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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 Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау комитетімен 2011 жылдың 08 қарашасында келісілді; 

 – "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен (2011 жылдың 
06 қазанындағы отырыс хаттамасы) бекітілді; 

 – 2011 жылдың 11 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді. 
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Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленіп, мемлекеттік бағалы 
қағаздарды Биржаның ресми тізіміне айналысқа жіберу тәртібін және олардың айтылмыш 
тізімнен шығарылуын анықтайды (белгілейді). 

Осы Ережелерде қолданылған ұғымдар келесіні білдіреді: 

"Биржа" –"Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамы; 

"Мемлекеттік бағалы қағаздар" – қарыз ұстаушының қарызға қатынасты құқығын растайтын 
бағалы қағаздар, қарыз алушы Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі және жергілікті орындаушы органдар болып табылады; 

"шет мемлекеттік бағалы қағаздары" – қарыз ұстаушының қарызға қатынасты құқығын 
растайтын бағалы қағаздар, қарыз алушы шет мемлекет үкіметі болып табылады, немесе басқа 
да шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес мемлекеттік бағалы қағаздарға жатқызылған бағалы 
қағаздары; 

"жергілікті атқарушы органдардың бағалы қағаздары" – республикалық және астаналық 
маңыздағы қаланың жергілікті органдарымен шығарылған мемлекеттік бағалы қағаздар. 

Осы Ережелерде қолданылған басқа да ұғымдар Биржаның өзге ішкі құжаттарында белгіленген 
ұғымдарға ұқсас. 

1. Биржаның ресми тізіміне айналысқа жіберілетін (жіберілген) мемлекеттік бағалы қағаздарға 
қойылатын талаптар Уәкілетті органның нормативтік актілерімен белгіленеді (осы тармақ 
Биржалық кеңестің 2011 жылдың 06 қазанындағы шешімімен өзгертілген). 

2. Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде есепке алынған (Биржаның ресми тізіміне 
кіргізілген сәттен бастап есепке алынатын) мемлекеттік бағалы қағаздар ғана Биржаның 
ресми тізіміне айналысқа жіберіледі. 

3. Қазақстан Республикасының Қаржы Министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі  шығарған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын Биржаның 
ресми тізіміне кіргізу, осы бағалы қағаздардың тіркеуден өтуі туралы ақпарат алысымен, 
Биржамен автоматты түрде жүзеге асырылады. Осы бағалы қағаздардың маркет-мейкері 
болуына талаптар қойылмайды. 

4. Биржаның ресми тізіміне жергілікті орындаушы органдардың бағалы қағаздарын айналысқа 
жіберу Биржа Басқармасының шешімімен, эмитенттің немесе Биржа мүшелерінің бірінің 
өтініші негізінде жүзеге асырылады, оған қоса: 

 1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген, жергілікті орындаушы 
органның бағалы қағаздарын шығару, айналыста болу және өтеу тәртібін белгілейтін 
құжат; 

 2) осы бағалы қағаздардың азаматтық құқық нысаны болуын растайтын құжат; 

 6) осы бағалы қағаздардың есепке алынуы Орталық депозитарийдің есепке алу 
жүйесінде жүзеге асырылғанын (Биржаның ресми тізіміне кіргізілген сәттен бастап 
жүзеге асырылатынын) растайтын құжат; 

 7) Биржа мүшелерінің бірінің оған осы бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер 
мәртебесін беру туралы өтініші беріледі. 

  Жергілікті орындаушы органның бағалы қағаздары Биржаның ресми тізімінде 
болғанда олардың маркет-мейкері болуы міндетті. 

5. Шет мемлекеттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне айналысқа жіберу Биржа 
Басқармасының шешімімен, Биржа мүшелерінің бірінің өтініші негізінде, жүзеге асырылып, 
оған қоса: 

 1) аталмыш бағалы қағаздардың азаматтық құқық нысаны  болуын растайтын құжат 
(ақпарат); 

 2) осы бағалы қағаздардың есепке алынуы Орталық депозитарийдің есепке алу 
жүйесінде жүзеге асырылғанын (Биржаның ресми тіліміне кіргізілген сәттен бастап 
жүзеге асырылатынын) растайтын құжат; 
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 3) аталмыш бағалы қағаздардың шығарылу, айналыста болуының және өтелуінің 
шарттары туралы мәліметтер (ақпарат); 

 4) осы бағалы қағаздарды шығарған шет мемлекеттің шетел валютасындағы ұзақ 
мерзімді несиелік рейтингілік бағасының "В-" (Standard & Poor's және Fitch рейтингілік 
агенттіктерінің классификациясы бойынша) немесе "В3" (Moody's рейтингілік 
агенттіктің классификациясы бойынша) төмен болмауын растайтын құжат (ақпарат) 
беріледі. 

  Мемлекеттік бағалы қағаздарды осы талаптқа сай болуын анықтау мақсатында 
рейтингілік баласын қарастырғанда, соңғы он екі ай аралығында берілген (расталған, 
жаңартылған) рейтингілік бағасы ескеріледі де, бірнеше рейтингілік агенттіктердің 
рейтингілік бағасы болғанда, ең кейінгі болып берілген (расталған, жаңартылған) 
рейтингілік бағасы ескеріледі; 

 5) Биржа мүшелерінің бірінің оған осы бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер 
мәртебесін беру туралы өтініші беріледі. 

  Шет мемлекеттің бағалы қағаздары Биржаның ресми тізімінде айналыста болғанда 
олардың маркет-мейкері болуы міндетті. 

6. Осы Ережелердің 4 және 5 тармақтарында көрсетілген құжаттарды, осы құжаттардың ең 
соңғысы берілген күннен кейін бес жұмыс күн аралығында, Биржа қарастырады. 

7. Жергілікті орындаушы органдардың бағалы қағаздары Биржа Басқармасының шешімімен  
Биржаның ресми тізімінен мынадай жағдайларда шығарылуы мүмкін: 

 1) осы бағалы қағаздардың 60 күнтізбелік күн аралығында маркет-мейкерінің болмауы; 

 2) жергілікті орындаушы органдар осы бағалы қағаздар бойынша дефолт жариялауы; 

 3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, осы бағалы қағаздардың 
шығарылуын уақытша тоқтату. 

8. Шет мемлекеттің бағалы қағаздары Биржа Басқармасының шешімімен Биржаның ресми 
тізімінен мынадай жағдайларда шығарулыу мүмкін: 

 1) осы бағалы қағаздардың 30 күнтізбелік күн аралығында маркет-мейкері болмауы; 

 2) осы бағалы қағаздарды шығарған шет мемлекеттің шетел валютасындағы ұзақ 
мерзімдік несиелік рейтингілік бағалауы осы Ережелердің 5 тармағының 
4) тармақшасында белгіленген деңгейден төмен түсуі; 

 3) шет мемлекеттің заңнамасымен қарастырылған, осы бағалы қағаздар 
шығарылымының айналысын уақытша тоқтату. 

9. Мемлекеттік бағалы қағаздар мен шет мемлекет бағалы қағаздарын Биржаның ресми 
тізімінен, олардың айналыста болу мерзімінің аяқталуына байланысты немесе олардың 
күшін жоюына байланысты, шығарылуы автоматты түрде жүзеге асырылып, органдардың 
және Биржаның лауазымды тұлғаларының шешімдерімен рәсімделуі талап етілмейді. 
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