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Т Ү З Е Т У Л Е Р  П А Р А Ғ Ы  

 

1. № 1 өзгертулер: 

 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен 2015 жылдың 26 маусымынада келісілген; 

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

 – 2015 жылдың 15 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілді. 
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Осы Ережелер № 189
1
, "Бағалы қағаздардың биржалық сауда-саттығының ережелері"

2
 және 

"Листингілік ережелер"
3
 атты "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) ішкі құжаттарына 

сәйкес әзірленіп, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздарды Биржаның ресми 
тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторында айналысқа жіберу 
шарттары мен тәртібін анықтайды. (осы кіріспе сөзбасы Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген) 

1. Осы Ережелерде, Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі 
құжаттарында анықталған, ұғымдар қолданылған. 

2. Осы Ережелердің мақсаттары үшін қандай да бір бағалы қағаздарды Биржада айналысқа 
жіберу деп, осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Халықаралық қаржы 
ұйыдарының бағалы қағаздары" секторында Биржада айналысқа жіберуге рұқсат етуді 
түсіну керек. 

3. Шығарған бағалы қағаздары Биржада айналысқа жіберуге рұқсат етілетін, халықаралық 
қаржы ұйымдарының тізімі осы Ережелердің қосымшасында берілген. 

4. Қандай да бір халықаралық қаржы ұйымның (ХҚҰ) шығарған бағалы қағаздарын рұқсат ету 
бастамашысы болуға, айналысқа жіберілетін бағалы қағаздардың эмитенті болып 
табылатын ХҚҰ басқа, бағалы қағаздар нарығында брокерлік және/немесе, клиенттердің 
шоттарын номиналды ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен, дилерлік қызметін жүзеге 
асыруға лицензиясы бар, "қор нарығының мүшесі" санаты бойынша Биржа мүшесі ғана 
құқылы. 

5. ХҚҰ шығарған, қандай да бір атаудағы бағалы қағаздар Биржада айналысқа Биржа 
Басқармасының шешімімен жіберіледі. 

6. Биржа, ХҚҰ шығарған, бағалы қағаздарды Биржада айналысқа жібергені үшін ақы 
алмайды,. 

7. Биржа Басқармасы, ХҚҰ шығарған қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарды Биржада 
айналысқа жіберу туралы шешімді мынадай шарттармен қабылдайды: 

 1) осы ХҚҰ, осы Ережелердің қосымшасында берілген тізімге енгізілген; 

 2) осы атаудағы бағалы қағаздардың есебін "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ 
(бұдан әрі – Орталық депозитарий) жүргізеді немесе Биржада

4
 айналысқа 

жіберілгеннен кейін Орталық депозитарий жүзеге асырады; 

 3) осы атаудағы бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер бар немесе Биржада
 

айналысқа жіберілгеннен маркет-мейкер болады (осы тармақша Биржаның Директорлар 

кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

8. Биржа Басқармасы ХҚҰ шығарған бағалы қағаздарды Биржада айналысқа жіберу туралы 
сұрақты қарауы үшін, осы атаудағы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы Биржаға 

                                                      
1
 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2014 жылдың 22 қазанындағы "Эмитенттерге және 

олардың, қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-
ақ қор биржасының тізімінің кейбір санаттарына қойылатын талаптарды бекіту туралы" 
№ 189 қаулысы (осы сілтеме Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

2
 "Қазақстан қор биржасы" ЖАҚ "К", "Р", "Н" санатындағы мүшелері жиналысының шешімімен  (1999 

жылдың 14 қазанындағы № 7 отырыс хаттамасы) бекітілген (осы сілтеменің реттік нөмірі 
Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

3
 Биржалық кеңестің шешімімен (2009 жылдың 05 қарашасындағы № 29 (з) отырыс хаттамасы) 

бекітілген (осы сілтеменің реттік нөмірі Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 
10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 

4
 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 2014 жылдың 22 қазанындағы "Эмитенттерге және 

олардың, қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-
ақ қор биржасының тізімінің кейбір санаттарына қойылатын талаптарды бекіту туралы" 
№ 189 қаулысының 36 тармағына сәйкес (осы сілтеме Биржаның Директорлар кеңесінің 
2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген). 
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мынадай құжаттарды (осы Ережелердің 9-11 тармақтарындағы ерекшеліктерді ескере 
отырып) ұсынуы тиіс: 

 1) осы Ережелердің 9 тармағында белгіленген талаптарға сәйкес, рұқсат ету 
бастамашысының өтініші; 

 2) Биржада айналысқа жіберілу мүмкіншілігіне байланысты осы бағалы қағаздардың 
туралы мәліметтер берілген, Депозитарийдің Биржаға жолдаған хаты (осы 
Ережелердің 10 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып); 

 3) "қор нарығының мүшесі" санаты бойынша қандай да бір Биржа мүшесінің осы атаудағы 
бағалы қааздар бойынша маркет-мейкер мәртебесін беру туралы өтініші. 

9. ХҚҰ шығарған қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарды Биржада айналысқа жіберуге рұқс 
ат ету туралы өтініш еркін түрде жазылып, мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс: 

 1) Биржаға осы бағалы қағаздарды бірмағыналы сәйкестендіруге мүмкіндік беретін, 
мәліметтерді қамтуы тиіс; 

 2) Биржадағы қолтаңбалардың үлгілері көрсетілген (нотариуспен расталған) құжатқа 
(мысалы, карточка) сәйкес, осы атаудағы бағалы қағаздардың рұқсаттама 
бастамашысының атынан бірінші қол қоюға құқылы тұлғаның қолы қойылып, осы 
рұқсаттама бастамащшысының мөрі басылуы тиіс. 

10. Осы Ережелердің 8 тармағының 2) тармақшасында айтылмыш Орталық депозитарийдің 
хатында, Биржада айналысқа жіберуге тұспалданған, ХҚҰ шығарған қандай да бір атаудағы 
бағалы қағаздар туралы мынадай мәліметтерді қамтуы тиіс: 

 1) осы бағалы қағаздардың эмитенті болып табылатын ХҚҰ атауы; 

 2) осы бағалы қағаздардың түрі; 

 3) осы атаудағы бағалы қағаздардың ұлттық (ҰСН) және/немесе халықаралық 
сәйкестендіру нөмірі (ISIN); 

 4) осы атаудағы бағалы қағаздардың айналыста болу мерзімінің басталу және аяқталу 
даталары; 

 5) осы атаудағы бағалы қағаздар бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (көлемі); 

 6) осы атаудағы бағалы қағаздар бойынша сыйақы (мүддені) төлеу, сондай-ақ осы 
атаудағы бағалы қағаздардың айналыста болу мерзімі аяқталғаннан кейін номиналды 
құнын төлеу датасы (уақыттық шарттары); 

 7) Орталық депозитарийдің осы атаудағы бағалы қағаздарды есепке алу фактін немесе 
осы атаудағы бағалы қағаздарды, Биржада айналысқа жібергеннен кейін, Орталық 
депозитарий есепке алуға даярлығын растау. 

11. Биржа Басқармасының қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарды Биржада айналысқа 
жіберу туралы шешімді тиісті түрде дайындау үшін осы бағалы қағаздардың рұқсаттама 
бастамашысы Биржағы (осы Ережелердің 8 тармағында белгіленген құжаттардан басқа) 
осы атаудағы бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының немесе мағынасы бойынша 
осыға ұқсас құжаттың көшірмесін ұсынуы тиіс 

12. Қандай да бір атаудағы бағалы қағадарды Биржада айналысқа рұқсат ету туралы өтінішті 
Биржа, осыЕрежелердің 8 тармағында белгіленген құжаттардың соңғысын алған күннен 
бастап бес жұмыс күн аралығында қарайды. Белгіленген мерзім аяқталғанда Биржа 
Басқармасы осы атаудағы бағалы қағаздарды Биржада айналысқа жіберуге рұқсаттама 
беру туралы шешім қабылдайды немесе Биржа осы атаудағы бағалы қағаздардың 
рұқсаттама бастамашысына уәжделген рұқсаттама беруден бас тартуымен хат жолдайды. 

13. Биржа, осы Ережелердің 7-10 тармақтарында белгіленген талаптардың бірі орындалмаған 
жағдайда, қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарды Биржада айналысқа жіберуге 
рұқсаттама беруден бас тартады. 

14. Биржада айналысқа жіберілген, ХҚҰ шығарған қандай да бір атаудағы бағалы қағаздардың 
маркет-мейкері болмаған жағдайда, Биржа Басқармасының осы атаудағы бағалы 
қағаздардың Биржадағы айналысын уақытша тоқтату туралы шешім қабылдауға құқылы. 
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15. Биржада айналысқа жіберілген, ХҚҰ шығарған қандай да бір атаудағы бағалы қағаздар, осы 
атаудағы бағалы қағаздардың айналыста болу мерзімі аяқталған жағдайда, Биржаның 
ресми тізімінен Биржа Басқармасының шешімісіз, сауда-саттық жүйесінің тиісті 
баптауларын орнату арқылы, алып тасталады 

16. Осы Ережелердің 14 тармағына сәйкес, ХҚҰ шығарған қандай да бір атаудағы бағалы 
қағаздардың Биржадағы айналысын уақытша тоқтатылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн 
аралығында, осы бағаслы қағаздар бойынша маркет-мейкер пайда болмаған жағдайда, 
Биржа Басқармасы осы атаудағы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінен алып 
тастау туралы шешім қабыладуға құқылы. 

17. Биржа Басқармасы, осы Ережелердің 12-16 тармақтарынан туындайтын, процедураларды 
жүзеге асыру бойынша өз құрылымдық бөлімшелерінің және қыметкерлерінің әрекеттер 
жасау тәртібін дербес түрде анықтайды. 

 

 

 

 

 

Президент М.Р. Қабашев  
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Бағалы қағаздарды "Халықаралық 
қаржы ұйымдарының бағалы 
қағаздары" секторында айналысқа 
жіберу ережелеріне  

қосымша 

Шығарған бағалы қағаздары (облигациялары) Биржаның
5 ресми тізімінің 

"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторында 

айналысқа жіберілуі мүмкін, халықаралық қаржы ұйымдарының 

Т І З І М І  

(Осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы 
шешімімен өзгертілген). 

 

 

№ 
р/с 

Атауы 
Атауының 

аббревиатурасы6 

(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

қазақ тілінде ағылшын тілінде 
орыс 
тілінде 

ағылшын 

тілінде 

А 1 2 3 4 

1.  Азиялық даму банкі The Asian Development Bank АБР ADB 

2.  Африкалық даму банкі The African Development Bank  AfDB 

3.  Халықаралық есеп 
айырысулар банкі 

The Bank for International 
Settlements 

 BIS 

4.  Еуропалық Кеңестің даму банкі The Council of Europe 
Development Bank 

 CEB 

5.  Еуразиялық даму банкі The Eurasian Development Bank ЕАБР EDB 

6.  Еуропалық қайта құрылымдау 
және даму банкі 

The European Bank for 
Reconstruction and Development 

ЕБРР EBRD 

7.  Еуропалық инвестициялық 
банк 

The European Investment Bank  EIB 

8.  Исламдық даму банкі The Islamic Development Bank ИБР IDB 

9.  Америкааралық даму банкі The Inter-American Development 
Bank 

 IADB 
IDB 
BID 

10.  Халықаралық қайта 
құрылымдау және даму банкі 

The International Bank for 
Reconstruction and Development 

МБРР IBRD 

                                                      
5
 Осы тізім Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін, мысалы Қапзақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылдың 25 ақпанындағы "Зейнетақылық 
активтер есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізімін бекіту, және жинақтаушы 
зейнетақы қорларының қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ететін, нормаларды белгілеу туралы" 
№ 70 қаулысын, ескере отырып құрастырылған (осы сілтеменің реттік нөмірі Биржаның 
Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген. 

6
 Тек танымал жалпықолданымды атау аббревиатуралары келтірілген (осы сілтеменің реттік нөмірі 

Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен өзгертілген. 



Бағалы қағаздарды "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторында 

айналысқа жіберу ережелері 
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№ 
р/с 

Атауы 
Атауының 

аббревиатурасы6 

(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2015 жылдың 10 маусымындағы шешімімен 
өзгертілген). 

қазақ тілінде ағылшын тілінде 
орыс 
тілінде 

ағылшын 

тілінде 

А 1 2 3 4 

11.  Халықаралық қаржы 
корпорациясы 

The International Finance 
Corporation 

МФК IFC 

12.  Скандинавиялық 
инвестициялық банк 

The Nordic Investment Bank  NIB 

 

 


