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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 14 қараша

№192

Алматы қаласы

Пруденциялық нормативтердi және
микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын
ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де нормалар
мен лимиттердi, оларды есептеу әдістемесін
бекіту туралы
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы жəне
«Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Пруденциялық нормативтер жəне микроқаржылық
қызметті жүзеге асыратын ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де нормалар
мен лимиттер, оларды есептеу əдістемесі бекітілсін.
2. Мына:
1) «Пруденциялық нормативтердi жəне микроқаржылық қызметті жүзеге
асыратын ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердi
жəне оларды есептеу əдістемесін, сондай-ақ олардың орындалуы туралы есептілікті табыс етудің нысандары мен мерзімдерін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31
шілдедегі № 148 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 15696 болып тіркелген, 2017 жылғы 25 қыркүйекте
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған);
2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 30
шілдедегі № 157 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 17559 болып тіркелген, 2018 жылғы 22 қазанда
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 13-тармағының күші жойылды деп
танылсын.
3. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне
4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
6. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі
жəне ресми жариялануға тиіс.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 14 қарашадағы № 192 қаулысымен бекітілді
Пруденциялық нормативтер жəне микроқаржылық қызметті
жүзеге асыратын ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен
лимиттер, оларды есептеу əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Пруденциялық нормативтер жəне микроқаржылық қызметті
жүзеге асыратын ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен
лимиттер, оларды есептеу əдістемесі (бұдан əрі – Нормативтер) «Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне пруденциялық
нормативтерді жəне микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның
сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттерді, оларды есептеу
əдістемесін белгілейді.
Нормативтердің мақсаттары үшін микроқаржылық қызметті жүзеге
асыратын ұйымдар ретінде микрокредиттер беру жөніндегі қызметті
жүзеге асыратын микроқаржы ұйымдары, кредиттік серіктестіктер жəне
ломбардтар түсініледі.
2. Пруденциялық нормативтердің жəне микроқаржылық қызметті жүзеге
асыратын ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де нормалар мен лимиттердің
құрамына:
1) микроқаржы ұйымы үшін:
жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері;
меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері;
меншікті капиталдың жеткіліктілігі;
бір қарыз алушыға тəуекелдің ең жоғары мөлшері;
левередж коэффициенті;
2) кредиттік серіктестік пен ломбард үшін:
жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері;
меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері;
левередж коэффициенті кіреді.
2-тарау. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның
жарғылық жəне меншікті капиталының ең төменгі мөлшері
3. Жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері:
1) 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органда (бұдан əрі уəкілетті орган) есептік тіркеуден өткен, ол үшін жарғылық капиталдың
ең төменгі мөлшері
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 30 000 000 (отыз миллион) теңге;
2020 жылғы 1 шілдеден бастап – 50 000 000 (елу миллион) теңге;
2021 жылғы 1 шілдеден бастап – 70 000 000 (жетпіс миллион) теңге;
2022 жылғы 1 шілдеден бастап – 100 000 000 (жүз миллион) теңге болатын микроқаржы ұйымын қоспағанда, микроқаржы ұйымы үшін – 100
000 000 (бір жүз миллион) теңге;
2) 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін кредиттік серіктестік пен ломбард
ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен жəне Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент
қалаларында немесе облыс орталығында орналасқан, олар үшін жарғылық
капиталдың ең төменгі мөлшері:
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 10 000 000 (он миллион) теңге;
2020 жылғы 1 шілдеден бастап – 20 000 000 (жиырма миллион) теңге;
2021 жылғы 1 шілдеден бастап – 30 000 000 (отыз миллион) теңге;
2022 жылғы 1 шілдеден бастап – 50 000 000 (елу миллион) теңге болатын кредиттік серіктестік пен ломбардты;
2020 жылғы 1 қаңтарға дейін кредиттік серіктестік пен ломбард
ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен жəне Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент
қалаларынан немесе облыс орталығынан тыс орналасқан, олар үшін
жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшері:
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 5 000 000 (бес миллион) теңге;
2020 жылғы 1 шілдеден бастап – 10 000 000 (он миллион) теңге;
2021 жылғы 1 шілдеден бастап – 15 000 000 (он бес миллион) теңге;
2022 жылғы 1 шілдеден бастап – 25 000 000 (жиырма бес миллион)
теңге болатын кредиттік серіктестік пен ломбардты қоспағанда, кредиттік
серіктестік пен ломбард үшін – 50 000 000 (елу миллион) теңге.
4. Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері:
1) 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін уəкілетті органда есептік тіркеуден өткен,
ол үшін меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 30 000 000 (отыз миллион) теңге;
2020 жылғы 1 шілдеден бастап – 50 000 000 (елу миллион) теңге;
2021 жылғы 1 шілдеден бастап – 70 000 000 (жетпіс миллион) теңге;
2022 жылғы 1 шілдеден бастап – 100 000 000 (жүз миллион) теңге болатын микроқаржы ұйымын қоспағанда, микроқаржы ұйымы үшін – 100
000 000 (бір жүз миллион) теңге;
2) 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін кредиттік серіктестік пен ломбард
ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен жəне Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент
қалаларында немесе облыс орталығында орналасқан, олар үшін меншікті
капиталдың ең төменгі мөлшері:
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 10 000 000 (он миллион) теңге;
2020 жылғы 1 шілдеден бастап – 20 000 000 (жиырма миллион) теңге;
2021 жылғы 1 шілдеден бастап – 30 000 000 (отыз миллион) теңге;
2022 жылғы 1 шілдеден бастап – 50 000 000 (елу миллион) теңге болатын кредиттік серіктестік пен ломбардты;
2020 жылғы 1 қаңтарға дейін кредиттік серіктестік пен ломбард
ретінде мемлекеттік тіркеуден өткен жəне Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент
қалаларынан немесе облыс орталығынан тыс орналасқан, олар үшін
меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері:
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 5 000 000 (бес миллион) теңге;
2020 жылғы 1 шілдеден бастап – 10 000 000 (он миллион) теңге;
2021 жылғы 1 шілдеден бастап – 15 000 000 (он бес миллион) теңге;
2022 жылғы 1 шілдеден бастап – 25 000 000 (жиырма бес миллион)
теңге болатын кредиттік серіктестік пен ломбардты қоспағанда, кредиттік
серіктестік пен ломбард үшін – 50 000 000 (елу миллион) теңге.
3-тарау. Пруденциялық нормативтерді жəне микроқаржылық
қызметті жүзеге асыратын ұйымның сақтауы мiндеттi өзге де
нормалар мен лимиттердi есептеу əдістемесі
5. Микроқаржы ұйымының меншікті капиталының жектіліктілігі k1
коэффициентімен сипатталады жəне нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16858 болып тіркелген, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 наурыздағы
№ 62 қаулысымен бекітілген Берілген микрокредиттер бойынша активтер
мен шартты міндеттемелерді сыныптауды жүзеге асыру, берілген микрокредиттер бойынша активтерді күмəнді жəне үмітсізге жатқызу, сондайақ оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидаларына сəйкес
қалыптастырылған меншікті капиталдың баланс бойынша активтердің
жəне провизияларды (резервтерді) шегергенде, кепілсіз тұтынушылық
микрокредиттердің сомасына қатынасы ретінде есептеледі.
Кепілсіз тұтынушылық микрокредит деп жеке тұлғаларға тауарларды,
жұмыстарды жəне кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес
қызметтерді сатып алуға берілген микрокредит түсініледі.
K1 коэффициентінің мəні кемінде 0,1 құрайды.
6. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның меншікті
капиталы:
микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның негізгі қызмет
мақсаты үшін сатып алынған лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз
етуді қоспағанда, материалдық емес активтерді;

басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған микроқаржылық
қызметті жүзеге асыратын ұйымның инвестицияларын шегергенде,
төленген жарғылық капиталының;
қосымша капиталының;
өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының (шығынының) (оның
ішінде өткен жылдардың таза кірісі есебінен қалыптасқан қорлардың,
резервтердің);
есепті кезеңде бөлінбеген таза пайданың (шығынның) мөлшерінің;
негізгі қаражатты қайта бағалау мөлшерінің;
микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның Қазақстан Республикасының резидент жəне бейрезидент заңды тұлғалары (Экономикалық
ынтымақтастық жəне даму ұйымы оффшорлық аумақтардың тізбесіне
жатқызған, ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған мемлекеттердің аумағында тіркелген заңды тұлғаларды қоспағанда) алдындағы
қамтамасыз етілмеген міндеттемелері түріндегі реттелген борыштың
сомасы ретінде есептеледі.
7. Қамтамасыз етілмеген міндеттемені реттелген борышқа жатқызу
талаптары мынадай талаптарды бір мезгілде орындау болып табылады:
1) қамтамасыз етілмеген міндеттеме шығарылған не алынған мерзім
кемінде 5 (бес) жылды құрайды;
2) кредиторлар қамтамасыз етілмеген міндеттемені мерзімінен бұрын
өтеу не орындау туралы талап қоя алмайды;
3) қамтамасыз етілмеген міндеттеме пруденциалдық нормативтердің
Нормативтерде белгіленген мəндерден төмендеуіне əкеп соқпайтын
талаптарда микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның бастамасы бойынша мерзімінен бұрын өтелуі не орындалуы мүмкін;
4) микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйым таратылған кезде
қамтамасыз етілмеген міндеттеме соңғы кезекте (қалған мүлікті қатысушылар арасында бөлу алдында) қанағаттандырылады.
8. Микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның басқа заңды
тұлғалардың капиталына салынған инвестициялары заңды тұлғалардың
акцияларына немесе жарғылық капиталына қатысу үлесіне микроқаржылық
қызметті жүзеге асыратын ұйымның салымдарын білдіреді.
9. Бір қарыз алушыға тəуекелдің ең жоғары мөлшері k2 коэффициентімен
сипатталады жəне микроқаржы ұйымының бір қарыз алушыға тəуекел
мөлшерінің микроқаржы ұйымының меншікті капиталына оның міндеттемелері бойынша қатынасы ретінде есептеледі.
K2 коэффициентінің мəні 0,25-тен аспайды.
10. Микроқаржы ұйымының бір қарыз алушыға тəуекелінің мөлшері:
Лондон бағалы металлдар нарығының қауымдастығы (London billion
market association) қабылдаған халықаралық сапа стандарттарына сəйкес
келетін жəне осы қауымдастықтың құжаттарында «Лондондық сапалы жеткізілім» («London good delivery») стандарты ретінде белгіленген
тазартылған бағалы металдары;
Standard & Рооr’s агенттігінің «А»-дан төмен емес ұзақ мерзімді
борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің кепілдіктері түрінде
берілген микрокредиттер бойынша нақты құрылған провизиялар сомасын,
сондай-ақ қарыз алушының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету
сомасын шегергенде;
микроқаржы ұйымының қарыз алушыға микрокредиттер жəне дебиторлық берешек түрінде қоятын талаптары;
микроқаржы ұйымының балансынан есептен шығарылған микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның қарыз алушыға қоятын
талаптары сомасы ретінде есептеледі.
11. Микроқаржы ұйымының қарыз алушыға қоятын талаптарының
олар пайда болған күнгі жалпы көлемі осы Нормативтерде белгіленген
шектеулер шегінде болып, бірақ соңынан соңғы 3 (үш) ай ішінде микроқаржы ұйымының меншікті капиталының деңгейі кемінде 5 (бес) пайыз
төмендеуіне байланысты көрсетілген шектеулерден асып кеткен жағдайда
бір қарыз алушыға деген тəуекел нормативінің ең жоғары мөлшері
орындалды деп есептеледі.
Көрсетілген жағдайларда микроқаржы ұйымы шектеулерден асып кету
фактісі туралы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне
қадағалау жөніндегі уəкілетті органға жоғарыда көрсетілген асып кету
пайда болған күннен кейінгі күн ішінде хабардар етеді жəне ағымдағы жəне
одан кейінгі айларда шектеуден асып кетуді жою жөнінде міндеттемелер
қабылдайды. Егер осы шектен асып кетуді микроқаржы ұйымы көрсетілген
мерзімде жоймаған жағдайда, бір қарыз алушыға ең жоғары тəуекел
мөлшерінің нормативі шегінен асып кету көрсетілген шектен асып кету
анықталған күннен бастап осы нормативтің бұзылуы деп қарастырылады.
12. Міндеттемелерге қатысты микроқаржылық қызметті жүзеге
асыратын ұйымның капиталдандыруы k3 левередж коэффициентімен
сипатталады жəне микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымның
жиынтық міндеттемелері сомасының оның меншікті капиталына ара
қатынасы ретінде есептеледі.
K3 коэффициентінің мəні 10-нан аспайды.
Кредиттік серіктестік үшін к3 коэффициентін есептеу кезінде кредиттік
серіктестіктің жиынтық міндеттемелерінен ұлттық басқарушы холдингтер
жəне агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің
еншілес ұйымдары алдындағы міндеттемелер алып тасталады.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019
жылғы 21 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне №19629 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 19 қараша

№200

Алматы қаласы

«Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің лицензиясы негізінде жүзеге
асыратын инвестициялық портфельді
басқарушыларға бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының зейнетақы активтерін
басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасауды
тапсырған кезде оларға қойылатын
талаптарды қоса алғанда, оларды таңдау
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 27 тамыздағы № 241 қаулысына
өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30
наурыздағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы, «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне қаржы нарығын реттеу мен дамыту,
микроқаржылық қызмет жəне салық салу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қызметін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы
негізінде жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушыларға
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару
үшін қажетті іс-қимылдар жасауды тапсырған кезде оларға қойылатын
талаптарды қоса алғанда, оларды таңдау қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27
тамыздағы № 241 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 8790 болып тіркелген, 2013 жылғы 29 қазанда «Заң
газеті» газетінде № 161 (2362) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне
қадағалау жөніндегі уəкілетті органның лицензиясы негізінде қызметін
жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушыларға қойылатын
талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау өздеріне
тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу,
бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның лицензиясы негізінде
қызметін жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушыларға
қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау
өздеріне тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Қызметін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде жүзеге асыратын инвестициялық
портфельді басқарушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасауды тапсырған
кезде оларға қойылатын талаптарды қоса алғанда, оларды таңдау
қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне
қадағалау жөніндегі уəкілетті органның лицензиясы негізінде қызметін
жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушыларға қойылатын
талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау өздеріне
тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидалары»;
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне
қадағалау жөніндегі уəкілетті органның лицензиясы негізінде қызметін
жүзеге асыратын инвестициялық портфельді басқарушыларға қойылатын
талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау өздеріне
тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар)
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30
наурыздағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру
туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының
заңдарына сəйкес əзірленді жəне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның (бұдан
əрі – уəкілетті орган) лицензиясы негізінде қызметін жүзеге асыратын
инвестициялық портфельді басқарушыларға қойылатын талаптарды қоса
алғанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан əрі – басқарушы
компания) зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау
өздеріне тапсырылған кезде, оларды таңдау тəртібі мен талаптарын
белгілейді.
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – Ұлттық Банк)
басқарушы компанияны (басқарушы компанияларды) таңдау жөнінде
тендерге қатысу үшін өтінішті қабылдау мерзімін көрсете отырып, оның
алда өтетіндігі туралы ақпаратты өзінің ресми интернет-ресурсында
жариялайды.»;
4-тармақтың 2) жəне 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:

«2) өтініш беру күнінің алдындағы соңғы есепті ай ішінде уəкілетті
орган белгілеген пруденциялық нормативтерді бұзу фактілерінің болмауы;
3) өтінішті беру күні басқарушы компанияға қатысты уəкілетті орган
қолданған қолданыстағы қадағалап ден қою шарасының жəне (немесе)
санкцияның болмауы;».
2. Монетарлық операциялар департаменті (Молдабекова Ə.М.)
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Қасенов А.С.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз
қызметі (Адамбаева Ə.Р.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.А. Біртановқа жүктелсін.
5. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі
жəне ресми жариялануға тиіс.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 25 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19646 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 19 қараша

№196

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілерінің және
Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілері құрылымдық
элементтерінің күші жойылды деп
тану туралы
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы
нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет жəне салық салу
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
2019 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің жəне Қазақстан
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық
элементтерінің күші жойылды деп танылсын.
2. Монетарлық операциялар департаменті Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз
қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.А. Біртановқа жүктелсін.
5. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі
жəне ресми жариялануға тиіс.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 19 қарашадағы №196 қаулысына қосымша
Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтік құқықтық актілерінің жəне Қазақстан
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері
құрылымдық элементтерінің тізбесі
1. «Агент банкті таңдау жөніндегі конкурсты өткізу қағидаларын
жəне агент банкке қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 23 қыркүйектегі № 211
қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 4439 болып тіркелген, 2006 жылғы 17 қарашада «Заң газеті» газетінде
№ 201 (1007) жарияланған).
2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
сəйкестендіру нөмірлері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 28 мамырдағы
№ 155 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 4803 болып тіркелген, 2007 жылғы мамыр-шілдеде Қазақстан
Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік
органдарының актілері жинағында жарияланған) қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
сəйкестендіру нөмірлері мəселелері бойынша енгізілетін өзгерістер мен
толықтырулар тізбесінің 23-тармағы.
3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтiк құқықтық актілеріне
сəйкестендіру нөмiрлерi бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының
2010 жылғы 29 наурыздағы № 50 қаулысына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6219 болып тіркелген, 2010
жылғы 26 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне
өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілері жинағында № 14
жарияланған) қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасының
кейбір нормативтiк құқықтық актілеріне сəйкестендіру нөмiрлерi мəселелері
бойынша енгiзiлетiн өзгерістер мен толықтырулар тiзбесiнің 13-тармағы.
4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2013 жылғы 26 сəуірдегі № 110 қаулысымен (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8505 болып тіркелген,
2013 жылғы 6 тамызда «Заң газеті» газетінде № 115 (2316) жарияланған)
бекітілген өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілері тізбесінің 13-тармағы.
5. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің туынды қаржы
құралдарымен операциялар жүргізуі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы
№ 16 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 13226 болып тіркелген, 2016 жылғы 5 наурызда «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
6. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қолма-қол шетел валютасымен операцияларды жүргізуі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы
№ 19 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 13252 болып тіркелген, 2016 жылғы 5 наурызда «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
7. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің клиенттердің активтерін
сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруы қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016
жылғы 28 қаңтардағы № 18 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13286 болып тіркелген, 2016 жылғы 5
наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
8. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің брокерлік қызметінің
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 22 қаулысы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13276 болып тіркелген,
2016 жылғы 5 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған).
9. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің дилерлік қызметінің
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 23 қаулысы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13223 болып тіркелген,
2016 жылғы 5 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған).
10. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің клиенттер үшін шетел
валютасын айырбастау жəне қайта айырбастау бойынша операцияларды
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 36 қаулысы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13279 болып тіркелген,
2016 жылғы 17 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).
11. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
банк қызметі мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 қаңтардағы
№ 23 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 14997 болып тіркелген, 2017 жылғы 3 мамырда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкінде жарияланған) бекітілген өзгерістер енгізілетін Қазақстан
Республикасының банк қызметі мəселелері бойынша нормативтік құқықтық
актілері тізбесінің 2-тармағы.
12. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің клиенттер үшін шетел
валютасын айырбастау жəне қайта айырбастау бойынша операцияларды
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 36 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 наурыздағы № 49 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16800 болып тіркелген, 2018 жылғы
2 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған).
13. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің дилерлік қызметінің
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
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Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 23 қаулысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 133 қаулысы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17243 болып тіркелген,
2018 жылғы 15 тамызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).
14. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі беретін соңғы
сатыдағы қарыздар туралы қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 қыркүйектегі
№ 227 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 17691 болып тіркелген, 2018 жылғы 16 қарашада Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкінде жарияланған).
15. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018
жылғы 29 қазандағы № 246 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17972 болып тіркелген, 2018 жылғы 26
желтоқсанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген өзгерістер мен
толықтыру енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 2-тармағы.
16. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің дилерлік қызметінің
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 23 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018
жылғы 29 қарашадағы № 293 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18137 болып тіркелген, 2019 жылғы
11 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған).
17. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің клиенттердің активтерін
сенімгерлік басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруы қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016
жылғы 28 қаңтардағы № 18 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 323 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 18178 болып тіркелген, 2019 жылғы 21 қаңтарда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкінде жарияланған).
18. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің брокерлік қызметінің
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 22 қаулысына өзгерістер
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018
жылғы 28 желтоқсандағы № 324 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18165 болып тіркелген, 2019 жылғы
18 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған).
19. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің дилерлік қызметінің
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 23 қаулысына өзгерістер
мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2019 жылғы 7 тамыздағы № 126 қаулысы (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19230 болып тіркелген,
2019 жылғы 14 тамызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 25 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19647 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 19 қараша

№203

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілеріне қаржы
нарығын реттеу мәселелері бойынша
өзгерістер енгізу туралы
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы
нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет жəне салық салу
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019
жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының қаржы
нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.
2. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз
қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
5. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі
жəне ресми жариялануға тиіс.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 19 қарашадағы №203 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің
тізбесі
1. «Тұрақтандыру банкін басқару, жасалуына қатысты ерекше шарттар
белгіленген мəмілелерді жасасу, төлемге қабілетсіз банктің активтері мен
міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне беру жөніндегі операцияны жүргізу,
тұрақтандыру банкінің активтер мен міндеттемелерді уəкілетті орган
айқындайтын басқа банкке беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 312 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 14785 болып тіркелген, 2017 жылғы 16 ақпанда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Тұрақтандыру банкін басқару,
жасалуына қатысты ерекше шарттар белгіленген мəмілелерді жасасу,
төлемге қабілетсіз банктің активтері мен міндеттемелерін тұрақтандыру
банкіне беру жөніндегі операцияны жүргізу, тұрақтандыру банкінің активтер
мен міндеттемелерді уəкілетті орган айқындайтын басқа банкке беру
қағидаларында:
24-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) өтінімдер берген күнге 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 213-бабының
алтыншы, сегізінші бөліктерінде, 227-бабында көзделген əкімшілік құқық
бұзушылықтары үшін орындалмаған əкімшілік жазалар, уəкілетті орган жəне (немесе) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қолданған
қадағалап ден қою шаралары (қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шараларынан басқа) жəне санкциялар жоқ;».
2. «Банктік депозиттік сертификаттарды шығару жəне олардың
айналысы қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 264 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16229
болып тіркелген, 2018 жылғы 24 қаңтарда Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Банктік депозиттік сертификаттарды
шығару жəне олардың айналысы қағидаларында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Банктік депозиттік сертификаттарды шығару жəне олардың
айналысы қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003
жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді
жəне екінші деңгейдегі банктердің банктік депозиттік сертификаттарды
(бұдан əрі – депозиттік сертификат) шығару жəне айналысы тəртiбiн
айқындайды.».
3. «Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге қойылатын талаптарды, Ақпараттық жүйелердегі бұзушылықтар,
іркілістер туралы мəліметтерді қоса алғанда, ақпараттық қауіпсіздіктің
оқыс оқиғалары туралы ақпаратты беру қағидалары мен мерзімдерін
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 27 наурыздағы № 48 қаулысына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16772 болып тіркелген, 2018
жылғы 24 сəуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы»
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 61-5-бабының
7-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің жəне банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге қойылатын талаптарда:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
(Соңы 14-бетте)

RESMI
(Соңы. Басы 13-бетте)

қойылатын талаптар (бұдан əрі – Талаптар) «Қазақстан Республикасындағы
банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан
Республикасының Заңы 61-5-бабының 7-тармағына сəйкес əзірленді жəне
банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан əрі – ұйым) ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз
етуге қойылатын талаптарды белгілейді.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Ақпараттық жүйелердегі бұзушылықтар,
іркілістер туралы мəліметтерді қоса алғанда, ақпараттық қауіпсіздіктің
оқыс оқиғалары туралы ақпаратты беру қағидалары мен мерзімдерінде:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Ақпараттық жүйелердегі бұзушылықтар, іркілістер туралы
мəліметтерді қоса алғанда, ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары
туралы ақпаратты беру қағидалары мен мерзімдері (бұдан əрі –
Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы
61-5-бабының 7-тармағына сəйкес əзірленді жəне банктердің жəне банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың
(бұдан əрі – ұйым) ақпараттық жүйелердегі жөнсіздіктер, іркілістер туралы
мəліметтерді қоса алғанда, ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары
туралы ақпаратты ұсыну тəртібін жəне мерзімдерін айқындайды.».
4. «Банктік салым шарттары бойынша құбылмалы сыйақы мөлшерлемесін есептеу қағидаларын, оның қолданылу шарттарын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы
27 тамыздағы № 194 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17493 болып тіркелген, 2018 жылғы 16 қазанда
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексіне (Ерекше бөлім) сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Банктік салым шарттары бойынша
құбылмалы сыйақы мөлшерлемесін есептеу қағидаларында, оның қолданылу шарттарында:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Банктік салым шарттары бойынша құбылмалы сыйақы мөлшерлемесін есептеу қағидалары, оның қолданылу шарттары (бұдан
əрі – Қағидалар) 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексіне (Ерекше бөлім) сəйкес əзірленді жəне екінші
деңгейдегі банктер (бұдан əрі – банк) үшін жеке жəне заңды тұлғалармен
жасалатын мерзімді немесе жинақ салымдары шарттары (бұдан əрі –
шарт) бойынша құбылмалы сыйақы мөлшерлемесін есептеу тəртібі мен
қолданылу шарттарын айқындайды.»;
3-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы
Заңының 34-бабына сəйкес белгілейтін базалық мөлшерлеме;».
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 22 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19641 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 19 қараша

№205

Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасында банктерді
мәжбүрлеп тарату қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен
қадағалау агенттігі Басқармасының 2006
жылғы 25 ақпандағы № 40 қаулысына
өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасында банктерді мəжбүрлеп тарату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25
ақпандағы № 40 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 4181 болып тіркелген, 2006 жылғы маусымда Қазақстан
Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де мемлекеттік органдары
нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде № 9-10 жарияланған,
219-мақала) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мəжбүрлеп таратылатын банктерді таратуды жүзеге асыру қағидаларын жəне олардың тарату комиссияларының жұмысына қойылатын
талаптарды бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Мəжбүрлеп таратылатын банктерді таратуды
жүзеге асыру қағидалары жəне олардың тарату комиссияларының жұмысына қойылатын талаптар осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес бекітілсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында банктерді
мəжбүрлеп тарату қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мəжбүрлеп таратылатын банктерді таратуды жүзеге асыру қағидалары
жəне олардың тарату комиссияларының жұмысына қойылатын талаптар»;
кіріспе алып тасталсын;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Мəжбүрлеп таратылатын банктерді таратуды жүзеге асыру
қағидалары жəне олардың тарату комиссияларының жұмысына қойылатын
талаптар «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына
(бұдан əрі – Банктер туралы заң) сəйкес əзірленді жəне банктерді
мəжбүрлеп таратуды жүзеге асыру тəртібі мен мəжбүрлеп таратылатын
банктердің тарату комиссияларының жұмысына қойылатын талаптарды
айқындайды.»;
19-тармақтың 3), 4) жəне 5) тармақшалары мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) тарату комиссиясы тағайындалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс
күні ішінде мүлікті жəне онымен жасалатын мəмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын органдарды, сондай-ақ «Қазақстан қор биржасы», «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» (бұдан əрі - орталық депозитарий), «Мемлекеттік кредиттік бюро» акционерлік қоғамдарын, кредиттік бюроларды банкті мəжбүрлеп тарату туралы жəне банктің тарату
комиссиясының тағайындалғаны жəне банктің істерін аяқтау əрі оның
кредиторларымен есеп айырысуды қамтамасыз ету жөніндегі өкілеттіктердің оған көшкендігі туралы хабардар етеді;
4) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы мен
мемлекеттік кірістер органдарын банкті мəжбүрлеп тарату туралы
хабардар етеді;
5) орталық депозитарийден банкті мəжбүрлеп тарату туралы сот
шешімінің заңды күшіне ену күніндегі жағдай бойынша банктің бағалы
қағаздарын ұстаушылар тізілімін сұратады;»;
21-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Таратылатын банктің ағымдағы шоттары теңгеде жəне қажет
болған жағдайда шетел валютасында Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкінде ашылады.»;
33-тармақтың 29) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«29) акционерлердің тізілімін өзекті күйде ұстау үшін орталық
депозитарийдің қызметіне;»;
173 жəне 174-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«173. Қатысушы банктің тарату комиссиясы депозиторларға өтемақы
төлеу бойынша міндеттемелерді орындауға қажетті есептеуді жасағаннан
кейін міндеттемелердің берілген сомасын баланстан бір мезгілде есептен
шығарып жəне оны таратылатын банктегі кепілдік беру жөніндегі ұйым
алдындағы міндеттемелерді есепке алудың тиісті шотына есепке жаза
отырып, салымшыларға төленуге тиіс өтемақы мөлшерінде кредиторлар
талаптары тізілімінің екінші кезегіне кепілдік беру жөніндегі ұйымды
енгізеді.
174. Кепілдік беру жөніндегі ұйым тарату комиссиясы депозиттерін
қайтару жөніндегі міндеттемелеріне кепілдік берілетін депозиторлар
тізіміне жəне депозиттер бойынша өтеудің есебіне кіргізбеген тұлғаларға
оның төлеген кепілді өтеу сомасы бойынша талап қойған жағдайда банктің
тарату комиссиясы кепілдік беру жөніндегі ұйымның талаптарын даусыз
деп тану туралы мəселені қарайды.
Көрсетілген талаптар даусыз деп танылған кезде олар кепілдік беру
жөніндегі ұйым үшін белгіленген кезектілік тəртібімен орындалады.
Көрсетілген талаптар толық қанағаттандырылғанша есептеу жүргізілген
кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру тоқтатыла тұрады.».
186-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«186. Тарату комиссиясы тарату балансы жəне банкті тарату туралы
есеп бекітілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде оларды
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына, ал көрсетілген құжаттардың көшірмелерін уəкілетті органға жібереді.»;
188-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«188. Банк қызметін тоқтату туралы мəліметтер Бизнес-сəйкестендіру
нөмірлерінің ұлттық тізіліміне енгізілгеннен, банктің құжаттары архивке
сақтауға тапсырылғаннан жəне бұл жөнінде уəкілетті органға хабарланғаннан кейін тарату комиссиясының өкілеттіктері тоқтатылады.»;
1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Мəжбүрлеп таратылатын банктерді таратуды жүзеге асыру қағидаларына жəне олардың тарату комиссияларының
жұмысына қойылатын талаптарға 1-қосымша»;
2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Мəжбүрлеп таратылатын банктерді таратуды жүзеге асыру қағидаларына жəне олардың тарату комиссияларының
жұмысына қойылатын талаптарға 2-қосымша»;
3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Мəжбүрлеп таратылатын банктерді таратуды жүзеге асыру қағидаларына жəне олардың тарату комиссияларының
жұмысына қойылатын талаптарға 3-қосымша».
2. Банктерді реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
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3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша
Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 22 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19640 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 19 қараша

№206

Жауапты бөлімшенің басшылығы
3. Құжаттарды қарау, жауапты қызметкерді белгілеу, құжаттарды оған орындауға беру
(мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні)

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келуін
қарау, куəліктің жобасын не бас тартуды дайындау
(7 (жеті) жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
2. Құжаттардың мазмұнымен танысу жəне оларға бұрыштамалар қою, құжаттарды
жауапты бөлімшеге беру
(мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні)

7. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін
қызметті алушыға порталға жіберу
(2 (екі) жұмыс күні ішінде)

Хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер
1.
Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдау
жəне тіркеу, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің
басшылығына беру (өтініш түскен күні)

Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 31 шілдедегі № 149 қаулысына
өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 31 шілдедегі № 149 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15685
болып тіркелген, 2017 жылғы 27 қыркүйекте Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулыға 8-қосымшаға сəйкес бекітілген «Жарияланған
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 9-қосымшаға сəйкес бекітілген «Мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Тəуекелдер департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет–ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшаcында жəне
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар – Ұлттық Банктің баспасөз қызмет
департаменті осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

10) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
11) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін алуы.
9. Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылдарының диаграммасы осы
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымшаға сəйкес
жазылған.
10. Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымшаға сəйкес
жазылған.

5) 3-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру
(қол қою) үшін ЭЦҚ-ны таңдауы;
6) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда логин
мен парольді енгізуі (авторизация);
7) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген қызметкері туралы деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль арқылы тексеру;
8) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының
сұрау салуын) тіркеу жəне оны порталда өңдеу;
9) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;

Жауапты бөлімшенің басшылығы
5. Куəліктің жобасын не бас тартуды келісу
(3 (үш) жұмыс күні ішінде)

Портал

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
6. Куəлікке не бас тартуға қол қою
(2 (екі) жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін
қызметті алушы

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтармен көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылдарының диаграммасы
портал

1-рəсім

1-талап

2-рəсім

3-рəсім

1-рəсім

2-рəсім

1-талап

2-талап

3-рəсім

Портал
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4-рəсім

сұрау салу
Көрсетілетін қызметті алушы

Шартты белгілер

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 19 қарашадағы №206 қаулысына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 31 шілдедегі №149 қаулысына 8-қосымша
«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі.
«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі –
көрсетілетін қызметті беруші) «электрондық үкіметтің» веб-порталы: www.
egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: жарияланған акциялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік (бұдан əрі – куəлік) жəне
акциялар шығарылымы проспектісінің бір данасы не Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 болып тіркелген Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі
№ 71 қаулысымен бекітілген «Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан
əрі – стандарт) 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап (бұдан əрі – бас тарту).
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ)
куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін
қызметті алу үшін стандартта көзделген құжаттарды ұсынуы.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі
рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік
қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі,
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына беруі – өтініш
түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың мазмұнымен танысуы жəне оларға бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік
қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) беруі
– құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты
қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындауға беруі – құжаттарды
мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні.
Осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер 1 (бір)
жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарауы, куəліктің жобасын не бас тартуды
дайындауы – 7 (жеті) жұмыс күні ішінде;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды
келісуі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас тартуға
қол қоюы – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға жіберуі – 2
(екі) жұмыс күні ішінде.
3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің)
өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау
6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) жауапты бөлімше басшылығы;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері.
7. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер
(іс-қимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентіне 1-қосымшаға сəйкес жазылған.
4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде көрсетілетін
қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру
тəртібінің жəне рəсімдері (іс-қимылдары) жүйелілігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін қызметті
алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу
куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;
2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда пароль
енгізу (авторизациялау процесі);
3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы
деректердің түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнессəйкестендіру нөмірі) жəне пароль арқылы тексеру;
4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін
қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау
салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының
құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып, нысанды толтыруы
(деректерді енгізуі), сұрау салу нысанына қажетті құжаттарды электрондық
нысанда тіркеу;

«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті
алушы
Көрсетілетін қызметті
алушының
мемлекеттік
көрсетілетін қызметті
портал арқылы алуы
үшін стандарттың
9-тармағында
көзделген
құжаттарды қоса бере
отырып сұрау салуды
жіберуі
Портал

Хат-хабарды қабылдауға
жəне тіркеуге уəкілетті
қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған
құжаттарды порталда
қабылдау жəне тіркеу,
құжаттарды көрсетілетін
қызметті берушінің
басшылығына беру
өтініш түскен күні

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығы
2. Құжаттардың мазмұнымен
танысу жəне оларға
бұрыштамалар қою,
құжаттарды жауапты
бөлімшеге беру
мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды ұсынған күннен
кейінгі күні
6. Куəлікке не бас тартуға қол
қою
2 (екі) жұмыс күні ішінде

Жауапты бөлімшенің басшылығы
3. Құжаттарды қарау, жауапты
қызметкерді белгілеу, құжаттарды
оған орындауға беру
мемлекеттік тіркеуге құжаттарды
ұсынған күннен кейінгі күні

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарау,
куəліктің жобасын не бас тартуды
дайындау
7 (жеті) жұмыс күні ішінде
7. Мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға порталға жіберу

5. Куəліктің жобасын не бас
тартуды келісу

2 (екі) жұмыс күні ішінде

3 (үш) жұмыс күні ішінде

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтармен көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 19 қарашадағы №206 қаулысына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 31 шілдедегі № 149 қаулысына 9-қосымша
«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі.
«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу»
мемлекеттік қызметін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) «электрондық үкіметтің» веб-порталы:
www.egov.kz (бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық автоматтандырылған).
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі:
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік жəне облигациялар шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы;
облигациялық бағадарлама шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік жəне облигациялық шығарылымы бағдарлама проспектісінің
1 (бір) данасы;
облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік жəне облигациялық бағдарлама
шеңберіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің 1 (бір данасы)
не Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534
тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015
жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 20 жəне 21-тармақтарында
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту
туралы дəлелді жауап.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті
алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ)
куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін
қызметті алу үшін стандартта көзделген құжаттарды ұсынуы.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір
рəсімнің (іс-қимылдың) мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі
рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға негіз болатын мемлекеттік
қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
кезінде:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі,
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына беруі – өтініш
түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың мазмұнымен танысуы жəне оларға бұрыштама қоюы, құжаттарды мемлекеттік
қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) беруі
– құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты
қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындауға беруі – құжаттарды
мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні.
Осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер 1 (бір)
жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарауы, куəліктің жобасын не бас тартуды
дайындауы – 7 (жеті) жұмыс күні ішінде;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды
келісуі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас тартуға
қол қоюы – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға жіберуі – 2
(екі) жұмыс күні ішінде.
6. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі,

құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына беруі – өтініш
түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың мазмұнымен танысуы жəне оларға бұрыштама қоюы, құжаттарды жауапты
бөлімшеге беруі – өтініш түскен күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындауға беруі – өтініш түскен күні.
Осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер 1
(бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарауы, куəліктің жобасын не бас тартуды
дайындауы – 6 (алты) жұмыс күні ішінде;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды
келісуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас тартуға
қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға жіберуі – 1
(бір) жұмыс күні ішінде.
7. Көрсетілетін қызметті алушы облигациялық бағдарлама шеңберінде
бірмезгілде ұсынған облигациялық бағдарламаны жəне облигациялардың
бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі,
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына беруі – өтініш
түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың мазмұнымен танысуы жəне оларға бұрыштама қоюы, құжаттарды жауапты
бөлімшеге беруі – құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен
кейінгі күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты
қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындауға беруі – құжаттарды
мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні.
Осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер 1 (бір)
жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарауы, куəліктің жобасын не бас тартуды
дайындауы – 6 (алты) жұмыс күні ішінде;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды
келісуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас тартуға
қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға жіберуі – 1
(бір) жұмыс күні ішінде.
8. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен
қадағалау жөніндегі уəкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарлама
шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне
тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына беруі
– құжаттар түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың мазмұнымен танысуы жəне оларға бұрыштама қоюы, құжаттарды жауапты
бөлімшеге беруі – құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен
кейінгі күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты
қызметкерді белгілеуі, оған құжаттарды орындауға беруі – құжаттарды
мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні.
Осы тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген рəсімдер 1 (бір)
жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарауы, куəліктің жобасын не бас тартуды
дайындауы – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды
келісуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас тартуға
қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға жіберуі –
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесіне қол қойылған күні – мемлекеттік
қызмет көрсету мерзімінің шегінде.
9. Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде:
1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің
көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі,
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына беруі – құжаттар
келіп түскен күні;
2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың
(Соңы 15-бетте)
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3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің
(қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау
10. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:
1) хат-хабарды қабылдау мен тіркеуге уəкілетті қызметкер;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) жауапты бөлімше басшылығы;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері.
11. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
кезінде əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер
(іс-қимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентіне 1-қосымшаға сəйкес жазылған.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде əрбір рəсімнің
(іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымшаға сəйкес жазылған.
Көрсетілетін қызметті алушы облигациялық бағдарлама шеңберінде
бірмезгілде ұсынған облигациялық бағдарламаны жəне облигациялардың
бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде əрбір рəсімнің (ісқимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің
сипаттамасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3-қосымшаға сəйкес жазылған.
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен
қадағалау жөніндегі уəкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарлама
шегінде облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде
əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер (ісқимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
регламентіне 4-қосымшаға сəйкес жазылған.
Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу кезінде əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете
отырып, рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 5-қосымшаға сəйкес жазылған.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық
жүйелерді пайдалану тəртібінің сипаттамасы
12. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде көрсетілетін
қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру
тəртібінің жəне рəсімдері (іс-қимылдары) жүйелілігінің сипаттамасы:
1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін қызметті
алушы компьютерінің интернет-браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу
куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;
2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда пароль
енгізу (авторизациялау процесі);
3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы
деректердің түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнессəйкестендіру нөмірі) жəне пароль арқылы тексеру;
4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті
таңдауы, мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салу нысанын
экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының құрылымы мен
форматтық талаптарын ескере отырып, нысанды толтыруы (деректерді
енгізу), сұрау салу нысанына қажетті құжаттарды электрондық нысанда
тіркеу;
5) 3-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру
(қол қою) үшін ЭЦҚ-ны таңдауы;
6) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда логин
мен парольді енгізуі (авторизация);
7) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген қызметкері
туралы деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль арқылы тексеру;
8) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының
сұрау салуын) тіркеу жəне оны порталда өңдеу;
9) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;
10) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
11) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін алуы.
13. Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің
функционалдық өзара іс-қимылдарының диаграммасы осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 6-қосымшаға сəйкес жазылған.
14. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
кезінде мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 7-қосымшаға сəйкес
жазылған.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік
қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 8-қосымшаға сəйкес жазылған.
Көрсетілетін қызметті алушы облигациялық бағдарлама шеңберінде
бірмезгілде ұсынған облигациялық бағдарламаны жəне облигациялардың
бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік қызмет
көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет регламентіне 9-қосымшаға сəйкес жазылған.
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау
жөніндегі уəкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарлама шегінде
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік
қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет регламентіне 10-қосымшаға сəйкес жазылған.
Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
11-қосымшаға сəйкес жазылған.

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
1-қосымша
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы
Жауапты бөлімше басшылығы
3. Құжаттарды қарау, жауапты қызметкерді белгілеу жəне құжаттарды оған орындауға беру
(құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні)
Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
2. Құжаттардың мазмұнымен танысу жəне оларға бұрыштамалар қою, құжаттарды
жауапты бөлімшеге беру
(құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні)
Хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдау жəне
тіркеу, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына
беру (өтініш түскен күні)

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келуін
қарау, куəліктің жобасын не бас тартуды дайындау
(7 (жеті) жұмыс күні ішінде)
7. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін
қызметті алушыға порталға жіберу
(2 (екі) жұмыс күні ішінде)

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
6-қосымша
Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық өзара іс-қимылдарының диаграммасы

портал

1-рəсім

1-талап

Көрсетілетін
қызметті алушы

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
6. Куəлікке не бас тартуға қол қою
(2 (екі) жұмыс күні ішінде)

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келуін
қарау, куəліктің жобасын не бас тартуды дайындау
(6 (алты) жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
2. Құжаттардың мазмұнымен танысу жəне оларға бұрыштамалар қою, құжаттарды
жауапты бөлімшеге беру
(өтініш түскен күні)

7. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін
қызметті алушыға порталға жіберу
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

Хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдау жəне
тіркеу, көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына құжаттарды беру
(өтініш түскен күні)

Жауапты бөлімше басшылығы
5. Куəліктің жобасын не бас тартуды келісу
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

Портал

Көрсетілетін
қызметті алушы

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
6. Куəлікке не бас тартуға қол қою
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

сұрау салу
Көрсетілетін қызметті алушы

Шартты белгілер

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
7-қосымша
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік
қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті алушы
Көрсетілетін қызметті
алушының мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алу үшін
портал арқылы стандарттың
9-тармағында көзделген
құжаттарды қоса бере отырып,
сұрау салуды жіберуі

Портал

Көрсетілетін қызметті алушы облигациялық бағдарлама шеңберінде бірмезгілде ұсынған
облигациялық бағдарламаны жəне облигациялардың бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде
əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің
сипаттамасы
Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келуін қарау,
куəліктің жобасын не бас тартуды дайындау
(6 (алты) жұмыс күні ішінде)
7. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға порталға жіберу
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)
Жауапты бөлімше басшылығы
5. Куəліктің жобасын не бас тартуды келісу
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

Жауапты бөлімше басшылығы
3. Құжаттарды қарау, жауапты қызметкерді белгілеу, құжаттарды оған орындауға беру
(құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні)
Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
2. Құжаттардың мазмұнымен танысу жəне оларға бұрыштамалар қою,
құжаттарды жауапты бөлімшеге беру
(құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні)
Хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдау жəне
тіркеу, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына
беру (өтініш түскен күні)

Портал
Көрсетілетін
қызметті алушы

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
6. Куəлікке не бас тартуға қол қою
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
4-қосымша
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті орган
тіркеген облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде
əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып,
рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы
Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келуін қарау, куəліктің
жобасын не бас тартуды дайындау
(2 (екі) жұмыс күні ішінде)
7. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға
порталға жіберу (мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесіне қол қойған күні –
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде)

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
2. Құжаттардың мазмұнымен танысу жəне оларға бұрыштамалар қою,
құжаттарды жауапты бөлімшеге беру
(құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні)
Хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдау жəне
тіркеу, көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына құжаттарды
беру (өтініш түскен күні)

Портал
Көрсетілетін
қызметті алушы

Жауапты бөлімше басшылығы
5. Куəліктің жобасын не бас тартуды келісу
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)
Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
6. Куəлікке не бас тартуға қол қою
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
5-қосымша
Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде
əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің
сипаттамасы

Жауапты бөлімше басшылығы
3. Құжаттарды қарау, жауапты қызметкерді белгілеу, құжаттарды оған
орындауға беру
(құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні)

Жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың талаптарына сəйкес келуін қарау, куəліктің
жобасын не бас тартуды дайындау
(мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні)
7. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға порталға жіберу
(мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесіне қол қойған күні – мемлекеттік
қызмет көрсету мерзімі шегінде)

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
2. Құжаттардың мазмұнымен танысу жəне оларға бұрыштамалар қою,
құжаттарды жауапты бөлімшеге беру
(құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні)
Хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдау жəне
тіркеу, көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына құжаттарды
беру (өтініш түскен күні)

1. Көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған
құжаттарды порталда
қабылдау жəне тіркеу,
құжаттарды көрсетілетін
қызметті берушінің
басшылығына беру

Портал

Жауапты бөлімше басшылығы
5. Куəліктің жобасын не бас тартуды келісу
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін
қызметті алушы

Ескертпе:
2, 3 жəне 4-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы
6. Куəлікке не бас тартуға қол қою
(1 (бір) жұмыс күні ішінде)

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығы

Жауапты бөлімше
басшылығы

2. Құжаттардың мазмұнымен
танысу жəне оларға
бұрыштама қою, құжаттарды
жауапты бөлімшеге беру

3. Құжаттарды қарау,
жауапты қызметкерді
белгілеу жəне оған
құжаттарды орындауға беру

мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды ұсынған күннен
кейінгі күні

мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды ұсынған күннен
кейінгі күні

6. Куəлікке не бас тартуға
қол қою

5. Куəліктің жобасын не бас
тартуды келісу

2 (екі) жұмыс күні ішінде

3 (үш) жұмыс күні ішінде

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін
қарау, куəліктің жобасын не
бас тартуды дайындау
7 (жеті) жұмыс күні ішінде

7. Мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесін көрсетілетін қызметті
алушыға порталға жіберу
2 (екі) жұмыс күні ішінде

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
8-қосымша
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік қызмет көрсету
бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін
қызметті алушы
Көрсетілетін қызметті
алушының
мемлекеттік
көрсетілетін қызметті
алу үшін портал
арқылы стандарттың
9-тармағында
көзделген
құжаттарды қоса бере
отырып, сұрау салуды
жіберуі

Хат-хабарды қабылдауға жəне
тіркеуге уəкілетті қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған құжаттарды
порталда қабылдау жəне
тіркеу, құжаттарды
көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығына беру

өтініш түскен күні

Көрсетілетін қызметті берушінің
басшылығы

Жауапты бөлімше басшылығы

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері

2. Құжаттардың мазмұнымен
танысу жəне оларға бұрыштама
қою, құжаттарды жауапты
бөлімшеге беру

3. Құжаттарды қарау, жауапты
қызметкерді белгілеу жəне оған
құжаттарды орындауға беру

4. Құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін
қарау, куəліктің жобасын не
бас тартуды дайындау

өтініш түскен күні

6. Куəлікке не бас тартуға қол
қою
1 (бір) жұмыс күні ішінде

өтініш түскен күні

6 (алты) жұмыс күні
ішінде

5. Куəліктің жобасын не бас
тартуды келісу

7. Мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін
көрсетілетін қызметті
алушыға порталға жіберу

1 (бір) жұмыс күні ішінде

Портал

1 (бір) жұмыс күні ішінде

Ескертпе:
1, 2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
9-қосымша
Көрсетілетін қызметті алушы облигациялық бағдарлама шеңберінде бірмезгілде ұсынған
облигациялық бағдарламаны жəне облигациялардың бірінші шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік қызмет көрсету
бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті
алушы
Көрсетілетін қызметті
алушының
мемлекеттік
көрсетілетін қызметті
алу үшін портал
арқылы стандарттың
9-тармағында
көзделген құжаттарды
қоса бере отырып,
сұрау салуды жіберуі

Хат-хабарды қабылдауға
жəне тіркеуге уəкілетті
қызметкер
1. Көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған
құжаттарды порталда
қабылдау жəне тіркеу,
құжаттарды көрсетілетін
қызметті берушінің
басшылығына беру
өтініш түскен күні

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығы

Жауапты бөлімше басшылығы

2. Құжаттардың мазмұнымен
танысу жəне оларға бұрыштама
қою, құжаттарды жауапты
бөлімшеге беру

3. Құжаттарды қарау, жауапты
қызметкерді белгілеу жəне оған
құжаттарды орындауға беру

мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды ұсынған күннен
кейінгі күні

мемлекеттік тіркеуге
құжаттарды ұсынған күннен
кейінгі күні

6 (алты) жұмыс күні
ішінде

5. Куəліктің жобасын не бас
тартуды келісу

7. Мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін
көрсетілетін қызметті
алушыға порталға жіберу

6. Куəлікке не бас тартуға қол
қою
1 (бір) жұмыс күні ішінде

Портал

1 (бір) жұмыс күні ішінде

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтарында көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімше басшылығы
3. Құжаттарды қарау, жауапты қызметкерді белгілеу, құжаттарды оған
орындауға беру
(құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні)

Хат-хабарды қабылдауға
жəне тіркеуге уəкілетті
қызметкер

өтініш түскен күні

Ескертпе:
1, 2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
3-қосымша

2-рəсім

1-талап

4-рəсім

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
2-қосымша

Жауапты бөлімше басшылығы
3. Құжаттарды қарау, жауапты қызметкерді белгілеу, құжаттарды оған орындауға беру
(өтініш түскен күні)

1-рəсім

3-рəсім

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтарында көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде əрбір рəсімнің (іс-қимылдың)
ұзақтығын көрсете отырып, рəсімдер (іс-қимылдар) жүйелілігінің сипаттамасы

3-рəсім

2-талап

Жауапты бөлімше басшылығы
5. Куəліктің жобасын не бас тартуды келісу
(3 (үш) жұмыс күні ішінде)

Портал

2-рəсім

Портал

(Соңы. Басы 14-бетте)

мазмұнымен танысуы жəне оларға бұрыштама қоюы, құжаттарды жауапты бөлімшеге беруі – құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен
кейінгі күні;
3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты
қызметкерді белгілеуі жəне оған құжаттарды орындауға беруі – мемлекеттік
тіркеуге құжаттарды ұсынған күннен кейінгі күні;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарауы, куəлік жобасын не бас тартуды
дайындауы – құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейінгі күні.
Осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген рəсімдер 1
(бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;
5) жауапты бөлімше басшылығының куəлік жобасын не бас тартуды
келісуі –1 (бір) жұмыс күні ішінде;
6) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының куəлікке не бас тартуға
қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет
көрсету нəтижесін көрсетілетін қызметті алушыға порталға жіберуі –
мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесіне қол қойылған күні – мемлекеттік
қызмет көрсету мерзімінің шегінде.
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4. Құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін
қарау, куəліктің жобасын не
бас тартуды дайындау

1 (бір) жұмыс күні ішінде

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне
10-қосымша
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі
уəкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік қызмет
көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті
алушы
Көрсетілетін қызметті
алушының мемлекеттік
көрсетілетін қызметті
алу үшін стандарттың
9-тармағында көзделген
құжаттарды қоса тіркей
отырып, сұрау салуды
портал арқылы жіберуі

Хат-хабарды қабылдауға
жəне тіркеуге уəкілетті
қызметкер

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығы

Жауапты бөлімшенің
басшылығы

1. Көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған құжаттарды
қабылдау жəне порталда
тіркеу, құжаттарды
көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына беру
өтініш түскен күні

2. Құжаттардың мазмұнымен
танысу жəне оларға
бұрыштама қою, құжаттарды
жауапты бөлімшеге жіберу

3. Құжаттарды қарау, жауапты
қызметкерді анықтау,
құжаттарды орындауға беру

Портал

құжаттарды мемлекеттік
тіркеуге ұсынған күннен
кейінгі күні

құжаттарды мемлекеттік
тіркеуге ұсынған күннен
кейінгі күні

6. Куəлікке не бас тартуға
қол қою

5. Куəлік жобасын не бас
тартуды келісу

1 (бір) жұмыс күні ішінде

1 (бір) жұмыс күні ішінде

Ескертпе:
2 жəне 3-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері
4. Құжаттардың стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарау,
куəлік жобасын не бас тартуды
дайындау
2 (екі) жұмыс күні ішінде
7. Мемлекеттік қызметті
көрсету нəтижесін мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алушыға
порталға жіберу
мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесіне қол қойылған күні
– мемлекеттік қызмет көрсету
мерзімі шегінде

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 11-қосымша
Айналыс мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде мемлекеттік қызмет көрсету
бизнес-процестерінің анықтамалығы
Көрсетілетін қызметті
алушы

Хат-хабарды қабылдауға
жəне тіркеуге уəкілетті
қызметкер

Көрсетілетін қызметті
берушінің басшылығы

Көрсетілетін қызметті
алушының мемлекеттік
көрсетілетін қызметті
алу үшін стандарттың
9-тармағында көзделген
құжаттарды қоса тіркей
отырып, сұрау салуды
портал арқылы жіберуі

1. Көрсетілетін қызметті
алушы ұсынған құжаттарды
қабылдау жəне порталда
тіркеу, құжаттарды
көрсетілетін қызметті
берушінің басшысына беру

2. Құжаттардың мазмұнымен
танысу жəне оларға
бұрыштама қою, құжаттарды
жауапты бөлімшеге жіберу

Портал

өтініш түскен күні

құжаттарды мемлекеттік
тіркеуге ұсынған күннен
кейінгі күні

Жауапты бөлімшенің
басшылығы
3. Құжаттарды қарау,
жауапты қызметкерді
анықтау, құжаттарды
орындауға беру
құжаттарды мемлекеттік
тіркеуге ұсынған күннен
кейінгі күні

6. Куəлікке не бас тартуға қол
қою

5. Куəлік жобасын не бас
тартуды келісу

1 (бір) жұмыс күні ішінде

1 (бір) жұмыс күні ішінде

Ескертпе:
2, 3 жəне 4-тармақтарда көзделген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

Жауапты бөлімшенің жауапты
қызметкері
4. Құжаттарды стандарттың
талаптарына сəйкес келуін қарау,
куəлік жобасын не бас тартуды
дайындау
құжаттарды мемлекеттік тіркеуге
ұсынған күннен кейінгі күні
7. Мемлекеттік қызметті көрсету
нəтижесін мемлекеттік
көрсетілетін қызметті алушыға
порталға жолдау
мемлекеттік қызмет көрсету
нəтижесіне қол қойылған күні –
мемлекеттік қызмет көрсету
мерзімі шегінде

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 29 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне №19660 болып енгізілді.
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 26 қараша

№208

Алматы қаласы

Берілетін микрокредиттер бойынша
сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін
есептеу қағидаларын бекіту туралы
«Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының
жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің
күші жойылды деп танылсын.
3. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне
4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз
қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
6. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі
жəне ресми жариялануға тиіс.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №208 қаулысымен бекітілген
Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының жылдық тиімді
мөлшерлемесін есептеу қағидалары
Осы Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының жылдық тиімді
мөлшерлемесін есептеу қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Микроқаржы лық қызмет туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес əзірленді жəне микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан əрі – микроқаржы
ұйымдары) берілетін микрокредиттері бойынша сыйақының жылдық тиімді
мөлшерлемесін есептеу тəртібін айқындайды.
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Қағидалардың мақсаттары үшін сыйақының жылдық тиімді
мөлшерлемесі ретінде микрокредит бойынша дəйекті, жылдық, тиімді,
салыстырмалы түрде есептелетін, Қағидаларға сəйкес есептеп шығарылатын сыйақы мөлшерлемесі түсініледі.
2. Микроқаржы ұйымдары микрокредит беру туралы шартта сыйақының
жылдық тиімді мөлшерлемесін көрсетеді.
Микрокредит беру туралы шартта сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі компьютерлік техника қондырғысының көмегімен бір қосымшада
цифрмен жəне жазумен көрсетіле отырып, сондай-ақ сыйақының басқа
мөлшерлемелерімен қаріптері бірдей көлемдегі жəне ресімдеу стиліндегі
(курсив, қарайтылған, түспен бояп көрсету, мөлшері) нысанда басып
көрсетіледі.
3. Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің есебі:
1) микрокредит беру туралы шарт, микрокредит беру туралы шартқа
қосымша келісімдер жасалған күнге;
2) қарыз алушының ауызша немесе жазбаша талап етуі бойынша;
3) қарыз алушының ақшалай міндеттемелерінің сомасын (мөлшерін)
жəне (немесе) оларды төлеу мерзімін өзгертуге əкеп соғатын микрокредит
беру туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда
жүргізіледі.
4. Микрокредит беру туралы шарттың талаптары қарыз алушының
ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) жəне (немесе) оны төлеу
мерзімінің өзгеруіне əкеп соғатындай өзгерген кезде сыйақының жылдық
тиімді мөлшерлемесінің нақтыланған мəні микрокредит беру туралы шарт
қолданыла бастаған мерзімнен бастап қарыз алушы микрокредит бойынша
төлеген төлемдерді есептемегенде, талаптарды өзгерту басталған күнгі
микрокредитті өтеудің қалған мерзіміне қарай есептеледі.
5. Микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықтарды (талап етулерді)
беру кезінде Қағидалардың 3-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында
көзделген жағдайларда жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесін есептеуді
микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықтар (талап етулер) берілген
үшінші тұлға жүргізеді.
2-тарау. Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу
6. Берілетін микрокредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі мынадай
формула
д ф
р у бойынша есептеледі:
д

мұнда:
n - қарыз алушыға соңғы төлемнің реттік нөмірі;
j - қарыз алушыға төлемнің реттік нөмірі;
Sj - қарыз алушыға j-ші төлем сомасы;
APR - жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі;
tj - микрокредит берілген күннен бастап қарыз алушыға j-ші төлем сəтіне
дейінгі уақыт кезеңі (күндермен);
m - қарыз алушының соңғы төлемінің реттік нөмірі;
і - қарыз алушы төлемінің реттік нөмірі;
Pi - қарыз алушының і-ші төлемінің сомасы;
ti - микрокредит берілген күннен бастап қарыз алушының і-ші төлемі
сəтіне дейінгі уақыт кезеңі (күндермен).
7. Егер сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу кезінде
алынған санның мəні бір ондық белгіден көп болса, ол былайша ондық
бөлшекке дейін дөңгелектенуге тиіс:
1) егер жүздік бөлшек 5-тен көп немесе тең болса, ондық бөлшек 1-ге
ұлғайтылады, одан кейінгі барлық белгілер алып тасталады;
2) егер жүздік бөлшек 5-тен аз болса, ондық бөлшек өзгеріссіз қалады,
одан кейінгі барлық белгілер алып тасталады.
8. Микрокредит бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің
есебіне қарыз алушының оның микрокредит беру туралы шарттың
негізгі борышты жəне (немесе) сыйақыны төлеу бойынша талаптарын
сақтамауынан туындаған төлемдерін (айыппұлды, өсімпұлды) қоспағанда,
қарыз алушының барлық төлемі кіреді.
9. Микрокредит беру туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар,
оның ішінде қарыз алушының өтініші бойынша енгізілген жағдайда,
Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін қарыз алушымен жасалған
микрокредит беру туралы қолданыстағы жəне сыйақының жылдық
тиімді мөлшерлемесінің мəні көрсетілмеген шарт бойынша сыйақының
жылдық тиімді мөлшерлемесінің мəні микрокредит беру туралы шартқа
қосымша келісімде Қағидалардың 4-тармағында көзделген жағдайларда,
микрокредит беру туралы шарт талаптары өзгертіле бастаған күнге, қалған
жағдайларда – микрокредит беру туралы шарт жасалған күнге көрсетіледі.
10. Қарыз алушылардың микроқаржы ұйымдарына жүргізілген
төлемдері жəне микроқаржы ұйымдарының қарыз алушыларға төлемдері
сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу мақсатында олар
нақты төленген күнге, болашақтағылары - төлемдер графигі бойынша
есепке алынады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №208 қаулысына қосымша
Күші жойылды деп танылатын
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік
құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің
тізбесі
1. «Берілетін микрокредиттер бойынша сыйақының жылдық тиімді
мөлшерлемесін есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 378 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 8307 болып тіркелген, 2013 жылғы 18 мамырда «Егемен
Қазақстан» газетінде № 129 (28068) жарияланған);
2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
банк қызметін жəне микроқаржы ұйымдарын реттеу мəселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 135
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 13888 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 шілдеде «Əділет» ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған) 2-тармағы;
3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне
коллекторлық қызмет мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 249 қаулысымен (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16267 болып тіркелген, 2018
жылғы 5 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер мен
толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының коллекторлық
қызмет мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің
3-тармағы.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019
жылғы 3 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19677 болып енгізілді.
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 26 қараша

№213

Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілеріне бағалы
қағаздар нарығын реттеу мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтыру
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. «Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу, акциялар
шығарылымы проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды
тіркеу, акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары
туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының
бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау
туралы есепті бекіту, жарияланған акциялар шығарылымының күшін
жою қағидаларын, Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк
тiркеу, акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе)
толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру
қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған
акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне
айырбастау туралы есепті бекіту үшін құжаттарға қойылатын талаптарды,
Жарияланған акциялар шығарылымының күшін жоюға арналған
құжаттардың тізбесін жəне оларға қойылатын талаптарды, Акциялар
шығарылымының проспектісін, акциялар шығарылымының проспектісіне
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды, акционерлік қоғамның
акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік
қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам
акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті жасау жəне ресімдеу
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 247 қаулысына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17857 болып тіркелген,
2018 жылғы 19 желтоқсанда Қазақстан Республикасының нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай
өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
Көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттiк тiркеу, акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді
жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғамның акцияларын
орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның
орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам
акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту, жарияланған
акциялар шығарылымының күшін жою қағидаларында:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу
үшін өтінішті уəкілетті органға талап етілген құжаттарды қоса бере отырып,
«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынады.».
7-тармақ алып тасталсын;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Қоғам жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
үшін ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар
туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы, инвестициялық жəне венчурлық
қоғамдар туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келген жағдайда,
уəкілетті орган қоғамға қоғамның «жеке кабинетіне» электрондық құжат
нысанында Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жарияланған
акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті жəне
электрондық форматта жарияланған акциялар шығарылымы проспектісін
жібереді.»;
10-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын;
14-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Қоғам жарияланған акциялар шығарылымын қағаз тасымалдағышта
мемлекеттік тіркеу кезінде уəкілетті орган берген жарияланған акциялар
шығарылымын жəне (немесе) акциялар шығарылымы проспектісін
мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің түпнұсқаларын жоғалтқан жағдайда,
қоғам акциялар шығарылымы проспектісінің телнұсқасын жəне (немесе)
көшірмелерін алу қажет болған кезде бұқаралық ақпарат құралының
атауы жəне жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы хабарламаның
жарияланған күні жайлы мəліметтерді көрсете отырып жəне осы
хабарламаның көшірмесін қоса бере отырып, уəкілетті органға еркін
нысанда жасалған өтінішпен жүгінеді.»;
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті
қарау жəне бекіту үшін қоғам уəкілетті органға қағаз тасымалдағышта не
«электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық түрде Бағалы
қағаздар нарығы туралы заңның 24-бабының 3-тармағында көзделген
құжаттарды Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 24-бабының
1-тармағында белгіленген мерзімде ұсынады.
Тұрақтандыру банкі акцияларды орналастыру қорытындылары туралы
есепті ұсынбайды.»;
мынадай мазмұндағы 15-1-тармақпен толықтырылсын:
«15-1. Акцияларды орналастырудың есепті кезеңінің аяқталу күні акцияларды орналастырудың есепті кезеңі соңғы айының тиісті күні болып
табылады.»;
16-тармақ алып тасталсын;
19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының акционерлік
қоғамдар туралы жəне бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының
талаптарына сəйкес келген жағдайда, уəкілетті орган қоғамға:
1) қоғам құжаттарды «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы
ұсынған кезде қоғамның «жеке кабинетіне» электрондық құжат нысанында қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті
бекіту туралы хатты қоғамға жібереді;
2) қағаз тасымалдағышта қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары жөніндегі есепті немесе қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау
туралы бекітілген есепті қоғамға жібереді.»;
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою туралы куəлік осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
Көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттiк тiркеу, акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді
жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғамның акцияларын
орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның
орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту үшін құжаттарға
қойылатын талаптарда:
«4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
4. Қоғамның жарияланған акцияларының төлемін растайтын құжаттар:
1) төлем құжаттары;
2) мүлiктi қабылдау-өткiзу актi, беру акті, ақшалай міндеттемелерді
салыстырып тексеру акті;
3) бағалау туралы есеп;
4) орналастырылатын акцияларды төлеуге енгізілетін бағалы қағаздарға
меншік құқығын растайтын орталық депозитарийдің құжаты.»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қоғамның жарияланған акциялар шығарылымы туралы немесе оның
негізінде акциялар шығарылымы проспектіне өзгерістер жəне (немесе)
толықтырулар енгізілген шешімінде (хаттамасында) мыналар қамтылады:
1) акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы (дауыс беретін
барлық акцияларға ие акционердің шешімі) немесе одан үзінді-көшірме:
қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері;
акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты мен орны;
акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған қоғамның дауыс беретін
акцияларының саны туралы мəліметтер;
акционерлердің жалпы жиналысының кворумы;
акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібі;
акционерлердің жалпы жиналысында оның негізінде жарияланған
акциялар шығарылымы проспектіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар
енгізілетін мəселе бойынша дауыс беру тəртібі;
акционерлердің жалпы жиналысы төрағасының (төралқа мүшелерінің)
жəне хатшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса);
акционерлердің жалпы жиналысына қатысушылардың сөйлеген сөздері;
акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібінде дауыс беруге
қойылған əрбір мəселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы саны;
дауыс беруге қойылған мəселелер, олар бойынша дауыс берудің
қорытындылары;
қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында оның негізінде жарияланған
акциялар шығарылымы проспектіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар
енгізілетін мəселе бойынша қабылданған шешім.
Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасынан (қоғамның
дауыс беретін барлық акцияларына ие акционердің) (шешімінен) үзіндікөшірме акционерлердің жалпы жиналысы хатшысының (корпоративтік
хатшысының) қолымен расталады;
2) директорлар кеңесі (атқарушы орган) отырысының хаттамасы немесе одан үзінді-көшірме:
қоғамның атқарушы органының толық атауы жəне орналасқан жері;
отырысты өткізу күні, уақыты мен орны (ішкі отырыс болған жағдайда);
отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мəліметтер (сырттай дауыс беру
арқылы шешім қабалдағандар);
отырыстың кворумы;
шешімдері жарияланған акциялар шығарылымы проспектіне өзгерістер
жəне (немесе) толықтырулар енгізуге əкелген отырыстың күн тəртібінің
мəселелері;
директорлар кеңесі (атқарушы орган) отырысының күн тəртібінің əрбір
мəселесі бойынша директорлар кеңесінің (атқарушы органның) əрбір мүшесінің дауыс беру нəтижесін көрсете отырып, отырыс күн тəртібінің дауыс
беруге қойылған əрбір мəселесі бойынша дауыс беру қорытындылары;
жарияланған акциялар шығарылымы проспектіне өзгерістер жəне
(немесе) толықтырулар енгізу мəселесі бойынша қабылданған шешім.
Директорлар кеңесі отырысының хаттамасынан үзінді-көшірме қоғамның
уəкілетті қызметкерінің қолымен расталады.
Атқарушы орган отырысының хаттамасынан үзінді-көшірме қоғамның
атқарушы органы басшысының (не оның орнындағы адамның) қолымен
расталады.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Акциялар шығарылымы проспектіне өзгерістерді жəне (немесе)
толықтыруларды тіркеуге, акционерлік қоғамның орналастырылған
акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне
айырбастау туралы есепті бекітуге ұсынылатын құжаттардың көшірмелері
қоғамның атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара
жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның
(растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Акциялар шығарылымының проспектісін, акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді жəне
(немесе) толықтыруларды, акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру
қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған
акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне
айырбастау туралы есепті жасау жəне ресімдеу қағидаларында:
5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Акциялар шығарылымының проспектісін қоғам уəкілетті органға
электрондық түрде ұсынады.
6. Акциялар шығарылымының проспектісі қазақ жəне орыс тiлдерiнде
жасалады.»;
1-қосымшада:
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Қоғамның қызметіне ықпал ететін факторлар.»;
2. «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне)
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес
облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну
жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін
жою қағидаларын, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын
(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеу, мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама
проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу,
мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны қарау үшін құжаттарға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесін
жəне оларға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін),
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне
(облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе)
толықтыруларды, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары
туралы хабарламаны жасау жəне ресімдеу қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29
қазандағы № 248 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 17884 болып тіркелген, 2018 жылғы 14 желтоқсанда
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу,
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды
тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымының күшін жою қағидаларында:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Эмитент облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны)
мемлекеттік тiркеу үшін өтінішті уəкілетті органға талап етілген құжаттарды
қоса бере отырып, «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы электрондық
түрде ұсынады».»;
7-тармақ алып тасталсын;
15-тармақтың 1) жəне 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойынша «В»
төмен емес ең төменгі кредиттік рейтингінің немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінің болуы;
2) осы заңды тұлға шыққан елдің шетелдік қадағалау органы халықаралық Бағалы қағаздар жөніндегі комиссия ұйымының консультациялары, ынтымақтастығы жəне ақпарат алмасу мəселелері бойынша өзара
түсіністік туралы көпжақты меморандумға қол қойды;»;
18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Эмитент облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына
сəйкес келген жағдайда уəкілетті орган эмитенттің «жеке кабинетіне»
жəне орталық депозитарийге электрондық форматта облигациялар
шығарылымы (облигациялық бағдарлама) проспектісін жəне электрондық
құжат нысанында мыналарды жібереді:
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік емес
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті –
облигациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген жағдайда;
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облигациялық
бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті – облигациялық
бағдарлама мемлекеттік тіркелген жағдайда;
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облигациялық
бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу
туралы куəлікті – облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар
шығарылымы мемлекеттік тіркелген жағдайда.».
20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Эмитент айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін ұсынған құжаттар Қазақстан
Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келген жағдайда уəкілетті орган, Қағидаларға 2-қосымшаға
сəйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті эмитенттің «жеке кабинетіне»
электрондық құжат нысанында жібереді.»;
22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Эмитент облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу кезінде уəкілетті орган берген қағаз тасымалдағыштағы құжаттардың түпнұсқаларын жоғалтқан жағдайда, эмитент
құжаттардың телнұсқасын жəне (немесе) көшірмелерін алу қажет болған
кезде мыналарды:
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің
(облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеу туралы куəліктің) телнұсқасын;
облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама
проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің) көшірмелерін беру үшін уəкілетті органға өтініш
береді.»;
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік осы қаулыға 3-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облигациялық бағдарламаны
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облигациялық бағдарлама шегінде
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік осы қаулыға
5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымының күшін жою туралы куəлік осы қаулыға 6-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тiркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды
тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы
хабарламаны қарау үшін құжаттарға қойылатын талаптарында:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Эмитенттің облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тiркеу үшін өтініші, эмитенттің атқарушы органы
басшысының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) не қол қоюға уəкілетті тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталады.
Эмитенттің облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды
тіркеу өтінішіне, сондай-ақ облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаға эмитенттің атқарушы органының басшысы (атқарушы
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) не қол қоюға
уəкілетті тұлға (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қол қояды.
4-тармақ алып тасталсын;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Құжаттардың көшірмелері эмитенттің атқарушы органы (атқарушы
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының
не қол қоюға уəкілетті тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына
отырып) қолымен расталады.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесі жəне оларға
қойылатын талаптарда:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Эмитент облигациялар шығарылымының күшін жою үшін қаржы
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне
қадағалау жөніндегі уəкілетті органға (бұдан əрі – уəкілетті орган) қағаз
тасымалдағышта мынадай құжаттарды ұсынады:
1) облигациялардың күшін жою негізін көрсете отырып, эмитенттің
атқарушы органының басшысы (атқарушы органның функцияларын
жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) не қол қоюға уəкілетті тұлға (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қол қойған облигациялар
шығарылымының күшін жою туралы өтініш;
2) облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдаған
эмитенттің органы шешімінің көшірмесі;
3) облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама шегінде
облигациялар шығарылымын), облигациялар шығарылымы проспектісін
(облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымы проспектісін), облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық
бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымы проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің
түпнұсқалары (оларды қағаз тасымалдағышта алған жағдайда);
4) эмитенттің органы облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдаған күні орталық депозитарийдің облигациялар
ұстаушылардың жоқ екені туралы хабарламасы (егер осы шығарылымның
бір де бір облигациясы орналастырылмаған немесе осы шығарылымның
барлық облигацияларын эмитент бағалы қағаздардың қайталама
нарығында сатып алған жағдайда);
5) сот бекіткен эмитентті қайта құрылымдау жоспарының көшірмелері
(қаржы ұйымдарының, сондай-ақ бас ұйым ретінде банк конгломератына кіретін жəне қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымдардың қайта
құрылымдау рəсімдері жүзеге асырылған жағдайда);
6) эмитентті мəжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің жəне сот бекіткен
тарату балансының көшірмелері (эмитент мəжбүрлеп таратылған
жағдайда).
Облигациялар шығарылымын олардың айналыс мерзімі өткеннен
кейін жою үшін эмитент уəкілетті органға Тізбенің 2-тармағының 1)
тармақшасында көзделген құжатты ұсынады.»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Құжаттардың көшірмелері эмитенттің атқарушы органы (атқарушы
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының
не қол қоюға уəкілетті тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына
отырып) қолымен расталады.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік
емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама

проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды, мемлекеттік
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны жасау
жəне ресімдеу қағидаларында:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Оригинатордың соңғы жыл үшін аудиторлық есебі жəне оригинатор
мен арнайы қаржы компаниясы арасында жасалған секьюритилендіру
мəмілесі бойынша талап ету құқығын беру шарты облигациялар
шығарылымы проспектісімен (облигациялық бағдарлама проспектісі)
бірге ұсынылады.»;
7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Эмитент облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының проспектісін) уəкілетті органға электрондық
түрде ұсынады.
8. Облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама
проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісі) қазақ жəне орыс тiлдерiнде жасалады.
Облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама
проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісі) номиналы шетел валютасында көрсетілген облигациялар шығарылған жағдайда қазақ, орыс жəне ағылшын тiлдерiнде
жасалады.»;
1-қосымшада:
43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 жəне 22-тармақтарында көрсетілмеген,
бірақ «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар
серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сəуірдегі жəне «Акционерлік
қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының
Заңдарына сəйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:
1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, əкесінің
аты (ол бар болса);
2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы,
орналасқан жері жəне бірінші басшысының тегі, аты, əкесінің аты (ол
бар болса).
Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдыққұқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы
заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он жəне одан да
көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мəліметтер көрсетіледі:
жеке тұлға үшін - тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса);
заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;
3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі жəне
эмитентпен үлестес болған күн.
Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының
он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын
эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:
эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының
он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы,
орналасқан жері жəне бірінші басшысының тегі, аты, əкесінің аты (егер
бар болса);
эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе
акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық
қатынасы;
эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының
он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет
түрлері;
эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың
немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;
заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық
нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды
тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он жəне одан да көп
пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мəліметтер көрсетіледі:
жеке тұлға үшін - тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса);
заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.
Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану жəне оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру
мəмілесіне тараптардың аффилиирленуі туралы ақпаратты ашып
көрсетеді.
Егер Эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мəліметтер облигациялар
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін
құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің
интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент
толтырмайды.».
3. Бағалы қағаздар нарығы департаменті Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне
4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
4. Сыртқы коммуникациялар департаменті - Ұлттық Банктің баспасөз
қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Е.А. Біртановқа жүктелсін
6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 213 қаулысына 1-қосымша
Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акциялар
шығарылымы проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе)
толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғамның акцияларын
орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның
орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам
акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту,
жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою қағидаларына
1-қосымша
Нысан
Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
куəлік
20 __ жылғы «___» _________ Алматы қаласы
Уəкілетті орган (уəкілетті органның толық атауы)
_________________________________________________________
_________________________________________________тіркелген
(акционерлік қоғамның бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(акционерлік қоғамның толық атауы жəне орналасқан жері)
жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.
Шығарылым ______________________________________________
(акциялардың саны цифрмен жəне жазбаша, акциялар түрі)
_________________________________________ акцияларға бөлінген,
оларға___________________________________________________
_________________________________________________________
халықаралық сəйкестендіру нөмiрi (ISIN коды) берілген.
Бір акцияның номиналды құны _______________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________теңге.
(акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылады).
(цифрмен жəне жазбаша)
Акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауыстыру себебі (акционерлік қоғамның
жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік
ауыстырылған жағдайда толтырылады):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Уəкілетті тұлға
_________________________________________________________
(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары)
Мөр орны (қағаз нысаны үшін)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №213 қаулысына 2-қосымша
Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу,
акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе)
толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғамның акцияларын
орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның
орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам
акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту,
жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою қағидаларына
2-қосымша
Нысан
Жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою туралы
куəлік
20 __ жылғы «___» _________ Алматы қаласы
Уəкілетті орган (уəкілетті органның толық атауы)
_________________________________________________________
(акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні,
_________________________________________________________,
тіркеуші органның атауы,
_________________________________________________________
бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
тіркелген _________________________________________________.
(акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері)
жарияланған акциялар шығарылымының күшін жойды.
(Соңы 17-бетте)

RESMI

Уəкілетті тұлға
__________________ _______________________________________
(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары)

Шығарылым _______________________________________________
(акциялардың саны цифрмен жəне жазбаша,
_________________________________________________________
акциялар түрі)
акцияларға бөлінген.
Акциялар шығарылымының _________________________________
_________________________________________________________
(күшін жою себебі)
байланысты күші жойылды.
Акциялар шығарылымының _________________________________
(күні, айы, жылы)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
бастап күші жойылды деп есептелсін.
Уəкілетті тұлға ____________ __________________________
(қолы)
(тегі, инициалдары)

Мөрдің орны (қағаз нысаны үшін)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 213 қаулысына 6-қосымша
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне)
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны
ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының
күшін жою қағидаларына 5-қосымша
Нысан
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою
туралы куəлік
20 __ жылғы «___» _______________ Алматы қаласы

Мөр орны
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 213 қаулысына 3-қосымша
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне)
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны
ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының
күшін жою қағидаларына 2-қосымша
Нысан
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік
20 __ жылғы «___» _________ Алматы қаласы
Уəкілетті орган (уəкілетті органның толық атауы)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________ тіркелген
(эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(эмитенттің толық атауы жəне орналасқан жері)
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге
алды.
Шығарылым_______________________________________________
(облигациялардың саны цифрмен жəне жазбаша,
__________________________________________________________
облигацияларға бөлiнген, облигациялар түрi)
оларға___________________________________________________
____________ халықаралық сəйкестендіру нөмiрi (ISIN коды) берiлген.
Бір облигацияның номиналды құны____________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________ теңге.
(цифрмен жəне жазбаша)
Облигациялар шығарылымының көлемі________________________
(шығарылатын облигациялардың
________________________________________________ теңге болады.
жиынтықты номиналды құны цифрмен жəне жазумен)
Эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік
тіркеу туралы куəлікті ауыстыру себебі (эмитенттің мемлекеттік
емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі
ауыстырылған жағдайда толтырылады):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.
Уəкілетті тұлға __________________ _____________________________
(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары)
Мөр орны (қағаз нысаны үшін)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 213 қаулысына 4-қосымша
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне)
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны
ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының
күшін жою қағидаларына 3-қосымша
Нысан
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлік
20 __ жылғы «___» ___________ Алматы қаласы
Уəкілетті орган (уəкілетті органның толық атауы)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________ тіркелген
(эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(эмитенттің толық атауы жəне орналасқан жері)
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге алды.
Облигациялар шығарылымының көлемі _______________________
________________________________________________ теңге болады.
(цифрмен жəне жазумен)
Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне
____ нөмірімен енгізілген.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті
ауыстыру себебі (эмитенттің облигациялық бағдарламаны мемлекеттік
тіркеу туралы куəлігі ауыстырылған жағдайда толтырылады):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.
Уəкілетті тұлға __________________ _____________________________
(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба)(тегі, инициалдары)
Мөр орны (қағаз нысаны үшін)
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 213 қаулысына 5-қосымша
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне)
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны
ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының
күшін жою қағидаларына 4-қосымша
Нысан
Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік
20 __ жылғы «___»_____________ Алматы қаласы
Уəкілетті орган (уəкілетті органның толық атауы)
_________________________________________________________
_________________________________________________ тіркелген
(эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(эмитенттің толық атауы жəне орналасқан жері)
облигациялық бағдарлама шеңберінде мемлекеттік тіркеуге алды.
Шығарылым _______________________________________________
_________________________________________________________
(облигациялар саны цифрмен жəне жазумен, облигациялар түрі)
_________________________________________________________
халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген
___________________________________ облигацияларға бөлінген.
Бір облигацияның номиналды құны ___________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________ теңге.
(цифрмен жəне жазумен)
Облигациялар шығарылымының көлемі _______________________
_________________________________________________________
(шығарылатын облигациялардың жиынтықты номиналды құны
_____________________________________________ теңге болады.
цифрмен жəне жазумен)
Облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар

Уəкілетті орган (уəкілетті органның толық атауы)
_________________________________________________________
(эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні,
тіркеуші органның атауы,
_________________________________________________________,
бизнес сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
тіркеген __________________________________________________
_________________________________________________________
(эмитенттің толық атауы мен орналасқан жері)
облигациялар шығарылымының күшін жойды.
Шығарылым_______________________________________________
(мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік
_________________________________________________________
_________________________________________________ тіркелген.
тіркеген органның атауы, күні, айы, жылы)
Шығарылым облигацияларына берiлген халықаралық сəйкестендіру
нөмiрi
(ISIN коды) _______________________________________________
Шығарыым________________________________________________
(облигациялардың саны цифрмен жəне
_________________________________________________________
жазбаша,облигациялар түрі)
облигацияларға бөлінген.
Облигациялар шығарылымының _____________________________
_________________________________________________________
(күшін жою себебі)
байланысты күші жойылды.
Облигациялар шығарылымының күші _________________________
_________________________________________________________
(күні, айы, жылы)
бастап жойылды деп есептелсін.
Уəкілетті тұлға
__________________ _________________________________________
(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары)
Мөрдің орны (қағаз нысаны үшін)
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 3 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19681 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 26 қараша

№211

Алматы қаласы

Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге
асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор
есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну
мерзімдерін және оны ұсыну қағидаларын
бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі жəне
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан
Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес бағалы қағаздар нарығында
қызметті жүзеге асыратын лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің
тізбесі;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;
3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен жасалған
керi репо жəне репо операциялары туралы есептің нысаны;
4) осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес меншікті активтердің құрамында
есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есептің нысаны;
5) осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен басқа
заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есептің нысаны;
6) осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес меншікті активтер мен клиенттердің
активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық
берешек туралы есептің нысаны;
7) осы қаулыға 7-қосымшаға сəйкес инвестициялық қорлар жөніндегі
есептің нысаны;
8) осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес клиенттердің активтері есебінен
сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есептің
нысаны;
9) осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес инвестициялық қордың өзге мүлігінің
құрылымы туралы есептің нысаны;
10) осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес акционерлік қоғамдар болып
табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың
жəне басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есептің нысаны;
11) осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтерінің құны
туралы есептің нысаны;
12) осы қаулыға 12-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;
13) осы қаулыға 13-қосымшаға сəйкес зейнетақы жинақтарының көлемі
жəне ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының саны
туралы есептің нысаны;
14) осы қаулыға 14-қосымшаға сəйкес зейнетақы төлемдері туралы
есептің нысаны;
15) осы қаулыға 15-қосымшаға сəйкес клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есептің нысаны;
16) осы қаулыға 16-қосымшаға сəйкес меншікті активтерді инвестициялау
бойынша жасалған мəмілелер туралы есептің нысаны;
17) осы қаулыға 17-қосымшаға сəйкес клиенттердің активтерін жəне
меншікті активтерді туынды қаржы құралдарына инвестициялау бойынша
жасалған мəмілелер туралы есептің нысаны;
18) осы қаулыға 18-қосымшаға сəйкес клиенттердің активтерін жəне
меншікті активтерді инвестициялау бойынша үлестес тұлғалармен
жасалған мəмілелер туралы есептің нысаны;
19) осы қаулыға 19-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының
ұйымдастырылмаған нарығында жəне халықаралық (шетелдік) бағалы
қағаздар нарықтарында жасалған (тіркелген) қаржы құралдарымен
мəмілелер (операциялар) туралы есептің нысаны;
20) осы қаулыға 20-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті
жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым туралы мəліметтердің нысаны;
21) осы қаулыға 21-қосымшаға сəйкес туынды қаржы құралдарымен
мəмілелер туралы есептің нысаны;
22) осы қаулыға 22-қосымшаға сəйкес брокердің шоттарындағы ақша
қалдықтары туралы есептің нысаны;
23) осы қаулыға 23-қосымшаға сəйкес брокердің жəне (немесе) дилердің
қызмет көрсетуі туралы есептің нысаны;
24) осы қаулыға 24-қосымшаға сəйкес номиналды ұстаудағы бағалы
қағаздар туралы есептің нысаны;
25) осы қаулыға 25-қосымшаға сəйкес шет мемлекеттің заңнамасына
сəйкес шығарылған, номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы
есептің нысаны;
26) осы қаулыға 26-қосымшаға сəйкес инвестициялық портфельді
басқаруды жəне (немесе) бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы есептің нысаны;
27) осы қаулыға 27-қосымшаға сəйкес инвестициялау лимиттерін сақтау
туралы есептің нысаны;
28) осы қаулыға 28-қосымшаға сəйкес клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы есептің нысаны;
29) осы қаулыға 29-қосымшаға сəйкес кастодиан клиенттерінің саны
туралы есептің нысаны;
30) осы қаулыға 30-қосымшаға сəйкес ұлттық валютадағы инвестициялық
шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есептің нысаны;
31) осы қаулыға 31-қосымшаға сəйкес шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы активтерінің қозғалысы туралы есептің
нысаны;
32) осы қаулыға 32-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің нысаны;
33) осы қаулыға 33-қосымшаға сəйкес есептелген жəне төленген комиссиялық сыйақылар туралы есептің нысаны;

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті
2019 жылғы «___» _________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына 1-қосымша
Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын
лицензиаттар, бірыңғай оператор есептілігінің тізбесі
Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың,
бірыңғай оператордың есептілігі мыналарды қамтиды:
1) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы
есеп;

2) меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары туралы есеп;
3) меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен
ақша туралы есеп;
4) меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп;
5) меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке
алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп;
6) инвестициялық қорлар жөніндегі есеп;
7) клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп;
8) инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп;
9) акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп;
10) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
11) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп;
12) зейнетақы жинақтарының көлемі жəне ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп;
13) зейнетақы төлемдері туралы есеп;
14) клиенттердің активтерін инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп;
15) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер
туралы есеп;
16) клиенттердің активтерін жəне меншікті активтерді туынды қаржы
құралдарына инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп;
17) клиенттердің активтерін жəне меншікті активтерді инвестициялау
бойынша үлестес тұлғалармен жасалған мəмілелер туралы есеп;
18) Қазақстан Республикасының ұйымдастырылмаған нарығында
жəне халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған
(тіркелген) қаржы құралдарымен мəмілелер (операциялар) туралы есеп;
19) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында брокерлік
жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына ие ұйым
туралы мəліметтер;
20) туынды қаржы құралдарымен мəмілелер туралы есеп;
21) брокердің шоттарындағы ақша қалдықтары туралы есеп;
22) брокердің жəне (немесе) дилердің қызмет көрсетуі туралы есеп;
23) номиналды ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;
24) шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес шығарылған, номиналды
ұстаудағы бағалы қағаздар туралы есеп;
25) инвестициялық портфельді басқаруды жəне (немесе) бағалы
қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге
асыратын ұйымдардың пруденциялық нормативтерді орындауы туралы
есеп;
26) инвестициялау лимиттерін сақтау туралы есеп;
27) клиенттердің бұғатталған (орындалмаған) тапсырмалары туралы
есеп;
28) кастодиан клиенттерінің саны туралы есеп;
29) ұлттық валютадағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы
активтерінің қозғалысы туралы есеп;
30) шетел валютасындағы инвестициялық шот бойынша зейнетақы
активтерінің қозғалысы туралы есеп;
31) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп;
32) есептелген жəне төленген комиссиялық сыйақылар туралы есеп;
33) бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп;
34) мəмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
сауда-саттықтың нəтижелерi туралы есеп;
35) бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп;
36) оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо
операциялары туралы есеп;
37) туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы
есеп;
38) мəмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нəтижелерi туралы есеп;
39) шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп;
40) шетел валюталарымен сауда-саттықтың нəтижелерi туралы есеп;
41) орындалмаған мəмілелер/операциялар туралы есеп;
42) кастодианның қатысуымен есеп айырысуларды орындау міндеттемелерін аудару туралы есеп;
43) сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есеп;
44) сауда-саттықты ұйымдастырушы тiзiмiнiң жекелеген секторларына
(санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар туралы есеп;
45) сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы
қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары туралы есеп;
46) мəмілелер көлемі туралы есеп;
47) бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп;
48) клиенттердің шоттары туралы есеп;
49) сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен
байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті
күні қолданыстағы мəмілелер туралы есептің жəне сауда-саттықты
ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар тізілімі;
50) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер
туралы есеп;
51) кредиттік тəуекелді есептеу;
52) ағымдағы өтімділік коэффициенті талдамасы;
53) пруденциялық нормативтерді орындау туралы есеп;
54) клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілердің неттоталаптары мен нетто-міндеттемелері туралы есеп;
55) клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы
есеп;
56) клирингтік қызмет көрсетуге қабылданған қаржы құралдары туралы
есеп;
57) мəмілелер бойынша өзінің міндеттемелерін жосықсыз орындайтын
клиринг ұйымының қызметтерін пайдаланатын субъектілер туралы есеп.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына 2-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп
Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_CBSA
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20__ жылғы «______» ____________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар;
брокерлер жəне (немесе) дилерлер; сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан
«Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар»
кестесі
(мың теңгемен)
Бағалы қағаздар саны

р/с №

1
1

Эмитенттің
атауы

2

3

4

5

Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары

1.1.
…
2

Қазақстан Республикасы
ұйымдарының мемлекеттік емес эмиссиялық
бағалы қағаздары

2.1.

екiншi деңгейдегі
банктердің бағалы
қағаздары

2.1.1.
…
2.2.

екiншi деңгейдегі
банктерді қоспағанда,
заңды тұлғалардың
бағалы қағаздары

2.2.1.
…
3

Шет мемлекеттердің
бағалы қағаздары

3.1.
…
4

Қазақстан Республикасының бейрезидент
эмитенттерінің
мемлекеттік емес
бағалы қағаздары

4.1.
…
5

Халықаралық қаржы
ұйымдарының бағалы
қағаздары

5.1.
…
(Жалғасы 18-бетте)

оның ішінде
ауыртпалық салынған бағалы қағаздар
барлығы

Шығарылым акцияларына берілген халықаралық сəйкестендіру нөмiрi
(ISIN коды)
_________________________________________________________

34) осы қаулыға 34-қосымшаға сəйкес бағалы қағаздарды сатып алуға/
сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;
35) осы қаулыға 35-қосымшаға сəйкес мəмілелердің тараптары
көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нəтижелерi
туралы есептің нысаны;
36) осы қаулыға 36-қосымшаға сəйкес бағалы қағаздармен репо
операцияларына өтiнiмдер туралы есептің нысаны;
37) осы қаулыға 37-қосымшаға сəйкес оларға қатысушылар көрсетіле
отырып, бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есептің нысаны;
38) осы қаулыға 38-қосымшаға сəйкес туынды қаржы құралдарын сатып
алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;
39) осы қаулыға 39-қосымшаға сəйкес мəмілелердің тараптары
көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың
нəтижелерi туралы есептің нысаны;
40) осы қаулыға 40-қосымшаға сəйкес шетел валюталарын сатып алуға/
сатуға өтінімдер туралы есептің нысаны;
41) осы қаулыға 41-қосымшаға сəйкес шетел валюталарымен саудасаттықтың нəтижелерi туралы есептің нысаны;
42) осы қаулыға 42-қосымшаға сəйкес орындалмаған мəмілелер/операциялар туралы есептің нысаны;
43) осы қаулыға 43-қосымшаға сəйкес кастодианның қатысуымен есеп
айырысуларды орындау міндеттемелерін аудару туралы есептің нысаны;
44) осы қаулыға 44-қосымшаға сəйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерi туралы есептің нысаны;
45) осы қаулыға 45-қосымшаға сəйкес сауда-саттықты ұйымдастырушы
тiзiмiнiң жекелеген секторларына (санаттарына) кiретiн бағалы қағаздар
туралы есептің нысаны;
46) осы қаулыға 46-қосымшаға сəйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының тiзiмiне кiретiн бағалы қағаздарды қоспағанда, қаржы құралдары
туралы есептің нысаны;
47) осы қаулыға 47-қосымшаға сəйкес мəмілелер көлемі туралы есептің
нысаны;
48) осы қаулыға 48-қосымшаға сəйкес бағалы қағаздар нарығын
капиталдандыру туралы есептің нысаны;
49) осы қаулыға 49-қосымшаға сəйкес клиенттердің шоттары туралы
есептің нысаны;
50) осы қаулыға 50-қосымшаға сəйкес сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен есепті ай ішінде
жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мəмілелер туралы есептің
жəне сауда-саттықты ұйымдастырушымен ерекше қатынастармен
байланысты тұлғалар тізілімінің нысаны;
51) осы қаулыға 51-қосымшаға сəйкес меншікті активтерді инвестициялау
бойынша жасалған мəмілелер туралы есептің нысаны;
52) осы қаулыға 52-қосымшаға сəйкес кредиттік тəуекелді есептеу
нысаны;
53) осы қаулыға 53-қосымшаға сəйкес ағымдағы өтімділік коэффициенті
талдамасының нысаны;
54) осы қаулыға 54-қосымшаға сəйкес пруденциялық нормативтерді
орындау туралы есептің нысаны;
55) осы қаулыға 55-қосымшаға сəйкес клиринг ұйымының қызметтерін
пайдаланатын субъектілердің нетто-талаптары мен нетто-міндеттемелері
туралы есептің нысаны;
56) осы қаулыға 56-қосымшаға сəйкес клиринг ұйымының қызметтерін
пайдаланатын субъектілер туралы есептің нысаны;
57) осы қаулыға 57-қосымшаға сəйкес клирингтік қызмет көрсетуге
қабылданған қаржы құралдары туралы есептің нысаны;
58) осы қаулыға 58-қосымшаға сəйкес мəмілелер бойынша өзінің
міндеттемелерін жосықсыз орындайтын клиринг ұйымының қызметтерін
пайдаланатын субъектілер туралы есептің нысаны;
59) осы қаулыға 59-қосымшаға сəйкес Бағалы қағаздар нарығында
қызметті жүзеге асыратын лицензиаттардың, бірыңғай оператордың
есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.
2. Инвестициялық портфельді басқару қызметін (бұдан əрі – инвестициялық портфельді басқарушы), бағалы қағаздар нарығында брокерлік
жəне (немесе) дилерлік қызметті (бұдан əрі – брокерлер жəне (немесе)
дилерлер) жүзеге асыратын ұйымдар, сауда-саттықты ұйымдастырушы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан əрі – Ұлттық Банк) ай
сайын осы қаулыға 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сəйкес есептілікті электрондық
форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей
ұсынады.
Инвестициялық портфельді басқарушы осы тармақтың бірінші бөлігінде
көзделген есептілікке қосымша Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 6, 7,
8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 26-қосымшаларға сəйкес есептілікті электрондық
форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей
ұсынады.
Ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық
портфельді басқарушы (бұдан əрі – ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры)
Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 11, 12, 13, 14, 27-қосымшаларға
сəйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші
жұмыс күнінен кешіктірмей қосымша ұсынады.
Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкпен жасалған активтерді
инвестициялық басқару шартына сəйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының зейнетақы активтерін басқарған жағдайда, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қоры 11, 12, 13, 14-қосымшаларға сəйкес есептілікті бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорының активтері жəне басқарудағы зейнетақы
активтері бойынша жеке-жеке ұсынады.
Брокерлер жəне (немесе) дилерлер осы тармақтың бірінші бөлігінде
көзделген есептілікке қосымша Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 6,
19, 22 жəне 26-қосымшаларға сəйкес есептілікті электрондық форматта
есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
Брокерлер жəне (немесе) дилерлер Ұлттық Банкке тоқсан сайын
осы қаулыға 20, 21, 23, 24 жəне 25-қосымшаларға сəйкес есептілікті
электрондық форматта есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен
кешіктірмей қосымша ұсынады.
Бірыңғай оператор Ұлттық Банкке тоқсан сайын осы қаулыға 24 жəне
25-қосымшаларға сəйкес есептілікті электрондық форматта есепті
тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмей ұсынады.
Кастодиан Ұлттық Банкке тоқсан сайын осы қаулыға 24, 25, 28 жəне
29-қосымшаларға сəйкес есептілікті электрондық форматта есепті
тоқсаннан кейінгі айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының кастодианы Ұлттық Банкке ай
сайын осы қаулыға 30, 31, 32 жəне 33-қосымшаларға сəйкес есептілікті
электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей қосымша ұсынады.
Сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке күн сайын осы қаулыға
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 жəне 43-қосымшаларға сəйкес есептілікті
электрондық форматта келесі жұмыс күнінің соңына дейін ұсынады.
Сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 жəне 54-қосымшаларға сəйкес есептілікті
электрондық форматта есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен
кешіктірмей ұсынады.
Клиринг ұйымы Ұлттық Банкке күн сайын осы қаулыға 55-қосымшаға
сəйкес есептілікті электрондық форматта келесі жұмыс күнінің соңына
дейін ұсынады.
Клиринг ұйымы Ұлттық Банкке ай сайын осы қаулыға 56, 57 жəне
58-қосымшаларға сəйкес есептілікті электрондық форматта есепті айдан
кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.
Брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру лицензиясына
ие ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры Ұлттық Банкке осы қаулыға 21, 22,
23, 24, 25-қосымшаларға сəйкес есептілікті ұсынбайды.
Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті
жүзеге асыру лицензиясына ие екінші деңгейдегі банктер жəне Ұлттық
пошта операторы Ұлттық Банкке осы қаулыға 2, 3, 4, 5, 6-қосымшаларға
сəйкес есептілікті ұсынбайды.
Клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы жоқ брокерлер жəне (немесе)
дилерлер Ұлттық Банкке осы қаулыға 24 жəне 25-қосымшаларға сəйкес
есептілікті ұсынбайды.
Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметпен айналысу лицензиясына ие инвестициялық портфельді
басқарушы Ұлттық Банкке осы қаулыға 16-қосымшаның 1-кестесіне сəйкес
есептілікті ұсынбайды.
Дауыс беретін акцияларының жалпы санының кемінде жиырма бес
пайызы Ұлттық Банкке тиесілі сауда-саттықты ұйымдастырушы Ұлттық
Банкке осы қаулыға 2, 3, 4 жəне 5-қосымшаларға сəйкес есептілікті
ұсынбайды.
Инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыру
лицензиясына ие сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары Ұлттық Банкке
осы қаулыға сəйкес есептілікті ұсынбайды.
Инвестициялық портфельді басқарушы осы қаулыға 7, 8, 9, 10, 15,
16, 17 жəне 18-қосымшаларда белгіленген нысандарды толтыру кезінде
сенімгерлік басқаруға берілген Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін
жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтерін көрсетпейді.
3. Осы қаулыға 60-қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық
элементтерінің күші жойылды деп танылсын.
4. Қаржы нарығының статистикасы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Ұлттық Банктің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында жəне
5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді
ұсынуды қамтамасыз етсін.
5. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз
қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде
оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға
жіберуді қамтамасыз етсін.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары М.Е. Əбілқасымоваға жүктелсін.
7. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі
жəне ресми жариялануға тиіс.

Сəйкестендіру нөмірі

шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауыстыру себебі (эмитент
облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауыстырған жағдайда
толтырылады):
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.

Эмитент елі

(Соңы. Басы 16-бетте)

Шығарылым_______________________________________________
_________________________________________________________
(жарияланған акциялар шығарылымын
_________________________________________________________
мемлекеттік тіркеген органның атауы, күні, айы, жылы)
тіркелген.
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ауыртоның
палық
ішінде
салынған репоға
бағалы берілген
қағаздар, бағалы
барлығы қағаздар
7

8

RESMI

Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_REPO_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20__ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша

есепті күні

23

24

25

26

р/с
№

Эмитенттің
атауы

1

…
Атауы ______________________
Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________
Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

2

3

1

Керi репо
операциялары

1.1.

Тура тəсіл

4

5

6

7

Кезең
Операция жабылған
күн

есепке қойылған
күні

Портфельдегі
ағымдық купондық
мөлшерлеме

Рейтингі

Эмитент елі

кестенің жалғасы:
Есепке
алу
санаты

8

9

2

Репо операциялары

2.1.

Тура тəсіл

«Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы
есеп» (индекс: 1- RCB_CBSA, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне
(немесе) дилер, сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың
теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілеттік берілген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы жəне оның
резиденттік елі көрсетіледі.
6. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі
көрсетіледі.
7. 5-бағанда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған жəне эмитент оларды өтеу міндеттемелерін
орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері
жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының
сəйкестендіргіші көрсетіледі.
8. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында
номиналдық құны бойынша көрсетіледі.
9. 7-бағанда есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздардың санын
қоса алғанда, есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың
саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында
номиналдық құны бойынша көрсетіледі.
10. 8-бағанда есепті күні репоға берілген, ауыртпалық салынған бағалы
қағаздардың саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым
валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі.
11. 9 жəне 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды
көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан
Республикасының ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.
12. 10-бағанда мəміленің теңгемен жүзеге асырылғанын растайтын
бастапқы құжатта (брокердің жəне (немесе) дилердің есебі, ақпарат берудің
жəне төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі
дəлдікпен көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған
жəне төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға
дейінгі дəлдікпен номиналды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі.
Сатып алынған бағалы қағаз (борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда)
шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мəміле бойынша есеп
айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы
бойынша көрсетіледі.
13. 11-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.
14. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі.
15. 13-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақыны жəне комиссияны қосқанда, тікелей сатып алуға
байланысты шығыстарды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша банк қызметтерін қосқанда, сатып алушының сатушыға
төлеген пайызының (мұндай бар болса) шамасына азайтылған бағалы
қағаздардың сатып алу құны көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағаз
шетел валютасымен төленген жағдайда осы сома мəміле бойынша есеп
айырысқан күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы
бойынша көрсетіледі.
16. 14 жəне 15-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады. 15-бағанда облигацияны шығару кезінде айқындалған, купондық
облигация бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін облигация құнының ақшалай көрінісі, сондай-ақ облигацияны ұстаушыға оны
өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі.
17. 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте берілген құны
көрсетіледі.
18. 17-бағанда дисконттың (шегеру белгісімен) немесе сыйлықақының
(абсолюттік көрінісінде) амортизацияланбаған бөлігі көрсетіледі.
19. 18-бағанда есептелген, бірақ алынбаған сыйақы көрсетіледі. Осы
бағанды толтыру кезінде борыштық бағалы қағаздар бойынша – купон
көрсетіледі, акциялар бойынша дивидендтер көрсетіледі.
20. 19-бағанда оң немесе теріс түзету көрсетіледі.
21. 20-бағанда есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың
бухгалтерлік есепте көрсетілген құнын қоса алғанда, ауыртпалық салынған
бағалы қағаздардың құны көрсетіледі.
22. 21-бағанда есепті күні репоға берілген бағалы қағаздардың
бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.
23. 22-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына
сəйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі.
Резервтер (провизиялар) мөлшері абсолюттік шамада көрсетіледі.
24. 23-бағанда бағалы қағаздың «басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ
құны бойынша есептелетін», «пайда немесе зиян арқылы əділ құны бойынша есептелетін» немесе «амортизацияланған құны бойынша есептелетін»
санаты көрсетіледі.
25. 24 жəне 25-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі
қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең аз
рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы
24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында
көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша
бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі,
мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі
болмаған кезде 24 жəне 25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі.
Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары
бойынша толтырылмайды.
26. 26-бағанда Нысанды ұсыну күні борыштық қаржы құралдары бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.
27. 7, 8, 20 жəне 21-бағандар 6 жəне 16-бағандарда көрсетілген бағалы
қағаздарға қатысты толтырылады.
28. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

Мерзімді салымдар

Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

…
4

Шартты салымдар

4.1.

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

…
5.

Банк
операцияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын
ұйымдардың
шоттарындағы ақша

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы «____» ______________
Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп нысанына қосымша

Бағалы қағаздар
нарығында
қызмет көрсететін
ұйымдардың
шоттарындағы ақша

Əкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме
«Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп» (индекс: 1- RCB_IKDU, кезеңділігі: ай сайын)

Жолдағы ақша

13

есепті күні

12

Салым
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесі
(жылдық
пайызбен)

мəміле
жасалған күні

11

8

есепті күні

10

14

15

16

17

Барлығы
кестенің жалғасы:

…
Атауы ______________________

Салым
бойынша
негізгі
борыш
сомасы

Баланстық құны

10

11

12

13

14

15

Мекенжайы ________________________
9

Телефоны ___________________________

…

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________

Атауы ______________________

Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы «____» ______________
Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо
операциялары туралы есептің нысанына қосымша
Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен
басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп»
əкімшілікактивтер есебінен басқа заңды тұлғала(бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне
(немесе) дилер, сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың
теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілеттік берілген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда қауымдасқан ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды
тұлғалардың капиталына ұйымдардың инвестицияларының мөлшері
туралы мəліметтер көрсетіледі.
6. Нысанның барлық деректері капиталына ұйым қатысатын заңды
тұлғаның қызметінің сипаты бойынша беріледі.
7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.
8. 5-бағанда заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша
есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.
9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бастапқы тану күні
көрсетіледі.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

Электрондық пошта мекенжайы
_______________________________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 6-қосымша

Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке
алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп

Күні 20__ жылғы «____» ______________
«Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары
туралы есеп» (индекс: 1- RCB_REPO_SA, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен
жасалған керi репо жəне репо операциялары туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – нысан) толтыру
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне
(немесе) дилер, сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың
теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілеттік берілген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаз
түрі көрсетіледі.
6. 6-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны
көрсетіледі.
7. 7-бағанда валюталардың кодтары «Валюталар мен қорларды
көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.
8. 14 жəне 15-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең аз рейтингіні, осы
рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік
агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың
рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы
қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде
14 жəне 15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша
толтырылмайды.
9. 16 жəне 17-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері
бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының
қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 жəне 17-бағандарда
«листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы
бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына
4-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар
мен ақша туралы есеп
Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_Vklady_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар;
брокерлер жəне (немесе) дилерлер; сауда-саттықты ұйымдастырушы

8

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________

3.1.

Қор биржасы
тізімінің
санаты

мəміле
жасалған күні

Баланстық құны

Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Сыйақы мөлшерлемесі

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есептің нысанына қосымша

Анықтама үшін:
қалыптастырылған
резервтер
(провизиялар)

7

6

Мекенжайы ________________________

…

Операция мерзімі
күнмен

Күні 20__ жылғы «____» ______________

5

Атауы ______________________

7.1.
Рейтингі

4

Телефоны ___________________________

3

7.

2.2.1.

Жарғылық
капиталдағы
үлесі (%-бен)

2

…

Автоматты тəсіл

3

оның ішінде
есептелген
дивидендтер

…

6.1.

2.1.1.

2

Баланстық құны

1

Талап етуге дейiнгi
салымдар

6.

Автоматты тəсіл

Сатып
алу
құны

1

…
2

Заңды
тұлғаның
атауы

8

…

кестенің жалғасы:
Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

7

1.1.

1.2.1.

2.2.

6

5

5.1.

1.1.1.
1.2.

4

…

(мың теңгемен)

…

3

№

2.1.

Операция ашылған
күн

22

«Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо
операциялары» кестесі

Номиналдық құн валютасы

21

Нысан

Бағалы қағаздар саны

20

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар;
брокерлер жəне (немесе) дилерлер; сауда-саттықты ұйымдастырушы

Сəйкестендіру нөмірі

19

Анықтама үшін:
қалыптастырылған
резервтер
(провизиялар)

оң/теріс түзету

18

оның ішінде репоға
берілген бағалы
қағаздар

есептелген сыйақы

17

ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар,
барлығы

дисконт/ сыйлықақы

Бағалы қағаздардың баланстық құны

2
Екінші деңгейдегі
банктердің шоттарындағы ақша

Ескертпе

кестенің жалғасы:

барлығы

1
1.

Анықтама үшін:
қалыптастырылған резервтер
(провизиялар)

…

оның ішінде
салым бойынша
есептелген
сыйақы

15

барлығы

14

шетел
валютасымен

13

«Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар» кестесі
(мың теңге)
Ескертпе

12

Салымды
Есепорналасті
тыру
күнге
күніне

Нысан

Сатып алу күні

11

Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары
туралы есеп

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар;
брокерлер жəне (немесе) дилерлер; сауда-саттық ұйымдастырушы

Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_ DZ

Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын
салымдар мен ақша туралы есеп нысанына қосымша

Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша

Əкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме
«Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша
туралы есеп»
(индекс: 1- RCB_Vklady_SA, кезеңділігі: ай сайын)

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар;
брокерлер жəне (немесе) дилерлер
Нысан

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтердің
құрамында есепке алынатын салымдар мен ақша туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне
(немесе) дилер, сауда-саттықты ұйымдастырушы есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың
теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілеттік берілген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

«Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке
алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек » кестесі

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3 жəне 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні,
осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24
желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында
көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген банктің немесе банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның рейтингі
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 жəне 4-бағандарда «рейтингі жоқ»
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
салымдары бойынша толтырылмайды.
6. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.
7. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі
көрсетіледі, салымның мерзімі ұзартылған кезде ұзартуы ескерілген
мерзім көрсетіледі.
8. 10 жəне 11-бағандарда меншікті активтерді Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі, екінші деңгейдегі банктердегі жəне банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы
салымға орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер шетел валютасындағы
салымға орналастырылған жағдайда, ұлттық валютамен теңгедегі баламасы бір мезгілде көрсетіле отырып 11-баған толтырылады, активтер ұлттық валютада - теңгемен салымға орналастырылған жағдайда,
10-баған толтырылады.
9. Егер салымның меншік құқығына шектеулер бар болса, онда
15-бағанда «иə» сөзі көрсетіледі.
10. Кесте салымдар мен ақша сомасын көрсете отырып əрбір валюта,
екінші деңгейдегі банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйым жəне бағалы қағаздар нарығында тиісті шарт бойынша
қызмет көрсететін ұйым бойынша бөлек толтырылады. Инвестициялық
портфельді басқарушының, брокердің жəне (немесе) дилердің Astana
International Exchange (бұдан əрі – AIX) бағалы қағаздары бойынша есеп
айырысуға арналған Astana International Exchange орталық депозитарийінің
шоттарындағы меншікті ақшасы Нысанның 6-жолында көрсетіледі.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

1.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына 5-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
Меншікті активтер есебінен басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялар туралы есеп
Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_IKDU

(мың теңге)

№

Клиенттің атауы (меншікті
активтер)/талаптардың түрі

Сыйақы мөлшерлемесі

өтеу күні

10

бір бағалы
қағаздың
құны

Банктің/ұйымның
атауы

нөмірі

есепке қойылған
күні

9

Бағалы
қағаздарды
сатып алу валютасы
құны

Рейтинг
р/с
№

күні

Бір бағалы қағазды
сатып алу бағасы

Номиналдық құны

Бағалы қағазды сатып алу валютасы

Кезеңі

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған

Салым валютасы

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

кестенің жалғасы:

16

Банктік
салым
шартының
жасалу
күні
жəне
нөмірі

Валюта

Жиынтығы

Бағалы қағаз түрі

7

Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша

Өтеу (жабу) күні

Нысан

…

«Меншікті активтердің құрамында есепке алынатын салымдар мен
ақша» кестесі
(мың теңге)

Кезеңділігі: ай сайын

Бару (туындау) күні

6.1.

Нысан

Контрагенттің
(дебитордың) атауы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына
3-қосымша

Пайлар

теңгемен

6

Барлығы

(Жалғасы. Басы 17-бетте)

24 ЖЕЛТОҚСАН 2019 ЖЫЛ

Салымның мерзімі
(күндермен)

18

2

3

4

5

6

7

1

Меншікті активтер бойынша
барлығы

1.1.
…
2.

Инвестициялық қорлардың
активтері бойынша барлығы

2.1.
…
3.

Басқа да клиенттердің
активтері бойынша барлығы

3.1.
…
кестенің жалғасы:
Есепті күнгі талаптардың ағымдағы
құны
барлығы
(теңгемен)

оның ішінде
есептелген сыйақы

Анықтама үшін:
қалыптастырылған
резервтер
(провизиялар)

8

9

10

Мəміленің
негіздемесі

11

…
Атауы ______________________
Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________
Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы «____» ______________
Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында
есепке алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек
туралы есепке қосымша
Əкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме
«Меншікті активтер мен клиенттердің активтері құрамында есепке
алынатын берілген қарыздар мен дебиторлық берешек туралы есеп»
(индекс: 1- RCB_ DZ, кезеңділігі: ай сайын)
(Жалғасы 19-бетте)

RESMI
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Нысан

1.1.
…
2.

Барлық басқа
да клиенттер
бойынша
жиынтығы

2.1.
…
Барлығы:
кестенің жалғасы:

9

10

Төлем
валютасы

Бір бағалы
қағазды
сатып алу
бағасы

11

Кезең
өтеу күні

бір бағалы
қағаздың
құны

есепке
қою күні

Номиналдық құн

13

14

12

Бағалы
қағаздың
сатып
алу құны
15

…
кестенің жалғасы:
Бағалы қағаздардың баланстық құны
Барлығы

оның ішінде ауыртпалық
салынған бағалы қағаздар

Анықтама үшін:
қалыптастырылған
резервтер
(провизиялар)

барлығы
оның
ауыртпалық оның ішінде
(теңгеішінде
салынған
репоға
мен)
есептелген
бағалы
берілген
сыйақы
қағаздар,
бағалы
барлығы
қағаздар
16

17

18

19

20

…
кестенің жалғасы:
Рейтинг
есепке қою
күніне

есепті
күнге

есепке қою
күніне

есепті
күнге

Портфельдегі
ағымдағы
купондық
мөлшерлеме

21

22

23

24

25

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қор биржасы тізімінің
санаты

…
2-кесте. Клиенттердің активтері есебінен кері репо операциялары
бойынша сатып алынған бағалы қағаздар
(мың теңге)

Мəміленің валютасы
барлығы (теңгемен)

Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Номиналдық құнның
валютасымен

Клиенттің /
эмитенттің атауы

Бағалы қағаздардың саны (дана)

Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша

р/с
№

Сəйкестендіру нөмірі

Кезеңділігі: ай сайын

Эмитенттің елі

Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_IF

Бағалы қағаздың түрі

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп

4

5

6

7

8

Нысан
«Инвестициялық қорлар» кестесі
(мың теңге)

…
2.

5

Барлық басқа
да клиенттер
бойынша
жиынтығы

кестенің жалғасы:
2.1.

Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________

11

12

13

14

Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Кезең

16

17

18

19

20

3-кесте. Екінші деңгейдегі банктер
(мың теңге)
р/с
№

Клиенттің/банктің
атауы
салымды
орналастыру күні

Банктің
рейтингі

есепті
күні

Күні 20__ жылғы «____» _______________
1
1.

2

3

Банктік салым Салымшартының
ның
жасалған күні мерзімі
жəне нөмірі
(күндер)

4

нөмірі

5

6

7

8

Инвестициялық
қорлар бойынша
жиынтығы

Əкімшілік деректердің нысанын толтыру бойынша түсіндірме
«Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп»
(индекс: 1- RCB_IF, кезеңділігі: ай сайын)

есепке
қою
күніне

…

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Инвестициялық қорлар жөніндегі есеп нысанына қосымша

15

Қор
биржасы
тізімінің
санаты

Рейтинг

есепті күнге

Мекенжайы ________________________

Бір бағалы
қағаздың жабу
бағасы

есепке қою
күніне

Атауы ______________________

кестенің жалғасы:

есепті күнге

10

Операцияны
жабу күні

9

Операцияны
ашу күні

1.1.
…

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 8-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған
инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп
Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_СП_client
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы «_____» _______________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар

Барлық басқа
да клиенттер
бойынша
жиынтығы

2.1.
…
Барлығы:

Кезеңділігі

9

10

Сыйақы
мөлшерлемесі
(жылдық
пайызбен)

11

тиімді

Сыйақы
төлеу
кезеңі

12

Салым
бойынша
негізгі
борыш
сомасы

13

Баланстық құны

14

15

16

Анықтама үшін:
қалыптастырылған резервтер
(провизиялар)

кестенің жалғасы:

номиналды

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 5-баған формула ((Р1/Р2-1)/N х 365 күн х 100) бойынша толтырылады,
мұнда:
P1 – есепті кезеңнің соңындағы пайдың есептік құны (4-баған);
P2 - есепті кезеңнің басындағы пайдың есептік құны (3-баған);
N – есепті кезеңдегі күндер саны.
6. 3, 4, 5 жəне 6-бағандар үтірден кейін төрт белгімен көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

2.

күні

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Инвестициялық қорлар
жөніндегі есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанын (бұдан
əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырылады.
Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілетті берілген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

оның ішінде,
есептелген
сыйақы

8

Барлығы:

Номиналдық
құнның
валютасымен

7

…

барлығы
(теңгемен)

6

Ескертпе

Акциялардың
Заңды
Жеке
Кастодиан
құны
тұлғалардың
тұлғалардың
банктің
(акционерлік пайшылар саны пайшылар саны
атауы
инвестициялық (инвестициялық (инвестициялық
қор үшін)
пай қоры үшін) пай қоры үшін)

барлығы

4

10

1.1.

Операция бойынша
кірістілік мөлшерлемесі

3

2

9

Инвестициялық
қорлар бойынша
жиынтығы

Салым валютасы
күні

есепті
кезеңнің
соңында

1.

Бағалы қағаздардың
баланстық құны

есепті
кезеңнің
басында

Пайдың кірістілігі
(инвестициялық пай
қоры үшін), жылдық
%-бен

3

шетел валютасымен

1

Пайдың есептік құны
(инвестициялық пай
қоры үшін)

2

барлығы
(теңгемен)

ИнвестиАйнациялық
лыстағы
қордың
пайлар
атауы
(акциялар)
саны

1

Бір бағалы
қағаздың
ашу бағасы
Номиналдық құнның валютасымен

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған

17

…
Атауы ______________________
Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________
Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы «____» ______________

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан əрбір инвестициялық қор бойынша жəне инвестициялық қор
болып табылмайтын барлық клиенттер бойынша толтырылады.
6. 1-кесте бойынша:
1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің жəне
бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) немесе
атауы көрсетіледі;
2) 4-бағанда типі көрсетіле отырып, сатып алынған бағалы қағаз түрі
көрсетіледі;
3) 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында
номиналдық құны бойынша көрсетіледі;
4) 7-бағанда есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздардың санын қоса алғанда, есепті күнге ауыртпалық салынған бағалы қағаздар
саны көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында
номиналдық құны бойынша көрсетіледі;
5) 8-бағанда есепті күнге репоға берілген бағалы қағаздардың саны
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында
номиналдық құны бойынша көрсетіледі;
6) 9 жəне 11-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды
көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;
7) 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады;
8) 12-бағанда мəміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы
құжатта (брокердің жəне (немесе) дилердің есебі, ақпарат аудару мен
төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесі (SWIFT) бойынша
алынған растау) жазылған баға үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі дəлдікпен
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздардың бағасы жинақталған жəне
төленбеген сыйақыны ескере отырып, үтірден кейінгі төрт таңбаға дейінгі
дəлдікпен коминалды құнға қатысты пайызбен көрсетіледі. Бағалы қағазды
(борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда) сатып алу шетел валютасымен
төленген жағдайда осы сома мəміле жасасқан күні қалыптасқан валюта
айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;
9) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;
10) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;
11) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге)
төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын,
сондай-ақ аудару бойынша жəне сатып алушы сатушыға төлеген пайызға
азайтылған (мұндай бар болса) банк қызметтерін қоса алғанда, сатып алумен тікелей байланысты шығыстарды қоса алғанда, қаржы құралдарының
сатып алу құны көрсетіледі. Бағалы қағазды сатып алу шетел валютасымен
төленген жағдайда осы сома мəміле жасасқан күні қалыптасқан валюта
айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі;
12) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны
көрсетіледі;
13) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, есепті күнге репоға
берілген бағалы қағаздардың құнын қоса алғанда ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар құны көрсетіледі;
14) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, есепті күнге репоға
берілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі;
15) 20-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген, қалыптастырылған
резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
16) 21 жəне 22-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі
қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең
төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген)
3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша
рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі.
Рейтингі болмаған кезде 21 жəне 22-бағандарда «рейтингі жоқ» деп
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда бухгалтерлік есепте
бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;
17) 23 жəне 24-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттерінің бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 23 жəне
24-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан
Республикасының бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор
биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;
18) 25-бағанда Нысанды беру күніндегі борыштық қаржы құралдары
бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі;
19) 7, 8, 18 жəне 19-бағандар 6 жəне 16-бағандарда көрсетілген бағалы
қағаздарға қатысты толтырылады;
20) кестеде зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар көрсетіледі.
7. 2-кесте бойынша:
1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушы клиентінің немесе
бағалы қағаз эмитентінің тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы көрсетіледі;
2) 4-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы
қағаздың түрі типін көрсете отырып көрсетіледі;
3) 7 жəне 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды
көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;
4) 9 жəне 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын
растайтын бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі
дəлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 9
жəне 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 жəне 12-бағандар
толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен
ақы төленген жағдайда, 9 жəне 11-бағандар толтырылады;
5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте берілген құны көрсетіледі;
6) 17 жəне 18-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі
қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең
төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген)
3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, эмитенттің акциялар бойынша
рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі көрсетіледі.
Рейтингі болмаған кезде 17 жəне 18-бағандарда «рейтингі жоқ» деп
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды. 17-бағанда бухгалтерлік есепте
бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;
7) 9 жəне 20-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы
қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы ресми тізімінің санаты болмаған кезде 19 жəне 20-бағандарда
«листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының
бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 19-бағанда
бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің
санаты көрсетіледі;
8) кестеде зейнетақы активтері есебінен кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар көрсетілмейді.
8. 3-кесте бойынша:
1) 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының немесе
банк клиентінің тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы
көрсетіледі;
2) 3 жəне 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең төменгі
рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012
жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген)
3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген екінші
деңгейдегі банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 жəне
4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;
3) 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;
4) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда, ұзартылған мерзімі ескеріліп
көрсетіледі;
5) 9 жəне 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен
кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сəйкес көрсетіледі;
6) 13 жəне 14-бағандарда клиенттердің активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі жəне екінші деңгейдегі банктердегі салымға
орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтері шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен 13-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 14-баған
толтырылады, зейнетақы активтері ұлттық валюта - теңгемен салымға
орналастырылған жағдайда, 13-баған толтырылады;
7) 15-бағанда бухгалтерлік есепте жазылған құн көрсетіледі;
8) кесте əрбір банк бойынша жəне салымның əрбір валютасы бойынша
жеке-жеке салымдар сомасы көрсетіле отырып толтырылады;

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп
Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_PROPERTY
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар
Нысан
«Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы» кестесі
(мың теңгемен)
Р/с
№

Инвестициялық
қордың
атауы

Мүліктің
атауы

Сатып
алу
құны

Баланс- Есепке Ескертпе
тық
қою
құны
күні

1

2

3

4

5

1.

х
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Үйлер мен
ғимараттар

х

Басқа да
негізгі
құралдар
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1.1.
…
2
2.1.
…
3.

3.1.
…
Барлығы
Атауы ______________________
Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________
Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Күні 20__ жылғы «____» ______________
Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы
есеп нысанына қосымша
Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме
«Инвестициялық қордың өзге мүлігінің құрылымы туралы есеп»
(индексі: 1- RCB_PROPERTY, кезеңділігі: ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Инвестициялық қордың өзге
мүлігінің құрылымы туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленген.
3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды
жəне есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы
деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда өзге мүліктің атауы мен оның орналасқан жері көрсетіледі.
6. 4-бағанда нақты шығындар бойынша бағаланатын мəліметтер
көрсетіледі. Мəміле жасалған кезде келтірілген шығындар (өзге мүлікті
сатып алуға тікелей байланысты), оның ішінде агенттерге, жеткізушілерге
төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, сондай-ақ ақша аудару
бойынша банк шығыстары осы мүліктің құнына кіргізіледі. Осы күнгі өзге
мүліктің құнына сатып алған кезге дейінгі кезеңде есептелген сыйақы
енгізіледі (мұндай болса).
7. 5-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген мүліктің құны көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 10-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің
инвестициялары туралы есеп
Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_IKDU_client
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: инвестициялық портфельді басқарушылар
Нысан
«Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің
инвестициялары» кестесі
(мың теңгемен)
Р/с
№

1
1.

Инвестициялық
портфельді
басқарушы
клиентінің атауы

2

Ескертпе
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1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Клиенттердің активтері
есебінен сатып алынған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы
есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленген.
3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды
жəне есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы
деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды.

Меншік құқығын тіркеу күні

7

Нысан

Эмитенттің жарғылық
капиталындағы үлесі (%)

ауыртпалық
оның
салынған
ішінде
бағалы
репоға
қағаздар, берілген
барлығы
бағалы
қағаздар
6

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 9-қосымша

«Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық
портфельдің құрылымы туралы есеп» (индексі: 1- RCB_СП_client,
кезеңділігі: ай сайын)

Баланстық құны (мың
теңгемен)

5

Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Инвестициялық
қорлар
бойынша
жиынтығы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына 7-қосымша
Нысан

4

3

оның ішінде
ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар

9) кестеде зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар
көрсетілмейді.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

Төлеу күні

2

Бағалы қағаздардың саны
(дана)

Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған
инвестициялық портфельдің құрылымы туралы есеп нысанына
қосымша

Сатып алу құны (мың
теңгемен)

1
1.

Сəйкестендіру нөмірі
барлығы

Клиенттің/
эмитенттің
атауы
Эмитенттің елі

р/
с№

Бағалы қағаз-дың түрі

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда брокердің жəне (немесе) дилердің жəне (немесе)
инвестициялық портфельді басқарушының меншікті активтерінің жəне
инвестициялық портфельді басқарушы клиенттерінің активтерінің
құрамында есепке алынатын берілген қарыздар жəне дебиторлық берешек, оның ішінде басқаға беру шарттары бойынша талап ету құқықтары
туралы мəліметтер көрсетіледі.
Брокердің жəне (немесе) дилердің жəне (немесе) инвестициялық
портфельді басқарушының бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызметті
жүзеге асыру шеңберінде қызмет көрсетуге, сондай-ақ əкімшілікшаруашылық қызметке байланысты дебиторлық берешек сомасы
жинақталған түрде беріледі. Брокердің жəне (немесе) дилердің жəне
(немесе) инвестициялық портфельді басқарушының бағалы қағаздар
нарығында кəсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде қызмет көрсетуге,
сондай-ақ əкімшілік-шаруашылық қызметке байланысты дебиторлық
берешекке қатысты 3, 4, 5, 6, 7 жəне 11-бағандар толтырылмайды.
6. 3-бағанда контрагенттің (дебитордың) атауы көрсетіледі.
7. 4-бағанда қарыз беру күні немесе дебиторлық берешектің (басқаға
беру шарттары бойынша талап ету құқықтары) туындаған күні көрсетіледі.
Эмитенттің бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу бойынша
берешегі көрсетілген кезде бағалы қағаздар бойынша сыйақы алу құқығы
бар, бағалы қағаздар шығару проспектісінде жəне (немесе) эмитент
акционерлерінің жалпы жиналысының шешімінде белгіленген бағалы
қағаздарды ұстаушылардың тізімін жасау күні көрсетіледі.
8. 5-бағанда қарызды өтеу күні немесе дебиторлық берешек бойынша
міндеттемелерді өтеу күні көрсетіледі.
9. 6-бағанда қарыз немесе дебиторлық берешек валютасы көрсетіледі.
Валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар»
ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне
сəйкес көрсетіледі.
10. 8-9-бағандарда есептелген сыйақы бар болса, оны көрсете отырып
талаптардың ағымдағы құны көрсетіледі.
11. 10-бағанда бар болған жағдайда актив бойынша резервтер (провизиялар) сомасы көрсетіледі.
12. 11-бағанда оның негізінде қарыз берілген немесе дебиторлық берешек туындаған бастапқы есептік құжат (қарыз беру шарты, талап ету
құқығын басқаға беру шарты, келісімдер жəне басқалары) көрсетіледі.
13. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

1-кесте. Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар
(мың теңге)

валюта

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер мен
клиенттердің активтері құрамында есепке алынатын берілген қарыздар мен
дебиторлық берешек туралы есеп» əкімшіліксеп клиенттердің активтері
құрамында (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды инвестициялық портфельді басқарушы, брокер жəне
(немесе) дилер есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай сайын
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге
тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілеттік берілген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

Эмитенттің атауы

(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде)

19

3

4

5

6

7

8

9

Инвестициялық
қорлар бойынша
жиынтығы

1.1.
...
2.

Барлық басқа
да клиенттер
бойынша
жиынтығы

2.1.
...
Барлығы:
Атауы ______________________
Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________
Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
(Жалғасы 20-бетте)

RESMI

Күн соңындағы «таза» зейнетақы
активтері құнының жиынтығы ((12)-(20))

Электрондық пошта мекенжайы ______________________________
Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп нысанына қосымша

Инвестициялық шоттардағы күн
басталғандағы қалдық, оның ішінде:

1.1

Теңгемен

1.2

шетел валюталарында

2.

Инвестициялық шоттарға күн соңында
түскен ақша, оның ішінде:

2.1

Теңгемен

2.2

шетел валюталарында

3.

Инвестициялық шоттардан күн аяқталғанда шығарылған ақша, оның ішінде:

3.1

Теңгемен

3.2

шетел валюталарында

4.

Инвестициялық шоттарда күн аяқталғандағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:

4.1

Теңгемен

4.2

шетел валюталарында

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

5.

Басқа да активтердің күн басталғандағы
құны, оның ішінде:

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы
есеп

5.1

Теңгемен

5.2

шетел валюталарында

6.

Басқа да активтердің күн аяқталғандағы
құны, оның ішінде:

Кезеңділігі: ай сайын

6.1

Теңгемен

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша

6.2

шетел валюталарында

7.

Қаржылық инвестициялардың күн басталғандағы барлық құны, оның ішінде:

Күн аяқталғанда шығарылған қаржы
құралдары

10.

Күн соңындағы қаржылық
инвестициялардың барлық құны ((7)+(8)(9)+(11)-(11.4.1.)), оның ішінде:

Операцияларды
ашу күні

Операцияларды
жабу күні

Мəміле валютасы
Операция бойынша
кірістілік мөлшерлемесі

номиналды құн
валютасымен

Бағалы қағаздардың
ағымдағы құны

барлығы (теңге
мен)

16

18

Аффинирленген
бағалы
металдың
атауы

1

2

4

5

6

1

1.1.1

x

1.1.n

11.3

басқа да активтердің өзгеруінен кірістер
(шығыстар)

2

11.4

шетел валютасын қайта бағалаудан
кірістер (шығыстар), оның ішінде:

Қазақстан Республикасы
ұйымдарының мемлекеттік емес
эмиссиялық бағалы қағаздары

2.1.

екінші деңгейдегі банктердің
бағалы қағаздары

басқа да кірістер (шығыстар)

3.

12.

Күн соңындағы зейнетақы активтерінің
ағымдағы құнының жиынтығы
((4)+(6)+(10))

3.1.

13.

Күн соңындағы зейнетақы активтерінен
комиссиялық сыйақы, оның ішінде:

4.

13.1

Есептелген

13.2

Төленген

14.

Зейнетақы активтерінен комиссиялық
сыйақы бойынша берешек қалдығы

15.

Инвестициялық кірістен күн
аяқталғандағы комиссиялық сыйақы,
оның ішінде:

15.1

Есептелген

15.2

Төленген

16.

Инвестициялық кірістен күн аяқталғандағы комиссиялық сыйақы, оның ішінде

17.

Зейнетақы активтеріне жатқызылатын
есептелген зейнетақы міндеттемелері,
күн аяқталғанда, оның ішінде:

8

9

10

Туынды қаржы
құралы түрінің
атауы

2

Туынды құралмен
операцияны
жүзеге асыру
күніндегі талаптар
(міндеттемелер)
сомасы

3

4

5

6

7

Туынды қаржы
құралдары
бойынша шартты
талаптар

Туынды қаржы
құралдары
бойынша шартты
міндеттемелер

2.1.n
Атауы ______________________

екінші деңгейдегі банктерді
қоспағанда, заңды тұлғалардың
бағалы қағаздары

Мекенжайы ________________________
Телефоны ___________________________
Электрондық пошта мекенжайы ______________________________
Орындаушы ___________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

x

…

x

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Қазақстан Республикасының
бейрезидент эмитенттерінің
мемлекеттік бағалы қағаздары

4.1.

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

x

…

x
Халықаралық қаржы ұйымдарының
бағалы қағаздары

Күні 20__ жылғы «____» ______________

5.1.

x

…

x

Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп нысанына қосымша

Пайлар

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

6.1.
…
7

7

2.1.1

Шет мемлекеттердің бағалы
қағаздары

6

6

2.1

…

5.

1

2

…

11.6

5

1.1

2.1.1.

2.2.1.

Ағымдағы
құны

(теңгемен)
№

…

2.2.

4

Жиынтық
сатып алу
құны

5-кесте. Шартты талаптар (міндеттемелер)

Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары

бағалы қағаздардың құнсыздануынан
болатын ықтимал шығыстарды жабу
үшін резервтерді (провизияларды)
қалпына келтірумен (қалыптастырумен)
байланысты кірістер (шығыстар)

3

Бір троя
унциясын
сатып алу
бағасы

Жиынтығы:

3

2

күні

17

(теңгемен)
№

1-кесте. Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар
(теңгемен)

1

10

4-кесте. Аффинирленген бағалы металдар

Нысан

Эмитенттің
атауы

кезеңділігі

Салым мерзімі (күндермен)

Нөмірі

15

x

Жиынтығы:

«Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп»

х

(индекс: 1- RCB_SPPA, кезеңділігі: ай сайын)

18.2

төлемдер мен аударымдар

7

8

18.3

Өзгелері

…

9

Төлем валютасы

инвестициялық шоттан қате (жаңылыс
есептелген) сомалар

бір бағалы
қағаздың
құны

Бір бағалы
қағазды сатып
алу бағасы
барлығы

18.1

валюта

Номиналдық
құны

10

11

Кезең

номиналды есепке өтеу
құнның
алған күні
валютакүн
сымен
12

13

14

Бағалы қағазды
сатып алу құны

кестенің жалғасы:
Бағалы
қағаздардың саны
(дана)

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры
орындаған, зейнетақы активтеріне
жатқызылатын зейнетақы
міндеттемелері, күн соңында:

мен

14

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

Р/с
№

9

шетел
валютасымен

оның ішінде,
есептелген сыйақы

13

1.1.

18.

Ағымдағы құны

12

əділ құны бойынша бағаланатын бағалы
қағаздардың құны өзгеруінен түсетін
кірістер (шығыстар)

Өзгелері

8

Сыйақы
төлеу
кезеңі

…

11.2

17.3

7

11

1

қате (жаңылыс есептелген) сомалар

6

5

теңгемен

қаржы құралдары бойынша сыйақы алуға
байланысты кірістер (шығыстар)

төлемдер мен аударымдар

4

Сыйақы
Салым боймөлшерлемесі ынша негізгі
(жылдық пай- борыштың
ызбен)
сомасы

11.1

17.1

16

кестенің жалғасы:

Күн соңында есептелген инвестициялық
кіріс (шығыс), оның ішінде

17.2

15

Жиынтығы:

туынды қаржы құралдары

11.5

3

Банктік
салым шарты
жасалған күн
жəне оның
нөмірі

күні

2

Салым валютасы

1

Банктің
рейтингі

есепті күнде

Банктің
атауы

11.

11.4.2 қаржылық инвестицияларды қайта
бағалаудан кірістер (шығыстар)

номиналды құн
валютасы

р/с
№

10.1

11.4.1 инвестициялық шоттағы ақшаны жəне
басқа активтерді қайта бағалаудан
кірістер (шығыстар)

14

валютамен

Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_SPPA

Сəйкестендіру
нөмірі

9.

13

3-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі жəне екінші
деңгейдегі банктердегі салымдар
(теңгемен)

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Бағалы қағаз
түрі

Күн соңында түскен қаржы құралдары

12

Нысан

Эмитенттің елі

туынды қаржы құралдары

8.

11

10

…

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы № 211 қаулысына 12-қосымша

Экономика лық
қызмет түрі

7.1

Кезең

Анықтама үшін:
қалыптастырылған
резервтер (провизиялар)

1.

9

Бір бағалы
қағаздың жабылу
бағасы

теңгемен

…

Номиналды құн
валютасы

кестенің жалғасы:
Бір бағалы қағаздың
ашылу бағасы

Есепті күнгі ағымдағы
құны

…

Бағалы қағаздар
саны (дана)

Жиынтығы:

валютамен

3.

8

Теңгемен

2.

7

валютамен

күні,
айы,
жылы

6

Сəйкестендіру нөмірі

…

5

Валюта

күні,
айы,
жылы

4

барлығы
(теңгемен)

1.

Көрсеткіш

25

теңгемен

Р/с
№

3

Базалық актив

(теңгемен)

24

шетел
валютасымен

«Зейнетақы активтерінің құны» кестесі

2

Төлем валютасы

Нысан

1

салымды орналастыру күніне

Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

23

барлығы
(теңгемен)

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша

Эмитенттің
атауы

Троя унцияларының саны

Кезеңділігі: ай сайын

22

тиімді

Əкімшілік деректер нысанының индексі: 1- RCB_PA

р/с
№

«Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» (индексі: 1- RCB_PA,
кезеңділігі: ай сайын)

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан есепті айдың əрбір күні үшін толтырылады. «Жылы, күні, айы»
көрсеткіштер бойынша ақпарат «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.
6. Нысан теңгемен толтырылады. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 жəне 6.2-жолдарда теңгеге балама сомалары көрсетіледі.
7. 6-жолда көрсетілген есепті айдың соңындағы басқа да активтердің
тізбесі Нысанның ескертпесінде көрсетіледі.
8. 8-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын
қаржы құралдары бойынша мəліметтер көрсетіледі. Мəміле жасау
(қаржы құралдарын сатып алуға тікелей байланысты) кезінде келтірілген
шығындар, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге
(дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор
биржаларының алымдары, сондай-ақ аударым бойынша банк шығыстары
осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Қаржы құралдарының құнына
сатып алу сəтіне дейінгі кезеңде есептелген сыйақылар (осындай бар
болса) да кіреді.
9. 9-жолды толтырған кезде нақты сату немесе өтеу құны бойынша
сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы мəліметтер көрсетіледі.
10. 10-жол бойынша мəліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық
портфельінің құрылымы туралы есептің деректеріне сəйкес көрсетіледі.
11. 11.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны жасау
күнінің соңына айына бір рет көрсетіледі.
12. 11.6-жолды толтырған кезде алынған кірістер көздерінің тізбесі жəне
зейнетақы активтерінің құнына енгізілген келтірілген шығыстар туралы
мəліметтер қоса беріледі.
13. 13 жəне 15-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының
комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.
14. 14 жəне 16-жолдарды толтырған кезде комиссиялық сыйақы бойынша берешек қалдығы есепті кезең аяғындағы деректерді ескере отырып,
өсу жиынтығымен есепке алынады.
15. 17.2 жəне 18.2-жолдарды толтырған кезде зейнетақы қаражаттарының бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына, сақтандыру ұйымдарына аударым сомалары, алушыларға жəне басқа тұлғаларға төленген сомалар, зейнетақы
төлемдерінен табыс салығы сомасы көрсетіледі.
16. 17.3 жəне 18.3-жолдарды толтырған кезде зейнетақы активтерінің
құнына қосылған міндеттемелер тізбесі қоса беріледі.
17. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

21

20

Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 11-қосымша

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған

19

Күні 20__ жылғы «____» ______________

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда инвестициялық портфельді басқарушының клиенті
болып табылатын жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса),
инвестициалық қордың немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
6. 4-бағанда акциялардың сатып алу күніндегі сатып алу құны
көрсетіледі.
7. 6-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген инвестициялар құны
көрсетіледі.
8. Нысан əрбір клиент бойынша толтырылады.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

18

Бағалы қағаз түрі

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің құны
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі
– Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленген.
3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды жəне есепті кезеңге
толтырады. Нысан теңгемен беріледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды.

Нысан

17

…
2-кесте. Кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы
қағаздар
(теңгемен)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Акционерлік қоғамдар болып
табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялық қордың жəне
басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленген.
3. Инвестициялық портфельді басқарушы Нысанды ай сайын жасайды
жəне есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы
деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілетті адамдар мен орындаушы қол қояды.

16

Эмитенттің елі

«Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің инвестициялары туралы есеп»
(индексі: 1- RCB_IKDU_client, кезеңділігі: ай сайын)

Анықтама үшін:
қалыптасқан резервтер
(провизиялар)

Телефоны ___________________________

Əкімшілік деректер нысанын толтыру бойынша түсіндірме

оның ішінде
есептелген сыйақы,
теңгемен

Мекенжайы ________________________

номиналды құн
валютасы мен

Атауы ______________________

Акционерлік қоғамдар болып табылмайтын заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялық қордың жəне басқа да клиенттердің
инвестициялары туралы есеп нысанына қосымша

барлығы (теңгемен)

Күні 20__ жылғы «____» ______________

Барлығы

есепті күні

21.

Рейтинг

Портфельдегі ағымдағы купондық
мөлшерлеме

Бағалы қағаздардың ағымдағы
құны

есепке алынған күні

Зейнетақы активтері бойынша күн
соңындағы міндеттемелер жиынтығы
((15)+(17)+(19)):

есепті күні

20.

барлығы (теңге
мен)

Басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_____________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны

Қор
биржасы
тізімінің
санаты

есепке алынған күні

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздар санаты

Күн соңындағы зейнетақы
міндеттемелерінің қалдығы

19.

номиналды

(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде)

_________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы, телефоны
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Сəйкестендіру
нөмірі

20

15

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ерікті зейнетақы қоры ай сайын жасайды жəне есепті
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер
теңгемен толтырылады.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілетті тұлғалар мен орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-кесте бойынша:
1) Кестеде бағалы қағаздар жəне эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша
деректер көрсетіледі;
2) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МС 03-2007 экономикалық
қызмет түрлерінің ортақ жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі. Осы баған
Қазақстан Республикасы резидент эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы
қағаздары бойынша толтырылады;
3) 5-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың типін көрсете отырып,
оның түрі көрсетіледі;
4) 6-бағанда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
5) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны данамен
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар шығарылым валютасында номиналдық құны бойынша көрсетіледі;
6) 8 жəне 10-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі.
7) 9-бағанда купондық облигация бойынша пайызбен көрсетілген
сыйақы есептелетін облигациялар бойынша оны шығару кезінде
айқындалатын облигацияның ақшалай көрсеткіші, сондай-ақ оны өтеу
кезінде облигацияны ұстаушыға төленуі тиіс сома көрсетіледі. Сома
шығарылым валютасында көрсетіледі;
8) 11 жəне 12-бағандарда мəміленің жасалғандығы расталатын
бастапқы құжатта (биржалық куəлік, брокердің жəне (немесе) дилердің
есебі, халықаралық банкаралық ақпарат беру жəне төлемдер жасау
жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растама) жазылған баға үтірден
кейін төрт таңбаға дейінгі дəлдікпен көрсетіледі. Сатып алынған бағалы
қағазға шетел валютасымен төлем жасалған жағдайда, баламасы ұлттық
валюта - теңгемен 12-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 11-баған
толтырылады. 11-бағанда борыштық бағалы қағаздардың бағасы
жинақталған сыйақыны ескере отырып, үтірден кейін төрт таңбаға дейінгі
дəлдікпен номиналдық құнына қатысты пайызбен көрсетіледі;
9) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күн көрсетіледі;
10) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі;
11) 15-бағанда бағалы қағаздың тікелей сатып алуға қатысты шығыстарын қоса алғандағы, агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақыларды, қор
биржаларының алымдарын, сондай-ақ аударым бойынша жəне сатып алушы сатушыға төлеген пайыздың мөлшеріне азайтылған банк қызметтерін
қоса алғандағы сатып алу құны (осындай бар болса) көрсетіледі;
12) 16-бағанда бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген
ағымдағы құны көрсетіледі;
13) 20-бағанда «əділ құн бойынша бағаланатын», «амортизацияланған
құны бойынша бағаланатын» бағалы қағаздың санаты көрсетіледі;
14) 21 жəне 22-бағандарды толтырған кезде «Болу қажеттілігі
қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең
төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) (бұдан
əрі № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі
берген бағалы қағаздың облигациялар бойынша рейтингі, эмитенттің
акциялар бойынша рейтингі, мемлекеттің бағалы қағаздар бойынша елдің
рейтингі көрсетіледі. Рейтинг болмаған кезде 21 жəне 22-бағандарда
«рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 21-бағанда
бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күндегі рейтинг көрсетіледі;
15) 23 жəне 24-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің бағалы
қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы қор биржасының санаты болмаған кезде 23 жəне 24-бағандарда «листинг жоқ» деп
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының бейрезиденттерінің
бағалы қағаздары жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары бойынша толтырылмайды. 23-бағанда бухгалтерлік есепте
бастапқы танылған күндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;
16) 25-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық бағалы қағаздар
бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.
6. 2-кесте бойынша:
1) 4-бағанда репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы
қағаздардың түрі, оның типін көрсетіле отырып, беріледі;
2) 7 жəне 8-бағандарда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды
белгілеуге арналған кодтар» ҚРYPERLINK «jl:3165500 Қазақстан
Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі;
3) 9 жəне 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын, бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін төрт таңбаға
дейінгі дəлдікпен бағасы көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға шетел
валютасымен ақы төленген жағдайда, баламасы ұлттық валюта - теңгемен
9 жəне 11-бағандарда бір мезгілде көрсетіле отырып, 10 жəне 12-бағандар
толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгемен
ақы төленген жағдайда, 9 жəне 11-бағандар толтырылады;
4) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құн көрсетіледі.
7. 3-кесте бойынша:
1) 3 жəне 4-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында
көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген рейтинг көрсетіледі.
Рейтинг болмаған кезде 3 жəне 4-бағандарда «рейтинг жоқ» деп
көрсетіледі. Аталған бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;
2) 5-бағанда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге
арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
ұлттық жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі;
3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі көрсетіледі,
салым мерзімі ұзартылған кезде мерзім мерзімін ұзартуды ескере отырып көрсетіледі;
4) 9 жəне 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен
кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сəйкес көрсетіледі;
5) 13 жəне 14-бағандарда зейнетақы активтерін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі жəне екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға орналастыру сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға
шетел валютасымен орналастырған жағдайда, баламасы ұлттық валюта
- теңгемен 13-бағанда бір мерзімде көрсетіле отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы активтерін салымға ұлттық валюта - теңгемен
орналастырған жағдайда, 13-баған толтырылады;
6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны
көрсетіледі;
7) 18-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
8) кесте салым сомасын əрбір банк бойынша жəне əрбір салым валютасы бойынша жеке көрсете отырып толтырылады.
8. 4-кесте бойынша:
1) 4-бағанда валюта кодтары «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге
арналған кодтар» ҚРYPС 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі;
2) 5 жəне 7-бағандарда сатып алу бағасы мəмілені жасау күнінде
қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша
көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнде қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Аффинирленген бағалы
металдарды ұлттық валюта - теңгемен сатып алған жағдайда 5, 7 жəне
9-бағандар толтырылады.
3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген ағымдағы құны көрсетіледі.
9. 5-кесте бойынша:
1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың
жəне оның эмитентінің атауы, валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, тауар
жəне басқа да базалық активтер) көрсетіледі;
2) 4-бағанда мəміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды «Валюталарды
жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰС 07 ISO 4217-2012
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі;
3) 5-баған егер бағалы қағаз туынды қаржы құралының базалық активі
болып табылған жағдайда толтырылады;
4) 6-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жəне ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы активтерімен
операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту
туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011
жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 болып тіркелген) талаптарына
сəйкес туынды қаржы құралдарымен операцияларды жүргізу кезінде
қалыптастырылатын шартты талаптар мен міндеттемелердің сомасы
көрсетіледі;
5) 7-бағанда туынды қаржы құралыныңнда тутық құны (орнын басу құны)
көрсетіледі, ол мыналарды білдіреді:
сатып алу мəмілелері бойынша - туынды қаржы құралының ағымдағы
нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мөлшері (шартты талаптар), туынды қаржы
құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы
құралының ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мөлшері (шартты
міндеттемелер);
сату мəмілелері бойынша - туынды қаржы құралының номиналды
келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының ағымдағы нарықтық
құнынан асып түсу мөлшері (шартты талаптар), туынды қаржы құралының
ағымдағы нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының номиналды
келісімшарттық құнынан асып түсу мөлшері (шартты міндеттемелер).
10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықпен ұсынылады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 26 қарашадағы №211 қаулысына 13-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған.
Зейнетақы жинақтарының көлемі жəне ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушыларының саны туралы есеп
Əкімшілік деректер нысанының индексі: 12-RCB_DPV
Кезеңділігі: ай сайын
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Ұсынатын тұлғалар тобы: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры
(Жалғасы бар)

