталық нарықта жасалған мәмілелер бойынша: 

  таңертеңгі клирингілік сессия – Астана қаласының уақытымен 11.00-ден 11.30-ға дейін; 

  күндізгі клирингілік сессия – Астана қаласының уақытымен 15.30-дан 16.00-ге дейін; 

  кешкі клирингілік сессия – Астана қаласының уақытымен 17.00-ден 17.30-ға дейін; 

 3) қор нарығында жасалған мәмілелер бойынша – Астана қаласының уақытымен 17.30-
дан 19.00-ге дейін (осы тармақша Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 
желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

6. Клирингілік сессияларды өткізу уақыты, клирингілік сессияларды өткізген кезде 
қолданылатын бағдарламалық-техникалық құралдардың жұмысында жаңылыстар болған 
жағдайда, клирингілік сессияны әдеттегі тәртіптемеде өткізуге кедергі болатын жағдайлар 
анықталғанда, немесе басқа жағдайларда, Биржа Басқармасының Төрағасымен немесе, 
Биржадағы клирингілік қызметке жетекшілік ететін, Басқарма Төрағасының орынбасарымен  
өзгертілуі мүмкін (осы тармақ Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 

2 тарау.САУДА-САТТЫҚ КҤН БАРЫСЫНДАҒЫ КЛИРИНГІЛІК ЖҤЙЕНІҢ ПРОЦЕДУРАЛАРЫ 

 

7. Күнделікті Астана уақытымен сағат 09.15 –ке дейін Биржаның клирингілік бөлімшесі, қор 
нарығының индикаторларын есептеуді жүзеге асыратын Биржа бөлімшесінен, Бағалы 
қағаздарды бағалау әдістемесіне

2
 сәйкес анықталған, хабарламалармен алмасудың 

электрондық құралы арқылы, Биржа солармен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік 
қызметті жүзеге асыратын, қор нарығының қаржы құралдарының тізіміне кіретін, 

                                                      
1
 Биржаның кеңестің шешімімен бекітілген (2015 жылдың 08 сәуіріндегі № 7 отырыс хаттамасы). 

2
 Биржаның кеңестің шешімімен бекітілген (2011 жылдың 31 наурызындағы № 7 отырыс хаттамасы). 
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акциялардың есеп айырысу бағалары туралы мәліметтер алады (осы тармақ Биржа 
Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

8. Күнделікті Астана уақытымен сағат 10.00-ге дейін клирингілік жүйе Биржаның сауда-саттық 
жүйесіне келесі туралы ақпараттарды жолдайды: 

 1) Қаржы құралдарының тәуекел-параметрлерін есептеу әдістемесіне
3
 сәйкес 

есептелген, қаржы құралдарының тәуекел-параметрлері (бастапқы маржаның 
мөлшерлемесі және баға өзгеру шектелімдері, сондай-ақ деривативтер үшін – 
деривативтер тобы бойынша бастапқы маржаның мөлшерлемесі) (осы тармақша 
Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген); 

 2) осы Регламенттің 7 тармағында көрсетілген, акциялардың есеп айырысу бағасы; 

 3) Клиринг ережелеріне сәйкес белгіленген, деривативтердің есеп айырысу бағалары 
(осы тармақша Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы 
шешімімен өзгертілген); 

 4) "деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік 
қатысушының жайғасымдары және/немесе олардың шоттарындағы (меншікті немесе 
клиенттік) ақшалары (осы тармақша Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 
желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген); 

 5) деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік 
қатысушының жайғасымдары (бар болса); 

 6) деривативтер нарығының клирингілік қатысушысы" санаты бойынша клирингілік 
қатысушының жайғасымдары маржалық жарналары бойынша орындалмаған 
міндеттемелері (бар болса). 

9. Осы Регламенттің 8 тармағында көрсетілген, ақпарат, клирингілік жүйенің 
хабарламаларының форматтары

4
 туралы Биржаның ішкі құжатында белгіленген, нысандар 

бойынша ұсынылады (осы тармақ Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 
желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

10. Сауда-саттық барысында "деривативтер нарының клирингілік қатысушысы" санаты 
бойынша клирингілік қатысушының маржалық шотындағы қалдықтар көбейтілгенде, 
клирингілік жүйе автоматты түрде сауда-саттық жүйесіне, клирингілік жүйенің 
хабарламаларының форматтары туралы Биржаның ішкі құжатында белгіленген, нысандар 
бойынша маржалық шоттағы жаңа қалдық туралы ақпараттарды жолдайды. 

 

3 тарау. САУДА-САТТЫҚ СЕССИЯЛАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ БОЙЫНША 
КЛИРИНГІЛІК ЖҤЙЕНІҢ ПРОЦЕДУРЛАРЫ 

 

11. Әр сауда-сассиясы аяқталғаннан кейін күнделікті барлық қаржы құралымен жасалған 
мәмілелер және мәмілелер жасасуға берілген өтінімдер туралы ақпарат автоматты түрде 
сауда-саттық жүйесінен клирингілік жүйеге экспортталады (осы тармақ Биржа 
Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

12. Сауда-саттық сессиясы барысында баға өзгеру шектелімінің мөлшерлемелері, сондай-ақ 
бастапқы маржаның мөлшерлемесі өзгерген жағдайда, сауда-саттық жүйесі сауда-саттық 
сессиясы аяқталғаннан кейін автоматты түрде клирингілік жүйеге жаңа мөлшерлемелер 
туралы ақпараттарды жолдайды (осы тармақ Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 
желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

                                                      
3
 Биржа Басқармасының шешімімен (2015 жылдың 29 желтоқсанындағы № 144 отырыс хаттамасы) 

бекітілген (осы сілтеме Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен 
енгізілген). 

4
 Биржа Басқармасының шешімімен (2012 жылдың 31 мамырындағы № 96 отырыс хаттамасы) 

бекітілген (осы сілтеме Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен 
енгізілген). 
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13. Деривативтер нарығында жасалған мәмілелер бойынша клирингілік сессиясын жүргізу 
барысында клирингілік жүйе келесідей процедураларды жүзеге асырады: 

 1) Клиринг ережелерінде анықталған тәртіпте, әр дериватитвтің есеп айырысу бағасын 
анықтау; 

 2) көптарапты неттингті қолданумен, клирингілік қатысушылардың нетто-талаптарын 
және/немесе нетто-міндеттемелерін анықтау; 

 3) клирингілік қатысушының маржалық жарналар, кепілдік жарналар және клирингілік 
алымдар бойынша міндеттемелерін анықтау; 

 4) Клиринг ережелеріне сәйкес, маржалық жарналардың және/немесе кепілдік 
жарналардың жеткіліксіздігі жағдайында, осы жарналарды қосымша аудару бойынша 
міндеттемелерін анықтау; 

 5) Клиринг ережелерінде анықталған тәртіпте, клирингілік қатысушыларға клирингілік 
қызмет нәтижелері бойынша есептерді қалыптастырып, Биржаның есеп айырысу 
бөлімшесіне және уәкілетті органға жолдайды; 

 6) клирингілік қатысушылардың шоттарындағы (меншікті және клиенттік) 
төмендетілмейтін қалдықтарды анықтау; 

 7) Клиринг ережелерімен қарастырылған, өзге де процедураларды орындау. 

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен 
өзгертілген). 

14. Валюталық нарықта клирингілік сессияны өткізу барысында клирингілік жүйе келесідей 
процедураларды жүзеге асырады: 

 1) көптарапты неттингті қолданумен, клирингілік қатысушылардың нетто-талаптарын 
және/немесе нетто-міндеттемелерін анықтау; 

 2) клирингілік қатысушының кепілдік жарналар бойынша міндеттемелерін анықтау; 

 3) Клиринг ережелеріне сәйкес, кепілдік жарналардың жеткіліксіздігі жағдайында, осы 
жарналар бойынша міндеттемелерін анықтау; 

 4) Клиринг ережелерінде анықталған тәртіпте, клирингілік қатысушыларға клирингілік 
қызмет нәтижелері бойынша есептерді қалыптастырып, Биржаның есеп айырысу 
бөлімшесіне және уәкілетті органға жолдайды; 

 5) Клиринг ережелерімен қарастырылған, өзге де процедураларды орындау. 

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен 
өзгертілген). 

15. Қор нарығында клирингілік сессияны өткізу барысында клирингілік жүйе келесідей 
процедураларды жүзеге асырады: 

 1) көптарапты неттингті қолданумен, клирингілік қатысушылардың нетто-талаптарын 
және/немесе нетто-міндеттемелерін анықтау; 

 2) клирингілік қатысушының маржалық жарналар бойынша (оның жеткіліктілігі Клиринг 
ережелеріне сәйкес бірыңғай шектеліммен өлшенеді), кепілдік жарналар және 
клирингілік алымдар бойынша міндеттемелерін анықтау; 

 3) Клиринг ережелеріне сәйкес, маржалық жарналардың және/немесе кепілдік 
жарналардың жеткіліксіздігі жағдайында, осы жарналарды қосып аудару бойынша 
міндеттемелерін анықтау; 

 4) Клиринг ережелерінде анықталған тәртіпте, клирингілік қатысушыларға клирингілік 
қызмет нәтижелері бойынша есептерді қалыптастырып, Биржаның есеп айырысу 
бөлімшесіне және уәкілетті органға жолдайды; 

 5) Клиринг ережелерімен қарастырылған, өзге де процедураларды орындау. 

(Осы тармақ Биржа Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен 
өзгертілген). 
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16. Осы Регламентте көрсетілген ақпарат клирингілік жүйеде сақталып, күнделікті Астана 
уақытымен сағата 19.00-ге дейін резервтік көшірілуге жатады (осы тармақ Биржа 
Басқармасының 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

17. Резервтік көшірмелер ақпаратқа заңсыз рұқсаттамадан қорғаумен қамтамасыз етіліп, 
жаңартылған резервтік көшірмелермен ауыстырылғанға дейін Биржаның резервтік 
техникалық орталығында сақталады. 

 

 

Басқарма Төрағасы Біртанов Е.А. 


