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Қор нарығында орталық контрагентпен мәмілелер бойынша ақшалай есеп 

айырысуды жүзеге асыру кезінде клирингілік қатысушылардың төлемдерін 

сәйкестендіруге арналған арнайы кодтардың  

ТІЗІМІ 

 

Код* Кодтың 
сипаттамасы 

Код пайдаланылуы тиіс төлем түрі 

 
 

OWNI 

Биржаның корреспонденттік шотына 
ақша аудару кезінде төлемді 
тағайындауда 

Өз ақшасын есепке алу үшін есепке алу 
шотына аудару 

ақша аудару туралы өтініште 

(XML форматында) 

Меншікті ақшаны есепке алу үшін 

банктік шотқа ақша аудару/қайтару 

 
 
 
 
 
 

 
OWNI/I+10x** 

 

 
Биржаның корреспонденттік шотына 
ақша аудару кезінде төлемді 
тағайындауда 

Меншікті ақшаны есепке алу үшін және 
осы клирингілік қатысушы шығарған 

қаржы құралдарымен сауда жасауға 

арналған ASTS+ СКЖ шотында көрсету 
үшін есепке алу шотына аудару 

(депоненттің эмиссиялық шоты) 

 
 
 
ақша аудару туралы өтініште 
(XML форматында) 

Осы клирингілік қатысушы шығарған 

қаржы құралдарымен сауда-саттық 
жасауға арналған ASTS+ СКЖ шотынан 
меншікті ақшаны есепке алу үшін банктік 
шотқа ақша аудару/қайтару (депоненттің 
эмиссиялық шоты) 

 
 
 
 

CLTI 

 

Биржаның корреспонденттік шотына 
ақша аудару кезінде төлемді 
тағайындауда 

Клиенттік ақшаны есепке алу үшін және 
ASTS+ТКС агрегатталған клиенттік шотта 
көрсету үшін есептік шотқа аудару 

 
ақша аудару туралы өтініште 
(XML форматында) 

ASTS + СКЖ біріктірілген клиенттік шоттан 
клиенттік ақшаны есепке алу үшін меншікті 
банктік шотқа ақша аудару/қайтару 

 
 

CLTI/I+10x** 

Биржаның корреспонденттік шотына 
ақша аудару кезінде төлемді 
тағайындауда 

Клиенттік ақшаны есепке алу үшін және 
ASTS+СКЖ сегрегацияланған клиенттік 
шотта көрсету үшін есептік шотқа аудару 
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ақша аудару туралы өтініште 
(XML форматында) 

ASTS+ СКЖ бөлінген клиенттік шоттан 
клиенттік ақшаны есепке алу үшін 

меншікті банктік шотқа ақша 

аудару/қайтару 

 
 

 
KASI 

Биржаның корреспонденттік шотына 
ақша аудару кезінде төлемді 
тағайындауда 

Агрегатталған кастодиандық шотқа 
аудару 

 
ақша аудару туралы өтініште 
(XML форматында) 

ASTS+СКЖ-дегі кастодианның 
агрегатталған клиенттік шотынан 
агрегатталған кастодиандық шотқа ақша 
аудару / қайтару 

 
 
 
 

KASI/C+10x** 

Биржаның корреспонденттік шотына 
ақша аудару кезінде төлемді 
тағайындауда 

Кастодиандық ақшаны есепке алу үшін 
және ASTS+СКЖ сегрегацияланған 
астодиалдық шотта көрсету үшін есепке 
алу шотына аудару 

 
ақша аудару туралы өтініште 

(XML форматында) 

ASTS+ СКЖ-дегі кастодианның 
сегрегацияланған клиенттік 
шотынан кастодиандық банктік 
шотқа ақша аудару/қайтару 

(Осы жол Биржа Басқармасының 2020 жылдың 13 қазанындағы шешімімен өзгертілген) 

SCGFN 
Биржаның корреспонденттік шотына 
ақша аудару кезінде төлем 
тағайындауында көрсетіледі 

Қор нарығының кепілдік қорына 
жарналарды жүзеге асыру 

* Осы кодтар"/", "() " Символдарымен, сондай-ақ басқа символдармен және тыныс белгілерімен ерекшеленбейді. 

** ASTS+ жүйесінде шотты сәйкестендіретін, ауыспалы таңбалар. 
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Т Ү З Е Т У Л Е Р  П А Р А Ғ Ы 

 

1. № 1 толықтыру: 

– "Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2020 жылдың 

13 қазанындағы № 138 отырыс хаттамасы); 

– 2020жылдың 14 қазанынан бастап қолданысқа енгізілді. 


