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Осы Қағида "Бағалы қағаздар рыногы туралы", "Тӛлемдер мен тӛлем жүйелері туралы"
Қазақстан Республикасы заңдарына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі № 239 қаулысымен бекітілген Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын шығару, орналастыру,
айналысқа жіберу және ӛтеу қағидаларына, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Тӛрағасының 2017 жылғы 6 ақпандағы № 40 бұйрығымен бекітілген Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің электрондық ақшаны шығару, оларды пайдалану және
ӛтеу тәртібіне сәйкес әзірленді және "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі"
акционерлік қоғамымен (бұдан әрі – Орталық депозитарий) Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді
ноталарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру
шарттары мен тәртібін айқындайды.
Осы Қағида Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағының құрамдас және ажырамас
бӛлігі болып табылады (бұдан әрі – Қағидалар жинағы).
Осы Қағида "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 81бабының 2-тармағының 1-3) тармақшасын орындау мақсатында, мемлекеттік бағалы
қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу қағидасы бар (мемлекеттік
бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізу бойынша Орталық
депозитарийдің қызметіне қатысты бӛлік) Қағидалар жинағының бӛлігі болып
табылады.
1-тарау. КІРІСПЕ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап.

Ҧғымдар және шартты (қысқартылған) белгілер
1.

Осы Қағидада Қазақстан Республикасы заңнамасымен айқындалған
ұғымдар пайдаланылады.
Осы
Қағидада
пайдаланылатын
ӛзге
ұғымдар
Орталық
депозитарийдің басқа ішкі құжаттарымен анықталған ұғымдармен
ұқсас.

2.

Осы Қағидада
пайдаланылады:

мынадай

шартты

(қысқартылған)

белгілер

1) "Invest Online" ААЖ" – тізілімдер жүйесін жүргізу үшін
Орталық
депозитарий
пайдаланатын
Ұлттық
Банктің
автоматтандырылған ақпараттық жүйесі;
2) "ҧстаушы" – атына тізілімдер жүйесінде жеке шот ашқан жеке
тұлға (қысқа мерзімді ноталарды сатып алушы немесе меншік
иесі);
3) "Бірыңғай жинақтаушы қоры" – "Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қоры" АҚ;
4) "ӛтініш беруші" – ұстаушының жеке шотын ашуға ӛтінім
берген жеке тұлға;
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5) "қысқа мерзімді ноталар" – жеке тұлғалардың арасында
орналастырылатын Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталары;
6) "ҚБЕО" – "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан
банкаралық есеп айырысу орталығы" шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын;
7) "жеке шот" – жеке тұлғаның атына тізілімдер жүйесінде немесе
Ұлттық Банкте ашылған жеке шот;
8) "Ҧлттық Банк" – "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі"
республикалық мемлекеттік мекемесі;
9) "операциялық қҧжат" – тізілімдер жүйесін жүргізу бойынша
қызметті жүзеге асырған кезде ӛтініш берушілер, ұстаушылар,
ҚБЕО және Ұлттық Банк Орталық депозитарийге немесе
Орталық депозитарий ӛтініш берушілерге, ұстаушыларға, ҚБЕО
және Ұлттық Банкке ұсынатын кез келген құжат;
10) "Шығарылым қағидасы" – Ұлттық Банк Басқармасының 2016
жылғы 26 қыркүйектегі № 239 қаулысымен бекітілген Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және ӛтеу қағидалары;
11) "№ 40 бҧйрық" – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Тӛрағасының 2017 жылғы 6 ақпандағы № 40 бұйрығымен
бекітілген
Қазақстан
Республикасы
Ұлттық
Банкінің
Электрондық ақшаны шығару, оларды пайдалану және ӛтеу
тәртібі;
12) "бағдарламалық қосымша" – Android және iOS операциялық
жүйелері үшін мобильді қосымшалар түрінде және веббраузерлер үшін веб-қосымшалар түрінде және ұстаушылар
болмақ ниеттегі жеке тұлғалар мен ұстаушылар жеке шоттарды
ашу және жабу, жеке шоттардың деректемелерін ӛзгерту, қысқа
мерзімді ноталарды сатып алу-сату мәмілелерін жасау мен
тізілімдер жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру
аясында Орталық депозитарийдің жеке тұлғаларға кӛрсететін
қызметтерін пайдалану үшін қолданылатын Ұлттық Банктің
бағдарламалық қосымшасы;
13) "тізілімдер
жҥйесі"
–
қысқа
ұстаушылардың тізілімдер жүйесі;

мерзімді

ноталарды

14) "электрондық ақша" – операторы ҚБЕО болып табылатын
"e-kzt.kz" электрондық ақшаның жүйесіндегі айналыста болатын
электрондық ақша;
15) "электрондық әмиян" – операторы ҚБЕО болып табылатын
"e-kzt.kz" электрондық ақшаның жүйесіндегі электрондық
әмиян.
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ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

3.

2-бап.

Осы Қағидада пайдаланылатын шартты (қысқартылған) белгілер
тізілімдер жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асырумен
байланысты Орталық депозитарийдің қызметтік құжаттамасында
және хат алмасуларында пайдалануға болады.

Қысқа мерзімді ноталар туралы жалпы ережелер
1.

Қысқа мерзімді ноталардың эмитенті Ұлттық Банк болып табылады.
Қысқа мерзімді ноталарды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу
және ӛтеу тәртібі мен шарттары Шығарылым қағидасымен
айқындалды.
Белгілі бір шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталарды шығару және
орналастыру шарттарын Шығарылым қағидасына сәйкес Ұлттық
Банк айқындайды.

2.

Қысқа мерзімді ноталармен мәмілелер тек бір жағынан Ұлттық Банк
пен және басқа жағынан ұстаушылар арасында ғана жасалады1:
1) ұстаушылар бұрын сатып алынған қысқа мерзімді ноталарды
Ұлттық Банк орналастырған немесе сатқан кезде Ұлттық
Банктен қысқа мерзімді ноталарды сатып алады;
2) ұстаушылар Ұлттық Банкке қысқа мерзімді ноталарды оларды
сатып алуға ұсыну арқылы сатады.

3.

Ұлттық Банк қысқа мерзімді ноталарды орналастырады, бұрын
сатып алған қысқа мерзімді ноталарды сатады, олардың айналыс
кезеңінің ішінде қысқа мерзімді ноталарды сатып алады (осы
Қағиданың 16-бабының 6-тармағымен белгіленгендерді қоспағанда).
Қысқа мерзімді ноталарды орналастыру, сату, ӛтеуді сатып алу
бағасын Ұлттық Банк Шығарылым қағидасына сәйкес айқындайды.

3-бап.

1
2

Тізілімдер жҥйесін жҥргізу бойынша Орталық депозитарийдің
қызметі туралы жалпы ережелер
1.

Орталық депозитарий бағалы қағаздар2 нарығын мемлекеттік реттеу
органы ретінде Ұлттық Банктің лицензиясыз тізілімдер жүйесін
жүргізу бойынша қызметті жүзеге асырады.

2.

Орталық депозитарий қысқа мерзімді ноталарды әрбір атау бойынша
жеке, данада есептейді.

Шығарылым қағидасының 2-тарауына сәйкес.
"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы заңының 80-бабының 3-1-тармағына
сәйкес.
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3.

Ұстаушылар және ұстаушы болмақ ниеттегі жеке тұлғалар жеке
шоттарды ашу, жеке шоттың деректемелерін ӛзгерту, қысқа мерзімді
ноталарды сатып алу-сату мәмілелерін жасау бағдарламалық
қосымша арқылы тізілімдер жүйесін жүргізу бойынша қызметті
жүзеге асыру аясында жеке тұлғаларға кӛрсететін Орталық
депозитарийдің қызметін пайдалану бойынша іс-әрекеттерді
орындайды.

4.

Android және iOS операциялық жүйелері үшін мобильді қосымшалар
түрінде бағдарламалық қосымша тиісінше Google Play және App
Store интернет-дүкендерінде орналастырылады.
Аталған мобильдік қосымшалармен жұмыс жасау үшін нұсқаулық
осы қосымшаларға енгізілді, сондай-ақ "Invest Online"3 ААЖ-тың
интернет-сайтында орналастырылады.

5.

Веб-браузерлер үшін веб-қосымшалар түрінде бағдарламалық
қосымша
"Invest
Online"3
ААЖ-тың
интернет-сайтында
орналастырылады.
Кӛрсетілген веб-қосымшамен жұмыс үшін нұсқаулық осы
қосымшаға енгізілді, сондай-ақ "Invest Online" ААЖ интернетсайтында орналастырылады.

6.

4-бап.

3

"Invest Online" ААЖ бағдарламалық қосымша арқылы орындалатын
іс-әрекетке жауапты автоматты түрде орындайтын іс-әрекет Орталық
депозитарийдің іс-әрекеттерінің заңды баламасы.

Тізілімдер жҥйесін жҥргізумен байланысты ақша есебін жҥзеге
асыру ерекшелігі
1.

Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарды шығару, сату және сатып
алу қағидасына сәйкес қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу осы ақшаны
есепке алу үшін арналған электрондық ақшаны және электрондық
әмияндарды пайдалана отырып, жүзеге асырылады (соның ішінде
Ұлттық Банктің және Орталық депозитарийдің электрондық
әмияндарын).

2.

Қысқа мерзімді ноталар бойынша кірісті тӛлеумен байланысты ақша
есебін жүзеге асыру үшін оларды сатып алған және ӛтеген кезде
Орталық депозитарийдің осы мақсатта Ұлттық Банктен сатып алған
электрондық ақшаларды пайдаланады.

3.

Орталық депозитарийдің осы баптың 2-тармағында кӛрсетілген
мақсат үшін Ұлттық Банктен сатып алған электрондық ақшалар
Орталық депозитарийдің балансына енгізіледі, бірақ бұл ретте қысқа
мерзімді ноталар бойынша кірісті тӛлеу үшін ғана арналған және
пайдалануда шектеледі.

https://investonline.kz/ мекенжайы бойынша.
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5-бап.

Қысқа мерзімді ноталарға қатысты Орталық депозитарийдің,
Ҧлттық Банктің және ҚБЕО-ның ӛзара іс-әрекеті туралы жалпы
ережелер
1.

Тізілімдер жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру
мақсатында Орталық депозитарий Ұлттық Банкпен және ҚБЕО-мен
шарттарды жасайды.
Кӛрсетілген шарттар Орталық депозитарийдің тізілімдер жүйесін
жүргізу бойынша қызметті, атап айтқанда қысқа мерзімді ноталарды4
шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және ӛтеу барысында
Орталық депозитарийдің, Ұлттық Банктің және ҚБЕО-ның ӛзара ісәрекет ету және олардың арасындағы ақпараттық алмасу тәртібін
реттейді.

2.

Орталық депозитарий мен Ұлттық Банк арасындағы шарттар қысқа
мерзімді ноталарды сату, сатып алу және ӛтеу барысында қысқа
мерзімді ноталар бойынша кірістің сомасын ұстаушыларға аудару,
сондай-ақ Ұлттық Банктің электрондық әмиянын5 басқару бойынша
іс-әрекетті Ұлттық Банктің атынан орындау жӛніндегі тапсырманы
Орталық депозитарийдің орындау тәртібін анықтайды.
Осы шарттар сондай-ақ осы Қағидасына сәйкес Орталық
депозитарийдің Ұлттық Банкке кӛрсететін қызметті тӛлеу тәртібін
анықтайды.

2-тарау. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ НОТАЛАРДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ. ЖЕКЕ ШОТТАР
6-бап.

Қысқа мерзімді ноталарды есепке алу
1.

Қысқа мерзімді ноталарды есепке алуды Орталық депозитарий
тізілімдер жүйесінде ашылатын жеке шоттарда жүзеге асырады.
Орталық депозитарий тізілімдер жүйесінде Ұлттық Банктің бір жеке
шотын қысқа мерзімді ноталардың эмитенті ретінде және
ұстаушылардың жеке шоттарының шексіз санын ашады.
Ұлттық Банктің жеке шоты орналастырылмаған қысқа мерзімді
ноталарды және Ұлттық Банк сатып алған қысқа мерзімді ноталарды
есепке алу үшін арналған. Ұстаушының жеке шоты меншік иесі
ұстаушы болып табылатын қысқа мерзімді ноталарды есепке алу
үшін арналған және ұстаушы болмақ ниеттегі жеке тұлғаның атына
(ӛтініш берушінің атына) ашылады.

4
5

Шығарылым қағидасының 4-тармағына сәйкес.
№ 40 бұйрықтың 2-тармағының 7) тармақшасына сәйкес.
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2.

Орталық депозитарий осы Қағиданың 5-бабына сәйкес Орталық
депозитарий мен Ұлттық Банк арасында жасалған шарт негізінде
Ұлттық Банктің жеке шотын ашады.
Ұлттық Банктің жеке шотын ашу күнінен кейінгі бірінші жұмыс
күнінен кешіктірмей, Орталық депозитарий Ұлттық Банкті "Invest
Online" ААЖ-де осы шот туралы мәліметтер енгізу арқылы шотты
ашу туралы Ұлттық Банкті хабарлайды.

3.

Әрбір жеке шот 10 символдан (латын алфавитінің, араб
цифрларының бас әріптері) тұратын бірегей нӛмірге ие, бірінші (сол
жақтан оңға) бесеуі "N0000" символдардан тұрады, ал кейінгі бесеуі
қосалқы шоттың меншікті нӛмірі болып табылады және кездейсоқ
әріптер мен цифрларды алу тәсілімен жасалады.

4.

Орталық депозитарий жеке шоттарда бӛлімдерді жеке шоттарда
есепке алынатын қысқа мерзімді ноталармен азаматтық-құқықтық
мәмілелерді жасауға шектеулердің болуына және сипатына қарай
бӛледі.
Жеке шоттардағы бӛлімдердің тізбесі осы Қағиданың 7 және 8баптарымен анықталды.

7-бап.

8-бап.

Ҧлттық Банктің жеке шотының бӛлімдері
1.

Орталық депозитарий Ұлттық Банктің жеке шотында екі бӛлімге
бӛледі – "негізгі" және "есеп айырысулар".

2.

Ұлттық Банктің жеке шотының "негізгі" бӛлімі осы баптың 3тармағында кӛрсетілген уақытша шектеулер салынбаған азаматтыққұқықтық мәмілелерді жасауға қысқа мерзімді ноталарды есепке алу
үшін арналған.

3.

Ұлттық Банктің жеке шотының "есеп айырысу" бӛлімі қысқа
мерзімді ноталарды есепке алу үшін арналған, қысқа мерзімді
ноталармен азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасауға Орталық
депозитарий тізілімдер жүйесінде осы қысқа мерзімді ноталармен
мәмілені (операцияны) тіркеу кезеңінде және мақсатында уақытша
шектеулер салынған.

Ҧстаушының жеке шотының бӛлімдері
1.

Орталық депозитарий ұстаушының жеке шотын тӛрт бӛлімге бӛледі:
– "негізгі", "есеп айырысулар", "ӛтеген кезде ақшаны алу құқығымен
оқшаулау" және "ӛтеген кезде ақшаны алу құқығынсыз оқшаулау".

2.

"Негізгі" бӛлімі қысқа мерзімді ноталармен азаматтық-құқықтық
мәмілелерді жасауға осы баптың 3-5-тармақтарында кӛрсетілген
уақытша шектеулер салынбаған қысқа мерзімді ноталарды есепке
алу үшін арналған.
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3.

"Есеп айырысулар" бӛлімі қысқа мерзімді ноталарды есепке алу үшін
арналған, олармен азаматтық-құқықтық мәмілелерді жасауға
Орталық депозитарий тізілімдер жүйесінде осы қысқа мерзімді
ноталармен мәмілелерді (операцияларды) тіркеу мақсатында және
кезеңінде уақытша шектеулер салған.

4.

"Ӛтеген кезде ақшаны алу құқығымен оқшаулау" бӛлімі қысқа
мерзімді ноталарды есепке алу үшін арналған, олармен азаматтыққұқықтық мәмілелерді жасауға мемлекеттік органдардың немесе
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай
шешімдерді қабылдау құқығына ие ӛзге тұлғалардың тиісінше
шешімдерімен осы қысқа мерзімді ноталардың сақталуын
қамтамасыз ету мақсатында шектеулер салынды, бірақ қысқа
мерзімді ноталарды ӛтеген кезде ақшаны (электрондық ақшаны) алу
құқығына шектеулер салынбаған.

5.

"Ӛтеген кезде ақшаны алу құқығынсыз оқшаулау" бӛлімі қысқа
мерзімді ноталарды есепке алу үшін арналған, олармен азаматтыққұқықтық мәмілелерді жасауға мемлекеттік органдардың немесе
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осындай
шешімдерді қабылдау құқығына ие ӛзге тұлғалардың тиісінше
шешімдерімен осындай қысқа мерзімді ноталардың сақталуын
қамтамасыз ету мақсатында шектеу, қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу
барысында ақшаны (электрондық ақшаны) алу құқығына шектеулер
ретінде салынды.
§ 1. Ҧстаушының жеке шотын ашу

9-бап.

Ҧстаушының жеке шотын ашу туралы жалпы ережелер
1.

Орталық депозитарий ұстаушының жеке шотын (бұдан әрі осы
тарауда – жеке шот) жеке шотты ашуға және/немесе электрондық
әмиянды ашуға алған ӛтінім (бұдан әрі осы тарауда – ашуға ӛтінім)
негізінде ашады.
Ашуға ӛтінім бағдарламалық қосымша арқылы беріледі. Ашуға
ӛтінімде деректер құрамы осы Қағидаға 2.1. қосымшамен
анықталды.
Ашуға
ӛтінім
ӛтініш
берушінің
электрондық
цифрлық
қолтаңбасымен қол қойылуға жатады, егер ол осы баптың 4тармағына сәйкес ӛтініш берушінің электрондық цифрлық
қолтаңбасы бойынша ӛзінің сәйкестендіру тәсілін таңдады.

2.

Ашуға ӛтінім:
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1) жеке тұлғалардың арасында орналастырылатын Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ұстаушының қызмет кӛрсету шартына біруақытта қосылуға
ӛтінім болып табылады, бұл туралы жалпы ережелер осы
Қағиданың 11-бабымен анықталды;
2) "e-kzt.kz" электрондық ақша жүйесінде қызметті кӛрсетуге
қосылу шартына біруақытта қосылуға ӛтінім болып табылады,
оның талаптарын ҚБЕО анықтады және аталған жүйенің6
интернет-сайтында орналастырылды.
3.

Орталық депозитарий мына тәсілдердің бірімен Орталық
депозитарий сәйкестендірген жеке тұлғадан ғана ашуға ӛтінімді
қабылдайды (ӛтініш берушінің таңдауы бойынша):
1) ӛтініш берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасы бойынша;
2) Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ӛтініш берушінің
қосалқы шоты бойынша;
3) Бірыңғай зейнетақы қорында ӛтініш берушінің деректері
бойынша.

4.

Егер ӛтініш беруші осы баптың 3-тармағына сәйкес электрондық
цифрлық қолтаңба бойынша ӛзінің сәйкестендіру тәсілін таңдаған
жағдайда, ашуға ӛтінімге ӛтініш берушінің жеке басын
куәландыратын құжаттың кӛрінісі қоса берілуі тиіс.
Кӛрсетілген кӛрініске ӛтініш берушінің электрондық цифрлық
қолтаңбасымен қол қойылуы тиіс және Қазақстан Республикасы
азаматының жеке куәлігінің екі жағының фотосын немесе
сканерленген кӛрінісін немесе Қазақстан Республикасында
шетелдіктің ықтиярхатын білдіреді.

5.

Ӛтініш берушіні сәйкестендіруді "Invest Online" ААЖ интернетсайтында байланыстың қорғалған арнасы арқылы бағдарламалық
қосымшасы арқылы қашықтықтан жүзеге асырылады.

6.

Ашуға ӛтінімді Орталық депозитарийдің қабылдау талаптары
орындауға осы Қағиданың 2.2. қосымшасымен анықталды. Ашуға
ӛтінімді аталған талаптарға сәйкестігіне тексеруді еңбек (қызметтік)
міндеттеріне осындай тексеруді орындау кіретін Орталық
депозитарийдің қызметкерлері орындайды.
Орталық депозитарий аталған тексерістің оң нәтижесін алған кезде
орындауға ашуға ӛтінімді қабылдайды. Аталған тексерістің кері
нәтижесін алған кезде Орталық депозитарий ашуға ӛтінімнен бас
тартады.

6

https://www.ekzt.kz/Pages/Index/17?lang=1 мекенжайы бойынша.
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7.

Жеке шотты ашу жӛніндегі іс-әрекеттерді Орталық депозитарий
ашуға ӛтінімді қабылдаған сәттен бастап 24 сағат ішінде орындайды.
Жеке шотты ашу алгоритмі осы Қағиданың 2.3. қосымшамен
белгіленді.
Жеке шот ашуға ӛтінімді орындауды аяқтау сәтіне ашық болып
есептеледі.

10-бап.

Ҧстаушының жеке шотын ашуға қатысты Орталық депозитарийдің
есептілігі
1.

Орталық депозитарий жеке шотын ашуға қатысты мына оқиғалар
туралы ӛтініш берушіні хабарлайды:
1) осы Қағиданың 9-бабының 6-тармағына сәйкес ашуға ӛтінімді
қабылдамау туралы;
2) осы Қағиданың 2.3 қосымшасына сәйкес ашуға ӛтінімді
орындаудан бас тарту туралы;
3) ашуға ӛтінімді орындау туралы.

2.

Орталық депозитарий ашуға ӛтінімді орындау туралы есепті ӛтініш
берушіге беру арқылы жеке шотты ашуға қатысты оқиғалар туралы
ӛтініш берушіге хабарлайды.
Ашуға ӛтінімді орындау туралы есеп ӛтініш берушіге бағдарламалық
қосымша арқылы беріледі.
Ашуға ӛтінімді орындау туралы Орталық депозитарийдің есебіндегі
деректер құрамы осы Қағиданың 2.4 қосымшасымен анықталды.

3.

11-бап.

Орталық депозитарий осы ӛтінімнің негізінде жеке шотты ашқан
күннен кейінгі бірінші күнтізбелік күннен кешіктірмей ашуға
ӛтінімді орындау туралы есепті ӛтініш берушіге ұсынады.

Ҧстаушының қызмет кӛрсету шарты туралы жалпы ережелері
1.

Жеке тұлғалардың арасында орналастырылатын Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі қысқа мерзімді ноталарды ұстаушының
қызмет кӛрсету шарты (бұдан әрі осы бапта – Шарт) қосылу шарты
болып табылады, оның шарттары осы Қағиданың 1-қосымшасымен
анықталды.

2.

Ӛтініш беруші ашуға ӛтінімді бергенге дейін Шарт талаптарымен
танысуға міндетті.
Ӛтініш беруші ашуға ӛтінімді бере отырып, Орталық депозитарийге
Шартты жасауға офертаны жолдайды, сондай-ақ ол Шарттың
талаптарымен танысқандығын және онымен келіскендігін және
жалпы Шартқа қосылу арқылы қабылдайтынын растайды.
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Аталған офертаның акцептісі Орталық депозитарийдің ашуға ӛтінім
негізінде жеке шотты ашуы болып табылады.
3.

Шарт Орталық депозитарийдің ӛтінімге сәйкес ӛтініш берушіге жеке
шот ашқан ашуға ӛтінімді орындағаны туралы есепті ӛтініш
берушіге берген сәттен бастап жасалған болып есептеледі.

4.

Орталық депозитарий Шарт жасаған кезде ұстаушының сенімсіз
және/немесе нақты емес және/немесе толық емес және/немесе ӛзекті
емес ақпаратты ұсынғаны үшін, сондай-ақ осы ақпаратты
пайдаланудың кез келген салдары үшін жауапкершілікті кӛтермейді.

5.

Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Орталық депозитарий
ұстаушыдан қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын
ӛзге құпияны құрайтын қосымша ақпаратты сұратуға және алуға
құқылы.

6.

Шарт жеке шот жабылған сәттен бастап бұзылды деп саналады.

§ 2. Ҧстаушының жеке шотының деректемелерін ӛзгерту
12-бап.

Ҧстаушының жеке шотының деректемелерінің ӛзгергені туралы
жалпы ережелер
1.

Орталық депозитарий жеке шоттың деректемелерін ӛзгертуге алған
ұстаушының ӛтінімі негізінде жеке шоттың деректемелерін ӛзгертеді
(бұдан әрі осы тарауда – деректемелердің ӛзгертуге ӛтінім).
Деректемелерді ӛзгертуге ӛтінім бағдарламалық қосымша арқылы
беріледі. Деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімде деректер құрамы осы
Қағиданың 3.1 қосымшасымен анықталды.

2.

Егер жеке шоттың деректемелерін ӛзгерту ұстаушының жеке басын
куәландыратын құжатты ауыстырумен байланысты болған жағдайда
(мысалы, құжаттың қолданылу мерзімінің аяқталу себебі бойынша
немесе тегі, аты, әкесінің атының (бар болса) ӛзгеру себебі
бойынша), деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімге ұстаушының жеке
басын куәландыратын жаңа құжаттың суреті қоса берілуі тиіс.
Аталған кӛрініс фото немесе Қазақстан Республикасы азаматының
жеке куәлігінің екі жағының немесе Қазақстан Республикасындағы
шетелдіктің ықтиярхатының сканерленген түрі берілуі тиіс.

3.

Орталық депозитарийдің деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді орындау
талаптары осы Қағиданың 3.2. қосымшасымен анықталды.
Кӛрсетілген талаптарға сәйкестігіне деректемелерді ӛзгертуге
ӛтінімді тексеру еңбек (қызметтік) міндеттеріне осындай тексеру
кіретін Орталық депозитарийдің қызметкерлері орындайды.
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Орталық депозитарий аталған тексерістің оң нәтижесін алған кезде
орындауға деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді қабылдайды.
Кӛрсетілген тексерістің кері нәтижесін алған кезде Орталық
депозитарий деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді қабылдамайды.
4.

Жеке шоттың деректемелерін ӛзгерту бойынша іс-әрекеттерді
Орталық депозитарий орындауға деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді
қабылдаған сәттен бастап 24 сағат ішінде орындайды.
Жеке шоттың деректемелерін ӛзгерту алгоритмі осы Қағиданың 3.3
қосымшасымен белгіленді.
Жеке шоттың деректемелері деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді
орындауды аяқтау сәтінде ӛзгертілген болып саналады.

13-бап.

Ҧстаушының жеке шотының деректемелерін ӛзгертуге қатысты
Орталық депозитарийдің есептілігі
1.

Орталық депозитарий жеке шоттың деректемелерін ӛзгертуге
қатысты келесі оқиғалар туралы ұстаушыны хабарлайды:
1) осы Қағиданың 12-бабының 3-тармағына сәйкес деректемелерді
ӛзгертуге ӛтінімді қабылдау туралы;
2) осы Қағиданың 3.3. қосымшасына сәйкес деректемелерді
ӛзгертуге ӛтінімді орындаудан бас тарту туралы;
3) деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді орындау туралы.

2.

Орталық депозитарий жеке шоттың деректемелерін ӛзгертуге
қатысты оқиғалар туралы ұстаушыны деректемелерді ӛзгертуге
ӛтінімді орындау туралы есепті ұстаушыға ұсыну арқылы
хабарлайды.
Деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді орындау туралы есеп ұстаушыға
бағдарламалық қосымша арқылы беріледі.
Деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді орындағаны туралы Орталық
депозитарийдің есебіндегі деректер құрамы осы Қағиданың 9.1
қосымшасымен анықталды.

3.

Орталық депозитарий деректемелерді ӛзгертуге ӛтінімді орындау
туралы есепті ұстаушыға осы ӛтінім негізінде жеке шоттың
деректемелерін ӛзгерткен күннен кейінгі бірінші күнтізбелік күннен
кешіктірмей береді.
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§ 3. Ҧстаушының жеке шотын жабу
14-бап.

Ҧстаушының жеке шотын жабу туралы жалпы ережелер
1.

Орталық депозитарий жеке шотты жабуға алған ұстаушының ӛтінімі
негізінде ұстаушының жеке шотын жабады (бұдан әрі осы тарауда –
жабуға ӛтінім).
Жабуға ӛтінім бағдарламалық қосымша арқылы беріледі. Жабуға
ӛтінімде деректер құрамы осы Қағиданың 4.1. қосымшасымен
анықталды.

2.

Орталық депозитарийдің жеке шотты жабуға ӛтінімді орындау
талаптары осы Қағиданың 4.2 қосымшасымен анықталды. Жеке
шотты жабуға ӛтінімді аталған талаптарға сәйкестігіне тексеруді
еңбек (қызметтік) міндеттеріне осындай тексеруді орындау кіретін
Орталық депозитарийдің қызметкерлері орындайды.
Орталық депозитарий кӛрсетілген тексерістің оң нәтижесін алған
кезде жеке шотты жабуға ӛтінімді орындауға қабылдайды. Аталған
тексерістің кері нәтижесін алған кезде Орталық депозитарий жабуға
ӛтінімнен бас тартады.

3.

Жеке шотты жабу жӛніндегі іс-әрекеттерді Орталық депозитарий
орындауға жабуға ӛтінімді қабылдаған сәттен бастап 24 сағат ішінде
орындайды.
Жеке шотты жабу алгоритмі осы Қағидаға 4.3-қосымшамен
белгіленді.
Жеке шот жабуға ӛтінімді аяқтау сәтінде жабылған болып
есептеледі.

15-бап.

Ҧстаушының
жеке
шотын
депозитарийдің есептілігі
1.

жабуға

қатысты

Орталық

Орталық депозитарий жеке шотты жабуға қатысты мынадай
оқиғалар туралы ұстаушыны хабарлайды:
1) осы Қағиданың 14-бабының 2-тармағына сәйкес жабуға ӛтінімді
қабылдамау туралы;
2) осы Қағиданың 4.3. қосымшасына сәйкес жабуға ӛтінімді
орындаудан бас тарту туралы;
3) жабуға ӛтінімді орындауды туралы.

2.

Орталық депозитарий жеке шотты жабуға қатысты оқиғалар туралы
ұстаушыны жабуға ӛтінімді орындау туралы есепті ұстаушыға беру
арқылы хабарлайды.
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Жеке шотты жабуға ӛтінімді орындау туралы есепті ұстаушыға
ұстаушының жеке шотының деректемелерінде кӛрсетілген
мобильдік телефонның нӛміріне СМС жіберу арқылы беріледі.
Жеке шотты жабуға ӛтінімді орындау туралы Орталық
депозитарийдің есебіндегі деректер құрамы осы Қағиданың 9.1.
қосымшасымен анықталды.
3.

Орталық депозитарий осы ӛтінім негізінде жеке шотты жапқан
күннен кейінгі бірінші күнтізбелік күннен кешіктірмей жабуға
ӛтінімді орындағаны туралы есепті ұстаушыға береді.

3-тарау. ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ НОТАЛАРМЕН МӘМІЛЕЛЕРДІ ЖӘНЕ
ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ТІРКЕУ
16-бап.

Қысқа мерзімді ноталармен мәмілелерді және операцияларды тіркеу
туралы жалпы ережелер
1.

Орталық депозитарий мынадай түрдегі қысқа мерзімді ноталармен
мәмілелерді және операцияларды тіркейді:
1) Ұлттық Банк орналастыратын, ұстаушылардың Ұлттық Банктен
сатып алатын, ұстаушылардың Ұлттық Банкке сататын (Ұлттық
Банк сатып алатын) қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату
мәмілесі;
2) қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау операциясы;
3) қысқа мерзімді ноталарды оқшаулаудан шығару операциясы;
4) қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясы.

2.

Қысқа мерзімді ноталармен мәмілелер мен операцияларды тіркеу
қысқа мерзімді ноталарды аударуды және осы Қағидамен
белгіленген жағдайда электрондық ақшаның аударымын кӛздейді.
Электрондық ақшаны аудару үшін Ұлттық Банктің, Орталық
депозитарийдің және ұстаушылардың электрондық әмияндарын
пайдаланылады.

3.

Қысқа мерзімді ноталарды аудару жеке шоттың бір бӛлімінен сол
немесе басқа жеке шоттың басқа бӛліміне аудару арқылы
орындалады.

4.

Электрондық ақшаны аудару "Тӛлемдер мен тӛлем жүйелері туралы"
Қазақстан Республикасы заңымен және Қазақстан Республикасының
басқа нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тәртіппен
орындалады.
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5.

Ұстаушының, Орталық депозитарийдің немесе Ұлттық Банктің
электронды әмиянынан есептен шығаруға жататын соманы есептеу
барысында қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату мәмілесін
тіркеу барысында не қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын
тіркеу барысында бір қысқа мерзімді нотаның бағасы үтірден кейін
екінші белгіге дейін матемикалық дӛңгелектеу қағидасы бойынша
дӛңгелектеуге жатады.

6.

Орталық депозитарий қысқа мерзімді ноталарды шығару және
орналастыру талаптарына сәйкес анықталған қысқа мерзімді
ноталарды ӛтеу күнінің алдындағы соңғы күні Алматы уақытымен
23.45-те қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату мәмілесін тіркеуді
тоқтатады.

§ 1. Ҧстаушылардың қысқа мерзімді ноталарды сатып алуы
17-бап.

Ҧлттық Банктің жеке шотына шығарылған қысқа мерзімді
ноталарды есепке қосу
Ұлттық Банктің жеке шотына шығарылған қысқа мерзімді ноталарды
есепке қосу оларды шығару және орналастыру талаптарымен және
Ұлттық Банктің осы шығарылымының қысқа мерзімді ноталарына
берген ұлттық сәйкестендіру нӛмірімен анықталған қысқа мерзімді
ноталардың шығарылымы параметрлерін "Invest Online" ААШЖ-ге
енгізу арқылы жеке жүзеге асырылады.
Бұл ретте Ұлттық Банк ӛзінің жеке шотына шығарылған қысқа мерзімді
ноталарды есептеу бойынша іс-әрекеттерді орындағанға дейін
Шығарылым
қағидасымен
анықталған
тәртіппен
Орталық
депозитарийдің ұлттық сәйкестендіру нӛмірін және аталған
параметрлерді береді.

18-бап.

Ҧстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатып алуы
1.

Орталық депозитарий ӛзі алған ӛтінім негізінде қысқа мерзімді
ноталарды сатып алуға ұстаушының ӛтінімі (бұдан әрі осы тарауда –
сатып алуға ӛтінім).
Сатып алуға ӛтінім бағдарламалық қосымша арқылы беріледі. Сатып
алуға ӛтінімде деректер құрамы осы Қағиданың 5.1-қосымшасымен
анықталды.

2.

Орталық депозитарий сатып алуға ӛтінімді орындау талаптары осы
Қағиданың 5.2. қосымшасымен анықталды. Сатып алуға ӛтінімді
аталған талаптарға сәйкестігіне тексеру бағдарламалық қосымшамен
автоматты түрде орындалады.
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Бағдарламалық қосымша кӛрсетілген тексерістің оң нәтижесін алған
кезде орындауды сатып алуға ӛтінімді қабылдайды. Кӛрсетілген
тексерістің кері нәтижесін алған кезде бағдарламалық қосымша
сатып алуға ӛтінімнен бас тартады.
3.

Орталық депозитарий орындауға сатып алуға ӛтінімді қабылдаған
сәттен бастап үш сағат ішінде қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы
сатып алатын сатып алу-сату мәмілесін тіркеу бойынша ісәрекеттерді орындайды.
Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сатып алатын сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу алгоритмі осы Қағиданың 5.3 қосымшасымен
белгіленді.
Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сатып алатын сатып алу-сату
мәмілесі сатып алуға ӛтінімді орындауды аяқтау сәтіне тіркелген
болып есептеледі.

19-бап.

Ҧстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатып алуға қатысты
Орталық депозитарийдің есептілігі
1.

Орталық депозитарий ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатып
алуға қатысты мына оқиғалар туралы хабарлайды:
1) осы Қағиданың 18-бабының 2-тармағына сәйкес сатып алуға
ӛтінімді қабылдамау туралы;
2) Осы Қағиданың 5.3. қосымшасына сәйкес сатып алуға ӛтінімді
орындаудан бас тарту туралы;
3) сатып алуға ӛтінімді орындау туралы.

2.

Орталық депозитарий сатып алуға ӛтінімді орындағаны туралы
есепті ұсыну арқылы қысқа мерзімді ноталарды ұстаушының сатып
алуына қатысты оқиғалар туралы ұстаушыны хабарлайды.
Сатып алуға ӛтінімді орындағаны туралы
бағдарламалық қосымша арқылы беріледі.

есеп

ұстаушыға

Сатып алуға ӛтінімнің орындағаны туралы Орталық депозитарийдің
есебіндегі деректер құрамы осы Қағиданың 9.1 қосымшасымен
анықталды.
3.

Орталық депозитарий осы ӛтінімді алған күннен кейінгі бірінші
күнтізбелік күннен кешіктірмей сатып алуға ӛтінімнің орындағаны
туралы есепті ұстаушыға ұсынады.
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§ 2. Қысқа мерзімді ноталарды ҧстаушылардың сатуы
20-бап.

Ҧстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатуы
1.

Орталық депозитарий қысқа мерзімді ноталарды сатуға (бұдан әрі
осы тарауда – сатуға ӛтінім) ұстаушының алған ӛтінімі негізінде
қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын сатып алу-сату
мәмілесін тіркейді.
Сатуға ӛтінім бағдарламалық қосымша арқылы беріледі. Сатуға
ӛтінімде деректер құрамы осы Қағиданың 6.1 қосымшасымен
анықталды.

2.

Орталық депозитарийдің сатуға ӛтінімді орындау талаптары осы
Қағиданың 6.2. қосымшасымен анықталды. Сатуға ӛтінімді аталған
талаптарға сәйкестігіне тексеру бағдарламалық қосымшамен
автоматты түрде орындалады.
Бағдарламалық қосымша кӛрсетілген тексерістің оң нәтижесін алған
кезде орындауға сатуға ӛтінімді қабылдайды. Кӛрсетілген
тексерістің кері нәтижесін алған кезде бағдарламалық қосымша
сатуға ӛтінімнен бас тартады.

3.

Орталық депозитарий орындауға сатуға ӛтінімді қабылдаған сәттен
бастап үш сағат ішінде қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын
сатып алу-сату мәмілесін тіркеу бойынша іс-әрекеттерді орындайды.
Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу алгоритмі осы Қағиданың 6.3 қосымшасымен
белгіленді.
Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу ерекшелігі осы Қағиданың 21-бабымен белгіленді.
Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын сатып алу-сату мәмілесі
сатуға ӛтінімді орындауды аяқтау сәтінде тіркелген болып
есептеледі.

21-бап.

Ҧстаушы сататын қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу ерекшелігі
1.

7

Сатып алу-сату мәмілесін тіркеу барысында қысқа мерзімді
ноталарды ұстаушы сататын қысқа мерзімді ноталар "FIFO"7
қағидаты бойынша ұстаушының жеке шотынан есептен
шығарылады, яғни ұстаушының жеке шотынан кезектілік бойынша
бірінші басқалардан бұрын оған есепке қосылған қысқа мерзімді
ноталар есептен шығарылады.

"First In, First Out" ағылшын тілді акроним ("бірінші болып келді – бірінші болып кетті").
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2.

Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу барысында электрондық ақшалар Ұлттық Банктің
электрондық әмиянынан, сондай-ақ Орталық депозитарийдің8
электрондық әмиянынан есептен шығарылады (осы баптың 3тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).
Орталық депозитарийдің электрондық әмиянынан осы баптың 5тармағына сәйкес анықталатын және оларды ұстаушының сатып алу
бағасына (бағаларына) сәйкес қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы
сататын құнына тең сомада электрондық ақшаны есептен шығарады
(осы баптың 6-тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескеріп).
Орталық депозитарийдің электрондық әмиянынан осы баптың 5тармағына сәйкес анықталатын және қысқа мерзімді ноталарды
ұстаушы сататын кірістің сомасына тең сомада электрондық ақшаны
есептен шығарады (осы баптың 6-тармағымен белгіленген
ерекшеліктерді ескеріп).

3.

Ұстаушы сататын қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу барысында электрондық ақшалар тек Ұлттық
Банктің электрондық әмиянынан есептен шығарады, егер осы қысқа
мерзімді ноталар бойынша кіріс әлі есептелмеген жағдайда, яғни,
Ұлттық Банк анықтаған ұстаушы сататын қысқа мерзімді ноталарды
сатып алу-сату мәмілесін тіркеу күнінде қолданылатын қысқа
мерзімді ноталарды орналастыру, сату, қысқа мерзімді ноталарды
сатып алу бағасы ӛздері сатып алған ұстаушы сататын қысқа
мерзімді ноталардың бағасымен сәйкес келеді.

4.

Ұстаушы сататын қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу барысында Ұлттық Банктің электрондық
әмиянынан түзетуге жататын электрондық ақшаның сомасы мына
формула бойынша есептеледі:
n

S   Pi , мұнда
i 1

8

S

–

қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу барысында Ұлттық Банктің электрондық
әмиянынан түзетуге жататын электрондық ақшаның сомасы,
теңге;

n

–

ұстаушы сататын қысқа мерзімді нотаның саны, дана;

P

–

қысқа мерзімді нотаны ұстаушы сататын баға, осы бағамен
нота теңгеде сатып алынған.

Шығарылым қағидасының 29 және 30-тармақтарына сәйкес.
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5.

Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу барысында Орталық депозитарийдің электрондық
әмиянынан есептен шығарылуға жататын электрондық ақшаның
сомасы мына формула бойынша есептеледі:

S  (Q  P' )  S , мұнда
S –

Q

ұстаушы сататын қысқа мерзімді ноталардың саны, дана;

P –

ұстаушы сататын қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату
мәмілесін тіркейтін күні қолданылатын Ұлттық Банк
анықтаған орналастыру, сату бағасы, қысқа мерзімді
ноталарды сатып алу бағасы, теңге;

–

осы баптың 4-тармағына сәйкес есептелген және ұстаушы
сататын қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату мәмілесін
тіркеу кезінде Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан
түзетуге жататын электрондық ақшаның сомасы, теңге.

S

6.

–

ұстаушы сататын қысқа мерзімді ноталарды сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу барысында Ұлттық Банктің электрондық
әмиянынан түзетуге жататын электрондық ақшаның сомасы,
теңге;

Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушы сататын сатып алу-сату
мәмілесін тіркеу кезінде Орталық депозитарийдің электрондық
әмиянынан және Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан
электрондық ақшаны аударуға Орталық депозитарийдің бір
нұсқауының сомасы "Тӛлемдер мен тӛлем жүйелері туралы"
Қазақстан Республикасы заңының 44-бабымен 4-тармағымен
белгіленген мәннен аспауы тиіс.
Тиісінше, Орталық депозитарий ҚБЕО-ға Орталық депозитарийдің
электрондық әмиянынан және Ұлттық Банктің электрондық
әмиянынан электрондық ақшаны аударуға жалпы жиынтығында
ұстаушының электрондық әмиянына ұстаушыға барлық тиесілі
электрондық ақшаны ұстаушының электрондық әмиянына аударуға
қажет сонша нұсқау жібереді.

22-бап.

Ҧстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатуына қатысты Орталық
депозитарийдің есептілігі
1.

Орталық депозитарий ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатуға
қатысты мына оқиғалар туралы ұстаушыны хабарлайды:
1) осы Қағиданың 20-бабының 2-тармағына сәйкес сатуға ӛтінімді
қабылдамау туралы;
2) осы Қағиданың 6.3 қосымшасына сәйкес сатуға ӛтінімді
орындаудан бас тарту туралы;
3) сатуға ӛтінімді орындау туралы.
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2.

Орталық депозитарий ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатуға
қатысты оқиғалары туралы сатуға ӛтінімді орындау туралы есепті
беру арқылы ұстаушыны хабарлайды.
Сатуға ӛтінімді орындау туралы есеп ұстаушыға бағдарламалық
қосымша арқылы беріледі.
Сатуға ӛтінімді орындау туралы Орталық депозитарийдің есебіндегі
деректер құрамы осы Қағиданың 9.1 қосымшасымен анықталды.

3.

Орталық депозитарий осы ӛтінімді алған күннен кейінгі бірінші
күнтізбелік күннен кешіктірмей сатуға ӛтінімді орындағаны туралы
есепті ұстаушыға ұсынады.

§ 3. Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау және оқшаулаудан шығару
23-бап.

Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау және оқшаулаудан шығару
1.

Орталық депозитарий ӛздері алған мемлекеттік органның немесе
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес қысқа мерзімді
ноталарға тыйым салу құқығына ие және/немесе қысқа мерзімді
ноталарға салынған тыйымды алу және/немесе қысқа мерзімді
ноталардың айналысын тоқтата тұру және/немесе қысқа мерзімді
ноталардың айналысын жаңарту құқығына ие лауазымды тұлғаның
шешімі негізінде қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау және/немесе
оқшаулаудан шығару операциясын тіркейді (бұдан әрі осы бапта –
Шешім).
Шешімді ресімдеуге және мазмұнына қойылатын талаптар Қазақстан
Республикасы заңнамасымен анықталады.

2.

Шешімді орындау шарттарын Орталық депозитарий осы Қағиданың
7.1 қосымшасымен анықталды. Кӛрсетілген шарттарға сәйкестігіне
Шешімді тексеруді еңбек (қызмет) міндеттеріне осындай тексеруді
орындау кіретін Орталық депозитарийдің қызметкерлері орындайды.
Орталық депозитарий кӛрсетілген тексерістің оң нәтижесін алған
кезде Шешімді орындауға қабылдайды. Кӛрсетілген тексерістің кері
нәтижесін алған кезде Орталық депозитарий орындауға Шешімді
қабылдамайды.

3.

Орталық депозитарий Орындауға шешімді қабылдаған күні қысқа
мерзімді ноталарды оқшаулау немесе оқшаулаудан шығару
операциясын тіркеу бойынша іс-әрекеттерді орындайды.
Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау операциясын тіркеу алгоритмі
осы Қағиданың 7.2 қосымшасымен белгіленді.
Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулаудан шығару операциясын тіркеу
алгоритмі осы Қағиданың 7.3 қосымшасымен белгіленді.
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Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немес оқшаулаудан шығару
операциясын тіркеу ерекшелігі осы Қағиданың 24-бабымен
белгіленді.
Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немесе оқшаулаудан шығару
операциясы Шешімді орындауды аяқтау сәтінде тіркелген болып
саналады.
4.

24-бап.

Егер ӛзгесі Орталық депозитарий орындаған Шешіммен
белгіленбесе, ӛтеу күніне қысқа мерзімді ноталарды ұстаушылардың
тізімін (тізілімін) жасаған кезде және "ӛтеу кезінде ақшаны алу
құқығымен оқшаулау" бӛлімінде және/немесе "ӛтеген кезде ақшаны
алу құқығынсыз оқшаулау" бӛлімінде қысқа мерзімді ноталар болған
кезде ұстаушының жеке шотында осы тізімге (тізілімге) осы
ұстаушы кіреді.

Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немесе оқшаулаудан шығару
операциясын тіркеу ерекшелігі
Егер шешімге сәйкес бұрын оқшауланған қысқа мерзімді ноталарды
оқшаулауға жататын жағдайда, Орталқ депозитарий осындай қысқа
мерзімді ноталардың операциясын тіркеу арқылы Шешімді орындайды.

25-бап.

Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулауға немесе оқшаулаудан
шығаруға қатысты Орталық депозитарийдің ақпараты
1.

Орталық депозитарий қысқа мерзімді ноталарды ұстаушыға тиесілі
оқшаулауға немесе оқшаулаудан шығаруға қатысты келесі оқиғалар
туралы ұстаушыны хабарлайды:
1) қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау туралы;
2) қысқа мерзімді ноталарды оқшаудан шығару туралы.

2.

Орталық депозитарий тиісінше хабарламаны ұстаушыға жіберу
арқылы оған тиесілі қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немесе
оқшаулаудан шығару туралы ұстаушыға хабарлайды.
Ұстаушыға тиесілі қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немесе
оқшаулаудан шығару туралы хабарлама оған бағдарламалық
қосымша арқылы жіберіледі.
Орталық депозитарий қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немесе
оқшаулаудан шығару туралы операциясын тіркегеннен күннен
кейінгі бірінші күнтізбелік күннен кешіктірмей ұстаушыға аталған
хабарламаны жӛнелтеді.

3.

Орталық депозитарий қысқа мерзімді ноталарды оқшаулауға және
оқшаулаудан шығаруға қатысты келесі оқиғалар туралы Шешім
қабылдаған мемлекеттік органды немесе ӛзге тұлғаны хабарлайды:

25

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

1) осы Қағиданың 23-бабының 2-тармағына сәйкес орындауға
шешімді қабылдау мүмкін еместігін;
2) осы Қағиданың 7.2. қосымшасына сәйкес Шешімде кӛрсетілген
аз санда қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау туралы;
3) Шешімді орындау туралы.
4.

Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасымен
анықталған тәртіппен оған тиісінше хабарламаны жіберу арқылы
қысқа мерзімді ноталарды оқшаулауға және оқшаулаудан шығаруға
қатысты оқиғалар туралы Шешімді қабылдаған мемлекеттік органды
немесе ӛзге тұлғаны хабарлайды.
Орталық депозитарий Шешімді алған күннен кейінгі бірінші
күнтізбелік күннен кешіктірмей Шешімді алған (қабылдаған)
мемлекеттік органға немесе ӛзге тұлғаға кӛрсетілген хабарламаны
жібереді.
§ 4. Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу

26-бап.

Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу
1.

Орталық депозитарий осы Қағиданың 17-бабына сәйкес Ұлттық
Банктен Орталық депозитарий алған шығарылымның параметрлері
негізінде қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркейді.

2.

Шығарылым қағидасымен белгіленген уақыттан кешіктірмей қысқа
мерзімді ноталарды ӛтеудің басталған күніне дейін, Орталық
депозитарий "Invest Online" ААШЖ арқылы Ұлттық Банкке қысқа
мерзімді ноталарды ӛтеу9 параметрлері туралы хабарламаны
жібереді.
Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу параметрлері туралы хабарламадағы
деректер құрамы осы Қағиданың 8.1. қосымшасымен анықталды.

3.

Орталық депозитарий қысқа мерзімді ноталарды шығару және
орналастыру талаптарына сәйкес анықталған оларды ӛтеу күніне
қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу бойынша ісәрекеттерді орындайды.
Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу алгоритмі осы
Қағиданың 8.2 қосымшамен белгіленді.
Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу ерекшелігі осы
Қағиданың 27-бабымен белгіленді.

9

Шығарылым Қағидасымен кӛзделген Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарының сан ытуралы
хабарлама және Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын ӛтеген кезде жеке тұлғаның тӛлеуге
тиесілі сома.
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Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясы ұстаушының жеке
шотынан ӛтелетін қысқа мерзімді ноталарды есептен шығару сәтінде
тіркелген болып есептеледі.
27-бап.

Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу ерекшелігі
1.

Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеген кезде
электрондық ақша Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан, сондайақ Орталық депозитарийдің10 электрондық әмиянынан есептен
шығарылады.
Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан осы баптың 2-тармағына
сәйкес анықталатын және ұстаушының оларды сатып алу бағасына
(бағаларына) сәйкес ӛтелетін қысқа мерзімді ноталар құнына тең
сомада электрондық ақшаны есептен шығарады (осы баптың 4тармағымен белгіленген ерекшеліктерді ескергенде).
Орталық депозитарийдің электрондық әмиянынан осы баптың 3тармағына сәйкес анықталатын және ӛтелетін қысқа мерзімді
ноталар бойынша кірістің сомасына тең сомада электрондық ақша
есептен шығарылады (осы баптың 4-тармағымен белгіленген
ерекшеліктерді ескергенде).

2.

Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу барысында
Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан түзетуге жататын
электрондық ақшаның сомасы мына формула бойынша есептеледі:
n

S   Pi , мұнда
i 1

3.

S

–

қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу кезінде
Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан түзетуге жататын
электрондық ақшаның сомасы, теңге;

n

–

ұстаушыға тиесілі ӛтелетін қысқа мерзімді ноталардың
саны, дана (соның ішінде ұстаушының жеке шотынан "ӛтеу
барысында ақшаны алу құқығымен оқшаулау" және "ӛтеу
барысында ақшаны алу құқығынсыз оқшаулау" деген
бӛлімдерінде есепке алынатын);

P

–

ӛтелетін қысқа мерзімді нотаның бағасы, нотаны осы баға
бойынша ұстаушы сатып алады, теңге.

Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу кезінде Орталық
депозитарийдің электрондық әмиянынан түзетуге жататын
электрондық ақшаның сомасы мына формула бойынша есептеледі:

S  (Q  P' )  S , мұнда
10

Шығарылым қағидасының 37-тармағына сәйкес.
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S –

қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу
барысында Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан
түзетуге жататын электрондық ақшаның сомасы, теңге;

–

ұстаушыға тиесілі ӛтелетін қысқа мерзімді ноталардың
саны, дана (соның ішінде ұстаушының жеке шотынан "ӛтеу
барысында ақшаны алу құқығынсыз оқшаулау" және "ӛтеу
барысында ақшаны алу құқығымен оқшаулау" бӛлімдерінде
есепке алынатын);

P –

қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясы күніне
қолданылатын Ұлттық Банк анықтаған орналастыру, сату,
қысқа мерзімді ноталарды сатып алу бағасы, теңге;

–

осы баптың 3-тармағына сәйкес теңгеде есептелген және
қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операцияны тіркеген кезде
Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан түзетуге жататын
электрондық ақшаның сомасы.

Q

S

4.

Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеу кезінде
ұстаушыға тиесілі электрондық ақша ұстаушының электрондық
әмиянына немесе Ұлттық Банктің электрондық әмиянына қоса
есептеледі.
Егер осы тармақтың үшінші абзацына сәйкес Ұлттық Банктің
электрондық әмиянына электрондық ақшаны есепке қосу үшін
негіздеме жоқ болса, ұстаушының электрондық әмиянына
электрондық ақшаны қоса есептейді.
Егер ӛтелетін қысқа мерзімді ноталар ұстаушының жеке шотының
"ӛтеу кезінде ақшаны алу құқығынсыз оқшаулау" бӛлімінде
есептеледі немесе егер ұстаушының электрондық әмияны
оқшауланса, Ұлттық Банктің электрондық әмиянына электрондық
ақша есептеледі. Осындай электрондық ақшаға қатысты бұдан әрі
қарайғы іс-әрекеттерді Орталық депозитарийдің қатысуынсыз жүзеге
асырылады.

5.

Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу операциясын тіркеген кезде Орталық
депозитарийдің электрондық әмиянынан және Ұлттық банктің
электрондық әмиянынан электрондық ақшаны аударуға Орталық
депозитарийдің бір нұсқауының сомасы бір қысқа мерзімді нотаның
номиналды құнына (100 теңге) тең және "Тӛлемдер мен тӛлем
жүйелері туралы" Қазақстан Республикасы заңының 44-бабының 4тармағымен белгіленген мәннен асып түспеуі тиіс.
Тиісінше, Орталық депозитарий ҚБЕО-ға Орталық депозитарийдің
электрондық әмиянынан және Ұлттық Банктің электрондық
әмиянынан электрондық ақшаны аударуға қанша нұсқауларды
жіберсе, соншалық нұсқауларды ұстаушының электрондық
әмиянына және/немесе Ұлттық Банктің электрондық әмиянына
жалпы жиынтығында ұстаушыға тиесілі барлық электрондық
ақшаны аударатындай қажет.
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28-бап.

Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеуге қатысты Орталық депозитарийдің
есептілігі
1.

Орталық депозитарий тиісінше хабарламаны жӛнелту және
ұстаушының жеке шотынан үзінді кӛшірмені беру арқылы
ұстаушыға тиесілі қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу туралы
хабарлайды.
Ұстаушыға тиесілі қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу туралы
хабарламаны ұстаушыға бағдарламалық қосымша арқылы
жіберіледі.

2.

Орталық депозитарий ұстаушыға тиесілі қысқа мерізмді ноталарды
ӛтеу туралы хабарламаны қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу
операциясын тіркеу аяқталғаннан кейін жедел жібереді.
Орталық депозитарий ұстаушыға қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу
күнінен кейінгі бірінші күнтізбелік күннен кешіктірмей ұстаушының
жеке шотынан үзінді кӛшірмені ұсынады.
§ 5. Орталық депозитарийдің есептілігі

29-бап.

Қысқа мерзімді ноталармен мәмілелерді және операцияларды
тіркеуге қатысты Орталық депозитарийдің есептілігі
1.

Орталық депозитарий ұстаушыларға қысқа мерзімді ноталармен
мәмілелерді және операцияларды тіркеуге қатысты келесі түрдегі
есептік құжаттарды береді:
1) ұстаушының ӛтінімін орындау туралы есеп;
2) ұстаушының жеке шотынан үзінді кӛшірме.

2.

Орталық депозитарий ұстаушыға қысқа мерзімді ноталарды сатып
алуға және қысқа мерзімді ноталарды сатуға ӛтінімдерді орындау
туралы есептерді ұсынады.
Сондай-ақ ұстаушының ӛтінімін орындау туралы есеп осы
Қағиданың
2-тарауымен
кӛзделгендей
жеке
шотының
деректемелерін ӛзгертуге ұстаушының ӛтінімін орындау туралы
есепті пайдаланылады.
Ұстаушының ӛтінімін орындағаны туралы есептегі деректер құрамы
осы Қағиданың 9.1. қосымшамен анықталды.

3.

Орталық депозитарий ұстаушыға жеке шотынан үзінді кӛшірмені
осы тараумен белгіленген жағдайда ұсынады.
Сондай-ақ ұстаушының жеке шотынан үзінді кӛшірмені ұстаушыға
осы Қағиданың 30-бабына сәйкес осы үзінді кӛшірмені беруге ӛтінім
негізінде ұсынады (бұдан әрі осы тарауда – үзінді кӛшірмені ұсынуға
ӛтінім).
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Ұстаушының жеке шотынан үзінді кӛшірме оған бағдарламалық
қосымша арқылы беріледі.
Ұстаушының жеке шотынан үзінді кӛшірмеде деректер құрамы осы
қағиданың 9.4. қосымшасымен анықталды.
30-бап.

Ҥзінді кӛшірмені беруге ӛтінімнің негізінде ҧстаушының жеке
шотынан ҥзінді кӛшірмені беру
1.

Үзінді кӛшірмені беруге ӛтінім бағдарламалық қосымша арқылы
беріледі. Үзінді кӛшірмені беруге ӛтінімде деректер құрамы осы
Қағиданың 9.2 қосымшасымен анықталды.

2.

Орталық депозитарийдің үзінді кӛшірмені беруге ӛтінімді орындау
шарты осы Қағиданың 9.3 қосымшасымен анықталды. Аталған
талаптарға сәйкестігіне үзінді кӛшірмені беруге ӛтінімді тексеру
бағдарламалық қосымшамен автоматты түрде орындалады.
Бағдарламалық қосымша аталған тексерістің оң нәтижесін алған
кезде үзінді кӛшірмені беруге ӛтінімді орындауға қабылдайды.
Аталған тексерістің кері нәтижесін алған кезде бағдарламалық
қосымша үзінді кӛшірмені беруге ӛтінімді қабылдамайды.

3.

Орталық депозитарий тиісінше хабарламаны жіберу арқылы үзінді
кӛшірмені беруге ӛтінімді қабылдамағаны туралы ұстаушыға
хабарлайды.
Үзінді кӛшірмені беруге ӛтінімді қабылдамағаны
хабарландыру ұстаушыға бағдарламалық қосымша
жіберіледі.

туралы
арқылы

4-тарау. ӚЗГЕ ЕРЕЖЕЛЕР
31-бап.

Ҧстаушыларға қызмет кӛрсету режимі
1.

Орталық депозитарий осы баптың 3 және 4-тармақтарымен
белгілендерді қоспағанда, ұстаушыларды "24/7" режимінде (тәулік
бойы, демалыссыз және ӛзге жұмыс істемейтін күндері) тізілімдер
жүйесін жүргізу бойынша қызметтің аясында қызмет кӛрсетеді.

2.

Орталық депозитарийдің қандай да бір жеке шығарылымының қысқа
мерзімді ноталарына қатысты осы шығарылымның қысқа мерзімді
ноталарын айналысқа жіберу кезеңі басталған сәттен бастап
ұстаушыларға қызмет кӛрсетеді және осы шығарылымның қысқа
мерзімді ноталарын ӛтеу операциясын тіркеу бойынша іс-әрекеттерді
орындауды аяқтап, біруақытта оларға қызмет кӛрсетуді тоқтатады.

3.

Күн сайын, келесі күнгі Алматы уақытымен сағат 23.45-тан 00.15-ге
дейін Орталық депозитарий операциялық құжаттарды қабылдауды
және беруді тоқтатады.
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4.

"Invest Online" ААЖ жұмысқа қабілетсіздігімен байланысты жағдай
туындаған жағдайда, осындай жағдай туындаған сәттен бастап
операциялық құжаттарды қабылдауды және беруді тоқтата тұрады.
Орталық депозитарий "Invest Online" ААЖ жұмысқа қабілеттілігін
қалпына келтірілген сәттен бастап екі сағат ішінде осы тармақтың
бірінші абзацына сәйкес тоқтатылып тұрған операциялық
құжаттарды қабылдауды және беруді жаңартады.

32-бап.

Орталық депозитарийдің операциялық қҧжаттарды қабылдауы
және беруі
1.

Орталық депозитарий ұстаушылардан операциялық құжаттарды
қабылдайды және ұстаушыларға бағдарламалық қосымша арқылы
операциялық құжаттарды береді.

2.

Орталық депозитарий ұстаушылардан операциялық құжаттарды
қабылдайды және ұстаушыларға операциялық құжаттарды "24/7"
(тәулік бойы, демалыссыз және ӛзге жұмыс істемейтін күндері)
режимінде осы Қағиданың 31-бабының 3 және 4-тармақтарымен
белгілендерді қоспағанда, береді.

3.

Орталық депозитарийге операциялық құжатты беру, операциялық
құжатты Орталық депозитарийдің алуы сияқты осы операциялық
құжатты Орталық депозитарийдің бірдей қабылдауын білдірмейді.
Орталық депозитарий ұстаушыға осы Қағидамен анықталған
жағдайларда операциялық құжатты қабылдаудан бас тартуға
құқылы.
Орталық депозитарийдің ұстаушыға беретін операциялық құжатын
қабылдаудан бас тартқан жағдайда, Орталық депозитарий бұл
туралы ұстаушыны оған тиісінше хабарламаны бағдарламалық
қосымшамен жӛнелту арқылы хабарлайды.
Орталық депозитарийдің ұстаушылардан қабылдайтын және
Орталық депозитарийдің ұстаушыларға беретін операциялық
құжаттары Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарымен анықталған
тәртіппен тіркеледі.

4.

Орталық депозитарийдің ұстаушылардан қабылдайтын және
Орталық депозитарийдің ұстаушыларға беретін операциялық
құжаттарындағы деректер құрамы осы Қағидамен анықталады.
Орталық депозитарийдің ұстаушылардан қабылдайтын және
Орталық депозитарийдің ұстаушыларға беретін операциялық
құжаттарының форматтары Орталық депозитарийдің Басқарма
шешімдері бекіткен ӛзара іс-әрекет ету хаттамаларымен анықталады.

5.

Орталық депозитарий операциялық құжатты қабылдаудан бас
тартады, егер:
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1) операциялық құжаттың деректер құрамы осы қағидамен
анықталған осы құжаттың операциялық құжаттары үшін
деректер құрамына сәйкес келмейді;
2) операциялық құжаттың форматы осы типтің операциялық
құжаттары үшін ӛзара іс-әрекеттің форматтарымен анықталған
форматқа сәйкес келмесе;
3) операциялық құжатқа қол қойылған электрондық цифрлық
қолтаңба Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
жӛніндегі министрінің 2015 жылғы 9 желтоқсандағы № 1187
бұйрығымен бекітілген Электрондық цифрлық қолтаңбаның
түпнұсқалығын тексеру қағидасына сәйкес түпнұсқалықты
тексеруден ӛтпеді;
4) (ұстаушының жеке шотын ашуға ӛтінім берген кезде) Орталық
депозитарий ӛтініш беруші таңдаған тәсілмен ӛтініш берушіні
сәйкестендіре алмайды.
33-бап.

Орталық депозитарийдің қызметін тӛлеу
1.

Орталық депозитарий Ұлттық Банктен Орталық депозитарийдің
тізілімдер жүйесін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асырған кезде
қызмет кӛрсеткені үшін тарифтерді ӛндіреді.
Тарифті тӛлеу мӛлшері, тәртібі мен мерзімі Ұлттық Банк пен
Орталық депозитарий арасында жасалған электронды ақша жүйесі
агенті мен тӛлем агенті қызметін кӛрсету және Ұлттық Банктің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу
бойынша шартпен белгіленді.

2.

Орталық депозитарий Орталық депозитарийдің тізілімдер жүйесін
жүргізу бойынша қызметті жүзеге асырған кезде қызметті кӛрсеткені
үшін қандай да бір тарифтерді ұстаушылардан ӛндірмейді.

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 28
қыркүйектегі шешімімен өзгертілді).
34-бап.

Қаржылық мониторингтің субъектілерімен ӛзара іс-әрекет жасау
1.

Орталық депозитарий "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы заңының 5бабының 6-тармағын басшылыққа алып, қаржылық мониторингтің
субъектісі ретінде тізілімдер жүйесін жүргізген кезде мынадай
қаржылық мониторингтің келесі субъектілері:
1) Бірыңғай зейнетақы қоры;
2) клиенті ұстаушы болып табылатын Орталық депозитарийдің
депоненті қабылдайтын ұстаушыны тиісінше тексеру бойынша
шараларды болжайды.
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2.

Орталық депозитарийдің және Бірыңғай зейнетақы қорының ӛзара
іс-әрекеті олардың арасында жасалған "Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы
заңымен белгіленген талаптарды орындау аясында ақпаратты алмасу
туралы келісіммен реттеледі.

3.

Орталық депозитарийдің алған жеке тұлғаның тиісінше тексерісінің
нәтижелері туралы Бірыңғай зейнетақы қорының хабарламасы
Орталық депозитарий үшін Бірыңғай зейнетақы қоры қаржылық
мониторингтің субъектісі ретінде "Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді
заңдастыруға
(жылыстатуға)
және
терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы
заңының
5-бабының
3-тармағының
1),
2-1)
және
6)
тармақшаларымен кӛзделген шараларды осы тұлғаға қатысты іске
асырғанын растайтын құжат болып табылады.

4.

Клиенті ұстаушы болып табылатын Орталық депозитарийдің және
Орталық депозитарийдің депонентінің ӛзара іс-әрекеті олардың
арасында жасалған депозитарлық қызмет кӛрсету шартымен
реттеледі.
Орталық депозитарий алған ұстаушының атына қосалқы шотты
ашуға, деректемелерді ӛзгертуге немесе жабуға депоненттің
бұйрығы (осы депоненттің клиенті ретінде) Орталық депозитарийдің
депонентін "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы" Қазақстан Республикасы заңының 5-бабының 3-тармағының
1), 2-1) және 6) тармақшаларымен кӛзделген шараларды осы
ұстаушыға қатысты іске асырған қаржылық мониторингтің
субъектісі ретінде растайтын Орталық депозитарийдің құжаты
болып табылады.

35-бап.

Қорытынды ережелер
1.

Осы Қағидамен анықталмаған мәселелерді реттеу тәртібі Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шешілуге жатады.

2.

Егер осы Қағида Қазақстан Республикасының заңнамасына қарамақайшы келген
жағдайда, онда Қазақстан
Республикасы
заңнамасының нормалары қолданылады.

3.

Егер осы Қағида ҚБЕО-ның ішкі құжаттарына қарама-қайшы келетін
жағдайда, онда ҚБЕО-ның ішкі құжаттарының нормалары
қолданылады.

Президент

Е.В. Студенина
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Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан
Республикасы Ұлттық
Банкінің қысқа мерзімді
ноталарын ұстаушыға қызмет
кӛрсету шартына
1-қосымша
Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы
Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушыға қызмет кӛрсету

ШАРТЫ
(қосылу шартының ҥлгісі)
Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) қосылу шарты болып табылады және "Бағалы қағаздар
орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - Орталық депозитарий) мен оның атына
Орталық депозитарий жеке тұлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар (бұдан әрі –
ұстаушы) тізілімдерінің жүйесінде жеке шот ашқан жеке тұлғаның арасындағы
Орталық депозитарийдің кӛзделген шотты жүргізу бойынша және аталған қысқа
мерзімді ноталармен (бұдан әрі – қысқа мерзімді ноталар) жасалатын мәмілелер мен
операцияларды тіркеу бойынша депозитарлық қызмет кӛрсету кезіндегі қатынасты
реттейді.
1-бӛлім. ШАРТ ЖАСАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАЛАПТАРЫН ӚЗГЕРТУ ТӘРТІБІ
1.1.

Шарттың талабын Орталық депозитарий айқындайды және ұстаушы жалпы тек
Шартқа қосылу жолымен қабылдануы мүмкін.

1.2.

Ұстаушының Шартқа қосылуы олардың Орталық депозитарийге жеке тұлғалар
арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінде жеке шот және/немесе
Орталық депозитарийдің "Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу қағидасы" ішкі құжатында (бұдан
әрі – Қағида) айқындалған тәртіппен "e-kzt.kz" электрондық ақша жүйесінде
электрондық әмиян ашуға ӛтінім түрінде оферт (бұдан әрі – ұстаушының жеке
шоты) жолдау арқылы жүзеге асырылады.
Орталық депозитарийдің кӛзделген офертке акцепт беру шарты мен тәртібі
Қағидада айқындалған.
Шарт пен Қағиданың мәтіні Орталық депозитарийдің интернет-сайтында
http://kacd.kz/ru/normative_base/policy/intro/actual
мекенжай
бойынша
жарияланады.
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1.3.

Шартты жасау орны Алматы қаласы болып табылады.
Шартты жасау күні Қағидаға сәйкес ұстаушының жеке шот ашу күні болып
табылады.

1.4.

Ұстаушы Орталық депозитарийге ұстаушының жеке шотын және/немесе
электрондық әмиян ашуға арналған ӛтінім түрінде оферт жолдайды, осылайша
оның ӛзінің атынан және жеке мүддесіне әрекет ететінін растайды, сондай-ақ
тӛмендегілерге ӛзінің келісімін растайды:
1)
Орталық депозитарий ұстаушысының дербес деректерін жинауға,
ӛңдеуге және таратуға;
2)
Орталық депозитарийдің қаржы мониторингінің субъектілерінен, оның
ішінде "Бірыңғай жинақтау зейнетақы қоры" АҚ-дан және клиенті ұстаушы
болып табылатын Орталық депозитарийдің депонентінен ұстаушы туралы
мәліметтер алуға;
3)
Орталық депозитарийге және клиенті ұстаушы болып табылатын
Орталық депозитарийдің депонентіне қаржы мониторингі субъектілерінің, оның
ішінде "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп
айырысу орталығы" РМК, "Бірыңғай жинақтау зейнетақы қоры" АҚ туралы
мәліметтер тапсыруға;
4)
Орталық депозитарийдің Қағида мен Шарттың талабында айқындалған
қызметін алуға;
5)
операторлардың "e-kzt.kz" электрондық ақша жүйесіндегі ұстаушының
электрондық әмиянын ашуға, оның операторы "Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК болып
табылады (егер ұстаушыда осындай электрондық әмиян болмаған жағдайда);
6)
"e-kzt.kz" электрондық ақша жүйесіндегі ұстаушының ашылған және
авторландырылған электрондық әмиянын пайдалануға (егер осы электрондық
әмиян ашылса, алайда ұстаушыға аталған жүйеде сәйкестендірілген
пайдаланушы мәртебесі берілмеген жағдайда);
7)
Қағидада қарастырылған мақсатта "e-kzt.kz" электрондық ақша
жүйесіндегі ұстаушының ашылған және авторландырылған электрондық
әмиянын пайдалануға;
8)
Орталық депозитарий құқығымен Қағиданы және Шарттың 1.5тармағына сәйкес Шарттың талабын ӛздігінен ӛзгертуге.

1.5.

Орталық депозитарий оларға тиісті ӛзгерістер және/немесе толықтырулар енгізе
отырып немесе оларды жаңа редакцияда мазмұндай отырып, Қағида мен
Шарттың талабын ӛздігінен ӛзгертуге құқылы.
Орталық депозитарий ӛзінің клиенттеріне Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен Қағиданың және Шарттың талабының
ӛзгергені туралы хабарлайды. Бұл ретте кез келген мұндай ӛзгерістер туралы
Орталық депозитарий ӛзінің клиенттеріне осындай ӛзгерістерді қолданысқа
енгізген күнге дейін 15 күнтізбелік күн бұрын хабарлауға міндетті.
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Қағиданың және/немесе Шарттың талабына ӛзгерістер туралы ӛзінің
клиенттеріне жалпы хабарламаға толықтыру ретінде Орталық депозитарий
ұстаушыға осындай ӛзгерістер туралы ұстаушының жеке шотының
деректемелерінде
кӛзделген
ұстаушының
электрондық
почтасының
мекенжайына тиісті хабарлама жіберу жолымен жекелей хабарлайды.
2-бӛлім. ШАРТТЫҢ МӘНІ
2.1.

Шартқа сәйкес Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының
заңнамасында, Қағидада және Шартта белгіленген (белгілі) талап пен тәртіпте
ұстаушының жеке шотын жүргізу және ұстаушы сатып алған немесе оған
тиесілі қысқа мерзімді ноталармен жасалған мәмілелер мен операцияларды
тіркеу бойынша қызметтерді (бұдан әрі – қызметтер) кӛрсетеді.
3-бӛлім. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ

3.1.

Орталық депозитарий міндетті:
1)
Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қағидада және Шартта
белгіленген (белгілі) талап пен тәртіпте ұстаушыға қызметтер кӛрсетуге;
2)
оған Қағидамен және Шартпен жүктелген міндеттерді тиісті ретпен
орындауға;
3)
тәулік бойы (24/7) бағдарламалық қосымша бойынша консультация
беруге және ұстаушылардың техникалық қолдауға ӛтінімдерін қабылдауға және
қажет жағдайда, аталған ӛтініштерді Ұлттық Банкке жіберуге;
4)
тәулік бойы (24/7) және Ұлттық Банктен клиенттер ӛтініштеріне жауап
алуына қарай осы жауаптарды ұстаушыға жіберуге.

3.2.

Ұстаушы міндетті:
1)
Орталық депозитарийдің қызметтерін пайдаланған кезде Қазақстан
Республикасының заңнамасында, Қағидада және Шартта белгіленген талаптар
мен тәртіпті сақтауға;
2)
оған Қағидамен және Шартпен жүктелген міндеттерді тиісті ретпен
орындауға;
3)
"e-kzt.kz" электрондық ақша жүйесінде қызмет кӛрсетуге қосылу
шартының талабын және "Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан
банкаралық есеп айырысу орталығы" РМК-ның "e-kzt.kz" электрондық ақша
жүйесінің жұмыс істеу қағидасы" ішкі құжатының нормаларын сақтауға".
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3.3.

Оны жасаған кезде Шарттағы басқа Тарапқа бұрын берген ақпараттың ӛзгеруі
болған Шарттағы Тарап осындай ӛзгеріс күнінен бастап бес жұмыс күнінің
ішінде Шарттың басқа тарабына жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкнің қысқа мерзімді ноталарын
ұстаушылардың тізілімін жүргізу жүйесінде жеке шот ашу үшін Орталық
депозитарий клиенттері пайдаланатын бағдарламалық қосымшалар арқылы
жаңартылған ақпаратты беруге, осы жеке шоттар деректемелерін ӛзгертуге,
қысқа мерзімді ноталарды сатып-алу мәмілелерін жасауға және қызметтерді
пайдалануға міндеттенеді.
4-бӛлім. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҦҚЫҚТАРЫ

4.1.

Орталық депозитарий құқылы:
1)
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау мен
қадағалау органы ретінде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Орталық
депозитарийде кез келген бар ұстаушы туралы, ұстаушыға тиесілі қысқа
мерзімді ноталар туралы, ұстаушымен жасалған (жүзеге асырылған) қысқа
мерзімді ноталармен мәмілелер және операциялар туралы ақпаратты және
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің оның қадағалау функцияларын
жүзеге асыру үшін қажетті ӛзге ақпаратты беруге;
2)
Орталық депозитарийдің қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге
асыратын аудиторлық ұйымдарға ұстаушыға тиесілі қысқа мерзімді ноталар
туралы, ұстаушымен жасалған (жүзеге асырылған) қысқа мерзімді ноталармен
мәмілелер және операциялар туралы ақпаратты және осындай аудитті жүргізу
үшін қажетті ӛзге ақпаратты беруге;
3)
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп
айырысу орталығы" РМК-на жеке тұлғаны "e-kzt.kz" электрондық жүйесінде
тіркеу үшін қажетті Қағидада қарастырылған деректерді беруге;
4)
ұстаушы міндеттерін тиісті орындамаған жағдайда, ӛзінің құқығы мен
міндеттерін қорғау үшін қадағалау, құқық қорғау, сот және ӛзге мемлекеттік
органдарға шағымдануға;
5)

Қағидада қарастырылған әрекеттерді орындауға.

4.2.

Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қағидада
және Шартта қарастырылған ӛзге де құқыққа ие.

4.3.

Орталық депозитарий құқылы емес:
1)
оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қағидамен және
Шартпен жүктелген міндеттерді орындауды басқа тұлғаға табыстауға;
2)
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін
қысқа мерзімді ноталармен жасалған мәмілелер мен операцияларды тіркеуде
жүзеге асыруға;
3)
ұстаушыға тиесілі қысқа мерзімді ноталарды жеке мүддеге немесе
үшінші тұлғаның мүддесіне пайдалануға;
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4)
ұстаушы және оған тиесілі қысқа мерзімді ноталар туралы мәліметті,
сондай-ақ Орталық депозитарийде бар коммерциялық немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасымен қорғалатын құпияны құрайтын ӛзге ақпаратты
таратуға (Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қағидада және Шартта
белгіленген жағдайды қоспағанда).
4.4.

Ұстаушы құқылы:
1)
Орталық депозитарий міндеттерін тиісті орындамаған жағдайда, ӛзінің
құқығы мен міндеттерін қорғау үшін қадағалау, құқық қорғау, сот және ӛзге
мемлекеттік органдарға шағымдануға;
2)
Орталық депозитарийден Қағидада қарастырылған құжаттарды сұратуға
және алуға.

4.5.

Ұстаушы құқылы емес:
1)
оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қағидамен және
Шартпен жүктелген міндеттерді орындауды басқа тұлғаға табыстауға;
2)
Орталық депозитарийге Қазақстан Республикасы заңнамасының
талаптарына сәйкес келмейтін қысқа мерзімді ноталармен жасалған мәмілелер
мен операцияларды тіркеуге ӛтінім беруге.
5-бӛлім. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

5.1.

Егер Шартта ӛзге ештеңе қарастырылмаса, Шарттан туындайтын
міндеттемелерді бұзғаны үшін оның тараптары Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жауапкершілік кӛтереді.

5.2.

Шарт Тараптары бір-біріне Шарттан туындайтын міндеттемелерді
орындамаудан немесе тиісті орындамаудан шығын келтірген жағдайда,
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес егер Шартта ӛзге ештеңе
белгіленбесе, нақты залал мӛлшерінде ӛзара жауапкершілік кӛтереді.

5.3.

Ұстаушы Шарт шегінде Орталық депозитарийге берген ақпараттың анық
еместігі және/немесе дәлсіздігі және/немесе толық еместігі және/немесе
кӛкейтесті еместігі үшін, сондай-ақ осындай ақпаратты пайдаланудың кез
келген салдары үшін жауапкершілі кӛтереді.
Ұстаушы сонымен қатар оларға Қазақстан Республикасының заңнамасында,
Қағидада және Шартта белгіленген кӛзделген ақпараттарды беру тәртібі мен
ресімдеуге қойылатын талаптарды сақтамағандығы үшін жауапкершілік
кӛтереді.

5.4.

Орталық депозитарий оған Қазақстан Республикасының заңнамасында,
Қағидада және Шартта белгіленген ұстаушымен жасалған (жүзеге асырылған)
қысқа мерзімді ноталармен мәмілелерді және операцияларды тіркеу шарты мен
тәртібіне қойылатын талаптарды сақтамағандығы үшін жауапкершілік кӛтереді.
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5.5.

Шарт Тараптары Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қағидада және
Шартта белгіленген талаптарды Шарттың басқа тарабының сақтамауы
себебінен Шарттан туындайтын ӛзінің міндеттерін бұзғаны үшін жауапкершілік
кӛтермейді.

5.6.

Орталық депозитарий егер мұндай пайдалану Орталық депозитарийдің
кінәсінен мүмкін болмаса, үшінші тұлғалардың ұстаушының сәйкестендіру
деректерін (растау құралы) пайдалану себебінен пайда болған залал үшін
жауапкершілік кӛтермейді.
6-бӛлім. ТОСЫН ЖАҒДАЙ

6.1.

Шарт тараптары еңсерілмейтін күш жағдайларының (тосын жағдайлар)
басталуы себебінен Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындамаған немесе
тиісті орындамаған жағдайда, бір-бірінің алдында жауапкершілік кӛтермейді.
Мұндай жағдайларға, атап айтқанда, жер сілкінісі, су тасқыны, сел, кез келген
сипаттағы әскери қимылдар, блокада, уәкілетті мемлекеттік органдар, оның
ішінде шетел мемлекеттері органының шешімі, Шарт бойынша міндеттерді
орындауға кедергі келтіретін есепке алу ұйымы жұмысының уақытша тоқтауы
немесе толықтай тоқтауы, сондай-ақ оның туындауы Шарттағы тараптарға
байланысты емес осы міндетті орындауға кедергі келтіретін кез келген ӛзге
жағдайлар жатады.

6.2.

Шарт тараптары Шарт бойынша міндеттерді орындауға әсер ететін кедергі және
оның салдары Шарттағы тараптың біріне белгілі болғаннан кейін мұның мүмкін
болуына қарай тосын жағдайдың туындағаны туралы бір-біріне хабарлауға
міндеттенеді. Осындай жағдайлардың әрекет етуі кезеңінде Шарт бойынша
міндеттерді орындау тоқтатылады. Тосын жағдайдың басталу фактісі тиісті
құжаттармен расталуы тиіс.

6.3.

Еңсерілмейтін күш әрекеті тоқтаған кезде Шарт тараптары Шарт бойынша
ӛзінің міндеттерін тиісті орындау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.
Егер тосын жағдайлардың әрекеті үш айдан артық мерзімге созылған кезде,
тараптар ӛзара келісім бойынша Шартты бұзуға құқылы.

7-бӛлім. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ БҦЗУ ТӘРТІБІ
7.1.

Шарт Орталық депозитарий ұстаушыға оған сәйкес Орталық депозитарий
ұстаушыға жеке шот ашқан есепті жіберген сәттен бастап күшіне енеді және
ӛзінің қолданылуын ұстаушының жеке шотын жапқан кезде тоқтатады.

7.2.

Шарт ұстаушының жеке шотында есептелетін қысқа мерзімді ноталар болған
кезде бұзылмайды.
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8-бӛлім. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
8.1.

Шарттың талаптарын орындау барысында даулар мен келіспеушіліктер
туындаған жағдайда, Шарт тараптары бір-бірінің мүддесін ескере отырып,
оларды соттан тыс тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды
қабылдауға міндеттенеді.

8.2.

Шарттағы тараптар ӛзара келісімге келмеген жағдайда, олардың арасындағы
даулар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген сотта қаралу
тиістілігіне сәйкес Алматы қаласының сот инстанциясында қаралады.
10-бӛлім. ОРТАЛЫҚ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ МЕН
ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

9.1.

Орталық депозитарийдің заңды мекенжайы мен деректемелері оның интернетсайтында (www.kacd.kz) жарияланады.
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Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
2.1-қосымша

Ұстаушының жеке шотын ашу

Ұстаушының жеке шотын ашуға және/немесе электрондық әмиянды ашуға берген
өтінімдегі деректер құрамы
№ р/н
А

Өтінім алаңы

Түрі*
1

Өтінімдегі алаңның мақсаты немесе мазмұны

2

3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

I

НЕГІЗГІ ДЕРЕКТЕР (Шығару қағидасының 18-тармағына сәйкес)

1.

Өтінімнің күні мен
уақыты

+

Өтінім беру күні мен уақыты

Алаң автоматты толтырылады.
Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

2.

Өтінім нөмірі

+

Өтінімнің бірегей нөмірі

Алаң автоматты толтырылады. Өтінім нөмірі Орталық
депозитарийге өтінімнің кез келген түрін берудің бүкіл
тарихында бірегей болуы тиіс.
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№ р/н

Өтінім алаңы

А

Түрі*
1

Өтінімдегі алаңның мақсаты немесе мазмұны

2

3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

3.

Тегі

+

Өтінім берушінің тегі

Өтінім беруші алаңды егер ол Орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін
сәйкестендіру әдісін таңдаған жағдайда толтырады.
Өтінім беруші алаңды егер ол электрондық цифрлық
қолтаңба бойынша немесе Бірыңғай зейнетақы
қорындағы деректер бойынша өзін сәйкестендіру әдісін
таңдаған жағдайда толтырады.
Өтінім беруші Орталық депозитарийдің есепке алу
жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін сәйкестендіру
әдісін таңдаған кезде: алаңның мазмұны Орталық
депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі деректермен
сәйкес келуі тиіс.

4.

Есімі

+

Өтінім берушінің жеке есімі

Өтінім беруші алаңды егер ол Орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін
сәйкестендіру әдісін таңдаған жағдайда толтырады.
Өтінім беруші алаңды егер ол электрондық цифрлық
қолтаңба бойынша немесе Бірыңғай зейнетақы
қорындағы деректер бойынша өзін сәйкестендіру әдісін
таңдаған жағдайда толтырады.
Өтінім беруші Орталық депозитарийдің есепке алу
жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін сәйкестендіру
әдісін таңдаған кезде: алаңның мазмұны Орталық
депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі деректермен
сәйкес келуі тиіс.
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№ р/н

Өтінім алаңы

А

Түрі*
1

2

Өтінімдегі алаңның мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

5.

Әкесінің есімі

-

Өтінім берушінің әкесінің есімі (мұндай болған кезде)

Алаң өтінім берушінің әкесінің есімі болмаған кезде
толтырылмайды.
Өтінім берушінің әкесінің есімі болған кезде алаңды
өтінім беруші алаңды егер ол Орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін
сәйкестендіру әдісін таңдаған жағдайда толтырады.
Өтінім берушінің әкесінің есімі болған кезде алаңды
өтінім беруші алаңды егер ол электрондық цифрлық
қолтаңба бойынша немесе Бірыңғай зейнетақы
қорындағы деректер бойынша бойынша өзін
сәйкестендіру әдісін таңдаған жағдайда толтырады.
Өтінім беруші Орталық депозитарийдің есепке алу
жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін сәйкестендіру
әдісін таңдаған кезде: алаңның мазмұны Орталық
депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі деректермен
сәйкес келуі тиіс.

6.

ЖСН

+

Өтінім берушінің жеке сәйкестендіру нөмірі

Өтінім беруші алаңды егер ол Орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесіндегі қосалқы шот бойынша немесе
Бірыңғай зейнетақы қорындағы деректер бойынша өзін
сәйкестендіру әдісін таңдаған жағдайда толтырады.
Алаң егер өтінім беруші электрондық цифрлық қолтаңба
бойынша өзін сәйкестендіру әдісін таңдаған жағдайда
автоматты толтырылады.
Өтінім беруші Орталық депозитарийдің есепке алу
жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін сәйкестендіру
әдісін таңдаған кезде: алаңның мазмұны Орталық
депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі деректермен
сәйкес келуі тиіс.
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№ р/н
А

Өтінім алаңы

Түрі*
1

2

Өтінімдегі алаңның мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

7.

Құжаттың түрі

+

Өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың
түрі

Алаң егер өтінім беруші Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорындағы деректер бойынша өзін
сәйкестендіру әдісін таңдаған жағдайда автоматты
толтырылады.
Алаңның ықтимал мәндері:
1) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;
2) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұру
ықтиярхаты.

8.

Құжаттың нөмірі

+

Өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың
нөмірі

Алаң егер өтінім беруші Бірыңғай зейнетақы қорындағы
деректер бойынша өзін сәйкестендіру әдісін таңдаған
жағдайда автоматты толтырылады.

9.

Құжатты берген орган

+

Өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжатты
берген органның атауы

Алаң егер өтінім беруші тек Бірыңғай зейнетақы
қорындағы деректер бойынша өзін сәйкестендіру әдісін
таңдаған жағдайда ғана автоматты толтырылады.

10.

Құжатты беру күні

+

Өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжатты
беру күні

Алаң егер өтінім беруші тек Бірыңғай зейнетақы
қорындағы деректер бойынша өзін сәйкестендіру әдісін
таңдаған жағдайда ғана автоматты толтырылады.

11.

Құжаттың қолданылу
мерзімі

+

Өтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың
жарамдылық мерзімінің аяқталуына дейінгі күн

Алаң егер өтінім беруші тек Бірыңғай зейнетақы
қорындағы деректер бойынша өзін сәйкестендіру әдісін
таңдаған жағдайда ғана автоматты толтырылады.

12.

Телефон нөмірі

+

Өтінім берушінің ұялы телефон нөмірі

Алаңды өтінім беруші толтырады.
Өтінім беруші Орталық депозитарийдің есепке алу
жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін сәйкестендіру
әдісін таңдаған кезде: алаңның мазмұны Орталық
депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі деректермен
сәйкес келуі тиіс.

13.

Электрондық почта

+

Өтінім берушінің электрондық почтасының мекенжайы

Алаңды өтінім беруші толтырады.
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№ р/н

Өтінім алаңы

А

Түрі*
1

Өтінімдегі алаңның мақсаты немесе мазмұны

2

3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

14.

Орталық депозитарий
үшін келісім

+

Өтінім берушінің Орталық депозитарийдің оның дербес
деректерін жинауға, өңдеуге және таратуға келісімі
туралы белгі

Алаңды өтінім беруші толтырады.

15.

Бірыңғай зейнетақы
қоры үшін келісім

-

Өтінім берушінің Бірыңғай зейнетақы қорының оның
дербес деректерін жинауға, өңдеуге және таратуға
келісімі туралы белгі

Өтінім беруші алаңды егер ол Бірыңғай зейнетақы
қорындағы деректер бойынша өзін сәйкестендіру әдісін
таңдаған жағдайда толтырады.

II

ҚОСЫМША ДЕРЕКТЕР (өтінім берушіні сәйкестендіру үшін)

16.

Қосалқы шоттың нөмірі

-

Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі
қосалқы шот нөмірі

Өтінім беруші алаңды егер ол Орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесіндегі қосалқы шот бойынша өзін
сәйкестендіру әдісін таңдаған жағдайда толтырады.

17.

Бірыңғай зейнетақы
қорындағы жеке
кабинеттің паролі

-

Өтінім берушінің Бірыңғай зейнетақы қорының есепке
алу жүйесіндегі жеке кабинетінің паролі

Өтінім беруші алаңды егер ол Бірыңғай зейнетақы
қорындағы деректер бойынша өзін сәйкестендіру әдісін
таңдаған жағдайда толтырады.

18.

Құпия сөз

+

Өтінім берушінің электрондық әмияны үшін құпия сөз

Алаңды өтінім беруші толтырады.
Өтінім берушінің "e-kzt.kz" электронды ақша жүйесінде
сәйкестендірілген электрондық әмиян болған кезде
оның операторы ҚБЕО болып табылады, алаңның
мазмұны ҚБЕО есепке алу жүйесіндегі деректермен
сәйкес келуі тиіс.

*

Ӛтінім алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).
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Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
2.2-қосымша

Ұстаушының жеке шотын ашу

Орталық депозитарийдің ұстаушының жеке шотын
ашуға және/немесе электрондық әмиянды ашуға
өтінімді орындауға қабылдау шарты
1.

Ӛтінімге бірегей нӛмір берілді (Орталық депозитарийдің ӛтінімнің кез келген түрін
берудің бүкіл тарихында).

2.

Барлық міндетті алаңдар толтырылды.

3.

Ӛтінім беруші кәмелеттік жасқа толған.

4.

Егер ӛтінім беруші ӛзін сәйкестендіру әдісін электронды цифрлық қолтаңба
бойынша таңдаған жағдайда:
1) ӛтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттағы суреттегі тегі, есімі,
әкесінің есімі (мұндай бар болса) ӛтінім берушінің электронды цифрлық
қолтаңбасындағы тегі, есімі, әкесінің есімі (мұндай бар болса) туралы
деректермен сәйкес келеді;
2) ӛтінім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттағы суреттегі жеке
сәйкестендіру нӛмірі ӛтінім берушінің электронды цифрлық қолтаңбасындағы
жеке сәйкестендіру нӛмірі туралы деректермен сәйкес келеді.

5.

Егер ӛтінім беруші ӛзін сәйкестендіру әдісін Орталық депозитарийдің есепке алу
жүйесіндегі ӛтінім берушінің қосалқы шоты бойынша таңдаған жағдайда, Орталық
депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі деректер ӛтінім алаңындағы тӛмендегідей
мазмұнмен сәйкес келеді:
1) "Тегі", "Есімі", "Әкесінің есімі" (ол болған кезде)";
2) "ЖСН";
3) "Телефон нӛмірі";
4) "Қосалқы шот нӛмірі".
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6.

Егер ӛтінім беруші ӛзін сәйкестендіру әдісін Бірыңғай зейнетақы қорындағы
деректер бойынша таңдаған жағдайда, Бірыңғай зейнетақы қорындағы есепке алу
жүйесінің деректері ӛтінімдегі алаңның тӛмендегідей мазмұнымен сәйкес келеді:
1) "ЖСН";
2) "Бірыңғай зейнетақы қорындағы жеке кабинеттің паролі".

7.

Ӛтінімде кӛзделген телефон нӛмірі ұялы телефон нӛмірі болып табылады.
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Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
2.3-қосымша

Ұстаушының жеке шотын ашу

Ұстаушының жеке шотын ашу алгоритмі
1-ші қадам. Ұстаушының жеке шотын ашуға арналған ӛтінімді орындауға
қабылдаған кезде Орталық депозитарий ұстаушының жеке шотын ашуға
арналған ӛтінімде кӛзделген ӛтінім берушінің ұялы телефонының
нӛміріне әріптік-цифрлық код бар хабарламаны жібереді.
2-ші қадам. 1-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің хабарламасын алу
бойынша ӛтінім беруші Орталық депозитарийге бағдарламалық қосымша
арқылы осы хабарламаның ішінде бар әріптік-цифрлық кодты береді.
2-ші қадам орындауға ұстаушының жеке шотын ашуға арналған ӛтінімді
қабылдау күнінің ішінде орындалуы тиіс.
3a қадам.

2-ші қадамға сәйкес әріптік-цифрлық кодты алу бойынша Орталық
депозитарий осы кодтың 1-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарийге
жіберілген хабарламадағы әріптік-цифрлық кодпен сәйкестігіне
тексеруді орындайды.

3b қадам.

Егер ұстаушының жеке шотын ашуға арналған ӛтінімді орындауға
қабылдау күні ішінде Орталық депозитарий 1-ші қадамға сәйкес
жіберілген ӛзінің сұратуына жауап ретінде ӛтінім берушіден қандай-да
бір жауап хабарламасын алмағанда, Орталық депозитарий ұстаушыға
оның жеке шот ашуға арналған ӛтінімін орындаудан бас тартады.

4a қадам.

3а қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің теріс нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий ұстаушыға жеке шотты ашуға арналған оның
ӛтінімін орындаудан бас тартады.

4b қадам.

3а қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің оң нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий ҚБЕО-ға ӛтінім берушіде ұстаушының
электрондық әмиянының болуына қатысты сауал жібереді.
Кӛзделген сауал бір мезгілде, егер онда мұндай әмиян болмаса, ӛтінім
берушіге ұстаушының электрондық әмиянын ашуға арналған ӛтінім
болып табылады.
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орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

5-ші қадам. 4b қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің хабарламаны алуы бойынша
ҚБЕО Орталық депозитарийге келесідей түрдегі жауап хабарламаның
бірін жібереді:
1) ӛтінім берушіге ұстаушының электрондық әмиянын ашуға
мүмкіндіктің жоқтығы туралы хабарламаны (1-ші түрдегі
хабарлама)1;
2) ӛтінім берушіге ұстаушының электрондық әмиянын ашу туралы
хабарламаны (2-ші түрдегі хабарлама);
3) ӛтінім берушіде ұстаушының электрондық әмиянының болуын
растайтын хабарламаны (3-ші түрдегі хабарлама).
6a қадам.

ҚБЕО 5-ші қадамға сәйкес 1-ші түрдегі хабарламаны алған кезде
Орталық депозитарий ӛтінім берушіге ұстаушының жеке шотын ашуға
арналған ӛтінімді орындаудан бас тартады2.

6b қадам.

ҚБЕО 5-ші қадамға сәйкес 1-ші және 2-ші түрдегі хабарламаны алған
кезде Орталық депозитарий осы шотты ашу және жеке тұлғалар
арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар тізілімін жүргізу қағидасының 6бабының 3-тармағына сәйкес оған нӛмір беру арқылы ұстаушының жеке
шотын ашуға арналған ӛтінімді орындайды.

_______________
1

ҚБЕО-ның 1-ші түрдегі хабарламасында ӛтінім берушіге ұстаушының электрондық әмиянын ашуға
мүмкіндіктің жоқтығының себебі (себептері) туралы ақпарат бар.

2

Орталық депозитарий сондай-ақ, Орталық депозитарийдің орындауына осы ӛтінімді қабылдау күні
ішінде ҚБЕО 4b қадамға сәйкес жіберілген ӛзінің сұратуына жауапқа қандай-да бір жауапты
хабарлама алмаған жағдайда, ұстаушының жеке шотын ашуға арналған ӛтінімді орындаудан бас
тартады.
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Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
2.4-қосымша

Ұстаушының жеке шотын ашу

Ұстаушының жеке шотын ашуға және/немесе электрондық әмиянды ашуға өтінімді
орындау туралы есептегі деректер құрамы
№ р/н
А

Есеп алаңы

Түрі*
1

Есеп алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны**

2

3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

1.

Есептің күні мен
уақыты

+

Есепті жіберу күні мен уақыты

Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

2.

Есептің нөмірі

+

Есептің бірегей нөмірі

Есеп нөмірі Орталық депозитарийдің кез келген түрдегі
есепті құрастыру тарихындағы бірегейі болуы тиіс.

3.

Өтінім нөмірі

+

Жеке шотты ашуға өтінім нөмірі

Аталған өтінімдер жеке шотты ашуға пайдаланылады.

4.

Жеке шотты ашу күні

+

Жеке шотты ашу күні

5.

Жеке шоттың нөмірі

+

Жеке шоттың нөмірі

6.

Электрондық әмиян

+

Операторы ҚБЕО болып табылатын "e-kzt.kz"
электрондық ақша жүйесіндегі өтінім берушінің
электрондық әмиянының нөмірі

7.

Өтінімді орындау
мәртебесі

+

Өтінімді орындау мәртебесі туралы ақпарат

Жеке шоттың нөмірі Орталық депозитарийдің жеке
шотты ашудың бүкіл тарихында бірегей болуы тиіс.
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№ р/н
А

8.

Есеп алаңы

Түрі*
1

Түсіндірмелер

Есеп алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны**

2

-

3

4

Есепке түсіндірмелер

*

Есеп алаңының толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).

**

Барлық алаң автоматты толтырылады.

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар

Жеке шотты ашуға арналған өтінімді қабылдамау немесе
ашуға арналған өтінімді орындаудан бас тарту
себептерін негіздеу.
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Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
3.1-қосымша

Ұстаушының жеке шотының деректемелерін өзгерту

Ұстаушының жеке шотының деректемелерін өзгертуге өтінімдегі деректер құрамы
№ р/н

Өтінім алаңы

А

*

Түрі*
1

Өтінім алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны

2

3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

I

НЕГІЗГІ ДЕРЕКТЕР (Шығару қағидасының 18-тармағына сәйкес)

1.

Өтінім күні мен уақыты

+

Өтінім күні мен уақыты

Алаң автоматты толтырылады.
Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

2.

Өтінім нөмірі

+

Өтінімнің бірегей нөмірі

Алаң автоматты толтырылады. Өтінім нөмірі Орталық
депозитарийге өтінімнің кез келген түрін берудің бүкіл
тарихында бірегей болуы тиіс.

3.

Жеке шоттың нөмірі

+

Жеке шоттың нөмірі

Алаң автоматты толтырылады.

4.

Тегі

-

Ұстаушының тегі

Алаң егер оның мазмұны өзгермесе толтырылмайды.

5.

Есімі

-

Ұстаушының есімі

Алаң егер оның мазмұны өзгермесе толтырылмайды.

6.

Әкесінің есімі

-

Ұстаушының әкесінің есімі (мұндай бар болса)

Алаң егер оның мазмұны өзгермесе толтырылмайды.

7.

Телефон нөмірі

-

Ұстаушының ұялы телефон нөмірі

Алаң егер оның мазмұны өзгермесе толтырылмайды.

8.

Электрондық почта

-

Ұстаушының электрондық почтасының мекенжайы

Алаң егер оның мазмұны өзгермесе толтырылмайды.

II

ҚОСЫМША ДЕРЕКТЕР (өтінім берушінің сәйкестендіру үшін)

9

Құпия сөз

-

Ұстаушының электрондық әмияны үшін құпия сөз

Ӛтінім алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).
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Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
3.2-қосымша

Ұстаушының жеке шотының деректемелерін өзгерту

Орталық депозитарийдің ұстаушының жеке шотының
деректемелерін өзгертуге өтінімді орындауға қабылдау
шарты
1.

Ӛтінімге бірегей нӛмір берілді (Орталық депозитарийге ӛтінімнің кез келген түрін
берудің бүкіл тарихында).

2.

Барлық міндетті алаң толтырылды.

3.

Егер ұстаушы тегі, есімі, әкесінің есімі (ол болған кезде) туралы мәліметті
ӛзгерткен жағдайда, ӛтінімдегі "Тегі", "Есімі", "Әкесінің есімі" (ол болған кезде)
алаңдарының мазмұны ұстаушының жеке басын куәландыратын жаңа құжаттың
суретіндегі тегі, есімі, әкесінің есімі (ол болған кезде) туралы деректермен сәйкес
келеді.

4.

Егер ұстаушы ӛтінімге ұстаушының жеке басын куәландыратын жаңа құжаттың
суретін қоса тіркеген жағдайда:
1) осы құжат суретіндегі жеке сәйкестендіру нӛмірі ұстаушының жеке шотының
деректемелерінде кӛзделген жеке сәйкестендіру нӛмірін сәйкес келеді;
2) осы құжат суретіндегі тегі, есімі, әкесінің есімі (ол болған кезде) Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік кірістер комитетінің "Салық тӛлеушілерді іздеу"
электрондық сервисіне1 сәйкес сондай жеке сәйкестендіру нӛміріне ие жеке
тұлғаның тегімен, есімімен, әкесінің есімімен (ол болған кезде) сәйкес келеді.

5.

Ӛтінімде кӛзделген телефон нӛмірі ұялы телефон нӛмірі болып табылады.

1

http://kgd.gov.kz/ru/services/taxpayer_search мекенжайы бойынша қолжетімді

53

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
3.3-қосымша

Ұстаушының жеке шотының деректемелерін өзгерту

Ұстаушының жеке шотының деректемелерін өзгерту
алгоритмі
1-ші қадам. Ұстаушының жеке шотының деректемелерін ӛзгертуді орындауға
арналған ӛтінімді қабылдаған кезде Орталық депозитарий ұстаушының
жеке шотының деректемелерінде кӛзделген ұстаушының ұялы телефон
нӛміріне немесе ұстаушының ұялы телефон нӛмірінің ӛзгеруіне
байланысты ұстаушының жеке шотының деректемелері ӛзгерген
жағдайда - ұстаушының жеке шотының деректемелерін ӛзгертуге
арналған ӛтінімде кӛзделген ұялы телефон нӛміріне әріптік-цифрлық код
бар хабарлама жібереді.
2-ші қадам. 1-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің хабарламасын алу
бойынша Орталық депозитарийге бағдарламалық қосымша арқылы осы
хабарламада бар әріптік-цифрлық кодты береді.
3a қадам.

2-ші қадамға сәйкес әріптік-цифрлық кодты алу бойынша Орталық
депозитарий осы кодтың 1-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарий
жіберген хабарламадағы әріптік-цифрлық кодпен сәйкестігін тексеруді
орындайды.

3b қадам.

Егер ұстаушының жеке шотының деректемелерін ӛзгертуге арналған
ӛтінімді орындауға қабылдау күні ішінде Орталық депозитарий 1-ші
қадамға сәйкес жіберілген ӛзінің сұратуына жауап ретінде ұстаушының
қандай-да бір жауап хабарламасын алған жағдайда, Орталық
депозитарий ұстаушыға оның ұстаушының жеке шотының
деректемелерін ӛзгертуге арналған ӛтінімін орындаудан бас тартады.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

4a қадам.

3а қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің теріс нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий ұстаушыға оның жеке шотының деректемелерін
ӛзгертуге арналған ӛтінімін орындаудан бас тартады.

4b қадам.

3а қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің оң нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий ұстаушының жеке шотының деректемелерін
ӛзгертуге арналған ӛтінімді осы шоттың деректемелерін ӛзгерту
жолымен орындайды және ҚБЕО-ға ұстаушының жеке шотының
деректемелерін ӛзгерту туралы хабарлама жібереді.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
4.1-қосымша

Ұстаушының жеке шотын жабу

Ұстаушының жеке шотын жабуға өтінімде деректер құрамы
№ р/н

Өтінім алаңы

Түрі*

А

1

2

1.

Өтінім күні мен уақыты

+

Өтінім алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

Өтінім күні мен уақыты

Алаң автоматты толтырылады.
Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

*

2.

Өтінім нөмірі

+

Өтінімнің бірегей нөмірі

Алаң автоматты толтырылады. Өтінім нөмірі Орталық
депозитарийге өтінімнің кез келген түрін берудің бүкіл
тарихында бірегей болуы тиіс.

3.

Жеке шоттың нөмірі

+

Жеке шоттың нөмірі

Алаң автоматты толтырылады.

Ӛтінім алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
4.2-қосымша

Ұстаушының жеке шотын жабу

Орталық депозитарийдің ұстаушының жеке шотын
жабуға өтінімді орындауға қабылдау шарттары
1.

Ӛтінімге бірегей нӛмір берілді (Орталық депозитарийге ӛтінімнің кез келген түрін
берудің бүкіл тарихында).

2.

Барлық міндетті алаң толтырылған.

3.

Ұстаушының жеке басын куәландыратын құжат ӛтінім берген күні жарамды болып
табылады.

4.

Ұстаушының жеке шотында қысқа мерзімді ноталар жоқ.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
4.3-қосымша

Ұстаушының жеке шотын жабу

Ұстаушының жеке шотын жабу алгоритмі
1-ші қадам. Орталық депозитарий оның жеке шотының деректемелерінде кӛзделген
ұстаушының ұялы телефонының нӛміріне әріптік-цифрлық код бар
хабарлама жібереді.
2-ші қадам. 1-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің хабарламасын алу
бойынша Орталық депозитарийге бағдарламалық қосымша арқылы осы
хабарламада бар әріптік-цифрлық кодты береді.
3-қадам.

2-ші қадамға сәйкес әріптік-цифрлық кодты алу бойынша Орталық
депозитарий осы кодтың 1-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарий
жіберген хабарламадағы әріптік-цифрлық кодпен сәйкестігін тексеруді
орындайды.

4a қадам.

3-ші қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің теріс нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий ұстаушыға жеке шотты жабуға арналған ӛтінімді
орындаудан бас тартады.

4b қадам.

3-ші қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің оң нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий жеке шотты жабуға арналған ӛтінімді осы шотты
жабу арқылы орындайды.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
5.1-қосымша

Ұстаушының сатып алатын қысқа мерзімді ноталарын сатып алу-сату мәмілелерін тіркеу

Ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатып алуға өтінімінде деректер құрамы
№ р/н

Өтінім алаңы

Түрі*

Өтінім алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар

А

1

2

4

1.

Өтінім күні мен уақыты

+

Өтінім күні мен уақыты

Алаң автоматты толтырылады.
Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

2.

Өтінімнің нөмірі

+

Өтінімнің бірегей нөмірі

Алаң автоматты толтырылады. Өтінім нөмірі Орталық
депозитарийге өтінімнің кез келген түрін берудің бүкіл
тарихында бірегей болуы тиіс.

3.

Жеке шоттың нөмірі

+

Алаң автоматты толтырылады.

4.

ҰСН

+

Жеке шоттың нөмірі
Сатып алынатын қысқа мерзімді ноталардың
ұлттық сәйкестендіру нөмірі

5.

Саны

+

Ұстаушы алатын қысқа мерзімді ноталардың саны

6.

Бағасы

+

Ұлттық Банк белгілеген өтінім берген күні қысқа мерзімді
ноталарды орналастыру, сату, сатып алу бағасы
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Алаң мазмұнындағы ұсынылған мәндердің біреуі
таңдалады.

Алаң автоматты толтырылады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

№ р/н

Өтінім алаңы

А

7.

*

Түрі*
1

Құны

2

+

Өтінім алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

Өтінім берген күнгі мәмілелер жиынтығы

Ӛтінім алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).
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Алаң автоматты толтырылады. Алаңның мазмұны
ретінде "Бағасы" және "Саны" алаңдарында көзделген
мәндер көбейтіндісінің нәтижесі пайдаланылады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
5.2-қосымша

Ұстаушының сатып алатын қысқа мерзімді ноталарын сатып алу-сату
мәмілелерін тіркеу

Орталық депозитарийдің қысқа мерзімді ноталарды
сатып алуға ұстаушының өтінімін қабылдау шарттары
1.

Ӛтінімге бірегей нӛмір берілді (Орталық депозитарийге ӛтінімнің кез келген түрін
берудің бүкіл тарихында).

2.

Барлық міндетті алаң толтырылды.

3.

Ұстаушының жеке басын куәландыратын құжат ӛтінім берген күні жарамды болып
табылады.

4.

Ӛтінімге сәйкес қорытынды жасауға болжалды қысқа мерзімді ноталарды сатып
алу-сату мәмілелерінің жиынтығы "Тӛлемдер және тӛлем жүйелері туралы"
Қазақстан Республикасы заңының 44-бабының 4-тармағында белгіленген мәннен
аспайды.

5.

Ұлттық Банктің "негізгі" жеке шотының бӛлімінде ӛтінімді қанағаттандыру үшін
ӛтінімде кӛзделген ұлттық сәйкестендіру нӛмірінің жеткілікті мӛлшері бар қысқа
мерзімді ноталар бар.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
5.3-қосымша

Ұстаушының сатып алатын қысқа мерзімді ноталарын сатып алу-сату
мәмілелерін тіркеу

Ұстаушының сатып алатын қысқа мерзімді ноталарын
сатып алу-сату мәмілелерін тіркеу алгоритмі
1-ші қадам. Ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатып алуға арналған ӛтінімін
орындауға қабылдаған кезде Орталық депозитарий осы ӛтінімде
кӛзделген мӛлшердегі қысқа мерзімді ноталарды Ұлттық Банктің жеке
шотының "негізгі" бӛлімінен сол жеке шоттың "есеп" бӛліміне
ауыстырады.
2-ші қадам.

Орталық депозитарий ҚБЕО-ға ұстаушының электрондық әмиянынан
Ұлттық Банктің электрондық әмиянына осы ӛтінімдегі "Құны" алаңында
кӛзделген сомадағы электрондық ақшаны аударуға нұсқау жібереді.

3-ші қадам. 2-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің нұсқауын алу бойынша
ҚБЕО оның электрондық әмиянының деректемесінде кӛзделген
ұстаушының ұялы телефон нӛміріне әріптік-цифрлық код бар хабарлама
жібереді.
4-ші қадам. 3-ші қадамға сәйкес ҚБЕО-ның хабарлама алуы бойынша ұстаушы
Орталық депозитарийге бағдарламалық қосымша арқылы осы
хабарламада мазмұндалған әріптік-цифрлық кодты береді.
5-ші қадам. 4-ші қадамға сәйкес әріптік-цифрлық кодты алу бойынша Орталық
депозитарий 2-ші қадамға сәйкес жіберілген ӛзінің нұсқауына жауапқа
жауап хабарламасын алу дайындығын растау мақсатында ҚБЕО-ға осы
кодпен хабарлама жібереді.
6-шы қадам. 5-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің хабарлама алуы бойынша
ҚБЕО Орталық депозитарийге тӛмендегідей түрдегі жауап
хабарламасының бірін жібереді:
1) электрондық ақшаны ұстаушының электрондық әмиянынан Ұлттық
Банктің электрондық әмиянына ауыстырудан бас тарту туралы
хабарлама (1-ші түрдегі хабарлама)1;
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орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

2) электрондық ақшаны ұстаушының электрондық әмиянынан Ұлттық
Банктің электрондық әмиянына ауыстыру туралы хабарлама (2-ші
түрдегі хабарлама);
7a қадам.

6-шы қадамға сәйкес ҚБЕО-ның 1-ші түрдегі хабарламаны алуы
бойынша Орталық депозитарий ұстаушыға оның қысқа мерзімді
ноталарын сатып алуға арналған ӛтінімін орындаудан бас тартады және
Ұлттық Банктің жеке шотының "негізгі" бӛліміне 1-ші қадамға сәйкес
осы бӛлімнен есептен шығарылған қысқа мерзімді ноталарды қайтарады.

7b қадам.

6-шы қадамға сәйкес ҚБЕО-ның 2-ші түрдегі хабарламаны алуы
бойынша Орталық депозитарий ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды
сатып алуға арналған ӛтінімін осы ӛтінімде кӛзделген қысқа мерзімді
ноталарды Ұлттық Банктің жеке шотының "негізгі" бӛлімінен
ұстаушының жеке шотының "негізгі" бӛліміне аудару жолымен
орындайды.

_______________
1

1-ші түрдегі ҚБЕО хабарламасында электрондық ақшаны ұстаушының электрондық әмиянынан
Ұлттық Банктің электрондық әмиянына аударудың мүмкін еместігінің себебі (себептері) туралы
ақпарат бар.

2

Орталық депозитарий сондай-ақ егер осы ӛтінімді орындауға қабылдау күні ішінде Орталық
депозитарий 2-ші қадамға сәйкес жіберілген ӛзінің нұсқауына ҚБЕО-ның қандай-да бір жауап
хабарламасын алмаған жағдайда, ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатып алуға арналған
ӛтінімін орындаудан бас тартады.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
6.1-қосымша

Ұстаушының сататын қысқа мерзімді ноталарын сатып алу-сату мәмілелерін тіркеу

Қысқа мерзімді ноталарды сатуға ұстаушының өтінімінде деректер құрамы
№ р/н

Өтінім алаңы

Түрі*

А

1

2

1.

Өтінім күні мен уақыты

+

Өтінім алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

Өтінім бету күні мен уақыты

Алаң автоматты толтырылады.
Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

2.

Өтінім нөмірі

+

Өтінімнің бірегей нөмірі

Алаң автоматты толтырылады. Өтінім нөмірі Орталық
депозитарийге өтінімнің кез келген түрін берудің бүкіл
тарихында бірегей болуы тиіс.

3.

Жеке шоттың нөмірі

+

Жеке шоттың нөмірі

Алаң автоматты толтырылады.

4.

ҰСН

+

Сатылатын қысқа мерзімді ноталардың ұлттық
сәйкестендіру нөмірі

Алаң мазмұнындағы ұсынылған мәндердің бірі
таңдалады.

5.

Саны

+

Ұстаушы сататын қысқа мерзімді ноталардың саны

6.

Бағасы

+

Ұлттық Банк анықтаған өтінім берген күні қысқа
мерзімді ноталарды орналастыру, сату, сатып алу
бағасы
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№ р/н

Өтінім алаңы

А

7.

*

Түрі*
1

Құны

2

+

Өтінім алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

Өтінім берген күнгі мәміленің сомасы

Ӛтінім алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
6.2-қосымша

Ұстаушының сататын қысқа мерзімді ноталарын сатып алу-сату
мәмілелерін тіркеу

Орталық депозитарийдің қысқа мерзімді ноталарды
сатуға ұстаушының өтінімін қабылдау шарттары
1.

Ӛтінімге бірегей нӛмір берілді (Орталық депозитарийге ӛтінімнің кез келген түрін
берудің бүкіл тарихында).

2.

Барлық міндетті алаңдар толтырылған.

3.

Ұстаушының жеке басын куәландыратын құжат ӛтінім берген күні жарамды болып
табылады.

4.

Ӛтінімге сәйкес қорытынды жасауға болжанған қысқа мерзімде ноталарды сатусатып алу мәмілесінің жиынтығы "Тӛлемдер мен тӛлем жүйелері туралы"
Қазақстан Республикасы заңының 44-бабының 4-тармағында белгіленген мәннен
аспайды.

5.

Ұстаушының "негізгі" жеке шотының бӛлімінде ӛтінімді қанағаттандыру үшін
ӛтінімде кӛзделген ұлттық сәйкестендіру нӛмірінің жеткілікті мӛлшері бар қысқа
мерзімді ноталар бар.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
6.3-қосымша

Ұстаушының сататын қысқа мерзімді ноталарын сатып алу-сату
мәмілелерін тіркеу

Ұстаушының сататын қысқа мерзімді ноталарын сатып
алу-сату мәмілесін тіркеу алгоритмі
1-ші қадам. Ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатуға арналған ӛтінімін
орындауға қабылдаған кезде Орталық депозитарий осы ӛтінімде
кӛзделген мӛлшердегі қысқа мерзімді ноталарды ұстаушының жеке
шотының "негізгі" бӛлімінен сол шоттың "есеп" бӛліміне ауыстырады.
2-ші қадам. Орталық депозитарий ұстаушының оның жеке шотының деректерінде
кӛзделген ұялы телефон нӛміріне әріптік-цифрлық коды бар хабарлама
жібереді.
3-ші қадам. 2-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің хабарламасын алу
бойынша ұстаушы Орталық депозитарийге бағдарламалық қосымша
арқылы осы хабарламада бар әріптік-цифрлық кодты береді.
4-ші қадам. 3-ші қадамға сәйкес әріптік-цифрлық кодты алу бойынша Орталық
депозитарий осы кодтың 2-ші қадамға сәйкес Орталық депозитарий
жіберген хабарламадағы әріптік-цифрлық кодпен сәйкестігін тексеруді
орындайды.
5a қадам.

4-ші қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің кері нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий ұстаушыға оның қысқа мерзімді ноталарын1 сатуға
арналған ӛтінімін орындаудан бас тартады және ұстаушының жеке
шотының "негізгі" бӛліміне 1-ші қадамға сәйкес аталған бӛлімнен
есептен шығарылған қысқа мерзімді ноталарды қайтарады.

5b қадам.

4-ші қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің оң нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий ҚБЕО-ға Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан
және/немесе Орталық депозитарийдің электрондық әмиянынан
ұстаушының электрондық әмиянына ұстаушының қысқа мерзімді
ноталарды сатуға арналған ӛтінім алаңында кӛзделген "Құнға" тең
жалпы сомадағы электрондық ақшаны аударуға нұсқау жібереді.
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орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

6-шы қадам. 5b қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің нұсқауын алу бойынша
ҚБЕО Орталық депозитарийге келесідей түрдегі жауап хабарламаның
бірін жібереді:
1) Орталық депозитарийдің электрондық әмиянынан және/немесе
Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан электрондық ақшаны
ұстаушының электрондық әмиянына аударудан бас тарту туралы
хабарламаны (1-ші түрдегі хабарлама)2;
2) Орталық депозитарийдің электрондық әмиянынан және/немесе
Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан электрондық ақшаны
ұстаушының электрондық әмиянына аудару туралы хабарламаны (2ші түрдегі хабарлама).
7a қадам.

ҚБЕО-ның 6-шы қадамға сәйкес 1-ші түрдегі хабарламаны алуы кезінде
Орталық депозитарий ұстаушыға қысқа мерзімді ноталарды3 сатуға
арналған оның ӛтінімін орындаудан бас тартады және ұстаушының жеке
шотының "негізгі" бӛліміне 1-ші қадамға сәйкес осы бӛлімнен есептен
шығарылған қысқа мерзімді ноталарды қайтарады.

7b қадам.

ҚБЕО-ның 6-шы қадамға сәйкес 1-ші түрдегі хабарламаны алуы кезінде
Орталық депозитарий ұстаушының қысқа мерзімді ноталарын сатуға
арналған ӛтінімін осы ӛтінімде кӛзделген мӛлшердегі қысқа мерзімді
ноталарды ұстаушының жеке шотының "есептер" бӛлімінен Ұлттық
Банктің жеке шотының "негізгі" бӛліміне ауыстыру жолымен
орындайды.

_______________
1

Орталық депозитарий сондай-ақ егер 2-ші қадамға сәйкес хабарлама жіберген сәттен бастап 15
минуттың ішінде Орталық депозитарий 3-ші қадамға сәйкес әріптік-цифрлық код алмаған
жағдайда, ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатуға арналған ӛтінімін орындаудан бас
тартады.

2

1-ші түрдегі ҚБЕО хабарламасында Орталық депозитарийдің электрондық әмиянынан және/немесе
Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан ұстаушының электрондық әмиянына электрондық ақшаны
аудару мүмкіндігі жоқтығының себебі (себептері) туралы ақпарат бар.

3

Орталық депозитарий сондай-ақ егер осы ӛтінімді орындауға қабылдау күні ішінде Орталық
депозитарий 5b қадамға сәйкес жолданған ӛзінің нұсқауына жауап ретінде ҚБЕО-ның қандай-да бір
жауап хабарламасын алмаған жағдайда, ұстаушының қысқа мерзімді ноталарды сатуға арналған
ӛтінімін орындаудан бас тартады.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
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Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
7.1-қосымша

Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немесе оқшаулаудан шығару
операциясын тіркеу

Орталық депозитарийдің қысқа мерзімді ноталарды
оқшаулау немесе оқшаулаудан шығару шешімдерін
орындау шарттары
1.

Шешімді мемлекеттік орган немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес осындай шешімдерді қабылдау құқығына ие ӛзге тұлға қабылдады.

2.

Шешім Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды және
осындай шешімдерді қабылдау тәртібін сақтаумен қабылданды.

3.

Шешім Орталық депозитарийге Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген талаптарды және осындай шешімдерді қабылдау тәртібін сақтаумен
берілді.

4.

Қысқа мерзімді ноталарды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде қысқа мерзімді
ноталарды оған шешімге сәйкес оқшаулау немесе оқшаулаудан ашу қажеттігі
тиесілі жеке тұлғаның атынан жеке шот ашылды.

5.

Оған шешімге сәйкес оқшаулау немесе оқшаулаудан ашу қажеттігі тиесілі
ұстаушының жеке шотында шешімге сәйкес оқшаулау немесе оқшаулаудан ашу
қажет қысқа мерзімді ноталардағыдай ұлттық сәйкестендіру нӛмірі бар қысқа
мерзімді ноталар бар, ал осы қысқа мерзімді ноталардың саны шешімді толық
немесе ішінара орындау үшін жеткілікті.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
7.2-қосымша

Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немесе оқшаулаудан шығару
операциясын тіркеу

Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау операциясын
тіркеу алгоритмі
1-ші қадам. Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау туралы шешім қабылдаған кезде
Орталық депозитарий осы шешімге сәйкес оқшаулауға болатын қысқа
мерзімді ноталардың санын анықтайды:
1) оқшаулауға егер мұндай сан ұстаушының жеке шотының барлық
бӛлімінде есептелетін қысқа мерзімді ноталар санынан аспаса, осы
шешімде кӛзделген сандағы қысқа мерзімді ноталар жатады;
2) оқшаулауға егер осы шешімде кӛзделген қысқа мерзімді ноталар
саны ұстаушының жеке шотының барлық бӛлімінде есептелетін
қысқа мерзімді ноталар санынан асса, ұстаушының жеке шотының
барлық бӛлімінде есептелетін қысқа мерзімді ноталар санындағы
қысқа мерзімді ноталар жатады.
2a қадам.

Орталық депозитарий 1-ші қадамға сәйкес анықталған сандағы қысқа
мерзімді ноталарды ұстаушының жеке шотының барлық бӛлімінен егер
қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау туралы шешіммен қысқа мерзімді
ноталарды ӛтеу кезінде ұстаушының ақша (электрондық ақша) алу
құқығы шектелмесе, сол жеке шоттың "ӛтеу кезінде ақша алу құқығымен
оқшаулау" бӛліміне ауыстырады.

2b қадам.

Орталық депозитарий 1-ші қадамға сәйкес анықталған сандағы қысқа
мерзімді ноталарды ұстаушының жеке шотының барлық бӛлімінен егер
қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау туралы шешіммен қысқа мерзімді
ноталарды ӛтеу кезінде ұстаушының ақша (электрондық ақша) алу
құқығы шектелсе, сол жеке шоттың "ӛтеу кезінде ақша алу құқығынсыз
оқшаулау" бӛліміне ауыстырады.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
7.3-қосымша

Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау немесе оқшаулаудан шығару
операциясын тіркеу

Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулаудан шығаруды
тіркеу алгоритмі
1-ші қадам. Қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау туралы шешімді орындауға
қабылдау кезінде Орталық депозитарий осы шешімге сәйкес оқшаулауға
болатын қысқа мерзімді ноталардың ұлттық сәйкестендіру нӛмірін
анықтайды, қағида нәтижесінде оқшаулауға сол мемлекеттік органның
немесе Орталық депозитарий орындауға қабылдаған қысқа мерзімді
ноталарды оқшаулау туралы шешім қабылдаған ӛзге тұлғаның шешімі
негізінде бұрын оқшауланған қысқа мерзімді ноталардағыдай ұлттық
сәйкестендіру нӛміріндегі қысқа мерзімді ноталар жатады.
2-ші қадам. Орталық депозитарий осы шешімге сәйкес оқшаулауға болатын қысқа
мерзімді ноталардың ұлттық сәйкестендіру нӛмірін анықтайды, қағида
нәтижесінде оқшаулауға сол мемлекеттік органның немесе Орталық
депозитарий орындауға қабылдаған қысқа мерзімді ноталарды оқшаулау
туралы шешім қабылдаған ӛзге тұлғаның шешімі негізінде бұрын
оқшауланған қысқа мерзімді ноталар санынан аспайтын сандағы қысқа
мерзімді ноталар жатады.
3-ші қадам. Орталық депозитарий 1-ші қадамға сәйкес анықталған және 2-ші қадамға
сәйкес сандағы оқшаулаудан ашылған қысқа мерзімді ноталарды
ұстаушының жеке шотының "ӛтеу кезінде ақша алу құқығымен
оқшаулау" немесе "ӛтеу кезінде ақша алу құқығынсыз оқшаулау"
бӛлімінен сол шоттың "негізгі" бӛліміне ауыстырады.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
8.1-қосымша

Қысқа мерзімді ноталарды өтеу операциясын тіркеу

Қысқа мерзімді ноталарды өтеу параметрлері туралы хабарламадағы деректер
құрамы
№ р/н

Хабарлама алаңы

Түрі*

Хабарлама алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар

А

1

2

4

1.

Хабарламаның күні мен
уақыты

+

Хабарламаның күні мен уақыты

Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

2.

Хабарлама нөмірі

+

Хабарламаның бірегей нөмірі

Хабарламаның нөмірі Орталық депозитарийде ұқсас
хабарламаларды жасаудың бүкіл тарихында бірегей
болуы тиіс.

3.

Хабарламаны жасау
сәті

+

Хабарлама жасалған жағдай бойынша күн мен уақыт

Уақыт минутқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

4.

ҰСН

+

Өтелетін қысқа мерзімді ноталардың ұлттық
сәйкестендіру нөмірі

5.

Қысқа мерзімді
ноталар жиынтығы

+

Ұстаушының жеке шотының барлық бөлімінде
есептелетін өтелетін қысқа мерзімді ноталардың жалпы
саны

"Хабарламадағы деректердің күні мен уақыты"
алаңында көзделген уақыттағы жағдайы бойынша.

6.

Ауыртпалықтан бос
барлық қысқа мерзімді
ноталар

-

Ұстаушының жеке шотындағы "негізгі" бөлімінде
есептелетін қысқа мерзімді ноталардың жалпы саны

Алаң егер көзделген бөлімдерде есептелетін қысқа
мерзімді ноталар болмағанда толтырылмайды.

72

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

№ р/н

Хабарлама алаңы

Түрі*

Хабарлама алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар

А

1

2

4

7.

Өтеу кезінде ақша алу
құқығымен
оқшауланған барлық
қысқа мерзімді ноталар

-

Ұстаушының жеке шотындағы "өтеу кезінде ақша алу
құқығымен оқшаулау" бөлімінде есептелетін өтелетін
қысқа мерзімді ноталардың жалпы саны

Алаң егер көзделген бөлімдерде есептелетін қысқа
мерзімді ноталар болмағанда толтырылмайды.

8.

Өтеу кезінде ақша алу
құқығынсыз
оқшауланған барлық
қысқа мерзімді ноталар

-

Ұстаушының жеке шотындағы "өтеу кезінде ақша алу
құқығынсыз оқшаулау" бөлімінде есептелетін өтелетін
қысқа мерзімді ноталардың жалпы саны

Алаң егер көзделген бөлімдерде есептелетін қысқа
мерзімді ноталар болмағанда толтырылмайды.

9.

Ұлттық Банктің жеке
шотындағы барлық
қысқа мерзімді ноталар

-

Ұлттық Банктің жеке шотының барлық бөлімінде
есептелетін өтелетін қысқа мерзімді ноталардың жалпы
саны

Алаң егер көзделген бөлімдерде есептелетін қысқа
мерзімді ноталар болмағанда толтырылмайды.

10.

Қысқа мерзімді
ноталарды барлық
ұстаушылар

+

Өтелетін қысқа мерзімді ноталарды ұстаушылардың
жалпы саны

Алаңның мазмұны "ұстаушының жеке шоты"
алаңындағы жалпы санмен сәйкес келуі тиіс.

11.

Ұстаушының жеке
шоты

+

Жеке шот нөмірі

Хабарламаның 11–20 алаңы әрбір жеке ұстаушы
бойынша толтырылады.

12.

Тегі

+

Ұстаушының тегі

13.

Есімі

+

Ұстаушының жеке есімі

14.

Әкесінің есімі

-

Ұстаушының әкесінің есімі (мұндай бар болса)

15.

ЖСН

+

Ұстаушының жеке сәйкестендіру нөмірі

16.

Барлық қысқа мерзімді
ноталар

+

Ұстаушының жеке шотының барлық бөлімінде
есептелетін өтелетін қысқа мерзімді ноталардың жалпы
саны

17.

Оның ішінде
ауыртпалықтан бос

-

Ұстаушының жеке шотының "негізгі" бөлімінде
есептелетін өтелетін қысқа мерзімді ноталардың жалпы
саны
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Алаң ұстаушының әкесінің есімі болмағанда
толтырылмайды.

Алаң көзделген бөлімде есептелетін қысқа мерзімді
ноталар болмағанда толтырылмайды.
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№ р/н
А

Хабарлама алаңы
1

Түрі*
2

Хабарлама алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны
3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

18.

Оның ішінде өтеу
кезінде ақшаны алу
құқығымен
оқшауланған

-

Ұстаушының жеке шотының "өтеу кезінде ақша алу
құқығымен оқшаулау" бөлімінде есептелетін өтелетін
қысқа мерзімді ноталардың саны

Алаң көзделген бөлімде есептелетін қысқа мерзімді
ноталар болмағанда толтырылмайды.

19.

Оның ішінде өтеу
кезінде ақшаны алу
құқығынсыз
оқшауланған

-

Ұстаушының жеке шотының "өтеу кезінде ақша алу
құқығынсыз оқшаулау" бөлімінде есептелетін өтелетін
қысқа мерзімді ноталардың саны

Алаң көзделген бөлімде есептелетін қысқа мерзімді
ноталар болмағанда толтырылмайды.

20.

Ақша өтеу кезінде
тиесілі болады

+

Оған тиесілі қысқа мерзімді ноталарды өтеу кезінде
ұстаушыға төлеуге жататын ақша сомасы

*

Хабарлама алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында
орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын
ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
8.2-қосымша

Қысқа мерзімді ноталарды өтеу операциясын тіркеу

Қысқа мерзімді ноталарды өтеу операциясын тіркеу
алгоритмі
1-ші қадам. Қысқа мерзімді ноталарды ӛтеудің алдындағы күндегі соңғы жұмыс күні
Орталық депозитарий Орталық депозитарийдің және Ұлттық Банктің
электрондық әмиянындағы ақша мӛлшерінің қысқа мерзімді ноталарды
ӛтеу үшін олардың жеткіліктігін тексереді.
2а қадам.

1-ші қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің кері нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий электрондық ақшаны аудару барысына іске
қосылған барлық ұйымдарды тартумен Орталық депозитарийдің және
Ұлттық Банктің электрондық әмиянындағы ақшаның жетіспеушілік
себебін жояды.

2b қадам.

1-ші қадамға сәйкес жүргізілген тексерудің оң нәтижесін алған кезде
Орталық депозитарий қысқа мерзімді ноталарды ӛтеу күні Алматы
уақытымен 14 сағаттан кешіктірмей Орталық депозитарийдің және
Ұлттық Банктің электрондық әмиянынан ұстаушының электрондық
әмиянына және/немесе Ұлттық Банктің электрондық әмиянына қысқа
мерзімді ноталарды ӛтеу параметрлері туралы хабарламаның (атап
айтқанда, аталған ұстаушыға қатысты осы хабарламада) "Ақша ӛтеу
кезінде тиесілі болады" алаңында кӛзделгенге тең жалпы сомадағы
электрондық ақшаны аударуға нұсқау береді.

3-ші қадам. 2b қадамға сәйкес Орталық депозитарийдің әрбір жеке нұсқауын алу
бойынша ҚБЕО Орталық депозитарийге келесідей түрдегі жауап
хабарламасының бірін жібереді:
1) Орталық депозитарийдің және/немесе Ұлттық Банктің электрондық
әмиянынан ұстаушының немесе Ұлттық Банктің электрондық
әмиянына электрондық ақшаны аударудан бас тарту туралы
хабарлама (1-ші түрдегі хабарлама)1;
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2) Орталық депозитарийдің және Ұлттық Банктің электрондық
әмиянынан ұстаушының немесе Ұлттық Банктің электрондық
әмиянына электрондық ақшаны аудару туралы хабарлама (2-ші
түрдегі хабарлама).
4a қадам.

3-ші қадамға сәйкес ҚБЕО-ның 1-ші типтегі хабарламасын алған кезде
Орталық депозитарий Орталық депозитарийдің және Ұлттық Банктің
электрондық әмиянынан электрондық ақшаны ұстаушының электрондық
әмиянына аударудың мүмкін еместігінің себебін (себептерін) анықтайды,
осы себепті (себептерді) электрондық ақшаны аудару барысына іске
қосылған барлық ұйымдарды тарта отырып жояды және ҚБЕО-ға 2b
қадамда сипатталған нұсқауды қайта жібереді.

4b қадам.

3-ші қадамға сәйкес ҚБЕО-ның 2-ші типтегі хабарламасын алған кезде
Орталық депозитарий ұстаушының жеке шотынан ӛтелетін қысқа
мерзімді ноталарды есептен шығарады.

5-ші қадам. Орталық депозитарий Ұлттық Банктің жеке шотынан қысқа мерзімді
ноталарды есептен шығарады.
_______________
1

ҚБЕО-ның 1-ші типтегі хабарламасында Орталық депозитарийдің және/немесе Ұлттық Банктің
электрондық әмиянынан электрондық ақшаны ұстаушының электрондық әмиянына немесе Ұлттық
Банктің электрондық әмиянына аударудың мүмкін еместігінің себебі (себептері) туралы ақпарат
бар.
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Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
9.1-қосымша

Орталық депозитарийдің есептілігі

Ұстаушының өтінімін орындағаны туралы есептегі деректер құрамы
№ р/н

Есеп алаңы

А

Түрі*
1

Есеп алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны**

2

3

Ескертпелер, түсіндірмелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

1.

Есеп күні мен уақыты

+

Есепті жіберу күні мен уақыты

Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі

2.

Есеп нөмірі

+

Есептің бірегей нөмірі

Есептің нөмірі Орталық депозитарийдің есептік кез
келген түрін жасаудың бүкіл тарихында бірегей болуы
тиіс.

3.

Өтінім нөмірі

+

Ұстаушының орындауға жататын өтінімінің нөмірі

Ұстаушының орындауға жататын өтінімінің деректері
пайдаланылады.

4.

Өтінімді орындау
мәртебесі

+

Өтінімді орындау мәртебесі туралы ақпарат

5.

Түсіндірмелер

-

Есепке түсіндірмелер

*
**

Ұстаушының өтінімін қабылдамау немесе ұстаушының
өтінімін орындаудан бас тарту себептерінің негіздемесі.

Есеп алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).
Барлық алаң автоматты толтырылады.
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Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
9.2-қосымша

Орталық депозитарийдің есептілігі

Ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беруге өтінімдегі деректер құрамы
№ р/н
А

*

Өтінім алаңы

Түрі*
1

Өтінім алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны

2

3

Ескертпелер, түсініктемелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

1.

Өтінім күні мен
уақыты

+

Өтінім беру күні мен уақыты

Алаң автоматты толтырылады.
Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

2.

Өтінім нөмірі

+

Өтінімнің бірегей нөмірі

Алаң автоматты толтырылады. Өтінім нөмірі Орталық
депозитарийге өтінімнің кез келген түрін берудің бүкіл
тарихында бірегей болуы тиіс.

3.

Жеке шоттың нөмірі

+

Ұстаушы жеке шотының нөмірі

Алаң автоматты толтырылады.

4.

Үзінді көшірме
кезеңінің басталуы

+

Үзінді көшірме сұратылатын кезеңнің басталу күні мен
уақыты

Алаң мазмұнының мәні "Үзінді көшірме кезеңінің
аяқталуы" алаңындағы мәннен аспауы тиіс.

5.

Үзінді көшірме
кезеңінің аяқталуы

+

Үзінді көшірме сұратылатын кезеңнің аяқталу күні мен
уақыты

Алаң мазмұнының мәні "Өтінім күні мен уақыты"
алаңындағы мәннен аспауы тиіс.

Ӛтінім алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).
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Жеке тұлғалар арасында
орналастырылатын
Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің қысқа
мерзімді ноталарын
ұстаушылар тізілімінің
жүйесін жүргізу қағидасына
9.3-қосымша

Орталық депозитарийдің есептілігі

Орталық депозитарийдің ұстаушының жеке шотынан
үзінді көшірмені беруге өтінімді қабылдау шарттары
1.

Ӛтінімге бірегей нӛмір берілді (Орталық депозитарийге ӛтінімнің кез келген түрін
берудің бүкіл тарихында).

2.

Барлық міндетті алаңдар толтырылды.

3.

Ӛтінімнің "Жеке шот нӛмірі" алаңының мазмұны ұстаушы сұратқан үзінді
кӛшірмеге сәйкес келеді.
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Жеке тұлғалар арасында орналастырылатын
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноталарын ұстаушылар
тізілімінің жүйесін жүргізу қағидасына
9.4-қосымша

Орталық депозитарийдің есептілігі

Ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмедегі деректер құрамы
№ р/н
А

Үзінді көшірменің алаңы
1

Түрі*

Үзінді көшірме алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны**

2

3

Ескертпелер, түсініктемелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

I

ЖАЛПЫ ДЕРЕКТЕР

1.

Үзінді көшірменің күні
мен уақыты

+

Үзінді көшірмені жіберу күні мен уақыты

Уақыт миллисекундқа дейінгі дәлдікпен көрсетіледі.

2.

Үзінді көшірменің
нөмірі

+

Өтінімнің бірегей нөмірі

Үзінді көшірменің нөмірі Орталық депозитарийдің үзінді
көшірменің кез келген түрін жасаудың бүкіл тарихында
бірегей болуы тиіс.

3.

Өтінім нөмірі

-

Ұстаушының жеке шотынан көшірме үзіндіні беруге
арналған өтінім нөмірі

Алаң ұстаушының оның жеке шотынан үзінді көшірме
беруге арналған өтініміне сәйкес үзінді көшірмені берген
кезде толтыру үшін міндетті болып табылады.

4.

Үзінді көшірме
кезеңінің басталуы

+

Үзінді көшірме сұратылатын кезеңнің басталу күні мен
уақыты

5.

Үзінді көшірме
кезеңінің аяқталуы

+

Үзінді көшірме сұратылатын кезеңнің аяқталу күні мен
уақыты
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№ р/н

Үзінді көшірменің алаңы

А

1

Түрі*
2

Үзінді көшірме алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны**
3

Ескертпелер, түсініктемелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

II

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ НОТАЛАРДЫҢ ҚАЛДЫҒЫ МЕН ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

6.

ҰСН

+

Ол бойынша үзінді көшірме берілетін шығарылымдағы
қысқа мерзімді ноталардың ұлттық сәйкестендіру нөмірі

7.

Кезеңнің басындағы
қалдық

+

Үзінді көшірме кезеңі басталған кезде ұстаушының жеке
шотының барлық бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында
көзделген қысқа мерзімді ноталардың жалпы саны

8.

Оның ішінде
ауыртпалықтан бос

+

Үзінді көшірме кезеңі басталған кезде ұстаушының жеке
шотының "негізгі" бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында
көзделген шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың
саны

9.

Оның ішінде есеп
айырысу үшін
оқшауланған

-

Үзінді көшірме кезеңі басталған кезде ұстаушының жеке
шотының "есеп" бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында
көзделген шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың
саны

Алаң егер көзделген бөлімде қысқа мерзімді ноталар
болмағанда толтырылмайды.

10.

Оның ішінде өтеу
кезінде ақша алу
құқығымен
оқшауланған

-

Үзінді көшірме кезеңі басталған кезде ұстаушының жеке
шотының "өтеу кезінде ақша алу құқығымен оқшаулау"
бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында көзделген
шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың саны

Алаң егер көзделген бөлімде қысқа мерзімді ноталар
болмағанда толтырылмайды.

11.

Оның ішінде өтеу
кезінде ақша алу
құқығынсыз
оқшауланған

-

Үзінді көшірме кезеңі басталған кезде ұстаушының жеке
шотының "өтеу кезінде ақша алу құқығынсыз оқшаулау"
бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында көзделген
шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың саны

Алаң егер көзделген бөлімде қысқа мерзімді ноталар
болмағанда толтырылмайды.

81

Үзінді көшірменің 6–11 алаңы ұстаушының жеке
шотында есептелетін қысқа мерзімді ноталардың әрбір
жеке шығарылымы бойынша толтырылады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

№ р/н

Үзінді көшірменің алаңы

Түрі*

Үзінді көшірме алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны**
3

Ескертпелер, түсініктемелер, шектеулер, айрықша шарттар

А

1

2

12.

Мәмілелерді
(операцияларды) тіркеу
күні мен уақыты

-

4

13.

Саны

-

Осы мәмілелердің параметрлеріне сәйкес тіркелген
мәмілелердің (операциялардың) мәні болып табылатын
қысқа мерзімді ноталардың саны

14.

Бағасы

-

Осы мәмілелердің параметрлеріне сәйкес тіркелген
мәмілелердің (операциялардың) мәні болып табылатын
қысқа мерзімді ноталардың бағасы

15.

Құны

-

Тіркелген мәмілелердің (операциялардың) сомасы

16.

Кезеңнің аяғындағы
қалдық

+

Үзінді көшірменің аяқталу кезінде ұстаушының жеке
шотының барлық бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында
көзделген шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың
жалпы саны

17.

Оның ішінде
ауыртпалықтан бос

+

Үзінді көшірменің аяқталу кезінде ұстаушының жеке
шотының "негізгі" бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында
көзделген шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың
саны

18.

Оның ішінде есеп
айырысу үшін
оқшауланған

-

Үзінді көшірменің аяқталу кезінде ұстаушының жеке
шотының "есеп" бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында
көзделген шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың
саны

Алаң егер көзделген бөлімде қысқа мерзімді ноталар
болмағанда толтырылмайды.

19.

Оның ішінде өтеу
кезінде ақша алу
құқығымен
оқшауланған

-

Үзінді көшірменің аяқталу кезінде ұстаушының жеке
шотының "өтеу кезінде ақша алу құқығымен оқшаулау"
бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында көзделген
шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың саны

Алаң егер көзделген бөлімде қысқа мерзімді ноталар
болмағанда толтырылмайды.

Үзінді көшірменің 12–15 алаңы ұстаушының жеке
шотында есептелетін қысқа мерзімді ноталардың әрбір
жеке шығарылымындағы қысқа мерзімді ноталармен
әрбір жеке тіркелген мәміле (операция) бойынша
толтырылады.
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Үзінді көшірменің 16–20 алаңы ұстаушының жеке
шотында есептелетін қысқа мерзімді ноталардың әрбір
жеке шығарылымы бойынша толтырылады.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы: Жеке тҧлғалар арасында орналастырылатын Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкінің қысқа мерзімді ноталарын ҧстаушылар тізілімдерінің жҥйесін жҥргізу қағидасы

№ р/н
А

20.

Үзінді көшірменің алаңы
1

Оның ішінде өтеу
кезінде ақша алу
құқығынсыз
оқшауланған

Түрі*

Үзінді көшірме алаңындағы деректердің мақсаты немесе мазмұны**

2

3

-

Үзінді көшірменің аяқталу кезінде ұстаушының жеке
шотының "өтеу кезінде ақша алу құқығынсыз оқшаулау"
бөлімінде есептелетін "ҰСН" алаңында көзделген
шығарылымдағы қысқа мерзімді ноталардың саны

Ескертпелер, түсініктемелер, шектеулер, айрықша шарттар
4

*

Үзінді кӛшірме алаңын толтыру міндеттілігі ("+" – міндетті, "-" – міндетті емес).

**

Барлық алаң автоматты толтырылады.
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Алаң егер көзделген бөлімде қысқа мерзімді ноталар
болмағанда толтырылмайды.

