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Осы Нұсқаулық "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, 
"Қазақстан қор Биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) "Қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша 
клиринг қызметін жүзеге асыру ережелері" (бұдан әрі – Клирингілік ережелер), "Биржалық 
қызметті жүзеге асыру ережелері" (бұдан әрі – Биржалық қызмет ережелері) атты ішкі 
құжаттарына сәйкес әзірленді және клирингілік қатысу сертификаттарын шығару, орналастыру, 
айналысқа жіберу және өтеу Келісім-шарттары мен тәртібін анықтайды. 

 

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР 

 

1 бап. Негізгі ұғымдар мен Келісім-шартты белгілер 

 1. Осы Нұсқаулықта Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржалық 
қызмет ережелерінде, Клирингілік ережелерде және Биржаның басқа да ішкі 
құжаттарында анықталған ұғымдар мен терминдер пайдаланылады. 

 2. Осы Нұсқаулықта анықталған терминдер Биржаның басқа ішкі 
құжаттарында, қызметтік құжаттамаларда және Биржаның хат-
хабарларында және Биржа клирингілік қызметті жүзеге асыратын 
мәмілелерге қатысты Биржалық ақпаратта да қолданылуы мүмкін. Осы 
Нұсқаулықтың мәнмәтінінен өзгешесі туындамаса, жекеше түрдегі сөздер 
көпше түрін және керісінше тұспалдайды. 

 3. Осы Нұсқаулықтың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

  1)  мүліктік пулдың активтері – мүліктік пулдың (МП) шоттарындағы 
қаржы құралдары; 

  2) КҚС шығарылымы активтерінің тізбесі – клирингілік қатысу 
сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету үшін мүліктік пулға 
жарналар ретінде пайдалануға рұқсат етілген қаржы құралдарының 
тізбесі; 

  3) клирингілік пул – клирингілік пулды қалыптастыру күнінде орындалуға 
жататын, нетто негізде клирингті жүзеге асыру нәтижесінде туындаған 
клирингілік қатысушылардың нетто-міндеттемелерінің/нетто-
талаптарының жиынтығы; 

  4) КҚС шығарылымы – бір ISIN сәйкестендіру кодымен біріктірілген 
клирингілік қатысу сертификаттарының жиынтығы. 

 

2 бап. Жалпы қағидалар 

 1. Клирингілік қатысу сертификаты (КСУ), Клирингілік ережелерде және осы 
Нұсқаулықта анықталған тәртіппен және Келісім-шарттарда 
қалыптастырылған, кепілдік қорының әрбір шығарылымы үшін арнайы 
құрылатын мүліктік пулдың (бұдан әрі – мүліктік пул) активтерімен 
қамтамасыз етілген, құжатсыз эмиссиялық емес атаулы мерзімсіз бағалы 
қағаз болып табылады. 

 2. Орталық контрагенттің функцияларын орындайтын клирингілік ұйым ретінде 
клирингілік қатысу сертификаттарының эмитенті Биржа болып табылады. 

 3. Әр түрлі атаудағы клирингілік қатысу сертификаттарын (КҚС 
шығарылымдарын) шығаруға, орналастыруға және олардың айналысына 
жол беріледі. 

 4. Биржа Басқармасының осындай шығарылымның Келісім-шарттары және 
Клирингілік ережелерге сәйкес қабылданған тиісті мүліктік пулды 
қалыптастыру Келісім-шарттары туралы шешімі белгілі бір атаудағы 
клирингілік қатысу сертификаттарын шығару үшін негіз болып табылады. 



Клирингілік қатысу сертификаттарын шығару, орналастыру,  

айналымы және өтеу жөніндегі нұсқаулық 

 

3 

 5. Клирингілік қатысу сертификаттарын шығару валютасы қазақстандық теңге 
болып табылады. Кез келген шығарылымның бір клирингілік қатысу 
сертификатының номиналды құны 1 (бір) қазақстандық теңгені құрайды. 

 6. Клирингілік қатысу сертификаттары бойынша қандай да бір сыйақыны 
есептеу және төлеу жүргізілмейді. 

 7. КҚС шығару көлемі ауыспалы шама болып табылады, уақыттың әрбір 
сәтінде мүліктік пул активтерінің жиынтық құнына байланысты болады. 

 8. Белгілі бір КҚС шығарылымының клирингілік қатысу сертификаттарының 
саны ауыспалы шама болып табылады және бір клирингілік қатысу 
сертификатының номиналды құнына бөлінген КҚС шығарылымының 
көлеміне (жиынтық номиналды құнына) сәйкес келеді. 

 9. КҚС ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді орталық депозитарий жүзеге 
асырады. 

 10. Орталық депозитарийдің депозитарлық қызмет көрсетуге клирингілік қатысу 
сертификатын қабылдауы үшін негіз Биржадан алынған ISIN, CFI және FISN 
кодтарын беруге Өтініш болып табылады.  

 11. Орталық депозитарий орталық депозитарийдің ережелеріне сәйкес КҚС 
әрбір жеке шығарылымы үшін бірегей ISIN кодын береді. 

 12. Клирингілік қатысу сертификаттарын шығару, орналастыру, айналысқа 
жіберу және өтеу рәсімдері әрбір КҚС шығарылымы үшін бірдей болып 
табылады. 

 

3 бап. КҚС шығарылымының көлемін анықтау тәртібі 

 1. КҚС шығару көлемін Биржа клирингілік күннің қорытындысы бойынша күн 
сайын клирингілік қатысу сертификаттарының жиынтық номиналды құны 
(бұдан әрі – КҚС құны) ретінде мынадай тәртіппен анықтайды: 

  1) сауда-клирингілік жүйеде ашылған әрбір МП шоты бойынша КҚС тиісті 
шығарылымы үшін клирингілік күннің соңындағы жағдай бойынша КҚС 
құнын есептеу жүзеге асырылады, ол клирингілік күннің таңындағы 
жағдай бойынша КҚС құнының сомасына және осы күні тіркелген, осы 
күні КҚС айналымынан алынған құнға азайтылған КҚС құнының 
сомасына тең болады; 

  2) жоғарыдағы 1 тармақшаға сәйкес ИП әрбір шоты бойынша анықталған 
КҚС құны жинақталады. Алынған сома клирингілік күннің қорытындысы 
бойынша КҚС шығарылымының көлемі болып табылады. 

 2. МП белгілі бір шоты бойынша қандай да бір клирингілік күннің таңындағы 
жағдай бойынша КҚС құны өткен клирингілік күннің қорытындысы бойынша 
анықталған көрсетілген МП шоты бойынша клирингілік күннің соңындағы 
жағдай бойынша КҚС құнына тең болып анықталады. 

 3. МП белгілі бір шоты бойынша тіркелген КҚС құны Биржа Орталық 
депозитарийге орындауға берген және Орталық депозитарий тиісті тәртіппен 
орындаған нетто-операцияларды тіркеуге арналған бұйрықта көрсетілген 
көрсетілген МП шоты бойынша КҚС берген құнына тең анықталады. 

 4. МП белгілі бір шоты бойынша КҚС айналымынан алынатын құн Биржа нетто-
операцияларды тіркеуге арналған бұйрықтарға сәйкес Орталық 
депозитарийге есеп айырысуға жіберген және нетто-операцияларды тіркеуге 
арналған бұйрықтың орындалуы туралы есептерге сәйкес Орталық 
депозитарий есептеген көрсетілген МП шоты бойынша өтелетін КҚС құнына 
тең анықталады. 

 5. МП әрбір жеке шоты үшін мүліктік пул активтерінің құны МП шоты бойынша 
бірыңғай шектелімнің мәніне тең болып анықталады. 
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 6. МП шоты бойынша бірыңғай шектелім мүліктік пул туралы келісім-шарт 
бойынша клирингілік қатысушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз 
ету үшін мүліктік пул активтерінің жеткіліктілігін бақылау үшін 
пайдаланылады және Биржамен келесідей есептеледі: 

  1) МП шотына активтерді есепке алу кезінде;  

  2) МП шотынан активтерді есептен шығару кезінде; 

  3) МП шотын көрсете отырып, мәмілелер жасасуға өтінім беру кезінде; 

  4) МП шотын көрсете отырып мәмілелер жасасу немесе көрсетілген 
мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау/тоқтату кезінде;  

  5) Биржаның "Қаржы құралдарының тәуекел-параметрлерін анықтау 
әдістемесі" (бұдан әрі – Әдістеме) атты ішкі құжатына сәйкес мүліктік 
пулдағы қаржы құралдары бойынша тәуекел-параметрлер өзгерген 
кезде. 

 7. МП шоты бойынша бірыңғай шектелім Клирингілік ережелерде анықталған 
тәртіппен, келесіні ескере отырып, есептеледі: 

  1) МП шоты бойынша есепке алынатын және мүліктік пулға енгізілген 
активтер; 

  2) клирингілік қатысушының есеп айырысудың барлық күндері бойынша 
МП шоты бойынша есепке алынатын, сатып алу-сату мәмілелері 
бойынша есептелген теңгедегі және шетел валютасындағы нетто-
міндеттемелері және нетто-талаптары; 

  3) клирингілік қатысушының МП шоты бойынша есепке алынатын, есеп 
айырысудың барлық күндері бойынша сатып алу-сату мәмілелері 
бойынша есептелген бағалы қағаздардағы нетто-міндеттемелері және 
нетто-талаптары; 

  4) МП шоттарын көрсете отырып берілген, сауда-клирингілік жүйесінде 
тіркелген өтінімдер негізінде мәмілелер жасалған жағдайда туындауы 
мүмкін міндеттемелер мен талаптар; 

  5) МП шоты бойынша берілген КҚС құнының ағымдағы мәні ("плюс" 
белгісімен сауда-клирингілік жүйесінде көрсетіледі, мүліктік пул 
бойынша бірыңғай шектелімді есептеу кезінде есептелетін мәннен 
шегеріледі); 

 8. МП шоты бойынша берілген КҚС ағымдағы құны МП шоты бойынша бірыңғай 
шектелімнің оң бүтін сан мәніне сәйкес келеді (тиынды есепке алмағанда). 

 9. МП шоты бойынша мүліктік пул активтерінің құнын арттыру кезінде Биржа 
қосымша клирингілік қатысу сертификаттарын шығаруды және беруді жүзеге 
асырады. 

  Қосымша клирингілік қатысу сертификаттарын шығарғаннан кейін МП шоты 
бойынша берілген КҚС ағымдағы құны қосымша шығарылған клирингілік 
қатысу сертификаттарының құнына ұлғаяды. 

 10. МП белгілі бір шоты бойынша өтелетін КҚС құны МПК шоты бойынша 
бірыңғай шектелім мәнінің төмендеу шамасына тең болып келесі жағдайда 
анықталады: 

  1) МП шотынан мүлік пулының активтерін есептен шығарылғанда; 

  2)  Әдістемеге сәйкес мүліктік пул активтерінің тәуекел-параметрлері 
өзгергенде. 

 11. Осы бапқа және Клирингілік ережелерге сәйкес есептелген, МП шоты 
бойынша бірыңғай шектелімнің мәні теріс болған кезде, осы Нұсқаулықтың 
9 бабында көрсетілген Келісім-шарттар мен тәртіпті сақтай отырып, Биржа, 
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берілген клирингілік қатысу сертификаттарын өтеуді жүзеге асырады, басқа 
жағдайда осы Нұсқаулықтың 11 бабында қарастырылған әрекеттерді жүзеге 
асырады. 

 12. Берілген клирингілік қатысу сертификаттарын өтегеннен кейін МП шоты 
бойынша берілген КҚС ағымдағы құны өтелген клирингілік қатысу 
сертификаттарының құнына төмендетіледі. 

 13. Клирингілік күннің қорытындылары бойынша анықталған КҚС 
шығарылымының көлемі туралы ақпарат есеп айырысу жүргізілетін 
клирингілік күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірілмей Биржаның интернет-
сайтында жариялануға жатады. 

 

2 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУ СЕРТИФИКАТТАРЫН ШЫҒАРУ ТӘРТІБІ 

 

4 бап. Мүліктік пулды қалыптастыру 

 1. Мүліктік пулды қалыптастыру Клирингілік ережелерде және осы Нұсқаулықта 
анықталған тәртіппен Биржа Басқармасының мүліктік пулды қалыптастыру 
Келісім-шарттары туралы шешімі негізінде жүзеге асырылады. 

 2. Биржа Басқармасының мүліктік пулды қалыптастыру Келісім-шарттары 
туралы шешімі мыналарды қамтиды: 

  1) КҚС шығарылым активтерінің тізбесі; 

  2) мүліктік пулды қалыптастырудың басталу күні; 

  3) мүліктік пулдың шекті көлемі (міндетті емес/бар болса); 

  4) мүліктік пулдағы қандай да бір қаржы құралының (қаржы құралдары 
тобының) шекті үлесі немесе шекті көлемі (міндетті емес/бар болса); 

  5) мүліктік пулды қалыптастыру және КҚС шығарылымы үшін қажетті өзге 
де параметрлер мен мәліметтер. 

 3. Мүліктік пул клирингілік қатысушылардың тиісті жарналарынан 
қалыптастырылады. Мұндай жарналарды енгізуі тиісті мүліктік пул туралы 
келісім-шартқа қосылған клирингілік қатысушылар ғана құқылы. Басқа 
клирингілік қатысушылардан түсетін жарналар мүліктік пулдың активтері 
болып табылмайды және осы клирингілік қатысушыларға қайтарылуға 
жатады. 

  Биржа мүліктік пулға жарналарды жүзеге асырмайды. 

 4. Теңгемен және шетел валюталарымен мүліктік пулға ақша жарналары 
Биржаның Орталық депозитарийдегі корреспонденттік шотына аудару 
жолымен жүзеге асырылады. 

  Бағалы қағаздардың мүліктік пулға жарналары Орталық депозитарийдің 
есепке алу жүйесінде ашылған жеке шоттың "Сауда-саттыққа қатысушының 
қосалқы шоты" белгісі бар қосалқы шоттың GCGlobal бөліміне (бұдан әрі – 
GCGlobal бөлімі) аудару арқылы жүзеге асырылады. 

 5. Мүліктік пулдың активтеріне меншік құқығы: 

  1) мүліктік пулдағы ақшаға меншік құқығы Биржаға өтеді, бұл ретте 
Биржада клирингілік қатысушының алдында осы Нұсқаулықтың 
10 бабында көрсетілген ерекшеліктерді ескере отырып, клирингілік 
қатысушыға мүліктік пулдан ақшаны қайтару бойынша міндеттеме 
туындайды. Биржаның осы ақшаға иелік ету құқығы осы Нұсқаулықпен 
және Клирингілік ережелермен шектелген; 
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  2) мүліктік пулдағы бағалы қағаздарға меншік құқығы GCGlobal бөлімінде 
осы бағалы қағаздар бар клирингілік қатысушыда сақталады. Бұл ретте 
осы бағалы қағаздарға билік ету құқығы осы Нұсқаулықпен және 
Клирингілік ережелермен шектелген. 

 6. КҚС шығарылымы активтерінің тізбесі осы тізбеге енгізу немесе одан қаржы 
құралдарының қандай да бір атауларын алып тастау жолымен өзгертілуі 
мүмкін. 

 7. Биржа Басқармасы шешім қабылдаусыз КҚС шығарылымы активтерінің 
тізбесінен қаржы құралын алып тастау мынадай жағдайларда жүзеге 
асырылады: 

  1) Т+ қамтамасыз ету тізімінен қаржы құралын алып тастау; 

  2) Биржада айналысқа жіберілгендер қатарынан қаржы құралын алып 
тастау; 

  3) Биржаның сауда-саттық жүйесінде қаржы құралының сауда-саттығын 
90 күннен астам мерзімге тоқтата тұруы. 

 8. КҚС шығарылымы активтерінің тізбесіне қаржы құралдарын енгізу және одан 
осы баптың 7 тармағында көрсетілгендерден басқа өзге де себептер 
бойынша шығару Басқарманың шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

 9. Биржа әр түрлі КҚС шығарылымдарын қамтамасыз ететін мүліктік пулдарды 
бөлек есепке алуды жүзеге асырады. 

 10. Клирингілік сессиялардың қорытындылары бойынша Биржа клирингілік 
қатысушыларға eTransfer.kz электрондық құжаттармен алмасу жүйесі 
арқылы мүліктік пулдың құрамы туралы клирингілік есептерді жібереді. 

 

5 бап. Активтерді мүліктік пулға енгізу және көрсетілген операцияларды сауда-
клирингілік жүйесінде көрсету тәртібі 

 1. Ақшаны мүліктік пулға мынадай тәсілдермен енгізуге болады: 

  1) клирингілік қатысушы сауда-клирингілік жүйені пайдалана отырып 
берген ақшаны есепке алуға арналған өкімді орындау жолымен; 

  2) клирингілік қатысушы міндетті түрде төлем мақсатын және МП шотының 
нөмірін көрсете отырып, Биржаның тиісті корреспонденттік шотына ақша 
аудару жолымен. 

 2 Бағалы қағаздарды мүліктік пулға енгізу клирингілік қатысушы сауда-
клирингілік жүйені пайдалана отырып берген, КҚС шығару активтерінің 
тізбесіне сәйкес келетін бағалы қағаздарды аударуға арналған өкімді 
орындау арқылы мүмкін болады. 

 3. КҚС шығарылымы активтерінің тізбесіне енгізілмеген бағалы қағаздарды 
немесе шетел валютасын мүліктік пулға аударуға өкімді Биржамен 
орындалуға жатпайды. 

 4. Биржа Клирингілік ережелерде және "Сауда-клирингілік шоттарын ашу, 
жүргізу және жабу тәртібі" атты ішкі құжатына (бұдан әрі – СКШ тәртібі) 
сәйкес сауда-клирингілік жүйесінде мүліктік пулға енгізілген ақшаны және 
бағалы қағаздарды есепке алуды жүзеге асырады. 

 5. Осы баптың 1 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген мүліктік пулға 
ақша енгізу жөніндегі операциялар, МП шоты соған байланған ақшаны СКШ 
+ клирингілік қатысушыдан есепбінен шығару және клирингілік қатысушының 
МП ақшалай шотына ақша аудару "Аударымдар" терезесінде жеке 
жазбалармен көрсетіледі, бұл ретте МП шоты бойынша "Ақшалай жайғасым" 
терезесінде тиісті валюта бойынша ағымдағы, жоспарлы және есепттесу 
жайғасымдары аударым сомасына ұлғайтылады.  
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 6. Осы баптың 1 тармағының 2) тармақшасында көрсетілген мүліктік пулға 
ақша аудару жөніндегі операциялар сауда-клиринг жүйесінде "Аударымдар" 
терезесінде клирингілік қатысушының МП ақшалай шотына ақша аудару 
туралы және орталық контрагенттің ақшалай СКШ-нан ақшаны есептен 
шығару жеке жазбалармен көрсетіледі, бұл ретте МП шоты бойынша 
"Ақшалай жайғасымдар" терезесінде аударым сомасына тиісті валюта 
бойынша ағымдағы, жоспарлы және есептесу жайғасымдары ұлғаяды. 

 7. Осы баптың 2 тармағында көрсетілген, бағалы қағаздарды мүліктік пулға 
енгізу жөніндегі операциялар "Аударымдар" терезесінде клирингілік 
қатысушының МП шотының "Мүліктік пул" бөліміне ақша аудару туралы және 
клирингілік қатысушының МП шоты соған байланысты СКШ+ "Сауда-
саттыққа" бөлімінен бағалы қағаздарды есептен шығару туралы жеке 
жазбалармен көрсетіледі, бұл ретте МП шоты бойынша "депо шоттарындағы 
құралдар бойынша жайғасымдар" терезесінде тиісті бағалы қағаз бойынша 
ағымдағы, жоспарлы және есептесу жайғасымдар ұлғаяды. 

 8. Клирингілік қатысушы МП шоттары бөлінісінде мүліктік пулға енгізген, бағалы 
қағаздардың саны/ақша сомасы туралы ақпарат, мүліктік пулдарға енгізілген 
мүлік туралы клирингілік қатысушыға берілетін есеп құрамында ұсынылады. 

 9. МП шоттарына ақша және бағалы қағаздарды енгізу, клирингілік 
қатысушының мүліктік пул туралы келісім-шарт бойынша міндеттемелерін 
орындауын қамтамасыз ету үшін мүліктік пул активтерінің жеткіліктілігін 
бақылау мақсатында пайдаланылатын, "Ақшалай жайғасымдар" 
терезесіндегі МП шоты бойынша бірыңғай шектелімнің ағымдағы, жоспарлы 
және есептесу жайғасымдарының дереу ұлғаюына әкеледі. 

 10. МП шоты бойынша бірыңғай шектелімді есептеу осы Нұсқаулықтың 
3 бабында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Клирингілік 
ережелерде анықталған тәртіппен жүргізіледі. 

 

6 бап. Клирингілік қатысу сертификаттарын беру және көрсетілген 
операцияларды сауда-клирингілік жүйеде көрсету тәртібі 

 1. Сауда-клирингілік жүйеде осы Нұсқаулықтың 5 бабында қарастырылған 
тәртіппен МП шотына ақша есепке алынғаннан кейін МП шоты бойынша 
бірыңғай шектелімнің мәні осы Нұсқаулықтың 3 бабында анықталған МП 
шоты бойынша бірыңғай шектелімді есептеу ерекшеліктерін ескере отырып, 
аударылған ақша сомасы құнының мөлшеріне дереу ұлғайтылады. 

 2. Сауда-клирингілік жүйесінде депо шотының GCGlobal бөліміне бағалы 
қағаздардың белгілі бір саны есепке алынғаннан кейін МП шоты бойынша 
бірыңғай шектелімнің мәні осы Нұсқаулықтың 3 бабында анықталған МП 
шоты бойынша бірыңғай лимитті есептеу ерекшеліктерін ескере отырып, 
есепке қосылған бағалы қағаздар санының жиынтық құнының мөлшеріне 
дереу ұлғайтылады. 

 3. Сауда-клирингілік жүйеде осы баптың 1 немесе 2 тармақтарына сәйкес 
болған МП шоты бойынша бірыңғай шектелімнің мәні ұлғайғаннан кейін 
дереу: 

  1) МП шоты бойынша берілген КҚС құнын осы баптың 4 тармағына сәйкес 
анықталған шығарылатын клирингілік қатысу сертификаттарының 
құнына арттырады; 

  2) бағалы қағаз бойынша жайғасымның жоспарлы мәнін ұлғайту арқылы 
клирингілік қатысу сертификаттарын орналастыруды жүзеге асырады, 
МП шотына сәйкес келетін СКШ+ бойынша есепке алынатын клирингілік 
қатысу сертификаты осы баптың 5 тармағына сәйкес анықталған 
берілетін клирингілік қатысу сертификаттарының санына және 
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көрсетілген клирингілік қатысу сертификаттарын СКШ+ бойынша 
клирингілік қатысушының қамтамасыз етуі ретінде ескереді; 

  3) МП шоты бойынша бірыңғай шектелімнің жаңа мәнін ескереді; 

  4) клирингілік процедуралары СКШ+ бойынша ескерілген қатысу 
клирингілік сертификаттары бойынша міндеттемелерді мойындайды. 

 4. Шығарылатын клирингілік қатысу сертификаттарының құны осы баптың 
1 және 2 тармақтарына сәйкес МП шотына ақша немесе бағалы қағаздар 
енгізу кезінде МП шоты бойынша бірыңғай шектелім ұлғайған шаманың 
(тиынды есепке алмағанда) бүтін сан мәніне тең. 

 5. Шығарылатын клирингілік қатысу сертификаттарының саны берілетін 
клирингілік қатысу сертификаттарының құнын бір клирингілік қатысу 
сертификатының номиналды құнына бөлумен тең.  

 6. Клирингілік қатысу сертификаттарын беруге тапсырма орталық контрагенттің 
депо СКШ-нан клирингілік қатысу сертификаттарын есептен шығару туралы 
және клирингілік қатысу сертификаттарын клирингілік қатысушының СКШ+ 
есепке алу туралы жекелеген жазбалармен "Аударымдар" кестесінде 
көрсетіледі, бұл ретте клирингілік қатысушының СКШ+ бойынша "Депо 
шоттарындағы құралдар бойынша жайғасымдар" терезесінде клирингілік 
қатысу сертификаттары бойынша ағымдағы, жоспарлы және есептесу 
жайғасымдары ұлғаяды. 

 7. Клирингілік қатысу сертификаттарын беруге арналған тапсырма нетто-
операцияларды тіркеуге арналған бұйрыққа енгізіледі және жақын арадағы 
есеп айырысу-клирингілік сессиясы барысында Орталық депозитарийге есеп 
айырысуға жіберіледі. 

 8. Нетто-операцияларды тіркеуге арналған бұйрық СКШ+ "Сауда-саттыққа" 
бөлімі бойынша клирингілік қатысу сертификаттарын беруге арналған 
жиынтық тапсырмаларды қамтиды, бірінші кезекте орталық депозитарий 
орындайтын бұйрықта көрсетілген өзге операциялар нетто-ведомостың осы 
бөлігі орындалғаннан кейін ғана орындалуы мүмкін. 

 9. Орталық депозитарий, СКШ+ "Сауда-саттыққа" бөліміне есепке алынған, 
клирингілік қатысу сертификаттарын беруге Биржаның тапсырмасын 
орындағаннан кейін клирингілік қатысу сертификаттарын қаржы құралдарын 
Т+ тізіміне және Т+ қамтамасыз ету тізіміне енгізу тәртібіне сәйкес Орталық 
депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркелген болып есептеледі және 
қамтамасыз ету болып табылады. 

 

3 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУ СЕРТИФИКАТТАРЫМЕН МӘМІЛЕЛЕР БОЙЫНША 
АЙНАЛЫСТЫҢ ЖӘНЕ ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАРДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

7 бап. Клирингілік қатысу сертификаттарының айналым ерекшеліктері 

 1. Белгілі бір атаудағы клирингілік қатысу сертификаттарының айналысына 
Клирингілік ережелерде қарастырылған тәртіппен осы Нұсқаулықтың 
1 қосымшасына сәйкес КҚС шығарылымына сәйкес келетін мүліктік пул 
туралы келісім-шартқа қосылған клирингілік қатысушылар арасында ғана 
жол беріледі. 

 2. Клирингілік қатысу сертификаттарының айналымы Биржа қызметінің 
ережелеріне және Биржаның "ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде репо 
операцияларын жүзеге асыру ережелері" атты ішкі құжатына сәйкес орталық 
контрагенттің қатысуымен режимдерінде клирингілік қатысу 
сертификаттарының кепілімен репо операцияларын жасау арқылы жүзеге 
асырылады. 
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 3. Айналым процесінде Биржа клирингілік қатысу сертификаттарын жартылай 
қамтамасыз ету Келісім-шарттарында жасалатын мәмілелер бойынша 
қамтамасыз ету ретінде ескеріліп, және "қысқа сату" нысаны болуы мүмкін, 
осыған байланысты олар бойынша "қысқа сатуға тыйым салу" белгісі 
белгіленбейді. 

 4. Клирингілік қатысу сертификаттарының айналысы процесінде мүліктік 
пулдың активтері мынадай кезектілікте пайдаланылады: 

  1) мүліктік пул туралы келісім-шарт бойынша міндеттемелердің 
орындалуын қамтамасыз ету; 

  2) клирингілік қатысушыға қатысты тарату неттингін жүргізу кезінде 
клирингілік қатысу сертификаттарымен репо мәмілелері бойынша 
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету; 

  3) клирингілік қатысушының мәмілелер бойынша, оның ішінде клирингілік 
қатысу сертификаттарымен репо мәмілелері бойынша 
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету; 

  4) МП шотын көрсете отырып жасалған сатып алу/сату мәмілелері 
бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету; 

  5) МП шотына сәйкес келетін СКШ+ көрсете отырып жасалған мәмілелер 
бойынша міндеттемелердің және осындай СКШ+ бойынша ескерілетін 
өзге де міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету. 

 

8 бап. Mark-to-market клирингілік сессиясын өткізу ерекшеліктері және МП шоты 
бойынша маржиналдық талаптарды қою және өтеу тәртібі 

 1. Клирингілік қатысу сертификаттарын шығарумен, орналастырумен 
(берумен) және айналысымен байланысты тәуекелдерді басқару 
мақсатында, Биржа: 

  1) күн сайын, МП шоттары бөлінісінде мүліктік пул активтерінің құнын қайта 
бағалауды жүзеге асырады, сондай-ақ мүліктік пул туралы келісім-шарт 
бойынша клирингілік қатысушының міндеттемелерін орындауды 
қамтамасыз ету үшін мүліктік пулдың енгізілген активтерінің 
жеткіліктілігін бақылау, МП қандай да бір шоты бойынша жеткіліксіз 
болған жағдайда – осы шот бойынша клирингілік қатысушыға МП margin-
call қояды; 

  2) МП шотынан мүліктік пулдың енгізілген активтерін клирингілік 
қатысушыға қайтару кезінде мүліктік пул туралы келісім-шарт бойынша 
клирингілік қатысушының міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету 
үшін МП шотында қалған мүлік пулы активтерінің жеткіліктілігін 
бақылауды жүзеге асырады.  

 2. Мүліктік пул активтерінің номиналдық құнын есептеу және мүліктік пул 
туралы келісім-шарт бойынша клирингілік қатысушының міндеттемелерін 
орындауды қамтамасыз ету үшін олардың жеткіліктілігін бақылау тәртібі осы 
Нұсқаулықтың 3 бабында анықталған. 

 3. Клиринг регламентінде белгіленген мерзімде Биржа қор нарығында 
Клирингілік ережелерде анықталған тәртіппен mark-to-market клирингілік 
сессиясын мынадай мақсаттарда өткізеді: 

  – осы Нұсқаулықтың 3 бабына сәйкес пулдың әрбір қатысушысы үшін МП 
әрбір шоты бойынша бірыңғай шектелімнің мәнін есептеу; 

  – тәуекел-параметрлердің өзгеруінен туындаған байланыстырылған МП 
шоты бойынша мүліктік пулдың активтері құнының өзгеруіне 
байланысты СКШ+-на/нан клирингілік қатысу сертификаттарын 
беру/өтеу; 
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  – МП шоттары бойынша margin-call туындаған пулға қатысушыларды 
анықтау. 

 4. Клирингілік күні өткізілетін mark-to-market сессиясынан бастап көрсетілген 
бағалы қағаз көрсетілген тізбеден алынып тасталған жағдайда, МП барлық 
шоттары бойынша бірыңғай шектелімді есептеу кезінде мұндай бағалы қағаз 
нарықтық тәуекелдерді бағалау диапазонының төменгі шегімен нөлге тең 
болып есепке алынады. 

 5. Осы баптың 4 тармағында көрсетілген активтерді пулға қатысушыға мүліктік 
пулдан беру осы Нұсқаулықтың 10 бабында белгіленген тәртіппен жүзеге 
асырылады. 

 6. Егер mark-to-market клирингілік сессиясы барысында есептелген МП шоты 
бойынша бірыңғай шектелімнің мәні оң болса, Биржа пулға қатысушыға осы 
Нұсқаулықтың 5 бабында анықталған тәртіппен клирингілік қатысу 
сертификаттарын шығарады. 

 7. Егер mark-to-market клирингілік сессиясы барысында есептелген МП шоты 
бойынша бірыңғай шектелімнің мәні теріс болса, Биржа осы Нұсқаулықтың 
11 бабында белгіленген тәртіппен қатысудың клирингілік сертификаттарын 
өтейді. 

 8. Егер клирингілік қатысу сертификаттарын өтеу мүмкін болмаса немесе МП 
шоты бойынша бірыңғай шектелім мәнінің теріс емес болуына әкеп соқпаса, 
Биржа МП шоты бойынша ескерілетін мүліктік Пулға қатысушына margin-call 
пулының (бұдан әрі – пул бойынша margin-call) ұсынады. 

 9. Мүліктік пул бойынша margin-call сомасы осы баптың 8 тармағына сәйкес 
mark-to-market клирингілік сессиясының қорытындылары бойынша және 
клирингілік қатысу сертификаттарын өтегеннен кейін анықталған МП шоты 
бойынша теріс бірыңғай шектелімнің абсолюттік мәніне тең. 

 10. Мүліктік пул бойынша margin-call туралы ақпарат Пулға қатысушына margin-
call туралы есеп құрамында жіберіледі. 

 11. Мүліктік пул бойынша margin-call Пулға қатысушы Клирингілік ережелерде 
белгіленген уақыттан кешіктірмей жоюы тиіс. 

 12. Мүліктік пул бойынша margin-call осы Нұсқаулықтың 5 бабында белгіленген 
тәртіппен КҚС шығару активтерінің тізбесінен мүліктік пулға ақша немесе 
бағалы қағаздар енгізу арқылы Пулға қатысушы жоя алады. 

 13. Мүліктік пул бойынша margin-call толық немесе жартылай тоқтатылуы 
мүмкін: 

  1) Пулға қатысушы осы Нұсқаулықтың 11 бабының 4 тармағында 
белгіленген Келісім-шарттар сақталған кезде Биржаның өтеуіне 
жататын клирингілік қатысу сертификаттарын алуға әкелетін пул 
бойынша margin-call есепке алынатын МП шотына сәйкес келетін СКШ+ 
көрсете отырып мәмілелер жасасуы; 

  2) пулға қатысушының МП шотын көрсете отырып, мүліктік пулдың 
активтерінің құрамына кіретін бағалы қағаздарды сатуға бағытталған 
сату мәмілелерін жасасуы. 

 14. МП шоты бойынша есепке алынатын мүліктік пул бойынша margin-call МП 
осындай шоты бойынша бірыңғай шектелім теріс емес болған кезде 
тоқтатылған болып саналады. 

 15. Margin-call пулына қатысушы мүліктік пул бойынша Клирингілік ережелерде 
белгіленген мерзімде орындамаған жағдайда, Биржа мұндай қатысушыны 
дәрменсіз деп таниды және Клирингілік ережелерде анықталған тәртіппен 
маржа бойынша дефолтты реттеу процедураларын жүргізеді. 
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 16. Сауда-саттық барысында тәуекел-параметрлер өзгерген жағдайда, Биржа 
осы Нұсқаулықтың 3 бабына сәйкес МП әрбір шоты бойынша бірыңғай 
шектелімнің жаңа мәндерін есептейді және мүліктік пула активтері құнының 
өзгеруіне байланысты осы баптың 7 тармағында көрсетілген тәртіпке ұқсас 
тәртіппен клирингілік қатысу сертификаттарын өтеуді жүзеге асырады. 

 17 Сауда-саттық барысында мүліктік пул бойынша margin-call қою жүзеге 
асырылмайды. 

 

9 бап. Клирингілік қатысу сертификаттарымен репо мәмілелері бойынша есеп 
айырысу тәртібі 

 1. Клирингілік қатысу сертификаттарымен жасалған репо мәмілелері бойынша 
міндеттемелер клирингілік пулға енгізіледі және Клирингілік ережелерде 
анықталған тәртіппен орындалады. 

 2. Биржа ОК-пен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыру 
мақсатында Клирин регламентіне сәйкес әрбір клирингілік күн Клирингілік 
ережелерде белгіленген тәртіпті басшылыққа ала отырып, әрбір клирингілік 
шот бойынша әрбір қаржы құралы бойынша нетто-талаптарды және/немесе 
нетто-міндеттемелерді анықтайды. 

 3. ОК-пен клирингілік қатысу сертификаттарымен репо мәмілелері бойынша 
өзінің нетто-міндеттемелерін орындау үшін қор нарығының клирингілік 
қатысушысы есеп айырысуды жүзеге асыру күнінің әрбір есеп айырысу-
клиринг сессиясы барысында Клиринг регламентімен белгіленген (бұдан әрі 
– cut-off time) клирингілік қатысушылардың қаржы құралдарын жеткізудің 
соңғы уақытына дейін, нетто-жайғасымдардың орындалуын қамтамасыз 
ететін, осы баптың 2 тармағына сәйкес есептелген, Орталық 
депозитарийдегі Биржаның корреспонденттік шотына ақша, және бағалы 
қағаздарды "Сауда-саттыққа" бөліміне, сондай-ақ МП шотының "Мүліктік пул" 
бөліміне аудару арқылы, әрбір СКШ+ (меншікті, клиенттік, клиенттік 
кастодиандық) қаржы құралдарының тиісті есеп айырысу-клирингілік 
сессиясының басында сауда-клирингілік жүйесінде көрсетілетін ақша мен 
бағалы қағаздар бойынша есеп айырысу жайғасымдары теріс болып 
табылмайтын мөлшерде болуын қамтамасыз етуге міндетті. 

 4. Cut-off time уақытына қарай есеп айырысуды жүзеге асыру үшін қандай да 
бір СКШ+ клирингілік қатысушының қаржы құралдары жеткіліксіз болған 
жағдайда, Биржа Клирингілік ережелерге сәйкес жайғасымдарды ауыстыру 
процедурасын жүзеге асыру арқылы жосықсыз клирингілік қатысушының 
нетто-міндеттемелерінің дефолтын реттеу процедураларын жүзеге 
асырады. 

 5. Қандай да бір клирингілік сессияның қорытындылары бойынша ақша 
бойынша есеп айырысуларды жүргізуді Биржа есеп айырысу ұйымы ретінде 
Биржаның "Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша 
ақшалай есеп айырысуларды жүзеге асыру ережелері" атты ішкі құжатында 
қарастырылған тәртіппен жүзеге асырады. 

 6. Қандай да бір клирингілік сессияның қорытындылары бойынша бағалы 
қағаздар бойынша есеп айырысуларды жүргізуді жеке шоттардың қосалқы 
шоттарының бөлімдері бойынша бағалы қағаздарды есептен шығару/есепке 
алу туралы ақпаратты қамтитын, Орталық депозитарийдің ережелер 
жинағына сәйкес Орталық депозитарийде ашылған (бұдан әрі-депо қосалқы 
шоты) жеке шоттың "Сауда-саттыққа қатысушының қосалқы шоты" белгісі 
бар қосалқы шоттардың бөлімдері бойынша, Биржадан алынған нетто-
операцияларды тіркеуге арналған бұйрық негізінде Орталық депозитарий 
жүзеге асырады.  
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 7. Нетто-операцияларды тіркеуге бұйрық мынадай тәртіппен орындалады: 

  1) бірінші кезекте МП шоты бойынша есепке алынатын, берілетін 
клирингілік қатысу сертификаттарының құнына сәйкес келетін 
мөлшерде депо қосалқы шотының KASE бөлімі бойынша клирингілік 
қатысу сертификаттарын беруге арналған жиынтық тапсырмалар 
орындалады. Тізімнің осы бөлігі сәтті орындалған жағдайда, 
операцияның келесі түрі орындалады; 

  2) екінші кезекте клирингілік қатысушылардың және бағалы қағаздар 
бойынша Биржаның нетто-міндеттемелерін/нетто-талаптарын 
орындауға, оның ішінде клирингілік қатысу сертификаттарына, 
клирингілік пулдың мәмілелері бойынша, бағалы қағаздарды СКШ+ 
бойынша мүліктік пулдарға/мүліктік пулдардан есепке қосу мен есептен 
шығаруды қоса алғанда және МП шоттары бойынша тапсырмалар 
орындалады; 

  3) соңғы кезекте МП шоты бойынша өтелетін клирингілік қатысу 
сертификаттарының құнына сәйкес келетін мөлшерде депо қосалқы 
шотының KASE бөлімі бойынша клирингілік қатысу сертификаттарын 
өтеуге арналған жиынтық тапсырма орындалады. Бұл тапсырмаларды 
Орталық депозитарий операциялардың алдыңғы түрлері бойынша оң 
жауап болған жағдайда орындайды. 

 8. Биржадан алынған жеке шоттардың қосалқы шоттарының бөлімдері 
бойынша операцияларды жүргізуге арналған нетто-операцияларды тіркеуге 
арналған бұйрық орындалғаннан кейін Орталық депозитарий Биржаға нетто-
операцияларды тіркеуге арналған бұйрықтың орындалуы туралы есеп 
жібереді. 

 

4 тарау. КЛИРИНГІЛІК ҚАТЫСУ СЕРТИФИКАТТАРЫН ӨТЕУ ТӘРТІБІ 

 

10 бап. Мүліктік пулдан мүлікті беру және көрсетілген операцияларды сауда-
клирингілік жүйесінде көрсету тәртібі 

 1. Мүлік пулынан ақша/бағалы қағаздар беру Пулға қатысушы сауда-
клирингілік жүйесін пайдалана отырып берген МП шоты бойынша 
ақша/бағалы қағаздарды аударуға арналған өкімнің негізінде жүзеге 
асырылады. 

 2. Мүлік пулының активтерін беру мақсатында сауда-клиринг жүйесін 
пайдалана отырып Пулға қатысушы беретін ақша/бағалы қағаздарды 
аударуға арналған өкімде ақшаны/бағалы қағаздарды азайту жүзеге 
асырылатын МП шотына сілтеме болуы тиіс. 

 3. Осы баптың 1 тармағында көрсетілген мүліктік пулдан ақшаны есептен 
шығару бойынша операциялар "Аударымдар" терезесінде клирингілік 
қатысушының МП ақша шотынан ақшаны есептен шығару туралы және МП, 
клирингілік қатысушының шоты байланыстырылған ТКЖ+ ақша шотына 
ақшаны есепке алу туралы Жеке жазбалармен, бұл ретте МП шоты бойынша 
"ақша жайғасымдары" терезесінде көрсетіледі тиісті валюта бойынша 
ағымдағы, жоспарлы және есептік жайғасымдар аударым сомасына 
азайтылады.  

 4. Осы баптың 1 тармағында көрсетілген мүліктік пулдан ақшаны есептен 
шығару жөніндегі операциялар "Аударымдар" терезесінде клирингілік 
қатысушының МП ақшалай шотынан ақшаны есептен шығару туралы және 
клирингілік қатысушының шоты байланыстырылған СКШ+ ақшалай шотына 
ақшаны есепке алу туралы жеке жазбалармен көрсетіледі, бұл ретте МП 
шоты бойынша "Ақшалай жайғасымдары" терезесінде аударым сомасына 
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тиісті валюта бойынша ағымдағы, жоспарлы және есептесу жайғасымдар 
азаяды. 

 5. МП шоты бойынша бірыңғай шектелімді есептеу осы Нұсқаулықтың 
3 бабында көрсетілген ерекшеліктер ескеріле отырып, Клирингілік 
ережелерде анықталған тәртіппен жүргізіледі. 

 

11 бап. Клирингілік қатысу сертификаттарын өтеу және көрсетілген 
операцияларды сауда-клирингілік жүйеде көрсету тәртібі 

 1. Клирингілік қатысу сертификаттарын өтеу Нұсқаулықтың осы бабында 
белгіленген Келісім-шарттар сақталған кезде пулға қатысушының бастамасы 
бойынша мүліктік пулдың активтерін берген кезде жүзеге асырылады. 

 2. МП шотынан бағалы қағаздарды/ақшаны есептен шығарған жағдайда, 
ақша/бағалы қағаздарды аударуға өкім орындалатын МП шотымен 
байланысты СКШ+ -тен клирингілік қатысу сертификаттарының саны 
өтеледі. 

 3 Мүліктік пулдың активтерін беру кезінде клирингілік қатысу сертификаттарын 
өтеу мынадай Келісім-шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады: 

  1) бағалы қағаздардың саны МП тиісті шоты СКШ+ бойынша ескерілетін 
клирингілік қатысу сертификаты клирингілік қатысу сертификаттарын 
өтегеннен кейін теріс болмайды; 

  2) МП шотына сәйкес келетін СКШ+ бойынша оң бірыңғай шектелім 
клирингілік қатысу сертификаттарын өтегеннен кейін теріс болмайды; 

  3) МП шотына сәйкес келетін СКШ+ бойынша теріс бірыңғай шектелім 
клирингілік қатысу сертификаттарын өтегеннен кейін кемімейді; 

  4) мүлік пулдан ақша беру кезінде қайтарылатын сома: 

   – МП шоты бойынша есепке алынатын тиісті валютадағы ақша 
сомасы, немесе 

   – МП шоты бойынша есепке алынатын тиісті валютадағы ақша 
сомасы және МП шоты бойынша есепке алынатын сатып алу/сату 
мәмілелері бойынша ағымдағы есеп айырысу күнімен тиісті 
валютадағы ақша бойынша нетто-міндеттемелер/нетто-талаптар. 

 4. МП шоты бойынша мүліктік пул бойынша бірыңғай шектелімнің теріс мәні 
кезінде жүргізілетін клирингілік қатысу сертификаттарын өтеу бағалы 
қағаздардың саны СКШ+ бойынша есепке алынатын, МП шотымен 
байланысты клирингілік қатысу сертификаты өтелгеннен кейін теріс 
болмаған жағдайда жүзеге асырылады. 

 5. Осы баптың 3 және 4 тармақтарында көрсетілген клирингілік қатысу 
сертификаттарын өтеу Келісім-шарттары сақталған жағдайда, Биржа дереу: 

  1) МП шоты бойынша берілген СКШ құнын осы баптың 6 тармағына сәйкес 
өтелетін клирингілік қатысу сертификаттарының құнына төмендетеді; 

  2) осы баптың 7 тармағына сәйкес өтелетін клирингілік қатысу 
сертификаттарының санына МП шотымен байланысты СКШ+ бойынша 
ескерілетін клирингілік қатысу сертификат бағалы қағаздарының санын 
азайтады; 

  3) МП шоты бойынша бірыңғай шектелімнің жаңа мәнін ескереді. 

 6. Өтелетін клирингілік қатысу сертификаттарының құны осы баптың  
2-4 тармақтарына сәйкес МП шотынан пулға қатысушының бастамасы 
бойынша ақша немесе бағалы қағаздар беру кезінде МП шоты бойынша 
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бірыңғай шектелім төмендеген шаманың (тиынды есепке алмағанда) бүтін 
сан мәніне тең. 

 7. Өтелетін клирингілік қатысу сертификаттарының саны өтелетін клирингілік 
қатысу сертификаттарының құнын бір клирингілік қатысу сертификатының 
номиналды құнына бөлумен тең. 

 8. Клирингілік қатысу сертификаттарын беруге тапсырма "Аударымдар" 
кестесінде клирингілік қатысу сертификаттарын орталық контрагент 
депосының СКШ есепке алу туралы және СКШ+ клирингілік қатысушыдан 
клирингілік қатысу сертификаттарын есептен шығару туралы, жеке 
жазбаларда көрсетіледі, бұл ретте "Депо шоттарындағы құралдар бойынша 
жайғасымдар" терезесінде СКШ+ клирингілік қатысушы бойынша клирингілік 
қатысу сертификаттары бойынша ағымдағы, жоспарлы және есептесу 
жайғасымдары азаяды. 

 9. Клирингілік қатысу сертификаттарын өтеуге тапсырма нетто-операцияларды 
тіркеуге арналған бұйрыққа енгізіледі және жақын арадағы есеп айырысу-
клирингілік сессиясы барысында орындау үшін Орталық депозитарийге 
жіберіледі. 

 10. Нетто-операцияларды тіркеуге арналған бұйрық Орталық депозитарий соңғы 
кезекте ақпартізімнің алдыңғы бөліктері сәтті орындалған жағдайда ғана 
орындайтын СКШ+ депосының "Сауда-саттыққа" бөлімі бойынша клирингілік 
қатысу сертификаттарын өтеуге арналған жиынтық тапсырмаларды 
қамтиды. 

 

12 бап. Мүліктік пулдағы мүлікті ауыстыру тәртібі 

 1. Осы Нұсқаулықтың 11 бабының 3 тармағында көзделген клирингілік қатысу 
сертификаттарын өтеу Келісім-шарттарының сақталмауына байланысты МП 
шотынан мүліктік пулдың активтерін беру мүмкін болмаған кезде Пулға 
қатысушы МП шотына бұрын енгізілген мүліктік пулдың активтерін СКШ 
шығарылымы активтерінің тізбесінен өзге активтерге ауыстыруға құқылы. 

 2. Осындай ауыстыруды жүзеге асыру үшін Пулға қатысушы осы Нұсқаулықтың 
5 бабында белгіленген тәртіппен МП шотына мүліктік пулдың өзге де 
активтерін енгізуге міндетті, бұл ретте мүліктік пулдың өзге де енгізілетін 
активтерінің құны ауыстыруға жататын мүліктік пулдың енгізілген 
активтерінің құнына сәйкес келуі тиіс. 

 3. Мүліктік пулдың өзге де активтерін МП шотына енгізгеннен кейін Пулға 
қатысушы осы Нұсқаулықтың 9 бабында белгіленген тәртіппен мүліктік 
пулдың тиісті активтерін беру үшін Биржаға жүгінуге құқылы. 

 4 Клирингілік қатысушы осы Нұсқаулықтың 9 бабында анықталған тәртіппен 
мәмілелер бойынша міндеттемелерді орындау үшін МП шоты бойынша 
мүліктік пулдың активтерін пайдалануға құқылы. 

5 тарау. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР 

 

13бап. Тұжырымды қағидалар 

 1. Осы Нұсқаулық және оған енгізілетін барлық өзгертулер және/немесе 
толықтырулар сауда-саттыққа қатысушылардың/клирингілік 
қатысушылардың назарына Биржаның интернет-ресурсында (www.kase.kz) 
орналастыру арқылы жеткізіледі. 

 2. Осы Нұсқаулық қажеттілігіне қарай, бірақ үш жылда бір реттен сиретпей 
өзектендіруге жатады. 
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 3. Осы Нұсқаулыққа өзгертулер мен толықтыруларды уақтылы енгізу үшін 
клирингілік бөлімше жауапты болады. 

 

 

 

 

 

Басқарма Төрағасының м.а. Хорошевская Н.Ю. 
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Клирингілік қатысу 
сертификаттарын шығару, 
орналастыру, олардың 
айналысы және өтеу 
жөніндегі нұсқаулыққа  

1 қосымша 

 

 

Мүліктік пул туралы (әрі қарай – Келісім-шарт) 

КЕЛІСІМ-ШАРТ 

 

Келісім - Келісім-шарт қосылу келісім-шарты 
болып табылады және "Қазақстан қор 
Биржасы" АҚ пулға қатысушыларға 
клирингілік қатысу сертификаттарын шығару, 
қызмет көрсету және өтеу бойынша 
қызметтер көрсетудің стандартты 
талаптарын анықтайды. 

Договор является договором присоединения, 
и определяет стандартные условия оказания 
АО «Казахстанская фондовая Биржа" услуг 
Участникам пула по выпуску, обслуживанию и 
погашению клиринговых сертификатов 
участия. 

1. Терминдер мен анықтамалар 

Биржа - "Қазақстан қор Биржасы" АҚ; 

Мүліктік пулдың сауда-клирингілік шотын 
ашу/жабу туралы өтініш – пулға 
қатысушының Келісім-шартқа қосылу және 
мүліктік пулдың сауда-клирингілік шотын ашу 
туралы Биржа нысаны бойынша толтырған 
жазбаша өтініші; 

Мүліктік пул - Клирингілік ережелерге сәйкес 
Биржа қалыптастырған, клирингілік қатысу 
сертификаттарын шығаруды қамтамасыз ету 
үшін клирингілік қатысушылар енгізетін 
бағалы қағаздар мен ақшаның, оның ішінде 
шетел валютасындағы оқшауланған 
жиынтығы; 

Пулға қатысушы - Клирингілік ережелерде 
қарастырылған тәртіппен Келісім-шартқа 
қосылу туралы Биржа берген және 
қабылдаған өтініш негізінде Келісім-шартқа 
қосылған клирингілік қатысушы; 

Клирингілік ережелер - Биржаның "Қаржы 
құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг 
қызметін жүзеге асыру ережелері" атты ішкі 
құжаты; 

Келісім-шартқа қосылу туралы өтініш-мүліктік 
пулдың сауда-клирингілік шотын ашу туралы 
өтініш; 

Тараптар - Биржа және Келісім-шартқа 
қосылған пулдың Қатысушысы. 

Келісім-шартта қамтылған ұғымдар мен 
терминдер Қазақстан Республикасының 
заңнамасында, Биржаның ішкі 

1. Термины и определения 
Биржа – АО "Казахстанская фондовая Биржа"; 

Заявление об открытии/закрытии торгово-
клирингового счета имущественного пула – 
письменное заявление Участника пула по 
форме Биржи о присоединении к Договору и 
открытии торгово-клирингового счета 
имущественного пула, заполненное 
Участником пула; 

Имущественный пул - сформированная 
Биржей в соответствии с Правилами клиринга 
обособленная совокупность ценных бумаг и 
денег, в том числе в иностранной валюте, 
вносимых клиринговыми участниками для 
обеспечения выпуска клиринговых 
сертификатов участия; 

Участник пула – Клиринговый участник, 
присоединившийся к Договору на основании 
поданного и принятого Биржей Заявления о 
присоединении к Договору в порядке, 
предусмотренном Правилами клиринга; 

Правила клиринга – внутренний документ 
Биржи "Правила осуществления клиринговой 
деятельности по сделкам с финансовыми 
инструментами"; 

Заявление о присоединении к Договору – 
Заявление об открытии торгово-клирингового 
счета имущественного пула; 

Стороны – Биржа и Участник пула, 
присоединившийся к Договору. 

Понятия и термины, содержащиеся в 
Договоре, используются в значениях, 
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құжаттарында: Клирингілік ережелерде, 
Клирингілік қатысушылар туралы қағидада 
және Биржаның интернет-ресурсында 
www.kase.kz орналастырылған Биржаның 
клирингілік қызметін реттейтін Биржаның 
өзге де ішкі құжаттарында белгіленген 
мәндерде пайдаланылады. 

установленных законодательством 
Республики Казахстан, внутренними 
документами Биржи: Правилами клиринга, 
Положением о клиринговых участниках и 
иными внутренними документами Биржи, 
регулирующими клиринговую деятельность 
Биржи, размещенными на интернет-ресурсе 
Биржи www.kase.kz. 

2. Жалпы ережелер 

2.1. Келісім-шарт Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 
389 бабының ережелеріне сәйкес Тараптар 
жасасатын қосылу Келісім-шарты болып 
табылады, оның талаптарын Пулға 
қатысушы Келісім-шартқа тұтастай қосылу 
жолымен ғана қабылдауы мүмкін. 

2.2. Пулға қатысушының Келісім-шартқа 
қосылуы оны клирингілік қызмет көрсету 
туралы Келісім-шарт бойынша 
міндеттемелерін орындаудан босатпайды. 

2.3. Келісім-шарт Биржаның интернет-
ресурсында www.kase.kz.жарияланды. 

2.4. Келісім-шартқа сәйкес Пулға 
қатысушы тапсырады, ал Биржа Пулға 
қатысушы және (немесе) ол уәкілеттік берген 
сауда-саттыққа Биржаның сауда жүйесінде, 
Қазақстан Республикасының заңнамасында, 
клиринг ережесінде, СКШ нұсқаулығында 
және Биржаның клиринг қызметіне қатысты 
өзге де ішкі құжаттарында белгіленген 
тәртіппен және Келісім-шарттарымен 
Қатысушы жасасатын клирингілік қатысу 
сертификаттарымен репо мәмілелеріне 
қатысты клирингілік қатысу сертификаттарын 
шығаруды, клирингілік қызмет көрсетуді 
жүзеге асыруға міндеттенеді. 

2.5. Келісім-шартты жасасу/бұзу Келісім-
шарттары Клирингілік ережелермен, СКШ 
нұсқаулығымен және Биржаның клирингілік 
қызметіне қатысты Биржаның өзге де ішкі 
құжаттарымен анықталған. 

2.6. Биржамен ерекше қатынастармен 
байланысты тұлғамен мәміле, мұндай 
мәмілелердің үлгі Келісім-шарттарын 
Биржаның Директорлар Кеңесі бекіткен 
жағдайларды қоспағанда, Биржаның 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша ғана 
жүзеге асырылуы мүмкін. 

2. Общие положения 
2.1. Договор является договором 
присоединения, заключаемым Сторонами в 
соответствии с положениями статьи 389 
Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
условия которого могут быть приняты 
Участником пула не иначе, как путем 
присоединения к Договору в целом. 
2.2. Присоединение Участника пула к 
Договору не освобождает его от исполнения 
обязательств по Договору о клиринговом 
обслуживании. 
2.3. Договор опубликован на интернет-
ресурсе Биржи www.kase.kz. 
2.4. В соответствии с Договором Участник 
пула поручает, а Биржа обязуется 
осуществлять выпуск клиринговых 
сертификатов участия, клиринговое 
обслуживание в отношении сделок репо с 
клиринговыми сертификатами участия, 
заключаемых Участником пула и (или) 
уполномоченным им Участником торгов  
в торговой системе Биржи, в порядке и на 
условиях, установленных законодательством 
Республики Казахстан, Правилами клиринга, 
Инструкцией КСУ и иными внутренними 
документами Биржи, относящимися к 
клиринговой деятельности Биржи. 
2.5. Условия заключения/расторжения 
Договора определены Правилами клиринга, 
Инструкцией КСУ и иными внутренними 
документами Биржи, относящимися к 
клиринговой деятельности Биржи. 
2.6. Сделка с лицом, связанным с Биржей 
особыми отношениями, может быть 
осуществлена только по решению Совета 
директоров Биржи, за исключением случаев, 
когда типовые условия таких сделок 
утверждены Советом директоров Биржи. 

3. Келісім-шартқа қосылу талаптары 
3.1. Клирингілік қатысушы Келісім-шартқа 
мүліктік пулдың сауда-клирингілік шотын 
ашу туралы өтінішке қол қою және оны 
Биржаның қабылдауы арқылы қосылады. 
.2. Келісім-шартқа қосылу туралы 
өтінішке қол қоя отырып, Пулға қатысушы 

3. Условия присоединения к Договору 
3.1. Клиринговый участник присоединяется к 
Договору путем подписания Заявления об 
открытии торгово-клирингового счета 
имущественного пула и принятия его Биржей. 
3.2. Подписывая Заявление о присоединении 

http://www.kase.kz.жарияланды/
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төмендегілерді растайды және келіседі: 
- алды, оқыды, түсінді және Келісім-
шарттың стандартты талаптарының 
ережелерімен толық көлемде, қандай да 
бір ескертулер мен қарсылықтарсыз 
келісті және Келісім-шарттың барлық 
ережелерін уақтылы және толық көлемде 
орындауға міндеттенеді; 
 - Келісім-шарт қағидаларын 
орындамаудың және/немесе тиісінше 
орындамаудың барлық ықтимал 
қолайсыз салдарын өзіне қабылдайды; 
- Келісім-шарттың барлық қағидалары 
толығымен Пулға қатысушының 
мүдделері мен еркіне сәйкес келеді; 
Пулға қатысушы егер Биржада Келісім-
шартқа қосылу туралы Өтініштің данасы 
бар болса, оның қолының Келісім-шартта 
болмауына қарамастан, оның Келісім-
шартты оқымағандығының/ 
түсінбегендігінің/қабылданбағандығының 
дәлелі ретінде оның Келісім-шартта 
қолының жоқтығына сілтеме жасауға 
құқылы емес. 

к Договору, Участник пула подтверждает и 
соглашается с тем, что:  
- получил, прочитал, понял и согласился с 
положениями стандартных условий Договора 
в полном объеме, без каких-либо замечаний и 
возражений, и обязуется своевременно и в 
полном объеме выполнять все положения 
Договора; 
 - принимает на себя все возможные 
неблагоприятные последствия неисполнения 
и/или ненадлежащего исполнения положений 
Договора;  
- Участник пула соглашается со всеми 
условиями и порядком осуществления Биржей 
услуг, предусмотренных Договором;  
- все положения Договора в полной мере 
соответствуют интересам и волеизъявлению 
Участника пула;  
- Участник пула не вправе ссылаться на 
отсутствие его подписи в Договоре, как 
доказательство того, что Договор не был им 
прочитан/понят/принят, если у Биржи имеется 
экземпляр Заявления о присоединении к 
Договору. 

4. Тараптардың құқықтары мен 
міндеттері 

5. Права и обязанности Сторон 

4.1. Биржа міндеттенеді: 
1) клирингілік қызмет көрсету туралы 
Келісім-шартқа, клиринг қағидаларына 
және Биржаның клирингілік қызметіне 
жататын өзге де ішкі құжаттарға сәйкес 
Келісім-шартқа қосылған пулға 
қатысушыға клирингілік және клирингпен 
байланысты өзге де қызметтерді 
көрсетуге құқылы. 
4.1. Биржа міндеттенеді: 
1) клирингілік қызмет көрсету туралы 
Келісім-шартқа, клиринг қағидаларына 
және Биржаның клирингілік қызметіне 
жататын өзге де ішкі құжаттарға сәйкес 
Келісім-шартқа қосылған пулға 
қатысушыға клирингілік және клирингпен 
байланысты өзге де қызметтерді 
көрсетуге құқылы. 
2) Клирингілік ережелерде және 
Биржаның клирингілік қызметіне жататын 
өзге де ішкі құжаттарында және 
Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарында белгіленген Келісім-
шарттарда және тәртіппен Пулға 
қатысушы жасасатын клирингілік қатысу 
сертификаттарымен репо мәмілелерін 
жасасу мақсатында мүліктік пулды 
қалыптастыруды және клирингілік қатысу 
сертификаттарын шығаруды жүзеге 
асыруға міндетті; 
2) Биржаның www.kase.kz интернет-
ресурсында мүліктік пулды қалыптастыру 

4.1. Биржа обязуется: 
1) оказывать Участнику пула, 
присоединившемуся к Договору клиринговые и 
иные связанные с клирингом услуги в 
соответствии с Договором о клиринговом 
обслуживании, Правилами клиринга и иными 
внутренними документами, относящимися к 
клиринговой деятельности Биржи. 
Состав услуг, условия и порядок их оказания, 
размер и порядок оплаты, а также иные права 
и обязанности сторон, связанные с 
клиринговым обслуживанием финансового 
инструмента "клиринговый сертификат 
участия", устанавливаются Договором о 
клиринговом обслуживании, настоящим 
Договором, Правилами клиринга и иными 
внутренними документами, относящимися к 
клиринговой деятельности Биржи. 
2) осуществлять формирование 
имущественного пула и выпуск клиринговых 
сертификатов участия в целях заключения 
сделок репо с клиринговыми сертификатами 
участия, заключаемых Участником пула, на 
условиях и в порядке, установленном 
Правилами клиринга и иными внутренними 
документами Биржи, относящимися к 
клиринговой деятельности Биржи и 
требованиями законодательства Республики 
Казахстан; 
2) публиковать решение о формировании 
имущественного пула на интернет-ресурсе 
Биржи www.kase.kz в сроки, предусмотренные 
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туралы шешімді жарияласын Клирингілік 
ережелерде қарастырылған 
мерзімдерде; 
3) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және Биржаның ішкі 
құжаттарында қарастырылған өзге де 
міндеттемелерді орындауға міндетті. 
4.2. Пулға қатысушы: 
1) мүлікті мүліктік пулға енгізу; 
2) пулға енгізілген мүліктің құны 
төмендеген жағдайда, Биржаның талабы 
бойынша пулға қосымша мүлік енгізсін;  
3) Клирингілік ережелерде, СКШ 
нұсқаулығында және Биржаның өзге ішкі 
құжаттарында қарастырылған мүліктік 
пулды қалыптастыру және пулға 
қатысушының клирингілік қатысу 
сертификаттарымен репо мәмілелерін 
жасасуы нәтижесінде туындайтын 
барлық міндеттемелерді тиісті түрде 
орындауға міндетті; 
4) Клирингілік ережелердің, Клирингілік 
қатысушылар туралы қағиданың, СКШ 
нұсқаулығының және Биржаның 
клирингілік қызметіне қатысты өзге де 
ішкі құжаттарының талаптарын сақтауға 
міндетті. 
4.3. Биржа құқылы: 
1) біржақты тәртіппен СКШ 
Нұсқаулығына, Келісім-шартқа (оның 
ішінде оларды жаңа редакцияда бекіту 
жолымен) және клирингілік қызмет 
бойынша Биржаның өзге де құжаттарына 
(Биржа орталық контрагент функциясын 
жүзеге асыра отырып немесе жүзеге 
асырмай), оның ішінде клиринглік қатысу 
сертификаттарын пайдалана отырып 
өзгертулер және/немесе толықтырулар 
енгізуге; 
2) пулға қатысушының, оның ішінде 
мүліктік пулға қосымша мүлікті енгізу 
жөніндегі міндеттемелерін анықтауға 
міндетті; 
3) Егер пулға қатысушыға берілген 
клирингілік қатысу сертификаттарының 
номиналды құны пулға енгізілген мүліктің 
құнынан асып кетсе, пулға қатысушыға 
талап қоймастан мүліктің клирингілік 
сертификаттарын өтеуді жүзеге асыруға; 
4) пулға қатысушыдан Келісім-шарт 
талаптарының тиісінше орындалуын 
талап етуге құқылы; 
5) Пулға қатысушы Клирингілік 
ережелерде, клиринг қызметіне қатысты 
Биржаның өзге ішкі құжаттарында және 
Клирингілік ережелерде және Биржаның 
клиринг қызметіне қатысты Биржаның 
өзге ішкі құжаттарында қарастырылған 
тәртіппен Қазақстан Республикасының 

Правилами клиринга; 
3) выполнять иные обязательства, 
предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан и внутренними 
документами Биржи. 
4.2. Участник пула обязуется: 
1) внести имущество в имущественный пул; 
2) в случае снижения стоимости внесенного в 
пул имущества, по требованию Биржи внести 
в пул дополнительное имущество;  
3) надлежащим образом выполнять все 
обязательства, возникающие в результате 
формирования имущественного пула и 
заключения Участником пула сделок репо с 
клиринговыми сертификатами участия, 
предусмотренные Правилами клиринга, 
Инструкцией КСУ и иными внутренними 
документами Биржи; 
4) соблюдать требования Правил клиринга, 
Положения о клиринговых участниках, 
Инструкции КСУ и иных внутренних 
документов Биржи, относящихся к 
клиринговой деятельности Биржи. 
 
4.3. Биржа вправе: 
1) в одностороннем порядке вносить 
изменения и/или дополнения в Инструкцию 
КСУ, Договор (в том числе путем их 
утверждения в новой редакции) и иные 
документы Биржи по клиринговой 
деятельности (с или без осуществления 
Биржей функции центрального контрагента), в 
том числе с использованием клиринговых 
сертификатов участия; 
2) определять обязательства Участника пула, 
в том числе по внесению в имущественный пул 
дополнительного имущества; 
3) осуществить погашение клиринговых 
сертификатов имущества без предъявления 
требования Участнику пула, в случае если 
номинальная стоимость выданных Участнику 
пула клиринговых сертификатов участия 
превысит стоимость внесенного в пул 
имущества; 
4) требовать от Участника пула надлежащего 
выполнения условий Договора; 
5) отказаться от исполнения Договора в 
одностороннем порядке при невыполнении 
Участником пула обязательств, 
предусмотренных Правилами клиринга, иными 
внутренними документами Биржи, 
относящимися к клиринговой деятельности и 
законодательством Республики Казахстан в 
порядке, предусмотренном Правилами 
клиринга и иными внутренними документами 
Биржи, относящимися к клиринговой 
деятельности Биржи;  
6) взаимодействовать с иными организациями 
и учреждениями в целях надлежащего 
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заңнамасында қарастырылған 
міндеттемелерді орындамаған кезде 
біржақты тәртіппен Келісім-шартты 
орындаудан бас тартуға құқылы; 
6) Келісім-шартта қарастырылған өз 
міндеттемелерін тиісінше орындау 
мақсатында өзге ұйымдармен және 
мекемелермен өзара іс-қимыл жасауға; 
7) Келісім-шартта, Клирингілік 
ережелерде, Клирингілік қатысушылар 
туралы қағидада, Биржаның клирингілік 
қызметіне қатысты өзге де ішкі 
құжаттарында және Қазақстан 
Республикасының заңнамасында 
қарастырылған өзге де құқықтарды 
жүзеге асыруға құқылы; 
4.4. Пулға қатысушы құқылы: 
1) мүліктік пулға енгізілуі мүмкін мүлік 
ретінде Биржаның клирингілік қызметіне 
жататын Клирингілік ережелерде және 
Биржаның өзге ішкі құжаттарында 
анықталған кез келген мүлікті енгізуге 
құқылы; 
2) енгізілген мүлікті Клирингілік 
ережелерде және Биржаның өзге ішкі 
құжаттарында қарастырылған, Биржаның 
клирингілік қызметіне жататын тәртіппен 
және келісім-шарттарда құны бойынша 
тең басқа мүлікпен ауыстырған кезде 
пулдан алып қоюға құқығы бар; 
3) осы Келісім-шарт және Биржада 
жасалған мәмілелер бойынша 
орындалмаған міндеттемелер болмаған 
және Клирингілік ережелерде 
қарастырылған талаптар сақталған 
жағдайда осы Келісім-шартты біржақты 
тәртіппен орындаудан бас тартуға 
құқылы; 
4) Биржаның клирингілік қызметіне және 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасына жататын осы Келісім-
шартта, Клирингілік ережелерде және 
Биржаның өзге ішкі құжаттарында 
қарастырылған өзге де құқықтарды 
жүзеге асыруға құқылы. 

выполнения своих обязательств, 
предусмотренных Договором; 
7) осуществлять иные права, 
предусмотренные Договором, Правилами 
клиринга, Положением о клиринговых 
участниках, иными внутренними документами 
Биржи, относящимися к клиринговой 
деятельности Биржи и законодательством 
Республики Казахстан. 
 
4.4. Участник пула вправе: 
1) вносить любое имущество, определенное 
Правилами клиринга и иными внутренними 
документами Биржи. относящимися к 
клиринговой деятельности Биржи, как 
имущество, которое может быть внесено в 
имущественный пул; 
2) изымать из пула внесенное имущество 
при замене его другим, равноценным по 
стоимости в порядке и на условиях, 
предусмотренных Правилами клиринга, и 
иными внутренними документами Биржи. 
относящимися к клиринговой деятельности 
Биржи; 
3) отказаться от исполнения настоящего 
Договора в одностороннем порядке при 
условии отсутствия невыполненных 
обязательств по настоящему Договору и 
заключенным на Бирже сделкам и соблюдения 
требований, предусмотренных Правилами 
клиринга; 
4) осуществлять иные права, 
предусмотренные настоящим Договором, 
Правилами клиринга и иными внутренними 
документами Биржи. относящимися к 
клиринговой деятельности Биржи и 
законодательством Республики Казахстан. 

5. Пулға қатысушының Пулға 
қатысушының клиенттерімен қарым-
қатынасы 
5.1. Келісім-шарт, Клирингілік ережелері, 
Биржаның басқа да ішкі құжаттары 
клирингілік қызметке қатысты Биржалар 
құрылмайды және нәтижесінде Биржа 
мен пулға қатысушының клиенттері 
арасындағы қатынастарды реттемейді. 
Пулға қатысушының өз клиентімен 
(клиенттерімен), атап айтқанда, осындай 
клиенттің (осындай клиенттердің) 
мүдделерінде мәмілелер жасауға, 
олардан, оның ішінде клиринг 

5. Отношения Участника пула с клиентами 
Участника пула 
5.1. Договор, Правила клиринга, иные 
внутренние документы Биржи. относящиеся к 
клиринговой деятельности Биржи не создают 
и, как следствие, не регулируют отношения 
между Биржей и клиентами Участника пула. 
Отношения Участника пула с его клиентом 
(клиентами), возникающие, в частности, в 
связи с совершением сделок в интересах 
такого клиента (таких клиентов), исполнением 
и (или) прекращением обязательств из них, в 
том числе в результате клиринга, 
регулируются в первую очередь 
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нәтижесінде міндеттемелерді орындауға 
және (немесе) тоқтатуға байланысты 
туындайтын қатынастары бірінші кезекте 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен және Пулға қатысушы 
және оның клиенті (клиенттері) арасында 
жасалған Келісім-шарттармен реттеледі. 
Пулға қатысушы өзінің клиентімен 
(клиенттерімен) жасасқан Келісім-шартта 
Клирингілік ережелерге және Биржаның 
клирингілік қызметіне қатысты Биржаның 
өзге ішкі құжаттарына ықтимал 
сілтемелерге қарамастан, мұндай 
құжаттар қандай да бір жағдайларда 
мұндай Келісім-шартты алмастыра 
алмайды. 
Клирингілік ережелердің және/немесе 
клиринг қызметіне қатысты өзге ішкі 
құжаттардың ешқандай қағидалары 
Биржа мен пулға қатысушының клиенті 
(клиенттері) арасындағы Келісім-
шарттың талаптары ретінде 
түсіндірілмейді. 

законодательством Республики Казахстан и 
договорами, заключенными между Участником 
пула и его клиентом (клиентами). Невзирая на 
возможные ссылки в договоре, заключенном 
Участником пула с его клиентом (клиентами), 
на Правила клиринга, и иные внутренние 
документы Биржи, относящиеся к клиринговой 
деятельности Биржи, такие документы ни при 
каких условиях не заменяют собой такой 
договор. 
Никакие положения Правил клиринга и/или 
иных внутренних документов, относящихся к 
клиринговой деятельности, не могут 
толковаться как условия договора между 
Биржей и клиентом (клиентами) Участника 
пула. 

6. Тараптардың жауапкершілігі 
6.1. Осы Келісім-шарт бойынша 
міндеттемелерді орындамағаны және 
(немесе) тиісінше орындамағаны үшін 
Пулға қатысушы Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, 
Клирингілік ережелерге, СКШ 
нұсқаулығына және Биржаның 
клирингілік қызметіне қатысты өзге де 
ішкі құжаттарына сәйкес мүліктік 
жауаптылықта болады. 
6.2. Биржа орталық контрагенттің 
функцияларын орындайтын Пулға 
қатысушы жасаған клирингілік қатысу 
сертификаттары бар репо мәмілелері 
бойынша ғана жауапты болады. Бұл 
ретте Биржаның жауапкершілігі 
Клирингілік ережелерге және Биржаның 
клирингілік қызметіне қатысты Биржаның 
өзге ішкі құжаттарына сәйкес шектеледі. 
6.3. Биржа өзі қабылдаған бақылау 
шеңберінен тыс туындаған қандай да бір 
шығындар немесе шығасылар үшін 
жауап бермейді. 
6.4. Тараптар осы Келісім-шарт бойынша 
еңсерілмейтін күш мән-жайлары 
туындауының салдары болып табылған 
міндеттемелерді жартылай немесе толық 
орындамағаны үшін осындай мән-жайлар 
әрекет еткен уақытта жауапкершіліктен 
босатылады. Егер еңсерілмейтін күш 
мән-жайлары әрекетінің ұзақтығы 
күнтізбелік 30 күннен асатын болса, 
Тараптар бұл туралы екінші Тарапты 
Келісім-шартты бұзудың жоспарланған 
күніне дейін кемінде күнтізбелік 10 күн 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее 
исполнение обязательств по настояшему 
Договору Участник пула несет имущественную 
ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, 
Правилами клиринга, Инструкцией КСУ и 
иными внутренними документами Биржи, 
относящимися к клиринговой деятельности 
Биржи. 
6.2. Биржа несет ответственность только по 
тем сделкам репо с клиринговыми 
сертификатами участия, заключенным 
Участником пула, по которым исполняет 
функции центрального контрагента. При этом 
ответственность Биржи ограничивается в 
соответствии с Правилами клиринга и иными 
внутренними документами Биржи, 
относящимися к клиринговой деятельности 
Биржи. 
6.3. Биржа не несет ответственность за какие-
либо убытки или потери, которые возникли вне 
принятых ею рамок контроля. 
6.4. Стороны освобождаются от 
ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, которое явилось следствием 
возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, на время действия таковых 
обстоятельств. Если длительность действия 
обстоятельств непреодолимой силы составит 
более 30 календарных дней, Стороны вправе 
расторгнуть настоящий Договор, уведомив об 
этом другую Сторону не менее, чем за 10 
календарных дней до планируемой даты 
расторжения Договора. 



Клирингілік қатысу сертификаттарын шығару, орналастыру,  

айналымы және өтеу жөніндегі нұсқаулық 

 

22 

бұрын хабардар ете отырып, осы Келісім-
шартты бұзуға құқылы. 

7. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 
7.1. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары деп: 
1) Тараптың өз міндеттемелерін 
орындаудың мүмкін болмауына әкеп 
соққан немесе орындауына кедергі 
келтіретін және көрсетілген дүлей 
зілзалаларға сілтеме жасайтын 
Тараптың бас кеңсесі орналасқан жерде 
болып жатқан табиғи апаттар, жер 
сілкіністері, су тасқыны, сел, өрт және 
өзге де дүлей зілзалалар; 
2) Тараптың өз міндеттемелерін 
орындаудың мүмкін болмауына әкеп 
соққан немесе орындауға кедергі 
келтіретін және осы тармақта көрсетілген 
оқиғаларға сілтеме жасайтын Тараптың 
бас кеңсесі (Бас банкі, штаб-пәтері және 
т. б.) орналасқан жерде болып жатқан 
соғыс, кез келген сипаттағы әскери іс-
қимылдар, блокада, террористік актілер, 
революциялар, халық толқулары, 
ереуілдер, локауттар жатады; 
3) мемлекеттік органдар белгілеген 
эмбарго, Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде 
белгіленген тыйым салулар мен 
шектеулер, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының аумағында немесе 
оның жекелеген бөліктерінде төтенше 
жағдай енгізу, уәкілетті мемлекеттік 
органдар мен жергілікті атқарушы 
органдардың актілері, оның ішінде 
карантин жариялау, заңды бұғаттаулар 
немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасын өзгерту, оның ішінде 
Қазақстан Республикасынан басқа 
мемлекеттердің, Тараптардың Келісім-
шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындай алмауына әкеп соққан немесе 
орындауына кедергі келтіретін және осы 
тармақта көрсетілген оқиғаларға сілтеме 
жасайтын Тараптың бас офисі 
орналасқан жерде болып жатқан 
оқиғалар; 
4) қызметі Биржаның Келісім-шарт 
бойынша өз міндеттемелерін 
орындауына елеулі әсер етуі мүмкін 
Биржаның немесе бағалы қағаздардың 
ұйымдасқан нарығының, валюта 
нарығының, деривативтер нарығының 
және Биржалық нарықтардың өзге де 
секцияларының бағдарламалық-
техникалық құралдарының ақаулығы; 
5) қызмет көрсететін банктердің жұмыс 
істеуін уақытша тоқтата тұру немесе 
толық тоқтату, сондай-ақ туындауы 
Келісім-шарт бойынша Тараптың 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Под обстоятельствами непреодолимой 
силы понимаются: 
1) природные катастрофы, землетрясения, 
наводнения, сели, пожары и иные стихийные 
бедствия, повлекшие невозможность 
исполнения или препятствующие исполнению 
Стороной своих обязательств и происходящие 
в месте нахождения головного офиса 
Стороны, ссылающейся на указанные 
стихийные бедствия; 
2) война, военные действия любого 
характера, блокада, террористические акты, 
революции, народные волнения, забастовки, 
локауты, повлекшие невозможность 
исполнения или препятствующие исполнению 
Стороной своих обязательств и происходящие 
в месте нахождения головного офиса 
(главного банка, штаб-квартиры и т.д.) 
Стороны, ссылающейся на указанные в 
настоящем пункте события; 
3) эмбарго, установленные 
государственными органами, запреты и 
ограничения, установленные нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, в 
том числе введение чрезвычайного положения 
на территории Республики Казахстан или 
отдельных ее частях, актов уполномоченных 
государственных органов и местных 
исполнительных органов, в том числе 
объявления карантина, правомерные 
блокировки или изменение законодательства 
Республики Казахстан, , в том числе других, 
помимо Республики Казахстан, государств, 
повлекшие невозможность исполнения или 
препятствующие исполнению Стороной своих 
обязательств по Договору и происходящие в 
месте нахождения головного офиса Стороны, 
ссылающейся на указанные в настоящем 
пункте события; 
4) неисправность программно-технических 
средств Биржи или иных субъектов 
инфраструктуры организованного рынка 
ценных бумаг, валютного рынка, рынка 
деривативов и иных секций биржевых рынков, 
чья деятельность может существенно влиять 
на выполнение Биржей своих обязательств по 
Договору; 
5) временное приостановление или полное 
прекращение функционирования 
обслуживающих банков, а также иные 
обстоятельства, возникновение которых 
влечет невозможность исполнения или 
препятствует исполнению обязательств 
Стороной по Договору и происходящие в 
месте нахождения головного офиса Стороны, 
ссылающейся на указанные в настоящем 
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міндеттемелерді орындауының мүмкін 
болмауына немесе орындауына кедергі 
келтіруге әкеп соғатын және осы 
тармақта көрсетілген оқиғаларға сілтеме 
жасайтын Тараптың бас кеңсесі 
орналасқан жерде болып жатқан өзге де 
мән-жайлар негіз болып табылады. 
7.2.  7.1-тармақтың  
1)-3) тармақшаларында 
көрсетілгендердің ішінен еңсерілмейтін 
күш мән-жайларының басталу фактісін 
растайтын құжатпен қамтамасыз етіледі. 
Бұқаралық ақпарат құралдарында 
кеңінен жарияланған немесе Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінен, уәкілетті органдар мен 
жергілікті атқарушы органдардың 
актілерінен туындаған мән-жайларды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасы 
Сауда-өнеркәсіп палатасының немесе 
тиісті мемлекеттің өзге де құзыретті 
органының (ұйымының) куәлігі Келісім-
шарт пен олардың қолданылу ұзақтығы 
болып табылады. 
7.3. 7.1-тармақтың 4) тармақшасында 
көрсетілген еңсерілмейтін күш мән-
жайының басталу фактісін растайтын 
құжатпен қамтамасыз етіледі. Келісім-
шарттың және оның қолданылу 
мерзімінің ұзақтығы Биржаның бірінші 
басшысы қол қойған анықтама немесе 
Биржаның тиісті қорытындысы болып 
табылады. 
Анықтаманы Биржа 7.1-тармақтың 
4) тармақшасында көрсетілген мән-
жайлар туындаған сәттен бастап 7 жұмыс 
күні ішінде ұсынуы тиіс.  
7.4. Пулға қатысушы Биржаға 
еңсерілмейтін күш мән-жайының 
басталғаны, оның қолданылуының 
болжамды мерзімі және оның 
тоқтатылғаны туралы дереу хабарлауға 
міндетті. 
7.5. Егер бұл екінші тараптың Келісім-
шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындамауынан немесе Келісім-шарт 
бойынша Тараптардың қатынастарын 
реттейтін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында қарастырылған болса, 
Тарап Келісім-шарт бойынша өз 
міндеттемелерін орындамағаны немесе 
тиісінше орындамағаны үшін жауапты 
болмайды. 
7.6. Тараптың Клирингілік ережелерде 
және Клирингілік қатысушылар туралы 
қағидада, СКШ нұсқаулығында 
қарастырылған тұрақсыздық айыбын 
(айыппулды) төлеуі осы Тарапты Келісім-
шарт бойынша өзіне қабылдаған 

пункте события. 
7.2. Документом, подтверждающим факт 
наступления обстоятельства непреодолимой 
силы из тех, которые указаны в подпунктах 1)-
3) пункта 7.1. Договора, и длительность их 
действия, является свидетельство Торгово-
промышленной палаты Республики Казахстан 
или иного компетентного органа (организации) 
соответствующего государства, за 
исключением обстоятельств, широко 
освещенных в средствах массовой 
информации, или возникших из нормативных 
правовых актов Республики Казахстан, актов 
уполномоченных органов и местных 
исполнительных органов. 
7.3. Документом, подтверждающим факт 
наступления обстоятельства непреодолимой 
силы, которое указано в подпункте 4) пункта 
7.1. Договора, и длительность его действия, 
является справка, подписанная первым 
руководителем Биржи, или соответствующее 
заключение Биржи. 
Справка должна быть представлена Биржей в 
течение 7 рабочих дней с момента 
возникновения обстоятельства, указанного в 
подпункте 4) пункта 7.1. Договора. 
7.4. Участник пула обязан незамедлительно 
известить Биржу о наступлении 
обстоятельства непреодолимой силы, 
предполагаемом сроке его действия и его 
прекращении. 
7.5. Сторона не несет ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по Договору, если это 
было вызвано неисполнением другой 
Стороной своих обязательств по Договору или 
предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан, регулирующими 
отношения Сторон по Договору. 
7.6. Уплата Стороной неустойки (штрафа), 
предусмотренной Правилами клиринга и 
Положением о клиринговых участниках, 
Инструкцией КСУ не освобождает данную 
Сторону от исполнения принятых на себя 
обязательств по Договору. 
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міндеттемелерін орындаудан 
босатпайды. 

8. Құпия ақпарат 
8.1. Биржаға Келісім-шартқа қосылу туралы 
өтініш бере отырып, Пулға қатысушы оған 
Қазақстан Республикасы заңнамасының 
және пулға Қатысушының коммерциялық 
құпияны және өзге де қорғалатын ақпаратын 
(бұдан әрі – Құпия ақпарат) құрауы мүмкін 
оның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес 
Биржаның ақпаратты ашуына өзінің 
қайтарып алынбайтын және сөзсіз келісімін 
береді. 

8.2. Пулға қатысушы растайды және 
кепілдік береді: 
1) Қазақстан Республикасы 
заңнамасының және Биржаның ішкі 
құжаттарының талаптарына сәйкес құпия 
ақпарат көрсетілген Келісім-шартқа 
байланысты оның Биржаға талаптары, 
оның ішінде зияткерлік меншік 
құқықтарын бұзу туралы, сондай-ақ 
Келісім-шартқа қосылу сәтінде де, 
болашақта да мүліктік талаптары 
болмайды, сондай-ақ Биржа оның 
алдында Биржаның ашылуы үшін 
жауапкершілік көтермейтінімен келіседі; 
2) Пулға қатысушының құпия ақпараты 
пулға қатысушының қызметкерлерін қоса 
алғанда, үшінші тұлғалардың зияткерлік 
меншік құқықтарын ешқандай жолмен 
бұзбайды және/немесе оларға қысым 
жасамайды. 

8. Конфиденциальная информация 
8.1. Предоставляя Бирже Заявление о 
присоединении к Договору, Участник пула тем 
самым дает ей свое безотзывное и 
безусловное согласие на раскрытие Биржей в 
соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан и ее 
внутренних документов информации, 
предоставляемой Участником пула, которая 
может составлять коммерческую тайну и иную 
охраняемую информацию Участника пула 
(далее – Конфиденциальная информация). 
8.2. Участник пула подтверждает и 
гарантирует, что: 
1) в связи с указанным согласием он не 
имеет и не будет иметь к Бирже претензий, в 
том числе о нарушении прав на 
интеллектуальную собственность, а также 
имущественных претензий, как на момент 
присоединения к Договору, так и в будущем, а 
также соглашается с тем, что Биржа не несет 
перед ним ответственность за раскрытие 
Конфиденциальной информации в 
соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан и 
внутренних документов Биржи; 
2) Конфиденциальная информация 
Участника пула никоим образом не нарушает 
и/или не ущемляет прав на интеллектуальную 
собственность третьих лиц, включая 
работников Участника пула. 

9. Хабарламалар 
9.1.Келісім-шартта қарастырылған 
барлық хабарламалар мен өзге де 
хабарламалар жазбаша түрде жасалып, 
екінші Тараптың орналасқан жерінің 
мекен-жайы бойынша немесе Биржаның 
электрондық поштасының мекен-жайы 
бойынша жеткізілуі тиіс clearing@kase.kz 
мекен-жайы Келісім-шартқа қосылу 
туралы өтініште көрсетілген пулға 
қатысушының электрондық поштасы 
арқылы кейіннен осы хабарламаның 
немесе хабарламаның түпнұсқасын 
басқа адамның орналасқан жерінің 
мекен-жайы бойынша жеткізе отырып, 
Тараптар оны электрондық пошта 
арқылы жіберген күннен бастап үш 
жұмыс күні ішінде жібереді. 
9.2. Екінші Тараптың орналасқан жерінің 
мекен-жайы бойынша немесе 
электрондық пошта арқылы жазбаша 
түрде жеткізілген кез келген хабарлама 
немесе өзге де хабарлама адресатқа 
жеткізілген күннен бастап бірінші жұмыс 
күні барлық жағдайларда тиісті түрде 
берілген, жіберілген, алынған немесе 

9. Уведомления 
9.1. Все уведомления и иные сообщения, 
предусмотренные Договором, должны быть 
составлены в письменном виде и доставлены 
по адресу места нахождения другой Стороны 
или по адресу электронной почты Биржи 
clearing@kase.kz и по электронной почте 
Участника пула, адрес которого указан в 
Заявлении о присоединении к Договору, с 
последующей доставкой оригинала этого 
уведомления или сообщения по адресу места 
нахождения другой Стороны в течение трех 
рабочих дней со дня его направления по 
электронной почте. 
9.2. Любое уведомление или иное 
сообщение, доставленное в письменном виде 
по адресу места нахождения другой Стороны 
или по электронной почте, считается должным 
образом переданным, отправленным, 
полученным или доставленным во всех 
случаях в первый рабочий день со дня его 
доставки адресату. 
9.3. Доставка уведомления или иного 
сообщения в письменном виде должна быть 
подтверждена квитанцией о такой доставке и 
подписью посыльного, а доставка по 
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жеткізілген болып есептеледі. 
9.3. Хабарламаны немесе өзге де 
хабарламаны жазбаша түрде жеткізу 
осындай жеткізу туралы түбіртекпен және 
хабаршының қолымен, ал электрондық 
пошта арқылы жеткізу – жөнелту туралы 
растамамен расталуы тиіс. 

электронной почте – подтверждением об 
отправке. 

10.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
Келісім-шарттар және дербес деректер  
10.1. Келісім-шарт бойынша өз 
міндеттемелерін орындау кезінде 
Тараптар және/немесе олардың 
қызметкерлері қандай да бір заңсыз 
артықшылықтарды немесе өзге де 
заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы 
тұлғалардың әрекеттеріне немесе 
шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген 
тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде 
ақшаны немесе өзге де құндылықтарды 
төлемейді, төлеуді ұсынбайды және 
төлеуге рұқсат бермейді. 
10.2. Келісім-шарт бойынша өз 
міндеттемелерін орындау кезінде 
Тараптар және/немесе олардың 
қызметкерлері Келісім-шарттың 
мақсаттары үшін қолданылатын 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында пара беру/алу, 
коммерциялық параға сатып алу ретінде 
сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
заңнамасының талаптарын бұзатын іс-
әрекеттерді жүзеге асырмайды. 
10.3. Тараптардың әрқайсысы басқа 
Тараптың қызметкерлерін қандай да бір 
жолмен, оның ішінде ақша, сыйлықтар 
беру, олардың атына жұмыстарды 
(көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз 
орындау арқылы және осы тармақта 
аталмаған, қызметкерді белгілі бір 
тәуелділікке қоятын және осы 
қызметкердің қандай да бір іс-
әрекеттерді орындауын қамтамасыз 
етуге бағытталған оны ынталандыратын 
Тараптың пайдасы басқа да тәсілдермен 
ынталандырудан бас тартады. 
10.4. Тарапта қандай да бір Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы жағдайлардың 
бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін 
деген күдік туындаған жағдайда, тиісті 
Тарап 5 жұмыс күні ішінде екінші Тарапты 
жазбаша нысанда хабардар етуге 
міндеттенеді. Жазбаша хабарламадан 
кейін тиісті Тарап бұзушылықтардың 
болмағаны немесе болмайтыны туралы 
растауды алғанға дейін Келісім-шарт 
бойынша міндеттемелердің орындалуын 
тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау 

10.  Антикоррупционные условия и 
персональные данные  
10.1. При исполнении своих обязательств по 
Договору Стороны и/или их работники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату денег или иных 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-
либо неправомерные преимущества или иные 
неправомерные цели. 
10.2. При исполнении своих обязательств по 
Договору Стороны и/или их работники не 
осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей Договора 
законодательством Республики Казахстан, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действия, нарушающие требования 
законодательства Республики Казахстан о 
противодействии коррупции. 
10.3.  Каждая из Сторон отказывается от 
стимулирования каким-либо образом 
работников другой Стороны, в том числе путем 
предоставления денег, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ 
(услуг) и другими, не поименованными в 
настоящем пункте способами, ставящего 
работника в определенную зависимость, и 
направленного на обеспечение выполнения 
этим работником каких-либо действий в пользу 
стимулирующей его Стороны. 
10.4.  В случае возникновения у Стороны 
подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо 
антикоррупционных условий, 
соответствующая Сторона в течение 5 
рабочих дней обязуется уведомить другую 
Сторону в письменной форме. После 
письменного уведомления соответствующая 
Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Договору до 
получения подтверждения, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в 
течение 5 рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 
10.5.  Подписанием Договора каждая из 
Сторон гарантирует, что обладает 
необходимыми надлежаще оформленными 
согласиями физических лиц (своих 
работников/ уполномоченных лиц) на сбор и 
обработку другой Стороной их персональных 
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жазбаша хабарлама жіберілген күннен 
бастап 5 жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс. 
10.5. Келісім-шартқа қол қою арқылы 
Тараптардың әрқайсысы Қазақстан 
Республикасы заңнамасының 
ережелеріне сәйкес екінші Тарапқа 
берілетін олардың дербес деректерін 
екінші Тараптың жинауына және өңдеуіне 
жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің/ 
уәкілетті тұлғалардың) қажетті тиісінше 
ресімделген келісімдеріне ие болуына 
кепілдік береді. Бұл ретте әрбір Тарап 
екінші Тарап қызметкерлерінен/уәкілетті 
тұлғаларынан келіп түсетін олардың не 
Тараптың өзінен дербес деректердің 
құпиялылығы мен қауіпсіздігін және 
оларды Қазақстан Республикасының 
дербес деректерді қорғау мәселелері 
жөніндегі заңнамасының талаптарына 
сәйкес Келісім-шарттың мақсаттары үшін 
және оны орындауға байланысты өңдеу 
кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
міндеттенеді. Сондай-ақ, Тараптың 
екінші Тарап жұмыскерлерінің/уәкілетті 
тұлғаларының Келісім-шарт бойынша өз 
міндеттемелерін орындауға байланысты 
емес мақсаттарда олардан немесе 
көрсетілген Тараптан алынған дербес 
деректерін пайдалануға және екінші 
Тарап жұмыскерлерінің/ уәкілетті 
тұлғаларының Келісім-шарт бойынша 
алынған дербес деректерін қандай да бір 
түрде үшінші тұлғаларға беруге құқығы 
жоқ. Келісім-шарт бойынша өз 
міндеттемелерін орындай отырып, осы 
дербес деректерді өңдеу мақсаттары 
талап еткеннен аспайтын мерзімде 
сақтауға міндеттенеді, және Қазақстан 
Республикасы заңнамасының 
талаптарын ескере отырып, өңдеу 
мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін 
немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі 
жоғалған жағдайда оларды жоюға, 
Қазақстан Республикасының дербес 
деректерді қорғау туралы заңнамасының 
өзге де талаптарын Келісім-шартты 
орындау шеңберінде орындауға құқылы. 

данных, передаваемых другой Стороне, 
согласно положениям законодательства 
Республики Казахстан. При этом каждая 
Сторона обязуется обеспечить 
конфиденциальность и безопасность 
персональных данных 
работников/уполномоченных лиц другой 
Стороны, поступающих к ней от них либо от 
самой Стороны, и безопасность при их 
обработке для целей и в связи с исполнением 
Договора в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан по 
вопросам защиты персональных данных. 
Также Сторона не имеет права использовать 
персональные данные 
работников/уполномоченных лиц другой 
Стороны, полученные от них или от указанной 
Стороны, в целях, не связанных с 
исполнением своих обязательств по Договору, 
и каким-либо образом передавать полученные 
по Договору персональные данные 
работников/ уполномоченных лиц другой 
Стороны любым третьим лицам в целях, не 
связанных с исполнением своих обязательств 
по Договору, обязуется хранить эти 
персональные данные не дольше, чем этого 
требуют цели их обработки, и уничтожать их по 
достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в их достижении, с 
учетом требований законодательства 
Республики Казахстан, выполнять иные 
требования законодательства Республики 
Казахстан о защите персональных данных в 
рамках исполнения Договора. 

11. Дауларды шешу тәртібі 
11.1.  Биржа мен Пулға қатысушы 
арасындағы Келісім-шартты 
Тараптардың орындауына байланысты 
туындайтын даулар мен келіспеушіліктер 
келіссөздер арқылы шешілуі тиіс. 
11.2. Егер Тараптар келісімге келе 
алмаған жағдайда, олар келіспеушіліктер 
мен дауларды клирингілік қатысушылар 
туралы қағида талаптарына сәйкес 
шешеді. 

11. Порядок разрешения споров 
11.1.  Споры и разногласия между Биржей и 
Участником пула, возникающие в связи с 
исполнением Сторонами Договора подлежат 
разрешению путем переговоров. 
11.2. В случае если Стороны не достигнут 
соглашения, они разрешают разногласия и 
споры в соответствии с требованиями 
Положения о клиринговых участниках. 

12. Келісім-шарттың қолданылуы және 12. Действие и расторжение Договора 
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бұзылуы 
12.1. Келісім-шарт Биржа пулға 
қатысушының сауда-клирингілік шот 
ашуға өтінішін қабылдаған күннен бастап 
күшіне енеді және белгісіз уақыт 
қолданылады. 
12.2. Келісім-шарт бұзылды деп 
есептеледі: 
1) Биржа мүлік пулын _тоқтату туралы 
шешім қабылдаған күннен бастап; 
2) Биржа пулға қатысушыдан Келісім- 
Келісім-шартты орындаудан біржақты 
бас тарту туралы хабарлама алған 
күннен бастап 3 күн ішінде Пулға 
қатысушы ӨБК өтеу бойынша және 
Биржада жасалған мәмілелер бойынша 
орындалмаған барлық міндеттемелерді 
өтеген және Клирингілік ережелерде, 
Биржаның клирингілік қызметіне жататын 
өзге де ішкі құжаттарында 
қарастырылған талаптарды сақтаған 
жағдайда; 
3) клирингілік қызмет көрсету туралы 
Келісім-шарт бұзылған күннен бастап; 
4) Келісім-шартта және (немесе) 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында қарастырылған өзге де 
негіздер бойынша жүргізіледі. 
12.3. Келісім-шартты бұзу 
Тараптарды Келісім--шарт бұзылғанға 
дейін туындаған міндеттемелерді 
орындаудан босатпайды. 
12.4.  Келісім-шарт бұзылғаннан 
және Тараптардың міндеттемелері 
Тараптар Келісім-шарт бойынша 
міндеттемелерін толық көлемде 
орындағаннан кейін тоқтатылған болып 
есептеледі. 

12.1.  Договор вступает в силу с даты принятия 
Биржей заявления Участника пула на открытие 
торгово-клирингового счета, и действует 
неопределенное время. 
12.2.  Договор считается расторгнутым: 
1) с даты принятия Биржей решения о 
_прекращении имущественного пула; 
2) в течение 3 дней с даты получения 
Биржей уведомления от Участника пула об 
одностороннем отказе от исполнения 
Договора при условии погашения всех 
неисполненных Участником пула 
обязательств по погашению КСУ и по 
заключенным на Бирже сделкам, и 
соблюдения требований, предусмотренных 
Правилами клиринга, иными внутренними 
документами Биржи, относящимися к 
клиринговой деятельности Биржи; 
3) с даты расторжения договора о клиринговом 
обслуживании; 
4) по иным основаниям, предусмотренным 
Договором и (или) законодательством 
Республики Казахстан. 
12.3.  Расторжение Договора не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств, 
возникших до расторжения Договора. 
12.4.  Договор считается расторгнутым и 
обязательства Сторон прекращенными после 
исполнения Сторонами обязательств по 
Договору в полном объеме. 

13. Қорытынды ережелер 
13.1. Биржа Келісім-шартқа өзгертулер 
және/немесе толықтырулар енгізуге 
немесе осындай өзгертулерді және 
(немесе) толықтыруларды/келісім-
шарттың жаңа редакциясын Биржаның 
www.kase.kz. интернет-ресурсында 
орналастыру арқылы жаңа редакцияда 
бекітуге құқылы. 
Келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке 
қол қою арқылы Қатысушы Келісім-
шартқа енгізілетін өзгертулерге және 
(немесе) толықтыруларға қосылуға 
немесе тұтастай алғанда Келісім-шартты 
жаңа редакцияда мазмұндауға өз 
келісімін береді және Пулға қатысушы 
Биржаның www.kase.kz. интернет-
ресурсын қарау арқылы Келісім-шарттың 
редакциясын, оған қосымшаны қоса 
алғанда, өзгертуді дербес 
қадағалайтындығымен келіседі. 

13. Заключительные положения 
13.1.  Биржа вправе вносить изменения и/или 
дополнения в Договор или утверждать в новой 
редакции путем размещения таких изменений 
и (или) дополнений/ новой редакции Договора 
на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz. 
Подписанием Заявления о присоединении к 
Договору Участник дает свое согласие на 
присоединение к изменениям и (или) 
дополнениям в Договор, или изложение 
Договора в новой редакции в целом, и 
согласен с тем, что Участник пула 
самостоятельно отслеживает изменение 
редакции Договора, включая приложения к 
нему, посредством просмотра интернет-
ресурса Биржи www.kase.kz.  
В случае несогласия с внесенными 
изменениями и (или) дополнениями в Договор 
Участник пула вправе расторгнуть Договор 
путем подачи на Биржу письменного 
заявления о расторжении Договора.  

http://www.kase.kz/
http://www.kase.kz/
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Келісім-шартқа енгізілген өзгертулермен 
және (немесе) толықтырулармен 
келіспеген жағдайда Пулға қатысушы 
Биржаға Келісім-шартты бұзу туралы 
жазбаша өтініш беру арқылы Келісім-
шартты бұзуға құқылы. 
13.2. Пулға қатысушының құқықтары мен 
міндеттері үшінші тұлғаларға берілмейді. 
13.3. Келісім-шарт материалдық 
құқықпен және Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен 
реттеледі. 
13.4. Келісім-шарт Қазақстан 
Республикасының заңнамасына және 
Биржаның Клирингілік қызметіне қатысты 
Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес 
әзірленді. 
13.5. Пулға қатысушы оның Клирингілік 
ережелермен, СКШ нұсқаулығымен және 
Биржаның www.kase.kz интернет-
ресурсында орналастырылған Биржаның 
өзге де ішкі құжаттарымен танысқанын 
растайды, Биржаның клирингілік 
қызметін, соның ішінде KСУ қолдана 
отырып реттейді және олардың 
ережелерінің, Келісім-шарттары мен 
талаптарының мағынасын түсінеді, 
сонымен қатар олардың ережелерімен, 
Келісім-шарттарымен және 
талаптарымен келіседі. 
13.6. Егер Келісім-шарттың бір бөлігі 
Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен 
жарамсыз деп танылған жағдайда, онда 
бұл факт бүкіл Келісім-шартты 
және/немесе оның жекелеген бөліктерін 
автоматты түрде жарамсыз деп тануға 
әкеп соқпайды. 
13.7. Келісім-шарт мемлекеттік 
және орыс тілдерінде жасалды. Келісім-
шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде 
әртүрлі оқылған жағдайда Келісім-
шарттың талаптарын түсіндіру кезінде 
Келісім-шарттың мәтінінде орыс тілінде 
жазылған талаптар басым күшке ие 
болады. 
13.8. Келісім-шарттың 
ережелерінде реттелмеген өзге де 
мәселелер Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес шешіледі. 

13.2.  Права и обязанности Участника пула не 
могут быть переданы третьим лицам. 
13.3.  Договор регулируется материальным 
правом и законодательством Республики 
Казахстан. 
13.4.  Договор разработан в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и 
внутренними документами Биржи, 
относящимися к клиринговой деятельности 
Биржи. 
13.5.  Участник пула подтверждает, что он 
ознакомлен с Правилами клиринга, 
Инструкцией КСУ и иными внутренними 
документами Биржи, размещенными на 
интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz, 
регулирующими клиринговую деятельность 
Биржи в том числе с использованием КСУ, и 
понимает значение их положений, условий и 
требований, а также безусловно соглашается 
с их положениями, условиями и требованиями. 
13.6.  В случае если одна из частей Договора 
будет в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке признана 
недействительной, то данный факт не влечет 
автоматического признания 
недействительными всего Договора в целом 
и/или отдельных его частей.  
13.7.  Договор составлен на государственном и 
русском языках. В случае разночтения 
Договора на государственном и русском 
языках, преимущественную силу при 
толковании условий Договора имеют условия, 
изложенные в тексте Договора на русском 
языке. 
13.8.  Иные вопросы, не урегулированные 
положениями Договора, разрешаются в 
соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 

 

 


