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ТҤЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ
1.

2.

3.

4.

5.

№ 1 ӛзгерістер мен толықтырулар:
–

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілді (2010 жылғы 29 желтоқсандағы отырыстың № 11
хаттамасы);

–

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігімен 2011 жылғы 3 ақпанда келісілді;

–

2011 жылғы 23 ақпанда қолданысқа енгізілді.

№ 2 ӛзгерістер:
–

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілді (2011 жылғы 11 ақпандағы отырыстың № 1 хаттамасы);

–

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2011 жылғы 14 шілдеде
келісілді;

–

2011 жылғы 8 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.

№ 3 ӛзгерістер мен толықтырулар:
–

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілді (2011 жылғы 1 сәуірдегі отырыстың № 3 хаттамасы);

–

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2011 жылғы 14 шілдеде
келісілді;

–

2011 жылғы 8 тамыздан бастап қолданысқа енгізілді.

№ 4 ӛзгерістер мен толықтырулар:
–

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілді (2012 жылғы 7 мамырдағы отырыстың № 3 хаттамасы);

–

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 20 маусымда
келісілді;

–

2012 жылғы 16 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.

№ 5 ӛзгерістер:
–

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен бекітілді (Директорлар кеңесі мүшелерінің 2012 жылғы 22
мамырдағы сырттай дауыс беру № 5 хаттамасы (ж));

–

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен 2012 жылғы 22 маусымда
келісілді;

–

2012 жылғы 23 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Осы Қағида бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасы заңнамасына,
ISO 6166 "Бағалы қағаздар және оған қатысты қаржы құралдары – Бағалы қағаздарды
сәйкестендіру үшін халықаралық нӛмірлеу жүйесі (ISIN)"1 (бұдан әрі – ISO 6166
стандарты), ISO 10962 "Бағалы қағаздар және оған қатысты қаржы құралдары – Қаржы
құралдарын жіктеу (CFI коды)"2 (бұдан әрі – ISO 10962 стандарты) стандарттарына,
аталған стандарттарға берілген Ұлттық нӛмірлеу агенттігі қауымдастығының3 (бұдан
әрі – АННА) нұсқаулықтарына сәйкес әзірленді және "Бағалы қағаздар орталық
депозитарийі" акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Орталық депозитарий) бағалы
қағаздарға және басқа қаржы құралдарына халықаралық сәйкестендіргіштерді беруді,
ӛзгертуді және осындай сәйкестендіргіштердің күшін жою тәртібін анықтайды.
Орталық депозитарий Қазақстан Республикасында ұлттық нӛмірлеу агенттігінің (бұл
ISO 6166 стандартымен кӛзделген) функциясын жүзеге асыра отырып, бағалы
қағаздарға және басқа қаржы құралдарына халықаралық сәйкестендіргішті береді,
Орталық депозитарийдің АННА-мен 2011 жылғы 9 желтоқсандағы № 2 басқа
стандарттарына және ISIN кодтары бойынша қызмет кӛрсету деңгейіне қатысты ӛзара
түсіндіру туралы келісімнің негізінде АННА толыққанды мүшесі ретінде береді (осы
абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 7 мамырдағы
шешімімен өзгертілді).
Осы Қағида Орталық депозитарийдің Қағидалар жинағының құрамдас және ажырамас
бӛлігі болып табылады.
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап.

Негізгі ҧғымдар
1.

Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарға немесе басқа қаржы
құралдарына беретін халықаралық сәйкестендіргіштері (бұдан әрі –
халықалық сәйкестендіргіштер) болып, мыналар түсініледі:
1) бағалы қағаздарды халықаралық сәйкестендіру нӛмірі (ISIN4
коды);
2) қаржы құралдарының халықаралық коды (CFI5 коды).

1

2

3

4
5

International Standard ISO 6166 "Securities and related financial instruments – International securities
identification numbering system (ISIN)". iso.gost.ru сайтынан орыс тіліне стандарт тақырыбын аудару.
International Standard ISO 10962 "Securities and related financial instruments – Classification of
Financial Instruments (CFI code)". iso.gost.ru сайтынан орыс тіліне стандарт тақырыбын аудару.
Association of National Numbering Agencies Société Coopérative à responsabilité Limitée
(қысқартылған атау – Anna SC, жалпы қабылданған аббревиатура атаулары – ANNA), тіркелген
мекенжаймен Бельгия корольдігінің заңды тұлғасы: 6, avenue de Schiphol, 1140 Brussels, Belgium.
Ресми Интернет-сайт – www.anna-web.com.
International Securities Identification Number.
Classification of Financial Instruments.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

2.

Осы Қағиданың мақсатында:
1) бағалы қағаздар (қаржы құралдарының) атауы – бағалы
қағаздарды
шығарудың,
орналастырудың,
айналысқа
шығарудың және ӛтеудің (егер осы бағалы қағаздардың түрі
ӛтелетін болса) бір шарттарымен біріктірілген, сондай-ақ бірдей
белгілерге және деректемелерге ие бірдей барлық бағалы
қағаздардың (қаржы құралдарының) жабық жиынтығы деп
түсініледі;
2) сауда-саттықты ұйымдастырушы - Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жұмыс істейтін және осы Қағидаға сәйкес
Орталық депозитарий халықаралық сәйкестендіргіштерді
беретін (берген) түрлі және атаулы бағалы қағаздармен саудасаттықты жүргізуге уәкілетті қор биржасы деп түсініледі (осы
тармақша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің
2011 жылғы 1 сәуірдегі шешімімен өзгертілді);
3) депонент - депозитарлық қызметті жүзеге асырған кезде
Орталық депозитарийдің клиенті болып табылатын ұйым болып
түсініледі
(осы
тармақша
Орталық
депозитарийдің
Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 сәуірдегі шешімімен
енгізілді).

2-бап.

Халықаралық сәйкестендіргіштер берілетін бағалы қағаздар және
басқа қаржы қҧралдары
Орталық депозитарий мыналарға халықаралық сәйкестендіргіштерді
береді:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігі (бұдан әрі – Қаржы министрлігі)
шығарған барлық атаудағы мемлекеттік бағалы қағаздарына;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) шығарған
барлық атаудағы мемлекеттік бағалы қағаздарына;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан
Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған барлық
атаулардағы мемлекеттік бағалы қағаздарына;
4) бағалы қағаздардың эмитенттері ӛтініштерінің негізінде Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған осы баптың 1)–
3) тармақшаларында кӛрсетілген ӛзге бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

3-бап.

ISIN коды туралы жалпы ережелер
1.

ISIN коды "I" және "O"6 әрпінен басқа араб цифрларының және
латын алфавитінің бас әріптері пайдаланылған реттік он екі
символды білдіреді және түрлері ISO 6166 стандартына B
қосымшада кӛрсетілген бағалы қағаздардың және басқа қаржы
құралдарының
бірыңғай
қайталанбайтын
халықаралық
сәйкестендіргіштері үшін арналған.

2.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
қатысты:
1) осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) берілген
ISIN коды ерекше болып табылады, яғни кез келген басқа
атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) қатысты
пайдаланылмайды;
2) осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) берілген
ISIN коды осы атаудағы барлық бағалы қағаздары (қаржы
құралдары) үшін жалпы (сол бұрынғы) болып табылады.

3.

ISO 6166 стандартына сәйкес:
1) ISIN кодының бірінші-екінші позициясы болған символдар (сол
жақтан оңға) префикс – "KZ" символдарын құрайды (ISO 3166
"Елдің және оның бӛлімдерінің атауларын кӛрсету үшін кодтар"7
халықаралық стандартына сәйкес Қазақстан Республикасының
екі әріптік коды);
2) ISIN кодының үшінші-он бірінші позициясы болған символдар
(сол жақтан оңға) мазмұны осы Қағиданың
1–4қосымшаларымен анықталатын негізгі нӛмірді білдіреді;
3) ISIN кодының он екінші позициясы болған символ (сол жақтан
оңға) есептеу тәртібі осы Қағиданың 5-қосымшасында
кӛрсетілген бақылау цифрын білдіреді.

6
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4.

Осы Қағидаға 1-қосымша Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар
үшін ISIN кодтарының құрылымын және құрамын анықтайды (осы
тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011
жылғы 11 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

5.

Осы Қағидаға 2-қосымша Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес Ұлттық Банк шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар үшін
ISIN кодтарының құрылымын және құрамын анықтайды (осы
тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011
жылғы 11 ақпандағы шешімімен өзгертілді).

"1" және "0" цифрларын шатастырмау үшін.
International Standard ISO 3166 "Codes for the representatives of countries and their subdivisions".
iso.gost.ru сайтынан орыс тіліне стандарттың тақырыбын аудару.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

4-бап.

6.

Осы Қағидаға 3-қосымша Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары
шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар үшін ISIN кодтарының
құрылымын және құрамын анықтайды.

7.

Осы Қағидаға 4-қосымша Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес шығарылған бағалы қағаздардың және басқа қаржы
құралдарының, осы Қағиданың 2-бабының 1)–3) тармақшаларында
кӛрсетілгеннен ӛзге ISIN кодтарының құрылымы мен құрамын
анықтайды.

CFI коды туралы жалпы ережелер
1.

CFI коды латин алфавитінің баспа әріптері пайдаланылатын алты
символдың бірізділігін білдіреді және мыналар үшін арналған:
1) қаржы құралдарын бірыңғай халықаралық жіктеуге (қаржы
құралдарын шығарған кезде осы құралдардың эмитенттері
анықтайтын
сирек
ӛзгертілетін
қаржы
құралдарының
сипаттамаларының бірыңғай халықаралық белгілері);
2) ISO 10962 стандартымен белгіленген қаржы құралдарының
түрлеріне және олардың ерекше сипаттамаларына қатысты
біркелкі халықаралық терминология.

2.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
қатысты:
1) осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) берілген
CFI коды бірегей болып табылмайды, яғни басқа атаудағы
бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) қатысты пайдалануы
мүмкін;
2) осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) берілген
CFI коды осы атаудағы барлық бағалы қағаздары (қаржы
құралдары) үшін жалпы (бір) болып табылады (осы тармақша
Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1
сәуірдегі шешімімен өзгертілді);
3) бағалы қағаздарға ISIN коды берілгеннен кейін немесе осындай
берумен біруақытта осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы
құралдарына) CFI коды беріледі (осы тармақша Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 сәуірдегі
шешімімен енгізілді).

3.

Әртүрлі түрдегі қаржы құралдары үшін CFI кодтарының құрылымы
мен құрамы ISO 10962 стандартымен анықталды және анықтамалық
мақсаттарда осы Қағиданың 6-қосымшасында ішінара келтірілді.
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2-тарау. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СӘЙКЕСТЕНДІРГІШТЕРДІ
БЕРУ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ТӘРТІБІ
5-бап.

Халықаралық сәйкестендіргіштерді беру кезеңдері
1.

Орталық депозитарийдің қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға
(қаржы құралдарына) халықаралық сәйкестендіргіштерді беру
мынадай кезеңдерді қамтиды:
1) осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN
кодын және/немесе CFI кодын беру үшін негіздеменің туындау
фактісін осы Қағиданың 6-бабына сәйкес анықтау;
2) осы Қағиданың 1–6-қосымшаларына сәйкес осы атаудағы бағалы
қағаздары (қаржы құралдары) үшін ISIN кодын және/немесе CFI
кодын құрастыру;
3) осы тармақтың 2) тармақшасына сәйкес құрастырылған ISIN
кодының бірегейлігін тексеру және осы тексеру кері нәтиже
берген кезде осы Қағиданың 1–5-қосымшаларына сәйкес осы
атаудағы бағалы қағаздар (қаржы құралдары) үшін ISIN кодын
қайтадан құрастыру;
4) осы тармақтың 2) және 3) тармақшаларына сәйкес осы атаудағы
бағалы қағаздары (қаржы құралдары) үшін құрастырылған ISIN
кодын және/немесе CFI кодын берілген/ӛзгертілген/күші
жойылған халықаралық сәйкестендіргіштерді және онымен
байланысты ақпаратты (бұдан әрі – АДҚ) есепке алу үшін
арналған Орталық депозитарийдің арнайы деректер базасына
енгізу;
5) осы Қағиданың 7-қосымшасындағы нысандар бойынша осы
атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN кодын
беру туралы куәлікті ресімдеу және осы куәлікті олардың
эмитентіне
беру
және/немесе
осы
Қағиданың
8қосымшасындағы нысан бойынша осы атаудағы бағалы
қағаздарға (қаржы құралдарына) CFI кодын беру туралы куәлікті
ресімдеу және осы куәлікті Орталық депозитарийге осы
атаудағы бағалы қағаздарына (қаржы құралдарына) CFI кодын
беруге ӛтініш берген тұлғаға беру (осы абзац Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 сәуірдегі
шешімімен өзгертілді);
осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN
кодының және/немесе CFI кодының берілгені туралы саудасаттықты ұйымдастырушыға және Ұлттық Банкке хабарлау (осы
абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011
жылғы 1 сәуірдегі шешімімен өзгертілді);
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Орталық депозитарийдің Интернет-сайтында осы атаудағы
бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN кодының
және/немесе CFI кодының берілгендігі туралы ақпаратты
орналастыру (www.kacd.kz);
6) осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN
кодының және/немесе CFI кодының берілгендігі туралы
ақпаратты АННА осы ақпаратты АННА халықаралық деректер
қорына енгізу үшін және оны АННА қағидасына сәйкес кейіннен
пайдалану/тарату үшін беру.

6-бап.

2.

Осы баптың 1-тармағының 3) тармақшасында сипатталған кезең
ISIN құрастырылған кодының бірегейлігін тексерудің оң нәтижесін
алмайынша қажет болғанда бірнеше қайталауға жатады.

3.

Осы баптың 1-тармағының 4) тармақшасында сипатталған қандай да
бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) қатысты
кезеңді аяқтау оларға ISIN кодының және/немесе CFI кодының
берілгендігін білдіреді.

Халықаралық сәйкестендіргіштерді беру негіздері және тәртібі
1.

Орталық
депозитарий
сауда-саттықты
ұйымдастырушыдан
қабылдаған осы атаудағы бағалы қағаздарды шығару туралы
мәліметтердің негізінде Қаржы министрлігі шығарған қандай да бір
атаудағы
мемлекеттік
бағалы
қағаздарға
халықаралық
сәйкестендіргіштерді Орталық депозитарий береді (осы баптың 3тармағымен белгіленгендерді қоспағанда).
Кӛрсетілген мәліметтерді ұсыну нысаны, мерзімдері және тәртібі
уәкілетті
лауазымды
тұлғалардың
немесе
сауда-саттықты
ұйымдастырушының және Орталық депозитарийдің ӛзара келісімі
бойынша анықталады.
Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздарға
халықаралық сәйкестендіргіштерді беруді Орталық депозитарий осы
Қағиданың 5 және 7-баптарына, осы Қағиданың 1, 5 және 6қосымшаларына сәйкес жүзеге асырады.

2.

Орталық депозитарийдің Ұлттық Банктен қабылдаған осы атаудағы
бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтердің негізінде Ұлттық
Банк шығарған қандай да бір атаудағы мемлекеттік бағалы
қағаздарға Орталық депозитарий халықаралық сәйкестендіргіштерді
береді (осы баптың 3-тармағымен белгіленгендерді қоспағанда).
Кӛрсетілген мәліметтерді ұсыну нысаны, мерзімдері және тәртібі
уәкілетті
лауазымды
тұлғалардың
немесе
Ұлттық
Банк
органдарының және Орталық депозитарийдің ӛзара келісімі
бойынша анықталады.
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Ұлттық Банк шығарған қандай да бір атаудағы мемлекеттік бағалы
қағаздарға халықаралық сәйкестендіргіштерді беру Орталық
депозитарий осы Қағиданың 5 және 7-баптарына, осы Қағидаға 2, 5
және 6-қосымшаларға сәйкес жүзеге асырылады.
3.

Орталық депозитарийдің Қаржы министрлігінен немесе саудасаттықты ұйымдастырушыдан алған тиісінше жазбаша сұратуының
(еркін нысанда) негізінде айналыста болған және Қаржы министрлігі
шығарған қандай да бір атаудағы мемлекеттік бағалы қағаздарға
Орталық депозитарий халықаралық сәйкестендіргіштерді береді.
Орталық депозитарийдің Ұлттық Банктен алған тиісінше жазбаша
сұратуының (еркін нысанда) негізінде айналыста болған және
Ұлттық Банк шығарған қандай да бір атаудағы мемлекеттік бағалы
қағаздарға Орталық депозитарий халықаралық сәйкестендіргіштерді
береді.

4.

Орталық депозитарийдің жергілікті атқарушы органнан қабылдаған
осы атаудағы бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтердің
негізінде Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының
жергілікті атқарушы орган шығарған қандай да бір атаудағы
мемлекеттік бағалы қағаздарға халықаралық сәйкестендіргіштерді
береді.
Кӛрсетілген мәліметтерді ұсыну нысанын, мерзімдерін және тәртібін
бағалы қағаздарға және басқа қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру жӛніндегі функцияны жүзеге асыратын
Орталық депозитарийдің бӛлімшесіне жетекшілік ететін Орталық
депозитарийдің Басқарма мүшесі анықтайды.
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары
шығарған
мемлекеттік
бағалы
қағаздарға
халықаралық
сәйкестендіргіштерді беруді Орталық депозитарий осы Қағиданың 5
және 7-баптарына, осы Қағидаға 3, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес
жүзеге асырады.

5.

Орталық
депозитарий
қабылдаған
осы
Қағиданың
9қосымшасындағы нысан бойынша олардың эмитентінің ӛтінішінің
негізінде қандай да бір атаудағы мемлекеттік емес бағалы қағаздарға
(қаржы құралдарына) Орталық депозитарий ISIN кодын береді, осы
Қағиданың
10-қосымшасымен
белгіленген
тізбе бойынша
құжаттарды қоса беруі тиіс.
Мемлекеттік емес бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN
кодын беруді Орталық депозитарий осы Қағиданың 5 және 7баптарына, осы Қағиданың 4 және 5-қосымшаларына сәйкес жүзеге
асырады.

6.

Орталық депозитарий қандай да бір атаудағы мемлекеттік емес
бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) CFI кодын Орталық
депозитарий қабылдаған осы Қағиданың 9-қосымшасындағы нысан
бойынша эмитенттің, сауда-саттықты ұйымдастырушының немесе
депоненттің ӛтінішінің негізінде береді, ӛтінішке осы Қағиданың 109
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қосымшасымен белгіленген тізбе бойынша құжаттар қоса берілуі
тиіс (осы абзац Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің
2011 жылғы 1 сәуірдегі шешімімен толықтырылды).
Мемлекеттік емес бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) CFI
кодын беруді Орталық депозитарий осы Қағиданың 6-қосымшасына,
осы Қағиданың 5 және 7-баптарына сәйкес Орталық депозитарий
жүзеге асырады.
7.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN
кодын және/немесе CFI кодын беру үшін негіздемелердің туындау
фактісі келесілер болып табылады:
1) осы баптың 1, 2 немесе 4-тармағына сәйкес Орталық
депозитарийге берілген мәліметтерді тиісінше осы баптың 1, 2
немесе 4-тармағына сәйкес белгіленген ұсыну нысаны,
мерзімдері және тәртібіне сәйкестігіне тексерудің оң
нәтижелерін алу фактісі;
2) осы баптың 5 немесе 6-тармағына сәйкес Орталық
депозитарийге ұсынылған Орталық депозитарийге ұсынылған
ӛтінішті және оған қоса берілетін құжаттарды Орталық
депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида" деген
ішкі құжатына сәйкес бағалы қағаздарына және басқа қаржы
құралдарына халықаралық сәйкестендіргіштерді беру жӛніндегі
Орталық депозитарийдің қызметін тӛлеу шартымен осы
Қағидаға 9 және 10-қосымшаларына сәйкестігіне тексерудің оң
нәтижелерін
алу
фактісі
(осы
тармақша
Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 22
мамырдағы шешімімен өзгертілді).

7-бап.

Халықаралық сәйкестендіргіштерді беру мерзімдері
1.

Орталық депозитарий осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы
құралдарына) ISIN кодын беру үшін негіздемелердің туындау фактісі
күнінен бастап келесі жұмыс күнінен кешіктірмей қандай да бір
атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN кодын береді.

2.

Орталық депозитарий осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы
құралдарына) CFI кодын беру үшін негіздемелердің туындау фактісі
күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей қандай да бір
атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) CFI кодын береді.
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3-тарау. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СӘЙКЕСТЕНДІРГІШТЕРДІ
ӚЗГЕРТУ ЖӘНЕ КҤШІН ЖОЮ
8-бап.

ISIN кодын ӛзгерту және кҥшін жою
1.

Орталық депозитарийдің бұрын қандай да бір атаудағы бағалы
қағаздарға (қаржы құралдарына) берген ISIN коды ӛзгертілуге
жатпайды.

2.

Орталық депозитарий бұрын ISIN коды берілген қандай да бір
атаудағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздарына қатысты АДҚ-ға олардың эмитентінен, Ұлттық Банктен
немесе сауда-саттықты ұйымдастырушыдан АДҚ-ға бұрын есептелген
осы атаудағы бағалы қағаздар (қаржы құралдары) және олардың
эмитенті туралы ақпараттың ӛзгергені туралы мәліметтерді алған
жағдайда, осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
қатысты ӛзгерістерді енгізеді (осы тармақ Орталық депозитарийдің
Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 сәуірдегі шешімімен
өзгертілді).

3.

ISIN коды бұрын берілген қандай да бір атаудағы мемлекеттік емес
бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) қатысты Орталық
депозитарий АДҚ-ға бұрын есептелген осы атаудағы бағалы
қағаздар (қаржы құралдары) және олардың эмитенті туралы
ақпараттың ӛзгергені туралы ӛтінішті олардың эмитентінен алған
жағдайда осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
қатысты ӛзгерістерді АДҚ-ға енгізеді.
Аталған ӛтініш осы Қағидаға 11-қосымшадағы нысан бойынша
жасалады және оған осы Қағиданың 6-бабының 5-тармағына сәйкес
Орталық депозитарийге бұрын берілгеннен ерекшеленетін осы
Қағидаға 10-қосымшамен белгіленген тізбе бойынша құжаттар қоса
берілуі тиіс.

4.

Орталық депозитарий қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға
(қаржы құралдарына) бұрын берілген ISIN кодының күшін жояды
және АДҚ-ға азаматтық құқықтардың объектілері ретінде олардың
қызметі тоқтаған жағдайда осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы
құралдарына) қатысты тиісінше ӛзгерістерді АДҚ-ға енгізеді.

5.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
және/немесе қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы
құралдарына) бұрын берілген ISIN кодының күшін жоюға қатысты
АДҚ-ға ӛзгерістер енгізген кезде, Орталық депозитарий:
1) бұл туралы осы атаудағы бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) эмитентіне туралы хабарлайды (осы тармақша
Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1
сәуірдегі және 2012 жылғы 7 мамырдағы шешімдерімен
өзгертілді);
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2) бұл туралы Орталық депозитарийдің
ақпаратты орналастырады;

Интернет-сайтында

3) бұл туралы ақпаратты АННА осы ақпаратты АННА
халықаралық деректер қорына енгізу үшін және оны АННА
қағидасына сәйкес кейіннен пайдалану/тарату үшін беру.
9-бап.

CFI кодын ӛзгерту және кҥшін жою
1.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
Орталық депозитарийдің бұрын берген CFI коды осы атаудағы
бағалы қағаздардың (қаржы құралдарының) сипаттамалары ӛзгерген
жағдайда ӛзгертілуі мүмкін, бұл осы Қағидаға және оның ISO 10962
сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында осы кодты ӛзгерту
қажеттілігін тудырады.

2.

Орталық депозитарий қандай да бір атаудағы Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарына бұрын берілген
CFI кодын ӛзгертеді және АДҚ-ға эмитенттен, Ұлттық Банктен
немесе сауда-саттықты ұйымдастырушының осы атаудағы бағалы
қағаздар (қаржы құралдары) және олардың АДҚ-да бұрын
есептелген және осы кодты құрастыру үшін бұрын пайдаланылған
эмитент туралы ақпараттың ӛзгергені туралы мәліметтерді енгізеді
(осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011
жылғы 1 сәуірдегі шешімімен өзгертілді).

3.

Орталық депозитарий қандай да бір атаудағы мемлекеттік емес
бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) бұрын берілген CFI кодын
ӛзгертеді және эмитенттен, сауда-саттықты ұйымдастырушыдан
немесе депоненттен осы атаудағы бағалы қағаздар (қаржы
құралдары) туралы және осы кодты құрастыру үшін бұрын
пайдаланылған және АДҚ-да бұрын есептелген олардың эмитенті
туралы ақпараттың ӛзгергені туралы ӛтінішті алған жағдайда осы
атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) қатысты
ӛзгерістерді АДҚ-ға енгізеді (осы абзац Орталық депозитарийдің
Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 сәуірдегі шешімімен
толықтырылды).
Кӛрсетілген ӛтініш осы Қағидаға 11-қосымшадағы нысан бойынша
жасалады және оған осы Қағиданың 6-бабының 6-тармағына сәйкес
Орталық депозитарийге бұрын ұсынылған Қағидадан ерекшеленетін
осы Қағиданың 10-қосымшасымен белгіленген тізбе бойынша
құжаттар қоса берілуі тиіс.

4.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
бұрын берілген CFI кодын ӛзгертпей, Орталық депозитарий АДҚ-ға
эмитенттен,
сауда-саттықты
ұйымдастырушыдан
немесе
депоненттен осы кодты құрастыру үшін пайдаланылмаған, бірақ
АДҚ-да ескерілген олардың эмитенті және осы атаудағы бағалы
қағаздар (қаржы құралдары) туралы ақпараттың ӛзгергені туралы
ӛтінішті алған жағдайда осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы
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құралдарына) қатысты АДҚ-ға енгізеді (осы абзац Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 сәуірдегі
шешімімен толықтырылды).
Аталған ӛтініш осы Қағидаға 11-қосымшадағы нысан бойынша
жасалады және оған осы Қағиданың 6-бабының 6-тармағына сәйкес
Орталық депозитарийге бұрын берілгеннен ерекшеленетін осы
Қағидаға 10-қосымшамен белгіленген тізбе бойынша құжаттар қоса
берілуі тиіс.
5.

Орталық депозитарий қандай бір атаудағы бағалы қағаздарына
(қаржы құралдарына) бұрын берілген CFI кодының күшін жояды
және АДҚ-ға азаматтық құқықтардың объектілері ретінде олар
қызметін тоқтатқан жағдайда осы атаудағы бағалы қағаздарға
(қаржы құралдарына) қатысты тиісінше ӛзгерістерді енгізеді.

6.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
бұрын берілген CFI коды ӛзгерген немесе күші жойылған жағдайда
және/немесе қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы
құралдарына) қатысты АДҚ-ға ӛзгерістер енгізілген жағдайда,
Орталық депозитарий:
1) бұл туралы осы атаудағы бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
эмитентін,
Ұлттық
Банкті
және
сауда-саттықты
ұйымдастырушыны хабарлайды (осы баптың 7-тармағымен
белгіленген ерекшеліктерді ескеріп) (осы тармақша Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 сәуірдегі
шешімімен өзгертілді);
1-1) (егер қандай да бір депонент берген ӛтініш негізінде осы
атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) бұрын
берілген CFI кодын Орталық депозитарий ӛзгерткен және/немесе
осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) қатысты
ӛзгерістерді АДҚ-ға енгізген жағдайда) осы туралы аталған
депонентке хабарлайды (осы баптың 7-тармағымен белгіленген
ерекшеліктерді
ескеріп)
(осы
тармақша
Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1 сәуірдегі
шешімімен енгізілді);
2) бұл туралы ақпаратты Орталық депозитарийдің Интернетсайтында орналастырады;
3) бұл туралы ақпаратты АННА-ға осы ақпаратты АННА
халықаралық деректер базасына енгізу және оны АННА
қағидаларына сәйкес кейіннен пайдалану/тарату үшін ақпаратты
береді.
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7.

Қандай да бір атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына)
бұрын берген CFI коды ӛзгерген кезде, Орталық депозитарий:
1) осы Қағиданың 8-қосымшасындағы нысан бойынша осы
атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) CFI кодының
берілгені туралы жаңа куәлікті ресімдейді;
2) осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) CFI
кодының берілгендігі туралы жаңа куәлікті ӛтінішті берген
тұлғаға береді, осы ӛтініштің негізінде Орталық депозитарий
осы атаудағы бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) бұрын
берілген CFI кодын ӛзгертті;
3) Орталық депозитарийдің Интернет-сайтында осы атаудағы
бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) CFI кодының берілгені
туралы бұрын берілген барлық куәліктің жарамсыз болып
табылатындығы туралы ақпаратты орналастырады.
(Осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011
жылғы 1 сәуірдегі шешімімен өзгертілді).
4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

10-бап

10-1-бап.

Орталық депозитарийдің қызметін тӛлеу.
Орталық депозитарийдің жауапкершілігін шектеу
1.

Орталық депозитарийдің ISIN және CFI кодтарына қатысты қызметі
Орталық депозитарийдің "Тарифтер мен алымдар туралы қағида"
атты ішкі құжатына сәйкес тӛленеді (осы тармақ Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 22 мамырдағы
шешімімен өзгертілді).

2.

Орталық депозитарий халықаралық сәйкестендіргіштерді берумен,
ӛзгертумен және күшін жоюмен және онымен байланысты ақпаратты
таратумен байланысты мүліктегі кез келген нақты шығын, залал
немесе жоғалған пайда үшін жауапкершілік алмайды.

Орнын басатын нӛмірлеу агенттігі
Егер қандай да себептер бойынша Орталық депозитарий Қазақстан
Республикасында ұлттық нӛмірлеу агенттігінің функцияларын жүзеге
асыруға қабілетті болмаған жағдайда, бұл функциялар АННА
қағидасына сәйкес орнын басатын нӛмірлеу агенттігіне берілуі тиіс.
Қазақстан Республикасы үшін орнын басатын нӛмірлеу агенттігі болып
"Ұлттық есеп айырысу депозитарийі" ЖАҚ банктік емес кредиттік
ұйымы болып табылады (Ресей Федерациясы). Орталық депозитарийдің
осы ұйыммен ӛзара қатынастары Қазақстан Республикасы үшін орнын
басатын нӛмірлеу агенттігі ретінде тиісінше шартпен реттеледі.

14

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

(Осы бап Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 7 мамырдағы
шешімімен енгізілді).
11-бап.

Осы Қағиданы қолдану ерекшелігі
1.

Реттеу тәртібі осы Қағидамен анықталмаған мәселелер Қазақстан
Республикасының
заңнамасына,
Қазақстан
Республикасы
ратификациялаған халықаралық шарттарға, ISO 6166 және 10962
стандарттарына,
аталған
стандарттарға
берілген
АННА
нұсқаулықтарына, ISIN кодтары және 2011 жылғы 9 желтоқсандағы
№ 2 басқа стандарттар бойынша қызмет кӛрсету деңгейіне қатысты
ӛзара түсіністік туралы АННА-мен жасалған Орталық депозитарий
Келісіміне сәйкес шешілуге жатады (осы тармақ Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 7 мамырдағы
шешімімен өзгертілді).

2.

Орталық депозитарий Қазақстан Республикасы заңнамасының,
Қазақстан
Республикасы
ратификациялаған
халықаралық
шарттардың, ISO 6166 және 10962 стандарттарының, аталған
стандарттарға берілген АННА нұсқаулықтарының, осы Қағида
қолданысқа енгізілгеннен кейін жазылған, осы нормалардың
Қағидада
қаншалықты
кӛрсетілгеніне
қатыссыз
АННА
қағидаларының нормаларын басшылыққа алуға міндеттенеді (осы
тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2012
жылғы 7 мамырдағы шешімімен өзгертілді және толықтырылды).

Президент

Б.Х. Капышев
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына 1-қосымша
(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 11
ақпандағы шешімімен өзгертілді).
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар ҥшін ISIN
кодтарының

ҚҦРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚҦРАМЫ

Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

1–2

KZ

ISO 3166 халықаралық стандартқа сәйкес Қазақстан
Республикасының екі әріптік коды

3

K

Эмитентті белгілеу – Қазақстан Республикасы Қаржы
министрлігі

4

1

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қысқа мерзімді
қазынашылық міндеттемелері (МЕККАМ)8

2

Қазақстан Республикасы мемлекеттік орта мерзімді
қазынашылық
міндеттемелері
(МЕОКАМ)8
және
Қазақстан Республикасы мемлекеттік ішкі заемының
ұлттық жинақ облигациялары (НСО)9

3

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қысқа мерзімді
қазынашылық валюталық міндеттемелері (МЕКАВМ)10

4

Қазақстан Республикасы мемлекеттік орта мерзімді
қазынашылық валюталық міндеттемелері (МЕОКАВМ)11

8

9

10

Тҥсіндірмелер

Қара. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 3 сәуірдегі № 466 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру,
айналысқа жіберу, қызмет кӛрсету қағидасы.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 21 мамырдағы № 619 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы мемлекеттік ішкі займының ұлттық жинақ облигацияларын шығару,
айналысқа қосу және ӛтеу шарттары туралы Ережені қараңыз.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 9 сәуірдегі № 398 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасының айналыс мерзімі үш, алты, тоғыз және он екі ай мемлекеттік қысқа
мерзімді қазынашылық валюталық міндеттемелерін шығарудың, айналысының және ӛтеудің
ережесін қараңыз.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

11

12

13

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

Тҥсіндірмелер

9

Мемлекеттік
арнайы
ӛтемақылық
12
облигациялары (МАОКО)

қазынашылық

А

Қазақстан Республикасы мемлекеттік ұзақ мерзімді
жинақ қазынашылық міндеттемелері (МЕУЖКАМ)8

В

Қазақстан Республикасы мемлекеттік ұзақ мерзімді
индекстелген қазынашылық міндеттемелері (МУИКАМ)8

С

Қазақстан Республикасы мемлекеттік орта мерзімді
индекстелген қазынашылық міндеттемелері (МОИКАМ)8

D

Қазақстан Республикасы мемлекеттік ұзақ мерзімді
қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ)8

N

Қазақстан Республикасы мемлекеттік арнайы орта
мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МАОКАМ)8

5–11

0000001–
9999999

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі шығарған
бағалы қағаздардың әрбір түрі үшін Орталық
депозитарий пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес реттік
нӛмірі

12

0–9

Бақылау цифры13

Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 18 сәуірдегі № 597 қаулысымен бекітілген Қазақстан
Республикасының
айналыс
мерзімі
бір
жыл
және
одан
артық
мемлекеттік
орта
мерзімді
қазынашылық
валюталық
міндеттемелерін
шығарудың, орналастырудың, олардың айналысының, ӛтеудің және оларға қызмет кӛрсетудің
ережесін қараңыз.
Қазақстан Республикасы Үкiметінiң 2002 жылғы 28 желтоқсандағы № 1406 қаулысымен бекітілген
Мемлекеттік арнаулы ӛтем қазынашылық облигацияларын шығару, орналастыру, айналысқа қосу,
қызмет кӛрсету және оларды ӛтеу ережесін қараңыз.
Осы Қағидаға 5-қосымшаны қараңыз.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына 2-қосымша
(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 11
ақпандағы шешімімен өзгертілді).
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ҧлттық
Банкі шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар ҥшін ISIN кодтарының

ҚҦРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚҦРАМЫ

Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

1–2

KZ

ISO 3166 халықаралық стандартқа сәйкес Қазақстан
Республикасының екі әріптік коды

3

W

Эмитентті белгілеу – Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі

4

1

Қазақстан Республикасы
мерзімді ноттары14

X

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басқа түрдегі
бағалы қағаздары

14

15

5–11

0000001–
9999999

12

0–9

Тҥсіндірмелер

Ұлттық

Банкінің

қысқа

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі шығарған бағалы
қағаздардың әрбір түрі үшін Орталық депозитарий
пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес реттік нӛмірі
Бақылау цифры15

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 15 қыркүйектегі № 108
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттарын
шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және ӛтеу қағидасын қараңыз.
Осы Қағидаға 5-қосымшаны қараңыз.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына 3-қосымша
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының
жергілікті атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар ҥшін
ISIN кодтарының

ҚҦРЫЛЫМЫ МЕН ҚҦРАМЫ

Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

1–2

KZ

3

Z

Эмитентті белгілеу – Астана қаласының жергілікті
атқарушы органы

A

Эмитентті белгілеу – Алматы қаласының жергілікті
атқарушы органы

E

Жергілікті атқарушы органның орта мерзімді бағалы
қағаздары16

F

Жергілікті атқарушы органның ұзақ мерзімді бағалы
қағаздары16

G

Жергілікті атқарушы органның орта мерзімді
индекстелген бағалы қағаздары16

H

Жергілікті
атқарушы
органның
индекстелген бағалы қағаздары16

4

16

17

5–11

0000001–
9999999

12

0–9

Тҥсіндірмелер

ISO 3166 халықаралық стандартқа сәйкес Қазақстан
Республикасының екі әріпті коды

ұзақ

мерзімді

Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы
органдары шығарған бағалы қағаздардың әрбір түрі үшін
Орталық депозитарий пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес
реттік нӛмірі (әрбір эмитент бойынша жеке)
Бақылау цифры17

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 2 қазандағы № 1520 қаулысымен бекітілген
республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органының ішкі нарықта
айналысқа жіберу үшін бағалы қағаздар шығару қағидаларын қараңыз.
Осы Қағидаға 5-қосымшаны қараңыз.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына
4-қосымша
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған мемлекеттік емес
бағалы қағаздар ҥшін ISIN кодтарының

ҚҦРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚҦРАМЫ
1-бӛлім. АКЦИЯЛАР

Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

1–2

KZ

3

1

Бағалы қағаздар түрін белгілеу ("акция")

4

C

Жай акция

P

Артықшылықты акция

18

5–11

0000001–
9999999

12

0–9

Тҥсіндірмелер

ISO 3166 халықаралық стандартқа сәйкес Қазақстан
Республикасының екі әріпті коды

Орталық депозитарийдің акциялар үшін пайдаланатын
нӛмірлеуіне сәйкес реттік нӛмірі (эмитенттің
қатысынсыз )
Бақылау цифры18

Осы Қағидаға 5-қосымшаны қараңыз.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

2-бӛлік. ОБЛИГАЦИЯЛАР

Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

1–2

KZ

3

2

Бағалы қағаздар ("облигация") түрін белгілеу

4

С

Эмитент – акционерлік қоғам

P

Эмитент – шаруашылық серіктестік

E

Эмитент – мемлекеттік кәсіпорын

D

Жоғарыда кӛрсетілгеннен басқа ұйымдастыру-құқықтық
нысандағы эмитент

5–11

0000001–
9999999

Орталық депозитарий облигациялар үшін пайдаланатын
нӛмірлеуге сәйкес реттік нӛмірі (эмитенттен қатыссыз)

12

0–9

Тҥсіндірмелер

ISO 3166 халықаралық стандартқа сәйкес Қазақстан
Республикасының екі әріптік коды

Бақылау цифры18

3-бӛлік. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПАЙ ҚОРЛАРЫНЫҢ ПАЙЛАРЫ

Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

1–2

KZ

ISO 3166 халықаралық стандартына сәйкес Қазақстан
Республикасының екі әріптік коды

3–4

PF

Бағалы қағаздар ("инвестициялық пай қорының
пайлары") түрін белгілеу

5–11

0000001–
9999999

12

0–9

Тҥсіндірмелер

Инвестициялық пай қорларының пайлары үшін Орталық
депозитарий пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес реттік
нӛмірі (инвестициялық пай қорының басқарушы
компаниясынан қатыссыз)
Бақылау цифры18
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

4-бӛлік. БАНКТІК ДЕПОЗИТТІК СЕРТИФИКАТТАР

Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

1–2

KZ

ISO 3166 халықаралық стандартына сәйкес Қазақстан
Республикасының екі әріптік коды

3–4

DC

Бағалы қағаздар ("банктік депозиттік сертификат") түрін
белгілеу

5–11

0000001–
9999999

12

0–9

Комментарий

Банктік депозиттік сертификаттар үшін Орталық
депозитарий пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес реттік
нӛмірі (эмитенттен қатыссыз)
Бақылау цифры18

5-бӛлік. ИСЛАМ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ
Позиция /
позициялар
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ
(позициялардағы
қолжетімді
символдар)

1–2

KZ

3

3

Бағалы қағаздардың ("ислам жалдау сертификаты") түрін
белгілеу

4

Бағалы қағаздардың ("исламдық қатысу сертификаты")
түрін белгілеу

C

Эмитент – акционерлік қоғам

P

Эмитент – жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

4
5–11

0000001–
9999999

12

0–9

Тҥсіндірмелер

ISO 3166 халықаралық стандартына сәйкес Қазақстан
Республикасының екі әріптік коды

Ислам бағалы қағаздары үшін Орталық депозитарий
пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес реттік нӛмірі
(эмитенттен қатыссыз)
Бақылау цифры18
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына
5-қосымша
ISIN кодының бақылау цифрын есептеу
ТӘРТІБІ
1-қадам.
Префикстің барлық әріптік символдары және ISIN кодының базалық нӛмірі тӛменде
келтірілген кестеге сәйкес сандармен ауыстырылады; префикстің цифрлық
символдары және ISIN кодының базалық нӛмірі ӛзгеріссіз қалады.
2-қадам.
1 қадамды орындау нәтижесінде алған сандық қатарда шот бойынша әрбір тақ жеке
цифр (оң жақтан солға бастап) соның ішінде және 2-ге кӛбейтіледі.
3-қадам.
2 қадамды орындау нәтижесінде алған сандық қатарда барлық жеке цифрлар
жинақталады, соның ішінде 2 қадамға екі еселенуге жатпайды.
4-қадам.
Егер 3 қадамды орындау нәтижесінде алған сома нӛлге аяқталады, онда бақылау
цифры "0" болып табылады.
Егер 3 қадамды орындау нәтижесінде алған сома нӛлге аяқталмаса, онда бақылау
цифры осы сомадан асатын және он еселі санға жақын осы сомадан есептеу нәтижесі
болып табылады.
Әріптік символдарды санға аудару кестесі
Әріп

Сан

Әріп

Сан

Әріп

Сан

Әріп

Сан

А

10

G

16

N

23

U

30

B

11

H

17

P

25

V

31

C

12

J

19

Q

26

W

32

D

13

K

20

R

27

X

33

E

14

L

21

S

28

Y

34

F

15

M

22

T

29

Z

35
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

ISIN кодының бақылау цифрын есептеу мысалы
ISIN акциясының коды (он екінші позицияға бақылау цифрынсыз):
KZ1C0000125
1-қадам.Әріптік символдарды сандармен ауыстыру:
20 35 1 12 0 0 0 0 1 2 5
2-қадам. Тақ (оң жақтан солға) цифрды екі есеге арттыру.
Бастапқы сандық қатар (екі еселенетін цифрлардың асты сызылған):
20351120000125
Алынған сандық қатар (екі еселеу нәтижесінде алынған санның асты
сызылады):
2 0 3 10 1 2 2 0 0 0 0 2 2 10
3-қадам.

Алынған цифрлық қатардың цифрларын жинақтау:
2+0+3+1+0+1+2+2+0+0+0+0+2+2+1+0 = 16

4-қадам.

Бақылау цифрларын анықтау.

3 қадамды орындау нәтижесінде алған сома нӛлге аяқталмайды, онда осы
сомадан асатын және он еселі санға жақын анықтауы тиіс. 16-ға тең сома үшін
осындай сан 20 болып табылады.
Бақылау цифры 4 = 20–16.
ISIN акцияларының толық коды:
KZ1C00001254

24

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына 6-қосымша

ҚҦРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ ҚҦРАМЫ
әртҥрлі тҥрдегі қаржы қҧралдары ҥшін CFI кодтары
(Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылатын бағалы
қағаздарға қолданылатын ISO 10962 стандартын қысқаша таныстыруды
баяндау)
1-бӛлік. ҤЛЕСТІК ҚАРЖЫ ҚҦРАЛДАРЫ
Позиция
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ19

1

E

Қаржы құралдарының санатын белгілеу ("үлестік қаржы
құралы")

2

S

Жай акция

P

Артықшылықты акция

C

Айырбасталатын акция

F

Артықшылықты айырбасталатын акция

U

Инвестициялық пай қорының пайлары

M

Жоғарыда аталғаннан ӛзге түрдегі үлестік қаржы құралы

19

Тҥсіндірмелер

Егер қаржы құралына кӛзделген сипаттамалардың бірін де қолдану мүмкін болмаса CFI кодының
2–6 позициясы "X" символдармен толтырылады.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Позиция
(сол
жақтан
оңға)

3

Позициядағы
қолжетімді
символ19

Тҥсіндірмелер

Акциялар үшін
V

"Бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша дауыс беру
құқығымен

N

Дауыс беру құқығынсыз

R

Дауыстың шектелген құқығымен (бір акция бойынша бір
дауыстан аздау пайдалану мүмкіндігімен)

E

Дауыстың кеңейтілген құқығымен (бір акция бойынша бір
дауыстан кӛптеу пайдалану құқығымен )

Инвестициялық пай қорларының пайлары үшін

4

C

Пайлары ӛтелуге жатпайтын жабық инвестициялық пай қоры

O

Ашық немесе аралық инвестициялық пай қоры

Жай және айырбасталатын акциялар үшін
T

Шектеулермен (меншік құқығы немесе иеліктен айыру
белгілі бір жағдайда жүзеге асырылады)

U

Шектеулерсіз (меншік құқығы немесе иеліктен айыру сӛзсіз
іске асырылады)

Артықшылықты және артықшылықты айырбасталатын акциялар үшін
R

Ӛтелетін (ӛтелуге жататын)

E

Ұзартылатын (ӛтеу мерзімін ұзарту құқығымен)

T

Ӛтелетін/ұзартылатын

Инвестициялық пай қорларының пайлары үшін
I

Кірістік инвестициялық пай қоры (кірістерді алуға және
бӛлуге стратегиялық бағытталған инвестициялық пай қоры)

G

Ӛсімнің инвестициялық пай қоры (кірістерді қайта
инвестициялау есебінен активтердің құнының ӛсуіне
стратегиялық бағытталған инвестициялық пай қоры)

M

Кірістері ішінара бӛлінетін, ішінара қайта инвестициялайтын
аралас инвестициялық пай қоры

26

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Позиция
(сол
жақтан
оңға)

5

Позициядағы
қолжетімді
символ19

Тҥсіндірмелер

Жай акциялар үшін
O

Тӛленбеген акциялар

P

Ішінара тӛленген акциялар

F

Толық тӛленген акциялар

Артықшылықты, айырбасталатын және артықшылықты айырбасталатын
акциялар үшін
F

Дивидендтің тіркелген мӛлшерімен

C

Дивидендтің жинақталатын тіркелген мӛлшерімен

P

Акционерлік қоғамның
қосымша дивидендпен

Q

Акционерлік қоғамның таза кірісіне қатысу есебінен
қосымша дивидендпен

A

Ӛзгермелі (ауыспалы) ставка бойынша дивидендпен

N

Жай акция бойынша дивидендке ұқсас дивидендпен

таза

кірісіне

қатысу

есебінен

Инвестициялық пай қорларының пайлары үшін (қор активтерінің құрамы
бойынша)

6

R

Жылжымайтын мүлік

S

Бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары

M

Аралас активтер

C

Тауарлар

D

Туынды құралдар

B

Мәлімдеуші бағалы қағаз

R

Атаулы бағалы қағаз

N

Мәлімдеуші/атаулы бағалы қағаз

Z

Мәлімдеуші депозитарлық қолхат

A

Атаулы депозитарлық қолхат

27

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

2-бӛлік. БОРЫШТЫҚ ҚАРЖЫ ҚҦРАЛДАРЫ
Позиция
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ19

1

D

Қаржы құралдарының санатын белгілеу ("борыштық қаржы
құралы")

2

B

Облигация

C

Айырбасталатын облигация

W

Варрантпен облигация

T

Орта мерзімді борыштық міндеттеме

Y

Ақша нарығының құралы (қысқа мерзімді борыштық
міндеттеме)

M

Жоғарыда кӛрсетілгеннен ӛзге түрдегі борыштық қаржы
құралы

F

Тіркелген сыйақы ставкасымен

Z

Нӛлдік купонмен немесе дисконтпен

V

Ӛзгермелі (ауыспалы) сыйақы ставкасымен

T

Мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз етілген

G

Үшінші тұлғаның кепілімен қамтамасыз етілген (мемлекетті
қоспағанда)

S

Кепілмен қамтамасыз етілген

U

Қамтамасыз етілмеген

3

4

Тҥсіндірмелер
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Позиция
(сол
жақтан
оңға)

Позициядағы
қолжетімді
символ19
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F

Тіркелген ӛтеу күнімен

G

Ӛтемнің белгіленген күнімен және "call" опционымен
(эмитенттің мерзімінен бұрын ӛтеу құқығымен)

C

Ӛтемнің белгіленген күнімен және "put" опционымен
(ұстаушының мерзімінен бұрын ӛтеуін талап ету құқығымен)

D

Ӛтемнің белгіленген күнімен және "call" мен "put"
опциондарымен

A

Ӛтемнің белгіленген күнімен және амортизациясымен

B

Ӛтемнің белгіленген күнінің амортизациясымен және "call"
опционымен

T

Ӛтемнің белгіленген күнімен, амортизациясымен
және "put" опционымен

L

Ӛтемнің белгіленген күнімен, амортизациясымен
және "call" мен "put" опциондарымен

P

Мерзімсіз

Q

"call" опционымен мерзімсіз

B

Ұсынбалы бағалы қағаз

R

Атаулы бағалы қағаз

N

Ұсынбалы/атаулы бағалы қағаз

Z

Ұсынбалы депозитарлық қолхат

A

Атаулы депозитарлық қолхат

6

Тҥсіндірмелер
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына
7-қосымша

КУӘЛІК № _
ISIN кодының берілгені туралы
20__ жылғы "____" ____________

Алматы қ.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ мынадай атаудағы қаржы құралдарына
Бағалы қағаздарды сәйкестендіру үшін нӛмірлеудің халықаралық жүйесі (ISIN)" –
"Бағалы қағаздар және оған қатысты қаржы құралдары ISO 6166 халықаралық
стандартына сәйкес ISIN ____________ кодының берілгендігін куәландырады.
Эмитенттің толық атауы20
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) түрі
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымының нӛмірі
(Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне немесе эмитент
пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес)
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) ұлттық сәйкестендіру
нӛмірі (осындай бар болса)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
айналысы мерзімінің басталу және
аяқталу күні

Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

М.о.

20

Эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы қолданыстағы куәлікке сәйкес.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына 8-қосымша
(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 1
сәуірдегі шешімімен толықтырылды).
CFI кодының берілгені туралы

№ _ КУӘЛІК
20__ жылғы"____" ___________

Алматы қ.

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ мынадай атаудағы қаржы құралдарына
Қаржы құралдарын жіктеу (CFI коды)" – "Бағалы қағаздар және оған қатысты қаржы
құралдары ISO 10962 халықаралық стандартына сәйкес CFI ____________ кодының
берілгендігін куәландырады.
Эмитенттің21 толық атауы
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) түрі
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымының нӛмірі
(Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне немесе эмитент
пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес)
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) ұлттық сәйкестендіру
нӛмірі (осындай бар болса)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
айналысы мерзімінің басталу және
аяқталу күні (егер пайдаланылса)

Кӛрсетілген CFI коды бірінші рет берілді / _______________________ байланысты
ӛзгерді.
[ISIN өзгерген кезде] Аталған CFI кодын берумен байланысты осы атаудағы бағалы
қағаздарға (қаржы құралдарына) CFI кодының берілгені туралы барлық бұрын берілген
куәлік жарамсыз болып табылады.
Лауазымы

[қойған қолы]

Тегі, инициалдары

М.о.
21

Эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы қолданыстағы куәлікке сәйкес.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына
9-қосымша
(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 29
желтоқсандағы және 2011 жылғы 1 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді).
[өтініш берушінің фирмалық бланкінде]
ISIN кодын және/немесе CFI кодын беруге [қажетін белгілеңіз]
ӚТІНІШ
Осы ӛтінішпен келесі бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN кодын / CFI
кодын / ISIN және CFI кодтарын беруді / бұрын берілген CFI кодын ӛзгертуді
[қажетін таңдауды] сұраймыз.
Эмитент туралы мәліметтер.
Қазақ тіліндегі толық атауы*
Орыс тіліндегі толық атауы*
Ағылшын тіліндегі толық атауы **
Қазақ тілінде қысқартылған атауы**
Орыс тілінде қысқартылған атауы **
Ағылшын тілінде қысқартылған атауы**
Бизнес-сәйкестендіру нӛмірі*
Заңды тұлғаны қолданыстағы
мемлекеттік тіркеу күні, орны және
органы (соңғы мемлекеттік қайта
тіркеу)*
Заңды тұлғаны тіркеу нӛмірі*
Заңды тұлғаны бастапқы мемлекеттік
тіркеу күні*
Орналасқан орны*
Нақты мекенжайы (егер орналасқан
орнынан ерекшеленетін болса)
Почталық мекенжайы (егер нақты
мекенжайынан ерекшеленсе)
Байланыс телефондарының және факстің
нӛмірі
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Электронды почтаның байланыс
жәшігінің мекенжайы
Бірінші басшының лауазымы, тегі, аты
және әкесінің аты (бар болса)
*

Эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы қолданыстағы куәлікке сәйкес.

**

Эмитенттің қолданыстағы жарғысына сәйкес.

Бағалы қағаздар (қаржы қҧралдар) туралы мәліметтер.
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) түрі
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымының нӛмірі
(Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне немесе эмитент
пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес)
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) ұлттық сәйкестендіру
нӛмірі (осындай бар болса)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
айналысы мерзімінің басталу және
аяқталу күні (егер пайдаланылса)
Бағалы қағаздарды (қаржы құралдарын)
номинирлеу валютасы
Бір бағалы қағаздың (бір қаржы
құралының) номиналды құны
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
бойынша сыйақы түрі
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
жӛнінде сыйақы ставкасы (егер
пайдаланылса)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
жӛніндегі сыйақыны тӛлеудің кезеңділігі
(егер пайдаланылса)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
жӛніндегі сыйақыны (егер пайдаланылса)
бірінші тӛлеу күні (ӛткен немесе
болашақ)

Жоғарыда келтірілген мәліметтерді біздің тексергенімізді және мәліметтің сенімді
және ӛзекті болып табылатындығын растаймыз және осы растаманы бұзғанымыз үшін
ӛзімізге толық жауапкершілікті қабылдаймыз.
Жоғарыда келтірілген мәліметтердің кез келген ӛзгертілуі жағдайында бұл туралы
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ын "Бағалы қағаздарға және басқа қаржы
құралдарына халықаралық сәйкестендіргіштерді беру қағидасы" деген ішкі құжатына
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

сәйкес қажетті құжаттарды қоса беріп, бұл туралы жедел хабарлауға міндеттенеміз
және осы міндеттемені бұзғаны үшін толық жауапкершілікті ӛзімізге қабылдаймыз.
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Интернет-сайтында осы ӛтінішті, осы
ӛтініште аталған бағалы қағаздар шығарылымы проспектісін және осы ӛтініштегі
және/немесе осы ӛтінішке сәйкес "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға біз
ұсынған құжаттардағы ақпаратты толық немесе ішінара жариялауға ӛз келісімімді
береміз.
Осы ӛтінішке қоса беріледі (парақтар санын көрсетіп, санамалансын):
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

Лауазымы

[қойған қолы]
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Тегі, инициалдары

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына 10-қосымша
Мемлекеттік емес бағалы қағаздарға
(қаржы қҧралдарына) ISIN кодын және/немесе CFI кодын беруге жазылған
ӛтінішке қоса берілуге жататын қҧжаттар

ТІЗБЕСІ
1.

Эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы қолданыстағы
куәліктің түпнұсқасы22 және кӛшірмесі не осы куәліктің нотариатпен
куәландырылған кӛшірмесі (осы тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар
кеңесінің 2010 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен толықтырылды).

2.

pdf форматындағы электронды тасымалдағышта бағалы қағаздар шығарылымының
проспектісі
(эмитент қол қойған және мӛр бедерімен куәландырылған осы проспекті
нұсқасының толық кӛлемінде; осы проспектіге қоса берілетін қаржылық
есептілікті және осы есептілік бойынша аудиторлық есептерді қоса алғанда) (осы
тармақ Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 29
желтоқсандағы шешімімен өзгертілді).

3.

Мемлекеттік тіркеуді немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына ӛзге сәйкес
келетін бағалы қағаздар (қаржы құралдары) шығарылымын заңдастыруды
растайтын құжаттың не осы құжаттың нотариалды түрде куәландырылған
құжатының түпнұсқасы22 және кӛшірмесі (осы тармақ Орталық депозитарийдің
Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 29 желтоқсандағы шешімімен
толықтырылды).

4.

Қол қою үлгілері және мӛр бедері23 бар карточка (түпнұсқалығы нотариатпен
куәландырылған).

5.

ISIN кодының және/немесе CFI кодының мәселелері бойынша, соның ішінде
Орталық депозитарийге құжаттарды беруге және Орталық деползитарийден
құжаттарды алуға Орталық депозитариймен ӛзара іс-әрекет жасауға уәкілетті
эмитент ӛкіліне (ӛкілдеріне) берілген сенімхат (осы тармақ Орталық
депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 29 желтоқсандағы
шешімімен өзгертілді).

6.

(CFI кодын беру мақсатында) осы Қағиданың 12-қосымшасындағы нысан
бойынша Бағалы қағаздар (қаржы құралдары) сауалнамасы.
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Құжат кӛшірмесінің құжат түпнсұқасына сәйкестігін Орталық депозитарийдің қызметкері ӛтініш
берушінің ӛкілінің қатысуымен Орталық депозитарийдің қызметкері тексереді, содан кейін
құжаттың түпнұсқасы жедел ӛтініш берушіге қайтарылады.
Орталық депозитарий ӛзінің Интернет-сайтында (www.kacd.kz) осындай құжаттар нысандарының
электронды файлдарын орналастырады.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына 11-қосымша
(Осы қосымша Орталық депозитарийдің Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 29
желтоқсандағы және 2011 жылғы 1 сәуірдегі шешімдерімен өзгертілді).
[өтініш берушінің фирмалық бланкінде]
ӚТІНІШ
ISIN кодын және/немесе CFI кодын беру мақсатында бҧрын берілген ақпаратты
ӛзгерту туралы [қажетін таңдаңыз]
Осы ӛтінішпен деректер базасында бағалы қағаздарға (қаржы құралдарына) ISIN
кодын / CFI кодын / ISIN және CFI кодтарын [қажетін таңдаңыз] беру мақсатында
бұрын берілген мынадай мәліметтерді ӛзгерісін кӛрсетуді ұсынамыз.
Эмитент туралы жаңа мәліметтер*.
Қазақ тіліндегі толық атауы**
Орыс тіліндегі толық атауы**
Ағылшын тіліндегі толық атауы***
Қазақ тіліндегі қысқартылған атауы***
Орыс тіліндегі қысқартылған атауы***
Ағылшын тілінде қысқартылған атауы***
Бизнес-сәйкестендіру нӛмірі*
Заңды тұлғаны қолданыстағы мемлекеттік
тіркеу күні, орны және органы (соңғы
мемлекеттік қайта тіркеу)**
Заңды тұлғаның тіркеу нӛмірі**
Заңды тұлғаны бастапқы мемлекеттік
тіркеу күні
Орналасқан орны**
Нақты мекенжайы (егер орналасқан
орнынан ерекшеленетін болса)
Почталық мекенжайы (егер нақты
мекенжайынан ерекшеленсе)
Байланыс телефондарының және факстің
нӛмірлері
Электронды почтаның байланыс
жәшігінің мекенжайы
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бірінші басшының лауазымы, тегі, аты
және әкесінің аты (бар болса)
*

Мазмұны ӛзгертілген жолдар ғана толтырылады.

**

Эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы қолданыстағы куәлікке сәйкес.

*** Эмитенттің қолданыстағы жарғысына сәйкес.

Бағалы қағаздар (қаржы қҧралдары)* туралы мәліметтер.
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) түрі
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымының нӛмірі
(Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне немесе эмитент
пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес)
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) ұлттық сәйкестендіру
нӛмірі (осындай бар болса)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
айналысы мерзімінің басталу және
аяқталу күні (егер пайдаланылса)
Бағалы қағаздарды (қаржы құралдарын)
номинирлеу валютасы
Бір бағалы қағаздың (бір қаржы
құралының түрі) номиналды құны
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
бойынша сыйақы түрі
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
жӛнінде сыйақы ставкасы (егер
пайдаланылса)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
жӛніндегі сыйақыны тӛлеудің кезеңділігі
(егер пайдаланылса)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
жӛніндегі сыйақыны (егер пайдаланылса)
бірінші тӛлеу күні (ӛткен немесе болашақ)
*

Мазмұны ӛзгертілген жолда ғана толтырылады.

Жоғарыда келтірілген мәліметтерді біздің тексергенімізді және мәліметтің сенімді
және ӛзекті болып табылатындығын растаймыз және осы растаманы бұзғанымыз үшін
ӛзімізге толық жауапкершілікті қабылдаймыз.
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Интернет-сайтында осы ӛтінішті, осы
ӛтініште аталған бағалы қағаздар шығарылымы проспектісін және осы ӛтініштегі
және/немесе осы ӛтінішке сәйкес "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-ға біз
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

ұсынған құжаттардағы ақпаратты толық немесе ішінара жариялауға ӛз келісімімді
береміз.
Осы ӛтінішке қоса беріледі (парақтар санын көрсетіп, санамалансын):
1) _______________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________;
3) _______________________________________________________________________.

Лауазымы

[қойған қолы]

38

Тегі, инициалдары

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Бағалы қағаздарға және басқа
қаржы құралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру
қағидасына 12-қосымша
CFI кодын беру мақсатында бағалы қағаздардың (қаржы қҧралдарының)
САУАЛНАМАСЫ
Бағалы қағаздар (қаржы қҧралдары) және олардың эмитенті туралы негізгі
мәліметтер.
Эмитенттің қазақ тіліндегі толық атауы *
Эмитенттің орыс тіліндегі толық атауы*
Бизнес-сәйкестендіру нӛмірі*
Бағалы қағаздардың (қаржы
құралдарының) түрі**
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
шығарылымының нӛмірі
(Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне немесе эмитент
пайдаланатын нӛмірлеуге сәйкес)
Бағалы қағаздар (қаржы құралдары)
айналысы мерзімінің басталу және
аяқталу күні (егер пайдаланылса)
*

Эмитентті заңды тұлға ретінде мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы қолданыстағы куәлікке сәйкес.

**

Егер бағалы қағаздар инвестициялық пай қорының пайлары болып табылса, осы пайлардың шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес оның толық атауын кӛрсету қажет.
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

1-бӛлік. ҤЛЕСТІК ҚАРЖЫ ҚҦРАЛДАРЫ ҤШІН.
1.

Қаржы құралының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):
 жай акция
 артықшылықты акция
 айырбасталатын акция
айырбастау кезеңінің аяқталған күні (dd.mm.yy форматында):
_______________
 артықшылықты айырбасталатын акция
айырбастау кезеңінің аяқталу күні (dd.mm.yy форматында): _______________
 инвестициялық пай қорының пайлары
 жоғарыда кӛрсетілгеннен ӛзге түрдегі үлестік қаржы құралы
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.

Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығының куәландырылған
акциясы туралы мәліметтер (белгілеу):
 "бір акция – бір дауыс" қағидаты бойынша дауыс беру құқығымен
 дауыс беру құқығынсыз
 шектеулі дауыс беру құқығымен (бір акция бойынша кемінде бір дауыспен
пайдалану мүмкіндігімен)
 дауыс берудің кеңейтілген құқығымен (бір акция бойынша бір дауыстан астам
пайдалану мүмкіндігімен)
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.

Инвестициялық пай қорының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):
 ӛтемін тӛлеп алуға жатпайтын жабық инвестициялық пай қоры
 ашық немесе аралық инвестициялық пай қоры
 жоғарыда кӛрсетілгеннен ӛзге түрдегі инвестициялық пай қоры
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

4.

Жай немесе айырбасталатын акцияларға меншік құқығына не оларды иеліктен
айыру құқықтарына шектеулер туралы мәліметтер (белгілеу):
 шектеулермен (меншік құқығы немесе иеліктен алу белгілі бір жағдайда
жүзеге асырылады)
 шектеусіз (меншік құқығы немесе иеліктен алу сӛзсіз жүзеге асырылады)
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.

Артықшылықты немесе артықшылықты айырбасталатын акцияларды ӛтеуін тӛлеу
міндеттемесі/құқығы туралы мәліметтер (белгілеу):
 ӛтелетін (тӛлеуге жататын)
 ұзартылатын (ӛтеу мерзімін ұзарту құқығымен)
 ӛтелетін/ұзартылатын
 жоғарыда кӛрсетілген сипаттамалар қолдануға жарамайды
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.

Инвестициялық пай қорының кірісін бӛлу саясаты туралы мәліметтер (белгілеу):
 инвестициялық кірістік пай қоры (кірістерді алуға және бӛлуге стратегиялық
бағытталған инвестициялық пай қоры)
 ӛсімнің инвестициялық пай қоры (кірістерді қайта инвестициялау есебінен
активтер құнының ӛсіміне стратегиялық бағытталған инвестициялық пай
қоры)
 кірістері ішінара бӛлінетін, ішінара қайта инвестициялайтын аралас
инвестициялық пай қоры
 жоғарыда кӛрсетілген сипаттамалар жарамайды
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

7.

Акцияларды орналастырған кезде оларды тӛлеу туралы мәліметтер (белгілеу):
 тӛленбеген акциялар
 ішінара тӛленген акциялар
 толығымен тӛленген акциялар
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
8.

Дивидендті алу құқығын растаған артықшылықты, айырбасталатын немесе
артықшылықты айырбасталатын акция туралы мәліметтер (белгілеу):
 дивидендтің тіркелген мӛлшерімен
 жинақталатын дивидендтің тіркелген мӛлшерімен
 акционерлік қоғамның таза кірісіне қатысу есебінен қосымша дивидендпен
 акционерлік қоғамның таза кірісіне қатысу есебінен қосымша жинақталатын
дивидендпен
 ӛзгермелі (ауыспалы) ставка бойынша дивидендпен
 жай акция бойынша дивидендке ұқсас дивидендпен
Артықшылықты, айырбасталатын немесе артықшылықты айырбасталатын акция
бойынша дивидендті тӛлеудің мӛлшері, мерзімі және кезеңділігі:
_______________________________________________________________________
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
9.

Инвестициялық пай қорының активтерінің құрамы туралы мәліметтер (белгілеу):
 жылжымайтын мүлік
 бағалы қағаздар және басқа қаржы құралдары
 аралас активтер
 тауарлар
 туынды құралдар
 жоғарыда кӛрсетілген сипаттамалар жарамайды
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

Кӛрсетілген мәліметтерді растайтын құжатқа және оның элементіне
(элементтеріне) сілтеме:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Шығарылым нысаны туралы мәліметтер (белгілеу):
 ұсынбалы бағалы қағаз
 атаулы бағалы қағаз
 ұсынбалы/атаулы бағалы қағаз
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2-бӛлік. БОРЫШТЫҚ ҚАРЖЫ ҚҦРАЛДАРЫ ҤШІН.
1.

Қаржы құралының түрі туралы мәліметтер (блегілеу):
 облигация (эмитентінің осы бағалы қағаздың ұстаушысына негізгі борышын
және бар болса сыйақысын тӛлеу міндеттемесін растайды)
 айырбасталатын облигация
айырбастау кезеңінің аяқталу күні (dd.mm.yy форматында): _______________
 варрантпен облигация
 орта мерзімді борыштық міндеттеме
 қаржы нарығының құралы (қысқа мерзімді борыштық міндеттеме)
 жоғарыда кӛрсетілгеннен ӛзге түрдегі борыштық қаржы құралы
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.

Орналастыру нарығы туралы мәліметтер (белгілеу):
 Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы
 шетелдік/халықаралық бағалы қағаздар нарығы
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3.

Сыйақының түрі туралы мәліметтер (белгілеу):
 тіркелген сыйақы ставкасы
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"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

сыйақының белгіленген ставкасының мӛлшері және оны есептеудің уақытша
базасы:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 нӛлдік купон немесе дисконт
 ӛзгермелі (ауыспалы) сыйақы ставкасы
сыйақының ӛзгермелі (ауыспалы) ставкасын есептеудің формуласы мен
уақытша негізі:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сыйақыны бірінші тӛлеу күні24 (dd.mm.yy форматында): _______________
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4.

Сыйақыны тӛлеудің кезеңділігі туралы мәліметтер (белгілеу):
 аптасына бір рет
 айына бір рет
 тоқсанына бір рет
 жарты жылда бір рет
 жылына бір рет
 сыйақыны тӛлеудің ӛзге кезеңділігі: ___________________________
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

растайтын

құжатқа

және

оның

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.

Қаржы құралы бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етудің болуы туралы
мәліметтер (белгілеу):
 мемлекеттік кепілдікпен қамтамасыз ету
 үшінші тұлғаның кепілімен қамтамасыз ету (мемлекеттік қоспағанда)
 кепілмен қамтамасыз ету
 қамтамасыз етілмеген
Кӛрсетілген мәліметтерді
(элементтеріне) сілтеме:

24

растайтын

Ӛткен немесе жоспарлайтын.
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құжатқа

және

оның

элементіне

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ Қағидалар жинағы:
Бағалы қағаздарға және басқа қаржы қҧралдарына халықаралық
сәйкестендіргіштерді беру қағидасы

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6.

Ӛтем туралы мәліметтер (белгілеу):
 белгіленген ӛтем күні
 "call" опционымен белгіленген ӛтем күні (мерзімінен бұрын ӛтейтін
эмитенттің құқығымен)


"put" опционымен белгіленген ӛтем күні (ұстаушының мерзімінен бұрын
ӛтеуін талап ету құқығымен)

 "call" және "put" опциондарымен белгіленген ӛтем күні
 негізгі борышты амортизациялау және белгіленген ӛтем күні
 негізгі борышты амортизациялау және "call" опционымен белгіленген ӛтем
күні
 негізгі борышты амортизациялау және "put" опционымен белгіленген ӛтем
күні
 негізгі борышты амортизациялау және "call" және "put" опциондарымен
белгіленген ӛтем күні
Белгіленген ӛтем күні (dd.mm.yy форматында): ________________________
 мерзімсіз
 "call" опционымен мерзімсіз
Құжатқа және оның
(элементтеріне) сілтеме

кӛрсетілген

мәліметтерді

растайтын

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7.

Шығарылым нысаны туралы мәліметтер (белгілесін):
 ұсынбалы бағалы қағаз
 атаулы бағалы қағаз
 ұсынбалы/атаулы бағалы қағаз
Құжатқа және оның
(элементтеріне) сілтеме:

кӛрсетілген

мәліметтерді

растайтын

элементіне

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Лауазымы

[қойған қолы]
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Тегі, инициалдары

