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Нысан
__________________________________________________________
(Ұйымдастырушының атауы)
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Атауы ______________________ Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы _____________________________________
Орындаушы ___________________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

____________________
қолы, телефоны
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Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
____________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
қолы, телефоны
Басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға
_____________________________________
____________________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы "____" ______________
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Бағалы қағаздармен репо
операцияларына өтiнiмдер
туралы есептің нысанына
қосымша
Әкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
"Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп"
(индекс: 1- KASE_ABR, кезеңділігі: күн сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Бағалы қағаздармен репо
операцияларына өтiнiмдер туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 ж4ылғы 2 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 3-бабына сәйкес әзірленді.
3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды және әрбір есепті
күнге толтырады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбада теңгемен толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлғалар
және орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2 және 23-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні "кк.аа.жжжж"
форматында көрсетіледі.
7. 3 және 24-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты
"сағат:минут:секунд" форматында көрсетіледі.
8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.
9. 5-бағанда мәміленің әдісі көрсетіледі: "тікелей репо" немесе "автоматты репо".
10. 6 және 7-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында
көзделген нарық түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.
11. 8-бағанда репо операциясы құралының коды ретінде сауда-саттықты
ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген репо операциясының құралдарына
код беру тәртібіне сәйкес айқындаған код көрсетіледі.
12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген
бағалы қағаздарға баға белгілеу тәртібіне сәйкес айқында4ған бағалы қағаздың коды
көрсетіледі.
13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.
14. 12 және 15-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына
сәйкес айқындаған баға белгілеу дәлдігімен бір бағалы қағаздың бағасы және өтінімнің
көлемі теңгемен көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 ("Бағасы") және 14 ("Саны")
бағандардың көбейтіндісі танылады. Автоматты репо операциялары бойынша сатып алуға
өтінім беру кезінде өтінімнің көлемі ретінде ақша көлемі танылады. 12-бағанда саудасаттыққа қатысушы репо операциясын жасауға дайын бағасы көрсетіледі.
15. 13-бағанда ол бойынша сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жүргізуге
дайын, сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарына сәйкес айқындаған баға
белгілеу дәлдігімен кірістілік пайыздармен көрсетіледі.
16. 14-бағанда "тікелей (автоматты) репо" операциясының бағалы қағаздарды
сатушы қоятын бағалы қағаздарының саны (данамен) көрсетіледі.
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17. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген
сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тәртібіне сәйкес айқындаған
сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.
18. 17-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу 4жүйесінде ашылған бағалы
қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.
19. 18-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: "1" - меншікті, "2" - клиенттік.
20. 19-бағанда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер
қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса - "1", егер қосалқы шот эмитентке
жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса - "2", егер
қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылса - "3",
егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса - "4", егер қосалқы шот орталық
депозитарийдің клиентіне ашылса - "6", егер қосалқы шот жарияланған құралдарды есепке
алу үшін орталық депозитарийдің депонентіне ашылса - "7", егер қосалқы шот сатып
алынған құралдарды есепке алу үшін орталық депозитарийдің депонентіне ашылса - "8" .
21. 20-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: "0" - жеке тұлға, "1" - бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қоры, "2" - екiншi деңгейдегi банк, "3" - сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы ("Жалпы сақтандыру" саласында), "4" - брокер және (немесе) дилер,
"5" - номиналды ұстаушы, "6" - өзге лицензиаттар, "7" - өзге заңды тұлғалар, "8" инвестициялық қор, "9" - басқа, "10" - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (меншікті
активтер), "11" - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ("Өмірді сақтандыру" саласында).
22. 21-бағанда бағалы қағаздармен репо операциясын жасауға өтінім берген қор
биржасы трейдерінің дербес сәйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.
23. 22-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген
өтінімнің мәртебесі көрсетіледі.
24. 25-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарына сәйкес
айқындалған репо операциясының мерзімі көрсетіледі.
25. 26-бағанда репо операциясының мәні болып табылатын құралдың бағасына
қолданылатын дисконттау мөлшерлемесі көрсетіледі.
26. 27-бағанда сауда жүйесінде көзделген сауда-саттық режимі көрсетіледі.
27. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдық4тармен ұсынылады.

