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Осы Ережелер: 

– 2006 жылдың 05 маусымындағы "Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығы туралы" 
Қазақстан Республикасының заңына; 

– Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу жөніндегі Қазақстан 
Республикасы Агенттігі Төрағасының м.а. 2006 жылдың 15 желтоқсанындағы ""Қазақстан 
қор биржасы" акционерлік қоғамын Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының арнайы 
сауда-саттық алаңы ретінде белгілеу туралы" № 74 бұйрығына  

сәйкес әзірленіп, Биржаның ішкі құжаттарында реттелмеген "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан 
әрі – Биржа) сауда-саттық алаңының Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының арнайы 
сауда-саттық алаңы ретінде кейбір қызметтерін жүргізу шарттарын анықтайды 

1 бөлім. АРНАЙЫ САУДА-САТТЫҚ АЛАҢЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ШАРТТАРЫ 

1. Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының сауда-саттық алаңы ретінде (бұдан әрі – 
Арнайы сауда-саттық алаңы) Биржаның сауда-саттық алаңындағы қаржы құралдардың 
сауда-саттығына тиісті санаттағы биржа мүшелері жіберіледі. 

 Арнайы сауда-саттық алаңында мәмілелер жасасқанда және олар бойынша есептесулерді 
жүзеге асырғанда, Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының қатысушылары арасында 
бекітілген айрықша құқықтық тәртіп, осындай қатысушы болып табылмайтын, Биржа 
мүшесіне қатысты қолданылмайды. 

2. Арнайы сауда-саттық алаңына Биржаның сауда-саттық алаңының, шетел валюталарының 
сауда-саттығын ұйымдастыруға арналған бөлігінен басқа, барлық элементтері жатады. 

3. Арнайы сауда-саттық алаңында мәмілелер жасасу тәртібі, олар бойынша есептесулерді 
жүзеге асыру, бағалы қағаздарды осы алаңның тізіміне енгізу, сондай-ақ, осы алаңды 
реттеуге байланысты даулар мен басқа да мәселелер,  Биржаның сауда-саттық алаңын 
реттеу үшін қабылданған, бірақ шетел валюталарының сауда-саттығына байланысты 
мәселелерді реттеу үшін қабылданған Биржаның ішкі құжаттарынан басқа, Биржаның ішкі 
құжаттарында реттеледі. 

2 бөлім. АРНАЙЫ САУДА-САТТЫҚ АЛАҢЫНДА САУДАЛАНАТЫН ҚАРЖЫ 
ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ ТІЗІМІ МЕН ОЛАРДЫ АЙНАЛЫСҚА ЖІБЕРУ ЖӘНЕ ШЫҒАРУ ШАРТТАРЫ 

4. Қаржы құралдарды Арнайы сауда-саттық алаңында айналысқа жіберу және шығару тәртібі 
Қазақстан Республикасы заңнамасында, қаржы құралдарды Биржаның сауда-саттық 
алаңында айналысқа жіберу және айналыстан шығару тәртіптерін реттейтін, Биржаның 
ішкі құжаттарында белгіленеді. 

5. Арнайы сауда-саттық алаңының тізімін құру тәртібі, сондай-ақ, Биржаның және Алматы 
қаласы өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда-саттық алаңының ресми тізімдерінде 
тұрған бағалы қағаздарға қатысты және олардың осындай тізімдерді құру датасына 
Арнайы сауда-саттық алаңының ресми тізіміне бағалы қағаздарды енгізу шарттарына сай 
болмаған эмитенттеріне қатысты ауыспалы қағидалар (осы Ережелерді қабылдау алдында 
қолданыста болған) Биржаның өкілетті органының жеке шешімдерімен белгіленеді. 

3 бөлім. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР 

6. Осы Ережелер Биржалық кеңес шешімімен бекітілген тәртіпте, Алматы қаласы өңірлік 
қаржы орталығының қызметін реттеу жөніндегі Қазақстан Республикасы Агенттігі 
Төрағасының м.а. 2006 жылдың 15 желтоқсанындағы ""Қазақстан қор биржасы" 
акционерлік қоғамын Алматы қаласы өңірлік қаржы орталығының арнайы сауда алаңы 
ретінде белгілеу туралы" № 74 бұйрығының істе болу мерзімі бойы қолданыста болады. 
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7. Осы Ережелердің қолданысқа енгізілген күннен бастап, Биржалық кеңестің шешімімен 
бекітілген (2006 жылдың 28 желтоқсанындағы № 40 хаттама), Алматы қаласының өңірлік 
қаржы орталығының арнайы сауда-саттық алаңын ұйымдастыру және реттеу Ережелері өз 
күшін жойды деп саналсын. 
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