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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 Биржалық кеңесінің шешімімен (2015 жылдың 
29 тамызындағы № 18 отырыс хаттамасы) бекітілді; 

 – 2012 жылдың 01 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгізілді. 

2. № 2 толықтырулар мен өзгертулер: 

 – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2015 жылдың 14 шілдесінде келісілді; 

 – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен (2014 жылдың 
11 желтоқсанындағы  №43 отырыс хаттамасы) бекітілді; 

 – 2015 жылдың 01 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілді. 

3. № 3 өзгертулер мен толықтырулар: 

 – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен 2015 жылдың 14 шілдесінде келісілді; 

 – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен (2015 жылдың 
10 маусымындағы  №13 отырыс хаттамасы) бекітілді; 

 – 2015 жылдың 24 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілді. 
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Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ 
(бұдан әрі – Биржа) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленіп, листингілік алымдардың мөлгшерін 
(мөлшерлемелерін), сондай-ақ оларды төлеу мерзімін және тәртібін анықтайды (осы сөз басы 
Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен және Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 

1 бөлім. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР 

 

1. Осы Ережелерде Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржаның "Листингілік 
ережелер"

1
 (бұдан әрі – Листингілік ережелер) атты ішкі құжатында және Биржаның басқа 

да ішкі құжаттарында анықталған түсініктер мен шартты белгілер қолданылған (осы 
тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

2. Листингілік алымдар келесі түрлерге бөлінеді: 

 1) Биржаның ресми тізіміне бағалы қағаздарды енгізу мүмкіншілігі туралы тұжырымдама 
бергені үшін алынатын, алдын ала листингілік алым (бұдан әрі – алдын ала алым); 

 2) өтінішті қарау үшін листингілік алым (бұдан әрі – қарау үшін алым) мына жағдайларда 
алынады: 

  Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарау үшін; 
немесе 

  Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын, 
облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге келісім беру туралы өтінішті қарау 
үшін; немесе 

  акцияларды Биржаның ресми тізімінің төменірек санатынан жоғарырақ санатына 
ауыстыру туралы өтінішті қарау үшін; 

 3) мына жағдайларда алынатын, кіру листингілік алым (бұдан ірң – кіру алымы): 

  бағалы қааздарды Биржаның ресми тізіміне енгізгені үшін; 

  Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын, 
облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге келісім бергені үшін; 

  акцияларды Биржаның ресми тізімінің төменірек санатынан жоғарырақ санатына 
ауыстырғаны үшін; 

  акцияларды Биржаның ресми тізімінің "HiTec" секторында айналысқа жіберуге рұқсат 
бергені үшін; 

 4) бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған әр жылына алынатын, жыл 
сайынғы листингілік алым (бұдан әрі – жыл сайынғы). 

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешіңмімен 
толықтырылған және өзгертілген, және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

3. Егер, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу (айналысқа жіберу) туралы 
(Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын, 
облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге келісім беру туралы), акцияларды 
Биржаның ресми тізімінің төменірек санатынан жоғарырақ санатына ауыстыру туралы, 
бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіншілігі туралы алдын ала 
тұжырымдама беру туралы өтініште өзгесі көрсетілмесе, листингілік алымдарды осы 
бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы төлейді. Егер листингілік алымдардың 
төлеушісі осы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы болып табылмаса, Биржаға 
листингілік алымдардың нақты төлеушісінің осы Ережелерге сәйкес листингілік 

                                                      
1
 Биржалық кеңестің шешімімен (Биржалық кеңес мүшелерінің 2009 жылдың 05 қарашасындағы 

№ 29 (з) сырттай дауыс беру хаттамасы) бекітілген (осы сілтеме Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен енгізілген). 
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алымдарды төлеу бойынша өзіне міндеттеме алатыны туралы жазбаша келісімі 
ұсынылуы тиіс (осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы 
шешімімен өзгертілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен толықтырылған және өзгертілген). 

4. Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды Биржаның 
Басқармасы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуден (айналысқа жіберуден) 
(Қазақстан Республикасынан өзге мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылатын, 
облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге келісім беруден), акцияларды 
Биржаның ресми тізімінің төменірек санатынан жоғарырақ санатына ауыстырудан бас 
тартқан жағдайда, немесе осындай енгізу немесе ауыстыру туралы өтініш берген 
рұқсаттама бастамашысы өтінішін қайтарып алған жағдайда, Биржаға қарау үшін төлеген 
алымы қайтарылмайды (осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 29 тамызындағы 
және 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімдерімен өзгертіліп, Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен толықтырылған 
және өзгертілген). 

5. Акцияларды Биржаның ресми тізімінің "HiTec" секторында айналысқа жібергенде қарау 
үшін алым алынбайды. 

 Барлық басқа жағдайларда, қандай да бір эмитентпен шығарылған, бағалы қағаздарды 
Биржаның ресми тізіміне енгізгенде, қарау үшін алым, Листингілік комиссия немесе Биржа 
Басқармасы осы немесе басқа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу 
мүмкіншілігі туралы сұрақты қараған сәттен бастап алты айдан астам уақыт өтіп, 
инвестициялық меморандум немесе мағынасы ұқсас басқа құжатты ұсыну қажет болғанда 
ғана есептеледі. 

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен және 
Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

6. Борыштық бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Борыштық бағалы қағаздар" 
секторының бір санатынан осы сектордың қандай да бір басқа санатына ауыстырылғанда 
қарау және кіру алымы алынбайды (осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 
11 желтоқсанындағы шешімімен және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

7. Акциялардың делистингі, Биржаның ресми тізімінің "HiTec" секторында айналысқа 
жіберілген бағалы қағаздар санынан шығарылғанда, немесе бағалы қағаздардың 
мерзімнен бұрын өтелуі кезінде, алдында төленген жыл сайынғы алым қайтарылмайды 
(осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 29 тамызындағы шешімімен 
өзгертілген, Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен 
толықтырылған және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 

2 бөлім. ЛИСТИНГІЛІК АЛЫМДАРДЫҢ КӨЛЕМДЕРІ (МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ). 

ЛИСТИНГІЛІК АЛЫМДАРДЫҢ КӨЛЕМІН ЕСЕПТЕУ 

(Осы тақырыптама Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен және 
Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 

8. Алдын ала алымның көлемі тиянақталған болып табылып, АЕК 100-еселі мөлшерін 
құрайды (осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен 
өзгертілген). 

9. Әр атаудағы бағалы қағаздар бойынша қарау және кіру алымдары (осы Ережелердің  
10-13 және 15-17 тармақтарында белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) келесі көлемдерден 
0,025 пайызды құрайды (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген): 

 1) акциялар үшін (инвестициялық қорлар мен жылжымайтын мүлік қорларының 
акцияларын қосқанда) – оларды орналастыру бойынша орнатылған бағасының осы 
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акциялар санына көбейтіндісінен (егер орналастыру бағасын анықтау мүмкін болмаса 
– олардың жиынтық номиналды құнынан); 

 2) депозиттік қолхаттар үшін – оларды орналастырудың нақты бағасының осы 
депозиттік қолхаттардың жарияланған санына көбейтіндісінен; 

 3) борыштық және исламдық бағалы қағаздар үшін – жиынтық номиналды құнынан; 

 4) пайлық инвестициялық қорлар үшін – осы пайлық инвестициялық қордың таза 
активтерінің құнынан. 

10. Биржаның ресми тізіміне листингтің жеңілдетілген процедурасы бойынша енгізілген, 
бағалы қағаздар үшін: 

 1) қарау алымы тиянақталған болып табылып, АЕК 100-еселі мөлшерін құрайды; 

 2) кіру алымы тиянақталған болып табылып, АЕК 100-еселі мөлшерін құрайды. 

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен 
толықтырылған және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

10-1. (Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен 
енгізілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен алып тасталған). 

11. Бір эмитентпен шығарылған, бірнеше атаудағы акциялар бір уақытта Биржаның ресми 
тізіміне енгізілгенде, осы акциялар бір атаудағы бағалы қағаздар ретінде қарастырылады. 

12. Биржаның ресми тізіміне төрт және одан аса бірнеше түрлі және/немесе атаудағы бағалы 
қағаздарды бір уақытта енгізгенде, қарау және кіру алымдары осы Ережелердің 9 
тармағында белгіленген, көлемдердің сомасынан есептеледі (осы тармақ Биржалық 
кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен және Биржаның Директорлар 
кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

13. Қарау алымының минималды көлемі АЕК 100-еселі мөлшерін, ал максималдысы – АЕК 
1 000-еселі мөлшерін құрайды (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 Кіру алымының минималды көлемі АЕК 100-еселі мөлшерін, максималдысы  
АЕК 3 000-еселі мөлшерін құрайды (осы тармақтың үшінші және төртінші абзацтарымен 
белгіленгенді қоспағанда) (осы абзац Биржалық кеңестің 2012 жылдың 29 тамызындағы 
шешімімен және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 Биржаның ресми тізіміне, бі эмитентпен шығарылған, төрт және одан аса бірнеше түрлі 
және/немесе атаудағы бағалы қағаздарды бір уақытта енгізгенде, кіру алымының 
минималды көлемі АЕК 100-еселі мөлшерін, максималдысы АЕК 10 000-еселі мөлшерін 
құрайды (осы абзац Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен 
және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

 Акцияларды Биржаның ресми тізімінің төменірек санатынан жоғарырақ санатына 
ауыстырғанда, кіру алымының минималды көлемі АЕК 100-еселі мөлшерін, 
максималдысы АЕК 1 250-еселі мөлшерін құрайды (осы абзац Биржалық кеңестің 
2014 жылдың 11 желтоқсанындағы және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

14. Листингілік компанияның, Биржаның ресми тізімінде тұрған, барлық бағалы қағаздары 
бойынша жыл сайынғы алым келесідей есептеледі (осы Ережелердің 15 тармағымен 
белгіленген, ерекшеліктерді ескеріп) (осы абзац Биржалық кеңестің 2014 жылдың 
11 желтоқсанындағы шешімімен толықтырылған): 

 1) листингілік компанияның, Биржаның ресми тізімінде тұрған, барлық 
шығарылымдарының арасында, осы Ережелердің 9 тармағында көрсетілген 
қолданымды мөлшердің ең үлкені анықталады. Бұл ретте листингілік компанияның 
түрлі атаудағы акциялар акциялардың бірыңғай шығарылымы ретінде 
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қарастырылады (осы тармақша Биржалық кеңестің шешімімен және Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген); 

 2) осы тармақтың 1) тармақшаларына сәйкес анықталған, бағалы қағаздардың 
шығарылымы бойынша жыл сайынғы алым жоғарыда көрсетілген мөлшерден 0,025 
пайыз көлемінде, бірақ АЕК 100-еселі мөлшерінен кем емес және 2 000-еселік 
мөлшерінен аспайтындай, есептеледі (осы тармақа Биржаның Директорлар 
кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген); 

 3) листингілік компанияның, осы тармақтың 1) тармақшасына сәйкес анықталғаннан 
басқа, бағалы қағаздардың шығарылымдары бойынша жыл сайынғы алым әр 
шығарылымға АЕК 100-еселі мөлшерінде есептеледі (осы тармақша Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

15. Бағалы қағаздар Биржаның ресми тізімінде тұрған кезінде, осы бағалы қағаздар және 
олардың эмитенті туралы ақпараттың ашылуы Биржаның өзімен емес, осы бағалы 
қағаздар ресми тізімінде тұрған шетелдік қор биржасымен белгіленген тәртіпте ашылуын 
қарастыратын, Биржаның ресми тізіміне листингтің жеңілдетілген процедурасы бойынша 
енгізілген жағдайда, осы бағалы қағаздар бойынша жыл сайынғы алымдар осы бағалы 
қағаздардың әр шығарылымын АЕК 100-еселік мөлшерде есептеледі (осы абзац 
Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен енгізілген және 
Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
толықтырылған және өзгертілген). 

 Биржаның ресми тізіміне жеңілдетілген листинг процедурасы бойынша енгізілген, 
акцияларды Биржаның ресми тізімінің төменірек санатынан жоғарырақ санатына 
ауыстырғанда қарау және кіру алымдары алынбайды (осы абзац Биржалық кеңестің 
2014 жылдың 11 желтоқсанындағы және Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімдерімен өзгертілген). 

16. Кіру және/немесе жыл сайынғы алым есептелетін, бағалы қағаздар шетел валютасында 
номинацияланған болса, осы алымның (осы алымдардың) сомасы, осы алымды төлеуге 
(алымдарды) төлеу шоты (шоттары) ұсынылған күндегі Биржаның таңертеңгі сауда-саттық 
сессиясында қалыптасқан бағамына, осы валютаның теңгеге шаққандағы орташа 
сараланған, осындай бағам болмаса – осы алымды (алымдарды) төлеу шоты (шоттары) 
ұсынылған күндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен белгіленген бағамға 
көбейтіледі (осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

17. Осы Ережелердің 9 тармағында белгіленген алымдар есептелетін, борыштық бағалы 
қағаздардың номиналды құны қандай да бір көрсеткішке индекстелген болса, аталмыш 
алымдар, осы бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасында немесе мағынасы ұқсас 
басқа құжатта берілген формула бойынша шот (шоттар) ұсыныдған күнде анықталатын, 
осы бағалы қағаздардың индекстелген номиналды құнынан есептеледі (осы тармақ 
Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

18. Биржаның ресми тізімінде тұрған бағалы қағаздардың айналыста болуының қалған 
мерзімі бір жылдан кем болса, жыл сайынғы алым осы бағалы қағаздардың айналыста 
болуының қалған күндеріне пропорционалды азайтылады (осы тармақ Биржалық 
кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен толықтырылған және 
Биржаның Директорлар кеңесінің 20105 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

19. (Осы тармақ Биржалық кеңестің 2012 жылдың 29 тамызындағы шешімімен алып 
тасталған). 

20. Осы Ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында реттелмеген, листингілік 
алымдарды түзету және есептеуге қатысты сұрақтар, Биржа Басқармасының шешімімен 
бекітілген, қосымша құжатпен (нұсқаулықпен) реттеледі. 
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3 бөлім. ЛИСТИНГІЛІК АЛЫМДАРДЫ ТӨЛЕУ 

 

21. Қарау үшін алым Биржа тиісті шотын ұсынған күннен кейін бес жұмыс күн аралығында 
төленуі тиіс (осы абзац изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и 
решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года). 

 Осы тармақтың бірінші абзацында белгіленген шарттар орындалмаған жағдайда, 
Биржаның ресми тізіміне енгізу (Қазақстан Республикасынан өзге, мемлекеттің 
заңнамасына сәйкес шығарылған, облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге 
келісім беру) туралы, акциялардың төменірек санатынан жоғарырақ санатына ауыстыру 
туралы сұрақ Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының жуырдағы 
отырысына қарауға шығарылмайды (осы абзац Биржалық кеңестің 2014 жылдың 
11 желтоқсанындағы шешімімен және Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

22. Кіру және бірінші (бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болуының бірінші 
жылына) жыл сайынғы алым Биржа тиісті шотын ұсынған күннен кейін 30 күнтізбелік күн 
аралығында төленуі тиіс (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

 Осы тармақтың бірінші абзацында белгіленген шарт орындалмаған жапғдайда, Листингілік 
комиссияның немесе Биржа Басқармасының жуырдағы отырысына (төмендегі шешімді 
аталмыш органдардың қайсысы қабылдағанына қарай) алдында қабылданған Биржаның 
ресми тізіміне енгізу (Қазақстан Республикасынан өзге, мемлекеттің заңнамасына сәйкес 
шығарылған, облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге келісім беру, 
акциялардың төменірек санатынан жоғарырақ санатына ауыстыру, акцияларды Биржаның 
ресми тізімінің "HiTec" секторында айналысқа жіюеру) туралы шешімді жою туралы сұрақ 
қаралады (осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

(Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген). 

23. Екінші және одан кейінгі жыл сайынғы алымдар келесілей төленеді (осы абзац Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген): 

 1) бағалы қағаздар айналысының басталған жылына жыл сайынғы алымды төрт бірдей 
бөлікпен әр үш ай сайын (бағалы қағаздардың шетел валютасында номинациялануы 
немесе қандай да бір көрсеткішке индекстелуіне қарай осындай бөліктердің теңгемен 
көлемдерінің айырмашылығы болуы мүмкіндігін ескерумен), Биржа тиісті шотты 
ұсынғаннан кейін отыз күнтізбелік күн аралығында төленеді (осы тармақша 
Бирданың Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген); 

 2) Биржа Басқармасымен келісе отырып, листингілік алымдардың төлеушісі бағалы 
қағаздардың айналыста болуының бірінші жылына алдын ала (үш айдан астам 
уақытқа алдын ал бір немесе бірнеше төлеммен) төлеуге құқылы (осы тармақша 
Биржаның Директорлар кеңесігің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

24. Осы Ережелердің 23 тармағының 1) тармақшасында белгіленген, бағалы қағаздардың 
айналысының екінші және содан кейінгі жылдарға жыл сайынғы алымдарды төлемеу 
немесе уақытылы төлемеу жағдайында, осы бағалы қағаздар делистингіленуі немесе 
Биржаның ресми тізімінің "НіТес" секторында айналысқа жіюерілген, акциялар арасынан 
алып тасталуы мүмкін (осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 
11 желтоқсанындағы шешімімен толықтырылған және Биржаның Директорлар 
кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

25. (Осы тармақ Биржалық кеңестің 2014 жылдың 11 желтоқсанындағы шешімімен алып 
тасталған) 
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