
1 ҚАЗАН 2018 ЖЫЛ 13RESMI

(Жалғасы 14-бетте) 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 маусым   №137   Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктері есептілігінің тізбесін, нысандарын, 

мерзімдерін және оларды кіріс ету қағидаларын 
бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 184-бетте)

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 7-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың
капиталынаинвестициялары туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» «__________» жағдай бойынша
 
Индекс: 7_ФС_ИКДЮ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Қазақстан Республ икасының екінші деңгейдегі банкі
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей, сондай-ақ желтоқсан айына қосымша (банкішілік операциялар бой-
ынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) келесі қаржы жылының 
бірінші ақпанынан кешіктірмей.

Нысан 
___________________

(банктің атауы)
 

(мың теңгемен)
№ Заңды тұлғаның атауы
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1 2 3 4 5 6 7
I Қаржы ұйымдарына 

инвестициялардың барлығы
  

1 Қазақстан Республикасының 
резиденттері

  

1.1 екінші деңгейдегі банктер   
1.1.1    
1.1.n    
1.2 сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымдары
  

1.2.1    
1.2.n    
1.3 ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорлары
  

1.3.1    
1.3.n    
1.4 бағалы қағаздар нарығының кəсіби 

қатысушылары
  

1.4.1    
1.4.n    
1.5 Қазақстан Республикасының 

аумағында қызметін жүзеге асыра-
тын қор биржасы жəне орталық де-
позитарий

1.5.1
1.5.n
1.6 айрықша қызметі банкноталарды, 

монеталарды жəне құнды лықтарды 
инкассациялау болып табылатын 
еншілес ұйымдар 

1.6.1
1.6.n
1.7 өзге қаржы ұйымдары   
1.7.1    
1.7.n    
2 Қазақстан Республикасының 

бейрезиденттері
  

2.1 банктер   
2.1.1    
2.1.n    
2.2 сақтандыру ұйымдары   
2.2.1    
2.2.n    
2.3 зейнетақы қорлары   
2.3.1    
2.3.n    
2.4 бағалы қағаздар нарығының кəсіби 

қатысушылары
  

2.4.1    
2.4.n    
2.5 айрықша қызметі банкноталарды, 

монеталарды жəне құнды лықтарды 
инкассациялау болып табылатын 
еншілес ұйымдар

2.5.1
2.5.n
2.6 өзге қаржы ұйымдары   
2.6.1    
2.6.n    
II Қаржылық емес ұйымдарға 

инвестициялардың барлығы
  

3 Банктің кепілдігімен бағалы 
қағаздар шығару жəне орналасты-
ру мақсатында құрылған Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттер 
еншілес арнайы ұйымдары

  

3.1    
3.n    
4 Қазақстан Республикасының 

жобалық қаржыландыру жəне се-
кьюритизациялау туралы заңнамаға 
сəйкес секьюритизациялау 
мəмілелері үшін құрылған еншілес 
арнайы қаржы компаниялары

  

4.1    
4.n    
5 Бас банктің күмəнді жəне үмітсіз 

активтерін сатып алатын Қазақстан 
Республикасының резиденттері 
еншілес ұйымдар

  

5.1    
5.n    
6 Лизинг қызметін жүзеге асыратын 

еншілес ұйымдар 
6.1
6.n

7 Төлем карточкаларымен операция-
лар бойынша есеп айырысуды қоса 
алғанда, банк қызметі бойынша 
есеп айырысудың қатысушылары 
арасындағы ақпараттық, телекомму-
ни кациялық жəне технологиялық 
өзара іс-қимыл етуді қамтамасыз 
ету қызметін көрсететін ұйымдар

  

7.1    
7.n    
8 Электрондық цифрлық қолтаңбаның 

ашық кілтінің электрондық цифрлық 
қолтаңбаның жабық кілтіне 
сəйкес келуін куəландыру бой-
ынша, сондай-ақ тіркеу куəлігінің 
дəйектілігін растау бойынша 
қызметті жүзеге асыратын ұйымдар

  

8.1    
8.n    
9 Банктер қауымдастығы (одақтар)   
9.1    
9.n    
10 Кепілдік ретінде қабылданған ак-

циялары немесе осы ұйымдардың 
жарғылық капиталдарында қатысу 
үлесі Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына жəне шет 
мемлекеттің заңнамасына сəйкес 
банктердің меншігіне өтетін заңды 
тұлғалар

  

10.1    
10.n    
11 Кредиттік бюро   
11.1    
11.n    
12 Ислам банкі «Қазақстан Респуб-

ликасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 та-
мыз дағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 4-1-тарауында көзделген 
банк қызметін жүзеге асырған кезде 
– өзге заңды тұлғалар

  

12.1
12.n
13 «Қазақстан Республикасындағы 

банктер жəне банк қызметі тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
Заңы 61-4-бабының 8-тармағында 
көрсетілген ұйымдар

  

13.1    
13.n
14 Басқа заңды тұлғалар   
14.1    
14.n    
 Инвестициялардың барлығы   

кестенің жалғасы:
Банкке тиесілі акция-

лар санының эмитенттің 
орналастырылған 

(артықшылықты жəне са-
тып алынғандарды шегер-
генде) акцияларының жал-
пы санына ара қатынасы 
немесе заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына 
қатысу үлесі (пайызбен)
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Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
 ______________________________________ __________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                     қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
 _______________________________________ ___________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                       қолы

Орындаушы: ________________________________________ __________
   тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                   қолы

Телефон нөмірі: __________

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың 
капиталына инвестициялары туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың 
капиталына инвестициялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға 

арналған «Банктің, сондай-ақ ислам банкінің басқа заңды тұлғалардың капи-
талына инвестициялары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырыла-
ды. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге 
тең жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар 
жəне орындаушы қол қояды.

 
 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. Нысанда банктің, ислам банкінің еншілес жəне қауымдастырылған ұйым-

дардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестиция лардың 
мөлшері туралы мəліметтер көрсетіледі.

 6. Нысанның барлық деректері капиталында банк қатысатын заңды тұлғаның 
қызметінің сипаты бойынша ұсынылады.

7. 3-бағанда бүкіл акциялар топтамасының (қатысу үлестерінің) сатып алу 
күнгі сатып алу құны көрсетіледі.

8. 4-бағанда инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі. Баланстық 
құн ретінде олар бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) 
шегерілгеннен кейін ол бойынша қаржы активі баланста танылатын сома 
түсініледі.

9. 6-бағанда Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 6793 тіркелген «Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы 
жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп 
шоттарының үлгі жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы №3 қаулысына сəйкес ин-
вестициялар жəне олар үшін құрылған резервтер (провизиялар) бойынша 
баланстық шоттар көрсетіледі.

10. 10-бағанда эмитент акцияларының немесе заңды тұлғаның жарғылық 
капиталына қатысу үлесінің баланстық құнының банктің меншікті капиталына 
қатынасын есептеу үшін Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 15886 тіркелген «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне 
өзге де орындалуы міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есеп-
теу əдістемелерін, белгілі бір күнге шекті банк капиталының мөлшерін жəне 

Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерін 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына сəйкес есептелген реттеуіштік 
меншікті капитал пайдаланылады. 

11. 11-бағанда бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесінде эмиссиялық 
бағалы қағаздармен мəмілелерді тіркеу күні көрсетіледі. Басқа мəмілелер 
бойынша заңнамаға сəйкес меншік құқығы туындаған күні (сəті) көрсетіледі. 

12. Резервтер (провизиялар) сомасы абсолюттік мəнде жəне плюс белгісімен 
көрсетіледі.

13. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 8-қосымша 

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Активтердің жəне шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастырылған 

резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп
 

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» «__________» жағдай бойынша
 
Индекс: 8_ФС_КА_МСФО
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей, сондай-ақ желтоқсан айына қосымша (банкішілік операциялар бой-
ынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) келесі қаржы жылының 
бірінші ақпанынан кешіктірмей.

Нысан 
_____________________

(банктің атауы)
 (мың теңгемен)

№ Активтер

Стандартты

Не
гіз
гі 
бо
ры

ш
Ди

ск
он
т, 
сы

йл
ық
ақ
ы

Ес
еп
те
лг
ен

 с
ый

ақ
ы

О
ң/
те
рі
с 
тү
зе
ту

Бо
ла
ш
ақ

 а
қш

а 
ағ
ын

да
ры

ны
ң 

ди
ск
он
тт
ал
ға
н 
құ
ны

Анықтама үшін: 
қамтамасыз 
етудің құны

Ре
зе
рв
те
р 

(п
ро
ви
зи
ял
ар

)

Ба
рл
ығ
ы 

оның ішінде 
резерв-

терді (про-
визиялар-
ды) есеп-
теу кезінде 
қосылатын 
қамта-
масыз 

етудің құны

  1 2 3 4 5 6 7 8
1 Салымдар 

(корреспонденттік 
шоттарды қоса 
алғанда), оның ішінде:

        

1.1 Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттерінің

        

2 Қарыздар:         
2. 1 банктерге қарыздар, 

оның ішінде: 
        

2.1.1 Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттеріне

        

2.2 заңды тұлғаларға 
қарыздар, оның 
ішінде:

        

2.2.1 Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттеріне, 
оның ішінде:

        

2.2.1.1 коммерциялық жыл-
жымайтын мүлік са-
тып алуға, салуға 
берілген қарыздар

        

2.2.1.2 тұрғын үй сатып 
алуға, салуға берілген 
қарыздар

        

2.2.2 Қазақстан 
Республикасының 
резиденттеріне, оның 
ішінде:

        

2.2.2.1 коммерциялық жыл-
жымайтын мүлік са-
тып алуға, салуға 
берілген қарыздар

        

2.2.2.2 тұрғын үй сатып 
алуға, салуға берілген 
қарыздар

        

2.3 жеке тұлғаларға 
қарыздар, оның 
ішінде:

        

2.3.1 Қазақстан 
Республикасының 
резиденттеріне, оның 
ішінде:

        

2.3.1.1 тұтыну мақсатына, 
оның ішінде:

        

2.3.1.1.1 автокөлік сатып алуға         
2.3.1.2 ипотекалық тұрғын үй 

қарызы
        

2.3.1.3 коммерциялық жыл-
жымайтын мүлік 
жəне тұрғын үй са-
тып алуға жəне 
салуға (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздарын 
қоспағанда)

        

2.3.1.4 басқа қарыздар, оның 
ішінде:

        

2.3.1.4.1 кредиттік карталар         
2.3.2 Қазақстан 

Республикасының 
бейрезиденттеріне, 
оның ішінде:

        

2.3.2.1 тұтыну мақсатына, 
оның ішінде:

        

2.3.2.1.1 автокөлік сатып алуға         
2.3.2.2 ипотекалық тұрғын үй 

қарызы
        

2.3.2.3 коммерциялық жыл-
жымайтын мүлік жə-
не тұрғын үй сатып 
алуға жəне салуға 
(ипотекалық тұрғын 
үй қарыздарын 
қоспағанда)

        

2.3.2.4 басқа қарыздар, оның 
ішінде:

        

2.3.2.4.1 кредиттік карталар         
2.4 Қазақстан 

Республикасының 
резиденттері шағын 
жəне орта кəсіпкерлік 
субъектілеріне 
берілген қарыздар, 
оның ішінде:

        

2.4.1 заңды тұлғаларға, 
оның ішінде:
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(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

2.4.1.1 коммерциялық жыл-
жымайтын мүлік са-
тып алуға, салуға 
берілген қарыздар

        

2.4.1.2 тұрғын үй сатып 
алуға, салуға берілген 
қарыздар

        

2.4.2 жеке тұлғаларға 
қарыздар, оның 
ішінде:

        

2.4.2.2 коммерциялық жыл-
жымайтын мүлік 
жəне тұрғын үй сатып 
алуға жəне салу ға 
(ипотекалық тұрғын 
үй қарыздарын қоспа-
ғанда)

        

3 Анықтама үшін: 
Жеке тұлғаларға 
қамтамасыз етілмеген 
тұтыну қарыздары 

4 Анықтама үшін: 
біртекті қарыздар 
портфелі, оның 
ішінде:

        

4.1 заңды тұлғалар         
4.2 жеке тұлғалар         
4.3 шағын жəне 

орта кəсіпкерлік 
субъектілері

        

5 Кері репо операция-
лары, оның ішінде:

        

5.1 Қазақстан 
Республика сының 
бейрезиденттерімен

        

6 Капиталға инвести-
циялар (реттелген 
борышқа инвестиция-
ларды қоспағанда), 
оның ішінде:

        

6.1 Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттерінің

        

7 Бағалы қағаздар, 
оның ішінде:

        

7.1 Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттерінің

        

8 Дебиторлық берешек, 
оның ішінде:

        

8.1 Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттерінің

        

9 Стандартты жəне 
жіктелген активтердің 
жиынтығы

        

10 Шартты 
міндеттемелер

        

11 Стандартты жəне 
жіктелген актив-
тер мен шартты 
міндеттемелердің 
жиынтығы 

        

кестенің жалғасы:
Күмəнді

1-санаттағы күмəнді (5 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизиялар) 
есептелген жағдайда)

Не
гіз
гі 
бо
ры

ш

Ди
ск
он
т, 

сы
йл
ық
ақ
ы

Ес
еп
те
лг
ен

 
сы

йа
қы

О
ң/
те
рі
с 
тү
зе
ту

Бо
ла
ш
ақ

 а
қш

а 
ағ
ын

да
ры

ны
ң 

ди
ск
он
тт
ал
ға
н 
құ
ны Анықтама үшін: қамтамасыз 

етудің құны

Ре
зе
рв
те
р 

(п
ро
ви
зи
ял
ар

)

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде 
резервтерді (провизия-
ларды) есептеу кезінде 
қосылатын қамтамасыз 

етудің құны

9 10 11 12 13 14 15 16
        

кестенің жалғасы:
Күмəнді

2-санаттағы күмəнді (5 пайыздан 10 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер 
(провизиялар) есептелген жағдайда)

Не
гіз
гі 
бо
ры

ш

Ди
ск
он
т, 
сы

йл
ық
ақ
ы

Ес
еп
те
лг
ен

 с
ый

ақ
ы

О
ң/
те
рі
с 
тү
зе
ту

Болашақ ақша 
ағындарының 
дисконтталған 

құны

Анықтама үшін: қамтамасыз 
етудің құны

Ре
зе
рв
те
р 

(п
ро
ви
зи
ял
ар

)

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде резервтерді 
(провизияларды) есеп-
теу кезінде қосылатын 
қамтамасыз етудің құны

17 18 19 20 21 22 23 24
        

кестенің жалғасы:
Күмəнді

3-санаттағы күмəнді (10 пайыздан 20 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер 
(провизиялар) есептелген жағдайда)

Не
гіз
гі 
бо
ры

ш

Ди
ск
он
т, 
сы

йл
ық
ақ
ы

Ес
еп
те
лг
ен

 с
ый

ақ
ы

О
ң/
те
рі
с 
тү
зе
ту

Болашақ ақша 
ағындарының 
дисконтталған 

құны

Анықтама үшін: қамтамасыз 
етудің құны

Ре
зе
рв
те
р 

(п
ро
ви
зи
ял
ар

)

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде 
резервтерді (прови-
зияларды) есептеу 
кезінде қосылатын 
қамтамасыз етудің 

құны

25 26 27 28 29 30 31 32
        

кестенің жалғасы:
Күмəнді

4-санаттағы күмəнді (20 пайыздан 25 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер 
(провизиялар) есептелген жағдайда)

Не
гіз
гі 
бо
ры

ш

Ди
ск
он
т, 

сы
йл
ық
ақ
ы

Ес
еп
те
лг
ен

 
сы

йа
қы

О
ң/
те
рі
с 
тү
зе
ту

Болашақ ақша 
ағындарының 
дисконтталған 

құны

Анықтама үшін: қамтамасыз 
етудің құны

Ре
зе
рв
те
р 

(п
ро
ви
зи
ял
ар

)

Ба
рл
ығ
ы оның ішінде 

резервтерді (провизия-
ларды) есептеу кезінде 
қосылатын қамтамасыз 

етудің құны
33 34 35 36 37 38 39 40
        

кестенің жалғасы:
Күмəнді

5-санаттағы күмəнді (25 пайыздан 50 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер 
(провизиялар) есептелген жағдайда)

Не
гіз
гі 
бо
ры

ш

Ди
ск
он
т, 

сы
йл
ық
ақ
ы

Ес
еп
те
лг
ен

 
сы

йа
қы

О
ң/
те
рі
с 
тү
зе
ту Болашақ 

ақша 
ағында-
рының 
дисконт-
талған 
құны

Анықтама үшін: қамтамасыз 
етудің құны

Ре
зе
рв
те
р 

(п
ро

-
ви
зи
ял
ар

)

Ба
рл
ығ
ы оның ішінде резервтерді 

(провизияларды) есеп-
теу кезінде қосылатын 
қамтамасыз етудің құны

41 42 43 44 45 46 47 48

кестенің жалғасы:
Үмітсіз (50 пайыздан 100 пайызға дейінгі мөлшерде резервтер (провизия-

лар) есептелген жағдайда)

Не
гіз
гі 
бо
ры

ш

Ди
ск
он
т, 
сы

йл
ық
ақ
ы

Ес
еп
те
лг
ен

 с
ый

ақ
ы

О
ң/
те
рі
с 
тү
зе
ту

Болашақ ақша 
ағындарының 
дисконтталған 

құны

Анықтама үшін: қамтамасыз 
етудің құны

Ре
зе
рв
те
р 

(п
ро
ви
зи

-
ял
ар

)

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде 
резервтерді (провизия-
ларды) есептеу кезінде 
қосылатын қамтамасыз 

етудің құны

49 50 51 52 53 54 55 56

кестенің жалғасы:
Барлығы

Негізгі бо-
рыш

Ди
ск
он
т, 
сы

йл
ық
ақ
ы

Ес
еп
те
лг
ен

 с
ый

ақ
ы

О
ң/
те
рі
с 
тү
зе
ту

Бо
ла
ш
ақ

 а
қш

а 
ағ
ын
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ны
ң 
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он
тт
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ға
н 
құ
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Анықтама үшін: 
қамтамасыз етудің 

құны

Резервтер 
(провизия-

лар)

Ба
рл
ығ
ы

он
ың

 іш
ін
де

 ш
ет
ел

 
ва
лю

та
сы

нд
а

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде 
резервтерді 
(провизия-
ларды) есеп-
теу кезінде 
қосылатын 
қамтамасыз 
етудің құны

Ба
рл
ығ
ы

он
ың

 іш
ін
де

 ш
ет
ел

 
ва
лю

та
сы

нд
а

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Бiрiншi басшы ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
 ______________________________________ _________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)        қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
 _______________________________________ ___________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                      қолы

Орындаушы: ________________________________________ __________
                       тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                         қолы

Телефон нөмірі: __________

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Ес керту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Активтердің жəне шартты міндеттемелердің,  
сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік  стандарттарына сəйкес 

қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) құрылымы 
туралы есеп нысанына  қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Активтердің жəне шартты міндеттемелердің, сондай-ақ халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастырылған 

резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға 

арналған нысан «Активтердің жəне шартты міндеттемелердің, сондай-ақ 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастырылған 
резервтердің (провизиялардың) құрылымы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі 
– Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырыла-
ды. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге 
тең жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар 
жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 
5. Нысанда резиденттілік белгісі бөлігінде жіктеуге жататын банктің активтері 

мен шартты міндеттемелері туралы ақпарат бар.
6. Активтердің жəне шартты міндеттемелердің жіктелген санаты халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес нақты қалыптастырылған ре-
зервтерге (провизияларға) байланысты Түсіндірменің 1-кестесіне сəйкес 
айқындалады.

1-кесте. Активтің, шартты міндеттеменің жіктеу санатын анықтау

Қалыптастырылған резервтердің 
(провизиялардың) деңгейі пайызбен

Жіктелген санат

0 Стандарт
0,01 - 5 санаттағы күмəнді 

5,01 - 10 2- санаттағы күмəнді
10,01 - 20 3- санаттағы күмəнді
20,01 - 25 4- санаттағы күмəнді
25,01 - 50 5- санаттағы күмəнді

50,01 - 100 Үмітсіз 
 
7. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының талаптары бойын-

ша қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) деңгейі резервтердің 
провизияларының (провизиялардың) сомасына ұлғайған бухгалтерлік есептің 
деректері бойынша активтің, шартты міндеттеменің баланстық құнынан 
есептелінеді.

8. 2-жолда əрбір бағандағы сома 2.1, 2.2, 2.3 жəне 2.4-жолдардағы тиісті 
бағандарындағы сомаға тең болады.

9. 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.4.1.1-жолдарда коммерциялық мақсатта қолданылатын 
жылжымайтын мүліктерді сатып алуға жəне құрылысына берілген қарыздар 
көрсетіледі.

10. 2.2.1.2, 2.2.2.2, 2.4.1.2-жолдарда тікелей тұрғын үйге арналған жылжы-
майтын мүлікті сатып алуға жəне құрылысына берілген қарыздар көрсетіледі.

11. 2.3.1.1, 2.3.2.1-жолдарда жеке тұлғаларға кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыруға байланысты емес тауарды, жұмыстарды жəне қызметтерді сатып 
алуға берілген қарыздар көрсетіледі. (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын, 
коммерциялық жəне тұрғын үй жылжымайтын мүлік сатып алуға жəне салуға 
берілген қарыздарды жəне кредиттік карталарды қоспағанда). 
Тұтынушылық мақсатқа: автокөлік (тұрмыстық техника немесе жиһаз) сатып 

алу, қарыз алушының тұрғын үйін жөндеу немесе қайта салу (жылжымайтын 
мүлікпен қамтамасыз етусіз), білімге шығыстар, медициналық шығыстар, 
салықтар, демалысқа барулар, депозиттік шоттар бойынша овердрафттар 
кіреді.
Кредиттік карталар бойынша ақпарат 2.3.1.4.1 жəне 2.3.2.4.1-жолдарда 

көрсетіледі.
12. 2.3-жолда жеке кəсіпкерлерге өз мақсаттары үшін берілген қарыздар бой-

ынша, сондай-ақ адвокаттар мен нотариустарға (заңды тұлғаның құрылуынсыз) 
берілген қарыздар бойынша несиелік жəне мерзімі өткен берешек туралы 
мəліметтер көрсетіледі.

13. 2.4-жолда Қазақстан Республикасының резиденттері шағын жəне 
орта кəсіпкерлік субъектілеріне берілген қарыздар көрсетіледі. 2.4.2-жолда 
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін дара кəсіпкерлерге берілген қарыздар 
көрсетіледі.

14. 3-жолда кепіл шартын, кепілдеме немесе кепілдік шартын жасамай, жеке 
тұлғаларға тұтынушылық мақсатқа берілген қарыздар көрсетіледі. 

15. 4-жолда біртекті қарыз портфеліне енгізілген қарыздар көрсетіледі.
16. 58-бағанда шетел валютасында негізгі борыш сомасы көрсетіледі.
17. 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51 жəне 60-бағандарда есептелген, бірақ негізгі бо-

рыш бойынша алынбаған сыйақы көрсетіледі.
18. 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 жəне 62-бағандарда болашақ есептік ақша 

ағындарының дисконтталған құны көрсетіледі. 
19. Болашақ есептік ақша ағындарының дисконтталған құны біртекті қарыз 

портфельдеріне кірмейтін дара қарыздар бойынша есептеледі.
20. 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54 жəне 63-бағандар қамтамасыз етудің нарықтық 

құны көрсетіледі.
21. 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55 жəне 64-бағандарда резервтерді (провизияларды) 

есептеу кезінде енгізілетін қамтамасыз ету құны көрсетіледі.
22. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 жəне 65-бағандарда халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастырылған резервтердің (провизия-
лардың) сомасы көрсетіледі.

23. 66-бағанда халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес 
қалыптаст  ыр ылған резервтердің (провизиялардың) сомасы шетел валюта-
сында көрсетіледі. 

24. Резервтер (провизиялар) сомасы абсолюттік мəнде жəне плюс белгісімен 
көрсетіледі.

25. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 9-қосымша 

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, 
сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес 
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп

 
Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________ жағдай бойынша

 
Индекс: 9_ФС_ЗПД_МСФО
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей сондай-ақ желтоқсан айына қосымша (банкішілік операциялар бой-
ынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) келесі қаржы жылының 
бірінші ақпанынан кешіктірмей.
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оның ішінде 
резервтерді 
(провизия-
ларды) есеп-
теген кезде 
қосылатын 
қамтамасыз 
ету құны

1 2 3 4 5 6 7
1 Басқа банктерге 

берілген қарыздар, оның 
iшiнде

       

1.1. мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

1..2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде: 

       

1.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
1.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
1.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
1.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
1.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

1.2.6 181 күн жəне одан астам
2 Заңды тұлғаларға 

берiлген қарыздар, оның 
iшiнде:

       

2.1 жылжымайтын мүлікті 
сатып алуға жəне салуға

       

2.1.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

2.1.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

2.1.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
2.1.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
2.1.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
2.1.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
2.1.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

2.1.2.6 181 күн жəне одан астам 
2.2 басқа мақсаттарға, оның 

ішінде:
       

2.2.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

2.2.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

2.2.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
2.2.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
2.2.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
2.2.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
2.2.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

2.2.2.6 181 күн жəне одан астам 
3 Шағын жəне 

орта кəсiпкерлiк 
субъектiлерiне берiлген 
қарыздар, оның iшiнде:

       

3.1 жылжымайтын мүлікті 
сатып алуға жəне салуға

       

3.1.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

3.1.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

3.1.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
3.1.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
3.1.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
3.1.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
3.1.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

3.1.2.6 181 күн жəне одан астам 
3.2 басқа мақсаттарға, оның 

ішінде:
       

3.2.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

3.2.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

3.2.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
3.2.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
3.2.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
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(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 

3.2.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
3.2.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

3.2.2.6 181 күн жəне одан астам 
4 Жеке тұлғаларға 

берiлген қарыздар, оның 
iшiнде:

       

4.1 баспана салуға, сатып 
алуға жəне (немесе) 
жөндеуге, оның iшiнде:

       

4.1.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

4.1.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

4.1.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
4.1.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
4.1.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
4.1.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
4.1.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

4.1.2.6 181 күн жəне одан астам 
4.2 анықтама үшiн: жыл-

жымайтын мүлiк ипоте-
касымен қамтамасыз 
етiлгендер (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздары):

       

4.2.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

4.2.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне (немесе) есептел-
ген сыйақы бойынша 
мерзiмi өткен берешегi 
бар қарыздар, оның 
iшiнде:

       

4.2.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
4.2.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
4.2.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
4.2.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
4.2.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

4.2.2.6 181 күн жəне одан астам 
4.3 тұтынушылық 

мақсаттарға, оның 
ішінде:

       

4.3.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

4.3.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

4.3.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
4.3.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
4.3.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
4.3.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
4.3.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

4.3.2.6 181 күн жəне одан астам 
4.4 анықтама үшін: жеке 

тұлғаларға қамтамасыз 
етілмеген тұтынушылық 
қарыздар

4.4.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

4.4.2 негізгі борыш жəне/ не-
месе есептелген сыйақы 
бойынша мерзімі өткен 
берешегі бар қарыздар, 
оның ішінде

4.4.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн
4.4.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн
4.4.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн
4.4.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн
4.4.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
4.4.2.6 181 күн жəне одан астам 
4.5 басқа мақсаттарға, оның 

ішінде:
       

4.5.1 мерзімі өткен берешегі 
жоқ қарыздар

       

4.5.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

4.5.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
4.5.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
4.5.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
4.5.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
4.5.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

4.5.2.6 181 күн жəне одан астам 
5 Жеке кəсіпкерлерге 

берілген қарыздар, оның 
ішінде:

       

5.1 жылжымайтын мүлікті 
сатып алуға жəне салуға

       

5.1.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

5.1.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

5.1.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
5.1.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
5.1.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
5.1.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
5.1.2.5 90 күннен астам        

5.1.2.6 181 күн жəне одан астам 
5.2 басқа мақсаттарға, оның 

ішінде:
       

5.2.1 мерзiмi өткен берешегi 
жоқ қарыздар

       

5.2.2 негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi бар 
қарыздар, оның iшiнде:

       

5.2.2.1 1 күннен 15 күнге дейiн        
5.2.2.2 16 күннен 30 күнге дейiн        
5.2.2.3 31 күннен 60 күнге дейiн        
5.2.2.4 61 күннен 90 күнге дейiн        
5.2.2.5 91 күннен 180 күнге 

дейiн
       

5.2.2.6 181 күн жəне одан астам 
6 Кері репо операциялары        
7 Несие портфелінің 

жиынтығы
       

8 Негiзгi борыш бойынша 
жəне/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзiмi 
өткен берешегi жоқ 
қарыздар

       

9 Мерзiмi өткен берешегі 1 
күннен 15 күнге дейiн бо-
латын қарыздар сомасы

       

10 Мерзiмi өткен берешегі 
16 күннен 30 күнге дейiн 
болатын қарыздар со-
масы

       

11 Мерзiмi өткен берешегі 
31 күннен 60 күнге дейiн 
болатын қарыздар со-
масы

       

12 Мерзiмi өткен берешегі 
61 күннен 90 күнге дейiн 
болатын қарыздар со-
масы

       

13 Мерзiмi өткен берешегі 
91 күннен 180 күнге 
дейiн қарыздар сомасы

       

14 Мерзiмi өткен берешегі 
күн болатын жəне одан 
асатын қарыздар со-
масы

 
Бiрiншi басшы ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
______________________________________ _________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                    қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_______________________________________ ___________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                      қолы

Орындаушы: ________________________________________ __________
                       тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                        қолы

Телефон нөмірі: __________

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, 

сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес 
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп 

нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі борыш жəне 
(немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар, 
сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес 
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірмелер (бұдан əрі - Түсіндірмелер) əкімшілік деректерді 

жинауға арналған «Қарыздар, оның ішінде жан-жақты көрсетілген негізгі 
борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі 
бар, сондай-ақ халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес 
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп» нысанын 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды есепті кезеңнің соңындағы жағдай 
бойынша ай сайын жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырыла-
ды. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге 
тең жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар 
жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда қарыздар, оның ішінде негізгі борыш жəне (немесе) есептелген 
сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы мəліметтер 
көрсетіледі. Нысандағы деректер есепті күнгі қарыздың жіктеу санатына сəйкес 
кредит беру мақсаты бойынша жəне қамтамасыз ету түрі бойынша негізгі 
борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен күндер бо-
йынша бөліп келтіріледі.

6. 3-жолда шағын жəне орта кəсіпкерлік субъекттері - заңды тұлғаларға 
берілген қарыздар көрсетіледі.

7. 4.4-баған бойынша резервтерді (провизияларды) есептеген кезде 
енгізілетін қамтамасыз етудің құны туралы ақпарат көрсетілмейді. 

8. 5-жолда жеке кəсіпкерлерге берілген қарыздар көрсетіледі.
9. 3 жəне 5-бағандар сомасы Активтердің жəне шартты міндеттемелердің, 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастырылған 
резервтердің (провизиялардың) құрылымы жөніндегі мəліметтер туралы 
есептің 2.4-жолының жиынтық сомасына сəйкес келеді.

10. Нысанда қарыздар кері репо операциясын есепке алмай ескеріледі, кері 
репо операциясының сомасы 6-жолда көрсетіледі.

11. 5-бағанда қамтамасыз етудің нарықтық құны көрсетіледі. 
12. 6-бағанда резервтерді (провизияларды) есептеген кез де енгізілетін 

қамтамасыз етудің құны көрсетіледі.
13. Резервтердің (провизиялардың) сомасы абсолюттік мəнде жəне қосу 

белгісімен көрсетіледі.
14. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 10-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен есепті ай ішінде 
жасалған, сондай-ақ есепті күнге қолданылатын мəмілелер туралы 

есеп
 

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» «__________» жағдай бойынша
 
Индекс: 10_ФС_МƏМІЛЕЛЕР_ТІЗІЛІМ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың он бесінші жұмыс 

күнінен кешіктірмей.

Нысан 
 ___________________

(банк атауы)
 

1-кесте. Банкпен ерекше қатынаспен байланысты тұлғалармен есепті 
ай ішінде жасалған, сондай-ақ 20__ жылғы «___» _________________

қолданыстағы мəмілелер

№ Атауы 
(заңды тұлға 
үшін), тегі, 
аты, əкесінің 
аты (бар 

болса) (жеке 
тұлға үшін)

Бизнес – 
сəйкестендіру 
нөмірі (заңды 

тұлға үшін), жеке 
сəйкестендіру 

нөмірі (жеке тұлға 
үшін, оның ішінде 
дара кəсіпкер үшін)

Елі Тұлғаның 
банкпен ерек-
ше қатынаста 
байланысқан 

тұлғаға 
жатқызылу 
белгісі О

пе
ра
ци
я 
тү
рі

М
əм

іл
е 
ма

қс
ат
ы

Ш
ар
т №

1 2 3 4 5 6 7 8

Барлығы

кестенің жалғасы:

Шарттың 
(талаптары 
орындалу 
басталған 

күн) 
жасалған 

күні

Шарттың/
мəміленің 

қолданылуы 
аяқталған 

күн (талапта-
рын орындау 
аяқталған 

күн)

Банктің ди-
ректорлар 
кеңесінің не 
акционер-
лердің жал-
пы жиналы-
сы шешімінің 
деректе-
мелері

Ш
ар
т б

ой
ын

ш
а 
мə

мі
ле
ле
р 
со

-
ма

сы
 (м

ың
 те

ңг
ем

ен
)

Ва
лю

та
 тү

рі

Қа
мт
ам

ас
ыз

 е
ту

 тү
рі

Қамтамасыз 
ету құны (мың 
теңгемен)

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде 
резервтерді 
(провизия-
ларды) 
есептеу 
кезінде 

қосылатын 
қамтамасыз 
ету құны

Күні Нөмірі

9 10 11 12 13 14 15 16 17
       
 

кестенің жалғасы: 
Шарт бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі (жылдық 
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Банктің өзімен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен жасаған 

банк мəмілесінің жалпы сомасы, банкпен ерекше қатынаста байланысқан 
тұлғалармен банктің əрбір операциясының түрі бойынша жасаған сомасы 
Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3924 тіркелген 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Екiншi деңгейдегi банктер үшiн 
пруденциалдық нормативтер есеп айырысуларының нормативтiк мəнi мен 
əдiстемесi туралы нұсқаулықты бекіту туралы» 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 
358 қаулысына сəйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен 
жиынтығында 0,01 пайыздан аспайды, 20__ жылғы «__»_____ жағдай бойын-
ша ________ мың теңгені құрайды.

20 __ жылғы «__»_____ жағдай бойынша банкпен ерекше қатынаста 
байланысқан тұлға болып табылатын, сақтандыру ұйымында сақтандырылған 
банк клиенттерінің қарыздарының жалпы сомасы ________ мың теңгені 
құрайды.
Банк есепті кезеңде банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаларға 

жеңілдікті талаптар берілмегендігін жəне банкпен ерекше қатынаста 
байланысқан тұлғалармен 1-кестеде көрсетілгеннен өзге басқа мəмілелер 
жүзеге асырылмағандығын растайды.

20__ жылғы «__»_____ жағдай бойынша банктің өзімен ерекше қатынаста 
байланысқан тұлғамен банктің əрбір операциясының түрі бойынша жасаған 
сомасы Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 
тіркелген «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу əдістемелерін, белгілі 
бір күнге шекті банк капиталының мөлшерін жəне Ашық валюталық позициялар-
ды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 
170 қаулысына сəйкес есептелетін банктің меншікті капиталының мөлшерінен 
жиынтығында 0,01 пайыздан аспайды, банкпен ерекше қатынаста байланысқан 
тұлғалармен мəмілелердің жалпы сомасы ________ мың теңге болады.

20 __ жылғы «__»_____ жағдай бойынша банкпен ерекше қатынаста 
байланысқан тұлға болып табылатын, сақтандыру ұйымында сақтандырылған 
банк клиенттерінің қарыздарының жалпы сомасы ________ мың теңгені 
құрайды.
Банк есепті кезеңде банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаларға 

жеңілдікті талаптар берілмегендігін растайды. 
 
2-кесте. Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалар тізілімі 
 
№ Бизнес - сəйкестендіру 

нөмірі (заңды тұлға үшін), 
жеке сəйкестендіру нөмірі 

(жеке тұлға үшін, оның 
ішінде дара кəсіпкер үшін)

Атауы (заңды тұлға 
үшін), тегі, аты, 
əкесінің аты (бар 
болса) (жеке тұлға 

үшін)

Тұлғаның банкпен 
ерекше қатынаста 

байланысқан 
тұлғаға жатқызылу 

белгісі
1 2 3 4
    
 
Бiрiншi басшы ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
______________________________________ _________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                   қолы 

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_______________________________________ ___________
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                     қолы

Орындаушы: ________________________________________ __________
   тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                   қолы
Телефон нөмірі: __________

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. 

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті 
ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мəмілелер 

туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті 
ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мəмілелер 

туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға 
арналған «Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен 
есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мəмілелер 
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 

туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай та-
лаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 
Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең 
жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға 
уəкілеттік берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды. 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан есепті ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы 
банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен банктің 
барлық мəмілелері (1-кесте) туралы мəліметтерді, сондай-ақ банкпен ерек-
ше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың тізілімін (2-кесте) ашып 
көрсетеді.

6. Тұлғаның банкпен ерекше қатынастар арқылы байланыстылық белгісі 
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 
жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 40-бабында, 
«Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер ту-
ралы» 1998 жылғы 22 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 12-1-бабын-
да жəне «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 64-бабында айқындалады.

7. Тұлғалардың банкпен ерекше қатынастар арқылы байланыстылығының 
бір немесе бірнеше белгілері болуы мүмкін, осыған байланысты, көрсетілген 
тізілімді толтыру кезінде барлық белгілер көрсетіледі.

8. 1-кестеде банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен 
банктің əрбір операциясының түрі бойынша жасаған сомасы Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген 
«Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы міндетті 
нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу əдістемелерін, белгілі бір 
күнге шекті банк капиталының мөлшерін жəне Ашық валюталық позициялар-
ды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 
170 қаулысына сəйкес есептелетін банктің меншікті капиталы мөлшерінен 
жиынтығында 0,01 пайыздан асатын, онымен ерекше қатынастар арқылы бай-
ланысты тұлғалармен жасаған банктің барлық мəмілелері туралы мəліметтер 
көрсетіледі.

9. Егер банктің меншікті капиталының мəні теріс болса, 1-кестеде со-
масы өзімен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен банк 
операцияларының əрбір түрі бойынша банк активтерінің мөлшерінен 
жиынтығында 0,001 пайыздан асатын, онымен ерекше қатынастар арқылы 
байланысты тұлғалармен банктің барлық мəмілелері туралы мəліметтер 
көрсетіледі.

10. 1-кестенің 2-бағанында жеке тұлға үшін тегі, аты міндетті түрде, əкесінің 
аты (бар болса) көрсетіледі.

11. 1-кестенің 6-бағанын толтыру үшін операциялардың мынадай түрлері 
келтірілген:

1) қарыздар беру;
2) қарыздар алу;
3) депозитті орналастыру;
4) депозитті қабылдау;
5) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар шығарған 

қаржы құралдарын сатып алу;
6) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардан бағалы 

қағаздарды сатып алу (банкке қарсы агентті анықтауға мүмкіндік бермейтін 
əдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған мəмілелерді қоспағанда);

7) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға бағалы 
қағаздарды, оның ішінде банктің бағалы қағаздарын сату (банкке қарсы агентті 
анықтауға мүмкіндік бермейтін əдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған 
мəмілелерді қоспағанда);

8) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардан оларды 
кері сату талаптарымен бағалы қағаздарды сатып алу (банкке қарсы агентті 
анықтауға мүмкіндік бермейтін əдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған 
мəмілелерді қоспағанда);

9) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға оларды 
кері сатып алу талаптарымен бағалы қағаздарды сату (банкке қарсы агентті 
анықтауға мүмкіндік бермейтін əдістермен ұйымдастырылған нарықта жасалған 
мəмілелерді қоспағанда);

10) туынды қаржы құралдарын сатып алу;
11) туынды қаржы құралдарын сату;
12) шетел валютасын сатып алу (спот, форвард);
13) шетел валютасын сату (спот, форвард);
14) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғадан қабылданған 

реттелген борыш;
15) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға берілген рет-

телген борыш;
16) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғадан мүлікті са-

тып алу;
17) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғадан мүлікті кепілге 

қабылдау;
18) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға мүлікті сату;
19) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар шығарған 

қаржы құралдарын кепілге қабылдау;
20) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаға банктің болашақ 

талабы;
21) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасына 

берілген кепілдіктер;
22) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғадан кепілдіктер 

қабылдау;
23) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға болып табыла-

тын сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру шарттары бойынша банк 
төлеген сақтандыру сыйлықақылары (жарналары) (сақтандыру шарты бо-
йынша сақтандыру сомасы көрсетіледі);

24) банктің банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға болып 
табылатын сақтандыру ұйымынан алынған сақтандыру төлемдері;

25) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаның пайдасына 
берілген аккредитивтер;

26) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғадан алынған ак-
кредитивтер;

27) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларға төленген 
дивидендтер;

28) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың банкке 
төленген дивидендтері;

29) мəмілелердің өзге түрлері (көрсетілуі жоғарыда көзделмеген мəмілелер).
12. 1- кестенің 9-бағанында «банкпен ерекше қатынастар арқылы байла-

нысты тұлғаларға төленген дивидендтер» жəне «банкпен ерекше қатынастар 
арқылы байланысты тұлғалардың банкке төленген дивидендтері» деген опе-
рациялар түрі бойынша төлем жүргізілген күнін жəне тиісінше дивиденттерді 
алу күнін көрсету қажет. 

1- кестенің 13-бағанында төленген дивиденттер сомасын, 1- кестенің 
21-бағанында есептелген дивиденттер сомасын көрсету қажет.

13. Шарттың қолданылу мерзімі ұзартылған жағдайда 1-кестенің 
10-бағанында шарттың қолданылу мерзімі ұзартылған тиісті күн көрсетіледі, 
1-кестенің 23-бағанында қолданылу мерзімі ұзартылған мəміле шартының 
қолданылу кезеңіндегі есепті күнге баланстық қалдық сомасы көрсетіледі.

14. 1-кестенің 13-бағанында мың теңгемен шартта көрсетілген мəміле со-
масы көрсетіледі.
Шарт бойынша шетел валютасындағы мəміле сомасы Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 болып тіркелген «Валюталарды 
айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау жəне қолдану тəртібін белгілеу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 
25 қаңтардағы № 15 қаулысының 1-тармағында жəне Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген 
тəртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы бо-
йынша қайта есептеліп көрсетіледі.

15. 1-кестенің 14-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды 
көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының 
ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.

16. Егер мəміле талаптары қамтамасыз етудің болуын, сыйақы төлеуді неме-
се резервтерді (провизияларды) есептеуді болжамайтын болса, онда 1-кестенің 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 жəне 26-бағандары толтырылмауы тиіс.

17. Мəміле бойынша қамтамасыз етудің бірнеше түрлері болған жағдайда, 
1-кестенің 15-бағанында қамтамасыз етудің барлық түрлері көрсетіледі.

18. 1-кестенің 16-бағанында қамтамасыз етудің кепілдік құны көрсетіледі.
19. 1-кестенің 21-бағанында Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген «Екінші деңгейдегі банктердегі, 
ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік 
қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 
3 қаулысына сəйкес 4 жəне 5-кластарының тиісті баланстық шоттарында 
көрсетілген мəміле бойынша есепті күнге жинақталған кірістер/шығыстар 
көрсетіледі.

20. 1-кестенің 27-бағанда баланстық шоттардың нөмірлері көрсетіледі, олар-
дан мəміленің баланстық құны үтір арқылы көрсетіледі.

21. Егер мəмілені жасау сəтінде тұлғаның банкпен ерекше қатынас арқылы 
байланыстылығы болмаса, 1-кестенің 28-бағанында «тұлға жжжж. аа. кк. бас-
тап банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға болып табылады» 
деген ескерту көрсетіледі.

22. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен есепті 
ай ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күні қолданыстағы мəмілелер болмаған 
жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 11-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Репо, кері репо операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» «______________» жағдай бойынша
 
Индекс: 11_ФС_РЕПО
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей, сондай-ақ желтоқсан айына қосымша (банкішілік операциялар бо-
йынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) келесі қаржы жылының 
бірінші ақпанынан кешіктірмей.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Репо операция-

лары
    

1.1. Ұйымдастырылған 
нарық

    

1.1.1. «Тікелей» тəсіл     
1.1.1.1      
1.1.1.n      
1.1.2. «Автоматты» тəсіл     
1.1.2.1      
1.1.2.n      
1.2. Ұйымдас-

тырылмаған нарық 
    

1.2.1      
1.2.n      
2. Кері репо опера-

циялары
    

2.1. Ұйымдастырылған 
нарық

    

2.1.1. «Тікелей» тəсіл     
2.1.1.1      
2.1.1.n      
2.1.2. «Автоматты» тəсіл     
2.1.2.1      
2.1.2.n      
2.2. Ұйымдастырылған 

нарық
    

2.2.1      
2.2.n      

кестенің жалғасы:
Репо 

операция-
сының 
мерзімі

Сыйақы 
мөлшер-
лемесі

Репоға 
бағалы 
қағаздар 
саны 

(дана)

Репо сомасы Есеп-
телген 
сыйақы

Ес
ке
рт
у

мың 
тенге-
мен

шетел валютасын-
да (баламасы мың 

теңгемен)

11 12 13 14 15 16 17
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
_______________________________________________________ _________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                                               қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                                               қолы

Орындаушы:
_______________________________________________ _________
 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                                 қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. 

Репо, кері репо операциялары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Репо, кері репо операциялары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға 
арналған «Репо, кері репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – 
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 
Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең 
жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті 
тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

5. Нысан есепті күнге мəміленің (тура немесе автоматты) тəсілін көрсетумен 
ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған нарықта репо операцияларында 
қатысушы бағалы қағаздардың барлық түрлері бойынша беріледі.

6. 7-бағанда ұйымдастырылған нарықта жүзеге асырылған мəмілелер 
бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушылар берген нөмір көрсетіледі; 
ұйымдастырылмаған нарықта жүргізілетін мəмілелер бойынша репо шартының 
нөмірі көрсетіледі.

7. 17-бағанда бағалы қағаздарды пайдалану құқығы мəміле тараптарының 
қайсысына тиесілі екені көрсетіледі.

8. 1-жолдағы жиынтық сома осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша бағалы қағазда р портфелінің құрылымы туралы есептің 15, 21, 
27-бағандарының жиынтық сомасына сəйкес келеді.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 12-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» «______________» жағдай бойынша

Индекс: 12_ФС_ГА
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей, сондай-ақ желтоқсан айына қосымша (банкішілік операциялар бо-
йынша қорытынды айналымдарды есепке ала отырып) келесі қаржы жылының 
бірінші ақпанынан кешіктірмей.

Нысан
___________________

(банктің атауы)
 

(мың теңгемен)

№ Активтер

негізгі борыш жəне есептелген сыйақы бойын-
ша мерзімі өткен берешегі жоқ, сондай-ақ 

негізгі борыш жəне/немесе есептелген сыйақы 
бойынша 30 күннен аспайтын мерзімі өткен 

берешегі бар

Талап 
етіл-
генге 
дейін

1 
күннен 

30 
күнге 
дейін

31 
күннен 

90 
күнге 
дейін

91 
күннен 

180 
күнге 
дейін

181 
күннен 

365 
күнге 
дейін

1 жыл-
дан 2 
жылға 
дейін
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Заңды жəне 

жеке тұлғаларға 
берілген қарыздар 
(резервтерді (про-
визияларды) 
шегергенде), оның 
ішінде:

            

1.1. бейрезиденттерге             
2 Банктерге 

қойылатын талап-
тар (резервтерді 
(провизияларды) 
шегергенде), оның 
ішінде:

            

 2.1 бейрезиденттерге             
3 Қазақстан Респуб-

ликасының Ұлттық 
Банкіне қойы-
латын талаптар

            

4 Бағалы қағаздар 
(резервтерді (про-
визияларды) 
шегергенде), оның 
ішінде:

            

 4.1 бейрезиденттердің             
5 Кері репо 

операциялары 
(резервтерді 
(провизияларды) 
шегергенде), оның 
ішінде:

            

 5.1 бейрезиденттер-
мен

            

6 Реттелген борыш 
(резервтерді 
(провизияларды) 
шегергенде), 
оның ішінде:

            

 6.1 бейрезиденттерге             
7 Өзге қаржы 

активтері, оның 
ішінде:

            

 7.1 бейрезиденттерге             
8 Жиынтығы, 

оның ішінде:
            

 8.1 бейрезиденттерге             
9 Анықтама үшін: 

өзге қаржы 
активтері, 
оның ішінде: 

х х х х х х х х х х х х

 9.1 бейрезиденттерге х х х х х х х х х х х х
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(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

(Соңы 18-бетте) 

10 Анықтама үшін: 
қаржылық емес 
активтер, оның 
ішінде: 

х х х х х х х х х х х х

 10.1 бейрезиденттерге х х х х х х х х х х х х
11 Анықтама үшін: 

теңгемен номи-
нирленген, ше-
тел валютасына 
индекстелген ак-
тивтер

х х х х х х х х х х х х

 Міндеттемелер Талап 
етіл-
генге 
дейін

1 
күннен 
30 
күнге 
дейін

31 
күннен 
90 
күнге 
дейін

91 
күннен 
180 
күнге 
дейін

181 
күннен 
365 
күнге 
дейін

1 жыл-
дан 2 
жылға 
дейін
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 Клиенттердің са-

лымдары, оның 
ішінде:

            

12.1. заңды 
тұлғалардың

            

12.2. жеке тұлғалардың             
 13 Бейрезидент-

клиенттердің 
салымдары, 
оның ішінде

            

13.1. заңды 
тұлғалардың

13.2. заңды 
тұлғалардың

 14 Банктердің 
алдындағы 
міндеттемелер, 
оның ішінде:

            

14.1. бейрезиденттердің 
алдында

            

15 Қазақстан 
Республикасы 
Ұлттық Банкінің 
алдындағы 
міндеттемелер

            

16 Айналысқа 
шығарылған 
бағалы қағаздар, 
оның ішінде:

            

16.1. бейрезиденттерде             
17 Халықаралық 

қаржы ұйымда-
рынан алынған 
қарыздар, оның 
ішінде:

            

17.1 бейрезиденттер-
ден

            

18 Қазақстан 
Республикасының 
Үкіметінен 
жəне Қазақстан 
Республикасының 
жергілікті билік 
органдарынан 
алынған қарыздар

            

19 Репо операцияла-
ры, оның ішінде:

            

19.1. бейрезиденттер-
мен

            

20 Реттелген борыш, 
оның ішінде:

            

20.1. бейрезиденттер-
ден

            

21 Арнайы мақсат-
тағы еншілес 
ұйымдардың 
салымдары

            

22 Өзге қаржы 
міндеттемелері, 
оның ішінде:

            

22.1. бейрезиденттердің 
алдында

23 Жиынтығы, 
оның ішінде:

            

23.1 бейрезиденттердің 
алдында

            

24 Анықтама үшін: 
өзге қаржы 
міндеттемелері, 
оның ішінде:

х х х х х х х х х х х х

24.1 бейрезиденттердің 
алдында

х х х х х х х х х х х х

25 Анықтама үшін: 
қаржылық емес 
міндеттемелер, 
оның ішінде:

х х х х х х х х х х х х

25.1 бейрезиденттердің 
алдында

х х х х х х х х х х х х

26 Анықтама үшін: 
банктің алған 
қарыздары бойын-
ша бас ұйымның 
алдындағы 
міндеттемелері 

х х х х х х х х х х х х

27 Анықтама үшін: 
теңгемен номи-
нирленген, ше-
тел валютасы-
на индекстелген 
міндеттемелер

х х х х х х х х х х х х

28 Анықтама үшін: 
қаржы жылы-
на жай акция-
лар бойынша 
жарияланған ди-
видендтер

х х х х х х х х х х х х

29 Анықтама үшін: 
толық жұмыс күні 
жұмыс істеген қыз-
меткерлер саны 

х х х х х х х х х х х х

кестенің жалғасы:

негізгі борыш жəне есептелген сыйақы 
бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ, 
сондай-ақ негізгі борыш жəне/немесе 
есептелген сыйақы бойынша 30 күннен 
аспайтын мерзімі өткен берешегі бар

негізгі борыш жəне/
немесе есептел-
ген сыйақы бой-
ынша 30 күннен 

астам мерзімі өткен 
берешегі бар

Барлығы

2 жылдан 3 
жылға дейін

3 жылдан 5 
жылға дейін

5 жылдан 
астам
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
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Барлығы
2 жылдан 3 
жылға дейін

3 жылдан 5 
жылға дейін

5 жылдан 
астам Барлығы
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Барлығы

оның 
ішінде 
шетел 
валюта-
сында

13 14 15 16 17 18 19 20
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
х х х х х х
х х х х х х
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Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                                          қолы

Орындаушы:__________________________________________ _________
                       тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                       қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. 

 

Өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға 
арналған «Өтеуге дейін қалған төлем мерзімі туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 
Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең 
жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға 
уəкілетті тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысанда өтеуге дейін түпкілікті мерзім бойынша, оның ішінде бейрезидент-
тер мен шетел валютасы бойынша бөле отырып активтер мен міндеттемелер 
туралы мəліметтер көрсетіледі.

6. Активтер сомасы есептелген сыйақы, оң (теріс) түзетулер, дисконттар мен 
сыйлықақылар ескеріле отырып, халықаралық қаржылық есептілік стандартта-
рына сəйкес қалыптастылған резервтер (провизиялар) шегеріліп көрсетіледі.

7. Негізгі борыш жəне/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен 
берешегі жоқ, сондай-ақ негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойын-
ша 30 күннен аспайтын мерзімі өткен берешегі бар активтердің барлығы өтеуге 
дейін түпкілікті мерзім бойынша бөлінеді (өзге қаржы активтерін қосқанда). 
Негізгі борыш жəне/немесе есептелген сыйақы бойынша 30 күннен асатын 
мерзімі өткен берешегі бар активтер 19-бағанда көрсетіледі (өзге қаржы 
активтерін қосқанда).

8. Активтер мен міндеттемелер халықаралық қаржылық есептілік стандарт-
тарының талаптарын ескере отырып, қаржы жəне қаржылық емес активтер 
мен міндеттемелерге бөлінеді.

9. 4-жолда бағалы қағаздар резервтерді (провизияларды) шегере оты-
рып көрсетіледі. Өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құн бойынша ескерілетін, 
амортизацияланған құны бойынша ескерілетін, сондай-ақ пайда немесе 
шығын арқылы əділ құн бойынша ескерілетін акциялар 1 жəне 2-бағандарда 
көрсетіледі.

10. 7-жолды толтыру мақсатында өзге қаржы активтеріне Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген 
«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан 
Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 
жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына (бұдан əрі – Үлгі шот жоспары) сəйкес 
мынадай шоттар жатады:

1753 «Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген 
кірістер»;

1855 «Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша дебиторлар»;
1860 «Банк қызметі бойынша басқа да дебиторлар»;
1861 «Кепілдіктер бойынша дебиторлар»;
1864 «Акцептелген вексельдер үшін клиентке қойылатын талаптар»;
1877 «Банк қызметімен байланысты дебиторлық берешек бойынша 

шығындарды жабуға арналған резервтер (провизиялар)»;
1890 шоттар тобы «Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар 

мен дилинг операциялары бойынша талаптар».
11. Барлық міндеттемелер өтеуге дейін түпкілікті мерзім бойынша бөлінеді 

(өзге қаржы міндеттемелерін қосқанда).
12. Міндеттемелер сомасы есептелген шығыстар, оң (теріс) түзетулер, 

сондай-ақ дисконттар мен сыйлықақылар ескеріле отырып көрсетіледі.
13. 20-жолды толтыру мақсатында өзге қаржы міндеттемелеріне Үлгі шот 

жоспарының мынадай шоттары жатады:
2451 «Мерзімсіз қаржы құралдары»;
2727 «Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есептелген 

шығыстар»;
2757 «Мерзімсіз қаржы құралдары бойынша есептелген шығыстар»;
2855 «Құжаттамалық есеп айырысулар бойынша кредиторлар»;
2860 «Банк қызметі бойынша басқа да кредиторлар»;
2864 «Акцептер бойынша міндеттемелер»;
2890 шоттар тобы «Туынды қаржы құралдарымен жасалған операциялар 

мен дилинг операциялары бойынша міндеттемелер».
14. 9-жолда анықтама үшін 7-жолда көрсетілмеген өзге қаржы активтері 

көрсетіледі, 24-жолда анықтама үшін 22-жолда көрсетілмеген өзге қаржы 
міндеттемелері көрсетіледі.

15. 10 жəне 25-жолдарда анықтама үшін тиісінше қаржылық емес активтердің 
жəне міндеттемелердің жиынтық сомалары көрсетіледі.

16. 26-жолда анықтама үшін банктің алған қарыздар бойынша бас ұйымы 
алдындағы міндеттемелері көрсетіледі.

17. 28-жолда есепті жыл ішінде анықтама үшін өткен қаржы жылында жай 
акциялар бойынша жарияланған дивидендтер сомасы көрсетіледі.

18. 29-жолда анықтама үшін толық жұмыс күні жұмыс істеген қызметкерлер 
саны жəне баламалары (жарты ақыға жұмыс істеген екі қызметкер толық жұмыс 
күні жұмыс істеген бір қызметкер болып есептеледі) көрсетіледі.

19. 1 жəне 2-бағандарда мыналар көрсетілмейді:
1) заңды жəне жеке тұлғаларға берілген қарыздар бойынша талаптар (ар-

найы резервтерді (провизияларды) шегергенде);
2) халықаралық қаржы ұйымдарынан алынған қарыздар бойынша міндет-

темелер;
3) Қазақстан Республикасын  ың Үкіметінен жəне Қазақстан Республикасының 

жергілікті билік органдарынан алынған қарыздар бойынша міндеттемелер;
4) реттелген борыш бойынша міндеттемелер.
20. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 13-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» «______________» жағдай бойынша
 
Индекс: 13_ФС_ОИ
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі 
Нысан қайда ұсыны лады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын – есепті айдан кейінгі айдың он бесінші күнінен 

кешіктірмей.
Есепті айда күнтізбелік тоқсан аяқталғаннан кейін аяқталған тоқсаннан кейінгі 

айдың он бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
___________________

(банктің атауы)
 (мың теңгемен) 

№ Депози-
тордың 
(креди-
тордың) 
атауы

Бизнес-сəйкестендіру 
нөмірі (заңды тұлға 
үшін) немесе жеке 

сəйкестендіру нөмірі (жеке 
тұлға, оның ішінде дара 
кəсіпкер үшін бар болса)
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Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                                         қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
___________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                                         қолы

Орындаушы:________________________________________ ________
                        тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                  қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген. 

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді жинауға 
арналған «Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Екінші деңгейдегі банктер Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 
Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең 
жəне одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті 
тұлғалар жəне орындаушы қол қояды. 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

5. Нысанды толтыру кезінде банктер жеке жəне заңды тұлғалар 
(жиынтығында банктің олардың алдында міндеттемелердің ең көп сомасы 
бар тұлғалар банктің ірі депозиторлары (кредиторлары) болып табылады) 
бөлігінде банктің 25 ірі депозиторын (кредиторын) ашып көрсетеді. Нысандағы 
мəліметтер банктің əр депозитор (кредитор) алдындағы міндеттемелерінің 
жиынтықты сомасы азаю ретімен келтіріледі.

6. Нысанда банк тартқан ақшаның баланстық құны, сондай-ақ мерзімді са-
лымдар, айналысқа шығарылған бағалы қағаздар, мерзімсіз қаржы құралдары 
жəне алынған қарыздар бойынша орташа мөлшерленген жылдық тиімді 
мөлшерлеме (дисконттарды/сыйлықақыларды жəне түзетулерді ескермей 
есептелген) көрсетіледі. 

7. Банктің 25 ірі депозиторы (кредиторы) тізіміне кіретін заңды тұлғаның ал-
дында банк міндеттемелері жəне осы тұлғаның ірі қатысушылары (қатысу үлесі 
10 пайыз жəне асатын)/еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болған 
жағдайда, Нысанның тиісті тармақшаларында ірі қатысушылары (қатысу үлесі 
10 пайыз жəне асатын)/еншілес ұйымдары бойынша мəліметтер көрсетіледі.

8. Банктің жиынтығында 25 ірі депозиторы (кредиторы) тізіміне кіретін заңды 
тұлғаның жəне оның ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз жəне асатын)/
еншілес ұйымдары алдында міндеттемелері болған жағдайда, осы тұлға жəне 
ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 пайыз жəне асатын)/еншілес ұйымдары 
бойынша мəліметтер көрсетіледі.

9. Түсіндірменің 8 жəне 9-тармақтары мақсатында заңды тұлғалардың ірі 
қатысушыларын (қатысу үлесі 10 пайыз жəне асатын)/еншілес ұйымдарын 
айқындауды банк əрбір күнтізбелік тоқсанның басындағы жағдай бойынша 
жүзеге асырады.

10. Банк «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамын 
(бұдан əрі – БЖЗҚ) банктің айналысқа шығарылған бағалы қағаздары, БЖЗҚ 
инвестициялық портфельге сатып алған зейнетақы активтері бойынша кре-
дитор ретінде көрсетеді. Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің 
құрылымы туралы ақпарат БЖЗҚ-ның ресми сайтында https://www.enpf.kz/ru/
pokaz/invest/struktura-investitsionnogo-portfelya-dlya-smi.php сілтеме бойынша 
жарияланады.
Банктің 25 ірі депозиторы (кредиторы) қатарында Ұлттық Банк БЖЗҚ 

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқарушы ретінде орналастырған қаражаты 
болған жағдайда 2 жəне 3-бағандарда БЖЗҚ салымшысы (кредиторы) ретінде 
БЖЗҚ бизнес сəйкестендіру нөмірі де көрсетіледі.
БЖЗҚ өзі жəне Ұлттық Банк арқылы орналастырған қаражаты Нысанда 

міндеттемелер түрі бойынша жалпы сомамен көрсетіледі.
11. Жеке тұлғалар бойынша 2-баған толтырылмайды.
12. Нысанда бір заңды тұлғаның əрбір филиалы алдындағы банктің берешегі 

жеке көрсетілмейді, мəліметтер бір заңды тұлға бойынша жиынтығымен 
көрсетіледі.

13. 4-бағанда егер кредитор (депозитор) заңды тұлға болып табылса «1» 
коды, кредитор (депозитор) жеке тұлға бол  ып (дара кəсіпкерлерді қоса алғанда) 
табылса «2» коды көрсетіледі.

14. 24-бағанды ислам банктері толтырады, қалдықтар 7830 «Инвестициялық 
депозит туралы шарт бойынша міндеттемелер» баланстық шотында 
көрсетіледі. 

15. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 14-қосымша 

 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің есептілікті 

табыс ету қағидалары
 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің есептілікті та-

быс ету қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы 
банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан 
əрі – Банктер туралы заң) жəне «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес əзірленді жəне Қазақстан 
Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің (бұдан əрі – банк) Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан əрі – уəкілетті орган) есептілікті та-
быс ету тəртібін айқындайды.

1. Осы қаулының 1-қосымшасына сəйкес Қазақстан Республикасының екінші 
деңгейдегі банктерінің есептілігі тізбесінде белгіленген есептілік нысандарын 
жасау мақсатында Банктер туралы заңда көзделген ұғымдар, сондай-ақ мы-
надай ұғымдар пайдаланылады:

1) қарыз – банктің банктік қарыз, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік 
операцияларды жүзеге асыруы; ислам банкінің Банктер туралы заңның 52-
5-бабы 1-тармағының 3), 4) жəне 5) тармақшаларында көрсетілген опера-
цияларды, сондай-ақ вексельдерді есепке алуды, кері репо операцияларын 
жүзеге асыруы;

2) мерзімді ұзарту – шарт қолданылуының түпкілікті мерзімін ұзарту бөлігінде 
шарттың талаптарын өзгерту;

3) шартты міндеттеме:
банктің толық бақылауында болмайтын, бір немесе бірнеше айқындалмаған 

болашақты оқиғалар туындаған (туындамаған) кезде ғана танылуы мүмкін;
банк үшінші тұлғаның пайдасына клиент үшін қабылдаған жəне шарт талап-

тарынан туындайтын клиенттің кредиттік тəуекелдерін көтеретін міндеттеме.
2. Банк өзінің барлық филиалдары бойынша деректерді қоса алғанда, 

уəкілетті органға есептілікті ұсынады.
3. Банктің қағаз тасымалдағыштағы есептілігіне бірінші басшы, бас бухгал-

тер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлғалар жəне орындаушы қол қояды 
жəне ол банкте сақталады.

4. Есептілік уəкілетті органға электрондық форматта автоматтандырылған 
ақпараттық шағын жүйесі арқылы ұсынылады.

5. Уəкілетті органның қателерді (нысан ішілік жəне нысан аралық бақылау) 
айқындауы есептілікті түзету үшін банкке қайтару үшін негіз болып табылады.

6. Есептіліктегі деректердің толықтығы мен дəйектілігін, сондай-ақ 
электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы де-
ректермен сəйкестігін банктің бірінші басшысы, бас бухгалтер немесе есепке 
қол қоюға уəкілетті тұлғалар қамтамасыз етеді.

7. Есептілікті жасау мақсатында активтер мен шетел валютасындағы 
міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 8378 болып тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын 
айқындау жəне қолдану тəртібін белгілеу  туралы» Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының 
1-тармағында жəне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 
22 ақпандағы № 99 бұйрығында көзделген тəртіпте айқындалған валюталар-
ды айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 маусымдағы №137 қаулысына 15-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының күші жойылды 
деп танылған қаулыларының тізбесі

1. «Екінші деңгейдегі банктердің жəне ипотекалық ұйымдардың баланстық 
жəне баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есептіліктің тізбесін, 
нысандарын, мерзімдерін жəне оларды ұсыну қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
8 мамырдағы № 74 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11160 болып тіркелді, 2015 жылғы 2 маусымда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланды).

2. «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері есептілігінің 
тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
8 мамырдағы № 76 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11159 болып тіркелді, 2015 жылғы 3 маусымда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланды).

3. «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктері есептілігінің 
тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 
жылғы 8 мамырдағы № 76 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 сəуірдегі № 69 
қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
15292 болып тіркелді, 2017 жылғы 12 шілдеде Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланды).

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде                      
2018 жыл ғы 28 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекет-
тік тіркеудің тізіліміне №17313 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 30 шілде     №163   Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір 

қаулыларының күші жойылды деп тану 
туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мына:
1) «Екінші деңгейдегі банктердің тазартылған құйма 

алтынмен жəне күміспен жүргізілетін экспорттық опера-
циялар жөніндегі есептілікті беру нысандары, мерзімдері 
жəне тəртібі туралы нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 
24 тамыздағы № 259 қаулысының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7989 болып 
тіркелген, 2012 жылғы 24 қарашада «Егемен Қазақстан»  
газетінде № 771-775 (27847) жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне Қазақстан Республикасында кəсіп-
кер лік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту мəселе-
лері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
25 ақпандағы № 28 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10715 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 5 мамырда Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) қосымша болып табы-
латын Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік қызмет 
үшін жағдайды түбегейлі жақсарту мəселелері бойын-
ша Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін 
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 12-тармағының 
күші жойылды деп танылсын.

2. Қолма-қол ақшамен жұмыс жүргізу басқармасы 
(Əбішева Т.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы 
қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқы-
ғындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына 
орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс 
күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы 
тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы 
(Терентьев А.Л.) 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 
Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет ми-
нистр лігінде 2018 жылғы 22 тамызда Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17302 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 30 шілде     №164    Алматы қаласы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымында сақталатын деректерге 
санкцияланбаған қол жеткізуден 

ақпараттың сақталуын және 
қорғалуын қамтамасыз ететін қауіпсіз 

жұмысты ұйымдастыруға, 
сондай-ақ сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының 
киберқауіпсіздігіне қойылатын 

талаптарды бекіту туралы

«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымында сақталатын деректерге санкцияланбаған 
қол жеткізуден ақпараттың сақталуын жəне қорғалуын 
қамтамасыз ететін қауіпсіз жұмысты ұйымдастыруға, 
сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
киберқауіпсіздігіне қойылатын талаптар бекітілсін. 

2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті 
(Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңнама-
сында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы 
қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына 
орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс 
күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тарма-
ғының 2), 3) тармақшаларында жəне 3-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы 
(Терентьев А.Л.) 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 
Респуб лика сының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары 
Ж.Б.Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 
30 шілдедегі №164 қаулысымен бекітілген

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында 
сақталатын деректерге санкцияланбаған 

қол жеткізуден ақпараттың сақталуын жəне 
қорғалуын қамтамасыз ететін қауіпсіз жұмысты 
ұйымдастыруға, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының киберқауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында 
сақталатын деректерге санкцияланбаған қол жеткізуден 
ақпараттың сақталуын жəне қорғалуын қамтамасыз ететін 
қауіпсіз жұмысты ұйымдастыруға, сондай-ақ сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының киберқауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар (бұдан əрі – Талаптар) «Сақтандыру 
қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында сақталатын 
деректерге санкцияланбаған қол жеткізуден ақпараттың 
сақталуын жəне қорғалуын қамтамасыз ететін қауіпсіз 
жұмысты ұйымдастыруға, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының киберқауіпсіздігіне қойылатын 
талаптарды белгілейді.

2. Талаптарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) ақпараттық актив - ақпараттың жəне оны сақтауға 

жəне (немесе) өңдеуге пайдаланылатын ақпараттық-
коммуникациялық  инфрақұрылым  объект іс ін ің 
жиынтығы;

2) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым 
объектілері – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
ақпараттық жүйелері, технологиялық платформалар, 
аппараттық-бағдарламалық кешендер, телекоммуника-
ция желілері, сондай-ақ техникалық құралдардың үздіксіз 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне ақпараттық қауіпсіздік 
жүйесі;

3) ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым 
(бұдан əрі - ақпараттық инфрақұрылым) - электрондық 
ақпараттық ресурстарды қалыптастыру жəне оларға 
қолжетімділік беру мақсатында технологиялық ортаның 
жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған ақпараттық-
коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің 
жиынтығы;

4) ақпараттық қауіпсіздік - электрондық ақпараттық 
ресурстардың, ақпараттық жүйелердің жəне ақпараттық 
инфрақұрылымның сыртқы жəне ішкі қауіптерден қорғалу 
жай-күйі; 

5) ақпараттық қауіпсіздік қатері - ақпараттық қауіпсіздіктің 
оқыс оқиғаларының пайда болуының алғышарттарын ту-
ындататын жағдайлардың жəне факторлардың жиынтығы;

6) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету – сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық активтерінің 
конфиденциалдылық, тұтастық жəне қолжетімділік күйін 
ұстап тұруға бағытталған процесс;

7) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасы - ақпараттық 
инфрақұрылымның немесе оның жекелеген объектілерінің 
жұмысында жеке немесе сериялық туындайтын, олардың 
тиісінше жұмыс істеуіне қауіп келтіретін іркілістер жəне 
(немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
электрондық ақпараттық ресурстарын заңсыз алу, көшіру, 
тарату, модификациялау, жою немесе бұғаттауға арналған 
талаптар; 

8) деректерді өңдеу орталығы – сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ақпараттық инфрақұрылымының 
серверлік жəне коммуникациялық жабдығы орналасатын 
арнайы бөлінген үй-жай;

9) кіру - ақпараттық активтерді пайдалану мүмкіндігі;
10) резервтік көшірме – қажет болған жағдайда оларды 
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(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 

түпнұсқада немесе жаңадан орналастырылған орнында 
қалпына келтіруге арналған ақпарат тасымалдағыштағы 
деректер көшірмесі;

11) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпарат-
тық жүйесі – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне оның клиенттерінің деректері сақталатын жəне 
өңделетін ақпараттық жүйе;

12) технологиялық есептік жазба - ақпарат жүйесіндегі 
ақпараттық жүйелердің арасында бірегейлендіру жүргізуге 
арналған есептік жазба;

13) уəкілетті орган - қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган;

14) шабуыл – кіруді жою, ашу, өзгерту, шектеу, 
рұқсатсыз кіруді алу, ұрлау немесе ақпараттық активті 
рұқсатсыз пайдалану əрекеті.

2-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында 
сақталатын деректерге санкцияланбаған 

қол жеткізуден ақпараттың сақталуын жəне 
қорғалуын қамтамасыз ететін қауіпсіз жұмысты 
ұйымдастыруға, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының киберқауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар

3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету барысын басқаруға арнал-
ған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын жалпы 
басқару жүйесінің бөлігі болып табылатын ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесін (бұдан əрі - ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесі) құру арқылы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымында сақталатын деректерге 
санкцияланбаған қол жеткізуден ақпараттың сақталуын 
жəне қорғалуын қамтамасыз ететін қауіпсіз жұмысты, 
сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
киберқауіпсіздігін ұйымдастырады.

4. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық активтерінің 
қорғалуын қамтамасыз етеді.

5. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесінің жұмыс істеуін, оның дамуы 
мен жақсартылуын қамтамасыз етеді.

6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесінің қатысушылары:

1) басқару органы;
2) атқарушы орган;
3) ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесі;
4) ақпараттық технологиялар бөлімшесі;
5) қауіпсіздік бөлімшесі; 
6) қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімшесі;
7) заң бөлімшесі;
8) комплаенс-бақылау бөлімшесі;
9) ішкі аудит бөлімшесі.
Осы тармақтың 3), 4), 5), 6), 7), 8) жəне 9) тармақ-

шаларында көрсетілген бөлімшелердің функцияларын 
жауапты қызметкерлердің жүзеге асыруына рұқсат етіледі. 

7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесін құру жəне оның жұмыс 
істеуі кезінде ақпараттық қауіпсіздік жəне ақпараттық 
технологиялар бөлімшелерінің тəуелсіздігін оларды 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атқарушы 
органының əртүрлі мүшелеріне немесе сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының атқарушы органының тікелей бас-
шысына бағыну арқылы қамтамасыз етеді.

8. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқару 
органы ақпараттық қауіпсіздік саясатын бекітеді, онда 
мыналар: 

1) ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін құрудың 
мақсаттары, міндеттері жəне негізгі қағидаттары; 

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
жүйелерінде жасалатын, сақталатын жəне өңделетін 
ақпаратқа кіруді жəне ақпараттың жəне оған кірудің 
мониторингін ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

3) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы 
ақпаратты жинауды, шоғырландыруды жəне сақтауды 
жүзеге асыруға қойылатын талаптар;

4) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша 
қызметке мониторинг жүзеге асыруға қойылатын талаптар;

5) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы 
ақпаратқа талдау жүргізуге қойылатын талаптар;

6) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметкер-
лерінің өздеріне жүктелген функционалдық міндеттерді 
атқару кезінде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге 
жауапкершілігі айқындалады.

9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқару 
органы қорғалатын ақпараттың тізбесін, оның ішінде 
сақтандыру құпиясы, қызметтік, коммерциялық неме-
се өзге де заңмен қорғалатын құпия болып табылатын 
мəліметтер туралы ақпаратты (бұдан əрі - қорғалатын 
ақпарат) қамтитын тізбені жəне қорғалатын ақпаратпен 
жұмыс тəртібін бекітеді.

10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басқару 
органы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің жай-күйін 
бақылауды жүзеге асырады. 

11. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атқа-
рушы органы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
процесін регламенттейтін сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ішкі құжаттарын, қарау сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ішкі құжаттарында айқындалатын 
тəртібі мен кезеңділігін бекітеді. 

12. Ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесі сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ақпаратының конфиденциалдылығын, 
тұтастығын жəне қолжетімділігін қамтамасыз ету 
мақсатында мынадай функцияларды жүзеге асырады:

 1) ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін құрады, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бөлімшелерінің 
ақпараттық қауіпсіздікті жəне қауіптерді анықтау жəне тал-
дау, шабуылдарға қарсы іс-қимыл жасау жəне ақпараттық 
қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларын тергеу жөніндегі іс-
шараларды қамтамасыз ету бойынша қызметін үйлестіруді 
жəне бақылауды жүзеге асырады;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
қауіпсіздік саясатын əзірлейді;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету процесін əдіснамалық 
қолдауын қамтамасыз етеді;

4) өз құзыреті шегінде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ақпараттық қауіпсіздігін басқарудың, қамта-
масыз етудің жəне бақылаудың əдістерін, құралдарын 
жəне тетіктерін таңдауды, енгізуді жəне қолдануды жүзеге 
асырады;

5) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы 
ақпаратты жинауды, шоғырландыруды, сақтауды жəне 
өңдеуді жүзеге асырады;

6) ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғалары туралы 
ақпаратты талдауды жүзеге асырады;

7) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметкер-
лерінің ақпараттық қауіпсіздік мəселелері жөнінде ха-
бардар болуын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды 
ұйымдастырады жəне жүргізеді;

8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесінің жай-күйінің мониторингін 
жүзеге асырады;

9) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесінің жай-күйі туралы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының басшылығын хабардар 
етуді жүзеге асырады.

13. Ақпараттық технологиялар бөлімшесі мынадай 
функцияларды жүзеге асырады: 

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
инфрақұрылымының схемаларын əзірлейді;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пайдалану-
шыларға ақпараттық активтеріне кіру рұқсатын беруді 
қамтамасыз етеді;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ішкі 
құжаттарына сəйкес ақпараттық инфрақұрылымның 
үзіліссіз жұмыс істеуі, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ақпараттық жүйелері деректерінің конфи-
денциалдылығы, тұтастығы жəне қолжетімділігі (ақпаратты 
резервтеуді жəне (немесе) мұрағаттауды жəне резервтік 
көшіруді қоса алғанда) бойынша белгіленген талаптардың 
орындалуын қамтамасыз етеді;

4) ақпараттық жүйелерді таңдау, ендіру, əзірлеу жəне 
тестілеуден өткізу кезінде ақпараттық қауіпсіздікке 
қойылатын талаптарды қамтитын сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ішкі құжаттарын сақталуын 
қамтамасыз етеді.

14. Қауіпсіздік бөлімшесі мынадай функцияларды 
жүзеге асырады:

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында жеке 
басының қауіпсіздігі жəне техникалық қауіпсіздік шара-
ларын іске асырады, оның ішінде кіру жəне объектішілік 
режимін ұйымдастырады;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызмет-
керлерін жұмысқа қабылдаған жəне жұмыстан босатқан 
кезде ақпараттық қауіпсіздік қауіптерінің туындауы 
тəуекелдерін барынша азайтуға бағытталған алдын алу 
іс-шараларын жүргізеді.

15. Қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімшесі мынадай 
функцияларды жүзеге асырады:

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметкер-
лерінің, сондай-ақ қызмет көрсету туралы шарт бойын-
ша жұмысқа тартылған адамдардың, стажерлардың, 
практиканттардың ақпаратты жария етпеу туралы 
міндеттемелерге қол қоюын қамтамасыз етеді;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қызметкер-
лерінің ақпараттық қауіпсіздік саласында хабардар болуын 
арттыру процесін ұйымдастыруға қатысады.

16. Заң бөлімшесі сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мəселелері бойынша ішкі құжаттарының құқықтық сарап-
тамасын жүргізеді.

17. Комплаенс-бақылау бөлімшесі сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының заң бөлімшесімен бірлесе оты-
рып Талаптардың 9-тармағында көзделген қорғалатын 
ақпараттың тізбесіне енгізуге жататын ақпараттың барлық 
түрін айқындайды.

18. Ішкі аудит бөлімшесі сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ішкі аудит жүйесін ұйымдастыруды реттейтін 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ішкі құжат-
тарына сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің жай-күйін 
бағалауды жүргізеді. 

19. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бөлімше-
лерінің басшылары:

1) қызметкерлердің ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын 
талаптармен танысуын қамтамасыз етеді;

2) олар басқаратын бөлімшелерде ақпараттық қауіпсіз-
дікті қамтамасыз ету үшін дербес жауапкершілік атқарады.

20. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы бөлімше-
лерінің қызметкерлері:

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында қабыл-
данған ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын талаптардың 
орындалуы үшін жауап береді;

2) өзінің тікелей басшысына жəне ақпараттық қауіпсіздік 
бөлімшесіне ақпараттық активтермен жұмыс істеу кезіндегі 
барлық күдікті жағдайлар мен бұзушылықтар туралы ха-
барлайды.

21. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпарат-
тық активтеріне нақты кіруді ұсыну сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге 
асырылады.

22. Қызметкерлерге ақпаратқа кіру олардың функцио-
налдық міндеттерін орындау үшін қажетті көлемде 
беріледі.

23. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
ақпараттық жүйелеріне кіру сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ақпараттық жүйелерін пайдаланушыларды 
сəйкестендіру жəне бірегейлендіру арқылы жүзеге асы-
рылады. 

24. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпа-
раттық жүйелерінде пайдаланушылардың дербестен-
дірілген есептік жазбалары ғана пайдаланылады.

25. Технологиялық есептік жазбаларды пайдалануға 
жəне жаңартылуына дербес жауапкершілік атқаратын 
адамдарды көрсете отырып, əрбір ақпараттық жүйе 
үшін ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесі басшысының 
келісімімен ақпараттық технологиялар бөлімшесінің бас-
шысы бекітетін осындай есептік жазбалардың тізбесіне 
сəйкес технологиялық есептік жазбаларды пайдалануға 
жол беріледі.

26. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпа-
раттық жүйелерінде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ішкі құжатында айқындалатын есептік жаз-
баларды жəне парольдерді басқару, сондай-ақ есептік 
жазбаларды оқшаулау бойынша функциялар немесе 
құралдар пайдаланылады.

27. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жұмыс 
істеуге қабілетті ақпараттық жүйелерінің көшірмелерін 
қалпына келтіруді қамтамасыз ететін сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ақпараттық жүйелер деректерінің, 
олардың файлдарының жəне теңшеулерінің резервтік 
сақталуын қамтамасыз етеді. 

28. Ақпаратты резервтік көшіру, сақтау, қалпына келтіру 
тəртібі мен кезеңділігі сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ішкі құжатында айқындалады.

29. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ақпараттық 
инфрақұрылымды вирусқа қарсы қорғауды сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының ішкі құжаттарына сəйкес 
қамтамасыз етеді.

30. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпа-
раттық жүйелерінде аудиторлық із жүргізу функциясы 
пайдаланылады, ол мынадай оқиғаларды (ойдағыдай 
жəне ойдағыдай емес) көрсетеді: 

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
жүйесіндегі қосылғыштарды орнату, сəйкестендіру жəне 
бірегейлендіру; 

2) есептік жазбаларды жəне олардың өкілеттіктерін 
түрлендіру оқиғасы; 

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
жүйесіндегі жаңартуларды жəне (немесе) өзгерістерді ор-
натуды көрсететін оқиға; 

4) аудиттің өлшемдерінің өзгеру оқиғасы; 
5) жүйелік өлшемдердің өзгерістер оқиғасы.
31. Аудиторлық ізді сақтау мерзімі сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының ақпараттық жүйесіндегі кемінде 
3 (үш) айды жəне аудиторлық іздің резервтік көшірмелері 
түрінде кемінде 1 (бір) жылды құрайды. 

32. Ақпараттық технологиялар бөлімшесі сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық жүйелерін 
жаңартуларды қадағалап отырады жəне ақпараттық 
қауіпсіздік бөлімшесімен бірлесіп сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ақпараттық жүйелерін жаңарту-
ларды басқару тəртібін айқындайды. 

33. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпа-
рат тық жүйелерін жаңартулар өнеркəсіптік ортаға 

орнатылғанға дейін тестілеу ортасында сынақтан өтеді.
34. Деректерді өңдеу орталықтарының нақты қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету тəртібі сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ішкі құжаттарында айқындалады.

35. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымында пайдалануға рұқсат етілетін 
бағдарламалық қамтамасыз етудің тізбесін айқындайды. 

36. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
деректерді өңдеу орталығы техникалық қауіпсіздіктің мы-
надай жүйелерімен жарақтандырылады: 

1) кіруді бақылау жəне басқару жүйесі;
2) күзет сигнализациясы;
3) өрт сигнализациясы;
4) өртті автоматты сөндіру жүйесі;
5) микроклиматтың белгіленген өлшемдерін ұстап тұру 

жүйесі;
6) бейнебақылау жүйесі;
 7) үздіксіз электр қуат беру жүйесі.
37. Деректерді өңдеу орталығына кіру рұқсаты тізбесін 

ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесінің келісімі бойын-
ша ақпараттық технологиялар бөлімшесінің басшысы 
бекітетін адамдарға беріледі. 

38. Деректерді өңдеу орталығының бейнебақылау 
жүйесі оқиғалардың жазбасы үздіксіз немесе қозғалыс 
детекторын пайдалана отырып жүргізіледі. 

39. Деректерді өңдеу орталығының бейнебақылау 
жүйесінің мұрағаты кемінде 3 (үш) ай сақталады. 

40. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметті мониторингтеу барысында алынған ақпараттық 
қауіпсіздік оқиғалары туралы ақпарат кемінде 5 (бес) жыл 
шоғырландырылуға, жүйелендірілуге жəне сақталуға тиіс.

41. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлеріне 
жəне бөлімшелеріне ақпараттық қауіпсіздіктің орын алған 
оқыс оқиғалары туралы хабарлау тəртібін айқындайды.

42. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ақпараттық 
қауіпсіздіктің оқыс оқиғаларын, оның себептері мен салда-
рын жою үшін кезек күттірмес шаралар қабылдау тəртібін 
айқындайды.

43. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында ақпараттық 
қауіпсіздіктің оқыс оқиғасы қағаз тасымалдағышта не элек-
тронды түрде жүргізіледі, онда Талаптардың 46-тармағына 
сəйкес ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасына жасалған 
талдау нəтижелері бойынша қорытындының тіркеу 
деректері енгізіледі.

44. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасына қатысты 
бағдарламалық-техникалық құралдардан техникалық 
деректерді жинау кезінде жинақталған деректердің 
сақталуы жəне өзгермеуі қамтамасыз етіледі.

45. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасын өңдеу 
нəтижесі бойынша ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс 
оқиғасының туындау себептеріне, оның тетігіне жəне сал-
дарына талдау жүргізіледі. 

46. Ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасын талдау 
нəтижесі бойынша қорытынды еркін нысанда дайындала-
ды, онда ақпараттық қауіпсіздіктің оқыс оқиғасы бо йынша 
барлық ақпарат, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздіктің 
қайталанған оқыс оқиғасының болу ықтималын жəне 
ықтимал залалды төмендету мақсатында түзету шарала-
рын қабылдау бойынша ұсыныстар көрсетіледі. 

47. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қызмет-
керлеріне бағдарламалық қамтамасыз етуді өз бетінше 
орнатуды жəне теңшеуді жүргізуге тыйым салынатын 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында ұйымдас-
тырушылық жəне техникалық шаралар анықталады жəне 
енгізіледі.

48. Ерекше жағдайларда пайдаланушылардың жеке-
леген топтарына бағдарламалық қамтамасыз етуді жəне 
жабдықты өз бетінше орнату жəне теңшеу құқығы беріледі. 
Пайдаланушылардың бұл топтарына жергілікті əкімшінің 
құқықтары немесе ұқсас құқықтар беріледі. 

49. Талаптардың 48-тармағында көрсетілген пайдалану-
шылардың тізбесін ақпараттық қауіпсіздік бөлімшесімен 
келісу бойынша ақпараттық технологиялар бөлімшесінің 
басшысы қалыптастырады, жаңартады жəне бекітеді. 
Пайдаланушыларға қосымша құқықтар берілген жағдайда 
Талаптардың 48-тармағына сəйкес ақпараттық қауіпсіздік 
бөлімшесі олардың пайдаланылуын бақылайды.

50. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жыл сайын 
есепті жылдан кейінгі жылдың 10 қаңтарынан кешіктірмей 
уəкілетті органға ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің 
жай-күйі туралы ақпарат береді. 

51. Талаптардың 50-тармағында көрсетілген ақпаратта 
мыналар:

1) ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін құруды жəне 
оның жұмыс істеуін реттейтін құжаттардың болуы;

2) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін пайда-
ланылатын бағдарламалық-техникалық құралдарының 
болуы жəне сандық құрамы;

3) деректер өңдеу орталықтарының болуы, материалдық-
техникалық жабдықталуы;

4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақпараттық 
қауіпсіздікті басқару жүйесін жəне ақпараттық активтерін 
жетілдіру бойынша жүргізілген іс-шаралар не олардың 
болмауы туралы мəліметтер қамтылады.

52. Талаптардың 50-тармағында көрсетілген ақпарат 
еркін нысанда жасалады жəне ұсынылатын деректердің 
конфиденциалдылығы мен түзетілмеуін қамтамасыз 
ететін криптографиялық қорғау құралдарымен ақпаратты 
кепілді жеткізудің тасымалдау жүйесін пайдалана отырып, 
уəкілетті органға ұсынылады.

53. Уəкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының Талаптарға сəйкестігін тексеруді 3 (үш) жылда 
кемінде бір рет жүзеге асырады.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет ми-
нистрлігінде 2018 жылғы 9 тамызда Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №17289 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 30 шілде    №165    Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілеріне 

сауда-саттықты ұйымдастырушының 
қызметі мәселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Бағалы қағаздармен жəне өзге де қаржы құралда-
рымен сауда ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру қағи-
даларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
Агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 қазандағы № 170 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 5406 болып тіркелген, 2009 жылғы 14 
қаңтарда «Заң газеті» газетінде № 5 (1428) жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздармен 
жəне өзге де қаржы құралдарымен сауда ұйымдастыру 
қызметін жүзеге асыру қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақта:
1) тармақша алып тасталсын;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) қор биржасының ресми тізімі (ресми тізім) – енгізу 

жəне болу үшін бағалы қағаздар мен бағалы қағаздар 
эмитенттері уəкілетті органның нормативтік құқықтық 
актісінің жəне қор биржасының ішкі құжаттарының талап-
тарына сəйкес келетін қор биржасы тізімінің бір бөлігі;»;

10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«10) рұқсат ету бастамашысы – бастамасы бой-

ынша  қаржы  құралдары  қор  биржасының  сауда 
жүйесінде, бағалы қағаздардың биржалық нарығының 
интеграцияланған ақпараттық жүйесінде немесе биржа-
дан тыс бағалы қағаздар нарығының интеграцияланған 
ақпараттық жүйесінде айналысқа жіберілетін тұлға;»;

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«16) сауда-саттықты ұйымдастырушы – «Бағалы қағаз-

дар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес орталық депозитарийдің 
клиенттері арасындағы белгіленімдермен алмасу 
жүйесін пайдалану жəне оған қолдау көрсету арқылы 
сауда-саттықты ұйымдастырушылық жəне техникалық 
қамтамасыз етуді жүзеге асыруы кезіндегі қор биржасы 
немесе орталық депозитарий;»;
мынадай мазмұндағы 1-1 жəне 1-2-тармақтармен 

толықтырылсын:
«1-1. Орталық депозитарийдің биржадан тыс бағалы 

қағаздар нарығының интеграцияланған ақпараттық 
жүйесі арқылы бағалы қағаздармен жəне өзге де қаржы 
құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру бойынша 
қызметін жүзеге асыру талаптары мен тəртібі орталық 
депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді.

1-2. Қор биржасының бағалы қағаздардың биржалық 
нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесі арқылы 
бағалы қағаздармен жəне өзге де қаржы құралдарымен 
сауда-саттықты ұйымдастыру бойынша қызметін жүзеге 
асыру талаптары мен тəртібі қор биржасының ішкі 
құжаттарында белгіленеді.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Сауда-саттықты ұйымдастырушының мүше-

лері (клиенттері)»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Бағалы қағаздар нарығының кəсiби қатысушылары 

жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
бағалы қағаздарды қоспағанда, өзге қаржы құралдарымен 
мəмілелердi жүзеге асыруға құқығы бар өзге заңды 
тұлғалар қор биржасының мүшелерi болып табылады. 
Олар үшін Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 3916 болып тіркелген «Қор биржасы-
на мүшелік үшін шетелдік заңды тұлғаларға қойылатын 
талаптар туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі Басқармасының 2005 жылғы 30 қыркүйектегі № 
360 қаулысымен жəне қор биржасының қағидаларымен 
белгіленген талаптарға сəйкес келетін шетелдік заңды 
тұлғалар қор биржасының мүшелері болып табылады.
Қор биржасының мүшесі болу шарттары мен тəртiбi 

оның қағидаларымен айқындалады.»;
5-тармақ алып тасталсын;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қор биржасының мүшелері:
1) Қазақстан Республикасы заңнамасының жəне қор 

биржасы мүшелерінің қызметін реттейтін қор биржасы 
ішкі құжаттарының талаптарын сақтайды;

2) қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген 
құрамда, мөлшерде, мерзімде жəне тəртіп бойынша 
мүшелік жарналарды жəне қор биржасының алымдарын 
төлейді.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Қор биржасының ішкі құжаттарымен мүшелікті 

тоқтата тұру немесе тоқтату талаптары мен тəртібі көз-
делген. 
Осының алдында брокерге жəне (немесе) дилерге 

бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жүзеге асыруға берілген лицензия-
ны (бұдан əрі - лицензия) барлық қор биржаларында 
оның мүшелігін тоқтата тұруға немесе тоқтатуға, бағалы 
қағаздардың биржалық жəне биржадан тыс нарықтарының 
интеграцияланған ақпараттық жүйелерінен олар жариялап 
белгілеген бағаларының уақытша немесе тұрақты алып 
тастауға негіз болып табылады.
Уəкілетті орган сауда-саттықты ұйымдастырушыны 

тиісті шешім қабылданған күні лицензия қолданылуының 
тоқтатыла тұрғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабар-
дар етеді.
Қор биржасы уəкілетті органның көрсетілген хабарла-

масын алғаннан күннен бастап, мұның алдында оның 
жасаған мəмілелерін немесе оның мұның алдында 
туындаған міндеттемелерін орындау мақсатындағы осын-
дай қатысуды қоспағанда, брокерді жəне (немесе) дилерді 
өзі жүргізіп отырған қаржы құралдарымен сауда-саттыққа 
қатысудан шеттетеді.
Қор биржасы уəкілетті органның шешімін көрсетілген 

брокерге жəне (немесе) дилерге жеткізгені туралы ха-
барламасын алған күннен бастап лицензиясы уақытша 
тоқтатылған немесе тоқтатылған брокердің жəне (неме-
се) дилердің мүшелігін тоқтата тұрады немесе тоқтатады.
Сауда-саттықты ұйымдастырушы бағалы қағаздардың 

биржалық нарығының интеграцияланған ақпараттық 
жүйесінен, сондай-ақ биржадан тыс бағалы қағаздар 
нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесінен 
лицензиясының қолданылуы уақытша тоқтатылған неме-
се тоқтатылған брокер жəне (немесе) дилер жариялаған 
барлық белгіленген бағаларды көрсетілген хабарламаны 
алған күннен бастап алып тастайды.»;

12-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Сауда-саттықты ұйымдастырушы уəкілетті органды 
тұлғаларды бағалы қағаздардың биржалық нарығының 
интеграцияланған ақпараттық жүйесіне, сондай-ақ бир-
жадан тыс бағалы қағаздар нарығының интеграцияланған 
ақпараттық жүйесіне кіруге рұқсат беру, кіруге рұқсат бе-
руден бас тарту, осы сауда-саттықты ұйымдастырушының 
клиенттері жариялаған баға белгілеудің көрсетілген 
интеграцияланған ақпараттық жүйелерінен уақытша не-
месе тұрақты алып тастау жөніндегі барлық жағдайлар 
туралы осындай жағдай орын алғаннан кейін келесі жұмыс 
күнінен кешіктірмей хабарлайды.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Трейдерлер»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Қор биржасының ішкі құжаттарында трейдерлер-

ге сауда жүйесіне рұқсат берудің шарттары көзделеді.»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Қор биржасының тізіміне енгізілген бағалы 

қағаздар жəне өзге қаржы құралдары»;
20 жəне 21-тармақтар алып тасталсын;
22 жəне 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«22. Қор биржасының тізімі жеке алаңдарға, секторларға, 

санаттарға жəне шағын санаттарға бөлінеді.
23. Қаржы құралы қор биржасы белгілеген талаптарға 

сəйкес келген жағдайда ол қор биржасының тізіміне (қор 
биржасының ресми тізімі) енгізіледі.
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Қор биржасының тізімі оның ішкі құжаттарына сəйкес 
қалыптастырылады.»;

25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Басқа жағдайлар сияқты, қор биржасының ішкі 

құжаттарында бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеуді заңсыз деп тану олардың делистингіне негіздеме 
болып табылатыны көзделген.
Уəкілетті орган қор биржасын соттың тиісті шешімі 

күшіне енген күні бағалы қағаздарды айналысқа жіберу 
жəне (немесе) орналастыруды тоқтата тұру туралы ха-
бардар етеді.
Қор биржасы заңды күшіне енген сот шешімі негізінде 

шығарылымын мемлекеттік тіркеу заңсыз деп танылған 
бағалы қағаздарды өз тізімінен алып тастайды.
Қор биржасы заңды күшіне енген сот шешімі негізінде 

жарамсыз деп танылған бағалы қағаздар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуге баға белгілеуді айырбастаудың бағалы 
қағаздардың биржалық нарығының интеграцияланған 
ақпараттық жүйесіне қолдау жасауды тоқтатады.»;

5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Қор биржасының сауда жүйесі»;
27 жəне 28-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«27. Қор биржасының өз қызметінде іркіліссіздікті, 

үздіксіздікті қамтамасыз ету мақсатында екіден кем емес 
сауда жүйесі (бағалы қағаздардың биржалық нарығының 
интеграцияланған ақпараттық жүйелері) болуға тиіс, 
оның біреуі негізгі, ал басқалары – резервтік ретінде, не 
резервтік компоненттері дереу белсенділікке дайын күйін 
сақтайтын жалғыз сауда жүйесін (бағалы қағаздардың 
биржалық нарығының интеграцияланған ақпараттық 
жүйесін) иеленеді.
Бірнеше сауда жүйесін (бағалы қағаздардың биржалық 

нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйелерін) 
пайдаланған жағдайда қор биржасының ішкі құжаттарында 
негізгі жəне резервтік жүйелер, сондай-ақ оларды дереу 
белсенділікке жəне пайдалануға дайын күйінде ұстау 
тəртібі айқындалады.
Жалғыз сауда жүйесін (бағалы қағаздардың биржалық 

нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесін) 
пайдаланған кезде қор биржасының ішкі құжаттарында 
сауда жүйесінің (бағалы қағаздардың биржа нарығының 
интеграцияланған ақпараттық жүйесінің) құрауыштарын 
дереу белсенділікке дайын күйінде ұстау тəртібі айқын-
далады.

28. Қор биржасы өзінің сауда жүйесін (бағалы қағаз-
дардың биржалық нарығының интеграцияланған 
ақпа раттық жүйесін) жұмыс жағдайында сақтау үшін 
мүмкіндігінше бар күшін салады жəне өзінің мүшелерін 
оның жұмысындағы іркілістер мен осындай іркілістерді 
жою жөніндегі шаралар туралы дереу хабарлайды.»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Қор биржасының резервтік орталығы»;
30-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«30. Қор биржасының резервтік техникалық орталығы 

болады жəне ол оның дереу белсенділікке тұрақты 
дайындығын қамтамасыз етеді. Резервтік техникалық 
орталық мынадай талаптарға сəйкес келеді:

1) негізгі сауда жүйесіне (бағалы қағаздардың биржа-
лық нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйе сіне) 
ұқсас сауда жүйесінің (бағалы қағаздардың биржа лық 
нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйе сінің) 
көшірмесі жəне қор биржасының негізгі сауда жүйесінің 
(бағалы қағаздардың биржалық нарығының интеграция-
ланған ақпараттық жүйесінің) орналасқан жерінде бо-
латын резервтік жүйелерге ұқсас резервтік жүйелердің 
көшірмелері болады;

2) негізгі сауда жүйесінің (бағалы қағаздардың биржалық 
нарығының интеграцияланған ақпараттық жүйесінің) 
орналасқан жерінен 25 километрден кем емес қашықтықта 
орналасады;

3) қор биржасының қызметін жүзеге асыруға қажетті 
барлық коммуникациялармен қамтамасыз етіледі;

4) күтпеген жағдай туындаған кезде жəне негізгі сау-
да жүйесі (бағалы қағаздардың биржалық нарығының 
интеграцияланған ақпараттық жүйесі) орналасқан жер-
де сауда-саттықты жүргізуге мүмкіндік болмаған жағ-
дай  да негізгі сауда жүйесінің орналасқан жері бойын-
ша сауда-саттық тоқтатылған күннен кейінгі жұмыс 
күнінен кешіктірмей сауда-саттықты жүргізу мүмкіндігін 
қарастырады.»;

7, 8, 9, 10 жəне 11-тараулардың тақырыптары мынадай 
редакцияда жазылсын:

«7-тарау. Сауда-саттық жүргізу жəне қаржы құрал-
дарымен мəмілелер жасасу

8-тарау. Маркет-мейкерлер қызметі
9-тарау. Қор биржасының бағалы қағаздармен сауда-

саттықты тоқтата тұру талаптары мен тəртібі
10-тарау. Қор биржасының растау жүйесі
11-тарау. Қаржы құралдарымен жасалған мəмілелерді 

орындау».
2. «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында 

айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, 
сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санатта-
рына қойылатын талаптарды бекіту жəне Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша 
өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген, 2017 жылғы 14 
маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін: 
көрсетілген қаулымен бекітілген Эмитенттерге жəне 

олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін 
(жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы 
тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарда:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қор биржасының тізімі қор биржасының ресми 

тізімінен, «Листингтік емес бағалы қағаздар» секторынан, 
сондай-ақ қор биржасының ішкі құжаттарында көзделген 
жеке алаңдардан, секторлардан, санаттардан жəне шағын 
санаттардан тұрады.»;

38-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда 
жа зылсын:

«1) осы бағалы қағаздар қор биржасымен танылатын 
биржалар тізбесіне кіретін қор биржаларының бірінің рес-
ми тізіміне енгізіледі, не егер депозитарлық қолхаттар 
бағалы қағаздар болып табылса, базалық активі болып 
табылатын осы депозитарлық қолхаттар немесе акция-
лар қор биржасымен танылатын биржалар тізбесіне 
кіретін қор биржаларының бірінің ресми тізіміне алдын 
ала енгізіледі;»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«39. Эмитенттердің бағалы қағаздарын қор биржасының 

ресми тізіміне енгізу (айналысқа жіберу) жəне олардың 
онда ықшамдалған рəсім бойынша болуы Талаптардың 
38-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында белгіленген 
талаптарды сақтамай қор биржасының ішкі құжаттарына 
сəйкес мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:

1) егер бұл бағалы қағаздар айналыс мерзімі 12 (он екі) 
айдан аспайтын облигациялар болып табылса;

2) егер бұл бағалы қағаздар «халықаралық қаржы 
ұйымдарының бағалы қағаздары» секторында «Аралас» 
алаңында айналысқа жіберілетін халықаралық қаржы 
ұйымдарының бағалы қағаздары болып табылса.
Эмиссиялық бағалы қағаздары қор биржасының сауда 

жүйесінде айналысқа жіберілетін халықаралық қаржы 
ұйымдарының тізбесі қор биржасының iшкi құжаттарында 
белгіленеді;

3) «мемлекеттік бағалы қағаздар» секторында «Аралас» 
алаңында айналысқа жіб ерілетін жергілікті атқарушы 
органдардың облигацияларын қоса алғанда, егер бұл 
бағалы қағаздар мемлекеттік бағалы қағаздар болып 
табылса;

4) егер бұл бағалы қағаздар Талаптардың 8-тармағының 
4) тармақшасына, 14-тармағының 3) тармақшасына жəне 
36-тармағының 6) тармақшасына сəйкес құрылған жəне 
жұмыс істейтін қандай да бір секторларға айналысқа 
жіберілетін бағалы қағаздар болып табылса;

5) егер бұл бағалы қағаздардың эмитенті қор биржасы 
болып табылса;

6) егер бұл бағалы қағаздардың эмитенті кəсіпкерлік 
қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипоте-
калық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акция-
ларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне тиесілі заңды тұлға болып табылса.».

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті 
(Көшербаева А.М.) Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы 
қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына рес-
ми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет - ресурсы-
на орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс 
күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы 
тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы 
(Терентьев А.Л.) 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 
Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы, осы қаулының 1-тармағының 2019 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
отыз сегізінші жəне отыз тоғызыншы абзацтарын, осы 
қаулының 1-тармағының 2019 жылғы 1 шілдеден бастап 
қолданысқа енгізілетін үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, 
тоғызыншы, оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші, он 
төртінші, он бесінші, он алтыншы, он жетінші, он сегізінші, 
он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма бірінші, жиырма 
екінші, жиырма үшінші, жиырма төртінші, жиырма бесінші, 
жиырма алтыншы, жиырма жетінші, жиырма сегізінші, жи-
ырма тоғызыншы, отызыншы, отыз бірінші, отыз екінші, 
отыз үшінші, отыз төртінші, отыз бесінші, отыз алтыншы, 
отыз жетінші, қырқыншы, қырық бірінші, қырық екінші, 
қырық үшінші, қырық төртінші, қырық бесінші, қырық ал-
тыншы, қырық жетінші, қырық сегізінші, қырық тоғызыншы, 
елуінші, елу бірінші, елу екінші, елу үшінші, елу төртінші, 
елу бесінші, елу алтыншы, елу жетінші, елу сегізінші, елу 
тоғызыншы, алпысыншы, алпыс бірінші, алпыс екінші, 
алпыс үшінші, алпыс төртінші, алпыс бесінші, алпыс ал-
тыншы, алпыс жетінші, алпыс сегізінші, алпыс тоғызыншы, 
жетпісінші, жетпіс бірінші жəне жетпіс екінші абзацтарын 
қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет минис-
тр лігінде 2018 жылғы 20 тамызда Нормативтік 
құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізі-
ліміне №17337 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 

ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 30 шілде     №167    Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ақша-кредит саясатын iске 

асыру шеңберінде аукциондар өткізу 
қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының 
Заңына сəйкес жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ақша-кредит саясатын iске асыру шеңберінде 
аукциондар өткізу тəртібін одан əрі жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ақша-кредит саясатын iске асыру шеңберінде 
аукциондар өткізу қағидалары бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-
кредит саясатын iске асыру шеңберінде аукциондар өткізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы 
№ 21 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13274 болып тіркелген, 
2016 жылы 5 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын. 

3. Монетарлық операциялар департаменті (Молда-
бекова Ə.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгі ленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы 
қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет министр-
лігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бас-
тап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ жəне орыс 
тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;3) осы қаулыны рес-
ми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс 
күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тарма-
ғының 2), 3) тармақшаларында жəне 4-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау жəне сыртқы коммуникациялар басқармасы 
(Терентьев А.Л.) 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 
Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 
30 шілдедегі №167 қаулысымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ақша-кредит саясатын iске асыру шеңберінде 

аукциондар өткізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер 

1. Осы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-
кредит саясатын іске асыру шеңберінде аукциондар 
өткізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі – Ұлттық Банк туралы заң) сəйкес əзірленді жəне 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – 
Ұлттық Банк) Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
ақша-кредит саясатын (бұдан əрі – ақша-кредит саяса-
ты) іске асыру шеңберінде аукциондар өткізу тəртібін 
айқындайды. 

2. Ақша-кредит саясатының мақсаттарына сəйкес 
өтімділікті беру жəне алу үшін Ұлттық Банк мынадай аук-
цион түрлерін өткізеді: 

1) бағалы қағаздарды кері сата отырып сатып алу аук-
ционы;

2) бағалы қағаздарды кері сатып ала отырып сату аук-
ционы;

3) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарының аукционы;
4) депозиттік аукцион.
3. Қағидаларда 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексінде (Ерекше бөлім) 
көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайда-
ланылады: 

1) аукционға қатысушы – орталық депозитарийдің 
депоненті болып табылатын, бағалы қағаздарды кері сата 
отырып сатып алу аукционы жəне бағалы қағаздарды кері 
сатып ала отырып сату аукционы нысанындағы сауда-
саттыққа (бұдан əрі – аукцион) қатысушы болып табыла-
тын екінші деңгейдегі банк;

2) аукциондық платформа – Ұлттық Банк аукцион-
дар жүргізу үшін пайдаланатын автоматтандырылған 
ақпараттық шағын жүйе;

3) бағалы қағаздарды сату мəмілесінің орындалған 
күні – Ұлттық Банктің аукционға қатысушыға бағалы 
қағаздарды сатқан күні;

4) бағалы қағаздарды сатып алу мəмілесінің орындалған 
күні – Ұлттық Банктің аукционға қатысушыдан бағалы 
қағаздарды сатып алатын күні; 

5) бастапқы агент – Ұлттық Банктің қысқа мерзімді 
ноттарының аукционына қатысушы, оған екінші деңгейдегі 
банк, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық пошта операторы, Ұлттық 
Банкпен брокерлік қызмет көрсету туралы шарт жасасқан 
заңды тұлға, активтері Ұлттық Банктің сенімгерлік 
басқаруындағы клиент жатады;

6) деректерді берудің электрондық жүйесі – «Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп 
айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
Республикалық мемлекеттік кəсіпорнының қаржылық 
автома ттандырылған ақпарат тасымалдау жүйесі (бұдан 
əрі – ҚААТЖ) немесе бағдарламалық-криптографиялық 
қорғау жүйесінің көмегімен шифрланатын қаржы 
құралдарымен (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) операциялар бойынша ақпарат 
берудің жəне есеп айырысулар жасаудың халықаралық 
банкаралық жүйесі;

7) депозиттік мəміле – депозиттік аукцион шеңберінде 
Ұлттық Банк пен контрəріптес арасындағы депозитті (банк 
салымын) қабылдау туралы мəміле;

8) дисконтталған баға – дисконттау мөлшерлемесін 
есептегенде номиналдық құннан төмен баға;

9) дисконттау мөлшерлемесі – Ұлттық Банк өткізетін 
аукционда бағалы қағаздың бағасын жəне көлемін есептеу 
үшін пайдаланылатын пайыздық мөлшерлеме;

10) инвестор – бастапқы агенттің клиенті;
11) кесімді баға – бастапқы агенттердің өтінімдерін 

қанағаттандыру аяқталатын баға; 
12) кесімді мөлшерлеме – өтінімдерді қанағаттандыру 

аяқталатын ең төменгі (бағалы қағаздарды кері сата 
отырып сатып алу аукционы үшін) не ең жоғарғы (бағалы 
қағаздарды кері сатып ала отырып сату аукционы, Ұлттық 
Банктің қысқа мерзімді ноттарының аукционы жəне 
депозиттік аукцион үшін) пайыздық мөлшерлеме;

13) кірістілік мөлшерлемесі – кері сату (сатып алу) 
бағасын (екінші мəміле бағасын) жəне кері сату (сатып 
алу) мəмілесінің сомасын есептеу үшін пайдалынатын, 
жасалатын сатып алу (сату) жəне кері сату (сатып алу) 
мəмілелерінің өлшемі;

14) контрəріптес – депозиттік аукционға қатысушы, оған 
екінші деңгейдегі банк, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры, Қазақстан Республикасының Ұлттық пошта опера-
торы, Ұлттық Банкпен брокерлік қызмет көрсету туралы 
шарт жасасқан заңды тұлға, активтері Ұлттық Банктің 
сенімгерлік басқаруындағы клиент жатады;

15) ломбардтық тізім – Ұлттық Банктің бағалы қағаздарды 
кері сата отырып сатып алу аукционында жəне бағалы 
қағаздарды кері сатып ала отырып сату аукционында са-
тып алуына (сатуына) рұқсат етілген бағалы қағаздардың 
тізбесі. Ломбардтық тізімге енгізілген бағалы қағаздар мы-
надай талаптарға сəйкес келеді:
шығарылым Қазақстан Республикасы қор биржасының 

(бұдан əрі – қор биржасы) сауда-саттығында айналысқа 
жіберілген;
Ұлттық Банктің бағалы қағаздарды кері сату (сатып алу) 

күнінен бастап олар өтелгенге дейін кемінде жеті жұмыс 
күні қалған;
бағалы қағаздардың меншік иесінің міндеттемелері бо-

йынша бағалы қағаздарға меншік құқығы тоқтатылмаған, 
бағалы қағаздардың меншік құқығына шектеу салынбаған 
жəне өндіріп алынбаған. Ломбардтық тізім Ұлттық 
Банктің консультативтік-кеңесші органы – Ұлттық Банктің 
ақша-кредит саясаты жөніндегі техникалық комитеттің 
ұсынымдары негізінде Ұлттық Банк Төрағасының 
бұйрығымен бекітіледі;

16) орташа алынған дисконтталған баға – кесімді баға 
бойынша аукционда қалыптасқан Ұлттық Банктің қысқа-
мерзімді ноттарының жалпы көлеміне қарай алынған ор-
таша дисконтталған баға;

17) орташа алынған мөлшерлеме – кесімді мөл-
шер   леме бойынша аукционда қалыптасқан, аукцион-
ға қатысушылардың (бастапқы агенттердің, контрəріп-
тестердің) қанағаттандырылған немесе ішінара қанағат-
тандырылған өтінімдерінің жалпы көлеміне қарай орташа 
алынған пайыздық мөлшерлеме;

18) пайыздық мөлшерлеме – аукционға қатысушыға 
(контрəріптеске) төленетін, пайыздық көрсеткішпен 
көрсетілген сома;

19) уəкілетті бөлімше – Ұлттық Банктің монетарлық опе-
рациялар бөлімшесі;

20) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын мерзімінен 
бұрын өтеу – Ұлттық Банктің бағалы қағаздардың қайта-
лама нарығында қысқа мерзімді ноттарды өтеу мерзімі 
аяқталғанға дейін бастапқы агентпен алдын ала келісілген 
өтеу күні, саны жəне бағасы бойынша толық немесе 
ішінара айналыстан алуы;

21) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын сатып 
алу – Ұлттық Банктің бағалы қағаздардың қайталама 
нарығында Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын өтеу 
мерзімі өткенге дейін бастапқы агентпен Ұлттық Банктің 
қысқа мерзімді ноттарын сатып алу күні, саны жəне бағасы 
бойынша олардың одан əрі айналыста болу мүмкіндігімен 
алдын ала келісілген сатып алуы;

22) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын үстеме 
орналастыруға өтінім – Ұлттық Банктің бұрын шығарылған 

айналыстағы қысқа мерзімді ноттарына қосымша орна-
ластырылған аукциондағы Ұлттық Банктің қысқа мерзімді 
ноттары эмиссиясының кезеңі;

23) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын үстеме ор-
наластыру талаптары – Ұлттық Банктің қысқа мерзімді нот-
тарын үстеме орналастырудың, ақша-кредит саясатының 
мақсаттарына сəйкес Ұлттық Банк айқындайтын жəне 
жариялайтын жəне үстеме орналастыру күнінен, айна-
лыста болу мерзімінен, өтеу күнінен, үстеме орналасты-
ру көлемінен, өтінімді қанағаттандыру талаптарынан, ақы 
төлеу күнінен, үстеме орналастыру нысанынан тұратын 
талаптар; 

24) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын шығару 
жəне орналастыру талаптары – ақша-кредит саясатының 
мақсаттарына сəйкес Ұлттық Банк айқындайтын жəне 
жариялайтын жəне орналастыру күні, айналысқа шығару 
мерзімі, өтеу күні, орналастыру көлемі, өтінімдерді 
қанағаттандыру талаптары, төлем жасау күні, орналасты-
ру нысаны кіретін Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттарын 
шығарудың жəне орналастырудың талаптары;

25) eTransfer.kz электрондық құжаттар алмасу жүйесі 
– берілетін деректерді қорғаудың криптографиялық 
құралдарын көздейтін жəне олардың кепілдікпен жет-
кізілуін қамтамасыз ететін қор биржасы мен оның мүше-
лері арасындағы электрондық құжат айналымының 
мамандандырылған жүйесі.

2-тарау. Ұлттық Банк ақша-кредит саясаты 
шеңберінде аукциондар өткізу кезінде шарттар мен 

келісімдер жасау 

4. Ақша-кредит саясаты шеңберінде аукциондар жүргізу 
кезінде Ұлттық Банк мынадай шарттардың жəне (немесе) 
келісімдердің біреуін:

1) бағалы қағаздарды кері сата (сатып ала) отырып 
сатып алу (сату) аукционының қатысушысымен аукцион 
нəтижелері бойынша бағалы қағаздарды кері сата (са-
тып ала) отырып сатып алу (сату) мəмілелерін жасауға 
қосылу шартын (бұдан əрі – аукцион шеңберінде Бағалы 
қағаздармен мəмілелер жасау туралы шарт);

2) бастапқы агентпен Ұлттық Банктің қысқа мерзімді 
ноттарымен операцияларды жасауға қосылу шартын 
(бұдан əрі – қысқамерзімді ноттармен операциялар жа-
сау туралы шарт);

3) контрəріптеспен депозиттер (банктік салымдар) 
қабылдау туралы жəне жинақ шотын ашу жəне жүргізу 
туралы келісімді жасайды.

5. Аукцион шеңберінде Бағалы қағаздармен мəмілелер 
жасау туралы шартты жəне (немесе) Қысқа мерзімді 
ноттармен операциялар жасау туралы шартты жасау 
үшін аукционның əлеуетті қатысушысы немесе əлеуетті 
бастапқы агент, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорын, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық пошта операто-
рын, Ұлттық Банкпен брокерлік қызмет көрсету туралы 
шарт жасасқан заңды тұлғаны, активтері Ұлттық Банктің 
сенімгерлік басқаруындағы клиентті қоспағанда, Ұлттық 
Банкке мынадай құжаттарды ұсынады:

1) бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (не-
месе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға Ұлттық Банк 
берген лицензиясының болуын көрсете отырып, қағаз 
тасымалдағышта не ҚААТЖ арқылы электрондық түрдегі 
еркін нысанда берген, аукционның əлеуетті қатысу шы-
сының немесе əлеуетті бастапқы агенттің уəкілетті адамы 
қол қойған өтінішті;

2) орталық депозитарийде жеке шоттың болуын рас-
тайтын орталық депозитарийдің құжаты.
Ұлттық Банктің жəне екінші деңгейдегі банктің арасын-

да Аукцион шеңберінде бағалы қағаздармен мəмілелер 
жасау туралы қолданыстағы шарт болған кезде екінші 
деңгейдегі банктің осы тармақтың бірінші бөлігінде 
көзделген құжаттарды Ұлттық Банкке ұсынбай-ақ Қысқа 
мерзімді ноттармен операциялар жасау туралы шарт 
жасауға рұқсат етіледі. 
Ұлттық Банктің жəне екінші деңгейдегі банктің арасын-

да Қысқа мерзімді ноттармен операциялар жасау туралы 
қолданыстағы шарт болған кезде екінші деңгейдегі банктің 
осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген құжаттарды 
Ұлттық Банкке ұсынбай-ақ Аукцион шеңберінде Бағалы 
қағаздармен мəмілелер жасау туралы шарт жасауға 
рұқсат етіледі. 

6. Ұлттық Банк аукционның əлеуетті қатысушысының 
немесе əлеуетті бастапқы агенттің өтінімін Қағидалардың 
5-тармағының бірінші бөлігінде көзделген құжаттар 
Ұлттық Банкке түскен күннен бастап он жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімде қарайды, Аукцион шеңберінде 
бағалы қағаздармен мəмілелер жасау туралы шартқа 
жəне (немесе) Қысқа мерзімді ноттармен операциялар 
жасау туралы шартқа қосылу туралы хабарламаны не 
себептерін көрсете отырып негізделген бас тартуды қағаз 
тасымалдағышта не ҚААТЖ бойынша электрондық түрде 
жібереді.

7. Депозиттер (банктік салымдар) қабылдау тура-
лы жəне жинақ шотын ашу жəне жүргізу туралы келісім 
депозиттік аукционға қатысу үшін Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13223 бо-
лып тіркелген «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі дилерлік қызметінің қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 28 қаңтардағы № 23 қаулысына (бұдан 
əрі – Дилерлік қызметтің қағидалары) сəйкес əлеуетті 
контрəріптеспен жасалады.

3-тарау. Бағалы қағаздарды кері сата отырып сатып 
алу аукционын өткізу

8. Мынадай талаптарға сəйкес келетін аукционға бағалы 
қағаздарды кері сата отырып сатып алу аукционына 
қатысуға рұқсат етіледі:

1) аукционға қатысу күні алдындағы қатарынан күнтіз-
белік үш ай ішінде екі жəне одан көп рет ең төменгі 
резервтік талаптардың нормативтерін бұзбауы. Көрсетіл-
ген талап аукционға қатысушы 2014 жылғы 5 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексінің (бұдан əрі - Əкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекс) 213-бабының бесінші бөлігінде көзделген 
əкімшілік құқық бұзушылық үшін салынған əкімшілік 
айыппұл төлеген күнге дейін қолданылады;

2) пруденциалдық нормативтердің соңғы есепті күнге 
бұзылмауы;

3) Ұлттық Банкпен жасалған корреспонденттік шот 
шартында аукционға қатысушы Ұлттық Банк алдын-
дағы міндеттемелерін орындамаған жағдайда оның 
корреспонденттік шотынан оның келісімінсіз ақша алуға 
Ұлттық Банктің құқығы көзделетін талаптың болуы;

4) Аукцион шеңберінде бағалы қағаздармен мəмілелер 
жасау туралы қолданыстағы шарттың болуы;

5) Ұлттық Банк берген қарыздар бойынша негізгі борыш-
ты жəне (немесе) сыйақыны төлеу бойынша берешектің 
болмауы.

9. Аукционға қатысушы Қағидалардың 8-тармағында 
көзделген бір немесе бірнеше талаптарға сəйкес болмаған 
жағдайда Ұлттық Банк аукционға қатысушыны бағалы 
қағаздарды кері сата отырып сатып алу аукционына 
қатыстырмайды.

10. Бағалы қағаздарды кері сатып ала отырып сату 
аукционының объектісі Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес 
бағалы қағаздарды кері сату бағасын есептеуге арналған 
формула бойынша бағалы қағаздың кері сату бағасын 
айқындайтын кірістілік мөлшерлемесі болып табылады.

11. Уəкілетті бөлімше аукционға қатысушының 
Қағидалардың 8-тармағында көзделген талаптарға 
сəйкестігін Ұлттық Банктің мынадай бөлімшелері ұсынған 
ақпарат негізінде айқындайды: 

1) Ұлттық Банктің зерттеулер жəне статистика бөлімшесі 
– Қағидалардың 8-тармағының 1) тармақшасы бойынша;

2) Ұлттық Банктің банктерді қадағалау бөлімшесі – 
Қағидалардың 8-тарма ғы ның 2) тармақшасы бойынша;

3) Ұлттық Банктің монетарлық операцияларды есеп-
ке алу бөлімшесі – Қағидалардың 8-тармағының 3) тар-
мақшасы бойынша.

12. Бағалы қағаздарды кері сатумен сатып алу 
бойын ша аукционға валюта кодын, аукцион өткізу күнін 
жəне өтімділікті алу мерзімін көрсете отырып бірегей 
сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – бағалы қағаздарды кері 


