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Б е к і т і л д і  

 

 "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ 
Биржалық кеңесінің валюта нарығы 
жөніндегі Комитетінің шешімімен 

(1999 жылдың 08 қыркүйегіндегі 
№ 7 хаттама) 

Б е к і т і л д і  

"Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ 
Биржалық кеңесінің шешімімен 

(1999 жылдың 08 қыркүйегіндегі 
№ 11 хаттама) 

М а қ ұ л д а н ғ а н  

"Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ 
"К", "Р", "Н" санаттағы мүшелері 

жиналысының шешімімен 

(1999 жылдың 13 қыркүйегіндегі 
№ 6 хаттама) 

Қ а б ы л д а н д ы  

 

  1999 жылдың 28 қыркүйегінен бастап 

Қолданысқа енгізілді 
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Т Ү З Е Т У Л Е Р  П А Р А Ғ Ы  
 

1. № 1 өзгерту: 

 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен 2002 жылдың 09 сəуірінде келісілді; 

 – "Казахстанская фондовая биржа" ЖАҚ "K", "P", "H" санатты мүшелері жиналысының 
шешімімен бекітілді (2002 жылдың 11 сəуіріндегі № 2 хаттама); 

 – 2002 жылдың 02 мамырынан бастап қолданысқа енгізілді. 

2. "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен (2004 жылдың 
15 қаңтарындағы №1(з) хаттама) биржаның барлық ішкі құжаттарында ""Қазақстан қор 
биржасы" жабық акционерлік қоғамы" деген сөздері ""Қазақстан қор биржасы" акционерлік 
қоғамы" деген сөздерге тиісті септіктерде ауыстырылды жəне ""Қазақстан қор 
биржасы" ЖАҚ" қысқартылған атауы ""Қазақстан қор биржасы" АҚ" деп ауыстырылды. 



Қатысушылар атынан орындалатын өтінімдер бойынша Биржаның жауапкершілігі туралы 
Қағида 
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1. Өз қызметін жүзеге асыру барысында Биржа өзі ұйымдастыратын сауда-саттыққа 
қатысушыларының атынан, Биржа мен сауда-саттыққа қатысушылары арасында жасалған 
келесімі негізінде немесе Биржаның ішкі құжаттарына сəйкес, өтінімдерді орындайды. 

2. Қаржы құралдарын сатып алу немесе сату бойынша Сауда-саттық жүйесіне берілген 
өтінімдерді Биржа қате орындаған жағдайда, осындай қате орындалған мəміле 
(мəмілелер) жойылды деп жарияланады. 

3. Мəміле жасасқан сауда-саттыққа қатысушысына Биржа қате жасалған мəміленің 
сомасынан 0,1% көлемінде тұрақсыздық ақысын төлейді. Бұл ретте, Биржа төлейтін 
тұрақсыздық ақысының сомасы, мəміле жасалған күніндегі қаржы құралы бойынша 
алынған комиссиялық алымның сомасымен шектеледі. Биржа төлейтін айыппұлдың 
минималды көлемі 30 айлық есептік көрсеткішін құрайды. 

(Осы тармақ Биржа мүшелерінің 2002 жылдың 11 сəуіріндегі шешімімен өзгертілген). 

4. Биржа сауда-саттыққа қатысушысының нақты тартқан залалын ғана өтеуге жауапты, жəне 
Биржа сауда-саттыққа қатысушысының тапсырмасын қате орындауына байланысты ала 
алмай қалған пайдасын байланысты тартқан залалын өтемейді. 
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