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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСІНІҢ НОРМАТИВТІК 

ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 15 ақпан             №1             Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
42-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы

Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесi, құрамында 
Төраға Қ.Ə. Мəми, Кеңес мүшелерi А.Қ. Дауылбаев, В.А. Малиновский, 
И.Д. Меркель, Р.Ж. Мұқашев, Ə.А. Темірбеков жəне У. Шапак,

Қазақстан Республикасы Үкіметінің өкілі – Қазақстан Республика-
сының Əділет министрі М.Б. Бекетаевтың, 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының өкілі – Консти-
туция лық заңнама, сот жүйесі жəне құқық қорғау органдары комите-
тінің төрағасы Г.В. Кимнің,

Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісінің өкілі – Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мəжілісінің депутаты А.Н. Жаилғанованың,

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының өкілі – Қазақстан 
Республикасы Жоғарғы Сотының судьясы Н.О. Сисенованың,

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының өкілі – Қазақстан 
Республикасы Бас Прокурорының орынбасары М.М. Ахметжановтың,

Қазақстан Республикасы Президенті Əкімшілігінің Мемлекеттік 
құқық бөлімінің меңгерушісі Д.В. Вагаповтың қатысуымен

өзінің ашық отырысында Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ə. Назарбаевтың Қазақстан Республикасы Конституциясының 
42-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру туралы өтінішін қарады.

Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің мүшесі 
В.А. Малиновскийдің хабарламасын, отырысқа қатысушылардың, 
сарапшылар – С.К. Амандықованың жəне С.Ф. Ударцевтің сөйлеген 
сөздерін тыңдап, сарапшы – Е.Қ. Көбеевтің қорытындысымен 
танысып; конституциялық іс жүргізудің басқа да материалдарын 
зерделеп, жекелеген шет елдердің заңнамасы мен практикасын 
талдап, Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесі

анықтады:
Қазақстан Республикасының Конституциялық Кеңесiне 2019 жылғы 

1 ақпанда Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Респуб-
ликасы Конституциясы 42-бабының 3-тармағын ресми түсіндіру 
туралы өтініші келiп түстi. Өтініште мынадай сұрақ қойылған:

«Қазақстан Республикасы Конституциясының 42-бабының 3-тар-
мағында белгіленген Қазақстан Республикасы Президентінің өкілет-
тігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің тізбесі толық болып 
табылады ма?».

Негізгі Заңның нормаларын өтініш нысанасына қатысты талдап, 
Конституциялық Кеңес мынаны негізге алады.

1. Конституцияға сəйкес, Қазақстан Республикасының Президенті 
- мемлекеттің басшысы, мемлекеттің ішкі жəне сыртқы саясатының 
негізгі бағыттарын айқындайтын ең жоғары лауазымды тұлға. Халық 
пен мемлекеттік билік бірлігінің, Конституцияның мызғымастығының, 
адам жəне азамат құқықтары мен бостандықтарының нышаны əрі 
кепілі ретінде Республика Президенті мемлекеттік биліктің барлық 
тармағының келісіп жұмыс істеуін жəне өкімет органдарының халық 
алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді (Негізгі Заңның 40-
бабы).

Жалпыға бірдей сайлау арқылы жоғарғы билік берілген халықтың 
бірден-бір дербестендірілген жоғары өкілі бола отырып, Мемлекет 
басшысы егемендікті, мемлекеттің тəуелсіздігін қорғау, Республика 
қызметінің түбегейлі принциптерін өмірге енгізу, Негізгі Заңда 
бекітілген мақсаттарға қол жеткізу жəне құндылықтарды іске асыру 
бойынша шаралар қабылдайды (Конституциялық Кеңестің 2015 
жылғы 24 ақпандағы № 2, 2017 жылғы 9 наурыздағы № 1 нормативтік 
қаулылары жəне басқалары).

Конституцияда Республика Президентіне ешкімнің тиіспеуі, 
оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздері жəне Мемлекет 
басшысының Қазақстан халқының мүдделері үшін өзіне жүктелген 
функцияларды үздіксіз жəне тиісінше жүзеге асыруын қамтамасыз 
ететін басқа да кепілдіктер бекітілген.

Конституцияның 42-бабының 3-тармағына сəйкес, Республика 
Президентінің өкілеттігі жаңадан сайланған Республика Президенті 
қызметіне кіріскен кезден бастап, сондай-ақ Президент қызметінен 
мерзімінен бұрын босатылған немесе кетірілген не ол қайтыс болған 
жағдайда тоқтатылады.

Бұл конституциялық нормада Республика Президентінің өкілеттігін 
тоқтату, оның ішінде ол сайланған мерзім аяқталғанға дейін тоқтату, 
жағдайлары (негіздері) көзделген.

Жалпы алғанда, Конституцияның 42-бабы 3-тармағының маз-
мұны бойынша Президент өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату 
мемлекетке басшылық етуге халық берген ең жоғары лауазымды 
тұлға мандатының мерзімінен бұрын жойылуына əкеп соғатын 
ерекше сипаттағы жекелеген мəн-жайлар туындауының салдары 
болып табылады.

Конституцияның 41-бабының 3-1-тармағында айқындалған 
тəртіппен кезектен тыс президенттік сайлау өткізілген жағдайда 
жаңадан сайланған Республика Президентінің қызметіне кірісуі 
Республика Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға 
негіз болып табылады.

Науқастануына орай өзінің міндеттерін жүзеге асыруға қабілет-
сіздігі дендеген жағдай Мемлекет басшысының лауазымнан 
мерзімінен бұрын босатылуына негіз болады. Бұл Республика 
Президентінің өкілеттіктерін тиісінше орындауға кедергі келтіретін 
ағза функцияларының тұрақты жəне қайтымсыз бұзылуының орын 
алуын білдіреді. Аталған мəн-жайды анықтау рəсімі жəне осы негіз 
бойынша президенттік өкілеттіктерді тоқтату тəртібі Конституцияның 
47-бабының 1-тармағында бекітілген.

Республика Президентін қызметінен кетіру тек мемлекетке 
опасыздық жасағаны анықталған кезде ғана іске асырылады жəне 
Мемлекет басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға 
əкеп соғатын негіз болып есептеледі. Айып тағу, оның тексерілуін 
ұйымдастыру жəне түпкілікті шешім қабылдау тəртібі Негізгі Заңның 
47-бабының 2-тармағында регламенттелген. 

Адамның қайтыс болуы сияқты мəн-жай объективті сипатқа 
ие жəне Республика Президентінің өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатудың табиғи негізі болып табылады, өйткені бұндайда 
Конституцияның 13-бабының 1-тармағында көзделген адамның 
Қазақстан Республикасының азаматы ретіндегі жалпы құқық 
субъектілігі тоқтатылады. 

Республика Президентін науқастануына байланысты лауазымынан 
мерзімінен бұрын босату жəне оны қызметінен кетіру мемлекеттік 
биліктің бірлігі мен бөлінуі қағидаты, тежемелік əрі тепе-теңдік 
тетігі шеңберінде оның еркінен тыс ең жоғары лауазымды тұл-
ғаға қолданылатын мəжбүрлі күштеп ықпал ету шаралары 
болып табылады. Тиісінше, бұл ерекше тетіктерді биліктің басқа 
тармақ  тарының теріс пайдалануынан кепілдік ретінде осы екі 
жағдайда да 47-баптың 1 жəне 2-тармақтарында белгіленген 
конституциялық рəсімдердің сақталғаны туралы Конституциялық 
Кеңес қорытындысының болуы көзделген. 

Конституциялық Кеңес Республика Конституциясының 42-бабының 
3-тармағында Қазақстан Республикасы Президентінің өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің толық тізбесі қамтылмаған деп 
пайымдайды. Атап айтқанда, бұл нормада Мемлекет басшысының 
өкілеттігін оның жеке ерік білдіруі негізінде, мысалы, жеке жəне өзге 
де сипаттағы себептерге байланысты отставкаға шығу нысанында, 
мерзімінен бұрын тоқтату тікелей көзделмеген жəне оған тыйым да 
салынбаған. Аталған негіз осы нормада пайдаланылған «сондай-ақ 
Президент қызметінен мерзімінен бұрын босатылған... жағдайда...» 
деген кең мағынаға ие сөз тіркесінің мазмұнымен қамтылады. 

Конституциялық Кеңес Мемлекет басшысының жеке негіздер 
бойынша өз өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату құқығы (отставкаға 
шығу құқығы) президенттік басқару нысанының жəне Қазақстан 
Республикасы Президентінің конституциялық мəртебесінің ажырамас 
элементі болып табылады деп есептейді. Ерік білдіру еркіндігі адам 
əрі Қазақстан азаматы ретінде Республика Президентіне тəн жəне 
Конституцияның 13-бабы 1-тармағының, 24-бабы 1-тармағының 
мазмұнынан жəне өзге де нормаларынан туындайды. Аталған 
тұжырымды Кеңес отырысына қатысқан барлық мемлекеттік 
органдардың өкілдері мен сарапшылар қолдады.

2. Қазақстан Республикасының Конституциясында жəне оның 
негізінде қабылданған заңдарда мемлекеттік органдардың не 
олардың қызметшілерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатудың 
алуан түрлері бекітілген.

Мəселен, Негізгі Заңның 52-бабының 5-тармағында «Парламент 
депутатының өкілеттігі орнынан түскен, ол қайтыс болған, соттың 
заңды күшіне енген шешімі бойынша депутат іс-əрекетке қабілетсіз, 
қайтыс болған немесе хабарсыз кеткен деп танылған жағдайларда 
жəне Конституция мен конституциялық заңда көзделген өзге 
де жағдайларда тоқтатылады» деп белгіленген. Аталған бапта 
Парламент депутаттары мен Мəжіліс депутаттарының мандатын 
мерзімінен бұрын тоқтатудың басқа да негіздері айқындалған.

Конституцияның 58-бабының 2-тармағына сəйкес, Парламент 
Палаталарының төрағалары қызметтен кері шақырылып алынуы 
мүмкін, сондай-ақ олар өз еркімен орнынан түсуге хақылы.

Конституцияда Үкімет пен оның мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен 
бұрын, оның ішінде орнынан түсу нысанында, тоқтату бойынша 
қатынастар неғұрлым толық реттелген (68-баптың 1-тармағы, 70-бап).

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының 
мəртебесі туралы» 2000 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Конституциялық заңында төрағаның, сот алқасы 
төрағасының жəне судьяның өкілеттігін тоқтату негіздерінің қатарында 
судьяның орнынан түсуі көзделген (34-баптың 1-тармағының 
1) тармақшасы). Бұл ретте мiнсiз беделi, кемiнде жиырма жыл 
судьялық жұмыс өтiлi бар судьяның судья атағын, судьялар 
қоғамдастығына жататынын, жеке басына тиiспеушiлiк кепiлдiгiн жəне 
өзге де материалдық жəне əлеуметтiк кепiлдiктерiн сақтай отырып, 
лауазымынан құрметпен кету нысанында судья өкiлеттiктерінің 
тоқтатылуы отставка болып табылады (35-баптың 1-тармағы). 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» 2015 
жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес, 
мемлекеттік қызмет отставкаға шыққан жағдайда тоқтатылуы мүмкін. 
Бұл Заңда мемлекеттiк саяси қызметшiнiң жазбаша өтініші негiзiнде 
жүзеге асырылатын оның тиiстi мемлекеттiк лауазымдағы мiндеттерiн 
атқаруды тоқтатуы отставка деп түсініледі (60-баптың 1-тармағы).

Конституциялық Кеңестің пікірі бойынша, Конституцияда жəне 
заңдарда мемлекеттік органдардың не лауазымды тұлғалардың 
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің тізбесін, рəсімдері 
мен құқықтық салдарын бекіту олардың мақсатына, функцияларына, 
өкілеттіктеріне жəне қызметін ұйымдастыруға байланысты болады. 
Ол мемлекеттік-билік субъектісіне оның тиісінше емес қызметі үшін 
конституциялық-құқықтық санкция ретінде қолданылуы мүмкін, 
не жауапкершілікке тартумен тікелей байланысы жоқ, тіпті бұл өз 
өкілеттігін тоқтатқан жария билік иесінің еңбегін құрметтеудің нысаны 
болуы ықтимал.

3. Мемлекет басшыларының отставкаға шығу институты, оның 
негіздері, жүзеге асырылу тəртібі, заңдық салдары жəне одан əрі 
қолданылатын рəсімдер бірқатар шет елдердің конституцияларында 
əртүрлі көлемде қарастырылады. Ұлттық ерекшеліктерді негізге 
ала отырып, бір жағдайларда президенттің отставкаға шығу туралы 
өтінішінің парламент арқылы қаралуы, оны депутаттық корпустың 
талқылауы мен шешім қабылдауы көзделсе, басқа жағдайларда 
мемлекет басшысының мəлімдемесін халыққа жария ету жеткілікті. 
Мемлекеттік органдардың кейінгі іс-қимылдары да əртүрлі болып 
келеді.

Конституциялық Кеңес 42-баптың 3-тармағының мазмұнын 
Республика Конституциясының 47 жəне 48-баптарының норма-
ларымен жəне басқа да ережелерімен ажыратпай бірге ғылыми-
практикалық талдаудан өткізіп, сондай-ақ Қазақстанның Негізгі 
Заңының дəйекті түрде реформалану үрдісін жəне шетелдік 
тəжірибені ескере отырып, Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
Конституциясында қабылданған Мемлекет басшысының өкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату институтын бекітудің тəсілі (тежемелік əрі 
тепе-теңдік тетігі шеңберінде жəне жеке ерік білдіруіне байланысты) 
Республика Президентінің отставкаға шығу құқығын пайдалануын 
қоса алғанда, Конституцияның 42-бабының 3-тармағында көзделген 
кез келген негіз туындаған жағдайда жоғарғы биліктің тиісінше жұмыс 
істеуін қамтамасыз етеді деп пайымдайды.

Баяндалғанның негізінде, Қазақстан Республикасы Конститу-
циясының 72-бабы 1-тармағының 4) тармақшасын, «Қазақстан 
Республикасының Конституциялық Кеңесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Конституциялық заңының 17-бабы 3-тармағының 1) 
тармақшасын, 31-33, 37-баптарын жəне 41-бабы 1-тармағының 2) 
тармақшасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Кеңесі

қаулы етеді:
1. Қазақстан Республикасы Конституциясының 42-бабының 

3-тар мағында белгіленген Қазақстан Республикасы Президентінің 
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негіздерінің тізбесі толық емес. 

2. Қазақстан Республикасы Президентінің конституциялық 
мəртебесінен оның өз еркін білдіруіне сəйкес өкілеттігін тоқтату құқығы 
туындайды. Ол Мемлекет басшысының өкілеттігін мерзімінен бұрын 
тоқтатуға дербес негіз болып табылады.

3. Қазақстан Республикасы Конституциясының 74-бабының 
3-тармағына сəйкес, нормативтік қаулы қабылданған күнінен бастап 
күшіне енеді, Республиканың бүкіл аумағында жалпыға бірдей 
міндетті, түпкілікті болып табылады жəне шағымдануға жатпайды.

4. Осы нормативтік қаулы республикалық ресми басылымдарда 
қазақ жəне орыс тілдерінде жариялансын.

Қазақстан Республикасы
Конституциялық Кеңесінің Төрағасы Қ.Ə.МƏМИ 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 29 қараша        №01-01/79       Астана қаласы

 Қазақстан Республикасы Дін істері және 
азаматтық қоғам министрінің «Қазақстан 

Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам 
министрлігінің қызметтік куәлігін беру 
қағидаларын және оның сипаттамасын

 бекіту туралы» 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 
және «Қазақстан Республикасы Дін істері және 
азаматтық қоғам министрлігінің «Б» корпусы 

мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін бағалау әдістемесін бекіту туралы» 

2018 жылғы 12 наурыздағы 
№ 22 бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан 
əрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Жарлығына сəйкес 
келтіру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

1. «Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министр-
лігінің қызметтік куəлігін беру қағидаларын жəне оның сипаттамасын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрінің 2017 жылғы 23 ақпандағы № 18 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14913 болып тіркелген, 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде 2017 жылғы 30 наурызда жарияланған) мынадай өзгеріс 
енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің қызметтік 

куəлігін беру қағидаларын жəне оның сипаттамасын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Қоғамдық 

даму министрлігінің қызметтік куəлігін беру қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Қоғамдық 

даму министрлігі қызметтік куəлігінің сипаттамасы бекітілсін.»;
осы бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Дін істері жəне 

азаматтық қоғам министрлігінің қызметтік куəлігін беру қағидаларында 
(бұдан əрі - Қағидалар): 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің қызметтік 

куəлігін беру қағидалары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің қызметтік 

куəлікті беру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы 
Қоғамдық даму министрлігінің (бұдан əрі – Министрлік) қызметтік куəлікті 
беру тəртібін белгілейді.»;

көрсетілген Қағидаларға қосымша, Қазақстан Республикасы Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрлігі мемлекеттік қызметшілерінің қызметтік 
куəлігін беруді есепке алу журнал нысаны осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын.

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрлігі қызметтік куəлігінің сипаттамасында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі қызметтік 

куəлігінің сипаттамасы»;
 3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қызметтік куəліктің ішкі жағында ақ түсті фонда жасырын түрдегі 

күн жəне шеңбер ішіндегі қалықтаған қыранды қолдана отырып, көк түсті 
қорғаныш тангир бейнеленген. 

Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің (бұдан əрі 
- Министрлік) қызметтік куəлігінде жоғарғы бөлігінде «ҚАЗАҚСТАН 
Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Ң  Қ О Ғ А М Д Ы Қ  Д А М У  М И Н И С Т Р Л І Г І » , 
«МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН» деген жазу орналастырылған.

Министрліктің комитеттерінің қызметтік куəлігінде қосымша жолда 
«ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ КОМИТЕТІ», «КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОГЛАСИЯ», «АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМ ІСТЕРІ КОМИТЕТІ», «КОМИТЕТ ПО 
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА», «ЖАСТАР ЖƏНЕ ОТБАСЫ ІСТЕРІ 
КОМИТЕТІ», «КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СЕМЬИ.» деген жазу 
орналастырылған.

 2. «Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін істері жəне 
азаматтық қоғам министрінің 2018 жылғы 12 наурыздағы № 22 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16640 бо-
лып тіркелген, Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде 2018 жылғы 29 наурызда жарияланған) мы-
надай өзгеріс енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
 «Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің «Б» корпу-

сы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесін 
бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса берілген Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министр-

лігі «Б» корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалау əдістемесі бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасы Дін істері 
жəне азаматтық қоғам министрлігінің «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің «Б» корпу-

сы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің «Б» 

корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін бағалау əдістемесі 
(бұдан əрі - Əдістеме) «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 
33-бабының 5-тармағына жəне «Мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің 
қызметін бағалаудың кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі төрағасының 2018 жылғы 16 қаңтардағы № 13 бұйрығымен 
бекітілген «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік қызметшілерінің қызметін 
бағалаудың үлгілік əдістемесіне (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16299 болып тіркелген) сəйкес əзірленді 
жəне Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің (бұдан əрі 
– Министрлік), Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі 
Қоғамдық келісім комитетінің, Қазақстан Республикасының Қоғамдық 
даму министрлігі Азаматтық қоғам істер комитетінің жəне Қазақстан 
Республикасының Қоғамдық даму министрлігі Жастар жəне отбасы істері 
комитетінің (бұдан əрі – Комитеттер) «Б» корпусы мемлекеттік əкімшілік 
қызметшілерінің (бұдан əрі – «Б» корпусының қызметшілері) қызметін 
бағалау тəртібін айқындайды.».

3. Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Персоналды 
басқару қызметі Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемле кеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмелерін 
күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республика-
сының Қоғамдық даму министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму 
министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 

Қоғамдық даму министрлігінің жауапты хатшысы М.А. Əзілхановқа 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Қоғамдық даму министрі Д.КƏЛЕТАЕВ

Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрінің
2018 жылғы 29 қарашадағы № 01-01/79 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің қызметтік 
куəлігін беру қағидаларына қосымша

нысан

Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі мемлекеттік 
қызметшілерінің қызметтік куəлігін беруді есепке алу журналы

№

Ф
от

ос
ур

ет

№ р/с 
қызметтік 
куəліктің 
нөмірі

Бе
рі

лг
ен

 кү
ні Кімге берілді 

қызметкердің 
А.Т.Ə. (ол 
болған 
жағдайда) Ла

уа
зы

мы

Қызметкер-
дің алғаны 
жөнінде 
жеке қолы

Та
пс

ыр
ға

ны
 

ту
ра

лы
 б

ел
гі

Ж
ою

 ту
ра

лы
 

бе
лг

і

 Ескертпе: Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігі 
мемлекеттік қызметшілерінің қызметтік куəлігін беруді есепке алу журналы 
тігіліп, нөмірленіп жəне тиісті кадр қызметі басшысының қолымен жəне 
мөрімен расталады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 5 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17859 болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 29 қараша      №01-01/82     Астана қаласы

«Діни саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер регламенттерін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрінің міндетін атқарушының

2015 жылғы 22 мамырдағы № 190 бұйрығына 
өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан əрі 
жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. «Діни саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламент-
терін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 22 мамырдағы № 190 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11290 болып тіркелген, 2015 жылдың 14 шілдедегі «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

регламенттерін бекіту туралы»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Дінтану сараптамасын жүргізу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:
1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Дінтану сараптамасын жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

(бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Нормативтік құқықтық 
актілер тізілімінде № 11183 болып тіркелген, «Діни қызмет саласында 
мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 2015 жылғы 23 
сəуірдегі № 147 бұйрығымен бекітілген «Дінтану сараптамасын жүргізу» 
мемлекеттік қызмет Стандартына (бұдан əрі – Стандарт) сəйкес Қазақстан 
Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін 
беру көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесімен жүзеге асырылады.»;

13-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін рəсімдердің 

(іс-қимылдардың) реттілігінің, көрсетілетін қызметті берушінің құрылымдық 
бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл жасасуының толық си-
паттамасы, сондай-ақ мемлекеттік қызметті көрсету үдерісі кезінде өзге 
көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл жасау тəртібінің си-
паттамасы осы регламентке 2-қосымшаға «Дінтану сараптамасын жүргізу» 
мемлекеттік қызметті көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында 
көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне қажетті құжаттар, 
оларды толтыру үлгілері туралы толық ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығы Қазақстан 
Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің www.qogam.gov.kz интернет-
ресурсында орналасқан.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы аумағындағы 
шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентінде:

1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

«1. «Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң 
қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі - мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет) Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 11183 
болып тіркелген, «Діни қызмет саласында мемлекеттік қызмет көрсету 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 147 бұйрығымен бекітілген 
«Қазақстан Республикасы аумағындағы шетелдiк дiни бiрлестiктердiң 
қызметiн келiсу» мемлекеттік қызмет Стандартына (бұдан əрі – Стандарт) 
сəйкес Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Қоғамдық 
келісім комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпо-
рация) арқылы жүзеге асырылады.»;

12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рəсімдерінің (іс-
қимылдарының), өзара іс-қимыл жасасуы дəйектілігінің нақты сипаттамасы, 
сондай-ақ, мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік корпора-
циямен өзара іс-қимыл жасасу тəртібінің сипаттамасы осы регламентке 
3 жəне 4 - қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы аумағындағы 
шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. 
Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне қажетті құжаттар, оларды толтыру 
үлгілері туралы толық ақпарат, сондай-ақ, мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы Қазақстан Республикасы Қоғамдық 
даму министрлігінің www.qogam.gov.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шетелдiк дiни орталықтардың 
Қазақстан Республикасындағы дiни бiрлестiктерінің басшыларын 
тағайындауын келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентінде:

1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
 «1. «Шетелдiк дiни орталықтардың Қазақстан Республикасындағы 

дiни бiрлестiктерінің басшыларын тағайындауын келісу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметін (бұдан əрі - мемлекеттік көрсетілетін қызмет) 
Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 11183 болып тіркелген, «Діни 
қызмет саласында мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне спорт министрінің 
2015 жылғы 23 сəуірдегі № 147 бұйрығымен бекітілген «Шетелдiк дiни 
орталықтардың Қазақстан Республикасындағы дiни бiрлестiктерінің 
басшыларын тағайындауын келісу» мемлекеттік қызмет Стандартына 
(бұдан əрі – Стандарт) сəйкес Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму 
министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпо-
рация) арқылы жүзеге асырылады».

12-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: 
«12. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті 

берушінің құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) рəсімдерінің 
(іс-қимылдарының), өзара іс-қимыл жасасуы дəйектілігінің нақты сипат-
тамасы, сондай-ақ, мемлекеттік қызмет көрсету процесінде Мемлекеттік 
корпорациямен өзара іс-қимыл жасасу тəртібінің сипаттамасы осы регла-
ментке 3 жəне 4-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасы аумағындағы 
шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет көрсетудің бизнес-процестерінің анықтамалығында көрсетіледі. 
Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне қажетті құжаттар, оларды толтыру 
үлгілері туралы толық ақпарат, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің 
бизнес-процестерінің анықтамалығы Қазақстан Республикасы Қоғамдық 
даму министрлігінің www.qogam.gov.kz интернет-ресурсында орналасқан.».

2. Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Қоғамдық 
келісім комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіпте: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде оның қағаз жəне электронды 
түрдегі көшірмелерін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялауға жəне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде ресми жарияланғаннан кейін оның көшірмелерін ресми жариялау 
үшін мерзімді баспаcөз басылымдарға жолдауды;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 
Қоғамдық даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
аталған тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Қоғамдық даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз 
етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін қоғамдық 
даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қоғамдық даму министрі Д. КƏЛЕТАЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 4 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17851 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 10 желтоқсан    №01-01/95    Астана қаласы

«Ашық деректердің интернет-порталында 
орналастырылатын ашық деректер тізбесін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін 

істері және азаматтық қоғам істері министрінің 
2017 жылғы 4 қазандағы № 137 бұйрығына 

өзгеріс енгізу туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ашық деректердің интернет-порталында орналастырылатын 

ашық деректер тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Дін 
істері жəне азаматтық қоғам істері министрінің 2017 жылғы 4 қазандағы 
№ 137 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 15936 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық акті лерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 3 қарашада 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ашық деректердің интернет-порта-
лында орналастырылатын ашық деректер тізбесі осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Əкімшілік 
департаменті Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəр-
тіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі 
көшірмесін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнкүнтізбелік он күн 
ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жолдауды;

4) осы бұйрық ресми жариялғаннан кейін Қазақстан Республикасының 
Қоғамдық даму министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Заң департаментіне 
осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 
Қоғамдық даму министрлігінің жауапты хатшысы М.А. Əзілхановқа 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қоғамдық даму министрі Д.КƏЛЕТАЕВ

Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрінің 2018 жылғы 10 желтоқсандағы № 01-01/95 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрінің 2017 жылғы 4 қазандағы №137 бұйрығымен бекітілген

Ашық деректердің интернет-порталында орналыстырылған ашық деректер тізбесі

Р/с
№

Ашық деректер жинағының
атауы Жаңарту

кезеңі
Ұсыну

мерзімі

Дереккөз (ашық дерек-
тер интернет-порталы 
АЖО арқылы немесе 

мемлекеттік органдар дың 
API жүйесі арқылы)

Жауапты құрылымдық 
бөлімше

1. Ведомстволық бағынысты 
ұйымдардың тізбесі

Қажеттілігіне қарай бір жылдың ішінде ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Персоналды басқару 
қызметі

Азаматтық қоғам істері 
комитеті

Қоғамдық келісім 
комитеті

2. Министрліктің құрылымы Қажеттілігіне қарай бір жылдың ішінде ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Персоналды басқару 
қызметі

3. Тіркелген діни бірлестіктердің, 
олардың филиалдарының тізбесі

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

4. Рухани (діни) білім беру ұйымдарының 
тізбесі 

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

5. Жастар ұйымдарының тізбесі Жыл сайын 25 ақпан ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Жастар жəне отбасы 
істері комитеті

6. Үкіметтік емес ұйымдар туралы жал-
пы ақпарат

Тоқсан сайын жəне 
қажеттілігіне қарай

есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Азаматтық қоғам істері 
комитеті

7. Қоғамдық кеңестің құрамы Тоқсан сайын жəне 
қажеттілігіне қарай

есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Талдау жəне 
стратегиялық 
жоспарлау 
департаменті

8. Жеке жəне заңды тұлғалардың 
өтiнiштерi бойынша статистикалық 
деректер

Тоқсан сайын жəне 
қажеттілігіне қарай

есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Əкімшілік департаменті

9. ҚР ҚДМ басшыларының азаматтарды 
қабылдау кестесі

Тоқсан сайын жəне 
қажеттілігіне қарай

есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Əкімшілік департаменті

10. ҚР ҚДМ мемлекеттік қызметтерінің 
тізбесі

Жыл сайын 25 ақпан ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

11. Халықтың өзекті мəселелерін 
талқылау мəселесі бойынша орталық 
мемлекеттік органдар мен жергілікті 
мемлекеттік органдар басшыларының 
азаматтық сектор өкілдерімен тұрақты 
кездесулерінің кестесі

Жартыжылдықта 
1 рет 

25 қаңтар,
25 шілде

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Азаматтық қоғам істері 
комитеті

12. Тіркелген діни бірлестіктердің, 
олардың филиалдарының саны

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

13. Миссионерлер саны Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

14. Еліміздегі діни жағдай туралы ақпарат Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

15. Дінтану сараптамасының оң 
қорытындысын алған құрылтай, 
сондай-ақ діни мазмұндағы басқа да 
құжаттардың, рухани (діни) білім беру 
бағдарламаларының, діни мазмұндағы 
ақпараттық материалдардың жəне діни 
мақсаттағы заттардың тізімі

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті
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16. Қазақстан Республикасы аумағындағы 
шетелдік діни бірлестіктердің тізбесі

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

17. Мемлекеттік жастар саясаты 
саласындағы жастар ұйымдарымен 
өзара іс-қимылды жəне ынтымастықты 
жүзеге асыру бойынша іс-шаралар

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Жастар жəне отбасы 
істері комитеті

18. Ішкі саясаттың тұрақтылығын 
нығайтуға бағытталған халықаралық, 
республикалық жəне өзгеде іс-
шаралардың, акциялар мен 
байқаулардың тізбесі

Жыл сайын 25 ақпан ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Азаматтық қоғам істері 
комитеті

19. Үкіметтік емес ұйымдардың 
дерекқорына өзінің қызметі туралы 
мəліметтерін ұсынған үкіметтік емес 
ұйымдардың тізбесі

Жыл сайын 1 маусым ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Азаматтық қоғам істері 
комитеті

20. Мемлекеттік əлеуметтік тапсыры-
сты іске асыру мониторингі жөніндегі 
ақпарат

Жыл сайын 25 ақпан ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Азаматтық қоғам істері 
комитеті

21. Үкіметтік емес ұйымдардың гранттық 
қаржыландыру жоспары

Жыл сайын 25 қаңтар ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Азаматтық қоғам істері 
комитеті

22. Үкіметтік емес ұйымдарға арналған 
сыйлықақы лауреаттарының тізімі

Жыл сайын 20 желтоқсан ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Азаматтық қоғам істері 
комитеті

23. ҚР ҚДМ бос лауазымдар туралы 
мəліметтер

Қажеттілігіне қарай бір жылдың ішінде ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Персоналды бақару 
қызметі

24. ҚР ҚДМ қызметін реттейтін нормативтік 
құқықтық актілер тізімі

Келіп түсуіне қарай бір жылдың ішінде ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Заң департаменті

25. Ғибадат үйлерінің (ғимараттарының) 
саны

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

26. Қазақстан Республикасындағы 
этномəдени бірлестіктердің тізімі 

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

27. Шетелдердегі қазақ ұлттық-мəдени 
орталықтардың тізбесі 

Тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі 
келесі айдың 5 күніне дейін

ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық келісім 
комитеті

28.  «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы 
лауреаттарының тізімі

Жыл сайын 20 желтоқсан ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Жастар жəне отбасы 
істері комитеті

29. Отбасы саясаты саласындағы қызметті 
жүзеге асыратын үкіметтік емес 
ұйымдардың тізбесі

Қажеттілігіне қарай бір жылдың ішінде ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Жастар жəне отбасы 
істері комитеті

30. Республикалық жəне өңірлік маңызы 
бар «Рухани жаңғыру» жобалық 
кеңселерінің тізімі

Қажеттілігіне қарай бір жылдың ішінде ашық деректер интернет-
порталы АЖО арқылы

Қоғамдық жаңғырту 
департаменті

Ескертпе: аббревиатурлардың толық жазылуы: API – Application Programming Interface;
АЖО –Автоматтандырылған жұмыс орны;  ҚР ҚДМ – Қазақстан Республикасының Қоғамдық даму министрлігі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 11 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне №17917 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 20 желтоқсан  №01-01/103  Астана қаласы

«Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың іске 
асырылу мониторингін жүргізу қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 

22 желтоқсандағы № 406 бұйрығының күші 
жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан 
Респуб ликасы Заңының 27-бабының 1-тармағына жəне 50-бабының                           
2-тармағына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Мемлекеттік əлеуметтік тапсырыстың іске асырылу мониторингін 
жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрінің 2015 жылғы 22 желтоқсандағы № 406 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12695 
болып тіркелген, 2016 жылғы 12 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

2. Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық 
қоғам істері комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды 
түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға 
жіберуді;

4) осы бұйрық ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы 
Қоғамдық даму министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Заң департаментіне осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларымен көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасы Қоғамдық даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қоғамдық даму министрі Д.КƏЛЕТАЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 24 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18013 болып енгізілді.

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ 
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 28 желтоқсан №01-01/117 Астана қаласы

«Діни қызмет саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі 

№ 147 бұйрығына өзгерістер  енгізу туралы

  «Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір 
мəселелері туралы» 2018 жылғы 19 маусымдағы № 702 жəне «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан əрі жетілдіру 
жөніндегі шаралар туралы» 2018 жылғы 28 маусымдағы № 707 Қазақстан 
Республикасы Президентінің жарлықтарына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. «Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне 
спорт министрінің 2015 жылғы 23 сəуірдегі № 147 бұйрығына (Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде                
№ 11183 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде                            
2015 жылғы 19 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Миссионерлік қызметті жүзеге 
асыратын тұлғаларды тіркеуді жəне қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-

ликасы Қоғамдық даму министрлігі əзірлеген.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана жəне 

Алматы, Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпо-
рация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: 
көрсетілетін қызметті берушінің: www.qogam.gov.kz; 
Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында 

орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасы аумағындағы 

шетелдiк дiни бiрлестiктердiң қызметiн келiсу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында: 

2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-

ликасы Қоғамдық даму министрлігі əзірлеген. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Қоғамдық 

даму министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммер-

циялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) 
арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: 
көрсетілетін қызметті берушінің: www.qogam.gov.kz; 
Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында 

орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шетелдiк дiни орталықтардың 

Қазақстан Республикасындағы дiни бiрлестiктерінің басшыларын тағайын-
дауын келiсу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында: 

2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2.Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Қоғамдық даму министрлігі əзірлеген. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Қоғамдық 

даму министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпо-
рация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: 
көрсетілетін қызметті берушінің: www.qogam.gov.kz; 
Мемлекеттік корпорацияның: www.gov4c.kz интернет-ресурсында 

орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Дінтану сараптамасын жүргізу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында: 
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
 «2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан 

Республикасы Қоғамдық даму министрлігі əзірлеген. 
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Қазақстан Республикасы Қоғамдық 

даму министрлігінің Қоғамдық келісім комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін 
беруді көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі жүзеге асырады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті беруші: www.qogam.gov.kz интернет-ресурсында орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Діни əдебиетті жəне діни мазмұндағы 

өзге де ақпараттық материалдарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін 
арнайы тұрақты үй-жайлардың орналасатын жерін бекіту туралы шешім 
беру» мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартында:

2 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-

ликасы Қоғамдық даму министрлігі əзірлеген.  
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана жəне 

Алматы, Шымкент қалаларының жергiлiктi атқарушы органдары (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік 
корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: 
көрсетілетін қызметті беруші: www.qogam.gov.kz; 
Мемлекеттік корпорация: www.gov4c.kz интернет-ресурсында 

орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Діни іс-шараларды өткізуге арналған 

үй-жайларды ғибадат үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде 
орналастыруға келісу туралы шешім беру» мемлекеттiк көрсетілетін 
қызмет стандартында:     

2 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-

ликасы Қоғамдық даму министрлігі əзірлеген.  
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана, Алматы 

жəне Шымкент қалаларының жергiлiктi атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік 
корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: 
көрсетілетін қызметті беруші: www.qogam.gov.kz; 
Мемлекеттік корпорация: www.gov4c.kz интернет-ресурсында 

орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ғибадат үйлерін (ғимараттарын) 

салу жəне олардың орналасатын жерін айқындау туралы шешім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

2 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-

ликасы Қоғамдық даму министрлігі əзірлеген.  
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана, Алматы 

жəне Шымкент қалаларының жергiлiктi атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпо-
рация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: 
көрсетілетін қызметті беруші: www.qogam.gov.kz; 
Мемлекеттік корпорация: www.gov4c.kz интернет-ресурсында 

орналасқан.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Үйлерді (ғимараттарды) ғибадат 

үйлері (ғимараттары) етіп қайта бейіндеу (функционалдық мақсатын 
өзгерту) туралы шешім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында:

2 жəне 3-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-

ликасы Қоғамдық даму министрлігі əзірлеген.  
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті облыстардың, Астана, Алматы 

жəне Шымкент қалаларының жергiлiктi атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік 
корпорация) арқылы жүзеге асырылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Мемлекеттік қызмет көрсетілетін жердің мекенжайлары: 

көрсетілетін қызметті беруші: www.qogam.gov.kz; 
Мемлекеттік корпорация: www.gov4c.kz интернет-ресурсында орна-

ласқан.»
2. Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің Қоғамдық 

келісім комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде оның қағаз жəне электронды түрдегі 
көшірмелерін жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми  жариялауға жəне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмелерін ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз 
басылымдарға жолдауды;

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан 
Республикасы Қоғамдық даму министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қоғамдық даму 
министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Қоғамдық даму вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Қоғамдық даму министрі Д.КƏЛЕТАЕВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 29 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18133 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан        №262           Алматы қаласы

Сақтандыру портфелін беру қағидаларын және 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын 

мәжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды 
күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын 
консервациялау немесе лицензиядан айыру 

кезінде сақтандыру портфелін берудің 
ерекшеліктерін бекіту туралы

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

1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру портфелін беру қағидалары жəне 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың 
шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде 
сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері (бұдан əрі – Қағидалар) 
бекітілсін.

2. «Сақтандыру портфелін беру қағидалары жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды 
күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру 
портфелін берудің ерекшеліктерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 303 
қаулысының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14787 болып тіркелген, 2017 жылғы 
24 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланды) күші жойылды деп танылсын.

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

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 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.

7. 2019 жылғы 1 қаңтарға дейін: 
1) тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақ мынадай редакцияда: 
«4. Заңның 37-1-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде, 5-тармағында, 

54-1-бабының 4-тармағында, 55-бабының 1-1-тармағында, 56-бабының 
3-1-тармағында, 69-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда 
сақтандыру портфелін беруге сақтанушылардың келісімін алу талап 
етілмейді.» қолданыста болатындығын белгілей отырып, Қағидалардың 
4-тармағының; 

2) тоқтатыла тұрған кезеңде осы тармақша мынадай редакцияда: 
«3) сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау ниеті ту-

ралы өтінішті (бұдан əрі – өтініш) беру сəтінде уəкілетті орган қолданған, 
қолданыстағы шектеулі ықпал ету шараларының жəне (немесе) санкция-
лардың болмауы;» қолданыста болатындығын белгілей отырып, Қағида-
лардың 12-тармағы 3) тармақшасының қолданылуы тоқтатыла тұрсын. 

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы №262 қаулысымен бекітілді

Сақтандыру портфелін беру қағидалары жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі 
заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру 

кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Сақтандыру портфелін беру қағидалары жəне сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне 
енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын 
консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін 
берудің ерекшеліктері (бұдан əрі – Қағидалар) «Сақтандыру қызметі тура-
лы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарының (бұдан əрі – сақтандыру ұйымы) сақтандыру портфелін 
берудің тəртібін, сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың 
шешімі заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру ұйымын 
консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру портфелін 
берудің тəртібі мен ерекшеліктерін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) əлеуетті сақтандырушы-алушы – сақтандыру портфелін қабылдауға 

мүдделілік танытқан сақтандыру ұйымы;
2) кепілдік беру жөніндегі ұйым – сақтандыру ұйымдарын мəжбүрлеп 

тарату кезінде сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне енгізілген 
сақтандырудың кепілдік берілген түрлері бойынша сақтанушыларға 
(сақтандырылғандарға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерін 
төлеуге кепілдік беретін ұйым;

3) сақтандыру портфелін беру – сақтандыру ұйымының, уақытша 
əкімшіліктің консервациялау кезеңінде немесе сақтандыру ұйымын 
мəжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін 
сақтандыру ұйымы өзі жасасқан сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары 
бойынша сақтандыру ұйымының міндеттемелерінен тұратын сақтандыру 
портфелін берілетін сақтандыру сыныптары бойынша лицензиясы бар 
жəне сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып 
табылатын басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына беруі;

4) сақтандырушы-алушы – сақтандыру портфелін қабылдайтын 
сақтандыру ұйымы;

5) тарату комиссиясы – сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы 
сот шешімі қабылданған жағдайда уəкiлеттi орган тағайындайтын (босата-
тын), тарату рəсiмi барысында сақтандыру ұйымының iстерiн аяқтау жəне 
оның кредиторларымен есеп айырысуды қамтамасыз ету мақсатында тара-
ту комиссиясы төрағасының тікелей басшылығымен сақтандыру ұйымының 
мүлкін жəне iстерiн басқару жөнiндегi өкiлеттiктердi жүзеге асыратын орган;

6) уақытша əкімшілік – уəкілетті орган сақтандыру ұйымын оның 
қаржылық жағдайын сауықтыру немесе сақтандыру ұйымын басқаруды 
қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыра отырып, мүліктің 
сақталуын қамтамасыз ету мақсатында сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп 
тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін сақтандыру қызметін 
жүзеге асыру құқығына берілген консервациялау немесе лицензиядан ай-
ыру кезінде тағайындайтын орган;

7) уəкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк 
реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган; 

8) уəкілетті тұлға (уəкілетті тұлғалар) – сақтандыру портфелін ішінара 
(бір немесе бірнеше сақтандыру сыныптары бойынша) немесе толық 
беру туралы шешім қабылдау құқығы бар сақтандыру ұйымының тұлғасы 
(тұлғалары). 

3. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік сақтанушының, қайта 
сақтанушының (цеденттің) келісімі болған кезде мынадай жағдайларда:

1) Заңның 37-1-бабының 1-тармағына сəйкес сақтандыру ұйымы бір 
немесе бірнеше сақтандыру сыныптары бойынша берілетін сақтандыру 
сыныбы (сыныптары) бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымына сақтандыру портфелін беру туралы шешім 
қабылдағанда;

2) Заңның 37-1-бабының 2-тармағына сəйкес сақтандыру ұйымының 
лицензиясынан жекелеген сақтандыру сыныптарын алып тастағанда;

3) Заңның 37-1-бабы 2-тармағына сəйкес қайта сақтандыру жөніндегі 
қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияны ерікті түрде қайтарғанда; 

4) Заңның 54-1-бабының 1-тармағына сəйкес консервациялағанда; 
5) Заңның 67-бабының 1-тармағына сəйкес сақтандыру ұйымы 

акционерлерінің жалпы жиналысы оны ерікті түрде тарату туралы шешім 
қабылдағанда сақтандыру портфелін беруді жүзеге асырады.

4. Заңның 37-1-бабы 3-тармағының екінші бөлігінде, 5-тармағында, 
53-5-бабының 1-тармағының 6) тармақшасында, 54-1-бабының 4-тарма-
ғында, 55-бабының 1-1-тармағында, 56-бабының 3-1-тармағында, 
69-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда сақтандыру порт-
фелін беруге сақтанушылардың келісімін алу талап етілмейді.

5. Мыналар сақтандыру портфелін беру үшін негіздер болып табылады:
1) сақтандыру ұйымы уəкілетті тұлғасының (уəкілетті тұлғаларының) бір 

немесе бірнеше сақтандыру сыныптары бойынша сақтандыру портфелін 
беру, лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптарын алып тастау, 
қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензияны ерікті 
түрде қайтару, ерікті тарату туралы шешімі; 

2) уəкілетті органның сақтандыру портфелін мəжбүрлеп беру, 
сақтандырудың жекелеген сыныптары бойынша сақтандыру ұйымын ли-
цензиядан айыру туралы шешімі; 

3) уақытша əкімшіліктің консервациялау кезіндегі, сақтандыру ұйымын 
мəжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін лицен-
зиядан айыру кезіндегі шешімі; 

4) сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің заңды 
күшіне енуі. 

6. Лицензия ерікті түрде қайтарылған, лицензиядан айырылған, 
сақтандыру ұйымы ерікті түрде немесе мəжбүрлеп таратылған кезде 
сақтандырудың барлық сыныптары (түрлері) бойынша жасалған барлық 
сақтандыру шарттары, оның ішінде қолданылу мерзімі өткен, сақтандыру 
ұйымы сақтанушылар (сақтандырылғандар, пайда алушылар) алдында 
міндеттемелер атқаратын не міндеттемелер туындау ықтималдығы бар 
сақтандыру шарттары берілуге тиіс.

7. Сақтандыру ұйымының, уақытша əкімшіліктің, тарату комиссиясының 
сақтандыру портфелін беру туралы шешімі шешім қабылдау күніндегі 
сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге 
сақтандыру ұйымының активтері жеткілікті болған жағдайда қабылданады.

Сақтандыру портфелін беру үшін сақтандыру ұйымы активтерінің 
жеткіліктілігі қабылданған міндеттемелерге сəйкес қалыптастырылған 
сақтандыру резервтерінің мөлшерлеріне қарай айқындалады.

8. Сақтандыру портфелін беру туралы шешім еркін нысанда жазбаша 
түрде ресімделеді, сақтандыру ұйымының уəкілетті тұлғасы (уəкілетті 
тұлғалары), уақытша əкімшіліктің басшысы мен мүшелері, тарату комис-
сиясы бөлімшелерінің төрағасы мен басшылары қол қояды. 

9. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы 
сақтандыру портфелін беру туралы шешім қабылданған күннен бастап 
3 (үш) жұмыс күні ішінде қабылданған шешім туралы уəкілетті органды 
хабардар етеді. 

Уəкілетті органға жіберілген сақтандыру портфелін беру туралы 
хабарламаға мыналар қоса беріледі:

сақтандыру портфелі берілетін сақтандыру сыныптарының тізбесі;
сақтандыру сыныптары (түрлері) бойынша бөлінген сақтандыру шарт-

тары бойынша берілуі болжанатын міндеттемелердің мөлшері;

олардың баланста көрсетілген құнын не бағалау құнын (бар болса) 
көрсете отырып сақтандыру портфелінің құрамында беру болжанатын 
активтер тізбесі;

орындалу мерзімдерін көрсете отырып сақтандыру портфелін беруді 
жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар тізбесі;

сақтандыру портфелін беру туралы шарттың жобасы.
10. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік сақтандырушыларды (пайда 

алушыларды) хабардар ету мақсатында Қазақстан Республикасының бүкіл 
аумағында қазақ жəне орыс тілдерінде таратылатын екі мерзімді баспасөз 
басылымында жəне сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында алдағы 
уақытта сақтандыру портфелінің берілетіні туралы хабарландыруды:

Заңның 37-1-бабының 5-тармағына сəйкес сақтандыру портфелін беру 
туралы шешім қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

Заңның 54-1-бабының 2-тармағына сəйкес сақтандыру портфелін беру 
жөнінде шешім қабылданғаны туралы уəкілетті органды хабардар еткен 
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жариялайды.

Сақтандыру ұйымы сақтандыру портфелін берген жағдайда хабарлан-
дыруда қарсылық беру тəртібі, мерзімі жəне олар келіспеген жағдайда 
олар бойынша сақтандыру шартын беруге байланысты сақтанушылардың 
қарсылықтары қабылданатын мекенжайлар көрсетіледі. 

11. Уəкілетті органның жазбаша сұратуы бойынша сақтандыру ұйымы, 
уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы түсіндірмелер жəне сақтандыру 
портфелін беруге байланысты растайтын құжаттар береді. 

2-тарау. Сақтандырушы-алушыны таңдау
12. Сақтандырушы-алушыны таңдауды: 
бір немесе бірнеше сақтандыру сыныбы бойынша сақтандыру 

портфелін берген, лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныпта-
рын алып тастаған, қайта сақтандыру бойынша лицензияны ерікті түрде 
қайтарған, ерікті түрде таратылған, сақтандырудың жекелеген сыныптары 
бойынша лицензиядан айырған, сақтандыру ұйымы сақтандыру портфелін 
мəжбүрлі түрде берген кезде - сақтандыру ұйымы;

сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды 
күшіне енгенге дейінгі кезеңде консервациялау, лицензиядан айыру кезінде 
- уақытша əкімшілік;

сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды 
күшіне енген күнінен бастап - тарату комиссиясы жүзеге асырады.

13. Сақтандырушы-алушыны таңдау мынадай өлшемшарттар бойын-
ша жүзеге асырылады:

1) уəкілетті органның сақтандыру портфеліне енгізілетін сақтандыру 
шарттары берілетін сақтандыру сыныптарын жүзеге асыруға лицензия-
сының (лицензияларының) болуы;

2) пруденциялық нормативтерді жəне өзге де сақталуы міндетті нор-
малар мен лимиттерді соңғы есепті күнде жəне алдағы уақытта болатын 
сақтандыру портфелін қабылдау ескеріле отырып 2 (екі) кейінгі жылда 
пруденциялық нормативтердің болжамды мəндерін орындау;

3) сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау ниеті ту-
ралы өтінішті (бұдан əрі – өтініш) беру сəтінде уəкілетті орган қолданған, 
қолданыстағы қадағалап ден қою шараларының жəне (немесе) 
санкциялардың болмауы;

4) сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысу. 
 14. Сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін қабылдау туралы 

ұсыныс-хатты сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы 
əлеуетті сақтандырушы-алушыға оны қарау жəне ұсыныс-хатты алған 
күннен кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей жауап ұсыну мерзімімен 
жібереді.

Ұсыныс-хатта берілетін сақтандыру шарттары бойынша міндеттеме-
лердің жəне сақтандыру ұйымы активтерінің болжамды көлемі көрсетіледі.

Ұсыныс-хатқа еркін нысанда жазылған конфиденциалдылықты сақтау 
жəне сақтандыру портфелін қабылдау мүмкіндігін қарастыруға байланысты 
алынған ақпаратты жария етпеу туралы келісім (міндеттеме) қоса беріледі. 

15. Сақтандырушылар-алушылар сақтандыру портфелін қабылдау 
туралы ұсыныс-хат алған жағдайда конфиденциалдылықты сақтау жəне 
сақтандыру портфелін қабылдау мүмкіндігін қарастыруға байланысты 
алынған ақпаратты жария етпеу туралы келісімге (міндеттемеге) қол қояды 
жəне оны Қағидалардың 14-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген 
мерзімде сақтандыру ұйымына, уақытша əкімшілікке, тарату комиссия-
сына жібереді. 

16. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы 
ұсыныс-хат алған сақтандырушы-алушының сұратуы бойынша Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерімен белгіленген заңмен қорғалатын 
құпиядан тұратын мəліметтерді жария етпеу туралы талаптарды сақтай 
отырып, сұратуды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей 
қосымша ақпарат береді.

17. Қағидалардың 14-тармағының бірінші бөлігінде көзделген мерзім 
ішінде ұсыныс-хатты алған əлеуетті сақтандырушылар-алушылар 
сақтандыру ұйымына, уақытша əкімшілікке, тарату комиссиясына жау-
ап ұсынады. Ұсыныс-хатта көрсетілген талаптар қабылданған жағдайда 
сақтандырушы-алушы Қағидалардың 13-тармағында көзделген ақпаратты 
көрсете отырып жəне мынадай құжаттарды: 

1) сақтандыру портфелін қабылдау туралы əлеуетті сақтандырушы-
алушының уəкілетті тұлғасы шешімінің көшірмелерін;

2) өтініштерде сақтандыру талаптары көрсетілмеген жағдайда, 
сақтандыру портфелінің құрамында көрсетілуге тиіс сақтандыру сыныбы 
(сыныптары) бойынша сақтандыру қағидаларының көшірмелерін; 

3) пруденциялық нормативтердің, оның ішінде төлем қабілеттілігі 
маржасының жеткіліктілігі нормативінің жəне алда болатын сақтандыру 
портфелін қабылдауды ескере отырып қатарынан 2 (екі) жылға жоғары 
өтімді активтердің жеткіліктілігі нормативінің орындалу болжамы (бұдан 
əрі – пруденциялық нормативтердің болжамдық мəндері) қоса бере оты-
рып, еркін нысанда жасалған өтінішті жібереді. 

18. Өтініш жіберген жəне Қағидалардың 13-тармағының талаптарына 
сəйкес келетін екі жəне одан да көп əлеуетті сақтандырушылар-алушылар 
болған жағдайда сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комисси-
ясы пруденциялық нормативтердің ең жақсы болжамдық көрсеткіштеріне 
ие сақтандырушы-алушыны таңдап алады.

Пруденциялық нормативтердің бірдей болжамдық көрсеткіштерін 
ұсынған екі жəне одан да көп əлеуетті сақтандырушы-алушылар болған 
жағдайда, сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы 
соңғы есептік күнге активтердің неғұрлым үлкен мөлшеріне ие əлеуетті 
сақтандырушы-алушыны таңдап алады. 

19. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын 
сақтандыру ұйымдарының бірде-біреуі Қағидалардың 13-тармағында 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеген жағдайда не «өмірді сақтандыру» 
саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының 
бірде-біреуі мəжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру 
портфелін қабылдауға ниетті екенін білдірмеген болса, сақтандыру 
портфелін беруді мемлекеттің қатысуымен «өмірді сақтандыру» саласы 
бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымы жүзеге асырады. 

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын 
сақтандыру ұйымдарының бірде-біреуі Қағидалардың 13-тармағында 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеген жағдайда немесе «жалпы 
сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру 
ұйымдарының бірде-біреуі сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелін 
қабылдауға ниетті екенін білдірмеген болса, сақтандыру ұйымы, уақытша 
əкімшілік, тарату комиссиясы сақтандырушы-алушының жоқ екені туралы 
уəкілетті органды хабардар етеді. 

Көрсетілген жағдайда сақтандыру портфелін беруді уəкілетті органның 
шешімі бойынша сақтандырушы-алушылардың соңғы есептік күндегі 
активтері мөлшерінің шамасына жəне пруденциалдық нормативтерді 
орындауына қарай «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге 
асыратын сақтандыру ұйымы жүзеге асырады. 

20. Сақтандыру ұйымының, уақытша əкімшіліктің, тарату комиссиясының 
сақтандыру портфелі берілетін сақтандырушы-алушыны таңдау туралы 
шешімі 3 (үш) жұмыс күнінің ішінде уəкілетті органға жазбаша түрде 
жіберіледі. 

Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік уəкілетті органды хабар-
дар еткен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағында қазақ жəне орыс тілдерінде тараты-
латын екі мерзімді баспасөз басылымында жəне сақтандыру ұйымының 
интернет-ресурсында сақтандыру портфелі берілетін сақтандырушы-
алушыны таңдау туралы хабарландыру жариялайды. 

3-тарау. Сақтанушылардың сақтандыру портфелін беруге келісімі
21. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік сақтанушылардың сақтан-

дыру портфелін беруге келісімін алу үшін сақтандыру портфелін беру ту-
ралы шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей 
сақтанушыларға Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
сақтандыру портфелін беруге сақтанушының келісімі туралы сұрату (бұдан 
əрі – сұрату) жібереді.

Сұрату адресаттың өз қолына қол қойдырып немесе сұратуды алу 
фактісін жəне күнін растайтын өзге де тəсілмен беріледі.

Сақтанушы сақтандыру ұйымының, уақытша əкімшіліктің сұратуын алған 
күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде сақтандыру портфелін бе-
руге келісім не беруден бас тарту туралы жауап жібереді. 

22. Сақтандырушы-алушының сақтандыру қағидалары сақтандыру 
портфелінің құрамында берілетін сақтандыру шарттарының талаптары-
на сəйкес келмеген жағдайда, сақтанушыларға сұратумен бір мезгілде 
сақтандыру шартының талаптарын өзгертуге оферта жіберіледі.

Егер сұратумен бір мезгілде сақтандыру шартының талаптарын өзгер-
туге оферта жіберілген жағдайда, ал сақтанушы сақтандыру шартының 
талаптарын өзгертуден бас тартқан болса, онда сақтанушының сақтандыру 
портфелін беруге келісімі алынбады деп есептелінеді.

23. Сақтандыру портфелін беру туралы шартта қайта сақтандырушыны 
ауыстыруға қайта сақтанушының (цеденттің) келісімі туралы ереже болған 
жəне оған қайта сақтанушы (цедент) қол қойған жағдайда қайта сақтандыру 
шарттары бойынша сақтандыру портфелін беруге қайта сақтанушының 
(цеденттің) келісімі алынды деп есептелінеді.

24. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік Қағидалардың 21-тармағының 
үшінші бөлігінде белгіленген мерзім өткен күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) 
күн ішінде сақтандыру портфелін беруге келісім берген сақтанушылардың 
тізімін жəне берілетін əрбір сақтандыру шарты бойынша құжаттар жинағын 
қалыптастырады.

25. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік консервациялау кезінде 
сақтанушылардан келісім алмаған жағдайда, осы сақтандыру шар-
ты оның тараптарына жəне өзге қатысушыларға (сақтандырушыға, 
сақтанушыға, өзге кредиторға (пайда алушыға) жəне шарттың басқа да 
қатысушыларына) қатысты қолданыста болады не сақтанушының өтініші 
негізінде бұзылуға тиіс.

4-тарау. Сақтандыру портфелін беру тəртібі жəне сақтандыру 
ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды 

күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру ұйымын 
консервациялау немесе лицензиядан айыру кезінде сақтандыру 

портфелін берудің ерекшеліктері
26. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы 

Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша берілетін сақтандыру 
портфелінің құрамына енгізілетін сақтандыру шарттарының тізімін (бұдан 
əрі – Шарттар тізімі) жасайды.

27. Шарттар тізімі тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6164 болып тіркелген Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 
Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 25 қаулысымен бекітілген 
Сақтандыру ұйымының сақтандыру қызметін жүзеге асыруына қойылатын 
талаптардың, оның ішінде сақтандыру нарығының қатысушыларымен 
өзара қарым-қатынастары жөніндегі талаптардың жəне сақтандыру 
агентінің сақтандыру нарығында делдалдық қызметті жүзеге асыру-
ына өкілеттіктерінің 5-1-тармағында айқындалған Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттарының тізілімі мəліметтерінің жəне (немесе) тараты-
латын сақтандыру ұйымының дерекқорының негізінде жасалады.

28. Уақытша əкімшілік консервациялау кезеңінде сақтандыру портфелін 
беру шеңберінде сақтанушының сақтандыру шартын беру туралы келісімі 
болған кезде сақтандыру портфелін ішінара (сақтандырудың бір немесе 
бірнеше сыныбы бойынша) немесе толық беру туралы шешім қабылдайды. 
Бұл ретте сақтандырудың бір сыныбы (түрі) шеңберінде сақтандыру 
портфелі бір сақтандыру ұйымына беріледі.
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(Соңы 16-бетте) 

29. Консервациялау сатысында хабарландыру жарияланған күннен бас-
тап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде сақтанушының жазбаша қарсылығының 
болмауы сақтанушының сақтандыру портфелін беруге келісімі ретінде 
қаралады.

30. Лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныбы (жекелеген сы-
ныптары) алып тасталған, сақтандыру портфелі мəжбүрлеп берілген 
(міндетті сақтандыру сыныптары, зейнетақы аннуитеті шарттары, 
аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша), сақтандырудың жекелеген 
сыныбы (жекелеген сыныптары) бойынша лицензиядан айырылған кезде 
сақтандырудың осы сыныбы (осы сыныптары) бойынша жасалған барлық 
сақтандыру шарттары, оның ішінде қолданылу мерзімі өткен, сақтандыру 
ұйымы сақтанушылар (сақтандырылғандар, пайда алушылар) алдында 
міндеттемелер атқаратын не міндеттемелер туындау ықтималдығы бар 
сақтандыру шарттары берілуге тиіс. Бұл ретте сақтандырудың бір сыныбы 
(түрі) шеңберінде сақтандыру портфелі бір сақтандыру ұйымына беріледі.

31. Сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі заңды 
күшіне енген күнінен бастап берілетін сақтандыру портфелінің құрамына:

1) басталғаны туралы мəлімделген жəне сақтандыру төлемдері жүзеге 
асырылмаған немесе толық көлемде жүзеге асырылмаған сақтандыру 
жағдайлары бойынша мəжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының 
сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша міндеттемелері басталған 
сақтандыру шарттары;

2) сақтандыру шарттары тізілімінде жəне (немесе) мəжбүрлеп тараты-
латын сақтандыру ұйымының дерекқорында жоқ сақтандыру шарттары;

3) тараптары (сақтанушы, қайта сақтанушы, қайта сақтандырушы) 
сақтандырушы-алушы болып табылатын сақтандыру шарттары енгізіл-
мейді.

32. Егер уақытша əкімшілік сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп тарату ту-
ралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін сақтандыру портфелін 
берген болса, онда тарату комиссиясы сақтандыру жағдайлары сақтандыру 
портфелін бергеннен кейінгі кезеңде жəне сақтандыру ұйымын мəжбүрлеп 
тарату туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін болған 
сақтандыру шарттарын кредиторлар тізіліміне енгізбейді.

33. Шарттар тізімі ондағы ақпараттың өзгеруіне немесе шартты бұзуға, 
сақтанушының сақтандыру портфелін беруге келісім алуға немесе беруден 
бас тартуына, сақтандыру жағдайы туралы өтініш алуға, сақтанушының 
сақтандыру сыйлықақысын төлеуіне, сақтандыру төлемінің жүзеге асыры-
луына жəне басқа да өзгерістерге байланысты жаңа ақпараттың алуына 
қарай жаңартылады.

34. Шарттар тізімін жасағаннан кейін сақтандыру ұйымы, уақытша 
əкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру резервінің түріне қарай 
сақтандырудың əрбір сыныбы жəне əрбір сақтандыру шарты бойынша 
сақтандыру резервтерінің мөлшерін алдын ала есептейді.

Сақтандыру резервтерінің құрамына:
еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві;
орын алған, бірақ мəлімделмеген шығындар резерві;
өмірді сақтандыру шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві;
аннуитет шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві;
мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві (тарату комиссиясы 

беретін сақтандыру шарттарын қоспағанда) енгізіледі.
Сақтандыру резервтерін есептеу Заңның 47-бабының 3-тармағына 

сəйкес уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген 
сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдістемесіне жəне 
олардың құрылымына қойылатын талаптарға сай жүргізіледі.

35. Берілуі болжанған сақтандыру міндеттемелеріне сəйкес келетін 
сақтандыру резервтерінің алдын ала мөлшерін айқындағаннан кейін 
сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік сақтандыру портфелімен бірге 
берілуі болжанып отырған активтердің тізбесін жасайды.

Активтердің тізбесінде мыналар қамтылады:
сақтандыру портфелінің құрамында берілетін активтердің мөлшері, 

түрі жəне тізбесі (сақтанушылардың дебиторлық берешегі жəне басқа 
активтер);

сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын активтерге сəйкес келетін 
активтердің мөлшері, түрі жəне тізбесі;

жеткіліксіз сомаға өзге активтердің мөлшері, түрі мен тізбесі жəне 
сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын активтерге сəйкес келетін 
активтерге оларды ауыстыру нұсқалары (берілуі болжанып отырған 
сақтандыру міндеттемелеріне сəйкес келетін сақтандыру резервтерінің 
мөлшеріне қатысты сақтандыру резервтерін өтеуге қабылданатын актив-
терге сəйкес келетін активтердің мөлшері жеткіліксіз болған жағдайда).

36. Тарату комиссиясы кепілдік беру ұйымына сақтандыру портфеліне 
ақы төлеу үшін берілуі болжанып отырған сақтандыру міндеттемелеріне 
сəйкес келетін сақтандыру резервтерінің алдын ала мөлшері туралы 
ақпарат ұсынады.

37. Берілетін портфель бойынша міндеттемелердің (сақтандыру 
резервтерінің) мөлшерін бағалауды тəуелсіз актуарий жүзеге асырады.

Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы сақтандыру 
портфелін беру күнінде берілетін сақтандыру портфеліне сəйкес келетін 
сақтандыру резервтерінің мөлшерін есептеу үшін тəуелсіз актуарийді 
жұмысқа тартады.

Сақтандыру резервтерінің жүргізілген есептерінің дұрыстығын тексе-
ру қажет болғанда сақтандырушы-алушы немесе сақтандыру ұйымын 
мəжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген жағдайда кепілдік 
беру ұйымы тəуелсіз актуарийді жұмысқа тартады.

38. Дебиторлық берешек бойынша берілетін талап ету құқығының құны 
баланстық жəне баланстан тыс шоттарда есепте болатын берешек сома-
сы ретінде анықталады.

Сақтандыру портфелін беру кезінде сақтандыру портфеліне енгізілген 
сақтандыру шарттары бойынша активтер мен міндеттемелердің құны оны 
беру күніне есептеледі.

39. Сақтандыру ұйымының активтері сақтандыру портфелімен берілетін 
сапасы мен өтімділігі бойынша сəйкес келмеген жəне сақтандырушы-алушы 
оларды қабылдамаған жағдайда, сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік 
көрсетілген активтерді ауыстыруға жіберілген қажетті іс-шараларды (сатып 
алу-сату, ауыстыру жəне басқа да операциялар) жүргізеді.

40. Сақтандыру портфелін беру туралы шарт жазбаша нысанда жа-
салады.

41. Сақтандыру портфелін беру туралы шартта:
1) сақтандыру портфеліне енгізілген, сақтандырудың сыныптары 

(түрлері) бойынша бөлінген сақтандыру шарттары, оларды беру күнін 
көрсете отырып; 

2) сақтандыру портфелін беру күнінде сақтандыру портфелі шеңберінде 
берілетін сақтандыру шарттарында көзделген құқықтары мен міндеттері 
(төленбеген сақтандыру сыйлықақысының мөлшері, кейінге қалдыруды 
немесе бөліп төлеуді ескере отырып, сақтандыру сыйлықақысын төлеу 
мерзімдері, сақтандыру сыйлықақысын төлеуді кешіктірген күндердің 
саны, жасалған сақтандыру төлемдері, мəлімделген, бірақ реттелмеген 
шығындар);

3) сақтандыру портфелін беру күнінде берілетін сақтандыру портфеліне 
енгізілген сақтандыру шарттары бойынша құжаттарды, сондай-ақ 
сақтандыру шарттарының орындалуын көрсететін құжаттарды (сақтандыру 
шарттарының түпнұсқалары, сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру 
жарналарының) төленгенін растайтын құжаттар, сақтандыру ұйымы 
сақтандыру жағдайларын реттеу кезінде жинаған құжаттар, сондай-ақ 
сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруды растайтын құжаттар, реттелмеген 
сақтандыру жағдайлары бойынша құжаттар) беру тəртібі мен мерзімдері;

4) сақтандыру ұйымына сақтандыру портфелін бергеннен кейін 
келіп түскен, берілген сақтандыру портфелі бойынша құжаттар мен 
ақпараттарды беру тəртібі мен мерзімдері;

5) сақтандыру портфелін беру күнінде сақтандыру портфелін беретін 
сақтандыру ұйымының жəне сақтандырушы-алушының тəуелсіз актуарийі 
есептеген жəне берілетін сақтандыру шарттарына сəйкес келетін 
сақтандыру резервтерінің мөлшері;

6) берілетін активтердің мөлшері, құрамы мен құны жəне оларды 
беру мерзімі, ал тарату комиссиясы сақтандыру портфелін берген кез-
де – кепілдік беру ұйымының сақтандырушы - сатып алушыға төлейтін 
ақшасының сомасы;

7) сақтандыру портфелін тарату комиссиясы берген жағдайларды 
қоспағанда, активтерді ауыстыру мүмкіндігі;

8) сақтандырудың кепілді түрлері бойынша сақтандыру жарналарын 
төлеу туралы мəліметтер қамтылады. Сақтандыру портфелін беру ту-
ралы шартта көрсетілген ақпарат болмаған жағдайда сақтандырудың 
кепілді түрлері бойынша сақтандыру жарналарын төлеу сақтандырушы-
алушыға жүктеледі.

42. Сақтандыру ұйымына сақтандыру портфелін беру туралы 
шарттың барлық маңызды талаптары мəлім болған, оны беруге тиісті 
келісімдер алынған жəне сақтандыру портфелін беруге қажетті өзге та-
лаптар бұзылмаған жағдайда, сақтандыру ұйымы бір немесе бірнеше 
сақтандырушыға сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасау 
ұсынысымен, оның ішінде жария оферта арқылы оферта жібереді.

43. Сақтандыру ұйымы сақтандыру портфелін беруге ниет білдірген, 
бірақ берілетін сақтандыру портфелінің құрамына енгізуге жататын 
құқықтар мен міндеттерінің түпкілікті көлеміне қатысты сақтандыру 
портфелін беру туралы шарттың талаптары белгіленбеген жағдайда, 
сақтандыру ұйымы жəне сақтандырушы-алушы сақтандыру портфелін 
беру туралы алдын ала шарт жасайды.

Сақтанушы жəне сақтандырушы-алушы сақтандыру портфелін беру 
туралы алдын ала шарт бойынша болашақта сақтандыру портфелін беру 
туралы шартты (негізгі шарт) алдын ала шартта көзделген талаптармен 
жасау міндеттесін қабылдайды.

Алдын ала шарт жазбаша нысанда жасалады, онда шарттың мəнін 
белгілеуге мүмкіндік беретін жағдайлар, сондай-ақ тараптар оны жасасуға 
міндеттенетін мерзімі көрсетіле отырып, сақтандыру портфелін беру ту-
ралы шарт тараптарының басқа талаптары қамтылады.

44. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы 
сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасаған жəне Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сақтандыру портфелін беру туралы 
шарт бойынша құжаттарды қабылдау-өткізу актісіне (бұдан əрі – қабылдау-
өткізу актісі) қол қойған күннен кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде уəкілетті 
органға көрсетілген құжаттардың көшірмелерін жібереді.

45. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы 
сақтандыру портфелін беру туралы шарт жасаған жəне қабылдау-өткізу 
актісіне қол қойған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру 
бойынша деректер базасын қалыптастыру жəне енгізу жөніндегі ұйымға 
сақтандыру сыныптары, берілген сақтандыру шарттарының саны жəне 
сақтандыру портфелінің берілгендігін растайтын құжаттардың көшірмелері 
туралы мəліметтер бар ресми хабарламаны жібереді. 

46. Сақтандыру портфелін беру туралы шартты жасағаннан кейін 
сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы сақтандырушы-
алушыға сақтандыру портфелін беру туралы шартта тараптар келіскен 
мерзімде, тəртіпте жəне талаптарда сақтандыру портфеліне қатысты 
барлық құжаттарды, берілетін сақтандыру міндеттемелеріне (тара-
ту комиссиясының сақтандыру портфелін беруін қоспағанда) сəйкес 
келетін сақтандыру резервтерінің мөлшеріндегі активтерді, сақтандыру 
портфелін беру туралы шарттың талаптарына сəйкес ақпаратты жəне 
басқа мəліметтер мен құжаттарды береді.

47. Сақтандыру шарты бойынша міндеттемелерді беру осы шарт бой-
ынша сақтандыру ұйымы борышкерлерінің немесе кредиторларының 
олармен байланысты құқықтарын немесе міндеттерін бір мезгілде беру 
арқылы жүргізіледі.

48. Бір сақтандыру шартынан сақтандыру міндеттемелерінен басқа, 
өзге де міндеттемелер туындаса, онда сақтандыру ұйымының құқықтары 
мен міндеттерінің берілуі Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне 
сақтандыру қызметі туралы заңнамасымен белгіленген тəртіппен өзге 
міндеттемелер бойынша оның құқықтары мен міндеттерін бір мезгілде 
беру арқылы жүзеге асырылады.

49. Сақтандыру шарттары бойынша құқықтар мен міндеттерді берумен 
бір мезгілде қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру портфелін 
беретін сақтандыру ұйымының - қайта сақтанушының құқықтары мен 
міндеттері беріледі.

Егер сақтандыру ұйымы жасаған қайта сақтандыру шарттары бойынша 
құқықтары мен міндеттері қайта сақтандырылған сақтандыру шарттары-
нан туындаған құқықтарымен жəне міндеттерімен бір мезгілде берілмеген 
болса, онда сақтандыру ұйымы - қайта сақтанушы қайта сақтанушыға 
қайта сақтандыру объектісінің толық немесе ішінара жойылғаны туралы 
хабардар етеді.

50. Сақтандыру портфелін беру кезінде берілетін сақтандыру шарттары 
бойынша сақтандыру ұйымының құқықтары мен міндеттері сақтандырушы-
алушыға сақтандыру портфелін беру күніндегі көлемде жəне талаптарда 
өтеді.

Сақтандырушы - алушының сақтандыру шарттары бойынша құқықтар 
мен міндеттер өзіне өткен күннен бастап барлық тоқтатылмаған құқықтары 
болады жəне берілетін сақтандыру шарты күшіне енген кезден бастап 
туындаған сақтандыру ұйымның барлық тоқтатылмаған міндеттеріне 
жауап береді.

51. Сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комиссиясы 
сақтандыру портфелін беру туралы шартта тараптармен келісілген та-
лаптарда сақтандырушы-алушыға сақтандыру портфелін бергеннен кейін 
сақтандыру ұйымына келіп түскен барлық құжаттар мен ақпаратты береді.

52. Сақтандыру портфелі шеңберінде берілуге жататын өзге сақтандыру 
шарттары анықталған жағдайда, сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, 
тарату комиссиясы жəне сақтандырушы-алушы сақтандыру портфелін 
беру шартына қосымша келісім жасайды.

53. Сақтандыру портфелінің құрамына берілмеген сақтандыру шар-
ты Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі 
туралы заңнамасында жəне сақтандыру шартында көзделген талаптар 
бойынша бұзылады.

54. Сақтандырушы-алушы сақтандыру ұйымының сақтандыру 
портфелін қабылдау-өткізу актісі бойынша қабылдаған күннен кейін 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде сақтандыру ұйымы, уақытша əкімшілік, тарату комисси-
ясы сақтандыру портфелінің берілгені туралы хабарландыруды Қазақстан 
Республикасының бүкіл аумағында таратылатын мерзімді баспасөз ба-
сылымдарында жəне сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында қазақ 
жəне орыс тілдерінде жариялайды.

Хабарландыруда:
сақтандыру портфелінің берілген күні;
сақтандырушы-алушының атауы, филиалдары мен өкілдіктері, бай-

ланыс телефондары ескеріле отырып оның орналасқан жері туралы 
ақпарат қамтылады.

Тарату комиссиясы сақтандыру портфелін берген жағдайда, хабарлан-
дыруда байланыс телефондары көрсетіле отырып тарату комиссиясының, 
оның бөлімшелерінің жəне кепілдік беру жөніндегі ұйымның орналасқан 
жері туралы ақпарат қосымша қамтылады.

55. Сақтандыру портфелін беру кезінде кепілдік беру жөніндегі ұйымға 
жарналарды сақтандыру шартын жасау кезінде сақтандыру сыйлықақысын 
қабылдаған сақтандыру ұйымы төлейді.

Сақтандыру портфелін беретін сақтандыру ұйымы кепілдік беру 
жөніндегі ұйымға төлеуге тиіс міндетті жарнаны есептеу кезінде сақтан-
дыру портфелін беру сəтіне дейін кезекті тоқсан сайынғы жарна 
төленгеннен кейін жасалған сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 
сыйлықақылары қосымша есепке алынады.

5-тарау. Бас банктің еншілес сақтандыру ұйымдарының арасын-
да сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктері 

56. «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 61-4-бабын-
да көзделген операцияны жүзеге асырған бас банктің еншілес сақтандыру 
ұйымдарының арасында сақтандыру портфелін беру сақтанушының 
келісімін алмай-ақ жүзеге асырылады. 

57. Сақтанушыларды (пайда алушыларды) алдағы уақытта болатын 
бас банктің еншілес сақтандыру ұйымдарының арасында сақтандыру 
портфелін беру туралы хабардар ету шешім қабылданғаннан кейiн 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қазақ жəне 
орыс тілдерінде таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жəне 
сақтандыру ұйымының интернет-ресурсында сақтандыру портфелін беру 
туралы хабарландыру жариялау арқылы жүргізіледі.

Сақтандыру портфелін беру қағидаларына жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі 
заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру 

кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктеріне 1-қосымша

Нысан
Сақтандыру портфелін беруге 

сақтанушының келісімі туралы сұрату

Сізді 20___ жылғы «____» ___________ № ______ сақтандыру шар-
ты бойынша құқықтар мен міндеттерді беру ниетіміз туралы хабардар 
етеміз, ол бойынша 

Сіз тиісті сақтандыру сыныбына 20___ жылғы «____» ___________ 
№________ лицензиясы бар 

__________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

      (сақтандыру портфелін беретін сақтандыру ұйымының атауы)
сақтандыру ұйымының сақтанушысы болып табыласыз. 
 Біздің көрсетілген құқықтарымыз бен міндеттерімізді беруіміздің 

нəтижесінде сақтандыру ұйымы
_________________________________________________________
(сақтандыру портфелін қабылдайтын сақтандыру ұйымының атауы)
 көрсетілген сақтандыру шарты бойынша сақтандырушы болады жəне 

оны оның талаптарына сəйкес орындауды жалғастырады немесе оны 
мынадай талаптармен орындауды жалғастырады:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(өзгертілген талаптар көрсетіледі немесе жаңа сақтандыру қағидалары 

қоса беріледі) Көрсетілген сақтандыру шарты бойынша құқықтар мен 
міндеттерді беру үшін Сіздің жазбаша келісіміңізді алуымыз қажет.

Сіздің сақтандыру ұйымын ауыстырудан бас тарту құқығыңыз бар.
Егер Сіз сақтандыру ұйымын 
______________________________________________сақтандырушыға 
ауыстырғаннан кейін сақтандыру шартының талаптарын өзгертуге 

келіспесеңіз, бұл сақтандыру портфелін беруден бас тартуыңыз ретінде 
қарастырылатынына назарыңызды аударамыз.

Сізден мына төмендегі бағандарды таңдаған жауап нұсқасын 
«V» белгісімен белгілеп толтыруды жəне осы сұратуды 20__ жылғы 
«___»______ кешіктірмей біздің мекенжайымызға жіберуді өтінеміз.

__________________________________________________________
 (сақтандыру портфелін беретін сақтандыру ұйымының шешуі 

бойынша қосымша ақпарат көрсетіледі).
Жеке тұлға-сақтанушы үшін:
Мен, ______________________________________________________,

(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса),
жеке сəйкестендіру нөмірі (ол бар болса)
Заңды тұлға-сақтанушы үшін:
_________________________________________________________
 (заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе оның орнындағы тұлға)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы анықтаманың күні жəне нөмірі),

_________________________________________________________
бизнес-сəйкестендіру нөмірі (ол бар болса)

_________________________________________________________
(банк деректемелері: банктік сəйкестендіру коды, жеке сəйкестендіру 

коды, банк шоты ашылған банктің атауы)
_________________________________________________________
сақтандыру портфелін беруге келісемін;
_________________________________________________________
 сақтандыру портфелін беруге келіспеймін;
_________________________________________________________
 сақтандыру шартын бұзуға келісемін.

20____ жылғы «____» ________
(толтырған күні)
___________________________
(сақтанушының қолы)

Сақтандыру портфелін беру қағидаларына жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі 
заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру 

кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктеріне 2-қосымша 

Нысан

Берілетін сақтандыру портфелінің құрамына енгізілетін 
сақтандыру шарттарының тізімі 
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Сақтандыру ұйымының бірінші басшысының немесе оның орнындағы 
тұлғаның, уақытша басқарушы, уақытша əкімшілік (уақытша əкімші), тарату 
комиссиясы басшысының қолы

 _________________________________________ 
                                 (қолтаңба)

Қол қойылған күн 20___жылғы «___» ___________________. 

Ескерту: осы қосымшаның 13, 14, 15, 16, 17, 18 жəне 19-бағандары 
тарату комиссиясы беретін сақтандыру портфелінің құ рамына кіретін 
сақтандыру шарттары бойынша толтырылмайды.

Сақтандыру портфелін беру қағидаларына жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы соттың шешімі 
заңды күшіне енген күнінен бастап, сондай-ақ сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын консервациялау немесе лицензиядан айыру 

кезінде сақтандыру портфелін берудің ерекшеліктеріне 3-қосымша

Нысан

20____ жылғы «__» _______ №___________
Сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша құжаттарды 

қабылдау-өткізу актісі

____________ қаласы                            20____ жылғы «__» _______ 
Сақтандыру портфелін беретін
________________________________________________________,

(атауы) 
сақтандыру ұйымы, бұдан əрі «1-тарап» деп аталатын,
_________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты
(егер əкесінің аты жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе)

арқылы бір жағынан жəне сақтандыру портфелін қабылдайтын
_________________________________________________________

(атауы)
 сақтандыру ұйымы, бұдан əрі «2-тарап» деп аталатын, __________
________________________________________________________
  (тұлғаның өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері)
негізінде əрекет ететін 
_________________________________________________________
    (тұлғаның өкілеттіктерін айқындайтын құжаттың деректемелері) 
_________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
арқылы екінші жағынан бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, осы 

Сақтандыру портфелін беру туралы шарт бойынша Құжаттарды қабылдау-
өткізу актісіне (бұдан əрі – Акті) қол қою арқылы: 

1) осы Актіге қосымшаға сəйкес 1-тараптың құжаттарды бергенін, ал 
2-тараптың қабылдағанын;

2) 2-тараптың осы Актіге қосымшада көрсетілген құжаттар тізбесіне 
наразылықтарының жоқ екенін;

3) Толтыру үшін мəліметтер:
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(сақтандыру шарттары бойынша берілетін міндеттемелер мөлшері, 
сақтанушының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін) 
немесе сақтанушының атауы (заңды тұлға үшін), сақтандыру шарты 
жасалған күн жəне оның нөмірі, сақтандыру шартының қолданылу 

мерзімі, сақтандыру кезеңі, сақтандыру объектісі, сақтандыру 
сомасының жəне сақтандыру сыйлықақысының мөлшері көрсетіле 

отырып сақтандыру шарттарының тізбесі);
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(атауы, түгендеу нөмірі, баланстық (бар болса – бағалау) 
құны, сақтандыру ұйымының меншік құқығын растайтын құжаттар 
көрсетіле отырып сақтандыру ұйымының берілетін активтерінің 

мөлшері, тізбесі жəне түрлері (тарату комиссиясының сақтандыру 
портфелін беруін қоспағанда);

__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(дебиторлардың тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) немесе атауы, 
дебиторлық берешектің сомасы ескерілген шоттардың нөмірлері, 
берешектің туындауына негіздеме көрсетіле отырып дебиторлық 

берешек бойынша берілетін талап ету құқығының құны мен тізбесі 
(тарату комиссиясының сақтандыру портфелін беруін қоспағанда);
__________________________________________________________

____________________________________________________________
(тарату комиссиясының сақтандыру портфелін беру кезінде кепілдік 
беру жөніндегі ұйым сақтандырушы-алушыға төлейтін ақша сомасы);
__________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  (берілетін құжаттар (шарттар, куəліктер мен басқа да құжаттар). 
4) Акті күші бірдей екі данада жасалғанын жəне қол қойылғанын рас-

тайды;
5)_______________________________________________________
______________________________________________
         (қосымша мəліметтер (олар бар болса).

1-тарап:                     2-тарап:
________________ _________________
(қолы)                     (қолы) 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 7 желтоқсандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17885 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан           №264           Алматы қаласы

Микрокредит беру туралы шарттың міндетті 
талаптарының тізбесін айқындау туралы

«Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 4-бабының 3-тармағына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қоса беріліп отырған Микрокредит беру туралы шарттың міндетті 
талаптарының тізбесі бекітілсін.

2. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне 
сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін мерзімдік баспа басылымдарына ресми жариялауға 
жіберуді;

5) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн ішінде 
Заң департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

 Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 қазандағы № 264 қаулысымен бекітілген

Микрокредит беру туралы шарттың міндетті талаптарының тізбесі

1. Осы Микрокредит беру туралы шарттың міндетті талаптарының 
тізбесінің (бұдан əрі – Тізбе) мақсаты үшін мынадай ұғымдар пайдала-
нылады:

1) қоса қарыз алушы – микрокредит бойынша міндеттемелерді 
орындауға ортақ жауап беруші ретінде микрокредит беру туралы шарт 
бойынша іс-əрекет ететін жеке жəне заңды тұлға;

2) кредиттік желі беру (ашу) туралы келісім – қарыз алушының өзіне 
кредиттік желі беру (ашу) туралы келісімнің ажырамас бөлігі (бөліктері) бо-
лып табылатын шартта (шарттарда) микрокредит алу сомасы мен уақытын, 
бірақ микрокредиттер беру қағидаларында жəне кредиттік желі беру (ашу) 
туралы келісімде айқындалған сома жəне уақыт шегінде айқындауға 
мүмкіндік беретін талаптармен жасалған микрокредит беру туралы шарт;

3) микрокредит беру туралы шарт (бұдан əрі – шарт) – шарт, оған сəйкес 
микроқаржы ұйымы қарыз алушыға микрокредит береді;

4) сыйақы – ұсынылған микрокредит үшін, микроқаржы ұйымына тиесілі 
ақшаның жылдық мөлшерінің есебінен микрокредит сомасына пайыздық 
көрсетуде айқындалған ақы.

2. Шарт талаптардың келісімдері бойынша айқындалған тиісті түрдегі 
шарттар, талаптар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген талаптарды, сондай-ақ мынадай міндетті талаптарды қамтиды:

1) шарттың жалпы талаптары;
2) қарыз алушының құқықтары;
3) микроқаржы ұйымының құқықтары;
4) микроқаржы ұйымының міндеттері;
5) микроқаржы ұйымы үшін шектеулер;
6) міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі;
7) шарттың талаптарына өзгерістер енгізу тəртібі.
Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Азаматтық 

кодексінің (Жалпы бөлім) 388-бабының талаптарына сəйкес баспада 
жарияланатын шарттың үлгі ережелерін қоспағанда, Шарттың мəтіні А4 
форматты парақта, қарпі – «Times New Rоmаn» кемінде 12 өлшеммен, 
əдеттегі əріпаралық, бір жолдық жоларалық интервалдармен жəне шегіну 
абзацтарын қолдана отырып басылады. 

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 6) жəне 7) тармақшаларында көзделген 
талаптар кредиттік желі беру (ашу) туралы келісімде көрсетілген жағдайда, 
оларды шартта қосымша көрсетуді қажет етпейді.

3. Шарттың жалпы талаптары:
1) шарттың жасалған күнін;
2) микроқаржы ұйымының атауын жəне қарыз алушының (қосалқы 

қарыз алушының) - жеке тұлғаның   тегін, атын жəне əкесінің атын (ол 
бар болса) немесе қарыз алушының (қосалқы қарыз алушының) - заңды 
тұлғаның атауын;

3) нысаналы микрокредит берілген кезде микрокредиттің мақсатын;
4) микрокредиттің сомасын; 
5) микрокредиттің өтеу мерзімін; 
6) шарт жасалған күнгі сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайызбен 

көрсетілген мөлшерін, сыйақының      «Берілетін микрокредиттер бойын-
ша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 378 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8307 болып тіркелген) сəйкес 
есептелген жылдық тиімді мөлшерлемесінің (микрокредиттің нақты 
құнының) мөлшерін; 

7) микрокредитті өтеу тəсілін (қолма-қол ақша, қолма-қол ақшасыз 
тəртіппен, біржолғы не бөліктермен); 

8) микрокредитті өтеу əдісін: аннуитеттік немесе дифференциалды, не 
микрокредиттерді беру қағидаларына сəйкес басқа əдісті; 

9) микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігін;
10) негізгі борыштың уақтылы өтелмегені жəне сыйақының төленгені 

үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тəртібін жəне 
мөлшерін; 

11) микрокредитті берумен жəне қызмет көрсетумен байланысты 
алынуға тиіс комиссиялар мен өзге төлемдердің толық тізбесін, сондай-
ақ олардың мөлшерлерін;

12) қарыз алушының шарт (ол болса) бойынша міндеттемелерді орын-
дауын қамтамасыз ету ді;

13) қарыз алушы шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не 
тиісінше орындамаған жағдайда микроқаржы ұйымы қабылдайтын ша-
раларды;

14) шарттың қолданылу мерзімін; 
15) микроқаржы ұйымының пошталық жəне электрондық мекенжайы 

туралы ақпаратты, сондай-ақ оның ресми интернет-ресурсы (ол болса) 
туралы деректерді  ;

16) микроқаржы ұйымы шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші 
тұлғаға берген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында 
кредитордың қарыз алушымен шарт шеңберіндегі өзара қатынастарына 
қойылатын талаптар мен шектеулердің қарыз алушының құқық (талап 
ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық қатынастарына қолданылатынын 
көздейтін талапты қамтиды.

Тізбенің осы тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 
13) жəне 14) тармақшаларында жəне 2-тармағының 6) тармақшасында 
көрсетілген талаптар шарттың бірінші бетінен бастап көрсетілген 
жүйелілікпен көрсетіледі. 

Микрокредит кредиттік желі беру (ашу) туралы келісім жасау арқылы 
берілген жағдайда: 

кредиттік желі беру (ашу) туралы келісім Тізбенің 2-тармағы екінші 
бөлігінің талабына сəйкес келеді;

кредиттік желі беру (ашу) туралы келісімде микрокредиттің жалпы со-
масы жəне жалпы мерзімі көрсетіледі; 

осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 11) жəне 14) тармақшаларында 
көзделген талаптар шартта көрсетілген жүйелілікпен көрсетіледі;

осы тармақтың 7), 9), 10), 12), 13) жəне 15) тармақшаларында көзделген 
талаптар кредиттік желі беру (ашу) туралы келісімде көрсетілген жағдайда 
оларды шартта қосымша көрсету талап етілмейді. 

Егер шартта оның жекелеген талаптарының шамамен алынған та-
лаптармен айқындалатындығы көзделсе, микроқаржы ұйымы мен қарыз 
алушының қолдары қойылған шарт бөлігі Тізбенің 2-тармағы екінші бөлігінің 
талабына сəйкес келеді жəне көрсетілген жүйелілікпен шарттың бірінші 
бетінен бастап осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10), 11), 12) жəне 14) 
тармақшаларында көзделген талаптарды қамтиды. 

4. Қарыз алушының құқығы: 
1) микрокредиттер беру қағидаларымен, микроқаржы ұйымының микро-

кредиттер беру жөніндегі тарифтерімен танысу;
2) алынған микрокредитке шартта белгіленген тəртіппен жəне талап-

тармен иелік ету; 
3) егер негізгі борыш пен (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не 

мереке күндеріне сəйкес келсе, негізгі борыш пен (немесе) сыйақыны 
тұрақсыздық айыбын жəне айыппұл санкцияларының өзге де түрлерін 
төлемей, одан кейінгі жұмыс күні төлеу;

 4) шарт бойынша берілген микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын 
жəне айыппұл санкцияларының өзге де түрлерін төлемей, микроқаржы 
ұйымына мерзімінен бұр ын толық немесе ішінара қайтару; 

5) қарыз алушының - жеке тұлғаның «Микроқаржы ұйымдары туралы» 
2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңы 9-1-бабының 
4 жəне 5-тармақтарында көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу 
үшін, микроқаржы ұйымы осы қарыз алушымен жасалған шарт бойынша 
құқықты (талапты) басқаға берген жағдайда банк омбудсманына жүгіну; 

6) микроқаржы ұйымына көрсетілетін қызметтер бойынша даулы 
жағдайлар туындаған кезде жазбаша өтініш жасау.

Осы тармақта көзделген талаптар олар кредиттік желі беру (ашу) туралы 
келісімде көрсетілген жағдайда шартта қосымша көрсетуді талап етпейді. 

5. Микроқаржы ұйымының құқығы: 
1) шартқа қол қойылған күні болған микрокредиттерді беруге жəне 

қызмет  көрсетуге байланысты сыйақы мөлшерлемелерін, тарифтер мен 
комиссияларды біржақты тəртіппен төмендету; 

2) қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару жəне (немесе) 
сыйақы төлеу үшін белгіленген мерзімді күнтізбелік қырық күннен асыра 
отырып бұзған кезде микрокредит жəне ол бойынша сыйақы сомасын 
мерзімінен бұрын қайтаруды талап ету мүмкіндігін көздейтін талаптар-
ды қамтиды.

Осы тармақта көзделген  талаптар олар кредиттік желі беру (ашу) туралы 
келісімде көрсетілген жағдайда шартта қосымша көрсетуді талап етпейді. 

6. Микроқаржы ұйымының міндеті: 
1) микроқаржы ұйымының микрокредит беру туралы шарт бойынша 

құқығының (талап етуінің) үшінші тұлғаға өту талаптары қамтылған шарт 
(бұдан əрі – тал ап ету құқығын басқаға беру шарты) жасалған кезде қарыз 
алушыны (немесе оның уəкілетті өкілін):

талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалғанға дейін құқықтардың 
(талап етулердің) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ шартта 
көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін 
тəсілмен осындай басқаға беру талабына байланысты қарыз алушының 
дербес деректерін өңдеу туралы;

талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған күннен бастап күн-
тізбелік отыз күн ішінде микрокредитті өтеу жөніндегі бұдан былайғы 
төлемдердің үшінші тұлғаға (шарт бойынша құқық (талап ету) өткен 
тұлғаның атауы жəне тұрған жері) тағайындалатынын, берілген 
құқықтардың (талап етулердің) толық көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, 
сыйақының, комиссиялардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 
өсімпұлдың) мерзімі өткен жəне ағымдағы сомаларының жəне төленуге 
жататын басқа да сомалардың қалдықтарын көрсете отырып, құқықтың (та-
лап етудің) шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына 
қайшы келмейтін тəсілмен үшінші тұлғаға өткені туралы; 

2) қарыз алушы микроқаржы ұйымына көрсетілетін қызметтер бойын-
ша даулы жағдайлар туындаған кезде жазбаша өтініш жасаған жағдайда 
жауап жазбаша нысанда беріледі. Ірі кəсіпкерлік субъектілеріне жата-
тын микроқаржы ұйымдары «Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тəртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 8-бабында белгілеген мерзімде жауап алу мүмкіндігін көздейтін 
талаптарды қамтиды.

3) мыналардан: 
шарттың нөмірі жəне жасалу күні;
микрокредиттің сомасы; 
микрокредит жəне сыйақы өтеу сомасын жəне олардың жиынтық мəнін 

көрсетумен өтеу күні мен кезекті төлемдердің мөлшері; 
келесі өтеу күніне микрокредит сомасының қалдығы; 
төленуі тиіс микрокредит пен сыйақының ортақ қорытынды сомалары 

жəне олардың жиынтық мəні; 
микрокредитті өтеу кестесін жасау күні;
қарыз алушы - жеке тұлғаның таңдаған əдісін белгілей отырып, 

микроқаржы ұйымының микрокредитті өтеу əдістерінің ұсынған тізбесі 
көрсетілген тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесі шартына 
қосымша туралы хабардар ету талаптарын көздейтін шарттарды қамтиды.

Қарыз алушының ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) 
жəне (немесе) оларды төлеу мерзімінің өзгеруіне əкелетін микрокредит 
талаптары өзгерген кезде микроқаржы ұйымы жаңа талаптарды еске-
ре отырып, микрокредитті өтеудің жаңа кестесін жасайды жəне қарыз 
алушыға береді. 

Осы тармақтың талаптары бір айдан аз уақытқа берілген микрокредитке, 
сондай-ақ кредиттік желі ұсыну (ашу) туралы келісімге қолданылмайды. 

Осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында көзделген талаптар 
кредиттік желі беру (ашу) туралы келісімде көрсетілген жағдайда шартта 
қосымша көрсетуді талап етпейді. 

7. Микроқаржы ұйымы үшін шектеулер мыналарға тыйым салатын та-
лаптардан тұрады: 

1) микрокредиттер беру жəне қызмет көрсетумен байланысты шартқа 
қол қою күніне қолданыста болған сыйақы мөлшерлемелерін, тарифтер 
мен комиссиялардың мөлшерлерін олардың ұлғаю жағына, сондай-ақ 
микрокредитті өтеу əдісі мен тəсілін біржақты тəртіпте өзгерту; 

 2) жасалған шарт шеңберінде комиссиялар мен өзге төлемдердің жаңа 
түрлерін біржақты тəртіпте енгізу; 

3) микроқаржы ұйымына микрокредит сомасын мерзімінен бұрын 
толығымен немесе ішінара қайтарған жеке тұлға болып табылатын қарыз 
алушыға микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін айыппұл санк-
цияларын қолдану; 

4) егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке 
күніне келетін жағдайда тұрақсыздық айыбы мен айыппұл санкцияларының 
өзге түрлерін өндіріп алуға тыйым салынады жəне сыйақыны немесе негізгі 
борышты төлеу күні одан кейін келетін жұмыс күні жүргізіледі; 

5) кез келген валюта баламасына байланысты теңгемен берілген микро-
кредит бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу. 

Осы тармақта көзделген талаптар кредиттік желі беру (ашу) туралы 
келісімде көрсетілген жағдайда шартта қосымша көрсетуді талап етпейді. 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 7 желтоқсандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17886 болып енгізілді.

   «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан          №271            Алматы қаласы 

Уәжді пайымдауды қалыптастыру және 
пайдалану қағидаларын бекіту туралы 

 
(Соңы. Басы 33-нөмірде)

13. Қаржылық жағдайды бағалау бойынша уəжді пайымдау алқалы 
органның банкте, сақтандыру (қайта) сақтандыру ұйымында, банктің, 
сақтандыру (қайта) сақтандыру ұйымының, инвестициялық портфельді 
басқарушының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленген өтініш берушіде орнықсыз қаржылық жағдайының 
болуы не болмауы туралы негізделген кəсіби пікірі болып табылады.

14. Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген тұлғалардың қаржылық 
жағдайын бағалау кезінде мынадай жағдайлар, фактілер жəне (немесе) 
мəн-жайлар қаралады:

1) Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген тұлғаға қатысты Заңның 
62-6-бабы 2-тармағының екінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген 
рұқсат ету құжаттарын беруге арналған өтініш беру күні немесе оны қарау 
кезеңінде орындалмаған борышты өндіріп алу туралы соттың шешімі бар 
болса не Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген тұлғаның мерзімі өткен 
немесе мерзімдерін бұза отырып орындалған 100 000 000 (бір жүз) мил-
лион теңгеден астам мөлшерде міндеттемелері бар болса;

2) Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген заңды тұлға қаржылық 
жағдайының нашарлауына байланысты кредиторлар алдындағы өздерінің 
міндеттемелеріне қайта құрылымдау жүргізген;
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3) Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген заңды тұлғаға қатысты 
жедел оңалту рəсімі, оңалту рəсімі немесе төлемге қабілетсіздікті реттеу 
рəсімі қолданылған;

4) Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген жеке тұлға экономикалық 
қызмет саласында жеке басқа қарсы, меншікке қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтарға байланысты, мемлекеттік қызметтің жəне мемлекеттік 
басқарудың мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық жəне өзге де 
қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін қылмыстық процесте айыпталған 
не сотталушы ретінде танылған болса;

5) Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген тұлға Банктер тура-
лы заңның 47-1-бабы 2-тармағының 6) тармақшасында, Сақтандыру 
қызметі туралы заңның 53-4-бабы 2-тармағының 6) тармақшасында, 
Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 72-3-бабы 2-тармағының 3) 
тармақшасында көзделген Ұлттық Банктің талаптарына сəйкес олардың 
қаржылық жай-күйінің тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында банкті, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді 
басқарушыны қосымша капиталдандыруды қамтамасыз етуге жеткілікті 
мүлікке жəне (немесе) ақшаға ие болмаса;

6) Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген заңды тұлғаның міндет-
темелерінің меншікті капиталға қатынасы 5-тен (бестен) астам, қаржы 
ұйымы үшін – 10-нан (оннан) астам болса.

15. Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға ретінде 
тұлғаларды тану туралы уəжді пайымдау мынадай жағдайларда алқалы 
органның банкпен ерекше қатынастар арқылы тиісті тұлғаның байланыс 
белгілерінің болуы туралы негізделген кəсіби пікірі болып табылады:

1) банк, банктің ірі қатысушысы, банк конгломератының қатысушысы 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес заңды тұлғаны 
бақылайтын болса;

2) жеке жəне заңды тұлғаның ақшалай ағындары жəне (немесе) негізгі 
міндеттемелері банкпен жəне (немесе) банктің қаржылық жай-күйінің на-
шарлауына əкелетін банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты 
тұлғамен мəмілелер нəтижесінде туындайтын болса;

3) банктік қарызды алу жəне (немесе) оны пайдалану мақсаты 
шаруашылық қызметтің сипатына жəне (немесе) қарыз алушы жеке 
тұлғаның немесе заңды тұлғаның кəсіпкерлік немесе енбек қызметінің 
жəне (немесе) осындай тұлғаның бизнес-жоспарына қарай олардың 
қажеттілігіне сəйкес келмесе;

4) қарыз алушы заңды тұлға меншігінің құрылымы туралы ақпаратты 
қарыз алушы заңды тұлғаның дауыс беретін акцияларының (акциялар 
номиналдық ұстауда болатын жағдайларды қоспағанда) немесе жарғылық 
капиталындағы қатысу үлестерінің 10 (он) пайызынан асатын барлық 
соңғы бенефициарларды жəне (немесе) қатысушыларды анықтау мүмкін 
емес болса;

5) жеке немесе заңды тұлғаның қамтамасыз етуді есептегендегі күтілетін 
ақшалай ағындары банктік қарызды беру туралы шешім қабылданған 
күні (банк активтерінің сапасын жақсарту мақсатында банк шаралар 
қабылдайтын жағдайларды қоспағанда) ол бойынша міндеттемелерді 
өтеу үшін жеткіліксіз болса;

6) өкілеттіктеріне активтерді иеліктен шығару, кепіл нысанасын өзгерту 
жəне кепілді тоқтату туралы шешімдер, банктік қарыздарды жəне банк 
кепілдіктерін беру туралы шешімдер қабылдау кіретін банктің тиісті 
органының қарыз алушы жеке немесе заңды тұлғамен мəміле бойынша 
шешімі (банк алдында кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелерін 
өтеу, банктің кепілді өндіріп алуы, кепіл нысанасын соған тең кепілге ау-
ыстыру жағдайларын қоспағанда) банктің ішкі құжаттарында көзделген 
жасалатын мəмілелерге банктің қоятын талаптары айтарлықтай бұзыла 
отырып қабылданса, банк үшін айтарлықтай тəуекелдерге əкелетін бол-
са немесе əкелсе;

7) қарыз алушы жеке немесе заңды тұлғамен жасалған банктік қарыз 
шартының талаптары қарыз алушы жеке немесе заңды тұлғаның банктік 
қарыз шартының талаптарын орындау жөніндегі жауапкершілігін шектеудің 
іскерлік айналым дəстүрлеріне сəйкес келмеуін болжаса, басталуы қарыз 
алушы жеке немесе заңды тұлғаның міндеттемелерінің толық немесе 
бір бөлігін тоқтататын оқиғаларды көздесе жəне банк үшін айтарлықтай 
тəуекелдерге əкелетін болса немесе əкелсе;

8) банктің жеке немесе заңды тұлғамен жасайтын мəмілесінің талап-
тары Банктер туралы заңның 40-бабының 2-тармағында, Қағидалардың 
20-тармағында, көзделген жеңілдік талаптарымен мəмілелерді тануға 
арналған өлшемшарттарға жəне Банктер туралы заңның 40-бабы 
2-тармағының екінші бөлігіне сəйкес Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық 
актісінде белгіленген жеңілдік талаптарымен қосымша өлшемшарттарға 
сəйкес келетін мəмілелердің талаптары.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 3), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында 
көзделген жағдайларды, егер мəміленің мөлшері, оның ішінде сол бір 
тұлғамен бірнеше мəміле мөлшері:

меншікті капиталының мөлшері қоса алғанда 100 000 000 000 (бір жүз 
миллиард) теңгеге дейінгі банктер үшін – банктің шешім қабылданған күнгі 
меншікті капиталының 2 (екі) пайызынан асатын;

меншікті капиталының мөлшері 100 000 000 000 (бір жүз миллиард) 
теңгеден асатын банктер үшін – банктің шешім қабылданған күнгі меншікті 
капиталының 1 (бір) пайызынан асатын болса, қадағалау бөлімшесі 
қарастырады.

Осы тармақтың екінші бөлігінде көзделген талаптар мəмілелердің 
көрсетілген мөлшерінен жалтаруды көздейиін мəмілені (мəмілелерді) 
жүзеге асыру жағдайына қолданылмайды.

Банкте жəне (немесе) тұлғада осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген 
жағдайларда тұлғамен жасасқан мəмілелерден тəуекелдерді барынша 
азайтуға мүмкіндік беретін тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың 
барабар жəне тиімді жүйесі болған кезде, мұндай тұлға банкпен ерекше 
қатынастар арқылы байланысты тұлға болып танылмайды.

16. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар 
арқылы байланысты тұлға ретінде тұлғаларды тану туралы уəжді пай-
ымдау мынадай жағдайларда алқалы органның сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар арқылы тиісті тұлғаның байла-
ныс белгілерінің болуы туралы негізделген кəсіби пікірі болып табылады:

1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру тобының қатысушысы 
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес заңды тұлғаны 
бақылайтын болса;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерді иеліктен 
шығару туралы шешімдер өкілеттігіне кіретін тиісті органының шешімін, 
жеке жəне заңды тұлғамен мəмілелер жасау, оның ішінде сақтандыру 
(қайта сақтандыру) бойынша мəмілелер жасау туралы шешімдерді 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ішкі құжаттарында көзделген жасалынған мəмілелерге та-
лаптарын айтарлықтай бұза отырып қабылдаса жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы үшін айтарлықтай тəуекелдерге əкелетін болса не-
месе əкелсе;

3) тұлғамен жасасқан сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты сақтандыру 
жағдайының басталғандығын жəне (немесе) сақтандыру төлемін жүзеге 
асыруды алып тастайтын талаптарды қамтитын болса;

4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жеке немесе заңды 
тұлғамен Сақтандыру қызметі туралы заңның 15-1-бабы 2-тармағында, 
Қағидалардың 20-тармағында көзделген жеңілдік талаптарымен 
мəмілелерді тануға арналған өлшемшарттарға жəне Сақтандыру қызметі 
туралы заңның 15-1-бабы 2-тармағының екінші бөлігіне сəйкес Ұлттық 
Банктің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жеңілдік талаптары-
мен қосымша өлшемшарттарға сəйкес келетін мəмілелердің талаптары.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында жəне (немесе) тұлғада осы 
тармақтың бірінші бөлігінде көзделген жағдайларда тұлғамен жасасқан 
мəмілелерден тəуекелдерді барынша азайтуға мүмкіндік беретін 
тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың барабар жəне тиімді жүйесі 
болған кезде, мұндай тұлға сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен 
ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлға болып танылмайды.

17. Қағидалардың  15-тармағының  1) тармақшасында  жəне 
16-тармағының 1) тармақшасында көзделген жағдайларда тұлғаны 
банкпен, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастар 
арқылы байланысты тұлға ретінде тану туралы уəжді пайымдауды 
қалыптастыру кезінде Ұлттық Банк болса, тəуелсіз сарапшының, оның 
ішінде банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тартқан сарапшының 
пікірін қарайды.

18. Қағидалардың 15 жəне 17-тармақтарында белгіленген талаптар банк 
холдингтеріне (банк холдингі немесе банк холдингінің белгілері бар тұлға 
болып табылатын жəне Банктер туралы заңның 40-бабы 9-тармағының та-
лаптарына сəйкес келетін Қазақстан Республикасының бейрезиденттерін 
қоспағанда) жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдарға қолданылады.

19. Қағидалардың 16 жəне 17-тармақтарында белгіленген талаптар 
сақтандыру холдингі, сақтандыру холдингінің белгілері бар тұлға бо-
лып табылатын жəне Сақтандыру қызметі туралы заңның 15-1-бабы 
6-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттерін жəне банк конгломераттарының 
құрамына кіретін банк холдингтары болып табылатын сақтандыру холдинг-
тарын қоспағанда, сақтандыру холдингтеріне қолданылады.

20. Банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ерекше қатынастар 
арқылы байланысты тұлғаларға жеңілдік талаптарын беру фактісін 
белгілеу туралы, сондай-ақ банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
жасаған мəмілелерді жеңілдік талаптары бар мəмілелерге жатқызу тура-
лы уəжді пайымдау мəміле мөлшері банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы экономикалық талдауға жатпайтын мəмілелердің осындай түрі үшін 
белгілеген ішкі лимиттен асып кеткен жағдайда алқалы органның ерекше 
қатынастар арқылы тұлғаларға банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жеңілдік талаптарын беруді көрсететін белгілерінің болуы ту-
ралы негізделген кəсіби пікірі болып табылады. 

21. Банктегі тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйесінің сапасын 
бағалау бойынша уəжді пайымдау банктегі тəуекелдерді басқару жəне ішкі 
бақылау жүйесінің сапасы туралы алқалы органның негізді кəсіби пікірі 
болып табылады жəне: 

1) таңдап алынған бизнес-модель мен даму стратегиясына сəйкестігіне 
қатысты банктің тəуекел профилі мен тəуекел тəбетін (тəуекелдердің 
рұқсат берілген деңгейін); 

2) банк бюджетінің банктің стратегиясында, бизнес-моделінде айқын-
далған экономикалық мақсаттарға жəне банк қабылдаған тəуекелдерге 
сəйкестігіне қатысты стратегиялық жəне бюджеттік жоспарлауды;

3) банктің негізгі қаржы көрсеткіштерін:
бюджетті қалыптастыру кезінде пайдаланылатын жорамалдардың 

(активтердің, міндеттемелердің, капиталдың (пайда мен зиянның) жоспар-
лы көлемін арттыру немесе төмендету) барабарлығына; 

бюджеттің нақты көрсеткіштерге сəйкестігін талдаудың болуына қатысты 
болжау сапасын;

4) банктің тəуекел-тəбетінің біріктірілген деңгейін (деңгейлерін) жəне 
тəуекелдің əр түрі бойынша тəуекел-тəбеттің деңгейін: 

тəуекел-тəбеттің белгіленген деңгейлерін өтеу үшін меншікті капитал 
мен өтімділіктің қажетті деңгейінің болуына;

лимиттердің көп деңгейлі жүйесі шеңберінде тəуекелдердің əр түріне 
сандық жəне сапа лимиттердің шекті мəнінің барабарлығына қатысты 
айқындау əдістемесін;

5) банктің корпоративтік басқару жүйесінің: 
корпоративтік басқарудағы мүдделер қақтығысын реттеу бойынша 

шаралардың болуына жəне сақталуына;
тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын банктің бөлімшелері 

дайындаған олар туралы жазбаша ақпарат бар, айтарлықтай тəуекелдер 
болған кезде мəмілелер жасау немесе операциялар жүргізу туралы 
шешімдер қабылдау фактілерінің болуына қатысты сапасын бағалау үшін 
пайдаланылады. Осы абзацтың ережелері мөлшері:

меншікті капиталының мөлшері қоса алғанда 100 000 000 000 (бір жүз 
миллиард) теңгеге дейінгі банктер үшін - шешім қабылданған күнгі банктің 
меншікті капиталынан 1 (бір) пайыздан асатын;

меншікті капиталының мөлшері 100 000 000 000 (бір жүз миллиард) 
теңгеден асатын банктер үшін - шешім қабылданған күнгі банктің меншікті 
капиталынан 2 (екі) пайыздан асатын мəмілеге немесе мəмілелер 
жиынтығына қолданылады;

6) банктің қызметіне тəн тəуекелдерді өтеу үшін: 
тəуекелдерді бағалау сапасына;
меншікті капиталдың жеткіліктілігін бағалауда стресс-тестілеу нəтиже-

лерінің болуына;
меншікті капиталдың жеткіліктілігін айқындау процесінде тиісті тəуекел 

профильді қолдануға;
стрестік жағдайларда клиенттердің əлеуетті кетуін бағалау кезіндегі 

жорамалдардың барабарлығына жəне өтімді активтердің оларды өтеу 
мақсатында қажеті деңгейін бағалаудың барабарлығына қатысты меншікті 
капитал мен өтімділіктің жеткіліктілігін айқындаудың ішкі рəсімдерін;

7) банктің қызметіне тəн ішкі саясаттарды, сол сияқты тəуекелдерді 
басқару жөніндегі рəсімдерді:

регламенттелген рəсімдерді сақтауға;
жасалатын мəмілелер бойынша ішкі саясатты сақтауға, оның ішінде 

ерекшеліктердің болуына, банк бекіткен рəсімдер мен саясаттарға сəйкес 
келмейтін мəмілелерді жасасу туралы директорлар кеңесін хабардар ете 
отырып, осындай ерекшеліктерді құжаттамалауға қатысты іске асыруды;

8) банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларды: 
банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен 

мəмілелер үшін, оларға жеңілдік талаптарын беруге тыйым салуды қоса 
алғанда, тиісті шектеулердің болуына жəне сақталуына; 

 мəмілелерді жеңілдік талаптармен жасасуға жəне кредиттік тəуекелінің 
шоғырлануын ұлғайтуға жол бермеу мақсатында, қажетті ақпарат болған 
кезде банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғаларды 
анықтауға;

банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мəміле-
лер туралы ақпаратты жария етуге қатысты айқындау бойынша рəсімдерді;

9) банк кепілге қабылдаған мүлікті:
кепілдің нарықтық құнын айқындау əдістемесінің дұрыстығына, даулы 

жағдайлар болған кезде тəуелсіз бағалауды қолдануды ескере отырып, 
банктік қарыз берген жəне резервтерді (провизияларды) қалыптастырған 
кезде есепке алынатын нарықтық құнның дұрыстығына;

кепіл мəнін өндіріп алу бойынша мерзімдерді сақтауға;
кепіл шартының қолданыс мерзімінің қарыз алушының (қоса қарыз 

алушының, кепіл берушінің, кепілгердің) қаржылық жай-күйін ескере оты-
рып берілетін қаржыландырудың құрылымына сəйкестігіне;

кепіл мəнін өндіріп алу құқығын іске асыру мүмкіндігіне қатысты талдау 
бойынша рəсімдерді; 

10) банктің кредиттік тəуекелін:
кредиттеудің ішкі саясаттарының жəне рəсімдерінің болуына жəне 

сақталуына;
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес құнсыздану 

белгілері бар активтерді анықтау бойынша, оның ішінде банктің дирек-
торлар кеңесіне көрсетілген активтер бойынша ақпаратты беру, оларды 
басқару бойынша шаралар қабылдау бойынша рəсімдердің болуына 
жəне сақталуына;

қарыз алушылардың бизнес-жоспарларын бағалау үшін пайдаланыла-
тын жорамалдардың барабарлығына;

жеке банктік қарыздарға мониторингтің кезеңділігіне;
қаржылық жай-күйінің нашарлау белгілері бар қарыз алушыларға мони-

торинг жүргізудің жиілігі мен толықтығының жеткіліктілігіне;
кредитті басқару рəсімдерінің болуына жəне оны банктің сақтауына;
шетел валютасында банктік қарыз алған қарыз алушының қарыз валю-

тасы бағамының өзгеруіне барабар ден қою мүмкіндігінің болуына қатысты 
басқарудың тиімділігін;

11) банктің қарыз алушыларын:
банктің қарыз алушыларын рейтингтік бағалаудың (скорингтің) пайда-

ланылатын модельдерінің барабарлығына;
олардың өзекті болуын қолдау мақсатында, оның ішінде берілетін 

үлестер, баллдар бойынша банктің қарыз алушыларын рейтингтік 
бағалаудың (скорингтің) пайдаланылатын модельдеріне өзгерістер 
енгізудің уақтылығына;

банктің қарыз алушыларын рейтингтік бағалау (скорингтің) модельдерін 
кезеңдік валидациялауды жүзеге асыруға қатысты ішкі рейтингтік бағалау 
(скорингтің) сапасын;

12) қалыптастырылған провизиялар (резервтер) мөлшерінің Норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16502 болып 
тіркелген «Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік 
туралы заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) 
құру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 269 қаулысында 
белгіленген талаптарға сəйкестігін;

13) қаржы құралдарының əділ құнын олардың құнын барабар көрсетуге 
қатысты айқындау əдістемесін; 

14) банктің қорландыру стратегиясының: 
түрлері, валюталар, мерзімдері бойынша қорландыру көздерін 

əртараптандырудың жеткіліктілігі мен қажеттілігіне;
қорландырудың құрылымында жоғары шоғырландырудың болуына;
қорландырудың балама көздерінің болуына;
мерзімдері мен валюта бойынша активтер мен пассивтер арасындағы 

бақыланбайтын айтарлықтай айырмалардың болуына қатысты тиімділігін;
15) банктің өтімділігін: 
көзделмеген əкетулерді ескере отырып өтімді құралдарға деген күнде-

лікті қажеттілікті қоса алғанда, төлемдер бойынша міндеттемелерді 
уақтылы орындау үшін өтімді активтер деңгейінің жеткіліктілігіне;

өтімді активтер құрамына ағымдағы нарықтық жағдайда қысқа мерзімде 
іске асыру үшін қолжетімді құралдарды қосудың негізділігіне;

қорландырудың əкетілуін жоспарлаудың дұрыстығына қатысты басқару 
рəсімдерін;

16) банктің тəуекелдердің ішкі жəне (немесе) сыртқы индикаторларының 
өзгеруіне уақтылы ден қоюға бағытталған: 

ертерек ескерту жүйесі көрсеткіштерінің, оның ішінде тəуекелдер 
деңгейінің ұлғаюына əлеуетті ықпал ететін банкке қолжетімді ақпаратты 
есепке алудың дұрыстығына;

ертерек ескерту жүйесі шеңберінде анықталған тəуекел артқан кезде 
банктің іс-əрекетінің барабарлығына;

ертерек ескерту жүйесінің белгіленген деңгейлерінен асқан кезде 
бекітілген іс-шаралардың уақтылығына жəне тиімділігіне қатысты ертерек 
ескерту жүйесі жұмысының тиімділігін; 

17) банкті:
жоспарда банктің қызметіне тəн тəуекелдерді іске асыру кезінде 

меншікті капиталдың өтімділігі мен жеткіліктілігін қалпына келтіру бойын-
ша тиімді жəне негізді шаралар тізбесінің болуына;

стрестік сценарийлерді, алдын ала болжанбаған жағдайларды іске 
асырудың расталған ықтималдығына; 

банк қызметін қалпына келтіру үшін қажетті ресурстарды, олардың 
барабарлығын айқындауға қатысты алдын ала болжанбаған жағдайларда 
қаржыландыру жəне қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету жоспарын;

18) банктің операциялық тəуекелін: 
бизнестің негізгі бағыттары, көрсетілетін қызметтер, процестер жəне 

ақпараттық жүйелер бойынша операциялық тəуекелді бағалау рəсімдерінің 
болуына жəне сақталуына; 

жаңа қаржылық қызметтерді жəне өнімдерді енгізу кезінде операциялық 
тəуекелді бағалау рəсімдерінің болуына жəне сақталуына;

операциялық тəуекелді тиімді анықтау мақсатында қажетті құралдардың 
жəне оны басқару жөніндегі шаралардың болуына;

операциялық тəуекелді іске асыру жəне оларды азайту жөніндегі шара-
ларды іске асыру салдарынан болған ірі зиян фактілерін құжаттамалауға 
қатысты басқару рəсімдерінің тиімділігін;

19) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында банктің: 

қаржы ұйымының қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыру тəуекеліне ұшырағыш-
тығына; 

клиентті (оның өкілін) жəне меншік иесінің бенефициарын сəйкестендіру 
рəсімінің барабарлығына, клиент типі бойынша қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелін бағалау барабарлығына; 

қаржы мониторингі жүргізілуі тиіс операцияларды анықтауға; 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) 

жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мəселелері бойынша 
бөлімшелердің өзара іс-қимылының тиімділігіне; 

қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін барынша азайту үшін банктердің 
қабылдаған шараларының барабарлығы жəне жеткіліктілігіне; 

ұсынылатын қызметтердің, сондай-ақ оларды ұсыну тəсілдерінің 
қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекеліне ұшырағыштығына қатысты 
тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін; 

20) банкте:
қолданылатын сценарийлердің толықтығы, дұрыстығы жəне негіз-

ділігіне; 
сценарийлер шеңберіндегі сыртқы жəне ішкі көрсеткіштердің болжам-

ды өзгеруінің өзектілігіне; 
стресс-тестілеу жүргізу модельдері мен өткізу рəсімдерінің барабар-

лығына; 
стресс-тестілеу нəтижелерін банктің тəуекелдерді басқару жүйесінде 

жəне басқарушылық шешімдер қабылдауда (қажет болғанда) қолдануына; 
тəуекел-факторлардың өзгеруінің банктің активтері мен пассивтерінің 

құрылымымен өзара байланысы (ара қатыстылығы) болуына қатысты 
стресс-тестілеуді; 

21) банктің қызметіне тəн тəуекелдер бойынша басқарушылық ақпарат 
жүйесінің банктің алқалы органы ұсынатын ақпаратының шынайылығы, 
толықтығы, уақтылығы, сондай-ақ көрсетілген ақпаратта басқарушылық 
шешімдер қабылдау үшін тəуекелдердің толық көрсетілуіне қатысты 
сапасын; 

22) үш қорғау желісінің: 
екінші жəне үшінші қорғау желілері бөлімшелерінің тəуелсіздігі жəне 

қызметкерлердің біліктілік талаптарына сəйкестігіне;
үш қорғау желісі қатысушыларының арасында мүдделер қақтығысын 

реттеу бойынша шаралардың болуы жəне сақталуына жəне (немесе) оның 
қатысушыларының функционалдық міндеттерді қоса атқаруына қатысты 
жұмыс істеу тиімділігін; 

23) ішкі бақылау рəсімдерінің:
банктің ішкі құжаттарының Қазақстан Республикасының банктік заңнама 

талаптарына сəйкес келуіне жəне (немесе) банктің ішкі құжаттарын 
Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарына 
уақытында сəйкестендірмеуге; 

банктің белгіленген ішкі рəсімдерін сақтамай жасалған мəмілелердің 
ауқымды көлемінің болуына қатысты сапасын бағалау; 

24) банктің ішкі аудит бөлімшесінің: 
ішкі аудит бөлімшесінің қызметті жоспарлау кезінде тəуекелге 

бағдарланған тəсілді қолдануына; 
аудиторлық тексерулер нəтижелері бойынша тəуекелдері басқару 

рəсімдерінің тиімділігін арттыруға бағытталған ұсынымдарды ұсынуына; 
ішкі аудит бөлімшесі берген ұсынымдардың орындалуы мониторингі 

рəсімінің болуына қатысты тəуекелдерді басқару рəсімдерінің тиімділігіне 
тəуелсіз бағалау жүргізу кезіндегі қызметінің тиімділігін бағалау үшін 
қолданылады. 

Осы тармақтың 1), 2), 3), 6), 16), 17) жəне 21) тармақшаларында 
көзделген ережелер банк конгломератына қолданылады. 

22. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында жəне сақтандыру то-
бында, бағалы қағаздардың кəсіби қатысушысында (трансфер-агенттік 
қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) тəуекелдерді басқару 

жəне ішкі бақылау жүйесінің сапасын бағалау бойынша уəжді пайымдау 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымында жəне сақтандыру тобында, 
бағалы қағаздардың кəсіби қатысушысында (трансфер-агенттік қызметті 
жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) тəуекелдерді басқару жəне ішкі 
бақылау жүйесінің сапасы туралы алқалы органның негізделген кəсіби пікірі 
болып табылады жəне Қағидалардың 21-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 
8), 13), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) жəне 24) тармақшаларында 
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, бағалы қағаздардың кəсіби 
қатысушысы үшін) жəне 1), 2), 3), 6), 16), 17) жəне 21) тармақшаларында 
(сақтандыру тобы үшін) көзделген жағдайларда қолданылады. 

23. Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, бағалы 
қағаздардың кəсіби қатысушысының (трансфер-агенттік қызметті жүзеге 
асыратын ұйымдарды қоспағанда) провизияларының (резервтерінің) 
барабарлығын бағалау бойынша уəжді пайымдау банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының, бағалы қағаздардың кəсіби қатысушысының 
(трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) 
қалыптастырған провизияларының (резервтерінің) халықаралық қаржылық 
есептілік стандарттарына, провизияларды (резервтерді) қалыптастыру 
бойынша əдістемеге, оның ішінде оларды қалыптастыру бойынша 
əдістемелердің банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, бағалы 
қағаздардың кəсіби қатысушысының тəуекелдеріне сəйкестігі жəне олар-
ды қалыптастыру үшін пайдаланылатын ақпараттың шынайылығы туралы 
алқалы органның негізделген кəсіби пікірі болып табылады. 

24. Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицен-
зиясы бар актуарий қалыптастырған сақтандыру резервтерінің (бұдан əрі 
– сақтандыру резервтері) барабарлығын бағалау бойынша уəжді пайымдау 
сақтандыру резервтерінің халықаралық қаржылық есептілік стандарттары-
на, оның құрылымындағы сақтандыру резервтерін есептеу əдістемелеріне, 
оның ішінде оларды қалыптастыру бойынша əдістемелердің сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының тəуекелдеріне сəйкестігі жəне оларды 
қалыптастыру үшін пайдаланылатын ақпараттың шынайылығы туралы 
алқалы органың негізделген кəсіби пікірі болып табылады. 

Сақтандыру резервтерінің барабарлығын бағалау бойынша уəжді пай-
ымдау мынадай (бірақ онымен шектелмей): 

оның нəтижесінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №14794 тіркелген, «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне 
оларды есептеу əдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орында-
луы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтары-
ның пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс 
ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің 
еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына 
(жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, 
сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары 
облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын об-
лигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті жəне рейтингтік 
агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық 
капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 
желтоқсандағы № 304 қаулысымен (бұдан əрі - № 304 қаулы) бекітілген 
пруденциялық нормативтер жəне сақталуға міндетті өзге де норма-
лар мен лимиттер көрсеткіштерінің жақсаруы болатын сақтандыру 
резервтерін есептеу кезінде қолданылатын сақтандыру резервтерін не 
өлшемшарттарын есептеу əдістемесінің негізсіз өзгерген;

жасалатын қайта сақтандыру шартының талаптарында қайта сақтану-
шы үшін экономикалық пайда (мақсатқа лайықтылық) болмаған кезде 
қайта сақтандыру шарты бойынша сақтандыру резервтерінде қайта 
сақтанушының үлесі қалыптастырылған; 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының төлем қабілеттілігінің 
төмендеуіне (немесе төмендеу ықтималдығы бар) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының №304 қаулымен бекітілген пруденциялық норма-
тивтер жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді бұзуына 
əкелген сақтандыру резервтерін есептеу кезінде толық емес жəне (немесе) 
жалған ақпарат қолданылған жағдайларда қолданылады.

25. Алқалы орган уəжді пайымдау қабылдаған жағдайда қадағалау 
бөлімшесі қадағалап ден қою шараларының жобасын немесе Қағидалардың 
2-тармағының 3) тармақшасында көзделген жағдайларда шешім дайын-
дайды.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 16 қарашадағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17752 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан          №275          Алматы қаласы 

Жасалуы банкті төлемге қабілетсіз 
банктердің санатына жатқызу туралы шешім 

қабылдау үшін негіз болып табылатын 
нарықтық емес талаптармен мәмілелердің 

тізбесін бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Нəтижесінде банк залал шегетін жəне банктің қаржылық жағдайының 
одан əрі нашарлауына алып келетін, жасалуы бұдан бұрын оның депози-
торлары мен кредиторларының мүдделеріне қатер төндіретін жəне (не-
месе) қаржы жүйесінің тұрақтылығына қатер төндіретін қаржылық жағдайы 
орнықсыз банктер санатына жатқызылған банкті төлемге қабілетсіз банктер 
санатына жатқызу туралы шешім қабылдау үшін негіз болып табылатын 
мынадай нарықтық емес талаптармен мəмілелердің тізбесі бекітілсін:

1) мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде жүзеге 
асырылған мəмілелерді қоспағанда, мынадай талаптардың біріне сай 
келетін мəмілелер:

берілген банктік қарыз сомасы қарыз алушының (егер тең қарыз алушы-
лар болса, оларды ескере отырып) қаржылық жағдайына жəне (немесе) 
оның кірістеріне, сондай-ақ кепілмен қамтамасыз ету құнына сай емес;

борышкердің сыйақыны төлеу төлемінің жəне (немесе) оның банктік 
операциялар бойынша негізгі борышты өтеуінің мерзімін кейінге қалдыру 
бір жылдан асады;

борышкерден алынатын пайыздық мөлшерлемелердің мөлшері ұқсас 
банктік операциялар бойынша нарықтық пайыздық мөлшерлемелерден 
əлдеқайда төмен;

2) борышкердің қаржылық жағдайына жəне (немесе) кірістеріне сай 
емес сомадағы борышкерлердің міндеттемелері бойынша немесе бо-
рышкерге кері талап қою (регресс) құқығынсыз банктік кепілдіктерді не-
месе кепілдемелерді беру;

3) банктің ірі акционерлерінің жəне (немесе) басшы қызметкерлерінің 
талаптарын мерзімінен бұрын қанағаттандыруға алып келетін мəмілелер;

4) талаптарында мəміленің тарапы болып табылатын жеке немесе 
заңды тұлғаның банк алдында өзіне алған қаржылық міндеттемелерінен 
толығымен немесе ішінара бас тарту құқығы көзделген мəмілелер.

Осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларының талаптары банк 
мəмілесінің мөлшері:

меншікті капиталының мөлшері қоса алғанда 100 000 000 000 (бір 
жүз миллиард) теңгеге дейін болатын банктер үшін – банктің меншікті 
капиталының (банктің мəміле жасау туралы шешім қабылдаған күніндегі) 
2 (екі) жəне одан көп пайызы; 

меншікті капиталының мөлшері 100 000 000 000 (бір жүз миллиард) 
теңгеден асатын банктер үшін – банктің меншікті капиталының (банктің 
мəміле жасау туралы шешім қабылдаған күніндегі) 1 (бір) жəне одан көп 
пайызы болатын жағдайларға қолданылады.

2. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан 
Республика сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 28 қарашадағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17804 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 19 қараша            №288            Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2015 жылғы 30 сәуірдегі № 71 қаулысына өзгеріс 
енгізу туралы

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

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 

болып тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулыға 54-қосымшаға сəйкес бекітілген «Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушысының) зейнетақы 
жинақтарының (инвестициялық кірістерін ескере отырып) жай-күйі туралы 
ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 
қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Ұйымдастыру жұмысы жəне бақылау басқармасы (Итимгенов А.А.) 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 мəлімет-
терді 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

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 19 қарашадағы № 288 қаулысына қосымша 

«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының 
(алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық 
кірістерін ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушы-

сының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірістерін ескере оты-
рып) жай-күйі туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» 
акционерлік қоғамы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) жеке 
тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін 
беру:

1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «электрондық үкіметтің» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 

ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут;
2) құжаттар топтамасын берген сəттен бастап, сондай-ақ портал арқылы 

өтініш берген кезде рұқсат етілген ең ұзақ күту уақыты – 4 (төрт) сағат.
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (толық 

автоматтандырылған) жəне (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі:
1) көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге жеке 

өтініш жасаған кезде – көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының 
электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
жəне қағаз жеткізгішке басып шығарылған, электрондық құжат нысанында 
ресімделген салымшының (алушының) зейнетақы жинақтарының жай-күйі 
туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті берушіден алу;

2) портал арқылы өтініш жасаған кезде – салымшының (алушының) 
зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті 
берушіден көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының ЭЦҚ-мен 
куəландырылған жəне көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жіберілген электрондық құжат нысанында алу. 

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. 
7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, түскі үзіліссіз 
дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын 
техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушы жеке өтініш жасаған кезде – жеке басын 
куəландыратын құжат (түпнұсқасы);

2) көрсетілетін қызметті алушының сенім білдірілген адамы өтініш 
жасаған кезде:

сенім білдірілген адамның жеке басын куəландыратын құжат 
(түпнұсқасы);

нотариат растаған сенімхат (түпнұсқасы немесе оның н отариат 
куəландырған көшірмесі);

3) көрсетілетін қызметті алушының 18 жасқа дейінгі жастағы кəмелетке 
толмаған немесе сот əрекетке қабілетсіз деп таныған немесе сот əрекетке 
қабілетін шектеген кəмелеттік жастағы заңды өкілі өтініш жасаған кезде:

көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат 
(түпнұсқасы);

көрсетілетін қызметті алушының заңды өкілінің жеке басын куəлан-
дыратын құжат (түпнұсқасы);

көрсетілетін қызметті алушының заңды өкілінің мəртебесін растайтын 
құжат (түпнұсқасы);

4) заң бойынша немесе аманат бойынша мұраға құқық туралы куəлікке 
сəйкес мұрагер болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы өтініш 
жасаған кезде:

мұрагердің жеке басын куəландыратын құжат (түпнұсқасы);
заң немесе аманат бойынша мұраға құқық туралы куəлік (түпнұсқасы 

немесе нотариат куəландырған көшірмесі).
Көрсетілетін қызметті беруші осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 

тармақшаларында көрсетілген құжаттармен танысқаннан кейін оларды 
тез арада көрсетілетін қызметті алушыға, көрсетілетін қызметті алушының 
сенімді адамына немесе заңды өкіліне қайтарады. 

10. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті алушының ұялы байланыс операторы берген 
абоненттік нөмірі порталдың есептік жазбасына тіркелген жəне қосылған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ қойылған немесе бірреттік 
парольмен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу.

Жеке басты куəландыратын құжаттар туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметтерді беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрон-
дық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Портал арқылы өтініш жасаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге сұрау са-
луды қабылдау туралы мəртебе, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсетудің 
нəтижесін алу күні көрсетілген хабарлама көрсетіледі.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші 
бөлігінің 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға, сондай-ақ 
16 жасқа дейінгі жастағы кəмелеттік жасқа толмаған адамдарға мемлекеттік 
қызмет портал арқылы көрсетілмейді. 

11. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9 жəне 10-тармақтарында көзделген тізбеге сəйкес 
құжаттардың толық топтамасын ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы өтінішті қабылдаудан бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның 
лауазымды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету 

мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану тəртібі 

12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бой-
ынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көрсетілген 
мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына жаз-
баша түрде жүргізіледі.

Жеке тұлғаның шағымында – оның тегі, аты, сондай-ақ əкесінің аты 
(ол болған кезде), туылған күні жəне пошталық мекенжайы көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған 

адамның аты-жөнін, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен ор-
нын көрсете отырып, шағымды тіркеу (мөртабан жəне күні) оның 
қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады. 

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы 
ақпаратты бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 
телефоны арқылы алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушыға «жеке кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, 
ол көрсетілетін қызметті беруші шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орында-
луы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) 
барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің 
нəтижесімен келіспеген жағдайда мемлекеттік қызметтер көрсету сапа-
сын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөнін-
дегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің 
нəтижесімен келіспеген жағдайда Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқылы.

4-тара у. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып 

қойылатын өзге талаптар 
14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындары – офистердің мекенжайлары 

көрсетілетін қызметті берушінің www.enpf.kz ресми интернет-ресурсында 
орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинет» 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, көрсетілетін қызметті 
берушінің байланыс орталығы, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі 
бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі байланыс 
орталығының байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің 
www.enpf.kz ресми интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
анықтама қызметінің телефоны: 8-800-080-7777, 1414.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 29 желтоқсандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18140 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 15-бетте) 



20 АҚПАН 2019 ЖЫЛ 17RESMI

(Соңы 18-бетте) 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша           №294         Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының ішкі валюта 
нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін 

мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы

 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы 
жəне «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2018 жылғы 
2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының ішкі валюта 
нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары (бұдан 
əрі – Қағидалар) бекітілсін.

 2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Респуб-
ликасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің 
күші жойылды деп танылсын.

 3. Төлем балансы жəне валюталық реттеу департаменті (Қуандықов 
Ə.Ə.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

 2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəлімет-
терді 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 О.А. Смоляковқа жүктелсін.

 6. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс жəне Қағидалардың 6-тармағының 
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 6) тармақшасын 
қоспағанда, 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақста    н Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика комитеті
2018 жылғы «___» __________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қараша №294 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен 
ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс 

пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы, «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі ту-
ралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы жəне «Валюталық реттеу жəне валюталық 
бақылау туралы» 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес əзірленген жəне Қазақстан Республикасының ішкі ва-
люта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздерін жəне сатып алынған ше-
тел валютасын пайдалану мақсаттарын мониторингтеу тəртібін, сондай-
ақ оны жүзеге асыру үшін есептердің нысандары мен ұсыну мерзімдерін 
белгілейді.

2. Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен 
ұсыныс көздерін жəне сатып алынған шетел валютасын пайдалану 
мақсаттарын мониторингтеу екінші деңгейдегі банктердің, «Қазақстанның 
Даму Банкі» акционерлік қоғамының, «Қазпочта» акционерлік қоғамының 
(бұдан əрі – банктер), шетел валютасымен айырбастау операцияла-
рын ұйымдастыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына кəсіби 
қатысушылардың (бұдан əрі – кəсіби қатысушылар) жəне олардың 
клиенттерінің ішкі валюта нарығындағы операциялары туралы, 
клиенттердің банктік шоттары жəне банктік шотты ашпай жəне (немесе) 
пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы 
ақша қозғалысы туралы ақпаратты жинау арқылы жүзеге асырылады. 

3. Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс 
пен ұсыныс көздері жəне сатып алынған шетел валютасын пайдалану 
мақсаттары жөніндегі ақпаратты (бұдан əрі – есептер) банктер жəне кəсіби 
қатысушылар ұсынады. 

4. Қағидалардың мақсаттары үшін банктің клиенттеріне заңды тұлға 
құрмай-ақ кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын субъектілерді қоса 
алғанда, резидент жəне бейрезидент - жеке тұлғалар, сондай-ақ осы 
банкте банктік шоттары ашылған филиалдары мен өкілдіктерін қоса 
алғанда, банктер болып табылмайтын резидент жəне бейрезидент - заңды 
тұлғалар жатады.

Қағидалардың мақсаттары үшін кəсіби қатысушының клиенттеріне 
заңды тұлға құрмай-ақ кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын субъектілерді 
қоса алғанда, резидент жəне бейрезидент - жеке тұлғалар, сондай-ақ осы 
кəсіби қатысушы брокерлік қызмет көрсету туралы шарттар жасасқан 
олардың филиалдары мен өкілдіктерін қоса алғанда, банктер болып та-
былмайтын резидент жəне бейрезидент - заңды тұлғалар жатады.

5. Есептерді жасау кезінде операцияларды жіктеу есептердің нысан-
дарында көзделген нақтылау ескеріле отырып, Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы 
№ 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының жəне төлемдер 
белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады. 

2-тарау. Есептердің нысандары мен ұсыну мерзімдері
6. Есептер Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – Ұлттық 

Банк) орталық аппаратына электрондық форматта ұсынылады жəне мы-
наларды қамтиды:

1) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес əкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан бойынша клиенттердің банктік шоттары жəне банктік шот-
ты ашпай жəне (немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша 
шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп;

2) Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес əкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан бойынша банктің жəне оның клиенттерінің шетел валю-
тасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп;

3) Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес əкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан бойынша клиенттердің шетел валютасындағы банктік 
шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп;

4) Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес əкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан бойынша банк клиенттерінің шетел валютасының ірі 
көлемдерін сатып алу операциялары туралы есеп;

5) Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес əкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан бойынша шетел валютасымен айырбастау операцияла-
рын ұйымдастыруға лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы 
қағаздар нарығына кəсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы 
(сатуы) туралы есеп;

6) Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес əкімшілік деректерді жинауға 
арналған нысан бойынша қолма-қол шетел в алютасының қозғалысы 
туралы есеп.

7. Банк есептері клиенттердің барлық банктік шоттары жəне ше-
тел валютасындағы банктік шотты ашпай жəне (немесе) пайдаланбай 
жүргізілген аударымдар бойынша ақпарат, сондай-ақ бір банктің клиенттері 
арасындағы операциялар мен бір клиенттің шетел валютасындағы банктік 
шоттары бойынша ақша аударымдары жөніндегі мəліметтер негізінде 
банктің тұтас жүйесі бойынша ұсынылады.

Кəсіби қатысушының есебі кəсіби қатысушының шетел валютасын са-
тып алу жəне сату көлемін жəне шетел валютасын сатып алу жəне сату 
операцияларын жүзеге асырған клиенттер санын көрсетеді.

8. Банктер ай сайын Қағидалардың 6-тармағының 1), 2), 3), 4) жəне 6) 
тармақшаларында көзделген есептерді Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі 
айдың он бесіне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде ұсынады.

Кəсіби қатысушылар ай сайын Қағидалардың 6-тармағының 5) 
тармақшасында көзделген  есепті Ұлттық Банкке есепті айдан кейінгі айдың 
он бесіне (қоса алғанда) дейінгі мерзімде ұсынады.

9. Егер есептерді ұсыну мерзімінің соңғы күні жұмыс емес күніне келсе, 
одан кейінгі жұмыс күні есептерді ұсыну мерзімінің аяқталған күні болып 
саналады.

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен 
ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларына 1-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Клиенттердің банктік шоттары жəне банктік шотты ашпай жəне 
(немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар б ойынша шетел 

валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп»

Есепті кезең: 20___ жылғы __________________ 

Индекс: 1-INV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – банктер)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-не (қоса 

алғанда) дейін.

Н ысан
____________________________________________________

(банктің толық атауы)
 мың теңгемен
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А Б В 1 2 3 4 5

1-бөлім. Шетел валютасының клиенттердің пайдасына түсімі
1 Барлығы 10000      
2 оның ішінде:       

3 қарсы əріптестердің 
төлемдері жəне банк шот-
тарына аударымдары:

11000      

4 жеке тұлғалардың 11100      
5 заңды тұлғалардың 11200      
6 оның ішінде мынадай опе-

рациялар бойынша:
      

7 тауарлар жəне 
материалдық емес 
активтерді сату

11210      

8 қызметтер көрсету 11220      
9 берілген қарыздар бойын-

ша борыштың жəне кіріс-
тердің негізгі сомасын алу

11230      

10 қарыздар тарту 11240      
11 бағалы қағаздармен, век-

сельдермен операциялар 
жəне капиталға қатысуды 
қамтамасыз ететін жар-
налар:

11250      

12 басқа да ақша аударым-
дары

11260      

13 банктік шотты ашпай жəне 
(немесе) пайдаланбай 
жүргізілген аударымдар

12000      

14 клиенттердің өз банктік 
шоттарынан ақша ауда-
рымдары

13000   X X  

15 оның ішінде ашылғаны:       
16 резидент банктерде 13001   X X  
17 бейрезидент банктерде 13002   X X  
18 теңгеге шетел валютасын 

сатып алу 
14000      

19 оның ішінде:       
20 жеке тұлғалар 14100      
21 заңды тұлғалар 14200      
22 банктік шоттарға қолма-

қол шетел валютасын 
есептеу

15000      

23 оның ішінде:       
24 жеке тұлғалар 15100      
25 заңды тұлғалар 15200      
2-бөлім. Клиенттердің шетел валютасын алуы жəне (немесе) аударуы
26 Барлығы 20000      
27 оның ішінде:       
28 қарсы əріптестерге банктік 

шоттардан жүргізілетін 
төлемдер жəне ақша ауда-
рымдары:

21000      

29 жеке тұлғалардың 21100      
30 заңды тұлғалардың 21200      
31 оның ішінде мынадай опе-

рациялар бойынша:
      

32 тауарлар жəне материал-
дық емес активтерді са-
тып алу

21210      

33 көрсетілетін қызметтерді 
алу

21220      

34 қарыздар беру 21230      
35 қарыздар бойынша 

міндеттемелерді орындау
21240      

36 бағалы қағаздармен, век-
сельдермен операциялар 
жəне капиталға қатысуды 
қамтамасыз ететін жар-
налар:

21250      

37 басқа да ақша аударым-
дары

21260      

38 банктік шотты ашпай жəне 
(немесе) пайдаланбай 
жүргізілген аударымдар

22000      

39 клиенттердің өз банктік 
шоттарына ақша ауда-
рымдары

23000   X Х  

40 оның ішінде мыналарда 
ашылған:

      

41 резидент банктерде 23001   Х Х  
42 бейрезидент банктерде 23002   Х Х  
43 теңгеге шетел валюта-

сын сату
24000      

44 оның ішінде:       
45 жеке тұлғалар 24100      
46 заңды тұлғалар 24200      
47 өз банктік шоттарынан 

қолма-қол шетел валюта-
сын алу

25000      

48 оның ішінде:        
49 жеке тұлғалар 25100      
50 заңды тұлғалар 25200      

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
__________________________________________________________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер__________________________ ____________________
                          тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Орындаушы:___________________________ _____________________ 
                      тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)     қолы    телефон

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» ______________ 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Клиенттердің
банктік шоттары жəне банктік шотты ашпай жəне (немесе) 

пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы 
ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Клиенттердің банктік шоттары жəне банктік шотты ашпай жəне 
(немесе) пайдаланбай жүргізілген аударымдар бойынша шетел 

валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп» нысанын 
толтыру жөніндегі түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Клиенттердің 

банктік шоттары жəне банктік шотты ашпай жəне (немесе) пайдаланбай 
жүргізілген аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы 
туралы жиынтық есеп» нысанын (бұдан əрі – 1-нысын) толтыру жөніндегі 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. 1-нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабы бірінші 
бөлігінің 11) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. 1-нысанды екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – бан-
ктер) түсімдердің көздері жəне шетел валютасын пайдалану бағыттары 
бойынша толтырады.

4. 1-нысан мынадай екі бөлімнен тұрады:
1-бөлім – Шетел валютасының клиенттердің пайдасына түсуі;
2-бөлім - Клиенттердің шетел валютасын алуы жəне (немесе) аударуы.
5. 1-нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валюта-

сы – теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден төмен сома 0-ге (нөлге) 
дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

6. Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 бо-
лып тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау 
жəне қолдану тəртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысымен жəне 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы 
№ 99 бұйрығымен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық 
бағамы бойынша қайта есептеліп көрсетіледі. 

2-тарау. 1-нысанды толтыру бойынша түсіндірме
7. 1-нысанды толтырған кезде мынадай талаптардың орындалуы 

қамтамасыз етіледі:
1-баған барлық жолдар бойынша 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
коды 10000 жол = коды 11000 жол + коды 12000 жол + коды 13000 жол 

+ коды 14000 жол + коды 15000 жол;
коды 11000 жол = коды 11100 жол + коды 11200 жол;
коды 11200 жол = коды 11210 жол + коды 11220 жол + коды 11230 жол 

+ коды 11240 жол + коды 11250 жол + коды 11260 жол;
коды 11240 жолда қарыздарға сондай-ақ клиенттер есеп беретін бан-

ктен тартқан қарыздар кіреді;
коды 11260 жолда басқа да ақша аударымдарына сондай-ақ төлем кар-

точкаларын пайдалана отырып жүргізілген аударымдар кіреді;
коды 13000 жол = коды 13001 жол + коды 13002 жол;
коды 13001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз 

банктік шоттарынан ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін 
банкте ашылған банктік шотынан ақша аударымдары (банкішілік ауда-
рымдар) да кіреді;

коды 14000 жол = коды 14100 жол + коды 14200 жол;
коды 15000 жол = коды 15100 жол + коды 15200 жол;
коды 20000 жол = коды 21000 жол + коды 22000 жол + коды 23000 жол 

+ коды 24000 жол + коды 25000 жол;
коды 21000 жол = коды 21100 жол + коды 21200 жол;
коды 21200 жол = коды 21210 жол + коды 21220 жол + коды 21230 жол 

+ коды 21240 жол + коды 21250 жол + коды 21260 жол;
коды 21240 жолда қарыздар бойынша міндеттемелерді орындау опе-

рацияларына клиенттердің есеп беретін банктен тартқан қарыздары бой-
ынша міндеттемелерді орындау операциялары да кіреді;

коды 21260 жолда басқа да ақша аударымдарына төлем карточкаларын 
пайдалана отырып жүргізілген аударымдар да кіреді;

коды 23000 жол = коды 23001 жол + коды 23002 жол;
коды 23001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз 

банктік шоттарына ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін бан-
кте ашылған өз банктік шоттарына ақша аударымдары (банкішілік ауда-
рымдар) да кіреді;

коды 24000 жол = коды 24100 жол + коды 24200 жол;
коды 25000 жол = коды 25100 жол + коды 25200 жол.

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен 
ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларына 2-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Банктің жəне оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы 
(сатуы) туралы есеп»

Есепті кезең: 20___ жылғы _______________

Индекс: 2-INV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – банктер)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-ші күніне 

(қоса алғанда) дейін.
Нысан

_________________________________________________________
      (банктің толық атауы)

1-бөлім. Банк операциялары
№ Көрсеткіштің атауы Жолдың 

коды

Ба
рл

ығ
ы 

(м
ың

 те
ңг

е) Оның ішінде валю-
та түрлері бойын-

ша (валютаның мың 
бірлігімен)

USD EUR RUB CNY
А Б В 1 2 3 4 5
1 Банктің шетел валюта-

сын сатып алуы
110000      

2 оның ішінде:       
3 банктің  клиенттерінен 110001      
4 Қазақстан қор биржа-

сында
110002      

5 банкаралық нарықта 110003      
6 Банктің шетел валюта-

сын сатуы
120000      

7 оның  ішінде:       
8 банктің клиенттеріне 120001      
9 Қазақстан қор биржа-

сында
120002      

10 банкаралық нарықта 120003      

2-бөлім. Банк клиенттерінің операциялары
мың теңге

№ Көрсеткіштің атауы Жолдың 
коды

Ба
рл

ығ
ы

оның ішінде:

теңгеге
басқа ше-

тел валюта-
сына

банк клиенттерінің

ре
зи

де
нт

-
те

рд
ің

ре
йр

ез
и-

де
нт

те
рд

ің

ре
зи

де
нт

-
те

рд
ің

бе
йр

ез
и-

де
нт

те
рд

ің

A Б В 1 2 3 4 5

1 Банк клиенттерінің шетел 
валютасын сатып алуы

210000      

2 оның ішінде:       
3 жеке тұлғалар 211000      
4 оның ішінде клиенттердің 

шетел валютасындағы 
өз банктік шоттарына 
аударылғаны

211400      

5 заңды тұлғалар 212000      
6 оның ішінде клиенттердің 

шетел валютасындағы 
өз банктік шоттарына 
аударылғаны

212400      

7 оның ішінде мына 
мақсаттар үшін:

      

8 қолма-қол шетел валюта-
сымен айырбастау опера-
цияларын жүргізу (уəкілетті 
ұйымдар)

212410   Х  Х

9 төлемдер жəне ақша ауда-
рымдарын жүзеге аудару

212420      

10 оның ішінде мына 
операция лар бойынша:

      

11 тауарларды жəне 
материалдық емес 
активтерді сатып алу

212421      

12 қызметтер көрсету 212422      
13 капиталға қатысу бойын-

ша дивидендтер мен өзге 
кірістерді төлеу 

212423      

14 қарыздар ұсыну (беру) 212424      
15 қарыздар бойынша 

міндеттемелерді орындау
212425      

16 бағалы қағаздармен опе-
рациялар 

212426      

17 басқалары 212427      
18 резидент банктердің жинақ 

салымдарына орналастыру 
212430      

19 бейрезидент банктердегі 
шоттарға жеке қаражатын 
аудару 

212440      

20 Банк клиенттерінің шетел 
валютасын сатуы

220000      

21 оның ішінде:      
22 жеке тұлғалар 221000      
23 оның ішінде клиенттердің 

ұлттық валютадағы 
өз банктік шоттарына 
аударылғандары

221400    Х Х

24 заңды тұлғалар 222000      
25 оның ішінде клиенттердің 

ұлттық валютадағы 
өз банктік шоттарына 
аударылғандары

222400    Х Х

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
______________________________________   ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)     қолы

Бас бухгалтер ________________________________ _______
                          тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  қолы

Орындаушы:_____________________________ _____________ _____
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон

Есепке қол қойылған күн 20____ жылғы «_____» _______________ 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Банктің жəне оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы 

(сатуы) туралы есеп» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Банктің жəне оның 
клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп» 

нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Банктің жəне 

оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – 2-нысан) толтыру бойынша талапта рды айқындайды.

2. 2-нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабы бірінші 
бөлігінің 11) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. 2-нысанда екінші деңгейдегі банк, «Қазақстанның Даму Банкі», 
«Қазпочта» акционерлік қоғамы» (бұдан əрі – банктер) банктің (1-бөлім. 
«Банк операциялары») жəне банк клиенттерінің (2-бөлім. «Банк 
клиенттерінің операциялары») шетел валютасын сатып алу жəне сату 
көлемін көрсетеді.

4. 2-нысанда базалық активті валюталау күніне нақты жеткізе отырып, 
шетел валютасын теңгеге, сол сияқты басқа валютаға сату жəне сатып 
алу көлемдері көрсетіледі. 

2-нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы 
– теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден төмен сома 0-ге (нөлге) 
дейін дөңгелектенеді, 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер 
Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8378 бо-
лып тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау 
жəне қолдану тəртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы №15 қаулысымен жəне 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы 
№99 бұйрығымен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық 
бағамы бойынша қайта санала отырып көрсетіледі.

2-тарау. 2-нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бөлімнің жəне 2-бөлімнің 1-бағаны бойынша сатып алынатын не-

месе сатылатын шетел валютасының жалпы көлемдері мың теңгемен 
көрсетіледі. 1-бөлімнің 2, 3, 4, 5-бағандары бойынша, тиісінше, сатып алы-
натын жəне сатылатын АҚШ долларының (USD), еуроның (EUR), Ресей 
рублінің (RUВ) жəне Қытай юанінің (CNY) көлемдері тиісті валютаның 
мың бірлігімен көрсетіледі. 2-нысанды толтыру үшін банктің қолма-қол 
жəне қолма-қол емес шетелдік валютасымен (блоттер) мəмілелерді тіркеу 
журналы пайдаланылады.

6. 1-бөлімнің кодтары 110000 жəне 120000 жолдарына банк 
клиенттерімен айырбастау операциялары (банктің айырбастау пункттері 
арқылы жеке тұлғалармен операцияларды қоспағанда) жəне Қазақстан 
қор биржасы мен банкаралық нарықта жасалған операциялар бойынша 
мəліметтер кіреді. 

7. 2-бөлімде деректер шетел валютасын теңгеге жəне басқа шетел 
валютасына сатып алу (сату) операциялары, сондай-ақ резидент кли-
енттер жəне бейрезидент клиенттер жүзеге асыратын операциялар бой-
ынша көрсетіледі. 

2-бөлімге жеке тұлғалардың шетел валютасын банктің айырбастау 
пункттері арқылы сатып алуы (сатуы) бойынша операциялары кірмейді.

8. 2-нысанды толтырған кезде мына талаптардың орындалуы 
қамтамасыз етіледі:

коды 110000 жол >= коды 110001 жол + коды 110002 жол + коды 
110003 жол;

коды 120000 жол >= коды 120001 жол + коды 120002 жол + коды 
120003 жол;

2-бөлімде барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың 
сомасына тең;

коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол;
коды 211000 жол >= коды 211400 жол;
коды 212000 жол >= коды 212400 жол;
коды 212400 жол = коды 212410 жол + коды 212420 жол + коды 212430 

жол + коды 212440 жол;
коды 212420 жол = коды 212421 жол + коды 212422 жол + коды 212423 

жол + коды 212424 жол + коды 212425 жол + коды 212426 жол + коды 
212427 жол;

коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол;
коды 221000 жол >= коды 221400 жол;
коды 222000 жол >= коды 222400 жол.
2-нысанды толтырған кезде 2-нысанның жəне 1-нысанның деректерін 

төмендегідей келісу қамтамасыз етіледі:
2-нысанның 2-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 

жолы (2-баған + 3-баған);
2-нысанның 3-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 

жолы (4-баған + 5-баған);
2-нысанның 2-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 

жолы (2-баған + 3-баған);
2-нысанның 3-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 

жолы (4-баған + 5-баған);
2-нысанның 2-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 

жолы (2-баған + 3-баған);
2-нысанның 3-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 

жолы (4-баған + 5-баған);
2-нысанның 2-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 

жолы (2-баған + 3-баған);
2-нысанның 3-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 

жолы (4-баған + 5-баған).

 Қазақстан Республикасының ішкі валюта  нарығында сұраныс пен 
ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларына 3-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
 

Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша 
қозғалысы туралы есеп

 
Есепті кезең: 20___ жылғы _______________

Индекс: 3-INV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – банктер)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-ші күніне 

(қоса алғанда) дейін. 
Нысан

______________________________________________________
                                        (банктің толық атауы)

Банктік шот валютасының
 мың бірлігімен

№

№

Жол-
дың 
коды

Барлығы 1 …
Клиенттің атауы    
Клиенттің бизнес 

сəйкестендіру нөмірі 
(БСН)

   

Көрсеткіштің атауы \ 
Банктік шот валютасы US

D
EU

R
RU

B
US

D
EU

R
RU

B
US

D
EU

R
RU

B

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кезең басындағы 

қалдық
100000          

2 Клиенттердің шетел 
валютасындағы банктік 
шоттарына түсім, 
барлығы

210000          

3 оның ішінде:           
4 резиденттерден 211000          
5 оның ішінде мына опе-

рациялар бойынша:
          

6 тауарлар мен 
материалдық емес 
активтерді сату

211110          

7 қызмет көрсету 211120          
8 Берілген қарыздар 

бойынша негізгі борыш 
жəне кірістер сома-
сын алу

211130          

9 резидент банктерден 
қарыздар тарту

211140          

10 бағалы қағаздармен, 
вексельдермен опера-
циялар жəне капиталға 
қатысуды қамтамасыз 
ететін жарналар

211150          

11 басқа да ақша ауда-
рымдары

211160          

12 резидент еместерден 212000          
13 оның ішінде мына опе-

рациялар бойынша:
          

14 тауарлар мен 
материалдық емес 
активтерді сату

212110          

15 қызмет көрсету 212120          
16 берілген қарыздар 

бойынша борыш пен 
кірістер сомасын алу

212130          

17 қарыздар тарту 212140          
18 бағалы қағаздармен, 

вексельдермен опера-
циялар жəне капиталға 
қатысуды қамтамасыз 
ететін жарналар:

212150          

19 басқа да ақша ауда-
рымдары

212160          

20 клиенттердің өздерінің 
банктік шоттарынан 
ақша аударуы

210300          

21 оның ішінде мыналар-
да ашылған:

          

22 резидент банктерде 210301          
23 резидент емес банк-

терде
210302          

24 теңгеге шетел валюта-
сын сатып алу

210400          

25 қолма-қол жəне шетел 
валютасын өздерінің 
банктік шоттарына 
есептеу

210500          

26 Клиенттердің шетел 
валютасындағы банктік 
шоттарынан ақшаны 
алу, барлығы

220000          

27 Оның ішінде 
мыналардың пайда-
сына:

          

28 резиденттердің 221000          
29 оның ішінде мынадай 

операциялар бойын-
ша:

          

30 тауарлар мен 
материалдық емес 
активтерді сатып алу

221110          

31 қызметтер алу 221120          
32 қарыздар беру 221130          
33 резидент банктерден 

тартылған қарыздар 
бойынша міндеттеме-
лерді орындау

221140          

34 бағалы қағаздармен, 
вексельдермен опера-
циялар жəне капиталға 
қатысуды қамтамасыз 
ететін жарналар:

221150          

35 басқа да ақша ауда-
рымдары

221160          

36 резидент еместерден 222000          
37 оның ішінде мынадай 

операциялар бой-
ынша:

          

38 тауарлар мен 
материалдық емес 
активтерді сатып алу

222110          

39 қызметтер алу 222120          
40 қарыздар беру 222130          
41 қарыздар бойын-

ша міндеттемелерді 
орындау

222140          

42 бағалы қағаздармен, 
вексельдермен опера-
циялар жəне капиталға 
қатысуды қамтамасыз 
ететін жарналар:

222150          

43 басқа да ақша ауда-
рымдары

222160          

44 клиенттердің өздерінің 
банктік шоттарына 
ақша аударымдары

220300          

45 оның ішінде мыналар-
да ашылған:

          

46 резидент банктерде 220301          
47 резидент емес банк-

терде
220302          

48 теңгеге шетел валюта-
сын сату

220400          
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49 қолма-қол шетел ва-
лютасын өздерінің 
банктік шоттарынан 
алу

220500          

50 кезең аяғындағы 
қалдық

300000          

51 шетел валютасын са-
тып алу (оның ішінде 
басқа шетел валюта-
сына), барлығы

410400          

52 оның ішінде резидент 
еместердің пайдасына 
төлемдер мен ауда-
рымдарды жүзеге асы-
ру үшін

412400          

53 шетел валютасын сату 
(оның ішінде басқа ше-
тел валютасына) сату, 
барлығы

420400          

 
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  қолы

Бас бухгалтер ____________________________ ____________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Орындаушы: __________________________________________ _____ 
        лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы телефоны

Қол қойылған күн: 20___ жылғы «____» ______________ 

«Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы 
ақша қозғалысы туралы есеп» əкімшілік деректерді 

жинауға арналған нысанға қосымша

«Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша 
қозғалысы туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған 

нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Клиенттердің 

шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы 
есеп» нысанын (бұдан əрі – 3-нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

2. 3-нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабы бірінші 
бөлігінің 11) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. 3-нысан тізбесін банк клиенттері жасайтын валюталық операция-
лардың көлемін негізге ала отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі (бұдан əрі – Ұлттық Банк) қалыптастыратын жəне жаңартатын 
банк клиенттерінің операциялары бойынша екінші деңгейдегі банк, 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік 
қоғамы (бұдан əрі – банктер) жасайды (бұдан əрі – Клиенттердің тізбесі).

Клиенттердің тізбесіне Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары, 
сондай-ақ қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыра-
тын, операциялары ішкі валюта нарығында шетел валютасына ұсыныстың 
немесе шетел валютасына сұраныстың негізгі көлемдерін қамтамасыз 
ететін бейрезидент заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері кіреді.

Клиенттердің тізбесін Ұлттық Банк жаңартып отырады жəне жаңар-
тылуына қарай банкке жазбаша түрде жіберіледі.

2-тарау. 3-нысанды толтыру бойынша түсіндірме
4. 3-нысан банктің Клиенттер тізбесіне кіретін əрбір клиенті үшін тол-

тырылады. 3-нысан банк клиенттерінің шетел валютасындағы банктік 

шоттардың жалпы жай-күйін көрсетеді: банк клиенттерінің мына валю-
талармен: АҚШ долларымен, еуромен, Ресей рублімен ашылған банктік 
шоттары бойынша операциялар нəтижесінде болған, есепті кезеңдегі 
өзгерістерді бөле отырып, кезең басындағы жəне соңындағы қалдықтарды 
көрсетеді. Деректер банктік шот валютасының мың бірлігімен толтыры-
лады. Мың бірлікпен берілген деректер үшін бес жүз бірліктен кем сома 
нөлге дейін, ал бес жүз бірлікке тең жəне одан асатын сома мың бірлікке 
дейін дөңгелектенеді.

5. 3-нысанды толтырған кезде банк клиенттің төлемін (аудары-
мын) банктік шот валютасынан басқа валютамен жүргізген жағдайда, 
төлем (аударым) валюта конвертациясы ретінде емес, дəл мəнімен 
көрсетіледі.

6. 3-нысанды толтырған кезде мына талаптардың орындалуы қамта-
масыз етіледі:

кестенің барлық жолдары бойынша 1, 2, 3-бағандар барлық клиент-
тер бойынша банктік шоттың тиісті валютасы бойынша мəндердің со-
маларына тең;

коды 100000 жол = өткен есепті кезең үшін коды 300000 жолы;
коды 300000 жол = коды 100000 жол + (коды 210000 жол - коды 210400 

жол) + коды 410400 жол - (коды 220000 жол - коды 220400 жол) - коды 
420400 жол;

коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол + коды 210300 
жол + коды 210400 жол + коды 210500 жол;

коды 211000 жол = коды 211110 жол + коды 211120 жол + коды 211130 
жол + коды 211140 жол + коды 211150 жол + коды 211160 жол;

коды 211140 жолда резидент банктерден қарыздар тарту бойынша 
операцияларға есеп беретін банктен тартылған қарыздар да кіреді;

коды 212000 жол = коды 212110 жол + коды 212120 жол + коды 212130 
жол + коды 212140 жол + коды 212150 жол + коды 212160 жол;

коды 210300 жол = коды 210301 жол + коды 210302 жол;
коды 210301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз 

банктік шоттарынан ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін 
банкте ашылған банктік шоттан ақша аударымдары (банкішілік аударым-
дар) да кіреді;

коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол + коды 220300 
жол + коды 220400 жол + коды 220500 жол;

коды 221000 жол = коды 221110 жол + коды 221120 жол + коды 221130 
жол + коды 221140 жол + коды 221150 жол + коды 221160 жол;

коды 221140 жолда резидент банктерден тартылған қарыздар бо-
йынша міндеттемелерді орындау операцияларына есеп беретін банктен 
тартылған қарыздар бойынша міндеттемелерд і орындау операциялары 
да кіреді;

коды 222000 жол = коды 222110 жол + коды 222120 жол + коды 222130 
жол + коды 222140 жол + коды 222150 жол + коды 222160 жол;

коды 220300 жол = коды 220301 жол + коды 220302 жол;
коды 220301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өздерінің 

банктік шоттарына ақша аударымдарына клиенттердің есеп беретін бан-
кте ашылған өздерінің банктік шотына ақша аударымдары (банкішілік 
аударымдар) да кіреді;

коды 410400 жол >= коды 412400 жол.

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен 
ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларға 

4-қосымша

«Банк клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып алу 
операциялары туралы есеп»

əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Есепті кезең: 20___ жылғы _______________

Индекс: 4-INV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – банктер)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күніне (қоса 

алғанда) дейін.

(Соңы. Басы 17-бетте) 

Нысан
____________________________________________________

  (банктің толық атауы)
№ Клиенттің атауы Жол-

дың 
коды

Барлығы 1 …
Клиенттің бизнес 

сəйкестендіру нөмірі 
(БСН)

Бар-
лығы 
(мың 
теңге)

оның ішінде, валюталар 
түрі бойынша (валютаның 

мың бірлігінде)

Бар-
лығы 
(мың 
теңге)

оның ішінде, валюталар 
түрі бойынша (валютаның 

мың бірлігінде)

Бар-
лығы 
(мың 
теңге)

оның ішінде, валюталар түрі 
бойынша (валютаның мың 

бірлігінде)
Көрсеткіштің атауы USD EUR RUB CNY USD EUR RUB CNY USD EUR RUB CNY

А Б В 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1-бөлім. Шетел валютасын сатып алу жəне сату (валюталардың барлық түрлері)

1 Шетел валютасын са-
тып алу, барлығы

212100                

2 оның ішінде:                 
3 шетел валютасындағы 

ағымдағы шотқа 
есептелді

212101                

4 шетел валютасындағы 
жинақ шотына 
есептелді

212102                

5 басқа резидент 
банктердегі өз шотта-
рына аударылды

212103                

6 басқа резидент 
банктердің шоттарына 
басқа тұлғалардың пай-
дасына аударылды

212104                

7 басқа бейрезидент 
банктердің шоттарына 
басқа тұлғалардың пай-
дасына аударылды

212105                

8 бейрезидент банктердің 
өз шоттарына ауда-
рылды

212106                

9 қолма-қол ақшамен 
берілді

212107                

10 Шетел валютасын сату, 
барлығы 

222100                

11 оның ішінде:                 
12 басқа шетел валюта-

сына
222120                

13 теңгеге 222110                
14 оның ішінде ұлттық 

валютада банктік 
шоттарға есептелді

222111                

2-бөлім. Шетел валютасын ұлттық валютаға сатып алу мақсаттары
15 Шетел валютасын 

тең  геге сатып алу, 
барлығы

121100                

16 оның ішінде, мына 
мақсаттар бойынша:

               

17 тауарлар мен 
материалдық емес 
активтерді сатып алу 

121101                

18 қызметтер алу 121102                
19 капиталға қатысуы бой-

ынша дивидендтер мен 
өзге кірістерді төлеу 

121103                

20 қарыздар ұсыну (беру) 121104                
21 қарыздар бойынша мін-

деттемелерді орындау
121105                

22 бағалы қағаздармен 
операциялар 

121106                

23 өтеусіз қаржылық 
(материалдық) көмек 
жəне басқа өтеусіз ау-
дарымдар 

121107                

24 резидент банктердің 
жинақ салымдарына 
орналастыру 

121108                

25 бейрезидент банктердің 
шоттарына меншікті 
қаражатын аудару 

121109                

26 қолма-қол шетел ва-
лютасын айырбастау 
операцияларын жүргізу 
(уəкілетті ұйымдар)

121110                

27 басқасы 121111                

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
_______________________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  қолы

Бас бухгалтер ___________________________ _______
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  қолы

Орындаушы:____________________________ ___________________
           лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон

Есепке қол қойылған күн 20____ жылғы «_____» _______________ 

«Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы 
ақша қозғалысы туралы есеп» əкімшілік деректерді

жинауға арналған нысанға қосымша

«Банк клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып 
алу операциялары туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға 

арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Банк 

клиенттерінің шетел валютасының ірі көлемдерін сатып алу операциялары 
туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – 4-нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. 4-нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабы бірінші 
бөлігінің 11) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. 4-нысанды есепті кезеңде жалпы сомасы бір миллиард теңгеден 
астам баламасындағы шетел валютасында сатып алу жүргізген рези-
дент жəне бейрезидент заңды тұлғалардың операциялары бойынша ай 
сайын екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – банктер) толтырады.

4. 4-нысан банктің əрбір клиенті үшін толтырылады жəне клиенттің 
ұлттық валютаға жəне басқа шетел валютасына шетел валютасын сатып 
алу жəне сату көлемдерін (1-бөлім) жəне сатып алу мақсаттары бөлігінде 
ұлттық валютаға шетел валютасын сатып алу көлемдерін (2-бөлім) 
көрсетеді.

5. 4-нысанда шетел валютасын сатып алу жəне сату көлемдері валюта-
лау күніне шетел валютасын нақты жеткізу бойынша көрсетіледі.

Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер 
Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8378 бо-
лып тіркелген «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау 
жəне қолдану тəртібін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы №15 қаулысы жəне 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы 
№ 99 бұйрығымен айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық 
бағамы бойынша қайта есептелген сомада көрсетіледі. 

Бес жүз бірліктен аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз бірлікке 
тең жəне одан көп сома бір мың бірлікке дейін дөңгелектенеді. 

2-тарау. 4-нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. 1-бөлімнің жəне 2-бөлімінің 1-бағаны бойынша сатып алынатын 
жəне сатылатын шетел валютасының жалпы көлемдері мың теңгемен 
көрсетіледі. 1-бөлімнің жəне 2-бөлімінің 2, 3, 4, 5-бағандары бойынша, 
тиісінше, сатып алынатын жəне сатылатын АҚШ долларының (USD), еуро 
(EUR), Ресей рублінің (RUB) жəне Қытай юанінің (CNY) көлемдері тиісті 
валютаның мың бірлігімен көрсетіледі.

2-бөлімде шетел валютасын теңгеге сатып алу мақсаттары клиенттердің 
ұлттық валютаға шетел валютасын сатып алуға ресімдеген өтінімдерінің 
негізінде көрсетіледі.

4-нысанды толтыру кезінде мынадай талаптарды орындау қамтамасыз 
етіледі:

коды 212101 жол + коды 212102 жол + коды 212103 жол + коды 212104 
жол + коды 212105 жол + коды 212106 жол + коды 212107 жол = коды 
212100 жолға:

коды 222120 жол + коды 222110 жол = коды 222100 жол;
коды 222110 жол >= коды 222111 жол;
коды 212100 жол >= коды 121100 жол;
коды 121101 жол + коды 121102 жол + коды 121103 жол+ коды 121104 

жол + коды 121105 жол + коды 121106 жол + коды 121107 жол + коды 
121108 жол+ коды 121109 жол + коды 121110 жол+ коды 121111 жол = 
коды 121100 жол.

Коды 212104 жолға сондай-ақ есеп ұсынатын банкке басқа тұлғалардың 
банктік шоттарына аударымдары кіргізіледі.

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында сұраныс пен 
ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларға 5-қосымша

«Шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға 
лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы қағаздар 

нарығына кəсіби қатысушының шетел валютасын сатып алуы 
(сатуы) туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Есепті кезең: 20___ жылғы ____________________ 

Индекс: 5-INV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдас-

тыруға лицензиясы бар бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушы (бұдан 
əрі – кəсіби қатысушы)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 15-күніне (қоса 

алғанда) дейін.
Нысан

__________________________________________________
(кəсіби қатысушының толық атауы)

1-бөлім. Кəсіби қатысушының операциялары

№ Көрсеткіштің атауы

Ж
ол

-д
ың

 
ко

ды

Ба
рл

ығ
ы 

мы
ң 

(т
ең

ге
) Оның ішінде валю-

та түрлері бойын-
ша (валютаның мың 

бірлігімен)
USD EUR RUB CNY

А Б В 1 2 3 4 5
1 Кəсіби қатысушының 

клиенттердің тапсырмала-
ры бойынша шетел валю-
тасын сатып алуы

111

2 Кəсіби қатысушының 
клиенттердің тапсырмала-
ры бойынша шетел валю-
тасын сатуы

112

3 Бір клиенттің күніне шетел 
валютасын сатып алатын 
ең көп көлемі

120

 

2-бөлім. Шетел валютасымен операциялар жүзеге асырған 
клиенттер саны

№ Көрсеткіштің атауы Жол-
дың 
коды

Валюталар түрлері бөлігінде 
операциялар жүзеге асырған 

клиенттер саны
USD EUR RUB CNY

А Б В 1 2 3 4
1 шетел валютасын сатып 

алған клиенттер саны
210

2 шетел валютасын сатқан 
клиенттер саны

220

Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
_________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер ______________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Орындаушы: _______________________ _________ ___________
лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)   қолы телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» ______________

«Шетел валютасымен айырбастау операцияларын 
ұйымдастыруға лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы 
қағаздар нарығына кəсіби қатысушының шетел валютасын сатып 
алуы (сатуы) туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған 

нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша түсіндірме

«Шетел валютасымен айырбастау операцияларын 
ұйымдастыруға лицензиясы бар, банк болып табылмайтын бағалы 

қағаздар нарығына кəсіби қатысушының шетел валютасын
сатып алуы (сатуы) туралы есеп»

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерін жинауға арналған «Шетел ва-

лютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыруға лицензиясы бар, 
банк болып табылмайтын бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушының 
шетел валютасын сатып алуы (сатуы) туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – 
5-нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. 5-нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабы бірінші 
бөлігінің 11) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. 5-нысанда шетел валютасымен айырбастау операцияларын 
ұйымдастыруға лицензиясы бар, банк болып табылмайтын кəсіби 
қатысушының (бұдан əрі – кəсіби қатысушы) шетел валютасын сатып алу 
жəне сату көлемін (1-бөлім. «Кəсіби қатысушының операциялары») жəне 
шетел валютасын сатып алу жəне сату операцияларын жүзеге асырған 
клиенттер санын (2-бөлім. «Шетел валютасымен операциялар жүзеге 
асырған клиенттер саны») көрсетеді.

4. 5-нысанда негізгі активті валюталау күніне нақты қоя отырып, ше-
тел валютасын теңгеге, сол сияқты басқа валютаға сатып алу жəне сату 
көлемдері көрсетіледі.

5-нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валюта-
сы - теңгемен көрсет іледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 
(мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

Есепті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 бо-
лып 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 бойынша қайта есептеліп 
көрсетіледі.

2-тарау. 5-нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бөлімнің 1-бағаны бойынша сатып алынатын немесе сатылатын 

шетел валютасының жалпы көлемі мың теңгемен көрсетіледі. 1-бөлімнің 
2, 3, 4 жəне 5-бағандары бойынша тиісінше сатып алынатын жəне сатыла-
тын АҚШ доллары (USD), еуро (EUR), Ресей рублі (RUB) жəне қытай юаны 
(CNY) көлемі тиісті валютаның мың бірлігімен көрсетіледі.

6. 1-бөлімнің 111 жəне 112-кодты жолдарында кəсіби қатысушының 
клиенттердің тапсырмалары бойынша Қазақстан қор биржасында айыр-
бастау операциялары бойынша мəліметтер қамтылады.

7. 1-бөлімнің 120-кодты жолында валютаның əрбір түрі бойынша бір 
операциялық күндегі бір клиенттің тапсырмасы бойынша кəсіби қатысушы 
сатып алған шетел валютасының ең көп көлемі көрсетіледі.

8. 2-бөлімде валюталар түрлері бөлігінде кəсіби қатысушының шетел 
валютасын сатып алған жəне сатқан клиенттерінің саны туралы дерек-
тер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында 
сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу қағидаларға 6-қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп»

Есепті кезең: 20___ жылғы ____________________

Индекс: 16-PB
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – банктер)
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-ші күніне 

(қоса алғанда) дейін.
Нысан

____________________________________________________
(банктің толық атауы)

валютаның мың бірлігімен
№ Көрсеткіштің атауы Код 

жолы
АҚШ 

долла-
ры

ЕУРО Ресей 
рублі

…

А Б В 1 2 3 …
1 Қолма-қол шетел валюта-

сының кезең басындағы 
қалдығы

100

2 Қолма-қол шетел валюта-
сының түскені, барлығы

200

3 оның ішінде:
4 банктің Қазақстанға əкелгені 210
5 резидент банктермен жəне 

Ұлттық Банкпен операциялар 
220

6 бей резидент банктермен 
операциялар

225

7 валюталық шоттарға есеп-
теу үшін банктік емес заңды 
тұлға-резиденттерден 
түсімдер

230

8 валюталық шоттарға есеп-
теу үшін банктік емес заңды 
тұлға-бей резиденттерден 
түсімдер

240

9 уəкілетті ұйымдардан сатып 
алынды 

245

10 банктің айырбастау пунктері 
арқылы жеке тұлғалардан 
сатып алынды

250

11 валюталық шоттарға 
есептеу үшін жеке тұлға-
резиденттерден қабылданды

260

12 валюталық шоттарға есептеу 
үшін жеке тұлға-бей рези-
денттерден қабылданды

270

13 банктік шотты ашпастан 
жəне (немесе) пайдаланба-
стан біржолғы аударым үшін 
жеке тұлға-резиденттерден 
қабылданды 

280

14 банктік шотты ашпастан жəне 
(немесе) пайдаланбастан 
біржолғы аударым үшін жеке 
тұлға-бей резиденттерден 
қабылданды

300

15 жеке тұлғаларға жол чектерін 
сатудан қабылданды

311

16 өзге де түсімдер 320
17 Жұмсалған қолма-қол шетел 

валютасы, барлығы
400

18 оның ішінде:
19 банктің Қазақстаннан 

шығарғаны
410

20 резидент банктермен жəне 
Ұлттық Банкпен операциялар

420

21 бей резидент банктермен 
операциялар

425

22 валюталық шоттардан 
банктік емес заңды тұлға-
резиденттерге берілді

430

23 валюталық шоттардан заңды 
тұлға-бей резиденттерге 
берілді

440

24 уəкілетті ұйымдарға сатылды 445
25 жеке тұлғаларға банктің ай-

ырбастау пунктері арқылы 
сатылды

450

26 валюталық шоттардан жеке 
тұлға-резиденттерге берілді

460

27 валюталық шоттардан жеке 
тұлға-бей резиденттерге 
берілді

470

28 банктік шотты ашпастан жəне 
(немесе) пайдаланбастан 
біржолғы аударым бойынша 
жеке тұлға-резиденттерге 
берілді

480

29 банктік шотты ашпастан жəне 
(немесе) пайдаланбастан 
біржолғы аударым бойынша 
жеке тұлға-бей резиденттер-
ге берілді

500

30 жол чектерін өтеу (қабылдау) 
кезінде жеке тұлғаларға 
берілді

511

31 өзге шығыстар 520
32 Қолма-қол шетел 

валютасының кезең 
соңындағы қалдығы

600

Бiрiншi басшы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам)
__________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы

Бас бухгалтер _____________________________ ____________
                          тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы: _______________________________________________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы телефоны

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» ______________

«Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп» 
əкімшілік деректер жинауға арналған нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

«Қолма-қол шетел валютасының қозғалысы туралы есеп»

1 тарау. Жалпы ережелер
1. Бұл түсініктеме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Шетел 

валютасындағы ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – 16-PB-нысан) толтырудың бірыңғай талаптарын анықтайды.

2. 16-PB-нысаны «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 
1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 56-бабы 
бірінші бөлігінің 11) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. 16-PB-нысанында көрсеткіштерді екінші деңгейдегі банктер, 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы, «Қазпочта» акционерлік 
қоғамы (бұдан əрі – банктер) есеп беру кезеңінде мəмілелер жасалған 
немесе есепті кезеңнің басында немесе соңында қолма-қол шетел 
валютасының қалдығы болған үш шетел валюталар түрлерінде көрсетеді. 

4. Деректер мыңдық валюта бірліктерінде бір бірлік деңгей дəлдікпен 
көрсетілген. Мыңдық бірліктегі деректер үшін бес жүзден аз бірлік нөлге 
дейін дөңгелектенеді жəне бес жүз немесе одан да көп бірліктерге тең 
сома мың бірлікке дейін дөңгелектенеді. 

2-тарау. 16-PB нысанын толтыру бойынша түсіндірме
5. Кодтары 220 жəне 420 «Резидент банктер мен Ұлттық Банкпен опе-

рациялар» жолдарында қолма-қол шетел валютасын сатып алу жəне сату, 
қолма-қол шетел валютасын банктік шоттан алу жəне банктік шотқа салу 
операциялары көрсетіледі.

6. Кодтары 225 жəне 425 «Бей резидент банктермен операциялар» 
жолдарында кодтары 210 жəне 410 жолдарына енген операцияларды 
есептемегендегі қолма-қол шетел валютасын сатып алу жəне сату, қолма-
қол шетел валютасын банктік шоттан алу жəне банктік шотқа салу опе-
рациялары көрсетіледі.

7. 16-PB нысанын толтыру кезінде келесі шарттардың орындалуы 
қамтамасыз етілуі қажет:

16-PB нысанының барлық бағандары бойынша:
коды 100 жол= алдыңғы кезең есебінің коды 600 жолы; 
коды 200 жол = коды 210 жол + коды 220 жол + коды 225 жол + коды 230 

жол + коды 240 жол + коды 254 жол + коды 250 жол + коды 260 жол + коды 
270 жол + коды 280 жол + коды 300 жол + коды 311 жол + коды 320 жол;

коды 400 жол = коды 410 жол + коды 420 жол + коды 425 жол + коды 430 
жол + коды 440 жол + коды 445 жол + коды 450 жол + коды 460 жол + коды 
470 жол + коды 480 жол + коды 500 жол + коды 511 жол + коды 520 жол;

коды 600 жол = коды 100 жол + коды 200 жол – коды 400 жол.
8. Есепке түзетулер есепті кезең аяқталғаннан кейін екі ай ішінде 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы ____ № ____ қаулысына қосымша

Күші жойылған Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің 
құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Ішкі валюта нарығында шетел валютасына сұраныс пен ұсыныс 
көздерінің, сондай-ақ оны пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге 
асыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі № 221 Қаулысы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7913 
болып тіркелген, 2012 жылғы 17 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде 
№ 678-682 жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Ішкі 
валюта нарығында шетел валютасына сұраныс пен ұсыныс көздерінің, 
сондай-ақ оны пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асы-
ру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» 2012 жылғы 27 шілдедегі № 
221 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 16 наурыздағы 
№ 33 Қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10775 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

3. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының кейбір 
қаулыларына төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 248 
қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 16446 болып тіркелген, 2018 жылғы 13 наурызда Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) бекітілген төлемдер жəне төлем жүйелер 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілері тізбесінің 2-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 
жылғы 26 ақпандағы № 33 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16700 болып тіркелген, 2018 жылғы 
12 сəуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) 1-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 21 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18214 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша           №297         Алматы қаласы 

Ерікті түрде таратылатын банктердің тарату 
комиссиялары қызметінің ерекшеліктерін 

белгілеу туралы 

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Ерікті түрде таратылатын банктердің 
тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктері белгіленсін.

2. «Ерікті түрде таратылатын банктердің тарату комиссиялары 
қызметінің ерекшеліктері туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы 
№ 64 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13663 болып тіркелген, 2016 жылғы 12 мамырда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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;

(Соңы 19-бетте) 
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(Соңы. Басы 18-бетте) 

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 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 О.А.Смоляковқа 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 29 қарашадағы №297 қаулысына қосымша 

Ерікті түрде таратылатын банктердің тарату комиссиялары 
қызметінің ерекшеліктері

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Ерікті түрде таратылатын банктердің тарату комиссиялары 

қызметінің ерекшеліктері (бұдан əрі - Тарату комиссиялары қызметінің 
ерекшеліктері) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі 
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына 
(бұдан əрі – Банктер туралы заң) сəйкес əзірленді жəне ерікті түрде тара-
тылатын банктердің тарату комиссияларының (бұдан əрі – тарату комис-
сиясы) қызметінің ерекшеліктерін айқындайды. 

2. Тарату комиссиясы ерікті түрде таратылатын банктің (бұдан əрі – 
банк) акционерлері жалпы жиналысының шешімімен банктің филиалдары 
мен өкілдіктерін ескере отырып, қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның (бұдан əрі 
– уəкілетті орган) банкті ерікті түрде таратуға рұқсат берген күннен бастап 
күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей құрылады. 

Тарату комиссиясының құрамын өзгерту банк акционерлерінің жалпы 
жиналысының шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

2-тарау. Тарату комиссияларының қызметін ұйымдастыруға 
қойылатын талаптар 

3. Банктің тарату комиссиясы құрылған күннен бастап жəне банкті ерікті 
түрде тарату процесі аяқталғанға дейін: 

1) банктің органдарының жəне басшы қызметкерлерінің, оның 
ішінде банктің мүлікті басқару жəне міндеттемелерді өтеу жөніндегі 
өкілеттіктерінің, сондай-ақ олардың банкті басқару жөніндегі құқықтары 
тоқтатылады; 

2) банк атынан немесе банк есебінен жүзеге асырылатын іс-əрекеттер, 
егер оларды тарату комиссиясының төрағасы не тарату комиссиясының 
мүшесі, не төраға осы іс-қимылдарды атқаруға Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасына сəйкес ресімделген сенімхат берген, тарату ко-
миссиясында еңбек шарты немесе ақылы қызмет көрсету шарты бойынша 
жұмыс істейтін тұлға (бұдан əрі – тартылған тұлға) жүзеге асырған жағдайда 
заңды күшке ие бола алады; 

3) тарату комиссиясы банкке қатысты мүліктік сипаттағы барлық та-
лаптарды Тарату комиссияларының қызметі ерекшеліктерінің 5-тарауына 
жəне Қазақстан Республикасы азаматтық заңнамасына сəйкес қарайды. 

4. Тарату комиссиясы банктің ісін, оның ішінде оның кредиторлармен 
жəне акционерлермен есеп айырысуын қамтамасыз етуін аяқтау үшін 
шаралар қабылдайды. 

5. Тарату комиссиясының төрағасы тарату комиссиясын басқарады. 
Тарату комиссиясының төрағасы болмаған кезде оның міндеттерін 
төрағаның тарату комиссиясы мүшелерінің арасынан тағайындаған орын-
басары атқарады.

6. Банктің филиалдары жəне (немесе) өкілдіктері болса, оларды сол 
жерде құрылатын тарату комиссиясының бөлімшесі (бұдан əрі – бөлімше) 
таратады. 

Бөлімшені тарату комиссиясы төрағасының бұйрығымен тағайындалған 
басшы тарату комиссиясы мүшелерінің арасынан тарату комиссиясы 
құрылған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей басқарады. 

Бөлімше басшысы өз қызметін Қазақстан Республикасының азаматтық 
заңнамасына сəйкес ресімделген сенімхат негізінде жүзеге асырады. 

Тарату комиссиясының бөлімшесі жəне оның басшысы тарату 
комиссиясының төрағасына есеп береді. 

7. Тарату комиссиясы мүшесінің, тартылған қызметкердің немесе 
тартылған тұлғаның құқықтары мен міндеттері көрсетілген тұлғалар-
дың тарату комиссиясының төрағасымен жасасқан еңбек шартында 
немесе ақылы қызмет көрсету шартында, сондай-ақ тарату комиссия-
сының төрағасы бекіткен көрсетілген қызметкерлердің қызметтік нұсқау-
лықтарында айқындалады. 

Жұмысқа қабылдау тарату комиссиясы төрағасының бұйрығымен 
ресімделеді.

8. Тарату комиссиясының төрағасы шұғыл басшылықты жүзеге асы-
рады, бөлімшелердің қызметін жəне оның басшыларының жұмысын 
бақылайды.

9. Банкті ерікті түрде тарату рəсімі жартыжылдыққа бөліне отырып 
бір жылға жасалатын жəне тарату комиссиясы құрылған күннен бастап 
20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жəне кейіннен жоспарланған кезеңнің 
алдындағы айдың 10 (онынан) кешіктірмей уəкілетті органға мəлімет үшін 
ұсынылатын, тарату комиссиясының төрағасы бекіткен жұмыс жоспарына 
сəйкес жүзеге асырылады. 

Тарату комиссиясы жұмыс жоспарының орындалуы туралы ақпаратты 
жартыжылдық қорытындылары бойынша уəкілетті органға ұсынады.

Жұмыс жоспарында белгіленген мерзімдер бұзылған жағдайда тарату 
комиссиясы 10 (он) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға тиісті құжаттардың 
көшірмелері қоса берілген жазбаша түсіндіруді ұсынады. 

10. Тарату комиссиясы банктің атынан іс-əрекет жасайды жəне өзінің 
құзыретіне кіретін мəселелер бойынша шешім қабылдау кезінде дербес 
бола алады. 

11. Құрылған күннен бастап тарату комиссиясы:
1) бірінші жұмыс күні:
кассаны түгендеуді жүргізеді, ақша қалдығын банктің ағымдағы шо-

тына аударады;
уəкілетті органға жəне (немесе) банктің банк шоттары ба р екінші 

деңгейдегі банктерге Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14422 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысымен бекітілген 
Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу жəне жабу қағидаларына 
(бұдан əрі - № 207 қағидалар) 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қол 
қою үлгілері бар жаңа құжатты ұсынады;

2) 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей банктің басшылығынан банктің 
құқық белгілеуші құжаттарын, мөрлерін (бар болса), мөртабандарын, 
ақпараттың электрондық тасымалдағыштарын, бағдарламалық 
қамтамасыз етуді, банктің бланкілерін жəне басқа да құжаттарын, құжаттар 
мен құндылықтарды қабылдау-өткізу туралы қажетті актілерді жасай оты-
рып, қабылдайды;

3) 10 (он) жұмыс күні ішінде:
Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын мерзімді 

баспасөз басылымдарында қазақ жəне орыс тілдерінде кредиторлардың 
шағымдарын (өтініштерін) беру тəртібін, мерзімдері мен мекенжайларын 
(филиалдар желісі болған кезде – банк кредиторлары өз шағымдарын 
(өтініштерін) ұсынатын филиалдар мекенжайларын) міндетті түрде 
көрсетіп, банкті ерікті түрде тарату туралы ақпаратты жариялайды;

банктің шоттарын салыстырып тексереді, оларды жабады жəне 
теңгемен жəне шетел валютасымен ағымдағы шоттарды ашады;

заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын əділет орган-
дарына жəне мемлекеттік кірістер органдарының аумақтық бөлімшелеріне 
банктің ерікті түрде таратыла бастағандығы туралы хабарлайды;

қабылдау-өткізу актісі бойынша банктің активтерін, оның ішінде мүлкін 
қабылдайды;

уəкілетті органның банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы 
шешімінің, акционерлердің жалпы жиналысының тарату комиссиясын құру 
туралы шешімінің көшірмелерін көруге қолжетімді жерде орналастырады;

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
17313 болып тіркелген «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктері есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды 
кіріс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 137 қаулысына 
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тарату комиссиясы құрылған күнінде 
электрондық түрдегі екінші деңгейдегі банктердің баланстық шоттарындағы 
жəне баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есепті есепке алу 
автоматтандырылған жүйе деректерін жеке электрондық тасымалдағышқа 
көшіре отырып (резервтік көшірмелер) басып шығарады. Бұл ақпарат 
электрондық түрде болмаған жағдайда қолда бар қағаз тасымалдағыштағы 
ақпарат негізге алынады;

толық материалдық жауапкершілігі бар адамдар, оның ішінде банктің 
бухгалтерлік есебін жүргізудің жəне қаржылық жəне өзге есептілігін 
өңдеудің автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне кіруге рұқсаты бар 
адамдар тобын айқындайды;

4) 30 (отыз) жұмыс күні ішінде:
банктің басшыларымен, қажет болған кезде өзге де қызметкерлерімен 

Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес еңбек шартта-
рын бұзады;

өз функциялары мен міндеттерін орындауды қамтамасыз ету үшін 
адамдармен еңбек шарттарын немесе ақылы қызмет көрсету шартта-
рын жасайды;

кредиторлардың тізімін жасайды, қолда бар құжаттар бойынша олардың 
мекенжайларын анықтайды жəне талдау есебі деректерімен салыстырып 
тексереді;

банктің əрбір кредиторын банктің ерікті таратылуы туралы жазбаша 
хабардар етеді;

кредиторлар туралы мəліметтер болмаған жағдайда, қолда бар 
деректемелерді жəне банк кредиторларын жазбаша хабарлау мүмкіндігінің 
болмау себептерін көрсетіп акт жасайды;

5) банкті ерікті түрде таратудың бүкіл кезеңінде:
банк кредиторлары талаптарының заңдылығын айқындайды жəне 

оларды банктің бекітілген аралық тарату балансына жəне кредиторлар 
талаптарының тізіліміне сəйкес қанағаттандырады;

банктің активтерін анықтайды; 
банкті ерікті түрде тарату мақсатына сəйкес оның активтеріне иелік 

етеді;
банктің құжаттарын жəне мүлкін, бағдарламалық қамтамасыз етуін жəне 

ақпараттың электрондық тасымалдағыштарын, сондай-ақ банктің басқа 
ақпаратын сақтау жөнінде шаралар қабылдайды;

банктің дебиторларынан берешекті алу шараларын қабылдайды;
банктің атынан талап қояды жəне сотта мүддесін білдіреді;
6) кредиторлардың талаптарын толық көлемде қанағаттандыру үшін 

мүліктің жеткіліксіз болу фактісі анықталған жағдайда тарату комиссиясы 
Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарын ескере 
отырып сотқа банкті банкрот деп тану туралы өтініш береді.

12. Тарату комиссиясы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 13057 тіркелген «Ерікті түрде жəне мəжбүрлеп та-
ратылатын банктердің тарату комиссиясының есептері мен қосымша 
ақпаратының нысандарын, ұсыну мерзімдерін жəне кезеңділігін бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
19 желтоқсандағы № 227 қаулысына сəйкес уəкілетті органға істелген 
жұмысы туралы есептерді жəне қосымша ақпаратты ұсынады.

13. Тарату комиссиясы мүшелері мен қызметкерлері тарапы-
нан Қазақстан Республикасының банктік заңнамасын бұзу фактілері 
анық талған жағдайда, тарату комиссиясының төрағасы Қазақстан 
Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу, қылмыстық сот ісін жүргізу 
жəне əкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамасында белгіленген 
тəртіппен бір мезгілде уəкілетті органға хабарлай отырып, құқық қорғау 
органдарына немесе сотқа жүгінеді.

14. Тарату комиссиясы сақталуға тиіс, оның ішінде тарату комиссиясының 
қызметіне байланысты құжаттарды мұрағатты жəне құжаттаманы басқару 
жөніндегі уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талапта-
рына сəйкес есепке алуды, ресімдеуді жəне сақтауды қамтамасыз ету 
мəселелері бойынша екінші деңгейдегі банктерге қойылатын барлық 
талаптардың орындалуын қамтамасыз етеді.

3-тарау. Тарату комиссияларының тарату шығыстарының 
сметасын қалыптастыру жəне бекіту ерекшеліктері мен тəртібі
15. Банкті ерікті түрде таратуға байланысты барлық шығыстар осы 

банктің қаражаты есебінен ғана жүргізіледі.
16. Тарату өндірісімен байланысты, оның ішінде тарату комиссиясының 

қызметін қамтамасыз етуге байланысты шығыстар кезектен тыс жəне 
тұрақты жүргізіледі.

17. Тарату массасын жұмсау мақсатты пайдалану бойынша жүзеге асы-
рылады. Тарату массасына қаражатты резервтеу 3 (үш) айдан аспайтын 
мерзімге жүзеге асырылады. 

18. Тарату шығыстарының сметасы бекітілгенге дейін тарату комис-
сиясының бірінші кезектегі іс-шараларды өткізуіне байланысты шығыс-
тарды жүзеге асыруы мынадай шығындар баптары бойынша жүргізіледі:

1) банкті ерікті түрде тарату туралы хабарландыруды жариялау бой-
ынша  қызмет;

2) байланыс қызметі (телекоммуникациялық шығыстар, телефонды, 
телеграфты пайдаланғаны үшін абоненттік төлем, қалааралық жəне 
халықаралық сөйлесулер, пошта жəне анықтамалық қызмет бойынша 
шығыстар, интернет-ресурстарды пайдаланғаны үшін шығыстар);

3) коммуналдық қызметтер;
4) қол қою үлгілері бар құжаттарды нотариатта куəландыру бойынша 

қызмет.
19. Тарату комиссиясы банктің тарату шығыстарының сметасын 

қалыптастыру жəне кредиторлар комитеті банктің тарату шығыстарының 
сметасын бекіту кезінде нақтылық, негізділік, орындылық жəне тарату 
шығыстарының дəйектілік қағидаттарын басшылыққа алады.

Тарату шығыстарының нақтылық қағидаты тарату шығыстарының 
сметасын қалыптастыру кезінде банктің нақты қаржылық жағдайын, оның 
ішінде кредиторлар алдындағы берешек көлемін негізге алу қажеттілігін 
білдіреді.

Тарату шығыстарының негізділік қағидаты тарату өндірісінің белгілі бір 
кезеңінде болжанатын шығындардың объективтік қажеттілігі деп түсініледі.

Тарату шығыстарының орындылық қағидаты тарату комиссиясы 
жұмсаған шығындар қойылған мақсатқа сəйкес келетінін, яғни тарату 
өндірісін жəне банктің кредиторларымен жəне акционерлерімен есеп ай-
ырысуды аяқтауға бағытталғандығын білдіреді.

Тарату шығыстарының дəйектілік қағидаты тарату комиссиясының 
жұмсалған шығындарды құжаттық растауын білдіреді.

20. Тарату комиссиялары қызметінің ерекшеліктеріне қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша тарату шығыстарының сметасын тарату комиссиясы ол 
құрылғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде жасайды.

Кредиторлар комитеті құрылғанға дейін тарату шығыстарының смета-
сын тарату комиссиясының төрағасы бекітеді.

Тарату комиссиясының төрағасы жəне кредиторлар комитеті тарату 
шығыстары сметасының орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

21. Кредиторлар комитеті бекіткен тарату шығыстарының сметасына 
тарату комиссиясының төрағасы енгізетін өзгерістер мен толықтыруларды 
кредиторлар комитеті алдын ала бекітеді.

22. Егер тарату шығыстары алдыңғы кезеңде (айда, тоқсанда) жүзеге 
асырылмаса жəне оларды келесі кезеңде (айда, тоқсанда) жүзеге асыру 
қажеттілігі болса, көрсетілген шығыстар жоспарланып отырған кезеңнің 
тарату шығыстарының сметасына енгізілуі тиіс.

23. Тарату шығыстарының сметасын бекітуден бас тарту үшін 
негіздемелер тарату комиссиясының Тарату комиссиялары қызметінің 
ерекшеліктерінің 19-тармағында көрсетілген тарату шығыстарының сме-
тасын қалыптастыру қағидаттарын сақтауы көрсетілетін түсіндірме жазба-
ны жəне жоспарланған (жұмсалған) шығыстарды растайтын құжаттарды 
ұсынбау болып табылады.

24. Тарату шығыстары сметасының басқа бабы бойынша үнемдеу 
есебінен бір шығындар бабы бойынша артық жұмсау жүзеге асырылмайды.

25. Есептілік жасаған кезде пайдалынатын өлшем бірлігі теңгемен 
белгіленеді. 

26. Сметаға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде оның 
орынбасары), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

27. Тарату шығыстарының сметасында мынадай шығындар баптары 
көзделеді:

1) еңбекке ақы төлеу шығыстары;
2) бюджетке аударымдар бойынша шығыстар;
3) əкімшілік шығыстар;
4) тауар-материалдық құндылықтарды сатып алу шығыстары;
5) іссапар шығыстары;
6) көзделмеген шығыстар;
7) басқа да шығыстар.
28. Жоспарланып отырған жəне жұмсалған шығыстарды тарату комис-

сиясы шарттармен, шот-фактуралармен, чектермен жəне өзге құжаттармен 
растайды.

4-тарау. Тарату комиссиясының қолма-қол ақшаны кассада 
сақтау, қолма-қол ақшамен кіріс жəне шығыс операцияларын 
жасау, кассалық құжаттарды жүргізу қағидаларын орындау, 

қолма-қол ақшаны, касса қалдықтарының лимиттерін жұмсауды 
қамтамасыз ету талаптары, сондай-ақ қолма-қол ақшаны тарату 

комиссиясының ағымдағы шотына тапсыру мерзімдері
29. Тарату комиссиясының төрағасы, бас бухгалтері, тарату комиссия-

сының кассирі, бөлімшелерде – тарату комиссиясы бөлімшесінің басшы-
сы, бухгалтері, бөлімше кассирі банктің тарату комиссиясының кассасына 
түскен ақшаның уақтылы кіріске алынуына бақылауды жүзеге асырады, 
сондай-ақ қолма-қол ақша мен құндылықтардың сақталуын қамтамасыз 
етеді.

30. Қолма-қол ақшамен операцияларды орындайтын, сондай-ақ өзге 
құндылықтарға рұқсаты бар тарату комиссиясының қызметкерімен толық 
материалдық жауапкершілік туралы шарт жасалады.

31. Тарату комиссиясының кассасында (бұдан əрі – касса) жасалатын 
қолма-қол ақшамен жасалатын операциялардың есебі «Бухгалтерлік есеп 
жəне қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарт-
тарына жəне уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес 
жүзеге асырылады.

32. Тарату комиссиясы қолма-қол ақшаны жəне құндылықтарды 
сақтау, сондай-ақ кассалық операциялар мен құжаттарды жүргізу 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 3 
наурыздағы № 58 қаулысымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1482 болып тіркелген Банктерде 
жəне банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын 
ұйымдарда кассалық операцияларды жəне банкноттарды, монеталарды 
жəне құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу 
қағидаларында белгіленген жəне банкке ерікті түрде таратылу процесіне 
сəйкес келетін бөлігінде қолданылатын талаптарға сəйкес жүзеге асырады.

33. Қолма-қол ақшамен касса операцияларын жасау үшін ұлттық валю-
тамен төмендегі шекте касса қалдығының күн сайынғы лимиті белгіленеді:

1) тарату комиссиясының бас кеңсесінде – 2 500 000 (екі миллион бес 
жүз мың) теңге;

2) тарату комиссиясының бөлімшесінде – 500 000 (бес жүз мың) теңге.
34. Күнделікті лимит сомасынан асып кеткен жағдайда, тарату 

комиссиясының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдарынан, 
екінші деңгейдегі банктерден, мүлікті өткізуден, дебиторлық берешекті 
өндіруден алынған қолма-қол ақшаны сақтауы Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің қызмет көрсететін филиалында немесе екінші деңгейдегі 
банкте ақшаны алған күнді есептемегенде, кемінде 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде жүзеге асырылады. Қолма-қол ақша оларды сақтау мерзімі 
аяқталғаннан кейін келесі жұмыс күні тарату комиссиясының ағымдағы 
шотына есептеледі.

35. Қолма-қол ақша тарату комиссиясының қызметкерлеріне тарату 
өндірісіне байланысты мақсаттарға есепке беріледі.

36. Банктің ағымдағы шоттары теңгеде жəне қажет болса шетел валю-
тасында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалында банктің 
бас кеңсесі орналасқан жерде ашылады.

37. Банктің филиалдарын немесе өкілдіктерін қоса алғанда, кассаның 
лимитін қоспағанда, банктің барлық ақшасы банктің бас кеңсесінің 
ағымдағы шотына есептеледі. 

38. Банктің тарату комиссиясының бөлімшелері Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің филиалдары арқылы тарату комиссиясы бөлімшелерінің 
кассасы арқылы банктің бас офисіне келіп түсетін ақшаны есептейді, жəне 
тарату шығыстарын, сондай-ақ кредиторлармен есеп айырысу үшін банктің 
бас офисінің тарату комиссиясынан ақша алады.

39. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалдары банктің 
тарату комиссиясынан қабылданған шетел валютасын тозу дəрежесі 
бойынша сұрыптау жəне түпнұсқалығын жəне төлемін тексеру үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Кассалық операциялар жəне 
құндылықтарды сақтау орталығына жібереді, кейіннен ақшаны банктің 
тарату комиссиясының ағымдағы шотына есептейді. Банктің тарату 
комиссиясының ағымдағы шотынан шетел валютасын беру қолма-қол 
ақшасыз тəртіпте жүзеге асырылады. Егер сұрыптау барысында төлем 
жасауға болмайтын, сондай-ақ айналымға жарамсыз шетел валютасы 
анықталса банктің тарату комиссиясы оны екінші деңгейлі банктер не-
месе Ұлттық пошта операторы арқылы сатады немесе айырбастайды.

40. Банкті жəне оның филиалдарын (өкілдіктерін) таратуды аяқтаған 
соң тарату комиссиясы банктің ағымдағы шоттарын №207 Қағидаларда 
белгіленген тəртіп бойынша жабады.

41. Таратылған банкке берешегі жоқ жеке немесе заңды тұлғаның жаз-
баша сұратуы бойынша тарату комиссиясы сұрату келіп түскен күннен 
бастап 3 (үш) банктік күннің ішінде банк клиенттерінің банктік шоттары-
на ерікті түрде таратылу процесі басталғаннан кейін келіп түскен (келіп 
түсетін) немесе бұрын банктің клиенттері болып табылған адамдардың 
жабық шоттарына келіп түскен ақшаны қайтарады.

5-тарау. Тарату комиссияларының банк активтерін басқаруы жəне 
кредиторлардың шағым-талаптарын (өтініштерін) қарауы бойынша 

қойылатын талаптар
42. Банк активтеріне жататын банктің жеке меншік мүлкі, жеке жəне 

заңды тұлғаларға берілген қарыздар, сондай-ақ банктің басқа да талаптары 
тарату массасын қалыптастыру үшін негіз болып табылады.

43. Банктің тарату комиссиясы құрылған күнінен бастап күнтізбелік 
30 (отыз) күннен аспайтын мерзімде банк қызметкерлерінің қатысуымен 
банктің мүлкін (активтерін), жеке шоттарын, кредиттік жəне өзге де 
шарттарды түгендеуді, сондай-ақ баланс шоттарының жəне меморан-
дум шоттарының барлық қалдықтарын салыстырып тексеруді жүргізеді. 
Түгендеудің қорытындысы бойынша акт жасалады.

Бухгалтерлік есеп деректерінің дəйектілігін қамтамасыз ету мақсатында 
тарату комиссиясы түгендеуді жылына кемінде 1 (бір) рет, сондай-ақ мы-
надай жағдайларда міндетті түрде:

материалдық жауапты жəне лауазымды адамдар, оның ішінде тарату 
комиссиясының төрағасы жəне (немесе) бас бухгалтері ауысқан кезде;

қымқыру немесе асыра пайдалану, сондай-ақ мүліктің бүліну фактілері 
анықталған кезде;

дүлей зілзалалар, өрт, апаттар немесе қиын-қыстау жағдаяттарда 
туындаған басқа да төтенше жағдайларда жүргізеді.

44. Кредиттік құжаттама, оның ішінде банктік қарыз шарттары жəне кре-
дит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты 
өзге де шарттар қолда бар құжаттарды қоса бере отырып сипатталуға жəне 
одан кейін тіркеу журналымен (есеп кітабымен) салыстырып тексерілуге 
тиіс. Айырмашылық анықталған кезде не құжаттар болмағанда себептері 
көрсетіліп акт жасалады.

45. Банктер туралы заңның 74-1-бабында көрсетілген активтерді 
қоспағанда, банктің түгендеу жолымен анықталған барлық активтері мен 
талаптары тарату конкурстық массасына енгізілуге тиіс. Таратудың басын-
да банктің балансына енгізілмеген жəне түгендеу барысында анықталған 
активтер банктің аралық тарату балансында көрсетіледі. 

46. Түгендеу барысында анықталған мүліктің кем шығуы аралық тарату 
балансына енгізіледі жəне жеке шотта есепке алынады.

47. Тарату комиссиясы «Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі 
туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 10 қаңтардағы Заңына 
сəйкес бағалаушы (бағалаушылар) тарта отырып банктің мүлкіне бағалау 
жүргізеді.

48. Банктегі ақша кредиторлардың талаптарын қанағаттандыруға 
жеткіліксіз болған жағдайда, тарату комиссиясы Қазақстан Республика-
сының азаматтық заңнамасында көзделген тəртіпте жəне кредиторлар 
комитеті бекіткен мүлікті сату жоспарына сəйкес мүлікті сатады.

Ғимараттар мен үйлер, банктің басқа да жылжымайтын мүлік 
объектілері, олардың құнына қарамастан, 1999 жылғы 1 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Ерекше бөлімі) 910 жəне 
916-баптарында көзделген тəртіпте тек аукцион арқылы сатылады.

49. Банктің мүлкін сату жоспарын тарату комиссиясының төрағасы 
бекітеді жəне оны бекіткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде уəкілетті 
органға назарда ұстау үшін жіберіледі. 

50. Тарату комиссиясы таратылатын банктің мүлкін мына:
1) сатылатын мүлікке осы өңірдегі мүліктің ұқсас түріне нарық бағасынан 

кем емес баға белгілеу; 
2) мүлікті мүмкіндігінше неғұрлым жоғары бағамен өткізу; 
3) мүлікті сатудан болатын шығынды азайту талаптары мен мақсат-

тарына қарай сатады. 
51. Бағалаушы жүргізген мүлік бағалау туралы есеп болған кезде ғана 

берешекті өтеу есебінде, оның ішінде сот шешімін орындау есебінде 
беріледі.

52. Тарату комиссиясы берілген қарыздар бойынша кредиттік шарт-
тарды өтеудің нақтылығы мен перспективалары, борышкерлердің 
мүліктік жағдайы нысанасына талдау жасайды жəне кредиттік пакетті 
қалыптастырады. Кредиттік пакетті иеліктен шығару немесе талап етуді 
беру туралы шешім кредиторлар комитетінің отырысында қабылданады.

53. Кредиторлардың шағым-талап қоюы (өтініш беруі), оларды тара-
ту комиссиясының қарауы жəне қабылдауы, сондай-ақ банктің аралық 
тарату балансын қалыптастыру мен бекіту Нормативтік-құқықтық акті-
лер ді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4181 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 ақпандағы № 
40 қаулысымен (бұдан əрі - № 40 қағидалар) бекітілген Қазақстан 
Республикасында банктерді мəжбүрлеп тарату қағидаларының 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103 жəне 103-1-тармақтарының талаптарына 
сəйкес жүзеге асырылады. 

54. Тарату комиссиясы кредиторлар талаптарының тізілімін креди-
торлардың талаптарын қанағаттандыру, олардың мүдделерін қамтамасыз 
ету мақсатында жасайды жəне ол 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан 
Респубикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) 51-бабында белгіленген 
кезектілікке сəйкес келеді. 

Кр едиторлардың талап ету тізіліміне банк кредиторларының даусыз 
жəне тарату комиссиясы дұрыс деп шешкен кредиторлар талаптары 
енгізіледі. 

55. Сот шешімдері бойынша орындау құжаттары дұрыс деп шешілген 
талаптар болып табылады жəне олар аралық тарату балансында 
жəне кредиторлардың талаптар тізілімінде тиісті кезектілік бойынша 
орындалмаған сома мөлшерінде ескеріледі.

Заңды күшіне енген сот шешімдері бойынша банктің ағымдағы шо-
тына қойылған орындау құжаттары тарату комиссиясының төрағасына 
кредиторлардың талаптарын есепке алу үшін беріледі.

56. Ерікті түрде таратылатын банктің кредиторлар комитетін 
қалыптастыру жəне қызметінің ерекшеліктері № 40 қағидалардың 86, 88, 
89, 90, 91, 92 жəне 93-тармақтарымен белгіленеді.

Ерікті түрде таратылатын банктердің тарату комиссиялары 
қызметінің ерекшеліктеріне қосымша

Нысан
________________________________________________________

 (банктің атауы)
 

____________ жылғы _____ тоқсандағы
 

тарату шығыстарының сметасы
№ Шығыстар баптарының атауы Жоспарланатын 

шығыстар сомасы 
(теңгемен)

1 2 3
Ай  

1. Еңбекақы төлеу шығыстары  
1.1. тарату комиссиясының төрағасына жəне 

мүшелеріне, сондай-ақ еңбек шарт-
тары негізінде жұмыс істейтін банк 
қызметкерлеріне еңбекақы төлеу 

 

1.1.1. лауазымдық жалақы  
1.1.2. жеке табыс салығы  
1.1.3. міндетті зейнетақы жарналары 
1.1.4. міндетті əлеуметтік медициналық 

сақтандыруға аударымдар
1.2. ақылы қызмет көрсету шарттары бойын-

ша жұмыс істейтін тұлғалардың қызметіне 
ақы төлеу

 

1.2.1. көрсетілген қызметтерге ақы төлеу 
1.2.2. жеке табыс салығы  
1.2.3. міндетті əлеуметтік медициналық ауда-

рымдар
 

2. Бюджетке аударымдар бойынша шығыстар  
2.1 əлеуметтік салық  
2.2 əлеуметтік аударымдар  
2.3 мүлік салығы  
2.4 көлік құралына салық  
2.5 жер салығы  
2.6 қосымша құн салығы  
2.7 жер телімдерін пайдалану үшін төлем, 

қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем 
 

2.8 өзге салықтар жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер

 

3. Əкімшілік шығыстар  
3.1 қызметтік жəне шаруашылық мұқтаждар 

үшін көлік жалдау қызметтері 
 

3.2 байланыс қызметтері  
3.3 үйлер мен ғимараттарды күзету жəне сигна-

лизация қызметтері 
 

3.4 көлікті күзету қызметтері  
3.5 көлік тұрағын ұсыну қызметтері  
3.6 көлікті тіркеу қызметтері  
3.7 көлікті техникалық тексеру қызметтері  
3.8 көлікті сақтандыру қызметтері  
3.9 қызметкерді жазатайым жағдайлардан 

міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру 
сыйлықақысын төлеу қызметтері 

 

3.10 коммуналдық қызметтер  
3.11 негізгі құрал-жабдықтарды ағымдағы 

жөндеу, оларға техникалық, сервистік 
қызмет көрсету (тексеру) жұмыстары 

 

3.12 үй-жайды жалдау  
3.13 жылжымайтын мүлікке құқықты жəне 

тиісті құжаттаманы тіркеуші органдарда 
мемлекеттік тіркеу қызметтері 

 

3.14 мүлікті бағалау қызметтері  
3.15 бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 

қызметтері 
 

3.16 жылыту жүйесін іске қосуға дайындау 
қызметтері 

 

3.17 сантехникалық жұмыстар  
3.18 мүлікті сақтау қызметтері  
3.19 мемлекеттік бажды төлеу  
3.20 нотариалдық куəландыру жəне апостильдеу 

қызметтері 
 

3.21 мүлікті тасымалдау, тиеу, түсіру қызметтері  
3.22 терезелерге темір тор, есіктер дайындау 

жəне орнату жұмыстары 
 

3.23 аукциондар өткізу қызметтері  
3.24 инкассация қызметтері  
3.25 сараптама жүргізу қызметтері  
3.26 аудит жүргізу қызметтері  
3.27 құжаттарды аудару қызметтері  
3.28 телефон нөмірлерін орнату, ауыстыру не-

месе басқа жерге орнату 
 

3.29 акционерлер тізілімін актуалды жай-күйде 
ұстау бойынша тіркеушінің қызметтері

 

3.30 банк шотына қызмет көрсету, банк шотын 
ашусыз жүзеге асырылған ақша аударым-
дары мен төлемдері бойынша қызметтер 

 

3.31 жеке сот орындаушыларының қызметтері
3.32 құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу жəне 

оларды мұрағатқа тапсыру қызметтері 
 

3.33 қызметті тоқтатуды мемлекеттік тіркеу үшін 
алым төлеу 

 

3.34 коллекторлық қызметтер  
4 Тауарлық-материалдық құндылықтарды са-

тып алу шығыстары
 

4.1 офис жабдықтарын жұмыс бабында ұстау  
4.2 көлік құралдарын ұстау  
4.3 үй-жайларды ұстау  
4.4 қағаз жəне бланк өнімдерін сатып алу  
4.5 кеңсе тауарларын сатып алу  
4.6 жанар-жағар май материалдарын сатып алу  
5 Іссапар шығыстары  
6 Болжанбаған шығыстар  
7 Басқа да шығыстар  
Бір айдың жиынтығы  

  
  

Бір айдың жиынтығы  
  
  

Бір айдың жиынтығы

Барлығы тоқсан ішінде

Тарату комиссиясының төрағасы
___________________________________ __________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы) 

 Бас бухгалтер
_________________________________ _______________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы) 

Орындаушы _____________________ ______________
    (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы) 

 Орындаушының телефон нөмірі ______________________________
                          (қаланың коды, телефон нөмірі)

Тарату шығыстарының сметасы нысанына қосымша

Тарату шығыстарының сметасы  нысанын толтыруға түсініктеме 

Тарату шығыстарының сметасын (бұдан əрі – Смета) жасаған кезде 
еңбекақы төлеу бөлігін есептеуде жасалған ебек шарттары, қызметке 
қабылдау туралы бұйрықтар мен ақылы қызмет көрсету шарттары негізге 
алынады. «Еңбекақы төлеу шығыстары» бабы тарату комиссиясының 
төрағасы бекітетін штат кестесіне сəйкес қалыптастырылады. 

Штат кестесіне тарату комиссиясының төрағасы, мүшелері, еңбек шарт-
тары мен ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсететін 
тұлғалар енгізіледі.

Бюджетке аударымдар бойынша шығыстар Қазақстан Республикасы 
салық заңнамасының талаптарына сəйкес жүргізіледі. 

Сметаға тауарлық-материалдық құндылықтарды сатып алу шығыстарын 
енгізген кезде тарату комиссиясы тиісті аймақта белгіленген тарифтік тор-
лар мен ортанарықтық бағалар негізінде есеп жүргізеді. 

Іссапарға жіберілген қызметкердің іссапар шығыстарына іссапарда 
болған күнтізбелік күндер үшін жұмсалатын тəуліктік ақы, соның 
ішінде жолға кеткен уақыт шығыстары, сондай-ақ тұрғын үй жалдау 
шығындары, іссапар орнына баратын жəне кері қайтатын көлік шығыстары 
жатқызылады. 

Тарату комиссиясы жоспарламаған, мөлшері тиісті қаржы жылына 
арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген бес жүз 
айлық есептік көрсеткіштен аспайтын, кезек күттірмейтін мұқтаждарға 
жұмсалатын шығындар болжанбаған шығыстар болып табылады. 

«Болжанбаған шығыстар» шығындарының бабы бойынша Смета жəне 
олар бойынша артық шығын баптары бойынша көзделген шығыстар жүзеге 
асырылмайды.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 14 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18176 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша           №298          Алматы қаласы 

Исламдық бағалы қағаздар шығаруды 
мемлекеттік тіркеу, оларды орналастыру және өтеу, 

сондай-ақ жоюдың қорытындылары туралы 
есептердi қарау қағидаларын, Исламдық бағалы 

қағаздар шығарылымының проспектісін, исламдық 
бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне 

өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды жасау 
және ресімдеу қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Исламдық бағалы қағаздар 

шығаруды мемлекеттік тіркеу, оларды орналастыру жəне өтеу, сондай-ақ 
жоюдың қорытындылары туралы есептердi қарау қағидалары;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Исламдық бағалы қағаздар 
шығарылымының проспектісін, исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды жасау жəне 
ресімдеу қағидалары бекітілсін.

2. «Исламдық бағалы қағаздарды шығару, айналысқа жіберумен өтеу 
жəне оларды мемлекеттік тіркеу, орналастыру жəне өтеу қорытындылары 
туралы есептерді қарау жəне исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
күшін жою қағидаларын, сондай-ақ Исламдық бағалы қағаздардың 
шығарылымы проспектісіне қойылатын талаптарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 
желтоқсандағы № 251 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13006 болып тіркелген, 2016 жылғы 1 
наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші 
жойылды деп танылсын.

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

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 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 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 қарашадағы №298 қаулысына 1-қосымша

Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу, оларды 
орналастыру жəне өтеу, сондай-ақ жоюдың қорытындылары 

туралы есептердi қарау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу, олар-

ды орналастыру жəне өтеу, сондай-ақ жоюдың қорытындылары туралы 
есептердi қарау қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) «Бағалы қағаздар 
рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан əрі – Бағалы қағаздар 
рыногы туралы заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк 
реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес əзірленді.

2. Қағидалар исламдық бағалы қағаздар шығаруды (исламдық жалдау 
сертификаттарын жəне исламдық қатысу сертификаттарын) мемлекеттік 
тіркеу, исламдық бағалы қағаздарды орналастыру жəне өтеу, сондай-ақ 
жоюдың қорытындылары туралы есептердi қарау талаптары мен тəртібін 
айқындайды.

2-тарау. Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік 
тіркеу тəртібі мен шарттары

3. Ислам арнайы қаржы компаниясы (бұдан əрі – эмитент) исламдық 
бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органға (бұдан əрі – уəкiлеттi орган) қағаз тасымалдағышта мынадай 
құжаттарды ұсынады: 

1) исламдық бағалы қағаздың түрін көрсете отырып, еркін нысанда 
жасалған жəне эмитенттің атқарушы органының басшысы (атқарушы 
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) не қол қоюға 
уəкілетті тұлға қол қойған өтініш (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына 
отырып);

2) исламдық бағалы қағаздар шығарудың құрылымы, орналастыру 
туралы, айналысқа жіберу жəне өтеу туралы, эмитент исламдық бағалы 
қағаздарды орналастыру нəтижесінде алған қаражатты пайдалануы ту-
ралы, исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылардың құқықтары туралы 
мəліметтер қамтылатын эмитент органының исламдық бағалы қағаздар 
шығару туралы шешімінің көшірмесі; 

3) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңеспен келісілген, 
осы қаулымен бекітілген Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісін, исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды жасау жəне ресімдеу 
қағидаларына қосымшаға сəйкес исламдық бағалы қағаздар шығары-
лымының проспектісінің құрылымына сəйкес жасалған жəне ресімделген 
исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі; 

4) эмитент пен оригинатор жарғыларының көшірмелері (бар болса);
5) эмитент пен оригинатордың арасында жасалған, оригинатордың 

сатып алу немесе мерзімінен бұрын өтеу, сондай-ақ исламдық бағалы 
қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген эмитенттен мүлікті 
сатып алу жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, Бағалы қағаздар ры-
ногы туралы заңда жəне исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісінде белгіленген міндеттемелерді орындау талаптары 
айқындалатын шарттың көшірмесі;

6) эмитенттің бөлінген активтерін құрайтын мүлікті сенімгерлікпен 
басқару шартының көшірмесі (мүлікті сенімгерлікпен басқаруға берген 
кезде);

7) оригинатордың соңғы жылға аудиторлық есебінің көшірмесі;
8) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылардың өкілімен жасалған 

шарт көшірмесі;
9) аудиторлық есептермен расталған соңғы 2 (екi) қаржы жылы 

ішінде эмитенттің жылдық қаржылық есептілігінің көшірмесі, сондай-ақ 
аудиторлық есептердің көшірмелері (жаңадан құрылған эмитенттерді 
қоспағанда);

10) исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеуге құжат-
тарды беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не исламдық бағалы 
қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы 
тоқсаннан кейінгі айдың 25 (жиырма бесінші) күніне дейін ұсынылған 
жағдайда соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бо-
йынша эмитенттің қаржылық есептілігінің көшірмесі.

Аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық 
есебі болмаған жағдайда эмитент ағымдағы жылғы 1 қаңтар – 1 мау-
сым аралығындағы кезеңде уəкілетті органға соңғы аяқталған жылдың 
алдындағы 2 (екі) жылға қаржылық есептілікті ұсынады. 

Эмитент осы тармақтың бірінші бөлігіндегі 4), 8) жəне 9) тармақша-
ларында көрсетілген құжаттарды, егер аталған құжаттар исламдық 
бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тiркеу үшiн құжаттарды ұсынған 
күнге дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 
орналастырылған жағдайда, уəкілетті органға ұсынбайды.

Эмитент ұсынатын жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік балан-
стан, пайда жəне шығын туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есеп-
тен, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есептен жəне түсіндірме 
жазбадан тұрады. 

(Жалғасы 20-бетте) 
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Эмитент ұсынатын аралық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, 
пайда мен шығын туралы есептен тұрады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент уəкілетті органға 
исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеу үшін ұсынатын 
қаржылық есептілікті ағылшын тілінде ұсынуға рұқсат етіледі.

4. Эмитент орталық депозитариймен уəкілетті органға исламдық бағалы 
қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсынғанға дейін 
бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуге шарт 
жасайды.

5. Исламдық бағалы қағаздардың номиналды құнын Қазақстан Респуб-
ликасының азаматтық заңнамасына сəйкес қаржы құралдары немесе 
қаржы активтері болып табылмайтын жəне кімнен болмасын талап ету 
құқығы жоқ криптография жəне (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын 
қолдана отырып орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде құрылатын 
жəне есепке алынатын шамалар құнына (құнының өзгеруіне) индекстеу 
жүзеге асырылмайды.

6. Эмитент исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін:

1) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 1) 
тармақшасында көрсетілген мəліметтер өзгерген жағдайда – эмитент 
атауының жəне оның орналасқан жерінің өзгеруін растайтын құжаттарды 
эмитент алған күннен кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

2) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 9-бабының 1-тармағының 
2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер өзгерген жағдайда 
– эмитенттің тиісті органдары шешім қабылдаған күннен кейін күнтізбелік 
30 (отыз) күн ішінде оларды уəкілетті органға ұсынады.

7. Эмитент исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектiсiне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды енгізу мақсатында уəкiлеттi 
органға келесі құжаттарды қағаз тасымалдағышта ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған жəне эмитенттің атқарушы органының бас-
шысы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлға) не қол қоюға уəкілетті тұлға қол қойған өтініш (растайтын құжаттың 
көшірмесін ұсына отырып);

2) исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектiсiне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды енгізуге негіз болған эмитент 
органы шешімінің көшірмесі;

3) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңеспен келісілген, 
исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектiсiне өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар;

4) электрондық көшірме түрінде *pdf форматында оған енгiзiлетiн 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар (қазақ жəне орыс тiлдерiнде) 
қамтылатын исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектiсi;

5) эмитенттің атауы, оның орналасқан жері өзгерген кезде, сондай-ақ 
исламдық қатысу сертификаттарының саны ұлғайған кезде исламдық 
бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куəлiктiң түпнұсқасы.

8. Бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп, тігілген парақ 
санын көрсете отырып тігістің түйініне жəне жартылай параққа желімделген 
соңғы парақтың артқы жағында эмитенттің атқарушы органы (атқарушы 
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының 
не қол қоюға уəкілетті тұлғаның қолымен расталып (растаушы құжаттың 
көшірмесін ұсына отырып) ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері көшірмесінің дұрыстығы көрсетіле отырып, 
эмитенттің атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-да-
ра жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның 
(растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталады.

9. Уəкілетті орган исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік 
тіркеу үшін ұсынған құжаттарды Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 
8-бабының 3-тармағында белгіленген мерзімде қарайды.

10. Эмитент исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу 
үшін ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
рыногы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келген жағдайда, 
уəкілетті орган исламдық бағалы қағаздарды тіркеу туралы ілеспе хат-
пен Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша исламдық бағалы 
қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті жəне исламдық 
бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің бір данасын эмитентке 
жібереді.

11. Уəкілетті орган исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды оларды алған 
күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды.

12. Уəкілетті орган эмитенттің исламдық бағалы қағаздар шығарылы-
мының проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу 
үшін ұсынған құжаттары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
рыногы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келген жағдайда, 
уəкілетті орган исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу туралы ілеспе хат-
пен исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы 
өзгертілген куəлікті (эмитенттің атауы, оның орналасқан жері өзгерген 
кезде, сондай-ақ исламдық қатысу сертификаттарының саны ұлғайған 
кезде) жəне исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтырулардың бір данасын эмитентке 
жібереді.

13. Уəкілетті орган эмитент исламдық бағалы қағаздар шығаруды 
мемлекеттік тiркеуге, исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеуге 
құжаттарды ұсыну талаптары мен тəртібін бұзған жəне құжаттарды қарау 
барысында олардың Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы 
туралы заңнамасында белгiленген талаптарға сəйкес келмегені анықталған 
жағдайда исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеуден, 
исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді 
жəне (немесе) толықтыруларды тіркеуден бас тартады.

Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттiк тiркеуден жəне 
исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді 
жəне (немесе) толықтыруларды тіркеуден бас тартылған жағдайда эмитент 
уəкілетті органның ескертулерін жояды жəне бас тартуды алған күннен 
бастап 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде ескертулерді ескере отырып, 
уəкілетті органға құжаттарды қайта ұсынады.

14. Эмитент исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу 
кезінде уəкілетті орган берген құжаттардың түпнұсқаларын жоғалтқан 
жағдайда, эмитент құжаттардың телнұсқасын жəне (немесе) көшірмелерін 
алу қажет болған жағдайда уəкілетті органға исламдық бағалы қағаздар 
шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің телнұсқасын жəне исламдық 
бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің көшірмесін алу үшін өтініш 
береді.

15. Уəкілетті орган эмитент бұқаралық ақпарат құралдарының ата-
уы жəне жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы хабарламаның 
жарияланған күні туралы мəліметтерді көрсете отырып жəне осы 
хабарламаның көшірмесін қоса бере отырып не осы хабарлама 
орналастырылған интернет-ресурсқа сілтемені көрсете отырып, еркін 
нысанда жасалған өтінішті берген кезде эмитентке исламдық бағалы 
қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің телнұсқасын 
жəне (немесе) исламдық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің 
көшірмелерін береді. 

Уəкілетті орган эмитентке өтінішті алған күннен кейін 10 (он) жұмыс 
күні ішінде исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу ту-
ралы куəліктің телнұсқасын жəне (немесе) исламдық бағалы қағаздар 
шығарылымы проспектісінің көшірмесін береді.

3-тарау. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру жəне өтеу 
қорытындылары туралы есептерді қарау тəртібі мен шарттары
16. Эмитент исламдық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары 

туралы есепті қарау үшін уəкiлеттi органға қағаз тасымалдағышта мына-
дай құжаттарды ұсынады: 

1) еркін нысанда жасалған жəне эмитенттің атқарушы органының бас-
шысы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлға) не қол қоюға уəкілетті тұлға (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына 
отырып) қол қойған өтініш;

2) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру кезеңі аяқталған күннен 
кейінгі күні орталық депозитарий берген исламдық бағалы қағаздарды 
ұстаушылар тізілімінің көшірмесі;

3) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары тура-
лы есеп.

17. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы 
есептің титул парағында мынадай ақпарат қамтылады: 

1) құжаттың атауы: «_______ бастап __________ аралығындағы кезеңде 
исламдық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есеп»; 

2) эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы; 
3) «Уəкілетті органның исламдық бағалы қағаздарды орналастыру 

қорытындылары туралы есепті бекітуі инвесторларға исламдық бағалы 
қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепте сипатталған 
исламдық бағалы қағаздарды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды 
беруді білдірмейді жəне осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамай-
ды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары исламдық бағалы қағаздарды орна-
ластыру қорытындылары туралы есепте берілген бүкіл ақпараттың дəйекті 
жəне эмитент пен оның орналастырылатын исламдық бағалы қағаздарға 
қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын рас-
тайды.» деген жазба болуы керек. 

18. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы 
есеп мынандай мəліметтерді қамтиды:

1) эмитенттің толық атауы; 
2) эмитенттің орналасқан жері; 
3) эмитенттің мемлекеттік тіркелген (қайта тіркелген) күні жəне оның 

мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) жүзеге асырған органның атауы; 
4) исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу (исламдық 

бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауыстыру) 
күні жəне халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды).

5) исламдық бағалы қағаздар туралы мəліметтер:
исламдық бағалы қағаздардың жалпы саны мен түрі;
исламдық бағалы қағаздардың номиналды құны;
6) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру туралы мəліметтер:
исламдық бағалы қағаздарды орналаст ырудың есепті кезеңі аяқталған 

күні орналастырылған, сатып алынған жəне орналастырылмаған исламдық 
бағалы қағаздар саны;

есепті кезеңде орналастырылған исламдық бағалы қағаздар саны, 
оның ішінде: 

исламдық бағалы қағаздарды орналастыру тəсілін (жазылу жолымен 
жəне (немесе) аукцион өткізу арқылы), тартылған ақша сомасын, аук-
цион өткізу арқылы исламдық бағалы қағаздарды орналастырған кезде 
– олардың өткізілу күнін жəне исламдық бағалы қағаздарды аукцион-
да сатудың ең жоғарғы бағасын көрсете отырып бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылмаған нарығында есепті кезеңде орналастырылған 
исламдық бағалы қағаздар саны; 

тартылған ақша сомасын, бастапқы жəне соңғы сауда-саттық күндерін, 
есепті кезеңде бір исламдық бағалы қағазды орналастырудың ең 
төменгі жəне ең жоғарғы бағасын, есепті кезеңдегі бір исламдық бағалы 
қағаздың нарықтық бағасын (есептелген жағдайда) көрсете отырып 
бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында есепті кезеңде 
орналастырылған исламдық бағалы қағаздар саны; 

7) тиісті шарттарды жасасу күні мен нөмірін көрсете отырып 
оригинатордың атауы мен орналасқан жері.

19. Исламдық бағалы қағаздарды орналастырудың есептік кезеңі 
қатарынан күнтізбелік 12 (он екі) ай болады.

Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспект iс iнде 
белгіленген исламдық бағалы қағаздарды орналастыру басталған күн 
орналастырудың бiрiншi есепті кезеңінің басталған күні болып табылады.

Өткен есепті кезеңнің аяқталған күнінен кейінгі күн келесі есепті кезеңнің 
басталған күні болып табылады.

Барлық исламдық бағалы қағаздарды эмитенттің жеке шотынан 
эмитенттің исламдық бағалы қағаздарын ұстаушылар тiзiлiмдерінің 
жүйесінде тіркелген тұлғалардың жеке шоттарында жарияланған бағалы 
қағаздарды есепке алу үшін есептен шығару жөніндегі соңғы операцияны 
жүргізу күні не исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде 
белгіленген исламдық бағалы қағаздарды орналастыру мерзімінің 
аяқталған күні исламдық бағалы қағаздарды орналастыруды аяқтау күні 
болып табылады.

 Эмитент исламдық бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары 

туралы есепті орналастырудың есепті кезеңі аяқталған соң күнтізбелік 45 
(қырық бес) күн iшiнде ұсынады. 

20. Уəкілетті орган исламдық бағалы қағаздарды орналастыру 
қорытындылары туралы есепті оны алған күннен кейін 8 (сегіз) жұмыс 
күні ішінде қарайды.

21. Эмитент исламдық бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы 
есептi қарау үшін уəкілетті органға қағаз тасымалдағышта мынадай 
құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған жəне эмитенттің атқарушы органының 
басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлға) не қол қоюға уəкілетті тұлға (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына 
отырып) қол қойған өтініш;

2) исламдық бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есеп;
3) эмитенттің исламдық бағалы қағаздарын ұстаушылар тізілімінің жа-

былуы туралы орталық депозитарийдің хабарламасы;
4) эмитенттің (оригинатордың) исламдық бағалы қағаздарды өтеу 

жөніндегі өз міндеттемелерін орындауын растайтын төлем агентінің не-
месе эмитенттің хабарламасы (төлем агентімен шарт болмаған жағдайда). 

22. Исламдық бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есеп 
мынандай мəліметтерді қамтиды:

1) эмитенттің жəне оригинатордың толық атауы;
2) эмитенттің жəне оригинатордың мемлекеттік тіркелген (қайта 

тіркелген) күні жəне оның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) жүзеге 
асырған органның атауы; 

3) эмитенттің жəне оригинатордың орналасқан жері; 
4) исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу күні жəне 

халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды);
5) исламдық бағалы қағаздарды өтеу туралы мəліметтер:
исламдық бағалы қағаздарды өтеу күні;
исламдық бағалы қағаздарды өтеу үшін исламдық бағалы қағаздардың 

резервтік қорынан тартылған ақша сомасы;
6) исламдық бағалы қағаздар бойынша төленген кірістің жиынтық 

мөлшері жəне өтеу сомасы (толық есептеуі келтіріледі). 
23. Эмитент исламдық бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары ту-

ралы есепті исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде 
белгіленген өтеу мерзімі аяқталған соң 1 (бір) ай iшiнде ұсынады.

24. Уəкілетті орган исламдық бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары 
туралы есепті оны алған күннен кейін 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде қарайды.

25. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру немесе өтеу 
қорытындылары туралы есептер қағаз тасымалдағышта қазақ жəне орыс 
тiлдерiнде 2 (екі) данада жəне электрондық көшірме түрінде *pdf форма-
тында қазақ жəне орыс тiлдерiнде 1 (бір) данада жасалады. 

26. Қағаз тасымалдағыштағы исламдық бағалы қағаздарды орналасты-
ру жəне өтеу қорытындылары туралы есептер (қазақ жəне орыс тілдерінде) 
нөмірленіп, тігіліп, тігілген парақ санын көрсете отырып тігістің түйініне жəне 
жартылай параққа желімделген соңғы парақтың артқы жағында эмитенттің 
атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге 
асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның қолымен 
расталып (растаушы құжаттың көшірмесін ұсына отырып) ұсынылады. 

27. Эмитент исламдық бағалы  қағаздарды орналастыру жəне өтеу 
қорытындылары туралы есептерді қарауға ұсынған құжаттар Қағидалардың 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 жəне 23-тармақтарында белгіленген талаптарға 
сəйкес келген жағдайда, уəкілетті орган эмитентке бекітілген исламдық 
бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті немесе 
исламдық бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы есепті жібереді.

28. Уəкілетті орган исламдық бағалы қағаздарды орналастыру жəне 
өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау тəртібі мен талаптарын 
бұзған жағдайда исламдық бағалы қағаздарды орналастыру жəне өтеу 
қорытындылары туралы есептерді бекітуден бас тартады.

29. Исламдық  бағалы  қағаздарды  орналастыру  жəне  өтеу 
қорытындылары туралы есепті бекітуден бас тартылған жағдайда эмитент 
уəкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған құжаттарды 
бас тартуды алған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде уəкілетті 
органға құжаттарды қайта ұсынады. 

30. Бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп, тігілген парақ 
санын көрсете отырып тігістің түйініне жəне жартылай параққа желімделген 
соңғы парақтың артқы жағында эмитенттің атқарушы органы (атқарушы 
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының 
не қол қоюға уəкілетті тұлғаның қолымен расталып (растаушы құжаттың 
көшірмесін ұсына отырып) ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері көшірмесінің дұрыстығы көрсетіле отырып, 
эмитенттің атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-да-
ра жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның 
(растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталады.

4-тарау. Исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою тəртібі мен 
шарттары

31. Эмитент исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою үшін уəкілетті 
органға қағаз тасымалдағышта мынандай құжаттарды ұсынады:

1) исламдық бағалы қағаздардың күшін жою негізін көрсете отырып, 
эмитенттің атқарушы органының басшысы (атқарушы органның функци-
яларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) не қол қоюға уəкілетті тұлға 
(растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қол қойған исламдық 
бағалы қағаздар шығаруды жою туралы өтініш;

2) исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою туралы шешімін 
қабылдаған эмитентінің органы шешімінің көшірмесі;

3) исламдық бағалы қағаздар шығаруды, исламдық бағалы 
қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің түпнұсқалары;

4) эмитенттің органы исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою тура-
лы шешім қабылдаған күніне исламдық бағалы қағаздар ұстаушылардың 
болмағаны туралы орталық депозитарийдің хабарламасы (егер осы 
шығарылымның ешбір исламдық бағалы қағазы орналастырылмаған 
жағдайда).

Қаржы ұйымдарын қайта құрылымдау рəсімдерін жүзеге асырған кезде 
эмитент осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарға қосымша, сот бекіткен қайта құрылымдау 
жоспарының көшірмесін қоса бере отырып, эмитентті қайта құрылымдау 
жүргізу туралы сот шешімінің көшірмесін ұсынады. 

Мəжбүрлі тəртіппен таратылатын эмитенттің тарату комиссиясы осы 
тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарға қосымша тарату процессінің аяқталуын растайтын құжаттарды 
(тарату балансының көшірмесін) ұсынады. 

32. Эмитент уəкілетті орган берген құжаттардың түпнұсқаларын жоғалтып 
алған жағдайда, эмитенттің жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы 
ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау жəне 
уəкілетті органға бұл туралы ақпаратты ұсыну талабымен Қағидалардың 
31-тармағының 3) тармақшасында сəйкес талап етілетін осы құжаттарды 
ұсынбайды.

33. Эмитент уəкілетті органға исламдық бағалы қағаздар шығаруды 
жоюға ұсынған құжаттар оларды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні 
ішінде қаралады.

34. Эмитент исламдық бағалы қағаздар шығаруды жоюға ұсынған 
құжаттар Қағидалардың 31 жəне 32-тармақтарынының талаптарына 
сəйкес келген жағдайда, уəкілетті орган исламдық бағалы қағаздарды 
шығаруды жояды жəне эмитентке ілеспе хатпен Қағидаларға 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою тура-
лы куəлікті жібереді. 

Исламдық бағалы қағаздарды шығару исламдық бағалы қағаздар 
шығаруды жою туралы куəлікте көрсетілген күннен бастап жойылады.

35. Уəкілетті орган эмитент исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою 
тəртібі мен талаптарын бұзған жағдайда бас тарту себептерін көрсете оты-
рып исламдық бағалы қағаздар шығаруды жоюдан бас тартады.

Исламдық бағалы қағаздар шығаруды жоюдан бас тартылған жағдайда, 
эмитент уəкілетті органның ескертулерін жояды жəне бас тартуды 
алған күннен бастап 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға 
құжаттарды қайта ұсынады.

36. Бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп, тігілген парақ 
санын көрсете отырып тігістің түйініне жəне жартылай параққа желімделген 
соңғы парақтың артқы жағында эмитенттің атқарушы органы (атқарушы 
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының 
не қол қоюға уəкілетті тұлғаның қолымен расталып (растаушы құжаттың 
көшірмесін ұсына отырып) ұсынылады.

Құжаттардың көшірмелері көшірмесінің дұрыстығы көрсетіле отырып, 
эмитенттің атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-да-
ра жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның 
(растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталады.

37. Эмитент исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою кезінде уəкілетті 
орган берген исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою туралы куəліктің 
түпнұсқасын жоғалтқан жағдайда, эмитент исламдық бағалы қағаздар 
шығаруды жою туралы куəліктің телнұсқасын алу қажет болған жағдайда 
уəкілетті органға исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою туралы куəлікті 
алу үшін өтініш береді.

Уəкілетті орган эмитент бұқаралық ақпарат құралдарының атауы жəне 
жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы хабарламаның жарияланған 
күні туралы мəліметтерді көрсете отырып еркін нысанда жасалған өтінішті 
берген кезде эмитентке исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою туралы 
куəліктің телнұсқасын береді.

Уəкілетті орган эмитентке өтінішті алған күннен кейін 10 (он) жұмыс 
күні ішінде эмитентке исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою туралы 
куəліктің телнұсқасын береді.

Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу, оларды 
орналастыру жəне өтеу, сондай-ақ жоюдың қорытындылары туралы 

есептердi қарау қағидаларына 1-қосымша

Нысан

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органның Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

елтаңбасының бейнесі бар бланкісінде басылады)

Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы
куəлік

20_ жылғы «___» _____________                                Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
___________________________________________________________
____________________________________________________ тіркелген
               (эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 (эмитенттің толық атауы жəне орналасқан жері)
исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеуге алды.
Шығару__________________________________________________
_________________________________________________________ 

 (исламдық бағалы қағаздардың саны цифрмен жəне жазбаша, 
халықаралық сəйкестендіру нөмiрi (ISIN коды) берiлген исламдық 

бағалы қағаздар түрi) 
____________________________________________ исламдық бағалы 
қағаздарға бөлiнген.
Бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құны___________________
_______________________________________________________ теңге.
                        (цифрмен жəне жазбаша)

Шығарудың көлемі____________________________________________
    (шығарылатын исламдық бағалы қағаздар жиынтықты номиналды 
________________________________________________ теңге болады. 
                    құны цифрмен жəне жазумен) 
Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті 

ауыстыру себебі (исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік ауыстырылған жағдайда толтырылады):

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________.

Төрағаның орынбасары ______________ ___________________
               (қолы)   (тегі, инициалдары)
Мөр орны

Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу, оларды 
орналастыру жəне өтеу, сондай-ақ жоюдың қорытындылары

туралы есептердi қарау қағидаларына 2-қосымша

Нысан

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органның Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

елтаңбасының бейнесі бар бланкісінде басылады)

Исламдық бағалы қағаздар шығаруды жою туралы куəлік

Алматы қаласы                             20 __ жылғы «___» _____________ 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
_________________________________________________________
                (эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні,
_________________________________________________________
  тіркеуші органның атуы)
тіркелген_________________________________________________
  (бизнес сəйкестендіру нөмірі) 
__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
                   (эмитенттің толық атауы мен орналасқан жері)
исламдық бағалы қағаздар шығаруды жойды. 
Шығару____________________________________________________
              (исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеуді 
_________________________________________________________
                   жүзеге асырған органның атауы, күні, айы, жылы) 
тіркелген.
Исл амдық бағалы қағаздар шығаруға бер iлген халықаралық 

сəйкестендіру нөмiрi (ISIN коды) ____________________________________ 
Шығару ____________________________________________________
                  (исламдық бағалы қағаздардың саны цифрмен жəне 
____________________________________________________________ 
                            жазбаша, исламдық бағалы қағаздар түрі)
бөлінген.
Исламдық бағалы қағаздарды шығару ___________________________
__________________________________________________________
                                             (күшін жою себебі)
байланысты жойылды.
Исламдық бағалы қағаздарды шығару_____________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
        (күні, айы, жылы)
бастап жойылды деп есептелсін.

Төрағаның орынбасары _____________ __________________
                                (қолы) (тегі, инициалдары) 
Мөр орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы № 298 қаулысына 2-қосымша 

Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін, 
исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды жасау жəне 

ресімдеу қағидалары

1. Осы Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін, 
исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді 
жəне (немесе) толықтыруларды жасау жəне ресімдеу қағидалары 
(бұдан əрі - Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 
жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңына (бұдан əрі – 
Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) сəйкес əзірленді жəне исламдық 
бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін, исламдық бағалы 
қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды жасау жəне ресімдеу тəртібін айқындайды. 

2. Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі Қағидаларға 
қосымшаға сəйкес исламдық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің 
құрылымына сəйкес жасалады жəне ресімделеді.

3. Қаржылық есептілікке сəйкес көрсетілетін эмитенттің қаржылық 
жағдайы туралы ақпаратты қоспағанда, исламдық бағалы қағаздар 
шығарылымының проспектісіндегі мəліметтер қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органға 
(бұдан əрі – уəкiлеттi орган) құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы айдың 
соңғы жұмыс күнінде келтіріледі. 

4. Исламдық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің титул бетінде 
мыналар қамтылады:

1) құжаттың атауы: «Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісі»;

2) эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы;
3) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің толық 

атауын жəне келісу күнін көрсете отырып, исламдық бағалы қағаздар 
шығарылымының проспектісін исламдық қаржыландыру қағидаттары 
жөніндегі кеңеспен келісу туралы мəліметтер;

4) мынадай жазба:
«Уəкілетті органның исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік 

тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған исламдық бағалы 
қағаздарды иеленуге қатысты қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді 
жəне осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дəйекті 
жəне эмитент пен оның исламдық бағалы қағаздарына қатысты инвестор-
ларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.

Исламдық бағалы қағаздар айналыста болған кезеңде эмитент 
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнама-
сының талаптарына сəйкес қаржылық есептілік депозитарийінің интер-
нет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялауды 
қамтамасыз етеді».

5. Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі қағаз 
тасымалдағышта қазақ жəне орыс тiлдерiнде 2 (екі) данада жəне 
электрондық көшірме түрінде *pdf форматында қазақ жəне орыс тiлдерiнде 
1 (бір) данада жасалады.

6. Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне 
өзгерістердің жəне (немесе) толықтырулардың титул парағында мына-
лар қамтылады:

1) құжаттың атауы: «Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар»;

2) эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы;
3) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің толық 

атауын жəне келісу күнін көрсете отырып, исламдық бағалы қағаздар 
шығарылымының проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) толықтыру-
ларды исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңеспен келісу 
туралы мəліметтер;

4) мынадай жазба: 
«Эмитенттің лауазымды тұлғалары исламдық бағалы қағаздар 

шығарылымының проспектісіне осы өзгерістерде жəне (немесе) 
толықтыруларда берілген бүкіл ақпараттың дəйекті жəне эмитент пен оның 
орналастырылатын исламдық бағалы қағаздарына қатысты инвесторлар-
ды жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.».

7. Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар енгізу кезінде исламдық бағалы қағаздар 
шығарылымы проспектісінің тиісті тармақтары жаңа редакцияда жазылады. 

8. Исламдық жалдау сертификаттары шығарылымының проспектісіне 
енгізілетін өзгерістерде жəне (немесе) толықтыруларда исламдық жал-
дау сертификаттарының бастапқыда тіркелген санын ұлғайту мүмкіндігі 
көзделмеген.

9. Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістер 
жəне (немесе) толықтырулар қағаз тасымалдағышта қазақ жəне орыс 
тiлдерiнде 2 (екі) данада жəне электрондық көшірме түрінде *pdf форма-
тында қазақ жəне орыс тiлдерiнде 1 (бір) данада жасалады.

10. Эмитенттің уəкілетті органға беретін қағаз тасымалдағыштағы 
исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне, исламдық 
бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерге жəне 
(немесе) толықтыруларға эмитенттің атқарушы органының басшысы 
(атқарушы органның функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) не 
қол қоюға уəкілетті адам (растаушы құжаттардың көшірмелерін ұсына 
отырып) қол қояды. 

Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін, исламдық 
бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді жəне 

(немесе) толықтыруларды жасау жəне ресімдеу қағидаларына 
қосымша

Исламдық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің 
құрылымы

1-тарау. Эмитенттің атауы жəне оның орналасқан жері туралы 
ақпарат 

1. Құрылтай құжаттарына сəйкес эмитент туралы ақпарат:
1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;
2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған 

жағдайда);
3) эмитенттің қазақ, орыс жəне ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық 

жəне қысқаша атауы;
4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы 

толық жəне қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері 
көрсетіледі; 

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру 
нəтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлға-
ларға жəне (немесе) эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы 
мəліметтер көрсетіледі;

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды 
тұлғалар филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анық-
тамаға сəйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері 
жəне эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекен-
жайлары көрсетіледі; 

7) эмитенттің бизнес сəйкестендіру нөмірі;
8) ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifi er» (LEI) халық-

аралық стандартына сəйкес Legal Entity Identifi er коды (бар болса).
2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан 
жерінен ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, факстың 
нөмірлерін жəне электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты ме-
кенжайын көрсете отырып, эмитенттің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы анықтамаға сəйкес орналасқан жері.

3. Оригинатор туралы жалпы мəліметтер: 
1) оригинатордың қазақ, орыс жəне ағылшын (бар болса) тілдеріндегі 

толық жəне қысқаша атауы;
2) оригинаторды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;
3) оригинатордың атауы өзгерген жағдайда оның барлық алдыңғы 

толық жəне қысқартылған атаулары, сондай-ақ олар өзгертілген күндер 
көрсетіледі;

4) егер оригинатор заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйым-
дастыру нəтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды 
тұлғаларға жəне (немесе) оригинаторға қатысты құқықтық мирасқорлық 
туралы мəліметтер көрсетіледі;

5) оригинатордың филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда 
олардың атаулары, тіркеу (қайта тіркеу) күндері, заңды тұлғалардың 
филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сəйкес 
оригинатордың барлық филиалдары мен өкілдіктерінің орналасқан жері 
жəне пошта мекенжайлары көрсетіледі; 

6) оригинатордың бизнес-сəйкестендіру нөмірі;
7) егер оригинатордың нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген оригинатордың 

орналасқан жерінен ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, 
факстың нөмірлерін жəне электрондық пошта мекенжайын, сондай-
ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, оригинатордың заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сəйкес орналасқан 
жері.

2-тарау. Исламдық бағалы қағаздар туралы, оларға ақы төлеу 
тəсілдері жəне олар бойынша кіріс алу туралы мəліметтер

4. Исламдық бағалы қағаздар шығару туралы мəліметтер: 
1) исламдық бағалы қағаздың түрі;
2) бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құны (егер бір исламдық 

бағалы қағаздың номиналды құны индекстелген шама болып табылса, 
онда бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құнын есептеу тəртібі 
қосымша көрсетіледі);

3) исламдық бағалы қағаздардың саны;
4) исламдық бағалы қағаздар шығарудың жалпы көлемі;
5) исламдық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнының валютасы, 

негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.
5. Орналастырылатын исламдық бағалы қағаздарға ақы төлеу тəсілі.
6. Исламдық бағалы қағаздар бойынша кіріс алу: 
1) исламдық бағалы қағаздар бойынша кірістер мөлшерін айқындау 

тəртібі; 
2) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға исламдық бағалы 

қағаздар бойынша кіріс төлеу мерзімі мен шарттары; 
3) резервтік қорын қалыптастыру тəртібі, оның ішінде эмитенттің 

бөлінген активтерінің құрамындағы осы қорды жасауға жəне одан əрі 
қалыптастыруға бағытталған алынған кірістің пайызы, сондай-ақ резервтік 
қорының қаражатын пайдалану туралы мəліметтер; 

4) инвестициялық жоба бойынша кірісті эмитент пен оригинатордың 
арасында бөлу тəртібі жəне пайыздық арақатынасы (исламдық қатысу 
сертификаттарын шығару кезінде); 

5) бөлінген активтерді сенімгерлік басқарушыға (оригинаторға) төленетін 
комиссиялық сыйақы мөлшері (исламдық қатысу сертификаттарын шығару 
кезінде). 

7. Қаржыландыру объектісіне қойылатын талаптар (исламдық қатысу 
сертификаттарын шығару кезінде).

3-тарау. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, 
өтеу шарттары мен тəртібі 

8. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру шарттары мен тəртібі:
1) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру басталған күн;
2) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күн;
3) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру жоспарланған нарық 

(ұйымдастырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 
нарығы).

9. Исламдық бағалы қағаздар айналысының шарттары мен тəртібі:
1) исламдық бағалы қағаздар айналысы басталған күн;
2) исламдық бағалы қағаздар айналысы аяқталған күн;
3) айналыс мерзімі;
4) исламдық бағалы қағаздар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдас-

тырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).
10. Исламдық бағалы қағаздарды өтеу шарттары мен тəртібі:
1) исламдық бағалы қағаздарды өтеу күні;
2) исламдық бағалы қағаздарды өтеу тəсілі;
3) егер исламдық бағалы қағазды өтеу кезінде кіріс пен номиналды 

құнын төлеу исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектiсiне 
сəйкес өзге мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, 
олардың сақталу тəсілдерінің, бағалау тəртібінің жəне көрсетілген 
құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ 
осы құқықтардың өтуін іске асыру тəртібінің сипаттамасы келтіріледі. 

4-тарау. Олар болса – ковенанттар (шектеулер) 
11. Егер эмитент исламдық бағалы қағаздарды шығару кезінде кове-

нанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:
1) эмитент қабылдайтын ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;
2) эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі əрекеттерінің 

тəртібі;
3) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылардың ковенанттар (шекте-

улер) бұзылған кездегі əрекеттерінің тəртібі.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау 
шарттары, мерзімдері мен тəртібі (конвертацияланатын бағалы 

қағаздарды шығару кезінде) 
12. Конвертацияланатын исламдық бағалы қағаздарды шығару кезінде 

қосымша мынадай мəліметтер көрсетіледі:
1) исламдық бағалы қағаздар конвертацияланатын акциялардың түрi, 

саны жəне орналастыру бағасын айқындау тəртібі, осындай акциялар 
бойынша құқықтар;

2) исламдық бағалы қағаздарды конвертациялау тəртібі мен шарттары 
(егер исламдық бағалы қағаздарды шығару толығымен конвертацияла-
натын болса, конвертациялау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде 
исламдық бағалы қағаздарды шығару жоюға жататыны көрсетіледі, егер 
исламдық бағалы қағаздарды шығару толығымен конвертацияланбай-
тын болса, осы шығарудың сатып алынған исламдық бағалы қағаздары 
одан əрі орналастырылуға тиіс емес екені, айналыс мерзімінің соңында 
өтелетіні көрсетіледі). 

6-тарау. Исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған 
ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты 

13. Исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан түскен ақшаны 
пайдалану:

1) эмитент исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алатын 
ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты мен тəртібі;

2) осындай өзгерістер көрсетіле отырып, басталған кезде алынған 
ақшаны бөлудің жоспарлауындағы өзгерістер болатын жағдайлар, 
исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат есе-
бінен сатып алынатын мүлікті бағалаушы жүргізген бағалау тəртібі мен 
мерзімдері.

7-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам 
сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерiнiң) он жəне одан көп пайызын 

иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері 
(қатысушылары) туралы мəліметтер 

14. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын 
қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он 
жəне одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі 
акционерлері (қатысушылары) туралы мəліметтер:

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, 
əкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін);

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, 
орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

3) эмитенттің құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) 
тиесілі дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу 
үлестерiнiң эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық 
капиталға қатысу үлестерiнiң жалпы санына пайыздық арақатынасы;

4) құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің дауыс 
беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң 
он жəне одан көп пайызын иелене бастаған күн.

8-тарау. Эмитенттің басқару органы жəне атқарушы органы туралы 
мəліметтер

15. Эмитенттің басқару органы туралы мəліметтер:
1) эмитенттің директорлар кеңесінің немесе байқаушы кеңесінің (дирек-

торлар кеңесіндегі тəуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) 
төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса);

2) директорлар кеңесі немесе байқаушы кеңесі мүшелерінің сайланған 
күні жəне хронологиялық тəртіппен соңғы 3 (үш) жылда жəне қазіргі уақытта 
олардың еңбек қызметі;

3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің əрқайсысына тиесілі 
эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе эмитенттің байқаушы 
кеңесі мүшелерінің əрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталы-
на қатысу үлестерiнiң, эмитенттің дауыс беретін акцияларының пайыздық 
арақатынасы немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерiнiң 
пайыздық арақатынасы;

4) эмитенттің еншілес жəне тəуелді ұйымдарындағы директор-
лар кеңесі немесе байқаушы кеңесі мүшелерінің əрқайсысына тиесілі 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) осы ұйымдардың 
орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) 
жалпы санына пайыздық арақатынасы.

16. Алқалы орган немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара 
жүзеге асыратын тұлға:

1) атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) не эмитенттің алқалы 
атқарушы органы басшысының жəне мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты 
(ол бар болса);

2) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлғаның немесе алқалы атқарушы органы мүшелерінің өкілеттіктерін 
көрсете отырып, сайланған күні жəне хронологиялық тəртіппен соңғы 3 
(үш) жылда жəне қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі;

3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге 
асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің 
əрқайсысына тиесілі дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық 
капиталға қатысу үлестерiнiң эмитенттің дауыс беретін акцияларының 
немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң жалпы санына пайыздық 
арақатынасы.

17. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммер-
циялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілсе, онда мыналар көрсетіледі:

1) басқарушы ұйымның толық жəне қысқартылған атауы, оның 
орналасқан жері;

2) басқарушы ұйымның атқарушы органының функцияларын жеке-
дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) не 
басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің жəне дирек-
торлар кеңесі (байқаушы кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (ол 
бар болса);

3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған 
күні жəне хронологиялық тəртіппен соңғы 2 (екі) жылда олардың еңбек 
қызметі;

4) басқарушы ұйымның осы тармақтың 2) тармақшасында аталған 
тұлғаларға тиесілі дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерiнiң) басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) жалпы санына пайыздық 
арақатынасы;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі 
жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң эмитенттің жарғылық капиталға 
қатысу үлестерiнiң жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

9-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, 
эмитенттің қаржы-экономикалық жəне шаруашылық қызметінің 

көрсеткіштері

18. Эмитент қызметінің негізгі түрлерінің сипаттамасы.
19. Эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өздері өндіретін 

немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы 
құнының 10 (он) жəне одан көп пайызын құрайтын көлемде тұтынушылар 
мен жеткізушілер туралы мəліметтер.

20. Əрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент 
активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) жəне одан көп пайызын құрайтын 
эмитент активтері.

21. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) жəне одан көп 
пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық 
құнының 10 (он) жəне одан көп пайызын құрайтын эмитент дебиторларының 
атауы;

(Жалғасы. Басы 19-бетте) 

(Соңы 21-бетте) 
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(Соңы. Басы 19-20-беттерде) 

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын 
бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен 
көрсетіледі) жəне оларды өтеу мерзімдері.

22. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) жəне одан 
көп пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

1) эмитент кредиторларының атауы;
2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын 

бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен 
көрсетіледі) жəне оларды өтеу мерзімдері.

23. Эмитенттің қызметінен оның аудиторлық есеппен расталған қаржы-
лық есептілігіне сəйкес соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылында алынған 
ақша қаражатының таза ағыны.

10-тарау. Эмитент жəне оның орналастыратын эмиссиялық бағалы 
қағаздары туралы қосымша мəлімет 

24. Исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыға берілетін құқықтар: 
1) исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде 

қарастырылған мерзімде исламдық бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісінде белгіленген кірісті алу құқығы; 

2) исламдық бағалы қағаздар сатып алуды талап ету құқығын іске 
асыру шарттарын, тəртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде 
исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көзделген ко-
венанттарды (шектеулерді) бұзған кезде эмитенттің немесе оригинатордың 
осындай құқығы.

Исламдық қатысу сертификаттарын шығару кезінде Бағалы қағаздар ры-
ногы туралы заңның 32-4 бабының 6-тармағында белгіленген жағдайларда 
оригинатормен исламдық қатысу сертификаттарын сатып алуды талап ету 
құқығы қосымша көрсетіледі;

3) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға берілетін қосымша 
құқықтар. 

25. Эмитенттің исламдық бағалы қағаздарды өтеу сəтіне дейін кіріс жəне 
негізгі борыш төлемінің əр кезеңі бөлігінде кіріс төлеу жəне негізгі борыш 
сомасын өтеу үшін қажет ақшалай қаражат көздері мен ағындарының 
болжамы. 

26. Эмитент орналастыратын исламдық бағалы қағаздарды сатып алуға 
байланысты тəуекелдер: 

1) салалық тəуекелдер – эмитенттің саласындағы оның қызметіне 
жəне бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына нашар-
лауы мүмкін жағдайының əсері сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, 
салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі жəне сыртқы нарықта 
бөлек) келтіріледі. 

Эмитенттің өз қызметінде пайдаланатын шикізатқа, қызметтеріне 
бағаның өзгеру (ішкі жəне сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына бай-
ланысты тəуекелдер жəне олардың эмитент қызметіне жəне олардың 
бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына ықпалы бөлек 
сипатталады. 

Эмитенттің өніміне жəне (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі 
жəне сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тəуекелдер 
жəне олардың эмитент қызметіне жəне олардың бағалы қағаздар бойынша 
міндеттемелерді орындауына ықпалы бөлек сипатталады; 

2) қаржы тəуекелдері – эмитенттің пайыздық мөлшерлемелердің, шетел 
валюталарының айырбас бағамының, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туын-
ды қаржы құралдарының нарықтық бағасының қолайсыз өзгеруіне байла-
нысты қаржылық жағдайының тəуекелдерге ұшырағыштығы сипатталады. 

Эмитенттің қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің 
теңгерімсіздігі нəтижесінен (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше 
контрагентінің қаржылық міндеттемелерді уақтылы орындамауы сал-
дарынан) туындайтын өз міндеттемелерін толық көлемде орында-
уын қамтамасыз етуге мүмкіндігінің болмау жəне (немесе) эмитенттің 
қаржылық міндеттемелерін дереу жəне бір реттік орындауына күтпеген 
жерден қажеттілік туындауы салдарынан болған эмитенттің пайда болған 
шығындарымен байланысты тəуекелдер бөлек сипатталады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық 
тəуекелдердің ықпал ету нəтижесінде өзгеріске аса ұшырағыштығы, 
олардың пайда болуы ықтималдығы жəне есептіліктегі өзгерістердің си-
паты көрсетіледі; 

3) құқықтық тəуекел – эмитенттің мыналардың:
Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнама-

сының өзгеруі: 
эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау талаптары;
эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының та-

лаптарын жəне жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;
қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес 

заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, оның ішінде 
сот органдарындағы даулы мəселелерді қарастыру кезінде) салдарынан 
шығынның туындау тəуекелін сипаттайды;

4) іскерлік беделінен айырылу тəуекелі (беделдік тəуекел) – эмитенттің 
қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) 
сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу сал-
дарынан эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нəтижесінде 
залал шегу тəуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

5) стратегиялық тəуекел – эмитенттің қызмет жəне даму стратегиясын 
(стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде 
жіберілген қателік (кемшілік) нəтижесінде туындауы мүмкін жəне эмитенттің 
қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында не-
месе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бəсекелестерінің 
алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар 
бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эми-
тент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі 
тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, ада-
ми) жəне ұйымдастыру шараларының жоқтығын немесе толық көлемде 
қамсыздандырылмағанын көрсететін тəуекел;

6) эмитенттің қызметіне байланысты тəуекел – тек эмитентке тəн неме-
се қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты 
тəуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тəуекелдер:

эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы 
шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға 
лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес 
қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершіліктері; 

айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен 
жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы келетін тұтынушыдан айырылу 
ықтималдығы;

7) елдік тəуекел – экономикалық, саяси, əлеуметтік өзгерістерге байланы-
сты шетелдік контрагенттердің (заңды, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін 
орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы 
контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне бай-
ланысты қолжетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық 
жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

8) операциялық тəуекел – эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі 
процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық 
жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы 
оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тəуекелін сипат-
тайды.

27. Эмитенттің еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлғалары бар 
болса, осындай əр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі: 

1) толық жəне қысқартылған атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар 
болса), орналасқан жері; 

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес жəне (немесе) тəуелді 
ден тану негізі; 

3) егер еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлға акционерлік 
қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес жəне (немесе) тəуелді 
заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай 
акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының 
пайыздық арақатынасы. 

28. Эмитент жарғылық капиталының он жəне одан көп пайызына иелік 
ететін ұйымдар туралы мəлімет осындай əр ұйым бойынша мыналар 
көрсетіледі: 

толық жəне қысқартылған атауы, орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру 
нөмірі (бар болса); 

эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік 
қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі 
дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы.

29. Исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылардың өкілі туралы 
мəліметтер:

1) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің толық жəне 
қысқартылған атауы;

2) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, 
байланыс телефондары;

3) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілімен эмитент жасасқан 
шарттың күні мен нөмірі.

30. Эмитенттің төлем агенті туралы мəліметтер (бар болса):
1) төлем агентінің толық жəне қысқартылған атауы;
2) төлем агентінің жəне оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді 

(исламдық бағалы қағаздардың номиналды құнын) төлейтін барлық 
филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, 
деректері;

3) төлем агентімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.
31. Эмитенттің консультанттары туралы мəліметтер (Бағалы қағаздар 

рыногы туралы заңға сəйкес исламдық бағалы қағаздарды қор биржа-
сының ресми тізіміне қосу жəне оның тізімде болуы мəселелері бойынша 
консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген 
жағдайда): 

1) исламдық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу 
жəне оның тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет 
көрсететін тұлғаның толық жəне қысқартылған атауы; 

2) исламдық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу 
жəне оның тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет 
көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) исламдық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу 
жəне оның тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет 
көрсететін тұлғамен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Эмитенттің өзге де консультанттары туралы мəліметтер, егер эмитенттің 
пікірі бойынша, мұндай мəліметтерді жария ету эмитенттің исламдық 
бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды 
болса, осы тармақта көрсетіледі.

32. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мəліметтер:
1) аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылында эмитенттің қаржы есебінің 

аудитін олардың тиісінше тіркелген кəсіптік аудиторлық ұйымдарға 
тиістілігін көрсете отырып жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық 
ұйымдардың толық атауы; 

2) телефон жəне факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар 
болса).

33. Исламдық жалдау сертификаттарын шығару кезінде мыналар:
1) қолданыстағы жалдау (қаржы лизингі) шартын бұзған жағдайда жаңа 

жалдау (қаржы лизингі) шартын жасасу шарттары мен мерзімі;
2) исламдық жалдау сертификаттарын ұстаушыларды жəне (немесе) 

олардың өкілін жалдау (қаржы лизингі) шартын жасасу (бұзу) фактісі ту-
ралы хабардар ету тəртібі мен мерзімі;

3) берілген активтерді құрайтын мүлікті жалдау (қаржы лизингі) шарты 
бойынша түсетін төлемдерді бөлу тəртібі мен мерзімі; 

4) берілген активтердің құрамына кіретін мүлік пен талап ету құқықтары 
туралы ақпарат, сондай-ақ оларды сатып алу шарттары, тəртібі мен 
мерзімі көрсетіледі.

34. Берілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестиция-
лау тəртібі.

35. Оригинатордың эмитентті тарататын шарттары.
36. Эмитент инвестициялық жобада акцияларды (қатысу үлестерін) 

оригинаторға сенімгерлік басқаруға берген жағдайда, осы акцияларды 
(қатысу үлестерін) беру тəртібі мен мерзімі көрсетіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 14 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18175 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша          №300        Алматы қаласы

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және 
(немесе) дилерлік қызметті және (немесе) 

инвестициялық портфельді басқару жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың 

қаржылық жағдайының нашарлауына әсер 
ететін факторларды белгілеу, сондай-ақ Ерте ден 
қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын 

мақұлдау қағидаларын және Бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік 

қызметті және (немесе) инвестициялық 
портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге 

асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының 
нашарлауына әсер ететін факторларды анықтау 

әдістемесін  бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік 
қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашар-
лауына əсер ететін мынадай факторлар белгіленсін:

1) меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің төмендеуі;
2) өтімді активтер көлемінің төмендеуі;
3) шығынды қызмет.
2. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Ерте ден қою шараларын көздейтін 

іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидалары;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Бағалы қағаздар нарығында 

брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жəне (немесе) инвестициялық 
портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың 
қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау 
əдістемесі бекітілсін.

3. Осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актісінің, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық 
элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

4. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева 
А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. 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.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

7. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан б астап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.Ақышев

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы №300 қаулысына 1-қосымша 

Ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын 
мақұлдау қағидалары

1. Осы Ерте ден қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын 
мақұлдау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы ту-
ралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі - Заң) сəйкес əзірленді жəне қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның (бұдан əрі 
– уəкілетті орган) бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқару 
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның ( бұдан əрі – ұйым) қаржылық 
орнықтылығын арттыру жөніндегі ерте ден қою шараларын көздейтін іс-
шаралар жоспарын мақұлдау тəртібін айқындайды. 

2. Ұйым ұйымның қаржылық орнықтылығын арттыру жөніндегі ерте ден 
қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын (бұдан əрі – іс-шаралар 
жоспары) əзірлейді жəне мақұлдау үшін уəкілетті органға ұсынады.

Іс-шаралар жоспары төмендегілермен шектелместен, мынадай 
ақпаратты қамтиды:

ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін фактордың 
туындау себептерін көрсете отырып оны толық талдау;

ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін фактордың 
болжамы, осындай болжамның негіздемесі жəне ұйымның қызметіне 
тигізетін теріс əсері;

ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін факторды 
ұйымның қызметі үшін қауіп төндірмейтін жəне қосымша тəуекелдер ту-
ындатпайтын деңгейге дейін жеткізу көзделетін осы факторды жақсарту 
шаралары;

əрбір тармағы бойынша іс-шаралар жоспарының орындалу мерзімдері;
іс-шаралар жоспарының орындалуына жауапты басшы қызметкерлер 

тізбесі (іс-шаралар жоспарының əрбір тармағы бойынша орындалуына 
жауапты басшы қызметкерлерді көрсете отырып).

3. Уəкілетті орган ұйымның ұсынған іс-шаралар жоспарын қарайды.
Уəкілетті орган ұйымның қарауға ұсынған іс-шаралар жоспарымен 

келіспеген жағдайда, уəкілетті орган ұйымға іс-шаралар жоспары бойын-
ша жазбаша ескертулер жібереді жəне (немесе) іс-шаралар жоспарын 
пысықтау мақсатында ұйыммен бірлескен талқылаулар жүргізеді.

Ұйым уəкілетті органның хатында көрсетілген мерзімде уəкілетті 
органның ескертулерін жою үшін іс-шаралар жоспарын түзетеді неме-
се мұндай ескертулермен келіспеген жағдайда уəкілетті органға өзінің 
негіздемелерін жазбаша нысанда ұсынады.

Уəкілетті орган Қағидалардың 2-тармағының бірінші бөліміне сəйкес 
іс-шаралар жоспар ы ұсынылған күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күнінен 
аспайтын мерзімде ұйымның ұсынған іс-шаралар жоспарын жазбаша ны-
санда мақұлдайды немесе мақұлдамайды.

4. Ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін фак-
торларды өз бетінше анықтаған жағдайда, ұйым оларды анықтаған 
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға Қағидалардың 
2-тармағының екінші бөлігінде көзделген іс-шаралар жоспарын ұсынады.

5. Ұйымның қаржылық жағдайының нашарлауына əсер ететін факторлар 
анықталған кезде ұйымның пруденциялық нормативтерді бұзуға байланы-
сты қолданылған қаржылық жағдайды жақсарту жəне (немесе) ұйымның 
тəуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар шеңберінде уəкілетті 
органның қойған талаптарын орындау, бағалы қағаздар нарығында 
қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру, 
ерікті түрде қайта ұйымдастыру жүргізу кезеңінде, сондай-ақ ұйым уəкілетті 
органға бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген 
лицензияның қолданылуын тоқтату туралы ерікті түрде өтініш жасаған 
жағдайда іс-шаралар жоспарын ұсыну талап етілмейді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 қарашадағы №300 қаулысына 2-қосымша

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік 
қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқару 

жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық 
жағдайының нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау 

əдістемесі

1. Осы Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік 
қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық жағдайының нашар-
лауына əсер ететін факторларды анықтау əдістемесі «Бағалы қағаздар 
рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді.

2. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік 
қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі 
қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың (бұдан əрі – ұйым) қаржылық 
жағдайының нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау мынадай 
əдістеме бойынша жүзеге асырылады:

1) қатарынан 3 (үш) ай ішінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі 
коэффициентінің Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 17008 болып тіркелген «Инвестициялық портфельді 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, 
сондай-ақ олардың мəнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң 
түрлерін белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асы-
ратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін 
есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сəуірдегі № 79 қаулысында 
(бұдан əрі – № 79 қаулы) жəне Нормативтік құқықтық акті лерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 17005 болып тіркелген «Бағалы қағаздар нарығында 
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін 
пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мəнiнiң сақталуын си-
паттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Бағалы қағаздар нарығында 
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар 
сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айыры-
су қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 27 сəуірдегі № 80 қаулысында (бұдан əрі – № 
80 қаулы) белгіленген меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің 
мəнінен 0,3 тармаққа асатын немесе одан төмен деңгейге дейін екі жəне 
одан да көп рет төмендеуі;

2) бастапқы мəні № 79 қаулыда жəне № 80 қаулыда белгіленген 
меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мəнінен 0,3 тармаққа 
асатын деңгейден төмен болған кезде меншікті капиталдың жеткіліктілігі 
коэффициентінің төмендеуі;

3) қатарынан 3 (үш) ай ішінде өтімді активтер көлемінің 20 (жиырма) 
жəне одан көп пайызға жиынтық төмендеуі;

4) қатарынан 3 (үш) ай ішінде шығынды қызмет.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы №300 қаулысына 3-қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актісінің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің 
құрылымдық элементтерінің  тізбесі

1. «Ертерек ден қою шараларын жəне бағалы қағаздар нарығында 
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жəне (немесе) инвестициялық 
портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың 
қаржылық жағдайының нашарлауына ықпал ететін факторларды айқындау 

əдістемесін қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 ақпандағы № 34 қаулысы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7497 
болып тіркелген, 2012 жылғы 23 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде 
№ 339-345 (27419) жарияланған).

2. «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу 
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым үшін тəуекелдерді басқару 
жүйесінің болуы жөніндегі талаптарды бекіту жəне Қазақстан Республика-
сының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 
тамыздағы № 276 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7993 болып тіркелген, 2012 жылғы 27 желтоқсанда 
«Егемен Қазақстан» газетінде № 852-856 (27927) жарияланған) бекітілген 
Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау мəселелері бойынша 
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 3-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
зейнетақымен қамсыздандыру жəне сақтандыру қызметі мəселелері бой-
ынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 202 қаулысымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8686 болып тіркелген, 
2013 жылғы 8 қазанда «За    ң газеті» газетінде № 151 (2352) жарияланған) 
бекітілген Зейнетақымен қамсыздандыру жəне сақтандыру қызметі 
мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 2-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығы мəселелері бойынша өзгерістер енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
19 желтоқсандағы № 250 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13001 болып тіркелген, 2016 жылғы 12 
ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген 
Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
нарығы мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 
13-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 16 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18198 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша          №301          Алматы қаласы

«Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған 
жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің 

клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын 
талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысына 

өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру 
жəне сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2018 жылғы 2 шiлдедегi 
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жəне іскерлік қатынастар 
қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің 
клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарды жетілдіру мақса-
тында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Іскерлік қатынастар қашықтықтан орнатылған жағдайда қаржы 
мониторингі субъектілерінің клиенттерді тиісінше тексеруіне қойылатын 
талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 140 қаулысына (Норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17250 болып 
тіркелген, 2018 жылғы 10 тамызда Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Іскерлік қатынастар қашықтықтан 
орнатылған жағдайда қаржы мониторингі субъектілерінің клиенттерді 
тиісінше тексеруіне қойылатын талаптарда:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қаржы мониторингі субъектілері мынадай талаптарға сəйкес келетін 

клиенттермен ғана іскерлік қатынастарды қашықтықтан орнату тəсілімен 
орнатады:

1) сəйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жеке тұлғаға не заңды тұлғаға сəйкестендіру нөмірі берілмеген 
жағдайларды қоспағанда) не Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
жеке тұлға немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға 
шет мемлекетте тіркелген нөмір берілген жеке не заңды тұлға;

2) клиент (оның өкілі) жəне бенефициар меншік иесі терроризмді жəне 
экстремизмді қаржыландыруға байланысты ұйымдар мен тұлғалардың 
тізбесіне енгізілген тұлға болып табылмайды;

3) клиент (оның өкілі) жəне бенефициар меншік иесі Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Қауіпсіздік Кеңесінің қарарларына сəйкес халықаралық санкция-
лар (эмбарго) қолданылатын белгіленген тұлға немесе ұйым болып та-
былмайды;

4) клиент КЖТҚҚ туралы заңның 5-бабының 7-тармағына жəне ішкі 
бақылау қағидаларына сəйкес тиісінше тексерудің күшейтілген шара-
ларын қолдану талап етілетін тəуекел деңгейі берілген тұлға болып та-
былмайды.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Клиентті сəйкестендіру жəне аутентификациялау үшін мынадай 

тəсілдер қолданылады:
1) жеке немесе заңды тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы;
2) немесе биометриялық сəйкестендіру құралдары;
3) немесе егер жеке тұлғаны қаржы мониторингі субъектісі бұған 

дейін жеке қатыса отырып сəйкестендірген жағдайда, қаржы мониторингі 
субъектісі ақпарат алмасу туралы келісім жасаған екінші деңгейдегі банк 
немесе Ұлттық пошта операторы шығарған жеке тұлғаны сəйкестендіру 
жəне аутентификациялау кезіндегі төлем карточкасының деректемелері 
(төлем карточкасының нөмірі, қолданылу мерзімі, төлем карточкалары 
жүйесінің атауы);

4) немесе əріптердің, цифрлардың немесе таңбалардың комбинация-
сын білдіретін бірегей сəйкестендіруші немесе клиентті сəйкестендіру 
үшін қаржы мониторингі субъектісі белгілеген жəне онымен келісілген 
өзге сəйкестендіргіш.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде көзделген жағдайларды қоспағанда, 
осы тармақтың бірінші бөлігінде айқындалған клиентті сəйкестендіру жəне 
аутентификациялау тəсілдерінің бірін немесе жиынтығында бірнешеуін 
қолдануға болады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында көзделген клиентті 
сəйкестендіру жəне аутентификациялау тəсілі мынадай жағдайлардың 
бірінде пайдаланылады:

1) осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген клиентті сəйкестендіру жəне аутентификациялау тəсілдерінің 
біреуімен немесе бірнешеуімен жиынтығында;

2) өмірді сақтандыру шарттарын, аннуитеттік сақтандыру шартта-
рын жəне сақтанушының инвестицияларға қатысу талабы көзделетін 
сақтандыру шарттарын қоспағанда, сақтандыру ұйымдары сақтандыру 
шарттарын электрондық нысанда жасасқан кезде.

Клиентті сəйкестендіру жəне аутентификациялау тəсілін таңдауды 
қаржы мониторингі субъектісі жүзеге асырады.».

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

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қаржы министрі 
Ə.Смайылов _______________________
2018 жылғы «___» ________

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 15 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18188 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша         №302           Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының кейбір қаулыларына

төлемдер және төлем жүйелері мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы, 
«Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының заңдарына, «Қазақстан Республикасының 
əкімшілік-аумақтық құрылысының кейбір мəселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 маусымдағы Жарлығына 
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі Басқармасының төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының 
тізбесі бекітілсін.

2. Төлем жүйелері департаменті (Ашықбеков Е.Т.) Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін оны 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 Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Əділет министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне
халықты əлеуметтік қорғау министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ» Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы №302 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын 
қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 
болып тіркелген, 2016 жылғы 14 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Экономика секторларының жəне 
төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Қағидаларда белгіленген экономика секторларының жəне төлемдер 

белгілеу кодтарын қолдану тəртібі:
1) төлем құжаттарын қағаз тасымалдағышта ресімдеген кезде жəне 

төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырған кезде 
электрондық құжаттармен алмасу кезінде;

2) Қазақстан Республикасының аумағында бастама жасалған, ел 
ішінде жүргізілетін, шет елге жөнелтілетін банк ішіндегі жəне банкаралық 
төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асырған кезде 
қолданылады. 

Шет елден келіп түсетін төлем жəне (немесе) ақша аударымы бойынша 
төлем құжаттарында қойылған экономика секторларының жəне төлемдер 
белгілеу кодтары болмаған кезде Қазақстан Республикасының резиденті-
банк банктің ақпараттық жүйелерінде төлем жəне (немесе) ақша аудары-
мы бойынша алынған құжаттар негізінде экономика секторларының жəне 
төлемдер белгілеу кодтарын өздігінен қойып шығады.

Мезеттік төлемдер жүйесі арқылы кіріс төлемі жəне (немесе) ақша 
аударымы бойынша бенефициар банкі бенефициардың экономика 
секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын банктің ақпараттық 
жүйесінде бенефициар туралы мəлімет негізінде қояды.»;

2-қосымшада:
Төлемдер белгілеу кодтарының жан-жақты кестесінде:
«Арнайы аударымдар» 1-бөлімде:
«Кепілдік бойынша операциялар» 182-кодтың бесінші жолынан кейін 

мынадай мазмұндағы 183 жəне 184-кодпен толықтырылсын:

« 183 Бірыңғай жиынтық төлемі 
184 Бірыңғай жиынтық төлемінің қате аударылған (есепке 

алынған) сомаларын қайтару »;

«1-бөлім бойынша басқа да аударымдар,» 190-кодтың алтыншы жолы-
нан кейін мынадай мазмұндағы 191-кодпен толықтыру:
« 191 Мезеттік төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары ».

2. «Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз төлем-
дерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 31 тамыздағы № 208 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14419 болып тіркелген, 2016 жылғы 8 
желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мы-
надай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағын-
да қолма-қол ақшасыз төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын 
жүзеге асыру қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Банк шоттары бойынша төлемдерді жəне (немесе) ақша аударым-

дарын жүргізу кезінде төлем құжатындағы Қағидалардың 7-тармағының 
3), 4), 5), 6), 7), 11) жəне 12) тармақшаларында көзделген бенефициар 
бойынша деректемелердің орнына төлем жүйесінің жұмыс істеу талап-
тарына сəйкес бастамашының балама сəйкестендіргішті ғана көрсетуіне 
жол беріледі.

Осы тармақтың мақсаттары үшін балама сəйкестендіргіш деп жекелеген 
деректемелер, оның ішінде клиентті сəйкестендіруге жəне төлем жүйесі 
арқылы төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыруға 
мүмкіндік беретін əріптік-цифрлық символдар түсініледі.»;

36-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк шотын ашпай қолма-қол ақшасыз төлемдер жəне (неме-

се) ақша аударымдарын жүзеге асыру бюджетке төлемдерді төлеуге 
арналған түбіртектер, кіріс касса ордерлері, шот-хабарламалар, түбіртек-
хабарламалар, міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті 
зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын аударуға 
арналған түбіртек-хабарламалар, əлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік 
əлеуметтік сақтандыру қорына, аударымдарды жəне (немесе) жарна-
ларды əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына, бірыңғай жиынтық 
төлемді «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамына (бұдан əрі – «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ) төлеуге арналған 
түбіртек-хабарламалар жəне қолма-қол ақшаны қабылдау үшін пайдала-
нылатын басқа құжаттар негізінде жүргізіледі. Бұл құжаттар төлем хабар-
ламалары болып табылады. Қағаз тасымалдағышта ұсынылған төлем 
хабарламаларында түзетулерге жол берілмейді.»;

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«39. Əлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 

қорына, аударымдарды жəне (немесе) жарналарды əлеуметтік меди-
циналық сақтандыру қорына, бірыңғай жиынтық төлемді «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-қа банк шотын аш-
пай немесе пайдаланбай төлеу үшін төлем хабарламасы Қағидаларға 
11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылады.»;

40-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы тармақтың ережелері коммуналдық қызметтер үшін ақы төлеуге, 

жеке тұлғалардың, дара кəсіпкерлердің жəне заңды тұлғалардың бюд-
жетке төлемдерді төлеуге арналған түбіртек-хабарламаларына, сондай-
ақ міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы 
жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын аударуға жəне 
əлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына, 
аударымдарды жəне (немесе) жарналарды əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына, бірыңғай жиынтық төлемді «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-қа төлеуге арналған түбіртек-
хабарламаларына қолданылмайды».»;

71-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«71. Ақша жөнелтушінің банкін, бенефициардың банкін сəйкестендіру 

төлем құжатында көрсетілген банктік сəйкестендіру коды бойынша 
жүргізіледі.

Банк атауының оның төлем құжатында көрсетілген банктік сəйкестендіру 
кодына нақты сəйкес келуін банк анықтамайды.

Ақша жөнелтуші банктің жəне (немесе) бенефициар банктің ұйымдық-
құқықтық нысаны сəйкес келмеген кезде, ақша жөнелтуші банк жəне (неме-
се) бенефициар банкті төлем құжатында көрсетілген банктік сəйкестендіру 
коды бойынша сəйкестендіру жағдайында төлем құжатын орындауға 
қабылдау мүмкіндігіне жол беріледі.»;

80 жəне 81-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«80. Ақша жөнелтушінің банкі: 
1) егер төлем құжатында қолдан жасау белгілері болған жағдайларда, 

оның ішінде, егер төлем құжаты Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы 
заңның 56-бабында, Қағидаларда, жөнелтуші мен ақша жөнелтушінің банкі 
арасында жасалған шартта белгіленген рұқсат етілмеген төлемдерден 
қорғау əрекеттерінің тəртібін бұза отырып берілсе; 

2) егер төлем құжатында мынадай: 
Банктер жəне банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 жəне 

61-12-баптарында көзделген; 
бенефициарға құқық иеленуші – банк Банктер жəне банк қызметі 

туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 жəне 61-12-баптарында көзделген 
операциялардың шеңберінде қызмет көрсетілген жағдайларда ақша 
жөнелтушінің банк шоттарына бұрын ұсынылған инкассолық өкімдерді 
орындау жағдайларын қоспағанда, түзетулер, толықтырулар жəне 
түзетілген жерлері болған жағдайда төлем құжатын орындаудан бас тарта-
ды. Осындай инкассолық өкімдерді орындау бенефициар мен бенефициар 
банктің деректемелерін растайтын құқық иеленуші-банктің құжаты негізінде 
бенефициардың банктік деректемелерін (ЖСК, бенефициар банктің ата-
уы жəне банктік сəйкестендіру коды) түзете отырып жүзеге асырылады; 

3) Банктер жəне банк қызметі туралы заңның 60-1, 61-2, 61-11 жəне 
61-12-баптарында көзделген жағдайларда, ақша жөнелтуші банктің төлем 
құжаттарында клиенттің ЖСК түзетуін қоспағанда, Қағидаларда көзделген 
жағдайларда төлем құжатын клиенттің басқа банктік шоттарынан орындау 
кезінде ақша жөнелтушінің ЖСК, ЖСН (БСН) төлем құжатында көрсетілген 
деректемелерге сəйкес келмеген; 

4) салықтар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді, 
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік аударымдарды, 
əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына аударымдарды жəне (немесе) 
жарналарды төлеуге, міндетті зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын, 
бірыңғай жиынтық төлемін аударуға арналған төлем құжатында көрсетілген 
ақша жөнелтушінің ЖСН (БСН) мемлекеттік кірістер органы ұсынатын де-
ректермен сəйкес келмеген;

5) ақша жөнелтуші Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заңның 31, 
32, 35, 36, 37, 45 жəне 46-баптарында, Қағидаларда, сондай-ақ жөнелтуші 
мен банк арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген төлем 
құжатын жасау жəне ұсыну тəртібіне қойылатын талаптарды сақтамаған; 

(Соңы 22-бетте) 
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6) Қағидаларға 1, 2, 4, 5, 12, 13, 14 жəне 15-қосымшаларда белгіленген 
нысандарға сəйкес келмеген;

7) басқа деректемелер (ЖСК, ЖСН (БСН) банк клиентін сəйкестендіретін 
мемлекеттік кірістер органы электрондық форматта ұсынған инкассолық 
өкімді, сондай-ақ сот орындаушысының инкассолық өкімін қоспағанда, банк 
клиентін Қағидалардың 150-тармағының талаптарына сай сəйкестендірген 
кезде клиенттің атауы төлем құжатында көрсетілген ақша жөнелтушінің 
атауына сəйкес келмеген;

8) төлем белгілеудің кодпен көрсетілуі оның мəтіндік бөлігіне сəйкес 
келмеген;

9) бюджетке төлемдерді төлеу кезінде бюджеттік жіктеу коды цифрмен 
белгіленбеген;

10) төлем құжатында көрсетілген сомалар цифрлармен жəне жазумен 
сəйкес келмеген;

11) көлік құралына салық төлеу кезінде төлем құжатында көрсетілген 
көлік құралының сəйкестендіру нөмірі жол қозғалысы қауіпсіздігі жөніндегі 
орталық атқарушы орган ұсынған деректерге сəйкес келмеген;

12) жөнелтуші жəне жөнелтуші банк арасында жасалған шарттың та-
лаптарында белгіленген талаптар сақталмаған;

13) № 154 қағидаларда көзделген жағдайларда;
14) банктік шоттан ақшаны өндіріп алу туралы талап мемлекеттік 

бюджеттен жəне (немесе) Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорынан 
төленетін жəрдемақыларды, əлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй төлемдерін, 
нотариус депозиті талабымен енгізілген ақшаны есептеуге арналған, 
сондай-ақ «Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы» 2013 жылғы 
14 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Мемлекеттік 
білім беру жинақтау жүйесі туралы заң) 7-бабына сəйкес жасалған білім 
беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ашылған банктік шотқа, 
тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен жинақталған тұрғын үй құрылыс 
жинақтары түріндегі тұрғын үй құрылыс жинақ банктеріндегі банктік 
шоттардағы ақшаға қойылған жағдайларда;

15) егер қосымша құн салығы бойынша есеп айырысудың қозғалысын 
есепке алу үшін ашылған ағымдағы шоттан ақшаны алу мыналармен:

импортқа жəне бейрезидент үшін қосымша құн салығын қоса алғанда, 
бюджетке қосымша құн салығын төлеумен; 

тауарды жеткізушілерге қосымша құн салығын төлеумен;
тауарларды сатып алушылардың (алушылардың) қосымша құн салығын 

төлеуімен;
қосымша құн салығының сомаларын есепке алу жəне қозғалысы үшін 

ашылған өзге ағымдағы шотқа ақшаны есептеумен байланысты болмаған 
жағдайларда;

16) Қағидалардың 71-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, 
ақша жөнелтуші банктің жəне (немесе) бенефициар банктің атауы төлем 
құжатында көрсетілген ақша жөнелтуші банктің жəне (немесе) бенефи-
циар банктің атауына сəйкес келмеген жағдайда, төлем құжатын орын-
даудан бас тартады.

81. Бенефициардың банкі:
1) жөнелтуші Төлемдер жəне төлем жүйелері туралы заңның 31, 32, 

35, 36, 37, 45 жəне 46-баптарында, Қағидаларда, сондай-ақ жөнелтуші 
мен банк арасында жасалған шарттың талаптарында белгіленген төлем 
құжатын жасау мен ұсыну тəртібіне қойылатын талаптарды сақтамаған;

2) рұқсат етілмеген төлем анықталған, сондай-ақ бенефициардың 
пайдасына аударылатын ақшаны заңсыз алудың негізделген фактілері 
анықталған жəне расталған;

3) ЖСК, ЖСН (БСН) бенефициардың деректемелеріне сəйкес келмеген, 
бенефициар банкінде ЖСК болмаған;

4) мемлекеттік бюджеттен жəне (немесе) Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорынан төленетін жəрдемақыларды, əлеуметтік төлемдерді, 
тұрғын үй төлемдерін, нотариус депозиті талабымен енгізілген ақшаны 
есептеу үшін жеке тұлға клиенттің талабы бойынша ашылған, сондай-ақ 
Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы заңның 7-бабына сəйкес 
жасалған білім беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша ашылған 
ағымдағы шотқа ақшаны, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен 
жинақталған тұрғын үй құрылыс жинақтары түріндегі тұрғын үй құрылыс 
жинақ банктеріндегі банктік шоттардағы ақшаны есептеген жағдайда, егер 
есептелетін ақша сомасы көрсетілген талаптармен байланысты болмаса;

5) қосымша құн салығы сомаларын есепке алу жəне қозғалысы үшін 
ашылған ағымдағы шотқа ақшаны есептеу, егер есепке алынатын ақша 
сомасы мыналармен:

импортқа жəне бейрезидент үшін қосымша құн салығын қоса алғанда, 
бюджетке қосымша құн салығын төлеумен;

тауар жеткізушілеріне қосымша құн салығын төлеумен;
тауарларды сатып алушылардың (алушылардың) қосымша құн салығын 

төлеуімен;
қосымша құн салығын төлеушінің өзге банктік шотынан ақшаны есеп-

теумен байланысты болмаса;
6) № 154 қағидаларда көзделген жағдайларда төлем құжатын орын-

даудан бас тартады.
Бенефициардың банкі, оның төлем құжатында көрсетілген басқа 

деректемелері (ЖСК, ЖСН (БСН) бенефициарды сəйкестендіретін бол-
са, бенефициардың атауы төлем құжатында көрсетілген атауына сəйкес 
келмеген жағдайда төлем құжатын орындайды.

Банктің:
1) ЖСК жəне БСН деректемелері сақталған кезде ақша жөнелтушінің 

жəне (немесе) бенефициардың ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген, 
мемлекеттік орган жəне (немесе) оның құрылымдық бөлімшесі қайта 
ұйымдастырылған жəне атауы өзгерген жағдайды;

2) мемлекеттік кірістер органы бюджеттік жіктеу кодтарын өзгерткен 
жағдайды қоспағанда, төлем құжатының деректемелерін өзгертуіне жол 
берілмейді.

Бенефициар банкінің Қағидалардың 95-тармағының 4) тармақшасында 
көзделген жағдайды қоспағанда, төлем құжатының деректемелерін 
өзгертуіне жол берілмейді.»;

107-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«107. Банк төлем хабарламасын орындауға қабылдау кезінде 

бенефициардың пайдасына ақша аударымын жүзеге асыру міндеттемесін 
қабылдайды. Бюджетке төлемдерді төлеуге, сондай-ақ міндетті 
зейнетақы жарналарын, жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнала-
рын, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарын жəне əлеуметтік аударым-
дарды Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына, аударымдарды жəне 
(немесе) жарналарды əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына, 
бірыңғай жиынтық төлемін төлеуге салынған қолма-қол ақшаны банк 
бенефициарға олар банкке салынған күннен бастап келесі операциялық 
күннен кешіктірмей аударуға тиіс.»;

11-қосымша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) 
1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын. 

3. «Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мəліметтер беру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасының 
2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14339 болып тіркелген, 2016 
жылғы 4 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Көрсетілетін төлем қызметтері туралы 
мəліметтер беру қағидаларында:

1-қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
5-қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
13-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Банктік шотты пайдалана оты-

рып жəне пайдаланбай төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын 
қабылдау мен жүзеге асыру жөніндегі мəліметтер» нысанын толтыру бой-
ынша түсіндірмелердің 13) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 

«13) 14-бағанда төлем белгілеу коды көрсетіледі.
Шет елден келіп түскен төлемді жəне (немесе) ақша аударымын 

көрсеткен кезде 8, 9 жəне 14-бағандарды Нысанды ұсынатын тұлға кор-
респондент банктің немесе халықаралық жүйенің төлем құжаттарының 
жəне төлем жəне (немесе) ақша аударымы үшін негіз болып табылатын 
өзге құжаттардың негізінде толтырады.

Мезеттік төлемдер жүйесі бойынша төлем жəне (немесе) ақша ауда-
рымы бойынша:

1) ақша жөнелтушінің банкі 8, 9-бағандарда резиденттік белгісін жəне 
ақша жөнелтушінің экономика секторын белгілейді, 11, 12-бағандар толты-
рылмайды, 14-бағанда – мезеттік төлемдер жүйесі бойынша төлем жəне 
(немесе) ақша аударымы үшін көзделген төлем белгілеу кодын;

2) бенефициар банкі 8, 9-бағандарды толтырмайды, 11, 12-бағандарда 
резиденттік белгісін жəне бенефициардың экономика секторын, 14-бағанда 
– бенефициар қызметінің түріне қарай төлем белгілеу кодын белгілейді.

8, 9, 10, 11, 12, 13 жəне 14-бағандар бойынша операциялардың, 
төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдарының өзге өлшемдерінің сəйкес 
келуін ескере отырып, резиденттіктің бір белгісі, экономика секторы, елі, 
төлем белгілеу коды бойынша деректер топтастырылады;».

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының төлемдер 
жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне 1-қосымша 

Қазақстан Республикасының аумағында қолма-қол ақшасыз 
төлемдерді жəне (немесе) ақша аударымдарын жүзеге асыру 

қағидаларына 11-қосымша

Нысан

Кассир:

ТҮБІРТЕК
(Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік ау-
дарымдар, əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына ау-
дарымдар жəне (немесе) жарналар, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамына бірыңғай жиынтық төлем үшін)
 

Резидент 
Бейрезидент 

Ақша жөнелтуші _________________________________
ЖСН (БСН) ________________________________________
______
Ақша жөнелтушінің мекенжайы жəне телефоны _______
________________________________________________
Жеке басты куəландыратын құжаттың деректері 
_________________
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕАҚ бенефициары
БСН ___________________________________________
ЖСК ___________________________________________
Бенефициар банкі _______________________________
БСК____________________________________________

Төлемнің атауы ТБК Сомасы
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына 
əлеуметтік аударымдар 

012

Əлеуметтік аударымдарды уақтылы 
аудармағаны үшін өсімпұл

017

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар

121

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға жарналар 

122

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдарды уақтылы 
аудармағаны үшін өсімпұл 

123

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға жарналарды уақтылы 
аудармағаны үшін өсімпұл 

124

Бірыңғай жиынтық төлем 183
Барлығы (сомасы жазумен): _______________________ 
Күні ___________________
Ақша жөнелтушінің тегі, аты жəне əкесінің аты
(ол бар болса) _________________
Қолы ______________ 

(Соңы. Басы 21-бетте) № Жеке 
сəйкестендіру 
нөмірі

Тегі, аты, 
əкесінің аты 
(ол бар болса)

Туған 
күні

Кезең 
(айы, 
жылы)

Сомасы

1.
2.
3.
 
 
Жиынтығы:
 
Ақша жөнелтушінің тегі, аты жəне əкесінің аты (ол бар болса) 
_________________________ Қолы __________
Күні _______________
 

Кассир:

ХАБАРЛАМА
(Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына əлеуметтік 

аударымдар, əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына 
аударымдар жəне (немесе) жарналар, «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
емес акционерлі қоғамына бірыңғай жиынтық төлем үшін)

 
Резидент 
Бейрезидент 
Ақша жөнелтуші ___________________________________ 
ЖСН(БСН) __________________________________________ 
Ақша жөнелтушінің мекенжайы жəне телефоны __________
___________________________________________________
Жеке басты куəландыратын құжаттың деректері __________
_________________________________ 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
КЕАҚ бенефициары
БСН _______________________________________________
ЖСК _______________________________________________
Бенефициар банкі ____________________________________
БСК _______________________________________________

Төлемнің атауы ТБК Сомасы
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру 
қорына əлеуметтік аударымдар 

012

Əлеуметтік аударымдарды уақтылы 
аудармағаны үшін өсімпұл

017

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар

121

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға жарналар 

122

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдарды уақтылы 
аудармағаны үшін өсімпұл 

123

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға жарналарды уақтылы 
аудармағаны үшін өсімпұл 

124

Бірыңғай жиынтық төлем 183

Ақша жөнелтушінің тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) 
_______ қолы ______

№ Жеке 
сəйкестендіру 

нөмірі 

Тегі, аты, əкесінің 
аты (ол бар 

болса)

Туған 
күні

Кезең (айы, 
жылы)

Сомасы

1.
2.
3.
 
 
Жиынтығы:
 
Ақша жөнелтушінің тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) 
______________________
Қолы _______________
Күні _______________
 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының төлемдер 
жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне 

2-қосымша 

Төлем қызметтері туралы мəліметтер беру қағидаларына
1-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Электрондық терминалдардың саны туралы мəліметтер»

Есепті кезең: 20___ жылғы _______________ үшін 

Индекс: 1–PK
Кезеңділік: ай сайын
Ұсынатындар: электрондық терминалдары бар жəне (немесе) кəсіпкер-

лермен төлем карточкаларын ұстаушыларға қызмет көрсету шарттарын 
жасасқан, интернет жəне мобильді банкинг қызметтерін көрсететін төлем 
қызметтерін берушілер: 

1) банктер; 
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдар;
3) төлем ұйымдары.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен 

кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне 
сəйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Облыстың, 
астананың, 

республикалық 
маңызы бар 

қаланың атауы

POS-терминалдар саны 
(бірліктер)

Банкоматтар 
саны (бірлік)

банктердегі, банк 
операцияларының 
жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын 
ұйымдардағы

кəсіпкер-
лердегі
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а-
қо
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1 2 3 4 5 6
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Шығыс Қазақстан
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан облысы
Алматы қаласы
Астана қаласы
Шымкент қаласы

кестенің жалғасы

Ба
нк
тік
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 (б
ір
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к) Эквайермен 

төлем кар-
точкаларын 
ұстаушыларға 
қызмет көрсету 
шартын жасаған 
кəсіпкерлердің 
саны (бірлік)

POS-терминал-
дар жəне (неме-
се) ақы төлеуге 

төлем карточкала-
рын қабылдауға 
арналған өзге 

жабдық орнатылған 
сауда нүкте-лерінің 

саны (бірлік)

Интернетті 
жəне мобильді 

банкингті 
пайдалану-

шылардың саны 
(бірлік) 

Барлық 
тіркелгені

Активті

7 8 9 10 11 12

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
______________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  қолы

Орындаушы _________ _________________ ____________________
               лауазымы тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы 
_______________
 телефон нөмірі

Есепке қол қою күні 20 __ жылғы «_____» ____________ 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Электрондық 
терминалдардың саны туралы мəліметтер» нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Электрондық 
терминалдардың саны туралы мəліметтер» нысанын толтыру 

бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Электрондық 

терминалдардың саны туралы мəліметтер» нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру жөніндегі талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші 
бөлігінің 52-5) тармақшасына жəне «Төлемдер жəне төлем жүйелері тура-
лы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 
1-тармағының 14) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2-тарау. Нысанды толтыру
3. Нысанның 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-бағандарында көзделген мəліметтер 

облыстар, республикалық маңызы бар қала жəне астана бойынша есепті 
айдың соңғы күні бойынша көрсетіледі. 

4. 2, 3, 4-бағандарда банктің, банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымның немесе эквайермен төлем карточка-
ларын ұстаушыларға қызмет көрсету шартын жасасқан кəсіпкердің POS-
терминалдарының саны орналасқан жері бойынша көрсетіледі.

5. 3-бағанда стационарлық (алып жүрмейтін) POS-терминалдар саны 
көрсетіледі.

6. 4-бағанда мобильді (алып жүретін) POS-терминалдар саны 
көрсетіледі.

7. 5 жəне 6-бағандарда функционалдық мүмкіндіктері бойынша бөлінген 
банкоматтар саны көрсетіледі. 

8. 7-бағанда банктік киоскілердің саны көрсетіледі.
9. 8-бағанда есепті айдың соңғы күніндегі төлем терминалдарының 

саны көрсетіледі. 
10. 9-бағанда эквайермен төлем карточкаларын ұстаушыларға қызмет 

көрсету шартын жасасқан кəсіпкерлердің саны көрсетіледі.
11. 10-бағанда төлем карточкаларын қабылдауға арналған POS-

терминалдар жəне (немесе) өзге жабдық орнатылған сауда нүктелерінің 
саны көрсетіледі.

12. 11-бағанда интернеттің жəне мобильді банкингтің тіркелген пайдала-
нушыларының саны көрсетіледі. 

13. 12-бағанда есепті кезеңде операциялар жүргізген интернет жəне 
мобильді банкинг пайдаланушыларының саны көрсетіледі. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне
3-қосымша

Көрсетілетін төлем қызметтері туралы
мəліметтер беру қағидаларына 2-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Төлем карточкалары бойынша мəліметтер» нысаны

Есепті кезең: 20___ жылғы «_____» ________________

Индекс: 2–PK
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: төлем карточкаларының эмитенттері болып табылатын 

көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:
1) банктер; 
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдар.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен 

кешіктірмей. Егер айдын оныншы күні демалыс немесе мереке күніне 
сəйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан
Төлем карточкалары бойынша мəліметтер

____________________________________________________________
нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Облыстың, астананың, 
республикалық маңызы 
бар қаланың атауы

Төлем 
карточ-
касы 

жүйесінің 
атауы

Айналыстағы төлем 
карточкаларының саны (бірлік)

де
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ит
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1 2 3 4 5 6
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Шығыс Қазақстан
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан
Алматы қаласы
Астана қаласы
Шымкент қаласы
Қазақстан 
Республикасынан тыс 
жерде

кестенің жалғасы
Пайдаланылған төлем карточкаларының саны (бірлік) Төлем кар-

точкаларын 
ұстаушылардың 
саны (адам)

дебеттік кредиттік 
лимиті бар 
дебеттік

кредиттік алдын ала 
төленген

7 8 9 10 11

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
_____________________________________ __________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Орындаушы ________ ______________________ ______

Лауазымы тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
______________
телефон нөмірі

Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «____» _____________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған  «Төлем карточкалары 
бойынша мəліметтер» нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Төлем карточкалары бойынша мəліметтер»

нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Төлем кар-

точкалары бойынша мəліметтер» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
жөніндегі талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 15-бабы екінші 
бөлігінің 52-5) тармақшасына жəне «Төлемдер жəне төлем жүйелері тура-
лы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 
1-тармағының 14) тармақшасына сəйкес əзірленді.

2-тарау. Нысанды толтыру
3. 2-бағанда мəліметтер ұсынылатын төлем карточкасы жүйесінің ата-

уы көрсетіледі.
4. 3, 4, 5, 6-бағандарда негізгі жəне қосымша төлем карточкаларын 

ескере отырып, есепті айдың соңғы күнінде айналысқа шығарылған төлем 
карточкаларының саны көрсетіледі.

5. 7, 8, 9, 10-бағандарда негізгі жəне қосымша төлем карточка-
ларын ескере отырып, есепті айда операцияларды жүргізу жəне 
ақпараттық көрсетілетін банктік қызметті алу үшін пайдаланылған төлем 
карточкаларының саны көрсетіледі. Есепті айда бірнеше рет пайдаланы-
латын төлем карточкасы бір рет көрсетіледі.

6. 11-бағанда есепті айдың соңғы күніндегі төлем карточкалары 
ұстаушыларының саны көрсетіледі. Бір ұстаушыда бірнеше төлем карточ-
калары болған жағдайда, осындай ұстаушы бір рет көрсетіледі.

7. «Қазақстан Республикасынан тыс жерде» деген жолда банк, банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым шетелде 
таратқан төлем карточкалары бойынша мəліметтер көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
төлемдер жəне төлем жүйелері мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін кейбір қаулыларының тізбесіне 4-қосымша

Көрсетілетін төлем қызметтері туралы мəліметтер беру
қағидаларына 5-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Аймақтар бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы 

мəліметтер» нысаны

Есепті кезең: 20___ жылғы «_____» ________________

Индекс: 5–PK
Кезеңділік: ай сайын
Ұсынатындар: төлем карточкаларының эмитенттері жəне (немесе) 

эквайерлері болып табылатын көрсетілетін төлем қызметтерін берушілер:
1) банктер; 
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдар.
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен 

кешіктірмей. Егер айдың оныншы күні демалыс немесе мереке күніне 
сəйкес келсе, есептілікті ұсыну мерзімі келесі жұмыс күніне ауыстырылады.

Нысан

Аймақтар бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы 
мəліметтер

___________________________________________________________
нысанды ұсынатын тұлғаның атауы

Облыстың, 
астананың, 

республикалық 
маңызы бар 

қаланың атауы

О
пе
ра
ци
я 
жү

рг
ізу

 
ор
та
сы

Төлем карточкасын пайдалана отырып
қолма-қол ақшасыз 

төлемдер жəне (неме-
се) ақша аударымдары

қолма-қол ақшаны 
беру бойынша опе-

рациялар 
операциялар 
саны (бірлік)

сомасы 
(мың 
теңге)

операция-
лар саны 
(бірлік)

сомасы 
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5 6
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Шығыс Қазақстан
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау

Павлодар
Солтүстік 
Қазақстан
Түркістан
Алматы қаласы
Астана қаласы
Шымкент қаласы

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
_________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  қолы

Орындаушы __________ __________________________ _________
       лауазымы тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Есепке қол қойылған күні 20 __ жылғы «____» _____________

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Аймақтар бойынша 
операциялардың саны мен көлемі туралы мəліметтер» нысанына 

қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Аймақтар бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы

мəліметтер» нысанын толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректерді жинауға арналған «Аймақтар 

бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мəліметтер» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 
жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы екінші 
бөлігінің 52-5) тармақшасына жəне «Төлемдер жəне төлем жүйелері тура-
лы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабы 
1-тармағының 14) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысан теңгемен толтырылады. Егер операция шетел валютасымен 
жүргізілсе, ол бойынша мəліметтер операцияны жүргізу күніне валюта 
айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгемен қайта есептеліп 
ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру
4. Нысанда төлем карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған 

қолма-қол ақшасыз төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары, сондай-
ақ қолма-қол ақша беру операциялары бойынша мəліметтер қамтылады.

5. Мəліметтер оны пайдалана отырып операция жүзеге асырылған 
жабдықтың орналасқан жері бойынша көрсетіледі. Операция интернет, 
мобильді телефон немесе қашықтан қол жеткізудің өзге жүйесі арқылы 
жүргізілген жағдайда мəліметтер банктің, банк операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның ақпараттық жүйесінде клиенттің 
банктік шотын ағымдағы жүргізу орны бойынша көрсетіледі.

6. 2-бағанда операцияны жүргізу ортасы – электрондық терминалдың 
немесе қашықтан қол жеткізу жүйесінің атауы көрсетіледі.

7. 3, 4, 5, 6-бағандарда қолма-қол ақшасыз төлемдері жəне (немесе) 
ақша аударымдары бойынша операциялардың, сондай-ақ төлем карточка-
ларын пайдалана отырып қолма-қол ақша беру бойынша операциялардың 
саны жəне сомасы көрсетіледі. Көрсетілген бағандарда көзделген 
операциялардың саны жəне сомасы операцияның мынадай белгілері 
бойынша операциялардың саны мен сомасын қосу арқылы есептеледі 
(банктік шоттан ақшаны есептен шығару кезінде):

І – банктің, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымның төлем карточкаларын пайдалана отырып меншікті қызмет 
көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

IV – Қазақстан Республикасының басқа банктерінің, Қазақстан 
Республикасының банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдарының төлем карточкаларын пайдалана отырып, меншікті 
қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар;

V – Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенттері шығарған, 
сондай-ақ эмитенттері Қазақстан Республикасының бейрезиденттері 
болып табылатын Қазақстан Республикасының банктері, Қазақстан 
Республикасының банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдарының төлем карточкаларын пайдалана отырып меншікті 
қызмет көрсету желісінде жүргізілген операциялар.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 15 қаңтардағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18191 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қараша         №307         Алматы қаласы

Орталық депозитарийдiң қызметiн жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Орталық депозитарийдiң қызметін жүзеге асыру 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан 
Респуб ликасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық 
элементтерінің күші жойылды деп танылсын. 

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

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 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 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
Қағидалардың 2-тармағының 8) тармақшасын, 8-тармағының 3) тармақ-
шасын, 12-тармағын жəне 43-тармағының екінші, үшінші, төртінші жəне 
бесінші бөліктерін қоспағанда мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы № 307 қаулысымен бекітілген 

Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Орталық депозитарийдiң қызметiн жүзеге асыру қағидалары 

(бұдан əрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 
жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – 
Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) сəйкес əзірленген жəне орталық 
депозитарийдiң қызметiн жүзеге асыру талаптары мен тəртібін белгілейді. 

2. Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) депонент – орталық депозитарийдiң Бағалы қағаздар рыногы тура-

лы заңның 59-бабының 1-тармағында айқындалған функцияларды жүзеге 
асыратын клиенті; 

2) депонент клиенті – номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге депо-
нентпен жасалған шартқа сəйкес депоненттің қызметтерін пайдаланатын 
жеке немесе заңды тұлға;

3) есеп айырысу ұйымы – орталық депозитарийдің тапсырмасы бой-
ынша ұлттық валютада жəне шетел валютасында ақша аударуды жəне 
есепке алуды жүзеге асыратын ұйым;

4) есепке алу ұйымы – қаржы құралдарын есепке алу үшін орталық 
депозитарийдің атына жеке шоттар ашылған кастодиан банк, халықаралық 
жəне шетелдік депозитарийлер;

5) қосалқы шот – уəкілетті органның лицензиясы негізінде неме-
се Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес бағалы 
қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыратын депонентке (де-
понент клиентіне) немесе ұйымдарға тиесілі қаржы құралдарын есепке 
алуға арналған жеке шот шеңберінде ашылатын қосалқы шот;

6) резервтік орталық – орталық депозитарийдің есепке алу жүйесін 
құрайтын электрондық деректердің сақталуын жүзеге асыратын ұйым;

7) уəкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
8) халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ІSІN коды) – бағалы қағаздарды 

жəне басқа да қаржы құралдарын сəйкестендіру жəне есепке алуды 
жүйелеу мақсатында оларға орталық депозитарий беретін əріптік-
цифрлық код.

3. Орталық депозитарий күнделікті орталық депозитарийдің есепке 
алу жүйесін құрайтын электрондық деректерді резервтік көшіруді жəне 
сақтауды жүзеге асырады. 

Резервтік көшірмелер ақпаратқа рұқсат етілмеген кіруден қорғалуға 
тиіс жəне олар жаңартылған резервтік көшірмелерге ауыстырғанға дейін 
сақталады.

Резервтік көшірмелер резервтік орталықта не уəкілетті органның сейфтік 
операцияларды жүзеге асыруға лицензиясы бар ұйымда сыртқы ақпарат 
тасымалдағыштарда сақталады. 

Орталық депозитарий резервтік көшірмелерді сақтау шарты жасалған 
(бұзылған) күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде шарт жасалған 
(бұзылған) ұйымның атауын, сондай-ақ шарттың күні мен нөмірін көрсете 
отырып, бұл туралы уəкілетті органға хабарлайды.

4. Орталық депозитарий ішкі бақылауды өзінің басқару органы бекіткен, 
мыналарды айқындайтын ішкі құжаттарға сəйкес жүзеге асырады: 

1) ішкі бақылаудың объектісін;
2) орталық депозитарийдің ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызмет-

керлеріне қойылатын талаптарды;
3) орталық депозитарийдің лауазымды адамдары мен қызметкерлері 

жүзеге асыратын ішкі бақылау рəсімдерін, оларды жүргізу мерзімдері 
мен тəртібін;

4) орталық депозитарийдің ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызмет-
керлерінің, орталық депозитарий органдарының ішкі бақылау нəтижелері 
туралы хабарлау тəртібі мен мерзімдерін.

5. Орталық депозитарийдің басқару о р ганы ішкі аудит қызметін құруды 
қамтамасыз етеді жəне ішкі аудит қызметінің ішкі аудит саласындағы 
міндеттерін орындауы үшін жағдай жасайды. 

Ішкі аудит қызметі жұмысының мəселелері бойынша орталық 
депозитарийдің басқару органы бекіткен ішкі құжаттарында: 

(Жалғасы 23-бетте) 
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ішкі аудит қызметінің құрамы, оның функциялары, міндеттері мен 
өкілеттіктері; 

ішкі аудитті жүзеге асыратын қызметкерлерге қойылатын талаптар;
ішкі аудит объектісі;
ішкі аудит қызметіне тексерулер жүргізу ауқымы жəне жиілігі; 
ішкі аудитті жүргізу жоспарын жасауға қойылатын талаптар;
ішкі аудит қызметінің тексеру нəтижелері туралы есептерді орталық 

депозитарийдің басқару органына ұсыну мерзімдері мен нысаны 
айқындалады.

Орталық депозитарийдің ішкі бақылауды жəне (немесе) ішкі аудитті 
жүзеге асыратын қызметкерлері ішкі бақылау жəне (немесе) ішкі аудит 
объектісі болып табылатын қызмет түрлерін жүзеге асырмайды. 

Орталық депозитарийдің операциялық күні бір күнде кемінде жеті 
сағаттық жұмыс уақытын құрайды. 

6. Орталық депозитарий өз клиенттеріне жəне қор биржасына қағидалар 
жинағына барлық өзгерістер мен толықтырулар туралы, сондай-ақ 
көрсетілетін қызметтерге ақы төлеудің мөлшеріндегі жəне тəртібіндегі 
өзгерістер туралы олар қолданысқа енгізілген күнге дейін күнтізбелік 15 
(он бес) күннен кешіктірмей хабарлайды.

2-тарау. Орталық депозитарийдің депозитарлық қызметі
7. Орталық депозитарий депозитарлық қызметті жүзеге асыру бары-

сында:
1) депоненттерге қаржы құралдарының номиналдық ұстау қызметтерін 

көрсетеді;
2) бағалы қағаздардың ұйымдасқан нарығында жасалған мəмілелер 

бойынша жəне бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында жасалған 
мəмілелер бойынша оның депоненттерінің, сондай-ақ өзге клиенттерінің 
қатысуымен қаржы құралдарындағы есеп айырысуларды жүзеге асырады;

3) мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздарға депозитарлық қызмет 
көрсетуді жүзеге асырады;

4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы 
заңнамасына сəйкес өзге де қызметтің түрлерін көрсетеді.

8. Орталық депозитарийдің ұйымдық құрылымына: 
1) депозитарлық қызметті;
2) қаржы құралдарымен мəмілелерді тіркеу кезінде, қаржы құралдары 

бойынша кірісті төлеу жəне оларды өтеу кезінде ақша аударымдарын 
жүзеге асыруды, сондай-ақ депоненттердің жəне олардың клиенттерінің 
ақшасын есепке алуға жəне сақтауға арналған ағымдағы шоттарды ашу-
ды жəне жүргізуді; 

3) бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жəне 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қатысушыларының тізілімін жүргізуді;

4) қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клирингтік қызметті;
5) тəуекелдерді басқаруды;
6) ішкі аудитті жүзеге асыратын жекелеген бөлімшелер кіреді.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасында көрсетілген 

бөлімшенің болуы туралы талап орталық депозитарийге, ол қаржы 
құралдарымен мəмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асырған 
кезде қолданылады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген бөлімшелердің қыз-
меткерлері қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клирингтік қызметті 
жүзеге асыратын бөлімшені қоспағанда, басқа бөлімше қызметкерлерінің 
функциялары мен міндеттерін қоса атқармайды.

9. Орталық депозитарий өз активтерінің есебінен қаржы құралдарымен 
мəмілелерді жүзеге асыру бойынша инвестициялық шешімдерді қабылдау 
үшін құрамында 3 (үш) адамнан кем болмайтын инвестициялық комитетті 
құрады.

10. Инвестициялық комитеттің құрамына:
1) орталық депозитарийдің атқарушы органының мүшелері;
2) орталық депозитарийдің тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын 

бөлімшесінің басшысы кіреді.
Инвестициялық комитеттің мүшелерін сайлауды орталық депозитарийдің 

атқарушы органы жүзеге асырады.
11. Орталық депозитарий:
1) ақпараттық-талдамалық қызметтерді көрсететін ұйымдарды;
2) орталық депозитарийдің қызметіне техникалық қолдау көрсетуді 

жүзеге асыратын ұйымдарды;
3) клирингтік немесе есеп айырысу ұйымдарын қоспағанда, заңды 

тұлғалардың құрылуына жəне қызметіне араласпайды.
12. Орталық депозитарий Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 

80-бабының 5-тармағына сəйкес уəкілетті органның нормативтік құқықтық 
актісімен бекітілген бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң 
жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру тəртібіне сəйкес бағалы 
қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүзеге асырады.

13. Орталық депозитарий клиенттерге, клиринг ұйымдарына жəне (не-
месе) бағалы қағаздардың ұйымдасқан жəне ұйымдаспаған нарығының 
орталық контрагентіне Қағидаларда жəне орталық депозитарий 
қағидаларының жинағында белгіленген талаптармен жəне тəртіппен 
қызмет көрсетеді.

14. Орталық депозитарий өздерінің клиенттерінің эмиссиялық бағалы 
қағаздары жəне өзге қаржы құралдары бойынша мəмілелерді тіркеу, есебін 
жүргізу жəне құқықтарын растау мақсатында жеке шоттар (қосалқы шот-
тар) ашады жəне оларды жүргізу күнін, уақытын жəне негіздерді көрсете 
отырып, жеке шоттар (қосалқы шоттар) бойынша барлық операциялардың 
есебін жүргізеді.

15. Орталық депозитарий клиенттерінің қаржы құралдарын есепке алу 
орталық депозитарийдің өзіне тиесілі қаржы құралдарынан бөлек балан-
стан тыс шоттарда жүзеге асырылады.

16. Орталық депозитарийдің номиналдық ұстауды есепке алу жүйесінде:
1) уəкілетті органның бағалы қағаздар нарығында кастодиандық 

қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар;
2) уəкілетті органның бағалы қағаздар нарығында брокерлік қызметті 

жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғаларға;
3) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне;
4) уəкілетті органның бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті 

жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғаларға;
5) дилерлік қызметті лицензиясыз Қазақстан Республикасының 

заңдарына сəйкес жүзеге асыратын заңды тұлғаларға;
6) шетелдік депозитарийлер мен кастодиандарға;
7) шетелдік есеп айырысу ұйымдарына;
8) «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы 

қағаздармен мəмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйымға жеке шоттар 
ашылады.

Орталық депозитарийдің номиналдық ұстауды есепке алу жүйесінде 
жоғарыда көрсетілген заңды тұлғаларға номиналдық ұстаушының бір 
жеке шоты ғана ашылады.

Номиналдық ұстаушының жеке шотын ашу орталық депозитарий 
«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне 
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 
тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңында (бұдан əрі – Кірістерді 
жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заң) көзделген клиентті тиісінше тек-
серу жөніндегі шараларды қабылдағаннан кейін жүргізіледі.

17. Қағидалардың 16-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында 
көрсетілген заңды тұлғаның жеке шотында осы заңды тұлғаға тиесілі 
қаржы құралдарын есеп алуға арналған бір қосалқы шот қана ашылады.

18. Депоненттердің жəне олардың клиенттерінің қаржы құралдарын 
бөлек есепке алуды қамтамасыз ету үшін депоненттің жеке шотында мы-
надай қосалқы шоттар ашылады:

1) депоненттің атына ашылатын жəне депонентке тиесілі қаржы 
құралдарын есепке алуға арналған депоненттің қосалқы шоты;

2) депоненттің атына ашылатын жəне депонент бағалы қағаздардың 
қайталама нарығында сатып алған қаржы құралдарын есепке алуға 
арналған, депоненттің сатып алған меншікті бағалы қағаздарды есепке 
алуға арналған қосалқы шоты;

3) депоненттің атына ашылатын жəне осы депоненттің орналасты-
рылмаған қаржы құралдарын есепке алуға арналған, депоненттің жария 
етілген бағалы қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шоты;

4) депонент клиентінің атына ашылатын жəне депоненттің белгілі бір 
клиентіне тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға арналған ұстаушының 
қосалқы шоты;

5) номиналды ұстаушының атына ашылатын жəне номиналды 
ұстауға берілген қаржы құралдарын есепке алуға арналған номиналды 
ұстаушының қосалқы шоты. 

Номиналды ұстаушының қосалқы шоты:
шетелдік депозитарийдің немесе шетелдік кастодианның олардың 

клиенттеріне тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға арналған жеке шо-
тында;

депоненттің, оның ішінде «Астана» халықаралық қаржы орталығының 
аумағында бағалы қағаздармен мəмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын 
ұйымның клиенті болып табылатын Қазақстан Республикасының бейре-
зидент номиналды ұстаушысына ашылады;

басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарылған қаржы 
құралдарын есепке алу үшін кастодианның клиенті болып табылатын;

«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында қызмет 
істейтін қор биржасында айналыстағы қаржы құралдарын есепке алу 
үшін «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында бағалы 
қағаздармен мəмілелерді тіркеуді жүзеге асыратын ұйымның клиенті 
болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті – номиналды 
ұстаушысына ашылады;

6) эмитенттің атына ашылатын жəне эмитент бағалы қағаздардың 
қайталама нарығында сатып алған қаржы құралдарын есепке алуға 
арналған, эмитенттің сатып алған бағалы қағаздарды есепке алуға 
арналған қосалқы шоты;

7) эмитенттің атына ашылатын жəне осы эмитенттің орналастырылмаған 
қаржы құралдарын есепке алуға арналған, эмитенттің жария етілген бағалы 
қағаздарды есепке алуға арналған қосалқы шоты.

19. Орталық депозитарийдің депоненті номиналды ұстаушы ретінде 
клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен кастодиандық, брокерлік жəне 
дилерлік қызметті қоса атқарған кезде: 

1) Қағидалардың 18-тармағының 4), 6) жəне 7) тармақшаларында 
көрсетілген қосалқы шоттар номиналды ұстау қызметтерін көрсетумен 
брокерлік қызметтерді көрсету туралы шартқа сəйкес депонент ұсынған 
қосалқы шотты ашу жөніндегі бұйрық негізінде ашылады;

2) Қағидалардың 18-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларында 
көрс етілген қосалқы шоттар депонент кастодиандық қызмет көрсету 
шартына сəйкес:

кастодиандық қызмет көрсетуге берілген оларға тиесілі қаржы құрал-
дарын есепке алу үшін Қазақстан Республикасы резиденттерінің;

басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарылған қаржы 
құралдарын есепке алу үшін Қазақстан Республикасының резидент но-
миналды ұстаушыларының;

Қазақстан Республикасының бейрезидент номиналды ұстаушыларының 
атына ұсынған қосалқы шотты ашу жөніндегі бұйрық негізінде ашылады.

20. Орталық депозитарий клиенттерінің жеке шоттарын (қосалқы шот-
тарын) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашу жəне жүргізу тəртібі 
Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 36, 57, 58, 59, 60, 61, 78, 80, 81 
жəне 82-баптарында, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9876 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысымен 
бекітілген Номиналды ұстауға берілген, ұйымдастырылған немесе 
ұйымдастырылмаған нарықта эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған 
мəмілелерді номиналды ұстау жүйесінде (орталық депозитарийдің есеп-
ке алу жүйесінде) тіркеу, номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде 
жəне (немесе) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бағалы 
қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді көшірмені беру жəне номи-
налды ұстаушының өзiнiң номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар 
клиенттер туралы ақпаратты тіркеушінің, орталық депозитарийдің жəне 
эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларында, осы Қағидаларда 
жəне орталық депозитарий қағидаларының жинағында белгіленеді. 

Жасырын жеке шоттарды жəне қосалқы шоттарды, сондай-ақ ойдан 
шығарылған аттарға жеке шоттарды жəне қосалқы шоттарды ашуға жол 
берілмейді.

21. Орталық депозитарий қаржы құралдарымен мəмілелерді тіркеу 
бойынша операцияларды жəне ақпараттық операцияларды: 

1) депоненттердің тиісті бұйрықтары;

2) сауда-саттықты ұйымдастырушының бұйрықтары;
3) клирингтік ұйымның жəне (немесе) орталық контрагенттің бұйрықтары;
4) орталық депозитариймен орталық депозитарий қағидаларының 

жинағында белгіленген тəртіппен шарт жасасқан депонент клиентінің 
бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. 

Депонент  клиенттері орталық депозитарийге оның қағидалар жинағында 
көзделген тəртіппен жəне талаптармен өтініш берген кезде, орталық де-
позитарий депонент клиенттерінің бұйрықтары негізінде ақпараттық опе-
рацияларды жүзеге асырады.

22. Орталық депозитарий бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік 3 
(үш) күн ішінде оның орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша 
бас тартуды мына:

1) орталық депозитарий клиентінің бағалы қағаздар нарығында 
кəсіби қызметті жүзеге асыруға арналған лицензиясының жəне (немесе) 
лицензияға қосымшаның қолданылуы тоқтатыла тұрған немесе айырылған 
(кері қайтарылған) (қаржы құралдарын басқа депоненттерге номиналды 
ұстауға аудару немесе қаржы құралдарын орталық депозитарийдің но-
миналды ұстауынан шығару бойынша операцияларды жəне ақпараттық 
операцияларды қоспағанда);

2) бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұруға немесе тоқтатуға (ақпа-
раттық операцияларды қоспағанда) уəкілеттік берілген уəкілетті орган 
немесе мемлекеттік органдар бағалы қағазда  р айналысын тоқтата тұрған 
немесе тоқтатқан;

3) бағалы қағаздар шығарылымының талаптарына сəйкес бағалы 
қағаздардың айналысын тоқтата тұрған немесе тоқтатқан (ақпараттық 
операцияларды, номиналды ұстаушы ауысқан кезде қажетті немесе 
осындай бағалы қағаздарды өтеу кезінде жүргізілетін операцияларды, 
сондай-ақ ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ашқан қосалқы шоттардан 
бағалы қағаздарды есептен шығару жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорына ашылған қосалқы шоттарға есепке алу жөніндегі операцияларды 
қоспағанда);

4) бұйрық орталық депозитарийдің қағ  идалары жинағында белгіленген 
нысанға сəйкес келмеген;

5) бұйрықтың толтыру үшін міндетті деректемелері болмаған, сондай-
ақ түзетулер немесе түзетілген жерлер болған;

6) бұйрықтардағы қойылған қол үлгілері нотариат куəландырған 
үлгілерге сəйкес келмеген;

7) «Атқарушылық іс жүргізу жəне сот орындаушыларының мəртебесі 
туралы» 2010 жылғы 2 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 
65-бабының 6-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, 
бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздар жəне (немесе) жеке шот (қосалқы 
шот) оқшауланған;

8) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республи касының Заңына 
сəйкес біреуіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген банктер қосылу 
нысанында қайта ұйымдастырылған кезде тіркелген тұлғалардың жеке 
шоттарынан (шоттарына) (қосалқы шоттарынан (қосалқы шоттарына) 
қаржы құралдарын есептен шығару (есепке алу) бойынша операция-
ларды жүргізуді қоспағанда, бұйрықта көрсетілген қаржы құралдарына 
ауыртпалық салынған;

9) орталық депозитарий клиенттерінің шоттарында (қосалқы шоттарын-
да) қаржы құралдарының жəне (немесе) ақшаның қажетті саны болмаған;

10) егер қарсы бұйрықты ұсыну қ ажеттілігі Қазақстан Республикасының 
бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленген болса, қарсы 
бұйрық болмаған;

11) орталық депозитарийдің қаржы құралдарын номиналды ұстауға 
(ұстаудан) енгізуге (шығаруға) бұйрығын есепке алу ұйымының 
орындамағаны туралы хабарламаны алған; 

12) мəміле Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына 
сəйкес келмеген;

13) орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген 
жағдайларда ресімдейді.

Жазбаша бас тарту поштамен жəне (немесе) қолға беру арқылы жəне 
(немесе) электрондық поштамен жəне (немесе) факсимильді немесе 
орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген өзге де ықтимал 
байланыс түрлері арқылы жіберіледі.

23. Орталық депозитарий құжаттама нысанында шығарылған қаржы 
құралдарын жəне клиенттердің олар бойынша құқықтары туралы жазба-
ларды, оның ішінде көрсетілген ақпаратты көшіру жүйесін жəне жазба-
ларды сақтаудың қауіпсіз жүйесін пайдалану арқылы сақтау үшін қажетті 
жағдайларды қамтамасыз етеді.

24. Орталық депозитарий құжаттама нысанында шығарылған қаржы 
құралдарын материалсыздандыруды аталған қаржы құралдары бойынша 
құқықтарды орталық депозитарий клиенттерінің жеке шоттарында (қосалқы 
шоттарында) номиналды ұстауды өзінің есепке алу жүйесінде есепке алу 
жəне куəландыру арқылы жүзеге асырады. 

Орталық депозитарий қаржы құралдары бойынша клиенттердің 
құқықтарын орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жеке шоттан 
(қосалқы шоттан) үзінді-көшірмені беру арқылы растайды.

25. Орталық депозитарий материалсыздандырылған қаржы құрал-
дарын Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасында белгіленген тəртіппен сақтауды жүзеге асырады. 

26. Номиналды ұстаудағы қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша, 
сондай-ақ бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеу бойынша жəне оларды 
өтеген кезде төлем агентінің функцияларын орындау мақсатында орталық 
депозитарий бірмезгілде клиенттерге номиналдық ұстауды есепке алу 
жүйесінде жеке шоттар (қосалқы шоттар) мен банк шоттарын ашады.

27. Орталық депозитарий депоненттерінің жəне оның клиенттерінің 
ақшасын есепке алу баланстан тыс шоттарда бөлек жүзеге асырылады.

Орталық депозитарий клиенттердің жəне депоненттердің ақшасын есеп-
ке алуды екі банктік шот ашу арқылы жеке жүзеге асырады.

28. Орталық депозитарий күн сайын брокерлерден жəне (немесе) ди-
лерлерден əрбір клиенттің орталық депозитарийде ашылған шотындағы 
жəне эмиссиялық бағалы қағаздармен жəне өзге қаржы құралдарымен 
мəмілелер жасауға    арналған ақша сомасы туралы мəліметтерді 
қабылдауды қамтамасыз етеді.

Брокерлер жəне (немесе) дилерлер əрбір клиенттің орталық депозита-
рийде ашылған шотындағы жəне эмиссиялық бағалы қағаздармен жəне 
өзге қаржы құралдарымен мəмілелер жасауға арналған ақша сомасы ту-
ралы ұсынған мəліметтерді орталық депозитарий орталық депозитарийдің 
есепке алу жүйесіндег і клиенттің қосалқы шоты жабылған күннен бастап 
5 (бес жыл) ішінде сақтауы тиіс.

29. Орталық депозитарий немесе есеп айырысу ұйымы орталық 
депозитарийдің тапсырмасы бойынша қаржы құралдарымен мəмілелер 
жасалған кезде ақша бойынша есеп айырысуды жүзеге асырады.

30. Орталық депозитарий бағалы қағаздарды номиналды ұстау бойын-
ша функцияларды орындау аясында оның шетелдік номиналды ұстаушы 
болып табылатын клиентінің артықшылықпен сатып алу құқығын іске 
асыруға өтінімді депоненттен алғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен 
кешіктірмей осы өтінімді эмитентке жібереді.

31. Орталық депозитарий номиналды ұстау қызметін көрсету мақса-
тында өз атына:

1) қаржы құралдарын есепке алу үшін кастодиан банктерде, халық-
аралық жəне шетелдік депозитарийлердегі, сондай-ақ «Астана» 
Халықаралық қаржы орталығының актілеріне сəйкес депозитарийлiк 
қызметті жүзеге асыратын ұйымда номиналды ұстаудың жеке шоттарын;

2) орталық депозитарий кірісті төлеген кезде жəне (немесе) орталық 
депозитарийдің номиналды ұстауындағы қаржы құралдарын өтеген кез-
де алатын ақшаны есептеу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан 
тыс жерлерде қаржы құралдарымен мəмілелерді жасау үшін кастодиан 
банктерде, халықаралық жəне шетелдік депозитарийлерде банк шотта-
рын ашады.

32. Орталық депозитарий мемлекеттік бағалы қағаздарды жəне олар 
бойынша құқықтарды есепке алады. Орталық депозитарийдің мемлекеттік 
бағалы қағаздарға депозиторлық қызмет көрсетуді жүзеге асыру талаптары 
мен тəртібі Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 7-бабында орталық 
депозитарийдің қағидалар жиынтығында айқындалады.

33. Орталық депозитарий клиенттер жəне (немесе) бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдында олардың жеке шоттарының (қосалқы шоттарының), 
банк шоттарының жəне көрсетілген шоттар бойынша жасалатын 
операциялардың жай-күйі туралы есеп береді.

Клиенттердің жəне (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылардың 
жеке шоттарынан (қосалқы шоттарынан) жəне банк шоттарынан үзінді-
көшірмелерді ұсыну мерзімі орталық депозитарийдің қағидалар жинағында 
белгіленеді.

34. Орталық депозитарий орталық депозитарийдің қағидалар жинағында 
белгіленген тəртіппен айналыс мерзімі өткен, эмитенттің оларды өтеу 
бойынша міндеттемелерді орындамауы нəтижесінде осы талап ету 
құқығы туындаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша 
міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына идентификаторларды 
береді жəне уəкілетті органға осындай эмиссиялық бағалы қағаздардың 
идентификаттау нөмірін көрсете отырып, эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына 
берілген идентификатор туралы мəліметтерді жібереді.

35. Орталық депозитарий бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімі 
жүйесінде ашылған жеке шот бойынша айналыс мерзімі өткен эмиссиялық 
бағалы қағаздарды есептен шығару жəне эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есеп-
ке алу бойынша операцияларды жүргізгеннен кейін депоненттердің жəне 
олардың клиенттерінің қосалқы шоттарынан осындай эмиссиялық бағалы 
қағаздарды (номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде мемлекеттік 
органдардың актілері жəне Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл ту-
ралы заңның 12-бабында көзделген терроризмді жəне экстремизмді 
қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің негізінде 
оқшаулау операциясы жүргізілген эмиссиялық бағалы қағаздарды 
қоспағанда) есептен шығару жəне осы бағалы қағаздар бойынша 
туындаған міндеттемелерді (ауыртпалық салу, сенімгерлікпен басқару) 
сақтай отырып, эмитенттің осындай эмиссиялық бағалы қағаздар бойын-
ша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын есепке алу бойынша 
операцияларды жүргізеді жəне депоненттерге: 

айналыс мерзімі өткен жəне эмитент оларды өтеу бойынша міндет-
темелерін орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитент 
жол берген дефолт; 

эмитенттің осындай эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндет-
темелері жөніндегі талап ету құқықтарына берілген идентификатор;

орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде депоненттердің жəне 
олардың клиенттерінің қосалқы шоттарынан айналыс мерзімі өткен 
эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару жəне эмитенттің осындай 
эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша міндеттемелері жөніндегі талап 
ету құқықтарын есепке алу бойынша жүргізілген операциялар туралы 
мəліметтер қамтылған хабарлама жібереді. 

Орталық депозитарий эмитенттің айналыс мерзімі өткен эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары 
идентификаторларының тізілімін орталық депозитарийдің қағидалар 
жинағында белгіленген тəртіппен жүргізеді. 

36. Орталық депозитарий қайта ұйымдастырылатын қаржы ұйымдары 
акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесін алған күні опера-
цияларды номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тиісті жеке шоттарда 
(қосалқы шоттарда) көрсетеді жəне депоненттерге номиналды ұстауды 
есепке алу жүйесінде тіркелген операциялар туралы есепті жібереді.

37. Орталық депозитарий уəкілетті орган берген қызметтің бір лицен-
зияланатын түріне (шағын түріне) лицензиялары бар жəне Қағидалардың 
16-тармағының 1) жəне (немесе) 2) тармақшаларында көрсетілген қаржы 
ұйымдары қайта ұйымдастырылған жағдайда, қайта ұйымдастыру 
нəтижесінде құрылған жəне оған қайта ұйымдастырылған қаржы ұйым-
дарының лицензиясы қайта ресімделген қаржы ұйымынан алынған 
бұйрықтың негізінде, сол күні:

1) қаржы ұйымдары қосылған кезде:
қосылу нəтижесінде пайда болған қаржы ұйымының жеке шоты 

шеңберінде қайта ұйымдастырылған қаржы ұйымдарының клиенттеріне 
қосалқы шоттарды ашады;

қайта ұйымдастырылған қаржы ұйымдарының жеке шоттары шең-
берінде ашылған клиенттердің қосалқы шоттарындағы бағалы қағаздарды 
(эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері 
жөніндегі талап ету құқықтарын) есептен шығарады жəне қаржы ұйымы 
қосылу нəтижесінде жаңадан пайда болған жеке шоты шеңберінде ашылған 
осы клиенттердің қосалқы шоттарына оларды одан əрі есепке алады; 

қайта ұйымдастырылған қаржы ұйымдарының жеке шоттары шең-
берінде ашылған клиенттердің қосалқы шоттарын жабады;

2) бір қаржы ұйымын екінші қаржы ұйымына қосқан кезде:
қосылу сəтінде қосылу жүзеге асырылатын қаржы ұйымының жеке шоты 

шеңберінде қосалқы шоттары ашылған клиенттерді қоспағанда, қосылу 
жүзеге асырылатын қаржы ұйымының жеке шоты шеңберінде қосылатын 
қаржы ұйы мының клиенттеріне қосалқы шоттар ашады;

қосылатын қаржы ұйымының жеке шоты шеңберінде ашылған 
клиенттердің қосалқы шоттарындағы бағалы қағаздарды (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету 
құқықтарын) есептен шығарады жəне қосылу жүзеге асырылатын қаржы 
ұйымының жеке шоты шеңберінде ашылған осы клиенттердің қосалқы 
шоттарына оларды одан əрі есепке алады; 

қосылған қаржы ұйымының жеке шоты шеңберінде ашылған 
клиенттердің қосалқы шоттарын жабады.

Қағидалардың 16-тармағының 1) жəне (немесе) 2) тармақшаларында 
көрсетілген уəкілетті органның лицензиясы бар қаржы ұйымы бөлу ны-
санында қайта ұйымдастырылған кезде орталық депозитарий бөлу 
нəтижесінде жаңадан құрылған жəне оған қайта ұйымдастырылған қаржы 
ұйымының лицензиясы қайта ресімделген қаржы ұйымының бұйрығы 
негізінде жəне оны алған күні:

уəкілетті органның лицензиясы қайта ресімделген, бөлу нəтижесінде 
жаңадан пайда болған қаржы ұйымының жеке шоты шеңберінде бөлу ны-
санында қайта ұйымдастырылған қаржы ұйымының клиенттеріне қосалқы 
шоттар ашады;

бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған қаржы ұйымының жеке 
шоты шеңберінде ашылған клиенттердің қосал қы шоттарындағы 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша 
міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын) есептен шығару жəне 
бөлу нəтижесінде жаңадан пайда болған, оған уəкілетті органның лицензи-
ясы қайта ресімделген қаржы ұйымының жеке шоты шеңберінде ашылған 
осы клиенттердің қосалқы шоттарына оларды одан əрі есепке жазады;

бөлу нысанында қайта ұйымдастырылған қаржы ұйымының жеке шоты 
шеңберінде ашылған клиенттердің қосалқы шоттарын жабады.

Қаржы ұйымы бөлініп шығу нысанында қайта ұйымдастырылған кез-
де бағалы қағаздарын (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойын-
ша міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын) бөліп шығарылуы 
жүргізілген қаржы ұйымы клиенттерінің қосалқы шоттарында есепке алу 
жалғастырылады.

Қаржы ұйымдары қосылу нысанында қайта ұйымдастырылған кезде 
мұндай қаржы ұйымдарының клиенттерінде екі жəне одан көп қосалқы шот 
болған жағдайда, орталық депозитарий қаржы ұйымы қосылу нəтижесінде 
жаңадан пайда болған жеке шоты шеңберінде осы клиентке бір қосалқы 
шот ашады. Қосалқы шот деректемелері ретінде қайта ұйымдастырылған 
қаржы ұйымдарының клиенті орталық депозитарийге өзгерістерін ұсынған 
қосалқы шоттың деректері қабылданады.

Қаржы ұйымдары қосылу нысанында қайта ұйымдастырылған кезде 
қосылатын ұйым клиентінде біріктіруі жүзеге асырылатын қаржы ұйымының 
қосалқы шоты болған жағдайда, орталық депозитарий осы клиенттің 
бағалы қағаздарын (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша 
міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарын) көрсетілген қосалқы 
шотқа есепке алады.

Осы тармақтың бірінші жəне екінші бөліктерінде көрсетілген қайта 
ұйымдастырылатын қаржы ұйымдары клиенттерінің қосалқы шоттарынан 
(қосалқы шоттарына) бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жазу) 
операцияларын орталық депозитарий егер мұндай операцияларды тіркеу 
бағалы қағаздардың меншік иелерін ауыстыруға əкеп соқпаған жағдайда 
ғана жүзеге асырады.

Егер қайта ұйымдастырылатын қаржы ұйымының жəне (немесе) 
оның клиенттерінің қосалқы шоттарында мəмілелер жасауға шектеулер 
белгіленген бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтар) есепте болса, 
Қағидалардың осы тармағында көрсетілген іс-қимылдарды орталық депо-
зитарий осы бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу 
жүзеге асырылатын қаржы ұйымының жəне (немесе) оның клиенттерінің 
қосалқы шоттарында осындай салынған шектеулер туралы жəне осы 
шектеулерді салған адамдарға осындай бағалы қағаздарды (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету 
құқықтарын) оларға салынған шектеулермен одан əрі есепке алу жүзеге 
асырылатын қосалқы шоттардың жаңа деректемелері көрсетіле отырып 
жүргізілген операциялар туралы мəліметтерді бір мезгілде көрсете оты-
рып, жүзеге асырады.

Осы тармақтың бірінші жəне екінші бөліктерінде көрсетілген операция-
лар жүргізілгеннен кейін орталық депозитарий қайта ұйымдастырылатын 
қаржы ұйымдарына орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде 
тіркелген операциялар туралы есептерді операция жүргізілген күннен 
кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

3-тарау. Депозитарлық қызмет көрсету шарты жəне банк 
шотының шарты

38. Депозитарлық қызметті жүзеге асырған кезде орталық депози-
тарийдің клиенттері Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 78-бабы-
ның 3-тармағында көрсетілген тұлғалар болып табылады.

Орталық депозитарий жеке жəне заңды тұлғалардың банк шот-
тарын ашу жəне жүргізу операцияларын жүргізген кезде орталық 
депозитарийдің клиенттері Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 
78-бабының 3-тармағында көрсетілген, орталық депозитариймен банк 
шоты шартын жасасқан ұйымдар болып табылады. 

39. Орталық депозитарий Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 
78-бабының 3-тармағында көрсетілген клиенттерме  н депозитарлық қызмет 
көрсету шарттарын жəне банк шоты шарттарын жасайды. Шарттар жаз-
баша түрде жасалады.

Орталық депозитарий бағалы қағаздарды номиналды ұстау қызметтерін 
көрсеткен кезде депозитарлық қызмет көрсету шартында Бағалы қағаздар 
рыногы туралы заңның 60-бабына сəйкес номиналды ұстау туралы 
шартының нормалары қамтылады. 

Банк шотын жасаудың талаптары мен тəртібі Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14422 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 
207 қаулысымен бекітілген Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу 
жəне жабу қағидаларында жəне орталық депозитарий  қағидаларының 
жинағында белгіленеді.

40. Банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін, сондай-
ақ жеке жəне заңды тұлғалардың төлемдер мен ақша аударымдары 
жөніндегі тапсырмаларын орындау бойынша аударым операцияларын 
жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашуды жəне 
жүргізуді 2016 жылғы 26 шілдедегі «Төлемдер жəне төлем жүйелері 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңында, Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14335 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы 
№ 210 қаулысымен бекітілген Банктер арасында, сондай-ақ банктер мен 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
арасында корреспонденттік қатынастар орнату қағидаларында көзделген 
тəртіппен орталық депозитарий жүзеге асырады.

4-тарау. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған нарықтарында жасалған туынды қаржы 

құралдарымен мəмілелер тізілімдері жүйесін қалыптастыру жəне 
жүргізу жөніндегі қызмет 

41. Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған 
нарықтарында жасалған туынды қаржы құралдарымен мəмілелер 
тізілімдерінің жүйесін (бұдан əрі - тізілім) қалыптастыру жəне жүргізу 
жөніндегі қызмет екінші деңгейдегі банктер, бағалы қағаздар нарығында 
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, 
инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын 
ұйымдар жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары (бұдан əрі - 
субъектілер) ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған нарықтарда 
туынды қаржы құралдарымен жасалған мəмілелер бойынша ұсынған 
ақпаратты қабылдаудан, жүргізуден жəне сақтаудан тұрады.

Осы тармақтың талабы уəкілетті органға қолданылмайды.
42. Орталық депозитарийдің тізілімді жүргізу тəртібі, сондай-ақ 

субъектілер беретін ақпарат форматына қойылатын талаптар орталық 
депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленеді. 

43. Тізілімді қалыптастыру жəне жүргізу орталық депозитарийдің 
бағдарламалық қамтамасыз етуінде электрондық түрде жүзеге асырыла-
ды. Тізілімде туынды қаржы құралдарымен жасалған мəмілелер туралы 
ақпарат қамтылады.

Туынды қаржы құралдарымен (фьючерстермен) мəмілелер туралы 
ақпарат Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес қалыптастырылады.

Туынды қаржы құралдарымен (опциондармен) мəмілелер туралы 
ақпарат Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес қалыптастырылады.

Туынды қаржы құралдарымен (форвардтармен) мəмілелер туралы 
ақпарат Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес қалыптастырылады.

Туынды қаржы құралдарымен (своптармен) мəмілелер туралы ақпарат 
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес қалыптастырылады.

44. Уəкілетті органда орталық депозитарийдің тізілім жүргізу шеңберінде 
қалыптастырылатын дерекқорына кіруге рұқсаты бар.

45. Ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған нарықтарда ту-
ынды қаржы құралдарымен жасалған мəмілелердің заңдылығы мен 
түпнұсқалығын орталық депозитарий өзінің қағидалар жинағында 
айқындалған тəртіппен жүзеге асырады.

46. Туынды қаржы құралдарымен мəмілелер туралы ақпаратты сақтау 
мерзімі тізілімге ол туралы ақпарат енгізілген шарттың қолданылу мерзімі 
тоқтаған күннен бастап 5 (бес) жылды құрайды.

Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидаларына 
1-қосымша

____________________________________________________________
(екінші деңгейдегі банктің, брокердің жəне (немесе) дилердің, 

инвестициялық портфельді басқарушының, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Туынды қаржы құралдарымен (фьючерстермен) мəмілелер туралы 
ақпарат

______________ - _________________ аралығындағы кезең 

1. Шарт жасасқан күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ – жыл, КК – күн, АА – ай (бұдан əрі – ЖЖЖЖ.

КК.АА.) нысанында шарт жасасқан күн көрсетіледі.
2. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталған күн көрсетіледі.
3. Шарт бойынша міндеттемелер жай-күйінің коды.
Осы тармақта шарт бойынша міндеттемелердің жай-күйі мынадай 

кодтауға сəйкес көрсетіледі:
Т – шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дəрменсіздігіне 

байланысты жағдайларды бұзу салдарынан шарттың мерзімінен бұрын 
тоқтатылғанын қоспағанда, шарт бойынша міндеттемелер тиісінше 
тоқтатылды немесе мерзімінен бұрын тоқтатылды;

С – міндеттемелер бойынша орындау мерзімі өтті;
Р – міндеттемелерді орындау шартта көзделген негіздемелер бойын-

ша уақытша тоқтатылды;
D – тараптың шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дəрмен-

сіздігіне байланысты жағдайларды бұзуы салдарынан міндеттемелер 
тоқтатылды;

Е – шартта көзделген жағдайдың немесе оқиғаның басталу нəтижесінде 
шарттың қолданылу мерзімі ұзартылды.

4. Орталықтың ішкі құжаттарына сəйкес жасалған төлемдерді жүзеге 
асыруға жауапты қатысушының коды.

5. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сəйкес жасалған 
төлемдерді алатын қатысушының коды.

6. Номиналды сома (меншікті қаражат есебінен).
Осы тармақта номиналды сома берілген валютада меншікті қаражат 

есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшері көрсетіледі.
7. Номиналды сома (клиенттердің қаражаты есебінен).

Осы тармақта номиналды сома берілген валютада клиенттің қаражаты 
есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшері көрсетіледі.

8. Базалық активті жеткізу күні.
Осы тармақта базалық активті ЖЖЖ.КК.АА. нысанында жеткізу күні 

көрсетіледі.
9. Базалық активті жеткізу кезеңі.
Осы тармақта базалық активті ЖЖЖЖ.КК.АА. бастап ЖЖЖЖ.КК.АА. 

дейінгі нысанында жеткізу кезеңі көрсетіледі.
10. Шарт бойынша есеп айырысу күні.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында шарт бойынша есеп айыры-

су күні көрсетіледі.
11. Шарт бойынша ақы төлеу кезеңі.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. бастап ЖЖЖЖ.КК.АА. дейінгі нысанында 

шарт бойынша ақы төлеу мерзімі көрсетіледі.
12. Есептеу əдісінің коды.
Осы тармақта мына кодтауға сəйкес есептеу əдісі көрсетіледі:
D - жеткізу;
С - есептеу;
DC – жеткізу-есептеу.
13. Шарттың фьючерстік бағасы: ашу бағасы.
Осы тармақта шарттың сауда мерзімі басталған кезде қалыптасқан 

бағасы көрсетіледі.
14. Шарттың фьючерстік бағасы: спот бағасы.
Осы тармақта шарттың нарықтық бағасы көрсетіледі.

Орталық депозитарийдің қызметін  жүзеге асыру қағидаларына
2-қосымша

_____________________________________________________
 (екінші деңгейдегі банктің, брокердің жəне (немесе) дилердің, 

инвестициялық портфельді басқарушының, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының атауы) 

Туынды қаржы құралдарымен (опциондармен) мəмілелер туралы 
ақпарат

______________ - _________________ аралығындағы кезең 

1. Шарт жасасқан күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ – жыл, КК – күн, АА – ай (бұдан əрі – ЖЖЖЖ.

КК.АА.) нысанындағы шарт жасасқан күн көрсетіледі. 
2. Шарттың қолданылу мерзімі басталған күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанындағы шарттың қолданылу мерзімі 

басталған күн көрсетіледі. 
3. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанындағы шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталған күн көрсетіледі. 
4. Туынды қаржы құралдарын жіктеу коды. 
Осы тармақта мыналар көрсетіледі:
1) опционның түрі:
сатып алушыға опцион бойынша базалық (базистік) активті сатуға не-

месе базалық (базистік) активті сатушының (опционның базалық (базистік) 
активі болып табылатын шарт бойынша сатушы) пайда алу құқығын беретін 
опцион (Пут опционы); 

сатып алушыға опцион бойынша базалық (базистік) активті сатып алуға 
немесе базалық (базистік) активті сатып алушының (опционның базалық 
(базистік) активі болып табылатын шарт бойынша сатып алушы) пайда 
алу құқығын беретін опцион (Колл опционы). 

2) опционның типі:
Америкалық опцион - опционды сатып алушы опционның орындау 

құқығын жүзеге асыру мерзімі ішінде оны кез келген күні орындалуын 
талап етуге құқылы;

Еуропалық опцион - опционды сатып алушы опцион орындалуының 
шартта көзделген күні ғана орындалуын талап етуге құқылы;

Бермудтық опцион - опционды сатып алушы шартта белгіленген күні 
оның орындалуын талап етуге құқылы.

3) базалық (базистік) актив бойынша атрибут:
үлестік құралдар (акциялар, пайлар, акцияларға депозитарлық 

қолхаттар);
борыштық қаржы құралдары (облигациялар, пайыздық мөлшерлемелер);
тауарлар;
валюта;
шарт;
индекс;
активтер тобы;
басқалары.
5. Туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активінің коды.
Осы тармақта туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активінің 

кодын мынадай түрде көрсету қажет:
егер валюта базистік актив болып табылса, валютаның коды көрсетіледі, 

оның бірлігіне қатысты орындау бағасы белгіленеді;
егер бағалы қағаз туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) 

активі болып табылса, ISIN коды (халықаралық сəйкестендіру нөмірі) 
мұндай активтің коды болып табылады;

егер пайыздық мөлшерлеме туынды қаржы құралдарының базалық 
(базистік) активі болып табылса, мұндай активке орталық депозитарий 
белгілеген тəртіпте код беріледі. 

егер туынды қаржы құралының базалық (базистік) активі тауар болып 
табылса, осындай активке код орталық депозитарий белгілеген тəртіппен 
беріледі.

6. Шарт бойынша міндеттемелердің жай-күйінің коды.
Осы тармақта шарт бойынша міндеттемелердің жай-күйі мынадай 

кодтауға сəйкес көрсетіледі:
T - шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дəрменсіздігіне 

байланысты жағдайларды бұзу салдарынан шарттың мерзімінен бұрын 
тоқтатылғанын қоспағанда, шарт бойынша міндеттемелер тиісінше 
тоқтатылды немесе мерзімінен бұрын тоқтатылды;

C - міндеттемелер бойынша орындаудың мерзімі өтті;
P - міндеттемелерді орындау шартта көзделген негіздемелер бойынша 

уақытша тоқтатылды;
D - тараптың шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дəрмен-

сіздігіне байланысты жағдайларды бұзуы салдарынан міндеттемелер 
тоқтатылды;

E - шартта көзделген жағдайдың немесе оқиғаның басталу нəтижесінде 
шарттың қолданылу мерзімі ұзартылды.

7. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сəйкес жасалған 
төлемдерді жүзеге асыруға жауапты қатысушының коды.

8. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сəйкес жасалған 
төлемдерді алатын қатысушының коды.

9. Шарттың номиналды сомасы.
Осы тармақта мұндай номиналды сома берілген валютада шарттың 

номиналды сомасының мөлшері көрсетіледі.
10. Пайызбен белгіленген мөлшерлеме.
Осы тармақта белгіленген пайыздық мөлшерлеме көрсетіледі.
11. Баға белгілеу күні жəне уақыты.
Осы тармақта жеткізілмейтін туынды қаржы құралдары үшін баға 

белгілеу күні жəне уақыты көрсетіледі.
12. Белгіленген мөлшерлеменің амортизация (ұлғаю) коды.
Осы тармақта белгіленген мөлшерлеменің амортизация (ұлғаю) коды 

көрсетіледі.
13. Өзгермелі мөлшерлеме коды.
Осы тармақта өзгермелі мөлшерлеме коды көрсетіледі.
14. Өзгермелі мөлшерлеменің (амортизация) ұлғаю коды.
Осы тармақта өзгермелі мөлшерлеменің амортизация (ұлғаю) коды 

көрсетіледі.
15. Ең жоғарғы мөлшерлеме.
Осы тармақта пайыздық мөлшерлеменің жоғарғы шегі көрсетіледі.
16. Ең төменгі мөлшерлеме. 
Осы тармақта пайыздық мөлшерлеменің төменгі шегі көрсетіледі.
17. Базалық (базистік) активті өлшеу бірлігінің коды.
Осы тармақта шартқа сəйкес валютаны (дананы, тоннаны, баррельді, 

литрді жəне т.б.) қоспағанда, базалық (базистік) активті өлшеу бірлігінің 
коды көрсетіледі.

Кодта тиісті өлшемнің өзге сандық мəні (мың дана, миллион тонна, он 
текше метр жəне т.б.) көзделеді.

18. Базалық (базистік) активтің номиналды сомасы (саны).
Осы тармақта базалық (базистік) активті өлшеу бірлігінің сандық мəні 

көрсетіледі.
19. Опцион бағасы (сыйлықақысы).
Осы тармақта опцион бағасы (сыйлықақысы) берілетін валютадағы 

сандық мəні көрсетіледі.
20. Опцион бағасы (сыйлықақысы) берілетін валюта коды.
Осы тармақта опцион бағасы (сыйлықақысы) берілетін валютада коды 

көрсетіледі.
21. Базалық активті жеткізу күні.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында базалық активті жеткізу күні 

көрсетіледі.
22. Базалық активті жеткізу кезеңі. 
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында базалық активті жеткізу 

кезеңі көрсетіледі.

Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидаларына 
3-қосымша

_____________________________________________________
(екінші деңгейдегі банктің, брокердің жəне (немесе) дилердің, 

инвестициялық портфельді басқарушының, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Туынды қаржы құралдарымен (форвардтармен) мəмілелер туралы 
ақпарат

______________ - ________________ аралығындағы кезең

1. Шарт жасасқан күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ – жыл, КК – күн, АА – ай (бұдан əрі – ЖЖЖЖ.

КК.АА.) нысанында шарт жасасқан күн көрсетіледі.
2. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталған күн көрсетіледі.
3. Туынды қаржы құралының жіктеу коды.
Осы тармақта базалық (базистік) активтердің түрлері көрсетіледі;
үлестік құралдар (акциялар, пайлар);
үлестік қаржы құралдары (облигациялар, пайыздық мөлшерлемелер);
тауарлар;
валюта;
шарт;
индекс;
аралас инвестициялық портфель;
өзгесі.
4. Туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активінің коды.
Осы тармақта туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активінің 

коды мынадай түрде көрсетіледі:
егер базистік актив валюта болып табылса, орындау бағасы белгіленетін 

бірлікке қатысты валюта коды көрсетіледі;
егер туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активі бағалы 

қағаз болып табылса, осындай активтің коды ISIN коды (халықаралық 
сəйкестендіру нөмірі) болып табылады;

егер туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активі пайыздық 
мөлшерлеме болып табылса, осындай активке код орталық депозитарий 
белгілеген тəртіппен беріледі;

егер туынды қаржы құралының базалық (базистік) активі тауар болып 
табылса, онда осындай активке орталық депозитарий белгілеген тəртіпте 
код беріледі.

5. Шарт бойынша міндеттемелер жай-күйінің коды.
Осы тармақта шарт бойынша міндеттемелердің жай-күйі мынадай 

кодтауға сəйкес көрсетіледі:
T - шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дəрменсіздігіне 

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Соңы 24-бетте) 
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байланысты жағдайларды бұзу салдарынан шарттың мерзімінен бұрын 
тоқтатылғанын қоспағанда, шарт бойынша міндеттемелер тиісінше 
тоқтатылды немесе мерзімінен бұрын тоқтатылды;

C - міндеттемелер бойынша орындау мерзімі өтті;
P - міндеттемелерді орындау шартта көзделген негіздемелер бойынша 

уақытша тоқтатылды;
D - тараптың шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дəрмен-

сіздігіне байланысты жағдайларды бұзуы салдарынан міндеттемелер 
тоқтатылды;

E - шартта көзделген жағдайдың немесе оқиғаның басталу нəтижесінде 
шарттың қолданылу мерзімі ұзартылды. 

6. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сəйкес жасалған 
төлемдерді жүзеге асыруға жауапты қатысушының коды.

7. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сəйкес жасалған 
төлемдерді алатын қатысушының коды.

8. Номиналды сома (меншікті қаражат есебінен).
Осы тармақта номиналды сома берілген валютада меншікті қаражат 

есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшерін көрсету 
қажет.

9. Номиналды сома (меншікті қаражат есебінен).
Осы тармақта номиналды сома берілген валютада меншікті қаражат 

есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшерін көрсету 
қажет.

10. Базалық активті жеткізу күні.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында базалық активті жеткізу күні 

көрсетіледі.
11. Базалық активті жеткізу кезеңі.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. бастап ЖЖЖЖ.КК.АА. дейінгі 

аралығындағы нысанында базалық активті жеткізу кезеңі көрсетіледі.
12. Баға белгілеу күні жəне уақыты.
Осы тармақта жеткізілмейтін туынды қаржы құралдары үшін баға 

белгілеу күні жəне уақыты көрсетіледі.
13. Шарт бойынша есептеу күні.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында шарт бойынша есептеу күні 

көрсетіледі. 
14. Шарт бойынша ақы төлеу кезеңі.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында шарт бойынша ақы төлеу 

кезеңі көрсетіледі.
15. Есептеу əдісінің коды.
Осы тармақта есептеу əдісі мынадай кодтауға сəйкес көрсетіледі:
D - жеткізу; 
C - есептік;
DC - жеткізу-есептік.
16. Форвард бағасы берілген валюта коды.
Осы тармақта форвард бағасы берілген валюта коды көрсетіледі.
17. Форвард бағасы төленетін валюта коды.
Осы тармақта форвард бағасы төленетін валюта коды көрсетіледі.
18. Шарттың форвард бағасы: ашылу бағасы.
Осы тармақта сауда кезеңі басталған кезде болған шарттың бағасы 

көрсетіледі.
19. Шарттың форвард бағасы: спот бағасы.
Осы тармақта шарттың ағымдағы нарықтық бағасы көрсетіледі.

Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидаларына 
4-қосымша

____________________________________________________
(екінші деңгейдегі банктің, брокердің жəне (немесе) дилердің, 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

Туынды қаржы құралдарымен (своптармен) мəмілелер туралы 
ақпарат

______________ - _____________ аралығындағы кезең

1. Шарт жасасқан күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ – жыл, КК – күн, АА – ай (бұдан əрі – ЖЖЖЖ.

КК.АА.) нысанында шарт жасасқан күн көрсетіледі.
2. Шарттың қолданылу мерзімі басталған күн.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында шарттың қолданылу мерзімі 

басталған күн көрсетіледі.
3. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған күн. 
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталған күн көрсетіледі.
4. Туынды қаржы құралын жіктеу коды.
Осы тармақта активтердің базалық (базистік) түрлері бойынша своптың 

əртүрлілігін былайша көрсету қажет: 
валюталық своп;
пайыздық;
валюталық-пайыздық своп;
тауарлық своп;
бағалы қағаздардың немесе индекстің свопы;
өзге активтер немесе аралас активтер свопы.
5.Туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активтерінің коды.
Осы тармақта туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) 

активтерінің коды мынадай түрде көрсетіледі:
егер базистік актив валюта болып табылса, орындау бағасы белгіленетін 

бірлікке қатысты валюта коды көрсетіледі;
егер туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активі бағалы 

қағаз болып табылса, осындай активтің коды ISIN коды (халықаралық 
сəйкестендіру нөмірі) болып табылады;

егер туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активі пайыздық 
мөлшерлеме болып табылса, осындай активке код орталық депозитарий 
белгілеген тəртіппен беріледі;

егер туынды қаржы құралдарының базалық (базистік) активі тауар 
болып табылса, осындай активке код орталық депозитарий белгілеген 
тəртіппен беріледі.

6. Шарт бойынша міндеттемелердің жай-күйінің коды.
Осы тармақта шарт бойынша міндеттемелердің жай-күйі мынадай 

кодтауға сəйкес көрсетіледі:
T - шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің дəрменсіздігі 

жағдайларына байланысты бұзу салдарынан шарттың мерзімінен бұрын 
тоқтатылғанын қоспағанда, шарт бойынша міндеттемелер тиісінше 
тоқтатылады немесе мерзімінен бұрын тоқтатылады;

C - міндеттемелер бойынша орындаудың мерзімі өтті;
P - міндеттемелерді орындау шартта көзделген негіздемелер бойынша 

уақытша тоқтатылды;
D - тараптың шарт талаптарын немесе тараптардың біреуінің 

дəрменсіздігіне  байланысты  жағдайларды  бұзуы  салдарынан 
міндеттемелер тоқтатылды;

E - шартта көзделген жағдайдың немесе оқиғаның басталу нəтижесінде 
шарттың қолданылу мерзімі ұзартылды. 

7. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сəйкес жасалған 
төлемдерді жүзеге асыруға жауапты қатысушының коды.

8. Орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына сəйкес жасалған 
төлемдерді алатын қатысушының коды.

9. Номиналды сома (өз қаражаты есебінен).
Осы тармақта мұндай номиналды сома берілген валютада клиенттер 

қаражаты есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшері 
көрсетіледі.

10. Номиналды сома (клиенттер қаражаты есебінен).
Осы тармақта мұндай номиналды сома берілген валютада меншікті 

қаражаты есебінен жасалған шарттың номиналды сомасының мөлшері 
көрсетіледі.

11. Номиналды сома көрсетілген валюта коды. 
Осы тармақта номиналды сома көрсетілген валюта коды көрсетіледі.
12. Пайызбен белгіленген мөлшерлеме.
Осы тармақта белгіленген пайыздық мөлшерлеме көрсетіледі.
13. Белгіленген мөлшерлеме амортизациясының (ұлғаю) коды.
Осы тармақта белгіленген мөлшерлеме амортизациясының (ұлғаю) 

кодын көрсету қажет.
14. Өзгермелі мөлшерлеме коды.
Осы тармақта Өзгермелі мөлшерлеме кодын көрсету қажет.
15. Өзгермелі мөлшерлеме амортизациясының (ұлғаю) коды.
Осы тармақта өзгермелі мөлшерлеме амортизациясының (ұлғаю) 

коды көрсетіледі.
16. Ең жоғарғы мөлшерлеме.
Осы тармақта пайыздық мөлшерлеменің жоғарғы шегі көрсетіледі.
17. Ең төменгі мөлшерлеме. 
Осы тармақта пайыздық мөлшерлеменің төменгі шегі көрсетіледі.
18. Базалық (базистік) активтің өлшем бірлігінің коды.
Осы тармақта шартқа сəйкес валютаны (данасын, тоннаны, баррельді, 

литрді жəне т.б.) қоспағанда, базалық (базистік) активтің өлшем бірлігінің 
коды көрсетіледі. 

Кодта тиісті өлшемнің өзге сандық мəні (мың дана, миллион тонна, он 
текше метр жəне т.б.) көзделуі мүмкін.

19. Базалық (базистік) активтің номиналды сомасы (саны).
Осы тармақта базалық (базистік) активтің өлшем бірлігінің сандық 

мəні көрсетіледі.
20. Базалық активті жеткізу күні.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында базалық активті жеткізу күні 

көрсетіледі.
21. Базалық активті жеткізу кезеңі.
Осы тармақта ЖЖЖЖ.КК.АА. бастап ЖЖЖЖ.КК.АА. нысанында 

базалық активті жеткізу кезеңі көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 қарашадағы №307 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері 

құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асырудың қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 
жылғы 19 желтоқсандағы № 254 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12957 болып тіркелген, 2016 жылғы 
30 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған). 

2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы № 259 қаулысымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14525 болып тіркелген, 
2016 жылғы 29 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері 
жөніндегі нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 9-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 11 қаулысымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16643 болып тіркелген, 
2018 жылғы 3 сəуірде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Қазақстан 
Республикасының өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін бағалы 
қағаздар нарығын реттеу мəселелері жөніндегі нормативтік құқықтық 
актілері тізбесінің 7-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 27 қыркүйектегі № 230 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17820 болып тіркелген) бекітілген 
Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының 
қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері 
тізбесінің 4-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 12 желтоқсандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17920 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 22-23-беттерде) «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 28 желтоқсан        №313        Алматы қаласы

Екiншi деңгейдегi банктердің, «Қазақстанның 
Даму Банкі» акционерлік қоғамының және банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдардың қарыздар мен шартты 

міндеттемелер жөніндегі есептілігінің тізбесін, 
нысандарын және табыс ету мерзімдерін және 

оларды ұсыну қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 
наурыздағы, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк рет-
теу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Мыналар: 
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес қарыздар мен шартты міндеттемелер 

жөніндегі есептілік тізбесі;
2) осы қаулыға 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес кредиттік тарих субъектісі 

туралы есептің нысаны;
3) осы қаулыға 4 жəне 5-қосымшаларға сəйкес қарыз (шартты 

міндеттеме) шарты туралы есептің нысаны;
4) осы қаулыға 6 жəне 7-қосымшаларға сəйкес қамтамасыз ету тура-

лы есептің нысаны;
5) осы қаулыға 8 жəне 9-қосымшаларға сəйкес қарызға (шартты 

міндеттемеге) қызмет көрсету туралы есептің нысаны;
6) осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес Екiншi деңгейдегi банктердің, 

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамының жəне банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 
қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікті ұсыну 
қағидалары бекітілсін.

2. Қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілік Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық түрде мынадай 
кезеңділікпен ұсынылады:

1) екінші деңгейдегі банктер (бұдан əрі – банктер), ипотекалық ұйымдар, 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы – ай сайын;

2) уəкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға 
лицензиясы бар агроөнеркəсіп кешені саласында ұлттық басқарушы 
холдингтің еншілес ұйымдары – тоқсан сайын.

3. Осы қаулының 2-тармағында көрсетілген, есептілігі есепті кезеңнің 
соңында қолданыстағы не есепті кезеңде қолданыста болған бес жүз 
мыңнан аспайтын қарыз жəне шартты міндеттемелер шарттарын қамтитын 
ұйымдар осы қаулыға 2, 4, 6, 8-қосымшаларға сəйкес нысандар бойын-
ша қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікті мынадай 
мерзімдерде: 

есепті кезеңнің соңында филиалдары жоқ не бестен аспайтын филиалы 
бар банктер болып табылатындар – есепті кезеңнен кейінгі айдың жиыр-
масына дейін (қоса алғанда); 

есепті кезеңнің соңында алты (қоса алғанда) – он (қоса алғанда) 
аралығында филиалы бар банктер болып табылатындар – есепті кезеңнен 
кейінгі айдың жиырма бесіне дейін (қоса алғанда); 

есепті кезеңнің соңында он бір (қоса алғанда) – жиырма (қоса алғанда) 
аралығында филиалы бар банктер болып табылатындар – есепті кезеңнен 
кейінгі айдың отызына дейін (қоса алғанда); 

есепті кезеңнің соңында жиырмадан астам филиалы бар банктер бо-
лып табылатындар – есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың бесіне дейін 
(қоса алғанда); 

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
болып табылатындар не «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы – 
есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесіне дейін (қоса алғанда) ұсынады. 

Осы қаулының 2-тармағында көрсетілген, есептілігі есепті кезеңнің 
соңында қолданыстағы не есепті кезеңде қолданыста болған бес жүз 
мыңнан асатын қарыз жəне шартты міндеттемелер шарттарын қамтитын 
ұйымдар осы қаулыға 2, 4, 6, 8-қосымшаларға сəйкес нысандар бойын-
ша есептілікті есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың бесіне дейін (қоса 
алғанда) ұсынады.

4. Осы қаулыға 3, 5, 7-қосымшаларға сəйкес нысандар бой-
ынша қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікте 
көзделген деректер өзгерген немесе алынған кезде есептілік Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне осындай деректер өзгертілген немесе 
алынған күннен бастап күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей электрондық 
түрде ұсынылады.

Осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қарыздар мен шарт-
ты міндеттемелер жөніндегі есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне электрондық түрде есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырма бесіне 
дейін (қоса алғанда) мынадай кезеңділікпен ұсынылады:

1) екінші деңгейдегі банктер, ипотекалық ұйымдар, «Қазақстанның Даму 
Банкі» акционерлік қоғамы – ай сайын;

2) агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің 
уəкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицен-
зиясы бар еншілес ұйымдары – тоқсан сайын.

5. Осы қаулыға 3, 5, 7-қосымшаларға сəйкес нысандар бой-
ынша қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікте 
көзделген деректер өзгерген немесе алынған кезде есептілік Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне осындай деректер өзгертілген немесе 
алынған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей электрондық түрде 
ұсынылады.

Осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қарыздар мен шарт-
ты міндеттемелер жөніндегі есептілік Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне электрондық түрде есепті кезеңнен кейінгі айдың оныншы жұмыс 
күніне дейін (қоса алғанда) мынадай кезеңділікпен ұсынылады:

1) екінші деңгейдегі банктер, ипотекалық ұйымдар, «Қазақстанның Даму 
Банкі» акционерлік қоғамы – ай сайын;

2) уəкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға 
берілген лицензиясы бар агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық 
басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – тоқсан сайын.

6. Осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.

7. Зерттеулер жəне статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап 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 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 8-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

8. 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.

9. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

10. Осы қаулы мыналарды: 
1) 2019 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін жəне 2020 

жылғы 1 қаңтарға дейін қолданыста болатын 4-тармақты; 
2) 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 5-тармақты 

қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

Осы қаулының 2, 3-тармақтары 2019 жылғы 1 шілдеге дейін қол-
данылады.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитеті ___________________________
2019 жылғы 14 қаңтар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 28 желтоқсандағы №313 қаулысына 1-қосымша

Қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілік тізбесі

Қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі есептілікке мыналар 
кіреді: 

1) кредиттік тарих субъектісі туралы есеп;
2) қарыз (шартты міндеттеме) шарты туралы есеп;
3) қамтамасыз ету туралы есеп;
4) қарызға (шартты міндеттемеге) қызмет көрсету туралы есеп.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 28 желтоқсандағы №313 қаулысына 2-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Кредиттік тарих субъектісі туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы 1 «________» жағдай бойынша

Индекс: КР_ОСКИ1
Ұсыну кезеңділігі: 
ай сайын – екінші деңгейдегі банктер, ипотекалық ұйымдар, 

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;
тоқсан сайын – уəкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге 

асыруға берілген лицензиясы бар агроөнеркəсіптік кешен саласындағы 
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары 

Ұсынатындар: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамы, ипотекалық ұйымдар, уəкілетті органның банктік қарыз 
операцияларын жүзеге асыруға берілген лицензиясы бар агроөнеркəсіптік 
кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары 
(бұдан əрі – кредитор)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: 
1) бес жүз мыңнан аспайтын қарыз жəне шартты міндеттемелер шарт-

тарын қамтитын есептілікті:
ай сайын: 
есепті кезеңнің соңында филиалдары жоқ не бестен аспайтын филиалы 

бар екінші деңгейдегі банктер – есепті кезеңнен кейінгі айдың жиырмасы-
на дейін (қоса алғанда);

есепті кезеңнің соңында алты (қоса алғанда) – он (қоса алғанда) 
аралығында филиалы бар екінші деңгейдегі банктер, ипотекалық ұйымдар, 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы – есепті кезеңнен кейінгі 
айдың жиырма бесіне дейін (қоса алғанда);

есепті кезеңнің соңында он бір (қоса алғанда) – жиырма (қоса алғанда) 
филиалы бар екінші деңгейдегі банктер – есепті кезеңнен кейінгі айдың 
отызына дейін (қоса алғанда);

есепті кезеңнің соңында жиырмадан астам филиалы бар екінші 
деңгейдегі банктер – есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың бесіне дейін 
(қоса алғанда);

уəкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға 
берілген лицензиясы бар агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық 

басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары – тоқсан сайын есепті кезеңнен 
кейінгі айдың жиырма бесіне дейін (қоса алғанда);

2) бес жүз мыңнан асатын қарыз жəне шартты міндеттемелер шартта-
рын қамтитын есептілікті – ай сайын (тоқсан сайын) есепті кезеңнен кейінгі 
екінші айдың бесіне дейін (қоса алғанда)

Нысан

1-кесте. Заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер бойынша кредиттік 
тарих субъектісі туралы есеп көрсеткіштерінің тізбесі

№ Көрсеткіштер атауы Мəні 
1 Заңды тұлғаның немесе дара кəсіпкердің атауы
2 Дара кəсіпкер белгісі
3 Ұйымдық-құқықтық нысаны
4 Кредиттік тарих субъектісінің құжаттары:

4.1 сəйкестендіру құжаттарының түрі
4.2 құжаттың нөмірі
5 Кредиттік тарих субъектісінің мекенжайы:

5.1 мекенжайының түрі
5.2 облысы
6 Резиденттік елі
7 Оффшорлық аймақ
8 Кəсіпкерлік субъектісінің санаты
9 Экономикалық қызмет түрі

10 Кредитормен ерекше қатынастармен байланысты 
болу белгілері

11 Есепке алу күні

2-кесте. Жеке тұлғалар бойынша кредиттік тарих субъектісі 
туралы есеп көрсеткіштерінің тізбесі

№ Көрсеткіштер атауы Мəні 
1 Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
2 Кредиттік тарих субъектісінің құжаттары:

2.1 сəйкестендіру құжаттарының түрі
2.2 құжаттың нөмірі
3 Кредиттік тарих субъектісінің мекенжайы:

3.1 мекенжайының түрі
3.2 облысы
4 Резиденттік елі
5 Оффшорлық аймақ
6 Кредитормен ерекше қатынастармен байланысты 

болу белгілері
7 Есепке алу күні

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)

Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы «_____» __________ 

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бо-
йынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Кредиттік тарих субъектісі туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Кредиттік тарих субъектісі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Кредиттік тарих субъектісі 

туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға 
уəкілетті тұлғалар қол қояды. 

4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын күндер мынадай фор-
матта көрсетіледі: «ЖЖЖЖ-АА-КК», «КК.АА.ЖЖЖЖ», мұнда «ЖЖЖЖ» 
- жылы, «АА» - айы, «КК» - күні. 

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын кодтар Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған 
жəне Нысан ұсынылатын қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі 
есептілікті жинауға арналған ақпараттық жүйеде пайдаланылатын 
анықтамалықтардың кодтарына сəйкес көрсетіледі. 

Егер тиісті көрсеткішке Түсіндірмеде өзгеше көрсетілмеген болса, 
барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанның мақсаттары үшін қарыздар мен шартты міндеттемелер 

жөніндегі есептілікті жинауға арналған ақпараттық жүйеде мынадай 
анықтамалықтар пайдаланылады:

Байланысты болу белгілері;
Кəсіпкерлік субъектісінің санаттары;
Оффшорлық аймақтар;
Экономикалық қызмет түрі;
Ұйымдық-құқықтық нысаны; 
Сəйкестендіру құжаттарының түрі; 
Елі;
Облысы.
6. Нысанда Қазақстан Республикасының резиденттері жəне бей-

резиденттері - заңды жəне жеке тұлғалар болып табылатын кредиттік 
тарих субъектілері туралы мəліметтер көрсетіледі. 

Автоматты тəсілмен жасалған керi Репо операциялары бойынша 
кредиттік тарих субъектісі ретінде осы мəмілелер жасалған қор биржа-
сы көрсетіледі. 

Кредитордың принципал рөлінде болу жағдайын қоспағанда, креди-
тордың кредиттік тарих субъектісі ретінде өзін көрсетуіне рұқсат етілмейді.

Белгілі бір көрсеткіш бойынша деректер өзгерген жағдайда, тиісті 
ақпарат өзгеріс болған есепті кезеңде өзектендіруге жатады.

7. 1-кестенің 3, 4.1, 5.2, 6, 7, 8, 9, 10-жолдарында, 2-кестенің 2.1, 3.2, 4, 
5, 6-жолдарында мəндер анықтамалықтардан таңдалады. 

8. 1-кестенің 4, 5, 10-жолдарында, 2-кестенің 2, 3, 6-жолдарында бір 
кредиттік тарих субъектісі бойынша бірнеше өзекті мəндерді бір мезгілде 
көрсетуге рұқсат етіледі.

1-кестенің 2, 3, 6, 7, 8, 9-жолдарында, 2-кестенің 4, 5-жолдарында бір 
кредиттік тарих субъектісіне біреуден аспайтын өзекті мəн сəйкес келеді.

9. 1-кестенің 2-жолында дара кəсіпкерлер бойынша «1» мəні көрсетіледі, 
олай болмаған жағдайда «0» көрсетіледі не көрсеткіші көрсетілмейді.

10. 1-кестенің 3-жолында көрсеткіш Қазақстан Республикасының 
аумағында тіркелген барлық заңды тұлғалар үшін толтыруға міндетті 
болып табылады. 

11. 1-кестенің 4-жолында, 2-кестенің 2-жолында бір кредиттік тарих 
субъектісі бойынша бір түрдегі бірден артық өзекті сəйкестендіру құжатын 
көрсетуге рұқсат етілмейді, сондай-ақ біреуден артық субъект бойынша бір 
нөмірі бар бір түрдегі құжатты көрсетуге рұқсат етілмейді. 

Барлық кредиттік тарих субъектілері бойынша міндетті тəртіппен мы-
надай ақпарат көрсетіледі:

Қазақстан Республикасының резиденттері бойынша – бизнес-сəй-
кестендіру нөмірі (заңды тұлға, бірлескен кəсіпкерлік түріндегі қызметті 
жүзеге асыратын дара кəсіпкер үшін), жеке сəйкестендіру нөмірі (жеке 
тұлға, оның ішінде жеке кəсіпкерлік түріндегі қызметті жүзеге асыратын 
дара кəсіпкер үшін);

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша – баламалы 
сəйкестендіру нөмірі.

Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын, қарыз 
(шартты міндеттеме) шарты 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған 
кредиттік тарих субъектілері бойынша міндетті тəртіппен салық төлеушінің 
тіркеу нөмірі көрсетіледі. 

Кредиттік тарих субъектісінің резиденттік елі өзгерген жағдайда 
сəйкестендіргіштердің тарихи өзара байланысын сақтау мақсатында ол 
бойынша бизнес-сəйкестендіру нөмірімен (жеке сəйкестендіру нөмірімен) 
немесе салық төлеушінің тіркеу нөмірімен қатар баламалы сəйкестендіру 
нөмірі көрсетіледі. 

12. 1-кестенің 5-жолында, 2-кестенің 3-жолында кредиттік тарих 
субъектісінің тіркелген (заңды) жəне (немесе) орналасқан жерінің (нақты) 
мекенжайлары көрсетіледі. 

Бір кредиттік тарих субъектісіне əрбір мекенжай түрі үшін облыстың бір 
өзекті мəні сəйкес келеді.

«Облысы» көрсеткіші Қазақстан Республикасының барлық резиденттері 
үшін толтыруға міндетті болып табылады. 

13. 1-кестенің 10-жолында, 2-кестенің 6-жолында бір кредиттік тарих 
субъектісі бойынша көрсеткіш бойынша көрсеткіштің өзге мəндерімен 
бірмезгілде «Байланысты емес» мəнін пайдалануға рұқсат етілмейді.

14. 1-кестенің 11-жолы, 2-кестенің 7-жолы кредиттік тарих субъектісі 
туралы мəліметтер есепке алынған күнді көрсетуге арналған.

15. Қосымша түсіндірмелер
Нысан мақсатында баламалы сəйкестендіру нөмірі Қазақстан 

Республикасының бейрезиденті болып табылатын кредиттік тарих 
субъектісін сəйкестендіргіштердің бірі ретінде болады.

Заңды тұлғалар үшін баламалы сəйкестендіру нөмірі XXYY0ЖЖААККF 
форматындағы 12 таңбалы нөмірді білдіреді, мұнда: 

XX – латын əліпбиінің екі бас əрпі түріндегі елдердің екі таңбалы код-
тарына сəйкес резиденттік; 

YY – түпнұсқа əліпбидің екі бас əрпі түріндегі заңды тұлғаның атауы; 
ЖЖААКК – 6 цифр түріндегі заңды тұлғаның заңды тіркелу күні (мұнда 

«ЖЖ» - жылы, «АА» - айы, «КК» - күні); 
F – бір цифр түріндегі 0 – 9 аралығындағы бос мəн. 
Жеке тұлғалар үшін баламалы сəйкестендіру нөмірі XXYYЖЖААККFF 

форматындағы 12 таңбалы нөмірді білдіреді, мұнда: 
XX – латын əліпбиінің екі бас əрпі түріндегі елдердің екі таңбалы код-

тарына сəйкес резиденттік; 
YY – түпнұсқа əліпбидің екі бас əрпі түріндегі жеке тұлғаның аты мен тегі; 
ЖЖААКК – 6 цифр түріндегі жеке тұлғаның туған күні (мұнда «ЖЖ» - 

жылы, «АА» - айы, «КК» - күні); 
FF – 2 цифр түріндегі 00 – 99 аралығындағы бос мəн.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 313 қаулысына 3-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Кредиттік тарих субъектісі туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Индекс: КР_ОСКИ1
Ұсыну кезеңділігі:
кредиттік тарих субъектісі туралы деректердің өзгеруіне немесе алы-

нуына қарай
Ұсынатындар: екінші деңгейдегі банктер, «Қазақстанның Даму Банкі» 

акционерлік қоғамы, ипотекалық ұйымдар, уəкілетті органның банктік қарыз 
операцияларын жүзеге асыруға берілген лицензиясы бар агроөнеркəсіптік 

кешен саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары 
(бұдан əрі – кредитор)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: 
2020 жылғы 1 қаңтарға дейін: кредиттік тарих субъектісі туралы де-

ректер өзгертілген немесе алынған күннен бастап күнтізбелік жиырма 
күннен кешіктірмей;

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап: кредиттік тарих субъектісі туралы 
деректер өзгертілген немесе алынған күннен бастап он жұмыс күнінен 
кешіктірмей

Нысан

1-кесте. Заңды тұлғалар жəне бірлескен кəсіпкерлік түріндегі 
қызметті жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер бойынша кредиттік 

тарих субъектісі туралы есеп көрсеткіштерінің тізбесі
№ Көрсеткіштер атауы Мəні 
1 Заңды тұлғаның немесе бірлескен кəсіпкерлік түріндегі 

қызметті жүзеге асыратын дара кəсіпкердің атауы
2 Дара кəсіпкер белгісі
3 Ұйымдық-құқықтық нысаны
4 Меншік нысаны
5 Кредиттік тарих субъектісінің құжаттары:

5.1 сəйкестендіру құжаттарының түрі
5.2 құжаттың нөмірі
6 Кредиттік тарих субъектісінің мекенжайы:

6.1 мекенжайының түрі
6.2 елі
6.3 облысы
7 Резиденттік белгісі
8 Оффшорлық аймақ
9 Кəсіпкерлік субъектісінің санаты

10 Экономикалық қызмет түрі
11 Кредитормен ерекше қатынастармен байланысты 

болу белгілері
12 Компаниялар тобына тиесілілік
13 Есепке алу күні

2-кесте. Жеке кəсіпкерлік түріндегі қызметті жүзеге асыратын дара 
кəсіпкерлерді қоса алғанда, жеке тұлғалар бойынша кредиттік 

тарих субъектісі туралы есеп көрсеткіштерінің тізбесі
№ Көрсеткіштер атауы Мəні 
1 Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
2 Туған күні
3 Жынысы 
4 Кредиттік тарих субъектісінің құжаттары:

4.1 сəйкестендіру құжаттарының түрі
4.2 құжаттың нөмірі
5 Кредиттік тарих субъектісінің мекенжайы:

5.1 мекенжайының түрі
5.2 елі
5.3 облысы
6 Резиденттік белгісі
7 Оффшорлық аймақ
8 Кəсіпкерлік субъектісінің санаты
9 Экономикалық қызмет түрі

10 Кредитормен ерекше қатынастармен байланысты 
болу белгілері

11 Есепке алу күні

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)

Есепке қол қойылған күн 20 ___ жылғы «_____» __________ 

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бой-
ынша түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Кредиттік тарих субъектісі туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме

Кредиттік тарих субъектісі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Кредиттік тарих субъектісі 

туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған 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. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға 
уəкілетті тұлғалар қол қояды. 

4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын күндер мынадай фор-
матта көрсетіледі: «ЖЖЖЖ-АА-КК», «КК.АА.ЖЖЖЖ», мұнда «ЖЖЖЖ» 
- жылы, «АА» - айы, «КК» - күні. 

Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын кодтар Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған 
жəне Нысан ұсынылатын қарыздар мен шартты міндеттемелер жөніндегі 
есептілікті жинауға арналған ақпараттық жүйеде пайдаланылатын 
анықтамалықтардың кодтарына сəйкес көрсетіледі. 

Егер тиісті көрсеткішке Түсіндірмеде өзгеше көрсетілмеген болса, 
барлық көрсеткіштер толтырылуы міндетті болып табылады.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанның мақсаттары үшін қарыздар мен шартты міндеттемелер 

жөніндегі есептілікті жинауға арналған ақпараттық жүйеде мынадай 
анықтамалықтар пайдаланылады:

Байланысты болу белгілері;
Кəсіпкерлік субъектісінің санаттары;
Оффшорлық аймақтар;
Экономикалық қызмет түрі;
Компаниялар топтары;
Ұйымдық-құқықтық нысаны; 
Меншік нысаны; 
Сəйкестендіру құжаттарының түрі; 
Елі;
Облысы;
Жынысы. 
6. Нысанда Қазақстан Республикасының резиденттері жəне бей-

резиденттері - заңды жəне жеке тұлғалар болып табылатын кредиттік 
тарих субъектілері туралы мəліметтер көрсетіледі.

Автоматты тəсілмен жасалған керi Репо операциялары бойынша 
кредиттік тарих субъектісі ретінде осы мəмілелер жасалған қор биржа-
сы көрсетіледі.

Кредитордың принципал рөлінде болу жағдайын қоспағанда, 
кредитордың кредиттік тарих субъектісі ретінде өзін көрсетуіне рұқсат 
етілмейді.

Белгілі бір көрсеткіш бойынша деректер өзгерген жағдайда, тиісті 
ақпарат өзгеріс болған есепті кезеңде өзектендіруге жатады.

7. 1-кестенің 3, 4, 5.1, 6.2, 6.3, 8, 9, 10, 11, 12-жолдарында, 2-кестенің 
3, 4.1, 5.2, 5.3, 7, 8, 9, 10-жолдарында мəндер анықтамалықтардан 
таңдалады. 

8. 1-кестенің 5, 6, 11, 12-жолдарында, 2-кестенің 4, 5, 10-жолдарында бір 
кредиттік тарих субъектісі бойынша бірнеше өзекті мəндерді бір мезгілде 
көрсетуге рұқсат етіледі.

1-кестенің 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10-жолдарында, 2-кестенің 2, 3, 6, 7, 8, 9-жол-
дарында бір кредиттік тарих субъектісіне біреуден аспайтын өзекті мəн 
сəйкес келеді.

9. 1-кестенің 2-жолында егер кредиттік тарих субъектісі бірлескен 
кəсіпкерлік түріндегі дара кəсіпкерлікті жүзеге асыратын дара кəсіпкер 
болса «1» мəні көрсетіледі, олай болмаған жағдайда «0» көрсетіледі не 
көрсеткіш көрсетілмейді.

10. 2-кестенің 2, 3-жолдарында көрсеткіштер Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері болып табылатын барлық кредиттік тарих субъектілері 
үшін толтыруға міндетті болып табылады. 

11. 1-кестенің 3-жолында көрсеткіш Қазақстан Республикасының 
аумағында тіркелген барлық кредиттік тарих субъектілері үшін толтыруға 
міндетті болып табылады. 

12. 1-кестенің 4-жолында көрсеткіш заңды тұлғалар болып табыла-
тын барлық кредиттік тарих субъектілері үшін толтыруға міндетті болып 
табылады. 

13. 1-кестенің 5-жолында, 2-кестенің 4-жолында бір кредиттік тарих 
субъектісі бойынша бір түрдегі бірден артық өзекті сəйкестендіру құжатын 
көрсетуге рұқсат етілмейді, сондай-ақ біреуден артық субъект бойынша бір 
нөмірі бар бір түрдегі құжатты көрсетуге рұқсат етілмейді. 

Егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті - заңды тұлғаның 
анықтамалықта белгіленгеннен ерекшеленетін құжат болса, онда 
сəйкестендіру құжатының деректерімен қатар «Өзге құжат» жолында 
міндетті тəртіппен құжаттың атауы көрсетіледі. 

Барлық кредиттік тарих субъектілері бойынша міндетті тəртіппен мы-
надай ақпарат көрсетіледі:

Қазақстан Республикасының резиденттері бойынша – бизнес-
сəйкестендіру нөмірі (заңды тұлға, бірлескен кəсіпкерлік түріндегі қызметті 
жүзеге асыратын дара кəсіпкер үшін), жеке сəйкестендіру нөмірі (жеке 
тұлға, оның ішінде жеке кəсіпкерлік түріндегі қызметті жүзеге асыратын 
дара кəсіпкер үшін);

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері бойынша – баламалы 
сəйкестендіру нөмірі.

Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын, қарыз 
(шартты міндеттеме) шарты 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған 
кредиттік тарих субъектілері бойынша міндетті тəртіппен салық төлеушінің 
тіркеу нөмірі көрсетіледі. 

Кредиттік тарих субъектісінің резиденттік белгісі өзгерген жағдайда 
сəйкестендіргіштердің тарихи өзара байланысын сақтау мақсатында ол 
бойынша бизнес-сəйкестендіру нөмірімен (жеке сəйкестендіру нөмірімен) 
немесе салық төлеушінің тіркеу нөмірімен қатар баламалы сəйкестендіру 
нөмірі көрсетіледі. 

14. 1-кестенің 6-жолында, 2-кестенің 5-жолында кредиттік тарих 
субъектісінің тіркелген (заңды) жəне (немесе) орналасқан жерінің (нақты) 
мекенжайлары көрсетіледі. 

Тіркелген мекенжайының «Елі» көрсеткіші кредиттік тарих субъектісінің 
резиденттік белгісіне сəйкес анықталады. 

Бір кредиттік тарих субъектісіне əрбір мекенжай түрі үшін елдің, 
облыстың бір өзекті мəні сəйкес келеді.

«Облысы» көрсеткіштері Қазақстан Республикасының резиденттері 
болып табылатын барлық кредиттік тарих субъектілері үшін толтыруға 
міндетті болып табылады. 

15. 1-кестенің 7-жолында, 2-кестенің 6-жолында Қазақстан Республика-
сының резиденті болып табылатын кредиттік тарих субъектісі бойынша 
«1», Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылатын кредиттік 
тарих субъектісі бойынша «2» мəні көрсетіледі.

(Жалғасы бар) 


