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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 10 қыркүйек

№151 Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілеріне қаржы
нарығын реттеу мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқық тық актілерін
жетілдіру мақсатында Қазақстан Рес пуб ликасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының қаржы
нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан əрі – Тізбе)
бекітілсін.
2. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;
3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде
Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) тармақшасында
жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз
қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн
ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.
5. Осы қаулы, Тізбенің 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа
енгізілетін 5-тармағының үшінші, төртінші жəне алтыншы абзацтарын,
9-тармағының тоғызыншы – жиырма сегізінші, отыз алтыншы – бір
жүз бірінші, бір жүз оныншы – бір жүз жиырма алтыншы, бір жүз отыз
төртінші, бір жүз отыз сегізінші – бір жүз тоқсаныншы абзацтарын жəне
18-тармағын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті
2019 жылғы «___» _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 10 қыркүйектегі № 151 қаулысына қосымша
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесі
1. «Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар нарығында
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдары базалық активтерінің
тізбесін жəне оларды сатып алу тəртібін, сондай-ақ қайталама нарықта
мемлекеттік бағалы қағаздармен жəне мемлекеттік емес бағалы
қағаздармен, ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында туынды
қаржы құралдарымен мəмілелер жасау жағдайларын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 16 шілдедегі
№ 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 4892 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2-1. Екінші деңгейдегі банктер жүргізуін орталық депозитарий жүзеге
асыратын ұйымдастырылмаған нарықта жасалған туынды қаржы
құралдарымен мəмілелер тізіліміне (бұдан əрі - тізілім) енгізу үшін
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17920
болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қарашадағы № 307 қаулысымен бекітілген Орталық
депозитарий қызметін жүзеге асыру қағидаларының жəне орталық
депозитарийдің ішкі құжаттарының талаптарына сəйкес есепті аптадан
кейінгі аптаның бірінші жұмыс күні Нұр-Сұлтан қаласының уақытымен
сағат 14-00-ден кешіктірмей орталық депозитарийге ақпарат береді.
Ақпарат ақпаратты беру күнінде қолданыста болған, ұйымдастырылған
жəне ұйымдастырылмаған нарықтарда жасалған туынды қаржы
құралдарымен барлық мəмілелер, сондай-ақ есепті кезеңде жасалған
жəне орындалған мəмілелер бойынша беріледі.»;
3-1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарымен
мəмілелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік
кепілдігі бар бағалы қағаздармен жасалатын мəмілелер жасау;».
2. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына, ерікті жинақтаушы
зейнетақы қорына шектеулі ықпал ету шараларын қолдану қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 26 шілдедегі № 182 қаулысына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8696 болып тіркелген, 2013
жылғы 2 қазанда «Заң газеті» газетінде № 148 (2349) жарияланған)
мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына шектеулі ықпал ету
шараларын қолдану қағидаларында:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Уəкілетті орган бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының атына анықталған бұзушылықтарды
белгіленген мерзімде жəне (немесе) себептерді, сондай-ақ оларды
жасауға ықпал еткен жағдайларды жоюға бағытталған орындауға
міндетті түзету шараларын қабылдау туралы жəне (немесе) анықталған
бұзушылықтарды жəне (немесе) себептерді, сондай-ақ оларды
жасауға ықпал еткен жағдайларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын белгіленген мерзімде ұсыну қажеттілігіне, бұзушылықтардың сипаттамасын, олардың туындауына əкеп соққан себептерді көрсете
отырып, жазбаша нұсқама, іс-шаралар тізбесін, оларды жүзеге асыру
мерзімдерін, сондай-ақ түзету шараларын қабылдауға жауапты лауазымды адамдарды анықтайды.».
2. «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті,
инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 214
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 8796 болып тіркелген, 2013 жылғы 8 желтоқсанда «Заң
газеті» газетінде № 183 (2384) жарияланған) мынадай өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаз дар нарығында

брокерлік жəне дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тəуекелдерді
басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тəуекелдерді басқару жүйесі Қағидалардың 11-тармағы 3)
тармақшасының сегізінші, тоғызыншы жəне оныншы абзацтарында,
15-тармағының 9) жəне 10) тармақшаларында, 28-тармағының екінші
бөлігінің бесінші, алтыншы жəне жетінші абзацтарында, 29 жəне
30-тармақтарында, 68-тармағының 2), 8), 9) тармақшаларында, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79 жəне 80-тармақтарында белгіленген талаптарға
сəйкес келмейтін брокер жəне (немесе) дилер немесе брокер жəне
(немесе) дилер болып табылатын Басқарушы жасаған брокерлік
қызмет көрсету шартының талаптарында, осы брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын
Басқарушының банктік жəне (немесе) жеке шотында клиенттік тапсырыста көрсетілген ақша жəне (немесе) бағалы қағаздар көлемінен кем
емес мөлшерде клиентте ақша жəне (немесе) бағалы қағаздар болған
кезде ғана клиенттік тапсырысты орындауға қабылдайтынын білдіреді.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген брокерлік қызмет
көрсету шартының талаптары сақталған жағдайда, брокер жəне
(немесе) дилер немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын
Басқарушы қағидаларда белгіленген бір клиентке тəуекелдерді жабу
коэффициентінің мəндерін жəне тəуекелдерін есептеуді жүзеге
асырмайды.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе)
дилер болып табылатын Басқарушының қызметі ұшыраған тəуекелдер
бойынша стресс-тестинг Басқарушының жəне Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті активтері жəне
инвестициялық басқаруға қабылданған клиенттердің активтері бойынша кемінде жарты жылда бір рет есептеледі.
Брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе)
дилер болып табылатын Басқарушының қызметі ұшыраған тəуекелдер
бойынша стресс-тестинг нəтижелері Басқарушының жəне Басқарушы
болып табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің ішкі құжаттарына
сəйкес ресімделеді жəне мынадай ақпаратты қамтиды:
стресс-тест сценарийінің сипаттамасы;
таңдалған стресс-тест сценарийін негіздеу;
стресс-тестинг нəтижелері бойынша ұсыныстар.»;
9 тармақ алып тасталсын;
9-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9-1. Басқарушы, Басқарушы болып табылатын брокер жəне (немесе) дилер Қағидалардың 8-тармағында жазылған ақпаратты қағаз
тасымалдағышта жəне (немесе) деректердің конфиденциалдылығын
жəне түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін электрондық құжат нысанында резервтеуді жəне сақтауды қамтамасыз етеді.»;
37-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Инвестициялық қорлардың инвестициялық дек ларациясына
қойылатын талаптар «Инвестициялық жəне венчурлік қорлар туралы»
2004 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында
белгіленген.»;
40-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Клиенттердің басқаруға қабылданған активтерін, оның ішінде
зейнетақы активтерін, инвестициялық қорлардың активтерін жəне
(немесе) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын
брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті активтерін тиімді басқаруды
қамтамасыз ету мақсатында Басқарушының немесе Басқарушы болып
табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің жауапты бөлімшесі:»;
41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«41. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің жауапты бөлімшесі Қағидалардың
40-тармағында көрсетілген талдамалық зерттеулер негізінде аталған
ұсынымдарды беруге негіз болған факторлардың толық тізбесі
қамтылатын ұсынымдарды əзірлейді.»;
42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«42. Ұсынымдар:
1) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің
жəне (немесе) дилердің корпоративтік стратегиясын, инвестициялық
декларациясын жəне меншікті активтерін инвестициялау саясатын
əзірлеу, сондай-ақ көрсетілген құжаттарға өзгерістер мен толықтырулар
енгізу;
2) инвестициялау лимиттерін айқындау жəне қайта қарау;
3) клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтері
жəне (немесе) Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті активтері есебінен
мəмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау;
4) берілген алгоритм (алгоритмдік трейдинг) бойынша қаржы құралдары бойынша мəмілелер жасасуға өтінімдерді орналастырудың
жəне басқарудың автоматтандырылған жүйесін пайдалана отырып,
клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін жəне
(немесе) брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының, Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті
активтерін инвестициялау туралы шешімдер қабылдау кезінде беріледі.
Осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген ұсыным қаржы
құралдарымен бір, сол сияқты бірнеше мəмілелер жасауға қатысты
инвестициялық шешімдер қабылдау үшін əзірленеді.»;
43-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) мыналар туралы ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен
шектелмей, ұсынымдарды беру үшін пайдаланылған ақпаратты талдау
нəтижелері:
жасалатын мəміленің Басқарушының немесе Басқарушы болып
табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің басқаруға қабылданған
активтері жəне (немесе) меншікті активтері бойынша кірістердің
болжамды өзгеруіне əсері;
осы қаржы құралын (қаржы құралдарын) сатып алуға байланысты
тəуекелдер;
жасалатын мəміленің уəкілетті орган белгілеген пруденциалдық
нормативтер мəндерінің өзгеруіне əсері;»;
43-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) аталған қаржы құралының (қаржы құралдарының) түрін, көлемін, бағалар диапазоны, кірістілік деңгейін жəне басқа да сипаттамаларын (талаптарын) көрсете отырып, қаржы құралының (қаржы
құралдарының) сипаттамасы;»;
мынадай мазмұндағы 43-1 тармақпен толықтырылсын:
«43-1. Алгоритмдік трейдингті пайдалана отырып, клиенттердің
инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін жəне (немесе)
брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының, Басқарушы болып
табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті активтерін инвестициялау жөніндегі ұсынымда мынадай мəліметтер қамтылады:
1) берілген күні жəне оның нөмірі;
2) активтеріне қатысты алгоритмдік трейдингті қолдану болжанатын
клиент туралы мəліметтер не ұсынымның меншікті активтеріне қатысты
жасалғанын көрсету;
3) қолдануға ұсынылатын алгоритмдік стратегияның атауы;
4) инвестициялау үшін ұсынылатын сома;
5) қаржы құралдарының тізбесі (қажет болған жағдайда);
6) алгоритмдік стратегияның ұсынылатын қолданылу мерзімі;
7) осы алгоритмдік стратегияны қолданудан күтілетін кірістілік
мөлшері;
8) инвестициялау үшін ұсынылатын сомадан ең жоғары жол берілетін
шығын мөлшері;
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9) ұсыным жасаған адамдардың атқаратын лауазымдары, қойылған
қолдары.
Алгоритмдік стратегияны (алгоритмдік стратегияларды) брокердің
жəне (немесе) дилердің, Басқарушының, Басқарушы болып табылатын
брокердің жəне (немесе) дилердің инвестициялық комитеті бекітеді.
Алгоритмдік стратегия талаптары бар құжат мыналарды қамтиды,
бірақ олармен шектелмейді:
1) алгоритмдік стратегияның толық сипаттамасы;
2) осы алгоритмдік стратегия шеңберінде пайдаланылатын қаржы
құралдарының тізбесі;
3) тарихи қаржылық деректерді пайдалана отырып, осы алгоритмдік
стратегияның тиімділігін тексеру (тестілеу) нəтижелері;
4) алгоритмдік трейдингті қолдана отырып инвестициялауға байланысты негізгі тəуекелдер туралы ақпарат;
5) осы алгоритмдік стратегияны қолдану кезінде туындайтын
қосымша шығыстар мен комиссиялар туралы мəліметтер.»;
53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«53. Хаттамаға инвестициялық комитеттің отырысқа қатысқан барлық
мүшелері қол қояды жəне қағаз тасымалдағышта жəне (немесе)
мəліметтердің конфиденциалдылығын жəне түзетілмеуін қамтамасыз
ету кезінде инвестициялық комитеттің отырысқа қатысқан мүшелерінің
электрондық цифрлық қолдарымен расталған электрондық құжат
ныса нында инвестициялық комитет қабылдаған инвес тициялық
шешімдермен бірге бес жыл бойы сақталады.»;
55-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) ол бойынша мəміле жасалуы тиіс қаржы құралын (қаржы
құралдарының) сəйкестендіргіш;»;
мынадай мазмұндағы 56-1 тармақпен толықтырылсын:
«56-1. Алгоритмдік трейдингті пайдалана отырып, клиенттердің
инвестициялық басқаруға қабылданған активтерін жəне (немесе)
брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының, Басқарушы болып табылатын брокердің жəне (немесе) дилердің меншікті активтерін
инвестициялау бойынша инвестициялық шешім 1), 2), 10), 11) 12)
Қағидалардың 55-тармағына сəйкес:
1) қолданылатын алгоритмдік стратегияның атауы;
2) алгоритмдік стратегияны қолдана отырып инвестициялауға жататын сома;
3) қаржы құралдарының түрлері (қажет болған жағдайда);
4) алгоритмдік стратегияның қолданылу мерзімі;
5) осы алгоритмдік стратегияны қолданудан күтілетін табыстылық;
6) инвестициялау үшін айқындалған сомадан ең жоғары жол берілетін
шығын мөлшері.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген инвестициялық
шешім шеңберінде мəмілелер жасау үшін жекелеген инвестициялық
шешімдер қабылдау талап етілмейді.»;
73-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«73. Брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының тəуекелдерді басқаруды
жүзеге асыратын бөлімшесі сауда күні ішінде мынадай:
1) бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында
бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) клиенттік тапсырысты орындау;
2) сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіне бағалы
қағаздарды сатып алуға (сатуға) өтінім беру;
3) клиенттің банктік шотынан ақшаны есептен шығаруға бұйрық
қабылдау;
4) клиенттің банктік шотына ақша аудару;
5) бағалы қағаздарды номиналды ұстауға (ұстау дан) енгізуге
(шығаруға) бұйрық қабылдау;
6) тікелей жəне кері репо операцияларын ашу;
7) Қазақстан Республикасының резидент ұйымы шет мемлекеттің
аумағында, Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сəйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда
жүйесінде шығарған облигацияларды сатуға клиенттік тапсырысты
орындау операцияларын жүзеге асыру шамасына қарай бір клиентке тəуекелдерді жəне тəуекелдерді жабу коэффициентінің мəндерін
есептеуді жүзеге асырады.»;
75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«75. Тəуекелдерді жабу коэффициентінің мəні брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын
Басқарушы қаражатының мəмілелер жасау нəтижесінде туындаған
шартты жəне ықтимал міндеттемелерді жабу үшін жеткіліктілігін сипаттайды жəне бірден кем болмайды.
Тəуекелдерді жабу коэффициентінің мəні (бұдан əрі - ТЖК) мынадай
формула бойынша есептеледі:
ТЖК = МК/(Кт+От), мұнда:
1) МК - брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының, мыналарды:
брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын жəне 38 «Материалдық емес активтер» Халықаралық Қаржылық есептілік стандартына сəйкес
келетін Басқарушының негізгі қызметінің мақсаты үшін сатып
алынған лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда,
материалдық емес активтерді;
брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе)
дилер болып табылатын Басқарушының, мына:
AIX (Astana International Exchange);
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
HSI (Hang Seng Index);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index );
RTSI (Russian Trade System Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index);
2) Кт - төлем қабілетсіздігінің тəуекелі, ол:
брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе)
дилер болып табылатын Басқарушының жəне оның клиенттерінің
атынан сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіне берілген
бағалы қағаздарды сатып алуға жəне сатуға белсенді өтінімдер;
бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер
болып табылатын Басқарушының жəне оның клиенттерінің атынан
берілген бағалы қағаздарды сатып алуға жəне сатуға белсенді өтінімдер;
бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер
болып табылатын Басқарушының жəне оның клиенттерінің атынан
бағалы қағаздармен жасалған, есептелмеген мəмілелер;
ашық репо операциялары көлемінің сомасы ретінде есептеледі
(теңгемен), ол:
тікелей репоның ашық операциялары бойынша қамтамасыз ету
болып табылатын дисконтты ескергендегі бағалы қағаздардың
(Жалғасы 18-бетте)
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нарықтық құны мен тікелей репоның көрсетілген операцияларын ашу
нəтижесінде тартылған ақша сомасының арасындағы айырмашылық;
кері репо операцияларын ашу нəтижесінде орналастырылған ақша
сомасы мен осы репо операциялары бойынша қамтамасыз ету болып
табылатын дисконтты ескергендегі бағалы қағаздардың нарықтық құны
арасындағы айырмашылық сомасы ретінде есептеледі;
мыналарды шегергенде:
брокердің жəне (немесе) дилердің не брокер жəне (немесе) дилер
болып табылатын Басқарушының банк шотындағы, олардың атынан
осы тармақшаның екінші жəне үшінші абзацтарында көрсетілген
сатып алуға арналған өтінімдер берілген клиенттердің ақшасын (осы
клиенттердің атынан берілген өтінімдер көлемінің сомасы шегінде);
брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе)
дилер болып табылатын Басқарушының банк шотындағы ақшасын
(брокер жəне (немесе) дилер немесе брокер жəне (немесе) дилер
болып табылатын Басқарушы өз атынан берген, осы тармақшаның
екінші жəне үшінші абзацтарында көрсетілген сатып алуға арналған
өтінімдер көлемінің сомасы шегінде);
олардың атынан брокер жəне (немесе) дилер не брокер жəне
(немесе) дилер болып табылатын Басқарушы осы тармақшаның
екінші жəне үшінші абзацтарында көрсетілген сатып алуға арналған
өтінімдерді берген клиенттердің кастодианның банк шотындағы
ақшасын (осы клиенттердің атынан берілген өтінімдер көлемінің
сомасы шегінде);
олардың атынан осы тармақшаның екінші жəне үшінші абзацтарында
көрсетілген сатып алуға арналған өтінімдер берілген брокердің
жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып
табылатын Басқарушының номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде
ашылған клиенттердің жеке шоттарындағы (қосалқы шоттарындағы)
жəне осы өтінімдердің мəні болып табылатын бағалы қағаздарды (осы
клиенттердің атынан берілген өтінімдер көлемінің сомасы шегінде);
брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе)
дилер болып табылатын Басқарушының өзінің жеке шотындағы
бағалы қағаздарын (брокер жəне (немесе) дилер немесе брокер жəне
(немесе) дилер болып табылатын Басқарушы өз атынан берген, осы
тармақшаның екінші жəне үшінші абзацтарында көрсетілген сатып
алуға арналған өтінімдер көлемінің сомасы шегінде);
брокер жəне (немесе) дилер немесе брокер жəне (немесе) дилер
болып табылатын Басқарушы клиенттерінің кастодианның номиналды
ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған жеке шоттарындағы (қосалқы
шоттарындағы) жəне осы өтінімдердің мəні болып табылатын бағалы
қағаздарын (осы клиенттердің атынан берілген өтінімдер көлемінің
сомасы шегінде);
3) От - брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының ұйымдастырылған жəне
бағалы қағаздардың халықаралық (шетелдік) нарықтарында бағалы
қағаздармен сауда-саттығының жылдық көлемінің орташа шамасының,
соңғы өткен үш жылда 0,0015-ке тең операциялық тəуекелдің жəне
0,035-ке тең есептік коэфициенттің қосындысы ретінде есептелетін
операциялық тəуекел.
Брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе)
дилер болып табылатын Басқарушының ұйымдастырылған жəне
халықаралық (шетелдік) нарықтардағы бағалы қағаздармен саудасаттығының жылдық көлеміне бағалы қағаздардың қайталама
нарығында жасалған мəмілелер енгізіледі.
«Автоматты тəсілмен» жасалған репо операцияларын жабу
мəмілелері брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне
(немесе) дилер болып табылатын Басқарушының ұйымдастырылған
жəне халықаралық (шетелдік) нарықтардағы бағалы қағаздармен
сауда-саттығының жылдық көлемінің есебіне енгізілмейді.
Олар бойынша есеп айырысулар олар жасалған күннен кейін жүзеге
асырылатын, күнтізбелік жылдың соңына дейін жасалған бағалы
қағаздарды сатып алу жəне сату жөніндегі мəмілелер брокердің жəне
(немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының мəміле жасалған күн бойынша ұйымдастырылған
жəне халықаралық (шетелдік) нарықтардағы бағалы қағаздармен
сауда-саттығының жылдық көлемін есептеу кезінде ескеріледі.
Жаңадан құрылған брокер жəне (немесе) дилер немесе брокер
жəне (немесе) дилер болып табылатын Басқарушы үшін операциялық
тəуекел қаржы жылының аяқталуы бойынша есептеледі жəне саудасаттықты ұйымдастырушының сауда жүйесіндегі сауда-саттықтың
жылдық көлемінің орташа шамасы өткен жылдар санына қарай
есептеледі.»;
88-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«88. Брокер жəне (немесе) дилер немесе Басқарушы бөлімшелерінің,
филиалдары мен өкілдіктерінің қызметін тексеруді ішкі аудит қызметі
брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органы
(қадағалау кеңесі) бекітетін тексерулер жоспарына сəйкес жүзеге
асырады.
Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің жəне
(немесе) дилердің инвестициялық комитетінің қызметін тексеруді ішкі
аудит қызметі жылына кемінде бір рет кезеңділікпен жүзеге асырады.»;
94-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«94. Брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының басқару
органы (қадағалау кеңесі) өз функцияларын жүзеге асыру үшін жауапты
бөлімшелерден мынадай құжаттаманы:
өткен есепті кезеңнің сол кезеңімен жəне қызметтің жоспарланған
көрсеткіштерімен салыстырғандағы брокердің жəне (немесе) дилердің,
Басқарушының қаржылық-шаруашылық қызметінің ағымдағы
нəтижелері туралы есептерді - тоқсан сайынғы негізде;
орын алған кемшіліктер туралы тұжырымдар жəне брокердің жəне
(немесе) дилердің, Басқарушының қызметін жақсарту бойынша
ұсынымдар қамтылатын тексерулер нəтижелері бойынша есептерді
- есептердің дайындалуына қарай;
ішкі аудит қызметінің брокердің жəне (немесе) дилердің,
Басқарушының қызметін жақсарту бойынша ұсынымдарының
орындалуына бақылау жасау нəтижелері туралы есепті - тоқсан
сайынғы негізде алады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттама брокердің
жəне (немесе) дилердің, Басқарушының басқару органының (қадағалау
кеңесінің) отырысында қаралады немесе оның мүшелеріне брокердің
жəне (немесе) дилердің, Басқарушының бірінші басшысының
немесе оның орнындағы адамның қолымен расталған ілеспе хатпен
жіберіледі.»;
95-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«95. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің
жəне (немесе) дилердің басқару органы өз функцияларын жүзеге асыру
үшін Қағидалардың 94-тармағында көрсетілген құжаттамаға қосымша
жауапты бөлімшелерден мынадай құжаттаманы алады:
1) стресс-тестингтер мен бэк-тестингтердің нəтижелері – кемінде
жарты жылда бір рет;
2) клиенттердің инвестициялық басқаруға берілген активтерін жəне
(немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқару нəтижелері туралы есеп - тоқсан сайынғы негізде;
3) қабылданған инвестициялық шешімдер туралы есеп - кемінде
жарты жылда бір рет.»;
98-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«98. Басқарушының немесе Басқарушы болып табылатын брокердің
жəне (немесе) дилердің инвестициялық комитеті өз функцияларын
жүзеге асыру үшін жауапты бөлімшелерден:

қалыптасып отырған геосаяси жағдайларға, инвестициялау валютасына жəне экономика секторына қарай инвестициялау нарықтарының
тартымдылық дəрежесі бойынша макроэкономикалық талдауды - жарты жылдықта кем дегенде бір рет;
эмитенттердің қаржылық жай-күйін талдауды қоса алғанда,
эмитенттерді жəне олар шығарған (ұсынған) қаржы құралдарын талдау, эмитенттің қаржы құралдарының құнына немесе олардың өз
міндеттемелерін орындау қабілетіне əсер ететін ақпараттың пайда болуы туралы есептер, сондай-ақ осы эмитенттердің қаржы құралдарына
инвестициялауға байланысты тəуекелдер- кемінде бір тоқсанда бір рет;
портфельдің құрылымы, кірістіліктің өзгеру динамикасы туралы
мəліметтерді қамтитын инвестициялық портфельді талдау, шығынды
позицияларды жəне портфельдің құрылымын оңтайландыру жөніндегі
ұсыныстарды талдауды – кемінде бір тоқсанда бір рет;
инвестициялық басқаруға қабылдану болжанып отырған активтер
мөлшерінің, сондай-ақ оларды орындау мерзімдері бойынша басқаруға
қабылданған инвестициялық портфель (портфельдер) міндеттемелері
құрылымының болжамы (ақшаның жəне (немесе) инвестициялық
басқаруға берілген активтердің сомасы туралы ақпарат қамтылатын
клиенттердің, оның ішінде инвестициялық қор пайшыларының,
акционерлерінің құрылымын талдау негізінде) қамтылатын талдауды
- кемінде бір тоқсанда бір рет;
міндеттемелерді белгіленген мерзімдер ішінде өтеу үшін қажетті
өтімді активтерді жұмылдыру қабілетінің өзгеруін ескере отырып,
гэп-позициялар лимиттерінің сақталуын шолу, оның ішінде шетел валютасындағы міндеттемелерді өтеу үшін қажетті шетел
валютасындағы өтімді активтерді қалыптастыру қабілетінің мониторингі
кіретін ақша ағынын (өтімділікті) басқару жөніндегі ақпаратты - күн
сайынғы негізде;
қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз
ақпарат табылғаны туралы есепті – табылуына қарай;
қаржы құралдарымен операциялар бойынша мынадай лимиттерді
белгілеу (қайта қарау) бойынша ұсынымдар мен қорытындыларды:
бір эмитенттің қаржы құралдарына инвестициялау көлемі бойынша, сондай-ақ осы эмитенттің қаржы құралдарына инвестициялаумен байланысты тəуекелдерді жəне осы тəуекелдердің уəкілетті
органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген пруденциалдық
нормативтердің мəніне инвестициялық комитет бекіткен қаржы
құралдарымен операцияларды жасауға арналған лимиттер, сондайақ уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген
лимиттер шегінде ықпалын көрсете отырып, осы эмитенттің қаржы
құралдарының түрлері бойынша лимиттерді - тоқсанына кем дегенде бір рет;
«stop - loss» жəне «take - profit» лимиттерін – кемінде бір тоқсанда
бір рет;
тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын бөлімше жүргізетін талдау негізінде гэп-позиция лимиттерін - тоқсанына кем дегенде бір рет;
клиенттердің инвестициялық басқаруға қабылданған (инвестициялық
қорлардың) активтері жəне (немесе) меншікті активтер бойынша
инвестициялық портфельдің өтімділігін жоғалту тəуекелі бойынша
кредиттік, пайыздық, валюталық, қор тəуекелдеріне ұшырағыштығы
туралы қорытындыны - ай сайынғы негізде;
брокердің жəне (немесе) дилердің немесе брокер жəне (немесе) дилер болып табылатын Басқарушының қызметі ұшыраған тəуекелдер
бойынша, Басқарушының жəне Басқарушы болып табылатын брокердің
жəне (немесе) дилердің меншікті активтері бойынша, инвестициялық
басқаруға қабылданған клиенттердің активтері бойынша стресс-тестинг
нəтижелері - кемінде жарты жылда бір рет;
бэк-тестинг нəтижелері – кемінде жарты жылда бір рет;
қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз
ақпараттың табылуы туралы есепті - қарсы серіктестер мен клиенттердің қызметі туралы жағымсыз ақпараттың табылуына қарай;
инвестициялық шешімдердің орындалуы туралы ақпаратты - апта
сайынғы негізде алады.»;
100-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«100. Брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының тəуекелдерді
басқаруды жүзеге асыратын бөлімшесі өз функцияларын жүзеге
асыру үшін брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының
барлық бөлімшелері мен қызметкерлерінен тəуекелдерді басқаруды
жүзеге асыратын бөлімшенің сұратуларында көрсетілген мерзімде өз
функцияларын жүзеге асыруға қажет құжаттар мен ақпаратты алады,
сондай-ақ тұрақты негізде:
1) белгіленген инвестициялау лимиттерін сақтау (пайдалану) туралы
ақпаратты - күн сайынғы негізде;
2) белгіленген «stop - loss» жəне «take - profit» лимиттерін сақтау
(пайдалану) туралы ақпаратты - апта сайынғы негізде;
3) клиенттердің инвестициялық басқаруға берілген активтерін жəне
(немесе) меншікті активтерін инвестициялық басқару нəтижелері туралы есепті - кемінде бір тоқсанда бір рет;
4) клиенттердің (инвестициялық қорлардың) инвестициялық
басқаруға қабылданған активтері жəне (немесе) меншікті активтер
бойынша инвестициялық портфельдің кредиттік, пайыздық, валюталық
жəне қор тəуекелдеріне ұшырағыштығы туралы қорытындыны
дайындауға қажетті мəліметтерді;
5) брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының ішкі
құжаттарында айқындалған көлемде тоқсан сайынғы қаржылық
есептілікті;
6) портфельдің құрылымы туралы ақпаратты - күн сайынғы негізде;
7) инвестициялық басқаруға берілген клиенттердің активтері
жəне (немесе) меншікті активтері есебінен инвестициялық қызмет
нəтижесінде алынған кірістер мен шығындардың ай сайынғы есебін
алады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көрсетілген ақпарат
инвестициялаудың белгіленген лимиттері туралы мəліметтерден
басқа, есепті кезеңде жасалған инвестициялардың нақты мөлшері
туралы мəліметтерді қамтиды жəне əрбір клиенттің инвестициялық
басқаруға қабылданған активтері жəне меншікті активтері бойынша
жеке ұсынылады.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген
ақпарат белгіленген «stop - loss» жəне «take - profit» лимиттері туралы
мəліметтерден басқа, келтірілген шығындар (алынған кірістерді ескере
отырып) жəне есепті кезеңде лимиттен асқан жағдайда қабылданған
шаралар туралы мəліметтерді қамтиды жəне инвестициялық басқаруға
қабылданған əрбір клиенттің активтері жəне меншікті активтер
бойынша жеке ұсынылады.»;
1-қосымшаға сəйкес тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын
талаптардың орындалуын бағалау жөніндегі есеп Қазақстан
Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2, 3 жəне 4-қосымшалар алып тасталсын.
3. «Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін пруденциалдық
нормативтердің тізбесін, олардың нормативтік мəндерін жəне есептеу əдістемесін, сондай-ақ тиісті есептілік нысандары мен оны
ұсыну мерзімдерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 236 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8794
болып тіркелген, 2013 жылғы 7 қарашада «Заң газеті» газетінде № 167
(2368) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
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«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы»
2013 жылғы 21 маусымдағы жəне «Мемлекеттік статистика туралы»
2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорлары үшін пруденциалдық нормативтердің тізбесінде, олардың
нормативтік мəндерінде жəне есептеу əдістемесінде, сондай-ақ
есептілік нысандары мен ұсыну мерзімдерінде:
кіріспенің екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Өзге пруденциялық нормативтер бойынша есептілікті есептеу жəне
қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау
жөніндегі уəкілетті органға (бұдан əрі - уəкілетті орган) ұсыну тəртібі
Тізбеде көрсетілмеген, бағалы қағаздар нарығында кəсіби қызмет
түрлерін қоса атқаратын ұйымдар үшін Нормативтік құқықтық актілерді
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 сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін
белгілеу, Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық
нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27
сəуірдегі № 80 қаулысымен белгіленеді.»;
мынадай мазмұндағы 2-1 тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Тізбенің мақсаттары үшін негізгі қор индекстері деп мынадай
есептік көрсеткіштерді (индекстерді) білдіреді:
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
HSI (Hang Seng Index);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index );
RTSI (Russian Trade System Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Қордың өтімді активтері ретінде Тізбенің 1-қосымшасына сəйкес
нысан бойынша тиісті көлемде Қордың пруденциялық нормативтері
мəндерінің есебінде көрсетілген активтер танылады.»;
6-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Өлшемдері қор биржасының акциялар нарығының индексін есептеу
мақсатында пайдаланылатын қор биржасының ресми тізіміне (қор
биржасының өкілдік тізімі) кіретін акцияларды қоспағанда, Қорға
қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған
бағалы қағаздар;»;
35-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша инвестициялау
лимиттері.»;
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша К1 коэффициенті мəнінің есебі
Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша К1 коэффициентінің пруденциалдық нормативін есептеуге арналған қосымша мəліметтер Тізбеге
3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
4. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жəне (немесе)
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 237 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8815
болып тіркелген, 2013 жылғы 28 қарашада «Заң газеті» газетінде
№ 180 (2381) жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар
енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының жəне (немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының
қызметін жүзеге асыру қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 5-1 тармақпен толықтырылсын:
«5-1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қағидалардың
1-1-қосымшасына сəйкес зейнетақы міндеттемелерінің шартты
бірлігінің құнын есептеуді жүргізеді.»;
1-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтерінің шартты бірлігінің құнын
есептеу Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
Тізбеге 5-қосымшаға сəйкес редакциядағы 1-1-қосымшамен
толықтырылсын;
2-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат
етілген қаржы құралдарының тізбесі Тізбеге 6-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
5. «Қор биржасы үшін тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйесін
қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 252
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 12999 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 ақпандада
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің «Əділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Қор биржасы үшін тəуекелдерді
басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында:
10-тармақтың 8) тармақшасы алып тасталсын;
20-тармақ алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 48-1 тармақпен толықтырылсын:
«48-1. Ұсыныс қаржы құралдарымен бір немесе бірнеше мəмілелер
жасауға қатысты инвестициялық шешімдер қабылдау үшін əзірленеді.»;
50-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) аталған құралдың түрін, көлемдерінің, бағаларының жəне (немесе)
кірістілік деңгейлерінің диапазонын жəне басқа да сипаттамаларын
(шарттарын) көрсете отырып, қаржы құралының сипаттамасы;»;
52-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) қаржы құралдарын сатып алуға байланысты кредиттік, пайыздық,
валюталық жəне баға тəуекелдерінің деңгейін бағалау туралы қорытынды дайындайды жəне осы қорытындыны инвестициялық комитетке
ұсынады;»;
58-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) жасалуы тиіс мəміленің көлемдерінің, бағаларының жəне
(немесе) кірістілік деңгейлерінің диапазоны;».
6. «Орталық контрагенттің тəуекелдерді басқару жүйесіне, орталық
контрагенттің тəуекелдері мониторингінің, оларды бақылау мен
басқарудың шарттары мен тəртібіне қойылатын талаптарды бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016
жылғы 28 қаңтардағы № 11 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13314 болып тіркелген, 2016 жылғы
14 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Орталық контрагенттің тəуекелдерді
басқару жүйесіне, орталық контрагенттің тəуекелдері мониторингінің,
(Жалғасы 19-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде)

оларды бақылау мен басқарудың шарттары мен тəртібіне қойылатын
талаптарда:
18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Орталық контрагент əрбір нарық бойынша қалыптастыратын
орталық контрагенттің клирингтік (кепілдік берілген жəне резервтік)
қорларының жиынтық мөлшерін орталық контрагент олардың
мөлшерін клирингке екі қатысушының міндеттемелерін көрсетілген
міндетемелердің ең көп көлемімен орындамаған жағдайда, орталық
контрагенттің əлеуетті зияндары мөлшерінен төмен емес деңгейде
ұстап тұру қажеттілігін ескере отырып айқындайды.
Орталық контрагент клирингтік (кепілдік беру жəне резервтік)
қорларын құрайтын ақшаны, клирингтік қатысушылардың маржалық
жарналарын жəне ақшасын орталық контрагенттің ішкі құжаттарына
сəйкес орналастырады.
Орталық контрагент қатысушылардың позицияларын ағымдағы
нарықтық құны бойынша бағалайды жəне ағымдағы тəуекелдердің
жинақталуын шектеу үшін кемінде күніне бір рет клирингтік
қатысушылардан маржалық қамтамасыз етуді алады.
Орталық контрагенттің клирингтік қатысушылардың қамтамасыз
ету мөлшеріне қоятын талаптары кемінде тоқсан тоғыз пайыз
сенімділік деңгейіне сəйкес келетін ықтималдылыққа жол бере отырып
айқындалады.»;
39 жəне 40-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«39. Орталық контрагенттің тəуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшесі
қор биржасының сауда жүйесінде қаржы құралдарымен мəмілелер
жасау процесінің бұзылуын туғызған техникалық іркілістер жəне
өзге жағдайлар туралы директорлар кеңесі мен басқармаға аталған
бұзушылықтар туындаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей
хабарлайды.
40. Орталық контрагенттің директорлар кеңесі қор биржасының
сауда жүйесінде қаржы құралдарымен мəмілелер жасау процесінің
бұзылуын туғызған техникалық іркілістер жəне өзге жағдайлар туралы
ақпаратты уəкілетті органға аталған бұзушылықтар туындаған күннен
кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей беруді қамтамасыз етеді.»;
49-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) қаржылық жəне басқарушылық ақпараттың сенімділігіне,
толықтығы мен уақтылығына қолжеткізу үшін құрылады. Аталған
мақсат дəйекті жəне сапалы қаржылық есептіліктің жасалуын жəне
шешімдер қабылдаған кезде орталық контрагент пайдаланған басқа
қаржы құжаттарын тексеруді болжайды;».
8. «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге
де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік
мəнін жəне ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне
өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939
болып тіркелген, 2016 жылғы 22 шілдеде Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Ислам банктері үшін пруденциалдық
нормативтердің нормативтік мəндері жəне өзге де сақтауға міндетті
нормалар мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесінде:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Меншікті капитал бірінші деңгейдегі капиталдың жəне екінші
деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептеледі.
Нормативтердің мақсаттары үшін уəкілетті орган Standard & Poor›s
агенттігінің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағаларымен қатар басқа
рейтингтік агенттіктердің ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағаларын
да мойындайды.
Нормативтердің мақсаттары үшін халықаралық қаржы ұйымдарына
мынадай ұйымдар жатады:
Азия Даму Банкі (the Asian Development Bank);
Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
Африка Даму Банкі (the African Development Bank);
Еуразия Даму Банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропа инвестициялық банк (the European Investment Bank);
Еуропа Кеңестің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
Еуропалық Қайта Құру жəне даму банкі (the European Bank for
Reconstruction and Development);
Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы (ICD);
Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі;
Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық;
Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);
Халықаралық валюта қоры;
Халықаралық даму қауымдастығы;
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (the International Bank for
Reconstruction and Development);
Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance
Corporation).»;
7-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) негізгі капитал:
Нормативтерге 1-1-қосымшаға сəйкес банк капиталының құрамындағы
құралдарды сыныптауға арналған өлшемшарттарда көзделген негізгі
капиталдың қаржы құралдарының өлшемшарттарына сəйкес келетін,
төленген жай акциялардың;
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап еншілес банктер шығарған, миноритарлық акционерлерге (үшінші тұлғаларға) тиесілі төленген жай
акциялардың;
қосымша төленген капиталдың;
өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының;
ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасының;
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793
болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген екінші
деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан
Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі
шот жоспарының 2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 3510
«Резервтік капитал» жəне 3400 «Динамикалық резервтер» баланстық
шоттарындағы қалдықтар сомасы ретінде айқындалатын жинақталған
ашылған резервтің;
сату үшін қолда бар негізгі құралдарды жəне қаржы активтерінің
құнын қайта бағалау бойынша резервтердің;
мынадай реттеуіш түзетулерді шегергенде:
меншікті сатып алынған жай акцияларды;
гудвиллді қоса алғанда, материалдық емес активтерді;
өткен жылдардың шығындарын;
ағымдағы жылдың шығындарын;
шегерілетін уақытша айырмаларға қатысты танылған кейінге
қалдырылған салық активтерінің бір бөлігін қоспағанда, кейінге
қалдырылған салық міндеттемелерін шегергендегі кейінге қалдырылған
салық активін;
басқа да қайта бағалау бойынша резервтер;
активтерді секьюритилендіру бойынша транзакциялармен
байланысты сатудан түскен кірістердің сомасы ретінде есетеледі.
Мұндай табыстарға болашақта толық немесе ішінара кірісті күтуге
байланысты секьюритилендіру шарттарынан алынған болашақ
кезеңдердің табысы жатады;
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осындай міндеттеме бойынша кредиттік тəуекелдің өзгеруіне
байланысты қаржылық міндеттеменің əділ құнының өзгеруінен түскен
кірістер немесе шығындардың;
қосылған капиталдан шегерілуге тиіс, бірақ оның жеткіліксіз деңгейіне
байланысты негізгі капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулердің;
Нормативтердің 8-тармағында көрсетілген инвестициялардың
сомасы ретінде есетеледі.»;
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Банктің меншікті капиталының жеткіліктілігі мынадай коэффициенттермен:
1) негізгі капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (k1):
негізгі капиталдың:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің, шартты
жəне ықтимал міндеттемелердің;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтердің, шартты
жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің;
операциялық тəуекелдің сомасына қатынасымен;
2) бірінші деңгейдегі капитал жеткіліктілігі коэффициенті (k1-2):
бірінші деңгейдегі капиталдың:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің, шартты
жəне ықтимал міндеттемелердің;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтердің, шартты
жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің;
операциялық тəуекелдің сомасына қатынасымен;
3) меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті (k2):
меншікті капиталдың:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің, шартты
жəне ықтимал міндеттемелердің;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтердің, шартты
жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің;
операциялық тəуекелдің сомасына қатынасымен сипатталады.
K1, k1-2 жəне k2 коэффициенттерінің есебіне алынатын тəуекел
дəрежесі бойынша сараланған активтер, шартты жəне ықтимал
міндеттемелер ХҚЕС-ке сəйкес қалыптастырылған резервтерді шегере отырып, алынады.
Консервациялық буферді жəне жүйелік буферді ескере отырып,
меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəні жəне капитал
жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəні нормативтерге 3-қосымшада
белгіленген.
Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндеріне
қосымша мынадай меншікті капитал буферлерінің мəндері белгіленеді:
консервативтік буферге қойылатын талап тұрақты негізде
орындалады жəне мыналарды:
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - 1 (бір) пайыз;
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - 1 (бір) пайыз;
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2 (екі) пайыз;
жүйе құраушы банктер үшін:
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайыз;
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайыз;
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - 3 (үш) пайыз құрайды;
қарсы циклдік буфер, оны енгізу мөлшері мен мерзімдерін уəкілетті
орган қарсы циклдік буферді есептеу басталған күнге дейін кем дегенде
12 (он екі) ай бұрын белгілейді. Қарсы циклдік буфер мөлшерінің
диапазоны тəуекелдер ескеріле отырып сараланған активтер, шартты
жəне ықтимал міндеттемелер сомасының 0 (нөл) пайызынан 3 (үш)
пайызына дейінгі аралықты құрайды;
жүйелік буфер, оны есептеуге қойылатын талаптар нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10210 тіркелген
«Қаржы ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 257 қаулысына сəйкес танылған
жүйе құраушы банктерге қолданылады. Жүйелік буферге қойылатын
талап 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тұрақты негізде орындалады
жəне тəуекелдерді ескере отырып, сараланған активтер, шартты жəне
ықтимал міндеттемелер сомасының 1 (бір) пайызын құрайды;
реттеуші буфер Нормативтерге 1-қосымшаға сəйкес қарыздар
жəне дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануына
арналған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі
нұсқаулыққа сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен ХҚЕС
жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық
есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес банктің
бухгалтерлік есебінде қалыптастырылған жəне көрсетілген провизиялар (резервтер) арасындағы оң айырманың (бұдан əрі – оң айырма)
арасындағы оң айырма ретінде есептеледі:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер,
шартты жəне ықтимал міндеттемелер;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты
жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
операциялық тəуекел.
Оң айырманы есептеу мақсаттары үшін нормативтерге 1-қосымшаға
сəйкес қарыздар жəне дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің
құнсыздануына арналған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру
жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес есептелген провизиялар (резервтер)
Нормативтерге 1-қосымшаға сəйкес қарыздар жəне дебиторлық
берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануына арналған
провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқаулыққа
сəйкес провизияларды (резервтерді) есептеудің соңғы күнінен кейін
толық өтелген жəне (немесе) есептен шығарылған қарыздар жəне
дебиторлық берешек бойынша провизиялар (резервтер) сомасына ай
Оң айырма Нормативтерге 1-қосымшаға сəйкес заемдар жəне
дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануына
арналған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі
нұсқаулыққа сəйкес провизиялар (резервтер) оларды есептеудің
соңғы күніне есептелген заемдар жəне дебиторлық берешек бойынша
есептеледі.
Оң айырманы есептеген кезде нормативтерге 1-қосымшаға сəйкес
қарыздар жəне дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің
құнсыздануына арналған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру
жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес есептелген провизиялар сомасы
провизияларды (резервтерді) ескермегенде қарыз жəне (немесе)
дебиторлық берешек бойынша берешектен аспайтын мөлшерде
енгізіледі.
Уəкілетті органды тексеру нəтижелері бойынша түзетілген оң айырма
есепті айдан кейінгі есепті күннен бастап реттеуші буферді есептеу
кезінде ескеріледі.
Егер k1, k1-2 жəне k2 коэффициенттерінің нақты мəндері осы
Нормативтерге 3-қосымшаға сəйкес белгіленген Капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің мəндерінен төмен емес, бірақ бұл ретте
көрсетілген коэффициенттердің кез келгені меншікті капитал буферлерін
(реттеуші буферді қоспағанда) ескере отырып, коэффициенттердің
белгіленген мəндеріне қарағанда төмен болса, онда банктің бөлінбеген
таза кірісін пайдалануға, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы
13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында көзделген
жағдайларды қоспағанда, дивиденд төлеуді жəне акцияларды кері
сатып алуды тоқтату бөлігінде нормативтердің 4-қосымшасына сəйкес
Бөлінбеген таза кірісті шектеудің ең төменгі мөлшеріне сəйкес шектеу
қойылады.
Оң айырмасы бар жəне нормативтерге 3-қосымшаға сəйкес Капитал
жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндеріне сəйкес белгіленгеннен
төмен емес капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің (k1, k1-2 жəне k2)
нақты мəндеріне ие, бірақ бұл ретте көрсетілген коэффициенттердің
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кез келгені меншікті капитал буферлерін ескере отырып, капитал
жеткіліктілігі коэффициенттерінің белгіленген мəндерінен төмен болған
банктерге, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды
қоспағанда дивидендтер төлеуді жəне акцияларды кері сатып алуды
тоқтату бөлігінде нормативтерге 4-қосымшаға сəйкес Бөлінбеген таза
табысты шектеудің ең төменгі мөлшеріне сəйкес бөлінбеген таза
табысты пайдалануға шектеу қойылады.
Осы тармақтың оныншы бөлігінде көзделген жағдай туындаған кезде
банк жəне (немесе) оның акционерлері, банк холдингі жəне (немесе)
оның ірі қатысушылары төмендегілермен шектелмей, мынадай
ақпаратты қамтитын іс-шаралар жоспарын əзірлейді жəне мақұлдау
үшін уəкілетті органға ұсынады:
оның ішінде жарғылық капиталды толықтыруды жəне (немесе) таза
бөлінбеген пайданы ұлғайтуды жəне (немесе) акционерлердің күмəнді
жəне (немесе) үмітсіз активтерді сатып алуын қамтитын оң айырманы
жабу үшін жеткілікті деңгейге дейін банкті капиталдандыру жөніндегі
іс-шаралар;
мынадай шараларды қоса алғанда, активтердің сапасын кезеңкезеңмен жақсарту жəне проблемалық берешекті қайтару жөніндегі 5
жылдан аспайтын мерзімге арналған іс-шаралар:
кепілмен қамтамасыз ету есебінен проблемалық берешекті өтеу
жəне оны кейіннен іске асыру не қосымша кепілмен қамтамасыз етуді
қабылдау;
бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын банктің
еншілес ұйымының, коллекторлық агенттіктерге, банктерге, банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға,
екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын
жақсартуға мамандандырылған ұйымдарға, Қазақстан Республикасының жобалық қаржыландыру жəне секьюритилендіру туралы
заңнамасына сəйкес құрылған арнайы қаржы компаниясына банктік
қарыз шарты бойынша құқықты (талап етуді) іске асыру жəне (немесе)
басқаға беру;
активтерді үшінші тұлғаларға өткізу жəне (немесе) беру;
банктің уəкілетті органы бекіткен банктің даму стратегиясын ескере
отырып жасалған, əрбір жыл бөлінісінде кемінде 5 жыл кезеңге банктің
қаржылық моделі;
іс-шаралар жоспарының қолданылу кезеңінде банк жəне (немесе)
оның акционерлері, банк холдингі жəне (немесе) ірі қатысушылар
қабылдайтын міндеттемелер;
іс-шаралар жоспарын орындау мерзімдері;
іс-шаралар жоспарының орындалуына жауапты басшы қызметкерлердің тізбесі (іс-шаралар жоспарының əрбір тармағы бойынша
орындауға жауапты басшы қызметкерлерді көрсете отырып).
Есепті кезеңде іс-шаралар жоспары асыра орындалған жағдайда
келесі есепті кезеңде іс-шаралар жоспарының орындалуын есепке
алуға жол беріледі.
Іс-шаралар жоспары сақталмаған жағдайда уəкілетті орган Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес қадағалау ден қою шараларын
қолданады.
Меншікті капитал буферлерін ескере отырып, меншікті капитал
жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндеріне нормативтердің
7-тармағына сəйкес негізгі капитал компоненттерінің есебінен қол
жеткізіледі.
Нормативтердің осы тармағының талаптарына сəйкес есептелген
меншікті капитал буферлерінің мөлшері бухгалтерлік есепте көрсетілмейді.
Меншікті капитал жеткіліктілігі нормативтерінің жəне меншікті капитал
буферлерінің (реттеуші буферді қоспағанда) мəндерін уəкілетті орган
кемінде 3 (үш) жылда бір рет қайта қарайды.»;
1-қосымшаға сəйкес қарыздар жəне дебиторлық берешек
түріндегі банк активтерінің құнсыздануына арналған провизияларды
(резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауда:
1-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк активтері бойынша провизиялардың (резервтердің) кейінгі
есебі 2018 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша алты айда кемінде 1
(бір) рет кезеңділікпен жүзеге асырылады.».
2-қосымшаға сəйкес редиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банк активтерінің кестесі тізбенің 7-қосымшасына сəйкес
редакцияда жазылсын;
5-қосымшаға сəйкес кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесі
Тізбенің 8-қосымшасына сəйкес редакцияда жазылсын.
8. «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 орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін,
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру
топтарының 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 облигациялар 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 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14794
болып тіркелген, 2017 жылғы 24 ақпанда Қазақстан Республикасы
нормативтік құұқықытық актілерінің эталондық бақылау банкінде
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінде жəне оларды есептеу əдістемесінде:
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшері осы қаулымен белгіленген Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне,
нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаның 2-кестесіне
сəйкес нысан бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
мөлшерінің ұлғаю сомасына сəйкес қайта сақтандырушының рейтингтік
бағасына немесе өткен есепті күнгі Қазақстан Республикасының
резиденті-қайта сақтандыру ұйымының төлем қабілеттілігі маржасының
жеткіліктілік нормативінің мəніне байланысты, қолданыстағы қайта
сақтандыру шарттары бойынша Қазақстан Республикасының
резиденттері жəне резиденттері емес - сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарына қайта сақтандыруға берілетін (берілген) міндеттемелер
сомасына ұлғаяды.»;
25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Егер «ауырған жағдайда сақтандыру» жəне «туристі міндетті
сақтандыру» сыныптары бойынша сақтандыру сыйлықақылары
(Жалғасы 20-бетте)
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сомасының үлесі есепті күні қолданыстағы сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлемінде 80 (сексен) пайыздан астам болса, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары үшін кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері
30 (отыз) пайызға азаяды.»;
32-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«32. Облигациялар нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 17884 болып тіркелген «Мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу,
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне
(облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе)
толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу
қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну жəне қарау, мемлекеттік
емес облигациялар шығарылымының күшін жою қағидаларын,
Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық
бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеу, мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне)
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес
облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны қарау үшін
құжаттарға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесін жəне
оларға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар
шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін),
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне
(облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне
(немесе) толықтыруларды, мемлекеттік емес облигацияларды
өтеу қорытындылары туралы хабарламаны жасау жəне ресімдеу
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 248 қаулысымен
бекітілген облигациялар шығарылымын орналастыру қорытындысы
туралы есептің негізінде ғана сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының реттелген борышы болып танылады жəне нақты төлем
қабілеттілігі маржасын есептеуге енгізіледі.»;
34-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«34. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі
бойынша сыныпталуын ескере отырып, активтері құнының есебіне
мыналар кіреді:
1) ақша:
қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын
сомада кассадағы ақша - баланстық құнның 100 (жүз) пайызы
көлемінде;
Нормативтердің 38-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жолдағы
ақша - баланстық құнның 100 (жүз) пайызы көлемінде;
Нормативтердің 38 - тармағының 5) тармақшасының талаптарына
сəйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша – осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру
топтарының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп
беру тізбесіне 1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан бойынша
олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере
отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің есебінде
көрсетілген көлемде;
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде жəне
орталық депозитарийде орналастырылған бағалы қағаздар нарығында
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның
шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы баланстық құнның 100 (жүз) пайызы көлемінде;
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде жəне
орталық депозитарийде орналастырылған инвестициялық портфельді
басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы - баланстық құнның
100 (жүз) пайызы көлемінде;
2) Нормативтердің 38 - тармағы 5) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктерінде орналастырылған салымдар-осы қаулымен белгіленген
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру
топтарының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп
беру тізбесіне 1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан бойынша
олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің есебінде
көрсетілген көлемде;
3) Нормативтердің 38 - тармағы 6) тармақшасының талаптарына
сəйкес келетін халықаралық қаржы ұйымдарында орналастырылған
салымдар-осы қаулымен белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы есеп беру тізбесіне 1-қосымшаның
5-кестесіне сəйкес нысан бойынша олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы активтерінің есебінде көрсетілген көлемде;
4) Нормативтердің 38-тармағы 7) тармақшасының талаптарына
сəйкес келетін резидент емес банктерде орналастырылған салымдар - осы қаулымен белгіленген сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы есеп беру тізбесіне 1-қосымшаның
5-кестесіне сəйкес нысан бойынша олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы активтерінің есебінде көрсетілген көлемде;
5) Нормативтердің 38-тармағы 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16),
17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) жəне 27) тармақшаларында
көрсетілген қаржы құралдары - осы қаулымен белгіленген сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының
пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есеп беру тізбесіне,
нысандарына, мерзімдеріне 1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан
бойынша олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере
отырып, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің есебінде
көрсетілген көлемде;
6) «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік
қоғамының акциялары - баланстық құнының 100 (жүз) пайызы
көлемінде;
7) «өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының сақтанушыларына
беретін қарыздар - негізгі борыш сомасының 100 (жүз) пайызы
көлемінде;
8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары
активтері сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал - жабдықтар-баланстық жəне нарықтық
құндардың ең аз мөлшерінің 100 (жүз) пайызы көлемінде.
Пруденциалдық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі
құралдардың нарықтық құнын айқындау мақсатында сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы олардың құнын бағалаушыда жылына кемінде бір
рет бағалау жүргізеді;
9) 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:
материалдық емес активтер: сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған
бағдарламалық қамтамасыз ету - жинақталған амортизацияны ескере
отырып өзіндік құн мөлшерінде жəне сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасының 10 (он) пайызынан
аспайтын мөлшерде;

10) қайта сақтандыру активтерін шегергендегі сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтері сомасының
10 (он) пайызынан аспайтын сомада қайта сақтандырушылардан
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
сыйлықақылары;
11) бағалы қағаздардың шығарылым проспектісінде көзделген айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындаған бағалы қағаздардың
номиналды құнын төлеу бойынша бағалы қағаздардың эмитенттеріне
қойылатын талаптар (бағалы қағаздардың шығарылым проспектісінің
талаптары бойынша мерзімі өтпеген) - баланстық құнның 100 (жүз)
пайызы көлемінде.»;
35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы қайта сақтандырушының
үлесін шегергендегі сақтандыру резервтерінің сомасына өтімділігі
жоғары активтер құнының қатынасы ретінде мынадай формула бойынша есептелетін өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік нормативін
сақтайды:
ЖА
Нжа = ------------- > 1, мұнда:
СР
Нжа – өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативі;
ЖА – Нормативтердің 38-тармағында көрсетілген өтімділігі жоғары
активтердің құны (РЕПО операциялары бойынша міндеттемелерді
шегергенде);
СР – сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу əдістемесіне
жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарға сəйкес есептелген,
соңғы есепті айдың соңындағы қайта сақтандырушының үлесін
шегергенде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру
резервтерінің сомасы. Сақтандыру резервтерінің сомасы уəкілетті
органға ай сайынғы қаржылық жəне өзге де есептілікті ұсынған күнге
дейін пайдаланылады (есепті айдан кейінгі айдың бесіне дейін, өткен
есепті айдағы сақтандыру резервтерінің сомасы пайдаланылады).
Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативі 1 (бірден) кем
болмауы тиіс.»;
38 жəне 39-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мынадай активтері
өтімділігі жоғары активтер ретінде танылады:
1) қайта сақтандыру активтерін шегергенде сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының активтері сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада болатын кассадағы ақшасы;
2) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жəне
орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы;
3) Нормативтердің осы тармағының 5) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша;
4) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі
инвестициялық портфельді инвестициялық басқару қызметін жүзеге
асыратын ұйымның шоттарындағы сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының ақшасы;
5) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде орналастырылған, мынадай талаптардың біріне сəйкес келетін салымдары:
акциялары қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының
«акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген немесе қор
биржасы индексінің өкілдік тізіміндегі эмитенттер болып табылады;
Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «ВВ-»
төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard
& Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB» төмен емес рейтингтiк
бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы
бойынша ұқсас деңгейдегi рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының резиденттері-бас банктерi, Standard &
Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «А-» төмен емес
шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-еншiлес банктері болып табылады;
6) халықаралық қаржы ұйымдарында орналастырылған, Standard
& Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк
рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар салымдар, Еуразия даму банкінде Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасымен орналастырылған салымдар;
7) бейрезиденттер-банктерде орналастырылған, Standard & Poor’s
агенттiгiнiң «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi
бар салымдар;
8) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің
заңнамаларына сəйкес эмиссияланған);
9) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары
шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге
асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы
қағаздар;
10) кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының
бір жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі
заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар;
11) «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарған борыштық
бағалы қағаздар;
12) Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары Қазақстан
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге
асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздар;
13) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының шетел валютасына номинирленген жəне «Астана» халықаралық қаржы орталығының
аумағында жұмыс істейтін қор биржасындағы жария сауда-саттыққа
жіберілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар;
14) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарған, Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы
бойынша «В-» төмен емес кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard
& Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB» төмен емес рейтингi немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас
деңгейдегi рейтингі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар;
15) халықаралық қаржы ұйымдары шығарған, Standard & Poor’s
агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «АА-» төмен емес
кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздар, сондай-ақ «Қазақстанның Даму Банкі» шығарған
жəне Қазақстан Республикасының ұлттық валютасына номинирленген
борыштық бағалы қағаздар;
16) шет мемлекеттердің Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық
шкаласы бойынша «В-» төмен емес тəуелсіз рейтингi немесе басқа
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар
борыштық бағалы қағаздары;
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17) шетелдік эмитенттердің Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес рейтингтiк бағасы немесе
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң рейтингi бар (эмитентінде бар)
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар;
18) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін акциялары
жəне базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық
қолхаттар;
19) заңды тұлғалардың қызметін Қазақстан Республикасының
аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
акциялары жəне базалық активтері осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар;
20) Қазақстан Республикасының резиденттері – заңды тұлғалардың
шетел валютасына номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы
орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасындағы жария
сауда-саттыққа жіберілген акциялары;
21) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы
бойынша «В-» төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бiрiнiң ұқсас деңгейдегі рейтингi бар акциялары жəне
базалық активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық
қолхаттар;
22) инвестициялық қорлардың қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген бағалы қағаздары;
23) активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің
құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлары бойынша баға
белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған Exchange Traded
Funds (ETF) пайлары;
24) Morningstar рейтингтiк агенттiгінің «3 жұлдыздан» төмен емес
рейтингтiк бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded
Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары;
25) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Standard &
Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес
рейтингтiк бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң ұқсас
деңгейдегі рейтингi жəне Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша
«kzBB» төмен емес рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегi рейтингі бар
исламдық қаржыландыру құралдары;
26) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарған, Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы
бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң ұқсас деңгейдегі рейтингi бар исламдық
қаржыландыру құралдары;
27) тазартылған бағалы металдар жəне металл депозиттер;
28) бағалы қағаздардың эмитенттеріне бағалы қағаздардың
номиналдық құны бойынша қойылатын, бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көзделген олардың айналыс мерзімінің
(бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің талаптары бойынша
мерзімі өтпеген) аяқталуына байланысты туындаған талаптар.
Нормативтердің мақсаты үшін негізгі қор индекстері ретінде мынадай
есептік көрсеткіштер (индекстер) түсініледі:
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
HSI (Hang Seng Index);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).
Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдары осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы
туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне
1-қосымшаның 6-кестесіне сəйкес нысан бойынша Өтімділігі жоғары
активтердің жеткіліктілігі нормативін есептеуде көрсетілген көлемде
өтімділігі жоғары активтер есептеуіне енгізіледі.
39. Нормативтердің мақсаты үшін халықаралық қаржы ұйымдары
ретінде мына ұйымдар түсініледі:
Азиялық даму банкі (Asian Development Bank);
Америкааралық даму банкі (Inter-American Development Bank);
Африкалық даму банкі (African Development Bank);
Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропа қайта құру жəне даму банкі (European Bank for Reconstruction
and Development);
Еуропа инвестициялық банкі (European Investment Bank);
Еуропа Кеңесінің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
Жеке секторды дамыту жөніндегі исламдық корпоарция (the Islamic
Corporation for the Development of the Private Sector);
Ислам даму банкі (Islamic Development Bank);
Жан-жақты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі (the Multilateral
Investment Guarantee Agency);
Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);
Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);
Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development
Association);
Халықаралық есеп айырысу банкі (the Bank for International
Settlements);
Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық
(the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (International Bank for
Reconstruction and Development);
Халықаралық қаржы корпорациясы (International Finance Corporation).»;
40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі
бойынша активтерінің жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
өтімділігі жоғары активтерінің сомасын есептеу үшін мыналар есепке
алынбайды:
1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылатын жəне (немесе) сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының меншік құқығы шектелген активтер
(РЕПО операцияларын қоспағанда.
РЕПО операцияларының мəні болып табылатын бағалы қағаздар
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері құнының есебіне
олардың сапасы жəне өтімділігі бойынша сыныпталуы ескеріле
отырып, Тізбеге 1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан бойынша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сапасы жəне өтімділігі бойынша сыныпталуы ескерілген есебінде көрсетілген көлемде, сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының
пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсынудың
осы қаулыда бекітілген нысандар, мерзімдер бойынша кіреді.
Кері РЕПО операцияларының мəні болып табылатын бағалы
(Жалғасы 21-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде)

қағаздар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары
активтерінің есебіне Тізбеге 1-қосымшаның 6-кестесіне сəйкес нысан
бойынша Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік нормативінің
есебінде көрсетілген көлемде, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы есептілікті ұсынудың осы қаулыда
бекітілген нысандар, мерзімдер бойынша кіреді;
2) екінші деңгейдегі банктерде Standard & Poor’s агенттiгiнiң
халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес рейтингтiк бағасы
немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң ұқсас деңгейдегі рейтингi
жəне Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzA+» төмен
емес рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық
шкаласы бойынша ұқсас деңгейдегi рейтингі болатын жағдайларды
қоспағанда, Заңға сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
ірі қатысушылары немесе сақтандыру холдингтері болып табылатын
немесе оларда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысы
немесе сақтандыру холдингі болып табылатын екінші деңгейдегі
банктердегі салымдар жəне ағымдағы шоттар;
3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше қатынастармен
байланысты тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған
бағалы қағаздар.»;
41-тармақ алып тасталсын;
42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«42. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерді əртараптандырудың мынадай нормативтерін сақтайды:
1) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «ВВ» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар немесе
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен емес шетел валютасында
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының
резиденті-еншілес банкі, Қазақстан Республикасының бейрезидентібас банкі болып табылатын екінші деңгейдегі бір банкте жəне осы
банктің үлестес тұлғаларында бағалы қағаздарға («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақшаға (күмəнді борыштар
бойынша резервті шегергенде) инвестициялардың жиынтық баланстық
құны – нормативтердің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп емес;
2) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша
«В»-дан «В+»-ке дейін ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар
екінші деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында
бағалы қағаздарға («кері РЕПО» операцияларын қосқанда), салымдар
мен ақшаға инвестициялардың жиынтық баланстық құны (кері РЕПО
операцияларын ескере отырып) – нормативтердің 34-тармағына сəйкес
есептелген активтер сомасынан 15 (он бес) пайыздан көп емес;
3) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «В-» ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар екінші
деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында бағалы
қағаздарға («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), салымдар
мен ақшаға инвестициялардың жиынтық баланстық құны (кері РЕПО
операцияларын ескере отырып) – нормативтердің 34-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;
4) екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада жəне
осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларында бағалы қағаздарға («кері
РЕПО» операцияларын ескере отырып), ақшаға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны – нормативтердің 34-тармағына сəйкес
есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;
5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің қатысуымен
күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге (қор биржасының сауда жүйесінде) жасалатын «кері РЕПО» мəмілелері – нормативтердің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 30 (отыз) пайыздан көп емес;
6) тазартылған бағалы металдарға жəне металл депозиттерге 12 (он
екі) айдан аспайтын мерзімге жиынтық орналастыру – Нормативтердің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;
7) «өмірді сақтандыру» саласында қызметін жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтанушыларға берілген
қарыздардың жиынтық мөлшері – нормативтердің 34-тармағына сəйкес
есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;
8) шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мəртебесі
бар бағалы қағаздарға («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып) инвестициялардың жиынтық баланстық құны – Нормативтердің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан
көп емес;
9) Нормативтердің 39-тармағында тізбесі белгіленген халықаралық
қаржы ұйымының бағалы қағаздарына («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып) инвестициялардың жиынтық баланстық құны –
Нормативтердің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан
10 (он) пайыздан көп емес;
10) Нормативтердің 38-тармағы 23) жəне 24) тармақшаларының
талаптарына сəйкес келетін пайларға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны – нормативтердің 34-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес;
11) ашық жəне интервалды инвестициялық пай қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық баланстық құны – нормативтердің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес;
12) құнсыздануға арналған резервті шегергенде, негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын ескере отырып Қазақстан
Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық
бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық құны –
нормативтердің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан
10 (он) пайыздан көп емес;
13) күмəнді борыштар бойынша резервті шегергенде, нормативтердің
38-тармағы 25) жəне 26) тармақшаларының талаптарына сəйкес
келетін исламдық қаржыландыру құралдарына инвестициялардың
жиынтық баланстық құны – нормативтердің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының борыштық бағалы
қағаздарына инвестициялар Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі банкінің бір эмиссиясындағы облигациялардың жалпы
көлемінен 25 (жиырма бес) пайыздан аспайды.
Осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген
активтердің əртараптандыру нормативтерін есептеу кезінде екінші
деңгейдегі банктің жəне оның үлестес тұлғаларының активтеріне
жиынтық орналастыру үлестес тұлғалардың осы тобына активтерді
орналастырудың барынша рұқсат етілген лимитіне байланысты
нормативтердің біреуінде көрінеді.»;
45-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) РЕПО мəмілелері автоматты тəсілмен жасалады.»;
46-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Топтық сақтандыру кезінде, сондай-ақ қызметкер еңбек (қызметтік)
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті
сақтандыру, туристі міндетті сақтандыру шарттары бойынша осы
тармақтың екінші бөлігінде көрсетілген есептеу əрбір сақтандырылушы
бойынша жеке жүргізіледі.»;

RESMI
56-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«56. «Жазатайым оқиғалардан сақтандыру», «ауырған жағдайда
сақтандыру», «туристі міндетті сақтандыру», «өмірді сақтандыру»,
«аннуитеттік сақтандыру» сыныптары бойынша тұрақтандыру резерві
0 (нөлге) тең болады.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесінде, нысандарында,
табыс ету мерзімдерінде:
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есеп
Тізбеге 9-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Күтілмеген тəуекелдер резервін
есептеу туралы есеп Тізбеге 10-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп Тізбеге 11-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Сақтандыру тобының төлем
қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін орындау туралы
есеп Тізбеге 12-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе
сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды
тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне)
қойылатын талаптарда:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес
ұйымдары заңды тұлғалардың сатып алатын акциялары (жарғылық
капиталдағы қатысу үлестері) мынадай талаптарға сəйкес келген
кезде заңды тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу
үлестерін) сатып алады:
1) əділ құнын бағалау үшін қажет белсенді нарықтың баға белгілеуі
бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері заңды тұлғалардың
акциялары жəне осы акциялар базалық активтерi болып табылатын
депозитарлық қолхаттары;
2) Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғалардың
қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор
биржасының ресми тізіміне енгізілген акциялары жəне осы акциялар
базалық активi болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
3) Қазақстан Республикасының резиденттері заңды тұлғалардың
шетел валютасына номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы
орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында жария саудасаттыққа жіберілген акциялары жəне осы акциялар базалық активi болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
4) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің негізі қор индекстерінің құрамына енгізілген акциялары
жəне осы акциялар базалық активi болып табылатын депозитарлық
қолхаттар;
5) «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік
қоғамының акциялары.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру холдингтері сатып
алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингі жəне
рейтингтік агенттіктердің тізбесінде:
1-тармақтың бірінші бөлігінің 3) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«3) Қазақстан Республикасының жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған облигациялар бойынша Standard
& Poor›s рейтингтік агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«В-» төмен емес немесе ұлттық шкаласы бойынша «kzBВ-»
рейтингтік бағасы немесе Moody›s Investors Service, Fitch рейтингтік
агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының(акциялар мен жарғылық
капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесінде:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабы 4-тармағының 2)
тармақшасына сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына
мынадай қаржы құралдарын (акцияларды жəне жарғылық капиталға
қатысу үлестерін қоспағанда) сатып алуға рұқсат етіледі:
1) мынадай талаптардың бiрiне сəйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктеріндегі салымдар:
банктер акциялары қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі»
алаңының «акциялары» секторының «премиум» санатына енгізілген
немесе қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған эмитенттер
болып табылады;
банктердің Standard & Poor›s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы
бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi немесе Standard & Poor›s ұлттық шкаласы бойынша «kzBВ-»
төмен емес рейтингтiк бағасы немесе Moody›s Investors Service, Fitch
агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының
(бұдан əрі – басқа рейтингтік агенттіктер) бірінің ұлттық шкаласы
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
банктер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-бас банкінде
Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «А-»
төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан
Республикасының резиденттері-еншiлес банктер болып табылады;
2) халықаралық қаржы ұйымдарында орналастырылған, Standard
& Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк
рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар салымдар, Еуразия Даму Банкінде Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасымен орналастырылған салымдар;
3) бейрезиденттер-банктерде орналастырылған, Standard & Poor’s
агенттiгiнiң «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi
бар салымдар;
4) басқа мемлекеттердің заңнамаларына сəйкес эмиссияланғандарды
қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
5) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары
шығарған, қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге
асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы
қағаздар;
6) кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының
бір жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі
заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар;
7) «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарған борыштық
бағалы қағаздар;
8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар
борыштық бағалы қағаздар;
9) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының қызметін
Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор

21

биржасының ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздары;
10) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының шетел валютасына номинирленген жəне «Астана» халықаралық қаржы орталығының
аумағында жұмыс істейтін қор биржасындағы жария сауда-саттыққа
жіберілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
11) мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық
бағалы қағаздар:
Азиялық даму банкі (Asian Development Bank);
Америкааралық даму банкі (Inter-American Development Bank);
Африкалық даму банкі (African Development Bank);
Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропа қайта құру жəне даму банкі (European Bank for Reconstruction
and Development);
Еуропа инвестициялық банкі (European Investment Bank);
Еуропа Кеңесінің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
Жеке секторды дамыту жөніндегі исламдық корпоарция (the Islamic
Corporation for the Development of the Private Sector);
Ислам даму банкі (Islamic Development Bank);
Жан-жақты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі (the Multilateral
Investment Guarantee Agency);
Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);
Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);
Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development
Association);
Халықаралық есеп айырысу банкі (the Bank for International
Settlements);
Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық
(the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (International Bank for
Reconstruction and Development);
Халықаралық қаржы корпорациясы (International Finance Corporation);
12) мемлекеттік мəртебесі бар, шет мемлекеттердің орталық
үкіметтері шығарған, Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар борыштық
бағалы қағаздар;
13) шет мемлекеттердің эмитенттері шығарған, Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес тəуелсіз
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар;
14) тазартылған бағалы металдар жəне металл депозиттер;
15) инвестициялық қорлардың қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген бағалы қағаздары;
16) активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің
құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлары бойынша баға
белгілеу негізгі қор индекстеріне байланыстырылған Exchange Traded
Funds (ETF) пайлары;
17) Morningstar рейтингтiк агенттiгінің «3 жұлдыздан» төмен емес
рейтингтiк бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded
Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары;
18) бағалы қағаздардың жəне (немесе) эмитенттің Standard & Poor’s
агенттiгiнiң халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес рейтингтiк
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар исламдық қаржыландыру құралдары;
19) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Қазақстан
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарған, Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шкаласы
бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтiк бағасы немесе басқа
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң ұқсас деңгейдегі рейтингi бар исламдық
қаржыландыру құралдары.».
9. «Ұлттық пошта операторы үшін пруденциялық нормативті,
сондай-ақ оның орындалуы туралы есептіліктің нысанын, табыс ету
мерзімін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14786
болып тіркелген, 2017 жылғы 28 ақпанда Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есепке
Ұлттық пошта операторының бірінші басшысы, бас бухгалтері немесе олардың орнындағы адамдар қол қояды жəне Ұлттық пошта операторында сақталады.
Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сəйкестігін Ұлттық пошта операторының
бірінші басшысы, бас бухгалтер немесе олардың орнындағы адамдар
қамтамасыз етеді.»;
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша пруденциялық нормативтің
орындалуы туралы есеп тізбеге 13-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын.
10. «Пруденциялық нормативтерді жəне ипотекалық ұйымдар жəне
агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің
еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де нормалар мен лимиттерді,
сондай-ақ оларды орындау туралы есептілігінің тізбесін, нысандары
мен табыс ету қағидаларын белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 308
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14788 болып тіркелген, 2017 жылғы 28 ақпанда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген пруденциялық нормативтерде жəне
ипотекалық ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық
басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттерде:
43-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге
асыратын шетелдік компаниялардың нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 17274 болып тіркелген Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 139 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің,
Қазақстанның Даму Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды
қалыптастыруға арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа
(бұдан əрі – № 139 нұсқаулық) сəйкес «басқа қаржы ұйымдары – код
5», мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – код 6», «мемлекеттік емес
қаржылық емес ұйымдар – код 7», «үй шаруашылықтарына қызмет
көрсететін коммерциялық емес ұйымдар – код 8» деген экономика
секторларына кіретін филиалдарының жəне өкілдіктерінің алдындағы
қысқа мерзімді міндеттемелер;»;
44-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын
шетелдік компаниялардың № 139 нұсқаулыққа сəйкес «басқа
қаржы ұйымдары – код 5», мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар –
код 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – код 7», «үй
шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар
– код 8» деген экономика секторларына кіретін филиалдарының жəне
өкілдіктерінің алдындағы міндеттемелер;»;
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45-тармақтың екінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын
шетелдік компаниялардың №139 нұсқаулыққа сəйкес «басқа қаржы
ұйымдары – код 5», мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар – код
6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар – код 7», «үй
шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар
– код 8» деген экономика секторларына кіретін филиалдарының жəне
өкілдіктерінің алдындағы міндеттемелер;»;
көрсетіген қаулыға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп тізбеге 14-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Кредиттік
тəуекел ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы
есеп Тізбеге 15-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулыға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Кредиттік
тəуекел ескеріле отырып сараланған шартты жəне ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп Тізбеге 16-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
12. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін,
нысандарын, мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017
жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15863 болып тіркелген, 2017 жылғы
20 қазанда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Зейнетақы активтерінің құны
туралы есеп Тізбеге 17-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп Тізбеге
18-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп Тізбеге 19-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Міндетті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі
жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге
20-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Жұмыс берушінің міндетті
зейнетақы жарналарының көлемі жəне жеке тұлғалардың шартты
зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 21-қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Ерікті зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі
жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге
22-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Міндетті кəсіптік зейнетақы
жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының
көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге
23-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/
алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 24-қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Жұмыс берушінің міндетті
зейнетақы жарналарының көлемі жəне Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының
саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп Тізбеге
25-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының
облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының
/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 26-қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан Республикасының
облыстары бойынша міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі
(салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке
зейнетақы шоттарының саны туралы есеп Тізбеге 27-қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Міндетті зейнетақы жарналары,
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары
бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп Тізбеге 28-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Жұмыс берушінің міндетті
зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп
Тізбеге 29-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Меншікті активтер есебінен
сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп Тізбеге 30-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
16-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Меншікті активтер есебінен
жасалған керi репо жəне репо операциялары туралы есеп Тізбеге
31-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Меншікті активтер есебінен
орналастырылған салымдар мен ақша жəне ақша қаражатының
баламалары туралы есеп Тізбеге 32-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын;
18-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар туралы есеп Тізбеге 33-қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
19-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Меншікті активтерді
инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп Тізбеге
34-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
20-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Дефолтқа жол берген
эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы
құралдары бойынша есеп Тізбеге 35-қосымшаға сəйкес редакцияда
жазылсын.
13. «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу
əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн жəне
Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың
лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886
болып тіркелген, 2017 жылғы 25 қазанда Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың
қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi
маңызы мен есептеу əдiстемелерiнде, белгiлi бір күнге шектi банк
капиталының мөлшерiнде:
6 жəне 7-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Банктің меншікті капитал жеткіліктілігі мынадай коэффициенттермен сипатталады:
1) k1 негізгі капитал жеткіліктілігі коэффициенті:
негізгі капиталдың:

кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер,
шартты жəне ықтимал міндеттемелер;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты
жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
операциялық тəуекел сомасына қатынасы;
2) k1-2 бірінші деңгейдегі капитал жеткіліктілігі коэффициенті:
бірінші деңгейдегі капиталдың:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер,
шартты жəне ықтимал міндеттемелер;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты
жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер;
операциялық тəуекел сомасына қатынасы;
3) k2 меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті:
меншікті капиталдың:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер,
шартты жəне ықтимал міндеттемелер;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты
жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер
операциялық тəуекел сомасына қатынасы.
k1, k1-2 жəне k2 коэффициенттерінің есебіне қабылданатын тəуекел
дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты жəне ықтимал
міндеттемелер халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына
(бұдан əрі - ХҚЕС) сəйкес қалыптастырылған резервтерді шегере
отырып енгізіледі.
Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндері Нормативтерге
2-қосымшаға сəйкес Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің
мəндеріне сəйкес белгіленген мəндердің сомасы ретінде айқындалады.
Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндеріне
қосымша меншікті капитал буферлерінің мынадай мəндері белгіленеді:
консервациялық буферге қойылатын талап тұрақты негізде
орындалады жəне мынадай болады:
барлық банктер үшін:
барлық банктер үшін:
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - 1 (бір) пайыз;
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - 1 (бір) пайыз;
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2 (екі) пайыз;
жүйе құраушы банктер үшін:
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайыз;
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайыз;
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - 3 (үш) пайыз;
мөлшері мен енгізу мерзімдері Қалыптарда қарсыциклдық буферді
есептеуді бастау күніне дейін кемінде 12 (он екі) ай бұрын белгіленетін
қарсыциклдық буфер. Қарсыциклдық буфер мөлшерінің диапазоны
тəуекелдер ескеріле отырып мөлшерленген активтер, шартты
жəне ықтимал міндеттемелер сомасының 0 (нөл) пайызынан 3 (үш)
пайызына дейін құрайды;
жүйелік буфер, оның есептелуіне қойылатын талаптар Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10210 болып
тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 257 қаулысымен бекітілген Қаржы
ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу қағидаларына
сəйкес жүйе құраушы деп танылған банктерге қолданылады. Жүйелік
буферге қойылатын талап 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тұрақты
негізде орындалады жəне тəуекелдер ескеріле отырып мөлшерленген
активтердің, шартты жəне ықтимал міндеттемелер сомасының 1 (бір)
пайызын құрайды;
реттеуші буфер Нормативтерге 1-қосымшаға сəйкес Қарыздар мен
дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан
болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі
нұсқауға сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен ХҚЕС жəне
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік
туралы заңнамасының талаптарына сəйкес қалыптастырылған жəне
банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілген провизиялар (резервтер)
арасындағы оң айырманың (бұдан əрі – оң айырма):
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің,
шартты жəне ықтимал міндеттемелердің;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтердің, шартты
жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің;
операциялық тəуекелдің сомасына қатынасы ретінде есептеледі.
Оң айырманы есептеу мақсаты үшін Қалыптардың 1-қосымшасындағы
Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің
құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру
жөніндегі нұсқауға сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) ай
сайын Қалыптардың 1-қосымшасындағы Қарыздар мен дебиторлық
берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан болған
провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауға сəйкес
соңғы есептелген күннен кейінгі мерзімдегі провизиялар (резервтер)
толығымен өтелген жəне (немесе) есептен шығарылған қарыздар жəне
дебиторлық берешектер бойынша провизиялардың (резервтердің)
сомасына азайтылады.
Оң айырма Қалыптардың 1-қосымшасындағы Қарыздар мен
дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан
болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауға
сəйкес олар бойынша провизиялар (резервтер) олардың есебінің соңғы
күніне есептелген қарыздар жəне дебиторлық берешектер бойынша
есептеледі.
Оң айырманы есептеген кезде Қалыптардың 1-қосымшасындағы
Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің
құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру
жөніндегі нұсқауға сəйкес есептелген провизиялар сомасы
провизияларды (резервтерді) есепке алусыз қарыз жəне (немесе)
дебиторлық берешек бойынша берешектің сомасынан аспайтын
мөлшерде қосылады.
Уəкілетті органның тексеру нəтижелері бойынша түзетілген оң
айырма есепті айдан кейінгі есепті күннен бастап реттеуші буферді
есептеу кезеңінде ескеріледі.
Егер банк капиталының k1, k1-2 жəне k2 коэффициенттерінің
нақты мəндері Нормативтерге 2-қосымшаға Капитал жеткіліктілігі
коэффициенттерінің мəндеріне сай белгіленгеннен төмен болмаса,
бірақ бұл ретте көрсетілген коэффициенттерінің кез келгені меншікті
капитал буферлері (реттеуші буферді қоспағанда) есептелген капитал
жеткіліктілігі коэффициенттерінің белгіленген мəндерінен төмен болса,
онда «Акционерлік қоғамдар туралы» 2013 жылғы 13 мамырдағы
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды
қоспағанда, дивидендтер төлеуді жəне акцияларды кері сатып алуды
тоқтату бөлігінде Нормативтерге 3-қосымшаға сəйкес Бөлінбеген таза
кірісті шектеудің ең төмен мөлшеріне сəйкес банктің бөлінбеген таза
кірісін пайдалануға шектеу қойылады.
Оң айырмасы бар жəне капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің
нақты мəндері (k1, k1-2 и k2) Нормативтерге 2-қосымшаға сəйкес
Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндеріне сай белгіленгеннен
төмен емес, бірақ бұл ретте көрсетілген коэффициенттерінің кез
келгені меншікті капитал буферлері есептелген капитал жеткіліктілігі
коэффициенттерінің белгіленген мəндерінен төмен банктерге
«Акционерлік қоғамдар туралы» 2013 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда,
дивидендтер төлеуді жəне акцияларды кері сатып алуды тоқтату
бөлігінде Нормативтерге 3-қосымшаға сəйкес Бөлінбеген таза
кірісті шектеудің ең төмен мөлшеріне сəйкес бөлінбеген таза кірісті
пайдалануға шектеу қойылады.
Осы тармақтың оныншы бөлігінде көзделген жағдай туындаған
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кезде банк жəне (немесе) оның акционерлері, банктік холдинг жəне
(немесе) оның ірі қатысушылары төмендегілермен шектемей, мынадай
ақпарат қамтылатын іс-шаралар жоспарын əзірлейді жəне мақұлдау
үшін уəкілетті органға ұсынады:
банкті оң айырманы жабу үшін жеткілікті деңгейге дейін капиталдандыру жөніндегі, оның ішінде жарғылық капиталды толықтыру
жəне (немесе) бөлінбеген таза пайданы ұлғайту жəне (немесе)
акционерлердің күмəнді жəне (немесе) үмітсіз активтерді сатып алуы
қамтылатын іс-шаралар туралы;
мынадай:
проблемалық берешекті кепілмен қамтамасыз ету есебінен өтеу
жəне оны кейіннен іске асыру не кепілмен қосымша қамтамасыз етуді
қабылдау;
банктік қарыз шарты бойынша құқықтары (талаптарды) іске асыру
жəне (немесе) банктің бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып
алатын еншілес ұйымына, коллекторлық агенттіктерге, банктерге, банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға,
екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфелінің сапасын жақсартуға
мамандандырылған ұйымдарға, секьюритилендіру мəмілесін жасау
кезінде Қазақстан Республикасының қаржыландыру жəне секьюритилендіру туралы заңнамасына сəйкес құрылған арнайы қаржы
компаниясына қайта беру;
активтерді үшінші тұлғаларға өткізу жəне (немесе) беру шаралары
қамтылатын, активтердің сапасын біртіндеп жақсарту жəне проблемалық берешекті қайтару жөніндегі, мерзімі 5 жылдан аспайтын ісшаралар туралы;
банктің уəкілетті органы бекіткен банктің дамытудың стратегиясы
ескеріле отырып, əрбір жыл бойынша кемінде 5 жыл кезеңге жасалған
банктің қаржылық моделі туралы;
іс-шаралар жоспарының қолданылу кезеңінде банк жəне (немесе)
оның акционерлері, банктік холдинг жəне (немесе) ірі қатысушылары
қабылдайтын міндеттемелер туралы;
іс-шаралар жоспарының оның əрбір тармағы бойынша орындалу
мерзімдері туралы;
іс-шаралар жоспарын орындау үшін жауапты басшы қызметкерлерінің
тізбесі туралы (іс-шаралар жоспарының оның əрбір тармағы бойынша
орындау үшін жауапты басшы қызметкерлерді көрсете отырып).
Есепті кезеңде іс-шаралар жоспары артық орындалған жағдайда,
іс-шаралар жоспарының орындалуын келесі есептік кезеңде есепке
алуға рұқсат етіледі.
Іс-шаралар жоспары сақталмаған жағдайда уəкілетті орган Қазақстан
Республикасының банктік заңнамасына сəйкес қадағалап ден қою
шараларын қолданады.
Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің мəніне
меншікті капиталдың буферлері ескеріле отырып тізбесі Қалыптардың
10-тармағында белгіленген негізгі капитал құрауыштарының есебінен
қол жеткізіледі.
Меншікті капитал буферлерінің Қалыптардың талаптарына сəйкес
есептелген мөлшері бухгалтерлік есепте көрсетілмейді.
Меншікті капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің жəне меншікті
капитал буферлерінің мəндері, реттеуші буферді қоспағанда, 3 (үш)
жылда 1 (бір) реттен жиі емес қайта қаралады.
7. Меншікті капитал бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі
капиталдың сомасы ретінде есептеледі.»;
10-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) негізгі капитал:
Нормативтерге 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы
құралдарды сыныптауға арналған өлшемшарттарда белгіленген
өлшемшарттарға сəйкес келетін төленген жай акциялардың;
қосымша төленген капиталдың;
өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының;
ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасының;
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 6793 болып тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысымен бекітілген
Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп
шоттарының үлгі жоспарының (бұдан əрі – Үлгі шот жоспары) 3510
«Резервтік капитал» баланстық шотындағы қалдықтар сомасы ретінде
айқындалатын жинақталған ашып көрсетілген резервтің;
негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау резервтерінің жəне өзге
жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын бағалы
қағаздардың құнын қайта бағалау резервтерінің;
өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын
қарыздардың құнын қайта бағалау резервтерінің сомасы ретінде
есептеледі;
мынадай:
меншікті сатып алынған жай акцияларды;
гудвиллді қоса алғанда, материалдық емес активтерді;
өткен жылдардың шығындарын жəне ағымдағы жылдың шығындарын;
алынатын уақыт айырмаларына қатысты танылған, кейінге
қалдырылған салық активтері бөлігін қоспағанда, кейінге қалдырылған
салық активін;
басқа да қайта бағалау бойынша резервтерді;
активтерді секъюритилендіру бойынша транзакциялармен байланысты сатулардан түскен кірістерді реттеуіш түзетулер шегеріледі.
Осындай кірістерге секъюритилендіру талаптарына қарай алынған
болашақта толық немесе ішінара кірісті күтумен байланысты болашақтағы кезеңдердің кірісі жатады;
қаржы міндеттемесі бойынша кредиттік тəуекелдің өзгеруіне
байланысты осындай міндеттеменің əділ құнының өзгеруінен түсетін
кірістерді немесе болатын шығындарды;
үстеме капиталдан шегерілетін, бірақ оның деңгейінің жеткіліксіз
болуына байланысты негізгі капиталдан шегерілетін реттеуіш
түзетулер шегеріледі;
Қалыптардың 11-тармағында көрсетілген инвестицияларды реттеуіш
түзетулер шегеріледі.»;
25-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) 0 (нөл) пайыздық коэффициент бойынша – Қазақстан Республикасының Үкiметi жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан
əрі – Ұлттық Банк) шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк
бағалы қағаздары, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің кепілдігі бар
бағалы қағаздар, тəуелсiз рейтингi Standard & Poor’s агенттiгiнiң
«АА-» төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi
жəне орталық банктерi шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы
қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік
қоғамы жəне «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік
қоғамы шығарған бағалы қағаздар түрiндегi, сыйақы мөлшерлемесiнiң
өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар қаржы құралдары»;
55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«55. Егер мемлекет (уəкiлеттi орган, мемлекеттік мүлік жөніндегі
уəкілетті орган арқылы) немесе шет мемлекет 2 (екi) жəне одан да көп
заңды тұлғаның iрi қатысушысы болса, осындай топқа қатысты тəуекел
мөлшерi, егер басқа iрi қатысушылар, сондай-ақ қарыз алушылардың
осы тобына қатысты тəуекелдiң мөлшерiн бiр қарыз алушыға келетін
тəуекел мөлшерi ретiнде жиынтықты түрде есептеу қажет болатын
Қалыптардың 54-тармағында белгiленген өзге де жағдайлар болмаса,
бiр қарыз алушыға келетін тəуекел мөлшерi ретiнде есептелмейдi.»;
(Жалғасы 23-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-22-беттерде)

57-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Бір қарыз алушыға келетін тəуекел есебіне мыналар кірмейді:
Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, кəсіпкерлік
қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық
қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының бір жүз
пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға, «Самұрық-Қазына»
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына, «Бəйтерек» ұлттық
басқарушы холдингі» акционерлік қоғамына, «Стрестік активтер қоры»
акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына қойылатын
талаптар, банктің балансынан есептен шығарылған банктің қарыз
алушыға қоятын талаптары, ХҚЕС-ке сəйкес резервтердің бір жүз
пайызы қалыптастырылған банктің қарыз алушыға қоятын талаптары;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар бағалы
қағаздар бойынша талаптар;
банктің еншілес ұйымға қоятын талаптары;
банктің Банктер туралы заңға сəйкес бұрын еншілес банк болған,
қайта құрылымдауды жəне бір мезгілде активтер мен міндеттемелерді
бас банкке беру операциясын жүзеге асырған заңды тұлғаға қоятын
талаптары.»;
65-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«65. Мыналар:
1) қолма-қол ақша;
2) орталық депозитарийдің шоттарындағы ақша;
3) клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе
резервтік қорларындағы жарналар, маржалық жарналар, қор
биржасының сауда жүйесінде ашық сауда-саттық жəне (немесе)
орталық контрагенттің қатысуымен жасалған мəмілелер бойынша
міндеттемелердің орындалуын толық жəне (немесе) ішінара
қамтамасыз ету болып табылатын ақша;
4) тазартылған бағалы металдар;
5) Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Ұлттық Банк шығарған
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, «СамұрықҚазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы жəне «Бəйтерек»
ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы шығарған бағалы
қағаздар, кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының
бір жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлға шығарған бағалы
қағаздар;
6) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар
бағалы қағаздар;
7) Ұлттық Банктегі, Қазақстан Республикасының банктеріндегі,
сондай-ақ Standard & Poor›s агенттігінің «ВВВ-» төмен емес ұзақмерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банктердегі талап
етуге дейінгі салымдар;
8) Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-ақ Standard &
Poor›s агенттігінің «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар бейрезидент-банктерде бір түнге орналастырылған
салымдар;
9) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 16149 болып тіркелген «Облигацияларын банктер жəне банк
холдингтері меншікке сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдарының
тізбесін жəне банктер мен банк холдингтері меншікке сатып алатын
облигацияларға қойылатын талаптарды белгілеу туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 29
қарашадағы № 234 қаулысында белгіленген деңгейден төмен емес
шетел валютасындағы тəуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар елдердің
мемлекеттік бағалы қағаздары;
10) «ВВВ-» төмен емес (Standard & Poor›s жəне (немесе) Fitch
рейтингтік агенттіктерінің сыныптауы бойынша) немесе «ВааЗ» төмен
емес (Moody›s Investors Service рейтингтік агенттігінің сыныптауы
бойынша) рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигациялары;
11) Ұлттық Банктегі өтеу мерзімі күнтізбелік 7 (жеті) күнге дейінгі
мерзімді депозиттер;
12) Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен
емес ұзақмерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының резидент жəне бейрезидент-банктеріне берілген
«овернайт» қарыздары өтімділігі жоғары активтердің есебіне
қосылады.»;
75-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдарына
қойылатын талаптар, оның ішінде талаптары Нормативтерге 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 20 (жиырма) пайыз
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін, Қазақстан
Республикасының жергілікті атқару органдары шығарған бағалы
қағаздар (Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларының жергілікті атқару
органдары шығарған бағалы қағаздарды қоспағанда);»;
80-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қолжетімді тұрақты қорландырудың мөлшері бухгалтерлік
баланс деректеріне сəйкес міндеттемелердің жəне Қалыптардың
11-тармағында көрсетілген инвестицияларды шегергенге дейінгі
меншікті капиталдың Нормативтерге 15-қосымшаға сəйкес Қолжетімді
тұрақты қорландыру міндеттемелерінің кестесінде белгіленген
қолжетімді тұрақты қорландыру коэффициенттеріне көбейтілген
сомасы ретінде есептеледі.»;
1-қосымшаға сəйкес Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі
банк активтерінің құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді)
қалыптастыру жөніндегі нұсқауда:
1-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк активтері бойынша провизияларды (резервтерді) келесі
есептеу кемінде алты айда 1 (бір) рет кезеңділікпен 2018 жылғы 1
шілдедегі жағдай бойынша жүзеге асырылады.»;
5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi
бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi Тізбеге 36-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
8-қосымшаға сəйкес Халықаралық қор биржалары болып танылатын
сауда-саттықты ұйымдастырушылар тiзiмi Тізбеге 37-қосымшаға сəйкес
редакцияда жазылсын;
15-қосымшаға сəйкес Қолжетімді тұрақты қорландыру міндеттемелерінің кестесі Тізбеге 38-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
14. «Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын
ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың
мəнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу,
Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар
сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айырысу
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2018 жылғы 27 сəуірдегі № 79 қаулысына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17008 болып
тіркелген, 2018 жылғы 12 маусымда Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді
басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық
нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидаларында:
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

RESMI
«10. Қағидалардың мақсаты үшін халықаралық қаржы ұйымдары деп
мынадай ұйымдар түсініледі:
Азия даму банкі (Asian Development Bank);
Америкааралық даму банкі (Inter-American Development Bank);
Африка даму банкі (African Development Bank);
Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропа қайта құру жəне даму банкі (European Bank for Reconstruction
and Development);
Еуропа инвестициялық банкі (European Investment Bank);
Еуропа Кеңесінің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
Жеке секторды дамыту жөніндегі исламдық корпоарция (the Islamic
Corporation for the Development of the Private Sector);
Ислам даму банкі (Islamic Development Bank);
Жан-жақты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі (the Multilateral
Investment Guarantee Agency);
Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);
Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);
Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development
Association);
Халықаралық есеп айырысу банкі (the Bank for International
Settlements);
Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық
(the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (International Bank for
Reconstruction and Development);
Халықаралық қаржы корпорациясы (International Finance
Corporation).»;
мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Қағидалардың мақсаты үшін негізгі қор индекстері деп
мынадай есптік көрсеткіштер (индекстер) түсініледі:
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
HSI (Hang Seng Index);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);
RTSI (Russian Trade System Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).»;
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Қағидалардың 11-тармағында көзделген өтімді активтер есебіне
мыналар енгізілмейді:
1) инвестициялық портфельді басқарушының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылатын жəне (немесе) инвестициялық
портфельді басқарушының меншік құқығы шектелген активтер (репо
операцияларын қоспағанда);
Кері репо операцияларының мəні болып табылатын бағалы қағаздар
Қағидаларға қосымшаға сəйкес нысан бойынша Инвестициялық
портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мəндерінің
есебінде көрсетілген көлемде инвестициялық портфельді
басқарушының өтімді активтер есебіне енгізіледі;
2) параметрлері қор биржасының акциялар нарығының индексін
есептеу мақсатында пайдаланылатын қор биржасының ресми тізіміне
(қор биржасының өкілдік тізімі) кіретін акцияларды қоспағанда,
инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес тұлғалар
болып табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар.»;
Қосымшаға сəйкес нысан бойынша Инвестициялық портфельді
басқарушының пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі Тізбеге
39-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
15. «Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық
нормативтердің, сондай-ақ олардың мəнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар
сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сəуірдегі № 80 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17005
болып тіркелген, 2018 жылғы 13 маусымда Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар
сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айырысу
қағидаларында:
мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
«8-1. Қағидалардың мақсаты үшін негізгі қор индекстері деп мынадай
есеп айырысу көрсеткіштері (индекстері) түсініледі:
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
HSI (Hang Seng Index);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);
RTSI (Russian Trade System Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).»;
9 жəне 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын :
«9. Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша, тиісті
көлемде бағала қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымның пруденциялық нормативтері
мəндерінің есебінде көрсетілген активтер брокердің жəне (немесе)
дилердің өтімді активтері ретінде танылады.
10. Қағидалардың 9-тармағында көзделген өтімді активтер есебіне
мыналар енгізілмейді:
1) брокердің жəне (немесе) дилердің меншік құқығы шектелген брокердің жəне (немесе) дилердің міндеттемелері бойынша
қамтамасыз ету болып табылатын активтер (репо операцияларын
қоспағанда);
Кері репо операцияларының мəні болып табылатын бағалы қағаздар
Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша, тиісті көлемде
бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті
жүзеге асыратын ұйымның пруденциялық нормативтері мəндерінің
есебінде көрсетілген көлемде брокердің жəне (немесе) дилердің өтімді
активтер есебіне енгізіледі;
2) параметрлері қор биржасының акциялар нарығының индексін
есептеу мақсатында пайдаланылатын қор биржасының тізіміне (қор
биржасының өкілдік тізімі) кіретін акцияларды қоспағанда, брокерге
жəне (немесе) дилерге қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын
заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар.»;
15 жəне 16-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын :
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«15. Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша, тиісті
көлемдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебінде көрсетілген ЕЖЗҚ-ның меншікті
активтері ЕЖЗҚ-ның өтімді активтері ретінде танылады.
16. Қағидалардың 15-тармағында көзделген өтімді активтердің
есебіне мыналар енгізілмейді:
1) ЕЖЗҚ-ның мінеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылатын жəне (немесе) ЕЖЗҚ-ның меншік құқығы шектелген активтер
(репо операцияларын қоспағанда).
Кері репо операцияларының мəні болып табылатын бағалы қағаздар
Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша бағалы қағаздар
нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын
ұйымның пруденциялық нормативтері мəндерінің есебінде көрсетілген
көлемде ЕЖЗҚ-ның өтімді активтерінің есебіне енгізіледі;
2) ЕЖЗҚ-ға қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын заңды
тұлғалар шығарған бағалы қағаздар;
3) ЕЖЗҚ-ның ірі акционерлеріне тиесілі ЕЖЗҚ-ның дауыс
беретін акцияларының он жəне одан көп пайызын сенімгерлікпен
басқарушылары жəне осы сенімгерлікпен басқарушылардың үлестес
тұлғалары шығарған бағалы қағаздар;
4) ЕЖЗҚ-ға қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар жəне
ағымдағы шоттар.
17-тармақ алып тасталсын;
24 жəне 25-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша, тиісті
көлемдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебінде көрсетілген активтер ИПБ1 немесе
ИПБ2-ның өтімді активтері ретінде танылады.
25. Қағидалардың 24-тармағында көрсетілген ИПБ1 немесе ИПБ2
өтімді активтердің есебіне мыналар енгізілмейді:
1) ИПБ1 немесе ИПБ2-ның міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету
болып табылатын жəне (немесе) ИПБ1 немесе ИПБ2 меншік құқығы
шектелген активтер (репо операцияларын қоспағанда);
Репо операцияларының мəні болып табылатын бағалы қағаздар
Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша бағалы қағаздар
нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын
ұйымның пруденциялық нормативтері мəндерінің есебінде көрсетілген
көлемде ИПБ1 немесе ИПБ2 өтімді активтерінің есебіне енгізіледі;
2) параметрлері қор биржасының акциялар нарығының индексін есептеу мақсатында пайдаланылатын қор биржасының тізіміне кіретін акцияларды қоспағанда, ИПБ1 немесе ИПБ2-ге қатысты үлестес тұлғалар
болып табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар (қор
биржасының өкілдік тізімі).»;
27-тармақ мынадай редакцияда жазылсын :
«27. Брокер жəне (немесе) дилер, ЕЖЗҚ, ИПБ1 немесе ИПБ2
Қағидалардың қосымшасына сəйкес нысан бойынша бағалы қағаздар
нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын
ұйымның пруденциялық нормативтері мəндерінің есебін ай сайын,
есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей
уəкілетті органға ұсынады.»;
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның
пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі Тізбеге 40-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын;
2 жəне 3-қосымшалар алып тасталсын.
16. «Банктің жəне банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлауына əсер ететін факторларды белгілеу, сондай-ақ Ерте ден қою
шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидаларын
жəне Банктің (банк конгломератының) қаржылық жай-күйінің нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау əдістемесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы
28 желтоқсандағы № 317 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18186 болып тіркелген, 2019 жылғы
24 қаңтарда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
1-тармақтың бірінші бөлігінің 9) тармақшасы алып тасталсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Ерте ден қою шараларын көздейтін
іс-шаралар жоспарын мақұлдау қағидаларында:
6-тармақтың 2) жəне 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«2) уəкілетті органның стрестік сценарийлері бойынша жыл сайын жүргізілетін стресс-тестілеу нəтижелері бойынша осы қаулының
1-тармағы бірінші бөлігінің 1), 2), жəне 7) тармақшаларында көзделген
факторлар анықталған кезде;
3) тиісінше өтімділік коэффициенттерін жəне меншікті капитал
жеткіліктілігі коэффициенттерін бұзуға байланысты қолданылған
қаржылық жағдайды жақсарту жəне (немесе) банктің тəуекелдерін
барынша азайту жөніндегі шаралар шеңберінде уəкілетті органның
қойған талаптарын банктің орындау, барлық банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге берілген лицензияның қолданылуын тоқтата тұру
кезеңінде осы қаулының 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында
көзделген факторлар анықталған кезде, сондай-ақ уəкілетті органға
банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыруға немесе таратуға рұқсат алуға
өтінішхат берілген жағдайда ұсынылмайды.»;
7-тармақтың 8) тармақшасы алып тасталсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің (банк конгломератының)
қаржылық жай-күйінің нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау
əдістемесінде:
3-тармақтың бірінші бөлігінің 9) тарақшасы алып тасталсын.
17. «Орталық депозитарийге арналған тəуекелдерді басқару жəне
ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы
28 желтоқсандағы № 318 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18180 болып тіркелген, 2019 жылғы
18 қаңтарда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер
енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Орталық депозитарийге арналған
тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру
қағидаларында:
5 жəне 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын :
«5. Орталық депозитарий жылына екі рет, есепті жартыжылдықтан
кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті органға
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тəуекелдерді
басқару жөніндегі қызмет туралы ақпаратты ұсынады.
6. Орталық депозитарий жылына кемінде бір рет орталық
депозитарийдің қызметі ұшыраған тəуекелдер бойынша стресстестингті есептейді.
Орталық депозитарийдің қызметі ұшыраған тəуекелдер бойынша
стресс-тестинг нəтижелері орталық депозитарийдің ішкі құжаттарына
сəйкес ресімделеді жəне мынадай ақпаратты қамтиды:
стресс-тест сценарийінің сипаттамасы;
таңдап алынған стресс-тест сценарийіне негіздеме;
стресс-тестинг нəтижелері бойынша ұсынымдар.»;
11-тармақта:
(Жалғасы 24-бетте)
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4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) орталық депозитарий өз қызметінде пайдаланатын ақпараттық
жəне коммуникациялық жүйелерді қоса алғанда, орталық депозитарийдің бағдарламалық-техникалық қамтамасыз етуінің жыл сайынғы
ішкі аудитін жүргізу;»;
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын :
«7) Орталық депозитарийдің сенімгерлік басқаруға берілген меншікті
активтерін қоспағанда, Қағидаларға 6-қосымшға сəйкес Орталық
депозитарийдің меншікті активтерінің есебінен қаржы құралдарымен
мəмілелерді жүзеге асыру қызметін ұйымдастыруға қойылатын
талаптарға сəйкес орталық депозитарийдің меншікті активтерін қаржы
құралдарына инвестициялау;»;
17-тармақтың 2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бөлімше басшыларының ішкі құжаттарда белгіленген нысан
бойынша жəне кезеңділікпен бөлімшелердің қызметтерінің нəтижелері
туралы толық есептерін тексеруі;»;
3-қосымша алып тасталсын;
4-қосымшаға сəйкес Тəуекелді сəйкестендіруге, өлшеуге, бағалауға,
бақылауға жəне мониторингіне қойылатын талаптар Тізбеге 41-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
5-қосымшаға сəйкес Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау
жүйесінің ішкі құжаттарына қойылатын талаптар Тізбеге 42-қосымшаға
сəйкес редакцияда жазылсын.
18. «Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемелерін,
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының пруденциялық
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын,
табыс ету мерзімдерін, Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы
есептілігін табыс ету қағидаларын, исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың
акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын
талаптарды, сондай-ақ исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен
жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019
жылғы 31 қаңтардағы № 14 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18293 болып тіркелген, 2019 жылғы
20 ақпанда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен
толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне
оларды есептеу əдістемелерінде:
3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын :
«3. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына арналған
пруденциялық нормативтер жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар
мен лимиттер:
жарғылық капиталдың ең төменгі мөлшерін;
төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін;
өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативін;
активтерді əртараптандыру нормативтерін;
исламдық сақтандыру, исламдық қайта сақтандыру, исламдық
қоса сақтандыру (исламдық бірлесіп сақтандыру) шарты (шарттары)
бойынша исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншікті
ұстап қалуының мөлшерін есептеуді қамтиды.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының төлем
қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшері осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының пруденциялық
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаның 2-кестесіне сəйкес нысан бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің
ұлғаю сомасына сəйкес исламдық қайта сақтандырушының рейтингтік
бағасына немесе Қазақстан Республикасының резиденті - қайта
сақтандыру ұйымының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік
нормативінің мəніне байланысты, қолданыстағы исламдық қайта
сақтандыру шарттары бойынша Қазақстан Республикасының
резиденттері жəне бейрезиденттері - исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдарына қайта сақтандыруға берілетін (берілген)
міндеттемелер сомасына ұлғаяды.»;
24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Егер «ауырған жағдайда сақтандыру» жəне «туристі міндетті
сақтандыру» сыныптары бойынша сақтандыру сыйлықақылары
сомасының үлесі есепті күні қолданыстағы исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлемінде 80 (сексен) пайыздан көп болса, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдары үшін кепілдік беру қорының ең төменгі
мөлшері 30 (отыз) пайызға азаяды.»;
32-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын :
«32. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің
сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, олардың
құнының есебіне мыналар кіреді:
1) ақша:
исламдық қайта сақтандыру активтерін шегергенде исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір)
пайыздан аспайтын сомадағы кассадағы ақша - баланстық құнның 100
(бір жүз) пайызы көлемінде;
Нормативтердің 34-тармағы 5) тармақшасының талаптарына сəйкес
келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі
жолдағы ақша - баланстық құнның 100 (бір жүз) пайызы көлемінде;
Нормативтердің 34-тармағы 5) тармақшасының талаптарына сəйкес
келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі
ағымдағы шоттардағы ақша - осы қаулымен бекітілген Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының пруденциялық
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан бойынша Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
активтерін олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын
ескере отырып есептеуде көрсетілген көлемде;
бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымның Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі жəне орталық депозитарийдегі шоттарындағы
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы баланстық құнның 100 (бір жүз) пайызы көлемінде;
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі
инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын
ұйымның шоттарындағы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының ақшасы - баланстық құнның 100 (бір жүз) пайызы көлемінде;
2) Нормативтердің 34-тармағы 5) тармақшасының талаптарына
сəйкес Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде
орналастырылған салымдар - осы қаулымен бекітілген Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының пруденциялық
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан бойынша Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының

активтерін олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын
ескере отырып есептеуде көрсетілген көлемде;
3) Нормативтердің 34-тармағы 6) тармақшасының талаптарына сəйкес халықаралық қаржы ұйымдарына орналастырылған салымдар - осы қаулымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдарының пруденциялық нормативтердің орындалуы
туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне
1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан бойынша Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып есептеуде
көрсетілген көлемде;
4) Нормативтердің 34-тармағы 7) тармақшасының талаптарына
сəйкес бейрезидент банктерге орналастырылған салымдар - осы
қаулымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне
1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан бойынша Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін олардың сапасы
мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып есептеуде
көрсетілген көлемде;
5) Нормативтердің 34-тармағының 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16),
17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26) жəне 27) тармақшаларында
көрсетілген қаржы құралдары - осы қаулыда белгіленген Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының пруденциялық
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаның 5-кестесіне сəйкес нысан бойынша Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
активтерін олардың сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын
ескере отырып есептеуде көрсетілген көлемде;
6) «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік
қоғамының акциялары - баланстық құнның 100 (бір жүз) пайызы
көлемінде;
7) исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі
жоғары активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомадағы
жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар – баланстық
жəне нарықтық құнның ең аз мөлшерінен 100 (бір жүз) пайыз көлемінде
кіреді;
Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі
құрал-жабдықтардың нарықтық құнын айқындау мақсатында исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы олардың құнын бағалаушыда
жылына кемінде 1 рет бағалауды жүргізеді;
8) 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін:
материалдық емес активтер: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып алынған
бағдарламалық қамтамасыз ету - жинақталған амортизацияны ескере
отырып жəне исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
өтімділігі жоғары активтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын
өзіндік құн мөлшерінде;
9) исламдық қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар,
сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан
алынатын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
активтері сомасының 10 (он) пайыздан аспайтын сомадағы сақтандыру
сыйлықақылары;
10) бағалы қағаздардың эмитенттеріне бағалы қағаздар шығару
проспектісінде көзделген олардың айналыс мерзімінің аяқталуына
байланысты туындаған бағалы қағаздардың номиналдық құнын төлеу
бойынша талаптар (бағалы қағаздар шығару проспектісінің талаптары
бойынша мерзімі өтпеген) - баланстық құнның 100 (бір жүз) пайызы
көлемінде кіреді.»;
34, 35, 36 жəне 37-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«34. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының мынадай
активтері өтімділігі жоғары активтер ретінде танылады:
1) исламдық қайта сақтандыру активтерін шегергенде исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасының 1 (бір)
пайызынан аспайтын сомадағы кассадағы ақша;
2) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі жəне
орталық депозитарийдегі бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне
(немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы;
3) Нормативтердің осы тармағының 5) тармақшасының талаптарына сəйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша;
4) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі
инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының ақшасы;
5) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде
орналастырылған, мынадай талаптардың біріне сəйкес келетін салымдар:
акциялары қор биржасының ресми тізіміндегі «Негізгі» алаңы
«акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген немесе
қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған эмитенттер болып
табылады;
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«В-»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-дан төмен
емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының бейрезидент-бас банктерінің Standard
& Poor›s агенттігінің халықаралық шкала бойынша «А-»-тен төмен
емес шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасының резидент-еншілес банктері болып
табылады;
6) Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы
ұйымдарына орналастырылған салымдар, Евразия Даму Банкіне
орналас тырылған Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар;
7) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша
«ВВВ-»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
бейрезидент банктерге орналастырылған салымдар;
8) Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары (оның ішінде басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған);
9) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы
қағаздары;
10) кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының
бір жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі
заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар;
11) Қазақстан Республикасының жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес «Қазақстан Даму Банкі», «Самұрық-Қазына»
Ұлттық əл-ауқат қоры, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдинг», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған борыштық
бағалы қағаздар;
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12) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Қазақстан Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарылған мемлекеттік емес
борыштық исламдық бағалы қағаздары;
13) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының шетел валютасымен номинирленген жəне «Астана» халықаралық қаржы орталығының
аумағында жұмыс істейтін қор биржасына жария сауда-саттыққа
жіберілген мемлекеттік емес борыштық исламдық бағалы қағаздары;
14) Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының Standard &
Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша «В-»-дан төмен емес
рейтингтік бағасы (эмитенті бар) немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s
ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-дан төмен емес рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттік емес борыштық исламдық
бағалы қағаздары;
15) Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-дан төмен емес халықаралық
рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған
мемлекеттік емес борыштық исламдық бағалы қағаздар, сондай-ақ
Еуразия Даму Банкі шығарған жəне Қазақстан Республикасының
ұлттық валютасымен номинирленген борыштық исламдық бағалы
қағаздар;
16) шетелдік мемлекеттердің Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша «B-»-дан төмен емес тəуелсіз рейтингі бар
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар борыштық исламдық бағалы қағаздары;
17) шетелдік эмитенттердің Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша «В-» төмен емес рейтингтік бағасы бар
(эмитентінде бар) немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттік емес борыштық исламдық
бағалы қағаздары;
18) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының жəне негізгі қор
индекстерінің құрамына кіретін шетелдік эмитенттердің акциялары
жəне осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық
қолхаттар;
19) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың
акциялары жəне осы акциялар базалық активі болып табылатын
депозитарлық қолхаттар;
20) Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының
шетел валютасымен номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы
орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасына жария саудасаттыққа жіберілген акциялары;
21) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша «В-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар акциялары
жəне осы акциялар базалық активі болып табылатын депозитарлық
қолхаттары;
22) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары;
23) Exchange Traded Funds (ETF) пайлары, активтерінің құрылымы
негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олар
бойынша баға белгілеу негізгі қор индекстеріне байланысты;
24) Morningstar рейтинг агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес
рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded
Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары;
25) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Қазақстан
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған, Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша «В-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы (эмитентте бар) немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-дан
төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
исламдық қаржыландыру құралдары;
26) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Қазақстан
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған, бас ұйымдары Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шкала бойынша «ВВВ-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар исламдық қаржыландыру құралдары;
27) тазартылған бағалы қағаздар жəне металл депозиттер;
28) бағалы қағаздардың эмитенттеріне бағалы қағаздар шығару
проспектісінде көзделген олардың айналыс мерзімінің аяқталуына
байланысты туындаған бағалы қағаздардың номиналдық құнын төлеу
бойынша талаптар (бағалы қағаздар шығару проспектісінің талаптары
бойынша мерзімі өтпеген).
Нормативтердің мақсаты үшін мынадай есептік көрсеткіштер (индекстер) негізгі қор индекстері болып табылады:
САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
DAX (Deutscher Aktienindex);
DJIA (Dow Jones Industrial Average);
EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
HSI (Hang Seng Index);
KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);
RTSI (Russian Trade System Index);
S&P 500 (Standard and Poor’s 500 Index);
TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).
Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдары осы қаулымен
белгіленген Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
пруденциялық нормативтерді орындауы туралы есептілігінің тізбесіне,
нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымшаның 6-кестесіне
сəйкес нысан бойынша Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі
нормативін есептеуде көрсетілген көлемде өтімділігі жоғары активтер
есебіне енгізіледі.
35. Нормативтердің мақсаты үшін мына ұйымдар халықаралық қаржы
ұйымдары болып табылады:
Азия даму банкі (the Asian Development Bank);
Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
Африка даму банкі (the African Development Bank);
Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропа қайта құру жəне даму банкі (the European Bank for
Reconstruction and Development);
Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);
Еуропалық кеңестің даму банкі (the Council of Europe Development
Bank);
Жеке секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорация (the Islamic
Corporation for the Development of the Private Sector);
Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
Инвестицияларға кепілдік берудің көп жақты агенттігі (the Multilateral
Investment Guarantee Agency);
(Жалғасы 25-бетте)

(Жалғасы. Басы 17-24-беттерде)

Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank);
Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);
Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development
Association);
Халықаралық есеп айырысулар банкі (the Bank for International
Settlements);
Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық
(the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (the International Bank for
Reconstruction and Development);
Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance
Corporation).
36. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сапасы
жəне өтімділігі бойынша активтерінің жəне исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының өтімділігі жоғары активтерінің сомасын есептеу
үшін мыналар есепке алынбайды:
1) исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылатын жəне (немесе) исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының меншік
құқығы шектеулі активтер;
2) банктерде Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша «ВB»-дан төмен емес ұзақмерзімді кредиттік рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар немесе Standard & Poor’s ұлттық шкала бойынша «kzA+»дан төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар жағдайларды қоспағанда, Заңға сəйкес исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушылары немесе
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушы немесе
банк холдингі болып табылатын екінші деңгейдегі банктердегі салымдар жəне акциялар;
3) исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымымен ерекше
қатынастар арқылы байланысты тұлғалар болып табылатын заңды
тұлғалар шығарған бағалы қағаздар.
37. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерді
əртараптандырудың мынадай нормативтерін сақтайды:
1) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«ВВ-»-тен төмен емес ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен төмен емес шетел валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасының бейрезидент-бас банкінің Қазақстан
Республикасының резидент-еншілес банкі болып табылатын екінші
деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында
исламдық бағалы қағаздарға, салымдар мен ақшаға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны - Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 20 (жиырма) пайызынан аспайды;
2) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«В»-дан «В+»-ке дейін ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
екінші деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында
исламдық бағалы қағаздарға, салымдар мен ақшаға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны - Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 15 (он бес) пайызынан аспайды;
3) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«В-»-тен ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар екінші
деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында
исламдық бағалы қағаздарға, салымдар мен ақшаға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны - Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды;
4) екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада
жəне осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларында исламдық бағалы
қағаздарға жəне ақшаға инвестициялардың жиынтық баланстық құны Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының
10 (он) пайызынан аспайды;
5) тазартылған бағалы металдар мен металл депозиттерге күнтізбелік 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге жиынтық орналастыру Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының
10 (он) пайызынан аспайды;
6) шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған, мемлекеттік мəртебесі
бар исламдық бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды;
7) Нормативтердің 35-тармағында тізбесі белгіленген халықаралық
қаржы ұйымының исламдық бағалы қағаздарына инвестициялардың
жиынтық баланстық құны - Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды;
8) Нормативтердің 34-тармағы 23) жəне 24) тармақшаларының
талаптарына сəйкес келетін пайларға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды;
9) ашық жəне интервалдық инвестициялық пай қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық баланстық құны - Нормативтердің
32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайды;
10) Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары
шығарған борыштық бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - Нормативтердің 32-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды;
11) Нормативтердің 34-тармағы 25) жəне 26) тармақшаларының
талаптарына сəйкес келетін исламдық қаржыландыру құралдарына
инвестициялардың жиынтық баланстық құны - Нормативтердің
32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды.
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының борыштық
бағалы қағаздарға инвестициялары Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі банкінің бір эмиссиясындағы облигациялардың жалпы
көлемінің 25 (жиырма бес) пайызынан аспайды.
Осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген
активтерді əртараптандырудың нормативтерін есептеу кезінде
екінші деңгейдегі банктің жəне оның үлестес тұлғаларының
активтеріне жиынтық орналастыру үлестес тұлғалардың осы тобында
активтерді орналастырудың ең жоғары рұқсат етілген лимитіне қарай
нормативтердің бірінде көрсетіледі.»;
51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын :
«51. «Жазатайым оқиғалардан сақтандыру», «ауырған жағдайда
сақтандыру», «туристі міндетті сақтандыру», «өмірді сақтандыру»,
«аннуитеттік сақтандыру» сыныптары бойынша тұрақтандыру резерві
0 (нөлге) тең болады.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдарының пруденциялық нормативтердің орындалуы
туралы есептілігінің тізбесінде, нысандарында, табыс ету мерзімдерінде:
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтердің орындалуы
туралы есебі Тізбеге 43-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Күтілмеген тəуекелдердің
резервін есептеу туралы есеп Тізбеге 44-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
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3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп Тізбеге 45-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың
акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын
талаптарда:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акциялары (жарғылық капиталдағы
қатысу үлестері) мынадай талаптарға сəйкес келген кезде заңды
тұлғалардың акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін)
сатып алады:
1) əділ құнын бағалау үшін қажет белсенді нарықтың баға белгілеуі
бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – заңды тұлғалардың
акциялары жəне осы акциялар базалық активтері болып табылатын
депозитарлық қолхаттары;
2) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары жəне осы акциялар
базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар;
3) Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының
шетел валютасымен номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы
орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасына жария саудасаттыққа жіберілген акциялары жəне осы акциялар базалық активтері
болып табылатын депозитарлық қолхаттары;
4) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың
акциялары жəне осы акциялар базалық активі болып табылатын
депозитарлық қолхаттар;
5) «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік
қоғамының акциялары.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар
мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесінде:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сəйкес исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарына мынадай қаржы құралдарын (акцияларды жəне жарғылық
капиталға қатысу үлестерін қоспағанда) сатып алуға рұқсат етіледі:
1) мынадай талаптардың біріне сəйкес келгенде Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:
банктер акциялары қор биржасының ресми тізіміндегі «Негізгі»
алаңы «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген немесе
қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған эмитенттер болып
табылады;
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-»дан төмен емес ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard
& Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-дан төмен емес рейтингтік
бағасы немесе Moody’s Investors Service, Fitch агенттіктерінің, сондайақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының (бұдаан əрі – басқа
рейтингтік агенттіктер) ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар банктер;
банктер Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша
«А-»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, Қазақстан
Республикасының бейрезидент бас банкі болып табылады;
2) халықаралық қаржы ұйымдарына орналастырылған, Standard &
Poor’s агенттігінің «АА-»-дан төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар салымдар, Еуразия даму Банкіне орналастырылған
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар;
3) Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша
«ВВВ-»-дан төмен емес ұзақмерзімді рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
бейрезидент банктерге орналастырылған салымдар;
4) басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес эмиссияланғандарды
қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі жəне
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
5) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы
қағаздар;
6) кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың
ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының
бір жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі
заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар;
7) Қазақстан Республикасының жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес «Қазақстан Даму Банкі», «Самұрық-Қазына»
ұлттық əл-ауқат қоры, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдинг»,
«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдар шығарған
борыштық бағалы қағаздар;
8) Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдігі бар
борыштық бағалы қағаздар;
9) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының аумағында қызметті жүзеге асыратын Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық исламдық бағалы
қағаздары;
10) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының шетел валютасымен номинирленген жəне «Астана» халықаралық қаржы орталығының
аумағында жұмыс істейтін қор биржасына жария сауда-саттыққа
жіберілген мемлекеттік емес борыштық исламдық бағалы қағаздары;
11) мынадай халықаралық қаржы ұйымдары шығарған борыштық
исламдық бағалы қағаздар:
Азия даму банкі (the Asian Development Bank);
Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
Африка даму банкі (the African Development Bank);
Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропалық қайта құру жəне даму банкі (the European Bank for
Reconstruction and Development);
Еуропалық инвестициялық банк (the European Investment Bank);
Еуропалық кеңестің даму банкі (the Council of Europe Development
Bank);
Жеке секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорация (the Islamic
Corporation for the Development of the Private Sector);
Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
Инвестицияларға кепілдік берудің көп жақты агенттігі (the Multilateral
Investment Guarantee Agency);
Скандинавия инвестиция банкі (the Nordic Investment Bank);
Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);
Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development
Association);
Халықаралық есеп айырысулар банкі (the Bank for International
Settlements);
Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық
(the International Centre for Settlement of Investment Disputes);
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Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (the International Bank for
Reconstruction and Development);
Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance
Corporation);
12) мемлекеттік мəртебесі бар, шетелдік мемлекеттердің орталық
үкіметтері шығарған, Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шкала бойынша «В-»-дан төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
борыштық исламдық бағалы қағаздар;
13) шетелдік эмитенттер шығарған, Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкала бойынша «В-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы
бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар мемлекеттік емес исламдық борыштық бағалы
қағаздар;
14) тазартылған бағалы металдар жəне металл депозиттер;
15) қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық
қорлардың бағалы қағаздары;
16) активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің
құрылымын қайталайтын немесе олар бойынша баға белгілеу негізгі
қор индекстеріне байланысты Exchange Traded Funds (ETF) пайлары;
17) Morningstar рейтинг агенттігінің «3 жұлдыздан» төмен емес
рейтингтік бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded
Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары;
18) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Қазақстан
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған, Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкала бойынша «В-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы (эмитентте бар) немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-дан
төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкала бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
исламдық қаржыландыру құралдары;
19) Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының Қазақстан
Республикасының жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған, бас ұйымдары Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шкала бойынша «ВВВ-»-дан төмен емес рейтингтік бағасы бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар исламдық қаржыландыру құралдары.».
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 1-қосымша
Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті, инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге
асыратын ұйымдарға арналған тəуекелдерді басқару жəне ішкі
бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларына 1-қосымша
Нысан
«Тəуекелдерді басқару жүйелеріне талаптардың орындалуын
бағалау туралы есеп»
__________________________________________________
(брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының атауы)
Есепті кезең: «______» жыл үшін
№

1

ҚағидаҚағидалардың тиісті лардың
абзацына,
талапбөлігіне,
тарына
тармақсəйкестікті
шасына,
бағалау
тармағына
нұсқау
2

3

Анықталған
кемшіліктер
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4

Кемшіліктерді
жою бойынша
қабылданған
(жоспарланған)
іс-шаралар
(іс-шараның
мазмұны,
орындалу
мерзімі)
5

Жауапты
орындаушылар (тегі,
аты, əкесінің
аты (ол
бар болса),
лауазымы,
байланыс
ақпарат)
6

Тəуекелдерді басқару жүйелеріне талаптардың сəйкестігін бағалау:
________________________________________________________
Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
«Тəуекелдерді басқару жүйелеріне талаптардың орындалуын
бағалау туралы есеп» нысанына қосымша
«Тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың
орындалуын бағалау туралы есеп» нысанын
толтыру бойынша түсіндірме
Тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың орындалуын бағалау мынадай өлшемшарттарға қарай үш балдық жүйе
бойынша жүзеге асырылады:
1) «сəйкес келеді» бағасы брокер жəне (немесе) дилер, Басқарушы
тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың өлшемшарттарын қандай да бір айтарлықтай кемшіліктерсіз орындаған кезде
шығарылады;
2) «ішінара сəйкес келеді» бағасы брокердің жəне (немесе) дилердің, Басқарушының тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын
талаптардың нақты өлшемшарттарын сақтауға қол жеткізудегі қабілетіне қатысты айтарлықтай күмəн пайда болу үшін жеткілікті деп саналмайтын кемшіліктер анықталған кезде шығарылады;
3) «сəйкес емес» деген баға брокер жəне (немесе) дилер, басқарушы тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын талаптардың өлшемшарттарын орындамаған кезде шығарылады.
Егер тəуекелдерді басқару жүйелеріне қойылатын жекелеген талаптар
брокерге жəне (немесе) дилерге, Басқарушыға қатысты қолданылуы
мүмкін болмаған жағдайда, талаптың аталған өлшемшарттарына
сəйкестігін бағалау жүзеге асырылмайды жəне «қолданылмайды»
деген тиісті жазбамен белгіленеді.
(Жалғасы 26-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-25-беттерде)

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 2-қосымша
Жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған пруденциялық
нормативтер тізбесіне, олардың нормативтік мəндеріне,
есептеу əдістемесіне, сондай-ақ есептілікті ұсыну нысандары
мен мерзімдеріне 1-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны интернет-ресурсқа
орналастырылған: www.nationalbank.kz
«К1 коэффициентінің мəнін есептеу»
Есепті кезең: 20 ___ жылғы «__»________ жағдай бойынша
Индекс: K1_DNPF
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс
күнінен кешіктірмей

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2
Ақша жəне салымдар – барлығы (1.1
-1.13-жолдардың қосындысы), оның
ішінде:
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының
(бұдан əрі – ЕЖЗҚ) балансы бойынша
активтер сомасының 1 (бір) пайызынан
аспайтын сомадағы кассадағы ақша
осы қосымшаның 1.9 жəне 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі ағымдық шоттардағы ақша
осы қосымшаның 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі ағымдық
шоттардағы ақша
орталық депозитарийдегі шоттардағы
ақша
клирингтік ұйымның (орталық қарсы
агенттің) кепілдік немесе резервтік
қорларына жарна, маржалық жарна, қор
биржасының сауда-саттық жүйесінде
ашық сауда-саттық тəсілімен жəне (немесе) орталық қарсы агенттің қатысуымен
жасалған мəмілелер бойынша
міндеттемелерді орындаудың толық жəне
(немесе) ішінара қамтамасыз етуі болып
табылатын ЕЖЗҚ ақшасы
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шкаласы бойынша «ВВВ-»-дан
төмен емес ұзақмерзімді жəне (немесе) қысқамерзімді рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасының бейрезидент
банктеріндегі ағымдық шоттардағы ақша
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шкаласы бойынша «ВВВ»-дан төмен
емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 59-бабының
1-тармағына сəйкес белгелінген функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан
Республикасының бейрезидент
банктеріндегі ағымдық шоттардағы ақша
бағалы қағаздарға қызмет көрсету
мəселелері жөніндегі халықаралық
қауымдастықтың (International Securities
Services Association) мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша
көрсетілген банктер акциялары қор
биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген немесе қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде тұрған
эмитенттер болып табылатын Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі салымдар

1.10 мынадай талаптардың біріне сəйкес
келетін Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар:
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В»-тен төмен
емес ұзақмерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+»-тен төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар;
Қазақстан Республикасының бейрезидент
бас банктерінің Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы
бойынша «А-»-тен төмен емес шетел
валютасындағы ұзақмерзімді кредиттік
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының резидент еншілес
банктері болып табылады

Есептелетін сома

1
1

Көрсеткіш атауы

Есепке алынатын
көлемі (пайызбен)

№

Баланс бойынша
сомасы

(мың теңгемен)

3
х

4
х

5

100

100

90

100
100

100

100

100

100

100

1.11 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шкаласы бойынша «В-» ұзақмерзімді
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі немесе Standard &
Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBВ»тен «kzBВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі салымдар
1.12 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес ұзақмерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарындағы
салымдар, Еуразия Даму Банкіндегі
Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасындағы салымдар
1.13 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес
ұзақмерзімді немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
банктердегі салымдар
2 Борыштық бағалы қағаздар – барлығы (2.1
-2.15-жолдар қосындысы), оның ішінде
2.1 Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлiгi мен Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкi шығарған
басқа мемлекеттердiң заңнамасына
сəйкес эмиссияланғандарды қоса алғанда,
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары
2.2 Қазақстан Республикасының жергілікті
атқарушы органдары шығарған, қызметін
Қазақстан Республикасының аумағында
жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы
қағаздар
2.3 Акцияларының жүз пайызы Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне
тиесілі, кəсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық
қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық
бағалы қағаздар
2.4 Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес «Қазақстанның Даму Банкі»,
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі, «Проблемалық кредиттер
қоры» акционерлік қоғамдары шығарған
борыштық бағалы қағаздар
2.5 Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес шығарылған, қор биржасының
ресми тізімінің «Негізгі» алаңының
«борыштық бағалы қағаздар» секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды
тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы
қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген жəне «Астана» халықаралық
қаржы орталығының аумағында жұмыс
істейтін қор биржасында ашық саудасаттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары
2.6 Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес шығарылған, қор биржасының
ресми тізімінің «Балама» алаңының
«борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
2.7 Қазақстан Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған, (эмитентте) Standard &
Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «ВВ-» төмен емес рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар немесе Standard & Poor’s
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzA» төмен емес рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік емес
бағалы қағаздары
2.8 Қазақстан Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған, (эмитентте) Standard &
Poor’s агенттігінің халықаралық шəкілі
бойынша «B+»-тен «B-»-қа дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар немесе Standard & Poor’s
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша
«kzBBB+»-тен «kzBB-»-қа дейінгі рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасы заңды тұлғаларының
мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздары
2.9 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен
емес халықаралық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздар, сондайақ Еуразия Даму Банкі шығарған жəне
Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасында номинирленген борыштық
бағалы қағаздар
2.10 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар шет мемлекеттердің
борыштық бағалы қағаздары
2.11 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»қа дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің борыштық бағалы
қағаздары
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2.12 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «В+»-тен «В-»-қа дейінгі
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар шет мемлекеттердің
борыштық бағалы қағаздары
2.13 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар (эмитентте)
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
2.14 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-қа
дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар шетелдік
эмитенттердің (эмитентте) мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары
2.15 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «В+»-тен «В-»-қа дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар шетелдік эмитенттердің
(эмитентте) мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздары
3 Акциялар жəне депозитарлық қолхаттар
– барлығы (3.1 - 3.7-жолдар қосындысы),
оның ішінде:
3.1 Негізгі қор индекстерінің құрамына
кіретін Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне базалық
активі осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
3.2 Қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі»
алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сəйкес
келетін, қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген заңды тұлғалардың акциялары
жəне базалық активі осы акциялар болып
табылатын депозитарлық қолхаттар
3.3 Қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі»
алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан
Республикасының резидент заңды
тұлғаларының акциялары, немесе шетел
валютасында номинирленген, «Астана»
халықаралық қаржы орталығының
аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген
Қазақстан Республикасының резидент
заңды тұлғаларының акциялары, жəне
базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар
3.4 қор биржасының ресми тізімінің «Балама»
алаңының «акциялар» секторына
енгізілген Қазақстан Республикасы заңды
тұлғаларының акциялары, жəне базалық
активі осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
3.5 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «ВВВ-» төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне базалық
активі осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
3.6 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-қа
дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды тұлғаларының
жəне шетелдік эмитенттердің акциялары
жəне базалық активі осы акциялар болып
табылатын депозитарлық қолхаттар
3.7 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық
шəкілі бойынша «В+»-тен «В-»-қа дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне базалық
активі осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4. Өзге бағалы қағаздар (4.1-4.3-жолдар
қосындысы), оның ішінде:
4.1 қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
инвестициялық қорлардың бағалы
қағаздары
4.2 активтерінің құрылымы негізгі қор
индекстерінің бірінің құрылымын
қайталайтын немесе олардың пайлар
бойынша баға белгілеулері негізгі қор
индексіне байланысты болатын Exchange
Traded Funds (ETF) пайлары
4.3 Morningstar рейтингтік агенттігінің «3
жұлдыздан» төмен емес рейтингтік
бағасы бар Exchange Traded Funds (ETF),
Exchange Traded Commodities (ETC),
Exchange Traded Notes (ETN) пайлары
5 Өзге активтер – барлығы (5.1 - 5.3-жолдар
қосындысы), оның ішінде:
5.1 Тазартылған бағалы металдар жəне металл депозиттері
5.2 Зейнетақы активтері бойынша
комиссиялық сыйақылар мен зейнетақы
активтерін инвестициялаудан есептелген инвестициялық кіріс бойынша, шарт
талаптары бойынша мерзімі өтпеген
дебиторлық берешек

80

100

85

70

х

х
100

100

80

60

100

80

60

х

х
70
90

80

х

х
100
100

5.3 ЕЖЗҚ балансы бойынша активтер
қосындысының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомадағы ЕЖЗҚ-ның жылжымайтын
мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтары
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Өтімді жəне басқа активтер жиынтығы (1 5-жолдар қосындысы)
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Баланс бойынша міндеттемелер
МКТМ
Меншікті капитал жеткіліктілігі
коэффициенті К1 (6-жол - 7-жол)/ 8-жол)
1-ден кем емес
Зейнетақы активтерінің ағымдағы құны
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Баланс бойынша активтердің құны
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(Жалғасы 27-бетте)
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Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
«К1 коэффициенті мəнінің есебі» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша
«К1 коэффициенті мəнінің есебі» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индекс - K1_DNPF, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «К1 коэффициенті мəнінің

1

2

Зейнетақы
Зейнетақы Зейнетақы
Меншікті
активтерінің
активактивтерінің
активтердің
есебінен
терінің
ағымдағы
есебінен
эмитенттің
ағымдағы
құнынан
эмитенттің
қаржы
құны
пайызбен
қаржы
құралдарына
жиынтығы
құралдарына
инвестиинвестициялардың
циялардың
ағымдағы құны
ағымдағы құны
3
4
5
6

(мың теңгемен)
Меншікті
Меншікті
активтердің активтердің
ағымдағы ағымдағы
құны
құнынан
пайызбен
жиынтығы

7

№

ЭмиЭмиЗейнетақы
Меншікті
Зейнетақы
Меншікті
тенттің тенттің активтерінің активтердің активтерінің активтердің
атауы меншікті
есебінен
есебінен
есебінен
есебінен
капитаэмитенттің
эмитенттің
эмитенттің
эмитенттің
лының
қаржы
қаржы
меншікті
меншікті
мөлшері құралдарына құралдарына капиталының капиталының
инвестиция- инвестиция- мөлшерінен мөлшерінен
лардың
лардың
пайызбен
пайызбен
ағымдағы
ағымдағы
жиынтығы
жиынтығы
құны
құны
2

3

4

5

8

6

7

(мың теңгемен)
Жиынтығында
зейнетақы
жəне меншікті
активтердің
есебінен
эмитенттің
меншікті
капиталының
мөлшерінен
пайызбен
жиынтығы
8

3-кесте. Эмитенттің бір шығарылымының борыштық
бағалы қағаздарына
№ Эмитенттің Сəйкесатауы
тендіру
нөмірі
1

2

3

Борыштық
бағалы қағаздың
түрі
4

кестенің жалғасы:
Зейнетақы активтерінің
есебінен осы
шығарылымның
борыштық бағалы
қағаздарының жалпы
санынан пайызбен
жиынтығы
7

Осы шығарылымның
борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны
(дана)
5

Меншікті
активтердің
есебінен
осы
қағаздардың
саны (дана)

Меншікті активтердің
есебінен осы шығарылымның борыштық
бағалы қағаздарының
жалпы санынан
пайызбен жиынтығы

8

9

Зейнетақы активтерінің
есебінен осы
қағаздардың саны
(дана)
6

Жиынтығында
зейнетақы жəне меншікті
активтердің есебінен осы
шығарылымның борыштық
бағалы қағаздарының
жалпы санынан пайызбен
жиынтығы
10

1

Сəйкестендіру нөмірі

2

3

Меншікті активтердің
есебінен осы акциялардың
саны (дана)

Қазақстан Респуб-ликасының
резидент- эмитентінің атауы

4-кесте. Қазақстан Республикасының резидент- эмитентінің дауыс беруші акцияларына
Осы
Зейнетақы
Зейнетақы
Меншікті
Жиынтығында
эмитенттің
активактивтерінің
активтердің
зейнетақы
дауыс
терінің
есебінен осы
есебінен осы жəне меншікті
беруші
есебінен
эмитенттің
эмитенттің
активтердің
акцияосы
дауыс беруші
дауыс беруші есебінен осы
ларының
акцияакцияларының
акцияэмитенттің
жалпы
лардың
жалпы
ларының
дауыс беруші
саны
саны
санынан
жалпы
акциялары(дана)
(дана)
пайызбен
санынан
ның жалпы
жиынтығы
пайызбен
санынан
жиынтығы
пайызбен
жиынтығы

1

4

5

6

7

8

9

5-кесте. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған орналастырылған
акциялардың үлесі
№
Қазақстан
СəйкесҚазақстан
Зейнетақы
Зейнетақы активтерінің
Республикасының тендіру Республикасының активтерінің
есебінен Қазақстан
екінші деңгейдегі нөмірі екінші деңгейдегі есебінен осы
Республикасының
банкінің атауы
бір банкі шығарған акциялардың
екінші деңгейдегі
орналастырылған саны (дана)
бір банкі шығарған
акциялардың
орналастырылған
жалпы саны
акциялардың жалпы
(дана)
санынан пайызбен
жиынтығы
1
2
3
4
5
6

кестенің жалғасы:
Меншікті
Меншікті активтердің есебінен
активтердің Қазақстан Республикасының екінші
есебінен осы
деңгейдегі бір банкі шығарған
акциялардың
орналастырылған акциялардың
саны
жалпы санынан пайызбен
(дана)
жиынтығы
7

8

«Инвестициялау лимиттері»

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен
кешіктірмей

(мың теңгемен)
ЗейнетЗейнетақы
ақы активактивтерінің
терінің
ағымдағы ағымдағы
құны
құнынан
пайызбен
жиынтығы

4

5

Меншікті
активердің
ағымдағы
құны

Меншікті
активерінің
ағымдағы
құнынан
пайызбен
жиынтығы

7

8

7-кесте. Қазақстан Республикасының бейрезидент- эмитентінің акцияларына
Жиынтығында
Меншікті
зейнетақы
активердің
Зейнетақы
жəне меншікті
Қазақстан
есебінен осы
активтерінің
активтердің
Республикаэмитенттің
есебінен осы
есебінен осы
сының
акцияларыэмитенттің
эмитенттің
№
бейреның жалпы
акцияларының
акцияларының
зидентсанынан
жалпы
жалпы
эмитентінің
пайызбен
санынан
санынан
атауы
жиынтығы
пайызбен
пайызбен
(дана)
жиынтығы
(дана)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8-кесте. Шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына

Зейнетақы
Зейнетақы
активтерінің
активесебінен шетел
терінің
валютасында
ағымдағы
номинирленген
құны
шетел
эмитенттерінің
бағалы
қағаздарына
инвестициялардың ағымдағы
құны
1
2
3

(мың теңгемен)
Зейнетақы
Зейнетақы
Зейнетақы Зейнетақы
активтерінің
активтерінің
активактивтерінің
ағымдағы
есебінен «ВВВ»терінің
ағымдағы
құнынан
ден төмен
ағымдағы
құнынан
пайызбен
рейтингтік
пайызбен
құны
жиынтығы бағасы бар шетел
жиынтығы
эмитенттерінің
бағалы
қағаздарына
инвестициялардың ағымдағы
құны
4
5
6
7

кестенің жалғасы:
Меншікті активтердің
есебінен шетел
валютасында
номинирленген
шетел эмитенттерінің
бағалы қағаздарына
инвестициялардың
ағымдағы құны
8

Меншікті
Меншікті
Меншікті активтердің
Меншікті
Меншікті
активтердің активтердің есебінен «ВВВ» төмен активтердің активтердің
ағымдағы
ағымдағы рейтингтік бағасы бар ағымдағы
ағымдағы
құны
құнынан
шетел эмитенттерінің
құны
құнынан
пайызбен
бағалы қағаздарына
пайызбен
жиынтығы
инвестициялардың
жиынтығы
ағымдағы құны
9

10

11

12

13

9-кесте. Ерікті жинақтаушы зейнетқаы қорының (бұдан əрі – ЕЖЗҚ) үлестес тұлғалары, ЕЖЗҚ-ның
дауыс беруші акцияларының он жəне одан астам пайызы ЕЖЗҚ-ның ірі акционерлеріне тиесілі
сенімгерлік басқарушылары шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

№

Ерікті жинақтаушы
зейнетқаы қорының үлестес
тұлғасының, ЕЖЗҚ-ның
дауыс беруші акцияларының
он жəне одан астам пайызы
ЕЖЗҚ-ның ірі акционерлеріне
тиесілі сенімгерлік
басқарушының атауы

1

2

Жиынтығында зейнетақы жəне
меншікті активтердің есебінен
Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі бір банкі шығарған
орналастырылған акциялардың жалпы
санынан пайызбен
жиынтығы
9

Индексі: LIMITS –DNPF

кестенің жалғасы:
Қазақстан Республикасының резидент- эмитенті,
жəне осы эмитенттің үлестес тұлғалары, сондай- ақ меншікті
активердің есебінен дауыс беруші акцияларының он жəне
одан көп пайызы оның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік
басқарушылары болып табылатын эмитенттер шығарған
(ұсынған) қаржы құралдарына инвестициялардың
ағымдағы құны
6

№
№

Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz
интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан
Қазақстан Республикасының
Республикасының
резидент- эмитенті, жəне осы
резидент- эмитентінің,
эмитенттің үлестес тұлғалары,
осы эмитенттің үлестес
сондай- ақ дауыс беруші
тұлғасының, дауыс беруші
акцияларының он жəне одан көп
акцияларының он жəне
пайызы оның ірі акционерлеріне
одан көп пайызы оның
тиесілі сенімгерлік басқарушылары
ірі акционерлеріне тиесілі
болып табылатын эмитенттер
сенімгерлік басқарушының
шығарған (ұсынған)
атауы
қаржы құралдарына
инвестициялардың
ағымдағы құны
2
3

Сəйкестендіру нөмірі

1

Нысан

6-кесте. Қазақстан Республикасының резидент- эмитенті жəне
осы эмитенттің үлестес тұлғалары, сондай-ақ, дауыс беруші акцияларының он жəне одан көп
пайызы оның ірі акционерлеріне тиесілі сенімгерлік басқарушылары болып табылатын эмитенттер шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

2-кесте. Эмитенттің қаржы құралдарына
№

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары үшін пруденциялық
нормативтердің тізбесіне, олардың нормативтік мəндеріне
жəне есептеу əдістемесіне, сондай-ақ тиісті есептілік нысандары
мен оны ұсыну мерзімдеріне 2-қосымша

Есепті кезең: 20 ___ жылғы «__»________ жағдай бойынша
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
6. Қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан көп
өлшемшарттарға сəйкес болған кезде қаржы құралының санатын ерікті
жинақтаушы зейнетақы қоры дербес белгілейді.
7. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы
жағдай бойынша баланстық құны көрсетіледі.
8. 5-бағанда 3 жəне 4-бағандарда көрсетілген деректердің
көбейтіндісі ретінде есептелген есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің
соңына еесептелетін сома көрсетіледі.
9. Реттік нөмірі 9-жолда баланс бойынша өтімді активтер мен
міндеттемелер айырмасының меншікті капиталдың ең төменгі

1-кесте. Эмитенттің қаржы құралдарына
№ Эмитенттің атауы

Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 3-қосымша

Меншікті активердің
есебінен осы акциялардың
саны (дана)

____________________________ _____________________________

мөлшеріне қатынасы ретінде есептелген меншікті капитал жеткіліктілігі
коэффициенті көрсетіледі.

Зейнетақы активтерінің
есебінен осы акциялардың
саны (дана)

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

есебі» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (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
Республикасының Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына
сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен
инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті номиналды
ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы
қағаздар нарығындағы брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметпен
қоса атқаратын ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің соңындағы өтімді активтер, басқа да активтер, міндеттемелер, меншікті капиталының ең төменгі мөлшері жəне
меншікті капиталының жеткіліктілігі нормативі бойынша толтырады.
4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың
теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома
1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Осы эмитенттің акцияларының жалпы саны
(дана)

(Жалғасы. Басы 17-26-беттерде)

27

Ерікті жинақтаушы зейнетқаы
қорының үлестес тұлғалары,
ЕЖЗҚ-ның дауыс беруші
акцияларының он жəне одан
астам пайызы ЕЖЗҚ-ның ірі
акционерлеріне тиесілі сенімгерлік
басқарушылары шығарған
(ұсынған) қаржы құралдарына
инвестициялардың
ағымдағы құны
3
(Жалғасы 28-бетте)

(мың теңгемен)
Зейнетақы
Зейнетақы
активтерінің активтерінің
ағымдағы
ағымдағы
құны
құнынан
пайызбен
жиынтығы

4

5

RESMI
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7

8

Зейнетақы
активтерінің
есебінен таза
активтерінің
мөлшерінен
пайызбен
жиынтығы
9

Меншікті активтердің Жиынтығында зейнетақы
есебінен осы
жəне меншікті активтердің
эмитенттің таза
есебінен осы эмитенттің
активтерінің
таза активтерінің
мөлшерінен
мөлшерінен пайызбен
пайызбен жиынтығы
жиынтығы
10

11

11-кесте. Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес құрылған,
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық
пай қорының пайларына жəне осы басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына

№ Эмитенттің атауы

1

2

Зейнетақы
активтерінің
есебінен осы
эмитенттің
пайларының
жəне басқа
қаржы
құралдарының
ағымдағы құны
3

Зейнетақы Зейнетақы
активактивтерінің
терінің
ағымдағы
ағымдағы
құнынан
құны
пайызбен
жиынтығы

4

5

(мың теңгемен)
Меншікті
Меншікті
Меншікті
активтердің
активактивтердің
есебінен осы
тердің
ағымдағы
эмитенттің
ағымдағы құнынан
пайларының
құны
пайызбен
жəне басқа
жиынтығы
қаржы
құралдарының
ағымдағы
құны
6
7
8

12-кесте. Standard & Poor’s principal stability fund ratings -тің «BBBm» төмен емес немесе Standard
& Poor’s Fund credit quality ratings-тің «BBBf» төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар
инвестициялық қорлардың пайларына
(мың теңгемен)
Осы эмиЗейнетақы
Зейнетақы
Меншікті
Жиынтығында
тенттің
активтерінің
активтерінің
активтердің есебінен
зейнетақы жəне
активесебінен осы
есебінен осы
осы эмитенттің
меншікті активтердің
терінің
эмитенттің
эмитенттің
активтерінің
есебінен осы
мөлшері
пайларының
пайларының
мөлшерінен
эмитенттің активтерінің
ағымдағы
ағымдағы
пайызбен
мөлшерінен пайызбен
құны
құнынан пайызбен
жиынтығы
жиынтығы
жиынтығы
7
8
9
10
11

1

____________________________ _____________________________
Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
«Инвестициялау лимиті» əкімшілік деректер жинауға арналған
нысанға қосымша
«Инвестициялау лимиті» əкімшілік деректер жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша түсіндірме
(индексі – LIMITS -DNPF, кезеңділігі – ай сайын)
1. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Инвестициялау лимиті»
əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды (бұдан əрі - Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры (бұдан əрі – ЕЖЗҚ)
ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады. Нысан теңгемен беріледі.
4. Ағымдағы құны жəне пайызбен мəндері үтірден кейін екі белгімен
көрсетіледі.
5. Нысан Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіндегі салымдар
жəне «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы
шығарған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылмайды.
6. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
беріледі.
7. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
8. «Инвестициялау лимиті» Нысанын толтыру кезінде:
1) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің меншікті
капиталы «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының
55-бабының талабына сəйкес жарияланған не қор биржасының немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында
орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде шоғырландырылмаған қаржылық есептілік деректері бойынша айқындалады;
2) бағалы қағаздары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
Қазақстан Республикасы ұйымының меншікті капиталы қор биржасының
немесе қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында

3

4

5

6

7

8

14-кесте. Бір шетел мемлекетінің орталық үкіметі шығарған (ұсынған) мемлекеттік мəртебесі бар
бағалы қағаздарға
(мың теңгемен)
№ Эмитент- Сəйкес- Зейнетақы активтерінің есебінен бір Зейнетақы Зейнетақы активтің атауы тендіру шетел мемлекетінің орталық үкіметі активтерінің терінің ағымдағы
нөмірі
шығарған (ұсынған) мемлекеттік
ағымдағы
құнынан пайызмəртебесі бар бағалы қағаздардың
құны
бен жиынтығы
ағымдағы құны
1
2
3
4
5
6
кестенің жалғасы:
Меншікті активтердің есебінен бір шетел
мемлекетінің орталық үкіметі шығарған
(ұсынған) мемлекеттік мəртебесі бар бағалы
қағаздардың ағымдағы құны
7

№

1

2

Меншікті
активтердің
ағымдағы құны

Меншікті активтердің
ағымдағы құнынан
пайызбен жиынтығы

8

9

15-кесте. Бір халықаралық ұйым шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына
(мың теңгемен)
Зейнетақы
Зейнетақы
Зейнетақы
Меншікті
Меншікті
Меншікті
активтерінің
активтерінің активтерінің
активтердің
активактивесебінен бір
ағымдағы
ағымдағы
есебінен бір
тердің
тердің
халықаралық
құны
құнынан
халықаралық ағымдағы ағымдағы
ұйым шығарған
пайызбен
ұйым шығарған
құны
құнынан
(ұсынған) қаржы
жиынтығы (ұсынған) қаржы
пайызбен
құралдарының
құралдарының
жиынтығы
ағымдағы құны
ағымдағы құны
3

4

5

6

7

8

16-кесте. Тазартылған бағалы металдарға
№

1
Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

2

Меншіктіактивтердің
ағымдағы құнынан
пайызбен жиынтығы

кестенің жалғасы:
Осы
Зейнетақы
эмитенттің
активтерінің
таза актив- есебінен осы
терінің
эмитенттің
мөлшері
пайларының
ағымдағы құны

Меншікті активтердің
ағымдағы құны

10-кесте. Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес құрылған,
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық
пай қорының пайларына
(мың теңгемен)
№ ЭмиСəйкесМеншікті активтердің
Меншікті
Меншікті активтердің
тенттің тендіру
есебінен осы эмитенттің
активтердің
ағымдағы
атауы
нөмірі пайларының ағымдағы құны ағымдағы құны
құнынан пайызбен
жиынтығы
1
2
3
4
5
6

13-кесте. Standard & Poor’s principal stability fund ratings -тің «BBBm» төмен емес немесе Standard
& Poor’s Fund credit quality ratings-тің «BBBf» төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар,
бір басқарушы компанияның басқаруындағы инвестициялық қорлардың пайларына жəне осы
басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына
(мың теңгемен)
№
Зейнетақы
Зейнетақы
Зейнетақы
Меншікті
активтерінің
активтерінің активтерінің
активтердің
есебінен осы
ағымдағы
ағымдағы
есебінен осы
эмитенттің
құны
құнынан
эмитенттің
пайларының
пайызбен
пайларының
жəне басқа қаржы
жиынтығы
жəне басқа қаржы
құралдарының
құралдарының
ағымдағы құны
ағымдағы құны
Эмитенттің атауы

(Жалғасы. Басы 17-27-беттерде)

Эмитенттің атауы

28

(мың теңгемен)
ТазарЗейнетақы
Зейнетақы Зейнетақы
Меншікті
Меншікті
Меншікті
тылған активтерінің
активактивтерінің
активтердің
активактивтердің
бағалы
есебінен
терінің
ағымдағы
есебінен
тердің
ағымдағы
металтазартылған ағымдағы
құнынан
тазартылған ағымдағы құнынан
дың
бағалы металқұны
пайызбен
бағалы
құны
пайызбен
атауы
дардың
жиынтығы
металдардың
жиынтығы
ағымдағы
ағымдағы құны
құны
2
3
4
5
6
7
8

орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде айқындалады;
3) Қазақстан Республикасының резидент емес эмитентінің меншікті
капиталы Reuters немесе Bloomberg ақпараттық талдау жүйелерінде,
сауда жүйелерінде осы бағалы қағаздарының бағасы белгіленетін қор
биржасының немесе халықаралық (шетелдік) қор биржасының интернет-ресурсында немесе осы бағалы қағаздар эмитентінің интернет-ресурсында орналастырылған оның соңғы тоқсандық балансы негізінде
айқындалады;
4) Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің жəне
екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын Қазақстан Республикасы
ұйымының дауыс беруші жəне орналастырылған акцияларының жалпы
саны уəкілетті органның ресми интернет-ресурсында ай сайын орналастырылатын деректердің негізінде айқындалады;
5) пайлары қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы
жəне инвестициялық қорлар туралы заңнамасына сəйкес құрылған
заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық пай қорының
таза активтерінің құны уəкілетті органның ресми интернет-ресурсында
тоқсан сайын орналастырылатын деректердің негізінде айқындалады;
6) «Standard & Poor’s principal stability fund ratings»-тің «BBBm-»
төмен емес не «Standard & Poor’s Fund credit quality ratings»-тің «BBBf» төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық қор
активтерінің мөлшері Reuters немесе Bloomberg ақпараттық талдау
жүйелерінде, сауда жүйелерінде осы пайлардың бағасы белгіленетін
қор биржасының немесе халықаралық (шетелдік) қор биржасының
интернет-ресурсында немесе осы инвестициялық қордың басқарушы
компаниясының интернет-ресурсында орналастырылған деректердің
негізінде айқындалады;
7) ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің мөлшері ЕЖЗҚ-ның бухгалтерлік
есебінің меншікті активтер бойынша деректерінің негізінде күн сайын
айқындалады;
8) зейнетақы активтерінің мөлшері бухгалтерлік есептің зейнетақы
активтері бойынша күн сайынғы деректерінің негізінде күн сайын
айқындалады;
9) борыштық бағалы қағаздарға инвестициялар мөлшері борыштық
бағалы қағаздардың баланстық құны бойынша айқындалады.
9. Мына:
1) Түсіндірменің 13 жəне 28-тармақтарында белгіленген инвестициялау лимиттерін есептеген кезде, бір-біріне қатысты үлестес банктер
бір банк ретінде танылады;
2) Түсіндірменің 17-тармағында белгіленген инвестициялау лимиттерін есептеген кезде, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банктер болып табылмайтын, бір-біріне қатысты үлестес болып табылатын эмитенттер Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі
болып табылмайтын бір эмитент ретінде танылады.
Осы тармақтың талаптары кредиттік бюролардың қатысушылары
(акционерлері) болып табылатын заңды тұлғаларға, сондай-ақ акцияларының (қатысу үлестері) мемлекеттік пакеттері «Самұрық-Қазына»
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамына берілген заңды тұлғаларға қолданылмайды.
10. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі шығарған
(ұсынған) қаржы құралдарына ЕЖЗҚ инвестицияларының мөлшері
мына мəндерді құрайды:
меншікті активтер есебінен – ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің он
пайызынан кем;
жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтері есебінен не тек қана
зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен – осы банктің
меншікті капиталы мөлшерінің отыз бес пайызынан кем (қаржылық
агенттіктерді жəне ипотекалық облигациялардың эмитенттерін қоспағанда).
11. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған,

ЕЖЗҚ жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтер есебінен не
тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен сатып алған дауыс беруші акцияларының үлесі осы банктің дауыс беруші
акцияларының жалпы санының он пайызынан кем мəнді құрайды.
12. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір банкі шығарған,
ЕЖЗҚ жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтер есебінен не
тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен
сатып алған орналастырылған акциялардың үлесі осы банктің
орналастырылған акцияларының жалпы санының он пайызынан кем
мəнді құрайды.
13. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі жəне осы
банктің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттер, сондай-ақ осы
банктің, оның ірі акционерлеріне тиесілі дауыс беруші акцияларының
он жəне одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушылары шығарған
(ұсынған) қаржы құралдарына ЕЖЗҚ-ның меншікті активтері есебінен
инвестицияларының жиынтық мөлшері ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің
он пайызынан кем мəнді құрайды.
Егер, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып
табылмайтын банктің үлестес тұлғасы – эмитент, сондай-ақ осы
банктің, оның ірі акционерлеріне тиесілі дауыс беруші акцияларының
он жəне одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушы ипотекалық
облигациялардың шығарылымын жүзеге асырған жағдайда, онда
осы ипотекалық облигацияларға ЕЖЗҚ инвестицияларының жиынтық
мөлшері Түсіндірменің 15 жəне 16-тармақтарында белгіленген
мəндерден аспайды.
14. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы шығарған (ұсынған)
қаржы құралдарына ЕЖЗҚ инвестицияларының мөлшері:
меншікті активтер есебінен – ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің он
пайызынан кем;
жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтер есебінен не тек
қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен - осы
эмитенттің меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес пайызынан кем (қаржылық агенттіктерді, ипотекалық облигациялар мен
инфрақұрылымдық облигациялардың жəне мемлекеттің немесе
қаржылық агенттіктің кепілдігімен шығарылған облигациялардың
эмитенттерін қоспағанда) мəндерді құрайды
15. ЕЖЗҚ жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтер есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер
есебінен сатып алған, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі
банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымының бір
шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының үлесі эмитенттің
осы шығарылымының борыштық бағалы қағаздарының жалпы санының
жиырма бес пайызынан кем мəнді құрайды.
16. ЕЖЗҚ жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтер есебінен
не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтер есебінен
сатып алған, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі
болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы шығарған
дауыс береуші акцияларының үлесі осы эмитенттің дауыс беруші
акцияларының жалпы санының он пайызынан кем мəнді құрайды.
17. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі болып табылмайтын Қазақстан Республикасының ұйымы жəне осы
ұйымның үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттер, сондайақ ірі акционерлеріне тиесілі оның дауыс беруші акцияларының он
жəне одан көп пайызын сенімгерлікпен басқарушылары шығарған
(ұсынған) қаржы құралдарына ЕЖЗҚ-ның меншікті активтері есебінен
инвестицияларының жиынтық мөлшері ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің
он пайызынан кем мəнді құрайды.
18. ЕЖЗҚ-ның Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитенті
шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына инвестицияларының мөлшері:
(Жалғасы 29-бетте)
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Қі - осы күннің аяғындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының
немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің
бір шартты бірлігінің құны;
ЗАі - осы күннің аяғында осы қосымшаның 4-тармағына сəйкес
есептелген бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының «таза» зейнетақы активтерінің
ағымдағы құны;
ШБі - осы күннің аяғында осы қосымшаның 5-тармағына сəйкес
есептелген бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің шартты
бірліктерінің жалпы саны.
4. Осы айдың əрбір күнтізбелік күнінің аяғындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорының «таза» зейнетақы активтерінің ағымдағы құны мына формула бойынша есептеледі (Қағидаларда белгіленген ерекшеліктерді
ескере отырып):

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы
зейнетақы қоры айдың əрбір күнтізбелік күннің аяғында зейнетақы
активтерінің шартты бірлігі құнының есебін жүргізеді.
2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты
бірлігінің құны қандай да болмасын айда осы қосымшаның 3-тармағына
сəйкес осы айдың əрбір күнтізбелік күнінің аяғында есептеледі.
3. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті

Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
1
2

Үтірден кейін нақты үш белгіге дейін.
Үтірден кейін нақты жеті белгіге дейін.
2-нысан

ШБ (і-1) - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының осы күннің алдындағы күнтізбелік
соңғы күннің аяғындағы зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің
жалпы саны;
Қ (і-1) - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының осы күннің алдындағы соңғы күнтізбелік күннің аяғындағы зейнетақы активтерінің бір шартты бірлігінің
құны.
6. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы
зейнетақы қоры бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір
шартты бірлігінің құны туралы анықтаманы (бұдан əрі - анықтама) осы
қосымшаның 1 жəне 2-нысандарына сəйкес электрондық нысанда
есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті
органға ай сайын ұсынады.
Есептердегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы
– теңгемен көрсетіледі.
7. Есептілікке өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды енгізу
қажет болған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры уəкілетті органға жетілдірілген
анықтаманы жəне анықтамаға өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды енгізу қажеттілігінің себептерін көрсете отырып жазбаша
түсіндірмені ұсынады.
1-нысан
__________________________________________________ жылға
(айдың атауы) (күнтізбелік жылды цифрмен белгілеу)

Зейнетақы жарналарын
уақтылы аудармағаны үшін
алынған өсімпұл

Төлемдер жəне аударымдар

Зейнетақы жарналарын
уақтылы аудармағаны үшін
зейнетақы жарналарын
қайтару бойынша міндеттеме
жəне (немесе) алынған
өсімпұл

Зейнетақы активтерінің
комиссиялық сыйақысы

Инвестициялық кірістен
түскен комиссиялық сыйақы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының міндетті зейнетақы
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне
ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы
активтерінің бір шартты бірлігінің құны
туралы анықтама

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы
«Таза»
Шартты
зейнетақы
бірліктер1
активтерінің
саны
ағымдағы
құны
9

10

Зейнетақы
активтерінің2
бір шартты
бірлігінің
құны

Зейнетақы активтері
бойынша бір
күнде есептелген
инвестициялық кіріс

11

12

__________________________________________________ жылға
(айдың атауы) (күнтізбелік жылды цифрмен белгілеу)

Зейнетақы жарналары, келіп түсті

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан
аудару

Зейнетақы жарналарын уақтылы
аудармағаны үшін алынған өсімпұл

Зейнетақы жарналарын уақтылы
инвестицияламағаны үшін алынған өсімпұл

Төлемдер жəне аударымдар

Зейнетақы жарналарын уақтылы
аудармағаны үшін зейнетақы жарналарын
қайтару бойынша міндеттеме жəне (немесе)
алынған өсімпұл

Зейнетақы активтерінің комиссиялық
сыйақысы

Инвестициялық кірістен түскен
комиссиялық сыйақы

ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің
бір шартты бірлігінің құны туралы анықтама

Күні

ЗА (і-1) - алдыңғы күнтізбелік күннің аяғындағы бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының
«таза» зейнетақы активтерінің ағымдағы құны;
Жі - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорына осы күні түскен зейнетақы жарналары;
Ti - ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорына немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына
зейнетақы активтерін осы күнгі ауыстыру;
Кі - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтері бойынша осы
күнге есептелген инвестициялық кірісі;
Аі1 - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы
зейнетақы қоры зейнетақы жарналарын уақтылы ауыстырмағаны үшін
осы күні алған өсімпұл;
Аі2 - ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерін
уақтылы инвестицияламағаны үшін осы күні алған өсімпұл;
Hi - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорынан осы күнге есептелген зейнетақы
төлемдері, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорынан ерікті жинақтаушы зейнетақы қорына
жасалған ауыстыру, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан немесе
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорынан сақтандыру ұйымына жасалған
ауыстыру жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының шотына қателесіп түскен
зейнетақы жарналарын жəне (немесе) өсімпұлды қайтару бойынша
міндеттемелер (бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қоры жəне оған қызмет көрсететін кастодиан
банк түскен күні қателесіп түскен деп таныған, қаржы құралдарына
орналастырылмаған жəне салымшылардың жеке шоттарына есепке
алынбаған сомаларды қоспағанда);
КСі - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорының осы күнге есептелген комиссиялық
сыйақылары.
5. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының осы айдың əрбір күнтізбелік күнінің аяғындағы зейнетақы активтерінің шартты бірліктерінің жалпы саны мына
формула бойынша есептеледі:
Жi + Ti + Аi1 - Hi
ШБi = ШБ (i -1) + -------------------------------, мұнда
Қ(i-1)

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жəне (немесе) ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру
қағидаларына 1-қосымша
Зейнетақы активтерінің шартты бірлігі құнының есебі

____________________________ _____________________________

ЗАi = ЗА (i-1) + Жi + Тi + Кi + Аi1 + Аi2 - Hi - Ксi, мұнда:

Ерікті жинақтаушы зейнетақы
қорларынан аудару

Қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 4-қосымша

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

Телефоны ______________________________________________

Зейнетақы жарналары, келіп
түсті

меншікті активтер есебінен – ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің он
пайызынан кем;
жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтер есебінен не тек
қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтері есебінен - егер
эмитенттің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары бойынша бас
ұйымның мөлшері осы эмитенттің мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздары шығарылымының толық көлеміне сəйкес келетін кепілдігі
бар болса, осы эмитенттің немесе оның бас ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес пайызынан кем мəндерді құрайды.
Егер эмитенттің бас ұйымы екінші деңгейдегі банк болса, ЕЖЗҚ-ның
жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтері есебінен не тек қана
зейнетақы активтері немесе меншікті активтері есебінен осы Қазақстан
Республикасының бейрезидент эмитенті шығарған (ұсынған) қаржы
құралдарына инвестицияларының мөлшері осы екінші деңгейдегі
банктің меншікті капиталының отыз бес пайызынан кем болады.
19. ЕЖЗҚ-ның жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтері
есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтері
есебінен сатып алған Қазақстан Республикасының бейрезидент
эмитентінің бір шығарылымдағы борыштық бағалы қағаздарының үлесі
эмитенттің осы шығарылымдағы борыштық бағалы қағаздарының жалпы санының жиырма бес пайызынан кем мəнді құрайды.
20. ЕЖЗҚ-ның жиынтығында зейнетақы жəне меншікті активтері
есебінен не тек қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтері
есебінен сатып алған Қазақстан Республикасының бейрезидент бір
эмитенті шығарған акциялардың үлесі осы эмитент акцияларының
жалпы санының он пайызынан кем құрайды.
21. ЕЖЗҚ-ның шетел валютасында номинирленген шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына меншікті активтері есебінен инвестицияларының мөлшері ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің елу пайызынан кем болады, оның ішінде «Standard & Poor’s» агенттігінің
халықаралық шəкілі бойынша «ВВВ» төмен рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингілік бағасы бар шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына меншікті активтердің жалпы мөлшерінің он пайызынан кем құрайды.
22. Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын аралық инвестициялық
пай қорының қор биржасының ресми тізіміне енгізілген пайларына
ЕЖЗҚ инвестицияларының мөлшері мына:
1) меншікті активтері есебінен - ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің он
пайызынан кем;
2) жиынтығында меншікті жəне зейнетақы активтері есебінен не тек
қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтері есебінен – осы
аралық инвестициялық пай қорының таза активтерінің он пайызынан
кем мəндерді құрайды.
23. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес құрылған заңды
тұлға болып табылатын бір басқарушы компанияның басқаруындағы
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген аралық инвестициялық
пай қорының пайларына жəне осы басқарушы компания шығарған
(ұсынған) қаржы құралдарына ЕЖЗҚ-ның меншікті активтері есебінен
инвестицияларының жиынтық мөлшері ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің
он пайызынан кем мəнді құрайды.
24. «Standard & Poor’s principal stability fund ratings»-тің «BBBm-»
төмен емес не «Standard & Poor’s Fund credit quality ratings»-тің «BBBf-»
төмен емес халықаралық рейтингтік бағасы бар инвестициялық ЕЖЗҚның пайларына ЕЖЗҚ инвестицияларының мөлшері мына:
меншікті активтері есебінен – ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің он
пайызынан кем;
жиынтығында меншікті жəне зейнетақы активтері есебінен не тек
қана зейнетақы активтері немесе меншікті активтері есебінен – осы
инвестициялық қор активтерінің он пайызынан кем мəндерді құрайды.
25. Бір басқарушы компанияның басқаруындағы «Standard & Poor’s
principal stability fund ratings»-тің «BBBm-» төмен емес не «Standard &
Poor’s Fund credit quality ratings»-тің «BBBf-» төмен емес халықаралық
рейтингтік бағасы бар инвестициялық қорлардың пайларына жəне осы
басқарушы компания шығарған (ұсынған) қаржы құралдарына ЕЖЗҚның меншікті активтері есебінен инвестицияларының жиынтық мөлшері
ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің он пайызынан кем мəнді құрайды.
26. Бір шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған (ұсынған)
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздарына ЕЖЗҚ-ның меншікті
активтері есебінен инвестицияларының мөлшері ЕЖЗҚ-ның, ИПБ1,
ИПБ2-нің меншікті активтерінің он пайызынан кем мəнді құрайды.
27. Бір халықаралық қаржы ұйымы шығарған (ұсынған) қаржы
құралдарына ЕЖЗҚ-ның меншікті активтері есебінен инвестицияларының мөлшері ЕЖЗҚ-ның меншікті активтерінің он пайызынан кем
мəнді құрайды.
28. ЕЖЗҚ кассасында күннің соңындағы ақша қалдығының мөлшері
ЕЖЗҚ-ның меншікті активтері мөлшерінің он пайызынан кем мəнді
құрайды.
ЕЖЗҚ-ның Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі бір
банкіндегі ағымдағы шоттарындағы ақшаның ең көп қалдығы ЕЖЗҚның меншікті активтері мөлшерінің он пайызынан кем мəнді құрайды.
29. Тазартылған бағалы металдарға жəне металл депозиттеріне
ЕЖЗҚ-ның меншікті активтер есебінен инвестицияларының жиынтық
мөлшері ЕЖЗҚ-ның меншікті активтері мөлшерінің он пайызынан кем
мəнді құрайды.
30. Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкінің, екінші
деңгейдегі банк болып табылмайтын Қазақстан Республикасы ұйымының жəне Қазақстан Республикасының бейрезидент эмитентінің
меншікті капиталының төмендеуі нəтижесінде Түсіндірменің 10, 14
жəне 18-тармақтарына сəйкес есептелген мəндер сəйкес келмеген
жағдайда, ЕЖЗҚ осы сəйкессіздік фактісі мен себептері туралы 1 (бір)
жұмыс күні ішінде жоғарыда көрсетілген оқиға басталған күннен бастап
4 (төрт) ай ішінде оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере
отырып, уəкілетті органға хабарлайды.
31. ЕЖЗҚ-ға байланысты емес себептердің нəтижесінде Түсіндірменің
11, 12, 16 жəне 20-тармақтарына сəйкес есептелген мəндер сəйкес келмеген жағдайда, ЕЖЗҚ 1 (бір) жұмыс күні ішінде осы сəйкессіздік фактісі
мен себептері туралы жоғарыда көрсетілген оқиға басталған күннен
бастап 2 (екі) ай ішінде оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса
бере отырып уəкілетті органға хабарлайды.

жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің бір шартты
бірлігінің осы айдың əрбір күнтізбелік күнінің аяғындағы құнын бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қоры немесе ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры
мына формула бойынша есептейді:

Күні

(Жалғасы. Басы 17-28-беттерде)
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кестенің жалғасы
Зейнетақы
«Таза»
Шартты
Зейнетақы активтері
зейнетақы бірліктер1 активтерінің2
бойынша бір
саны
активтерінің
бір шартты
күнде есептелген
ағымдағы
бірлігінің құны инвестициялық кіріс
құны
10
11
12
13
Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
қолы
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
1
2

Үтірден кейін нақты үш белгіге дейін.
Үтірден кейін нақты жеті белгіге дейін.
Қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 5-қосымша
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жəне (немесе) ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге асыру
қағидаларына 1-1-қосымша
Шартты зейнетақы міндеттемелерінің шартты
бірлігі құнының есебі

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры айдың əрбір күнтізбелік
күннің аяғында жұмыс берушінің міндетті жарналары есебінен
қалыптасқан шартты зейнетақы міндеттемелерінің шартты бірлігі
құнының есебін (бұдан əрі – шартты бірлік) жүргізеді.
2. Шартты бірлік құнының есебі бір жүз теңгеден басталады.
3. Соммалар шартты зейнетақы шотына түскен кезде келіп түскен
сомма сомалар түскен күннің басындағы ағымдағы құн бойынша
айқындалған шартты бірліктердің балама санында қайта есептеледі.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры шартты зейнетақы шотынан сомаларды есептен шығару бойынша операцияларды есептен шығару
күнінің басындағы шартты бірліктің ағымдағы құны бойынша жүзеге
асырады.
4. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын жəне шартты
зейнетақы шоттарынан сомаларды есептен шығару операциялары бойынша инвестициялық кірісті есепке жатқызу, есептен шығару тəртібін
қоса алғанда, шартты зейнетақы шоттарындағы өзге де түсімдерді
(есептен шығаруларды) есепке алу бойынша операциялардың
тізбесі жəне оларды жүргізу тəртібі, сондай-ақ резервтік қорлардың
шоттарындағы операциялардың көрсету тəртібі бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының ішкі құжаттарымен белгіленеді.
5. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры шартты бірліктің ағымдағы
құнын мынадай формула бойынша есептейді:
Зi1
Қi = -------------, мұнда
Шбі
Қі – осы күннің аяғындағы бір шартты бірлік құны;
ЗАі - осы күннің аяғында осы Қағидалардың 6-тармағына сəйкес
есептелген жұмыс берушінің міндетті жарналары есебінен қалыптасқан
«таза» зейнетақы активтерінің ағымдағы құны;
(Жалғасы 30-бетте)
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2.

ШБі - осы күннің аяғында осы қосымшаның 7-тармағына сəйкес
есептелген шартты бірліктердің жалпы саны.
6. Осы айдың əрбір күнтізбелік күнінің аяғындағы жұмыс берушінің
міндетті жарналары есебінен қалыптасқан «таза» зейнетақы
активтерінің ағымдағы құны мына формула бойынша есептеледі
(Қағидаларда белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып):

3.

ЗАi = ЗА (i-1) + Жi + Кi + Аi - Hi - Ксi, мұнда:
ЗА (і-1) - алдыңғы күнтізбелік күннің аяғындағы жұмыс берушінің
міндетті жарналары есебінен қалыптасқан «таза» зейнетақы активтерінің ағымдағы құны;
Жі – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына осы күні түскен жұмыс
берушінің міндетті зейнетақы жарналары;
Кі - жұмыс берушінің міндетті жарналары есебінен қалыптасқан
қорының зейнетақы активтері бойынша осы күнге есептелген
инвестициялық кірісі;
Аі - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жұмыс берушінің міндетті
жарналарын уақтылы аудармағаны үшін осы күні алынған өсімпұл;
Hi – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан осы күнге есептелген зейнетақы төлемдері жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорының шотына қателесіп түскен зейнетақы жарналарын жəне
(немесе) өсімпұлды қайтару бойынша міндеттемелер (бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қоры жəне оған қызмет көрсететін кастодиан
банк түскен күні қателесіп түскен деп таныған, қаржы құралдарына
орналастырылмаған жəне жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарына есепке алынбаған сомаларды қоспағанда);
КСі - бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының осы күнге есептелген
комиссиялық сыйақысы.
7. Осы айдың əрбір күнтізбелік күнінің аяғындағы шартты бірліктердің
жалпы саны мына формула бойынша есептеледі:
Жi + Аi - Hi
ШБi = ШБ (i -1) + -------------------------------, мұнда
Қ(i-1)
ШБ (і-1) - осы күннің алдындағы күнтізбелік соңғы күннің аяғындағы
шартты бірліктердің жалпы саны;
Қ (і-1) - осы күннің алдындағы күнтізбелік соңғы күннің аяғындағы бір
шартты бірліктің құны.
8. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бір шартты бірліктің құны
туралы анықтаманы (бұдан əрі – анықтама) осы қосымшаның нысанына сəйкес электрондық нысанда ай сайын есепті айдан кейінгі айдың
жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті органға ұсынады.
Есептердегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы
– теңгемен көрсетіледі.
9. Есептілікке өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу қажет
болған жағдайда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры уəкілетті
органға жетілдірілген анықтаманы жəне анықтамаға өзгерістер жəне
(немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін көрсете отырып
жазбаша түсіндірмені ұсынады.
Нысан

4.

5.

6.

7.

___________________________________________________ жылға
(айдың атауы) (күнтізбелік жылды цифрмен белгілеу)

«Таза» зейнетақы
активтерінің ағымдағы
құны

3

Инвестициялық кірістен
түскен комиссиялық
сыйақы

Зейнетақы жарналарын
уақтылы аудармағаны үшін
алынған өсімпұл

2

Зейнетақы жарналарын
уақтылы аудармағаны үшін
зейнетақы жарналарын
қайтару бойынша
міндеттеме жəне (немесе)
алынған өсімпұл

Зейнетақы жарналары,
келіп түсті

1

Төлемдер, есепке алынды

Күні

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының шартты зейнетақы
міндеттемелерінің бір шартты бірлігінің құны туралы
анықтама

5

6

7

4

кестенің жалғасы
Зейнетақы
Шартты
активтерінің2 бір
бірліктер1
саны
шартты бірлігінің
құны
8
9

8.

Зейнетақы активтері
бойынша бір күнде
есептелген инвестициялық
кіріс
10

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
қолы
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
1
2

Үтірден кейін нақты үш белгіге дейін.
Үтірден кейін нақты жеті белгіге дейін.
Қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 6-қосымша
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жəне (немесе)
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметін жүзеге
асыру қағидаларына 2-қосымша

Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алуға рұқсат берілген
қаржы құралдарының тізбесі
1. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерін орналастыратын қаржы құралдарының тізбесі жəне оларға қойылатын
талаптар:
№
Қаржы құралының атауы
1. Басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес айналысқа
шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары
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Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары
шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында қызметін
жүзеге асыратын қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
борыштық бағалы қағаздар
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы
заңнамасына сəйкес «Қазақстанның даму банкі» акционерлік
қоғамы, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры»,
«Бəйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық
бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«В-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzВ+»-тен «kzBВ-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі отыз алты
айдан аспайтын мерзімдегі салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес
халықаралық рейтінгі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған
жəне Қазақстан Республикасының ұлттық валютасына номинирленген бағалы қағаздар.
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«В-»-тен төмен емес тəуелсіз рейтінгі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
шетел мемлекеттерінің борыштық бағалы қағаздары
Шетел ұйымдары шығарған мемлекеттік емес бағалы
қағаздар:
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің рейтингі бар шетел
эмитенттерінің борыштық бағалы қағаздары;
мөлшері мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар
шығарылымының толық көлеміне сəйкес келетін, Standard
& Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«ВВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар Қазақстан Республикасының
бейрезиденті бас ұйымның не Standard & Poor›s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар
Қазақстан Республикасының резиденті бас ұйымның
кепілдігіне эмитент шығарылымын жүзеге асыратын
борыштық бағалы қағаздар;
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе олардың
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің рейтингі бар шетел
эмитенттерінің акциялары;
Негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін шетел
эмитенттерінің акциялары;
Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 22-1-бабының
3-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасының
резиденттері деп танылған шетел ұйымдарының қор
биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының ресми
тізімі «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум»
санатының талаптарына сəйкес келетін акциялары
Қазақстан Республикасының жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасының ұйымдары
шығарған мемлекеттік емес бағалы қағаздар:
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар
эмитенттердің акциялары;
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының
ресми тізімі «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы
«премиум» санатының талаптарына сəйкес келетін акциялар;
Қазақстан Республикасының резиденттері – заңды
тұлғалардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор
биржасының ресми тізімі «Негізгі» алаңының «акциялар»
секторы «стандарт» санатының талаптарына сəйкес келетін
акциялары немесе Қазақстан Республикасының резиденттері
– заңды тұлғалардың шетел валютасына номинирленген,
«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында
жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа
жіберілген акциялары;
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzВВ-»-тен төмен емес рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар
борыштық бағалы қағаздар;
Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының қор
биржасының ресми тізімнің «Негізгі» алаңының «борыштық
бағалы қағаздар» секторына енгізілген борыштық бағалы
қағаздары немесе Қазақстан Республикасы заңды
тұлғаларының шетел валютасына номинирленген жəне
«Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында
жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа
жіберілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын,
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының
ресми тізімі «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың
бағалы қағаздары» секторының талаптарына сəйкес келетін
аралық инвестициялық пай қорларының пайлары;
эмитенттің бұрын шығарылған бағалы қағаздарына не өзге
міндеттемелеріне айырбастау мақсатында осы эмитенттің
міндеттемелерін қайта құрылымдау аясында шығарылған
бағалы қағаздар
Осы тармақтың реттік нөмірі 9-жолында көрсетілген
бағалы қағаздарды қоспағанда, қор биржасының ресми
тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес Қазақстан
Республикасының ұйымдары шығарған, мына талаптарға
сəйкес келетін мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар:
1) борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына
(International Financial Reporting Standards - IFRS) (бұдан əрі ҚЕХС) немесе Америка Құрама Штаттарында қолданылатын
қаржылық есептілік стандарттарына (General Accepted
Accounting Principles - GAAP) (бұдан əрі - АҚШ ҚЕС) сəйкес
жасайды;
2) осы жолдың 1) тармақшасының талаптарына сəйкес
жасалған борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық
есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық
ұйымдар тізбесіне енетін аудиторлық ұйымдардың бірі
жүргізеді;
3) борыштық бағалы қағаздар эмитенті аудиторлық есеппен
расталған, қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген
кезеңдердегі эмитенттің қаржылық есептілігін немесе аралық
қаржылық ақпаратқа шолу жасау бойынша аудитордың есебін
(эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық топтамасын)
ұсынған;

10.

11.
12.

13.

14.

4) борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген корпоративтік басқару кодексінің
болуы;
5) борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай
құжаттарында жəне (немесе) бағалы қағаздар
шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың меншік
иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына
нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар болмайды
Осы тармақтың реттік нөмірлері 9 жəне 10-жолдарында
көрсетілген бағалы қағаздарды қоспағанда, қор биржасының
ресми тізіміне енгізілген, Қазақстан Республикасының
ұйымдары Қазақстан Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарған, мына
талаптарға сəйкес келетін мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздар:
1) борыштық бағалы қағаздар эмитенті қаржылық есептілікті
ҚЕХС немесе АҚШ ҚЕС сəйкес жасайды;
2) осы жолдың 1) тармақшасының талаптарына сəйкес
жасалған борыштық бағалы қағаздар эмитентінің қаржылық
есептілігінің аудитін қор биржасымен танылатын аудиторлық
ұйымдар тізбесіне енетін аудиторлық ұйымдардың бірі
жүргізеді;
3) борыштық бағалы қағаздар эмитенті аудиторлық есеппен
расталған, қор биржасының ішкі құжаттарымен белгіленген
кезеңдердегі эмитенттің қаржылық есептілігін немесе аралық
қаржылық ақпаратқа шолу жасау бойынша аудитордың есебін
(эмитенттің аралық қаржылық есептілігінің толық топтамасын)
ұсынған;
4) борыштық бағалы қағаздар эмитенті акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген корпоративтік басқару кодексінің
болуы;
5) борыштық бағалы қағаздар эмитентінің құрылтай
құжаттарында жəне (немесе) бағалы қағаздар
шығарылымының проспектісінде бағалы қағаздардың меншік
иелерінің оларды иеліктен шығару (тапсыру) құқықтарына
нұқсан келтіретін немесе шектейтін нормалар болмайды
Аралық жəне ашық пай қорларының пайлары
Лондон бағалы металдар нарығының қауымдастығы (London
bullion market association) қабылдаған халықаралық сапа
стандарттарына сəйкес келетін жəне бұл қауымдастықтың
құжаттарында «Лондонның сапалы жеткізілімі» («London
good delivery») стандарты ретінде белгіленген тазартылған
бағалы металдар жəне он екі айдан аспайтын мерзімге
орналастырылған, оның ішінде Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «АА»-дан төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы бар
Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі металл депозиттері
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша
«А-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингтік бағасы
бар, мына талаптарға сəйкес келетін ұйымдар шығарған
рrincipal protected notes:
айналыс мерзімі үш жылдан аспайды;
рrincipal protected notes шығару талаптарында қандай да бір
мемлекеттің, эмитенттің өз міндеттемелері бойынша дефолт
жағдайлары көзделмеген
Осы қосымшада көрсетілген акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттар

2. Мынадай қаржы құралдарына инвестициялардың жиынтық көлемі
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық басқаруындағы
зейнетақы активтерінің 5 (бес) пайызынан аспайды:
1. Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының қор
биржасының ресми тізімнің «Негізгі» алаңының «борыштық
бағалы қағаздар» секторына енгізілген мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары немесе Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының шетел валютасына номинирленген
жəне «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында
жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа
жіберілген мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары;
2. Басқарушы компаниясы Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес құрылған заңды тұлға болып табылатын,
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор биржасының
ресми тізімі «Аралас» алаңының «инвестициялық қорлардың
бағалы қағаздары» секторының талаптарына сəйкес келетін
аралық инвестициялық пай қорларының пайлары;
3. «Standard & Poor’s principal stability fund ratings» «ВВВm-»-тен
төмен емес не «Standard & Poor’s Fund credit quality ratings»
«BBBf-»-тен төмен емес халықаралық рейтінгтік бағасы бар
инвестициялық қорлардың пайлары
4. Осы қосымшаның 1-тармағы 12-бағанында көрсетілген
мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар
Қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 7-қосымша
Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мəндеріне жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар
мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесіне 2-қосымша
Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтерінің кестесі
№

1
2

3
4
5

6
7

8

9

Баптардың атауы
I топ
Қолма-қол теңге
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен
емес тəуелсіз рейтінгі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы
Тазартылған бағалы металдар
Қазақстан Республикасының Үкіметіне
қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-»-тен төмен
емес тəуелсiз рейтингi бар немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингi бар елдердiң орталық
үкiметтерiне қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен
емес тəуелсiз рейтингi бар немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингi бар елдердiң орталық
банктерiне қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-»-тен
төмен емес рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына
қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына бюджетке салық жəне басқа төлемдер
бойынша қойылатын талаптар
(Жалғасы 31-бетте)

Тəуекел
деңгейі
пайызбен
0
0

0
0
0

0
0

0

0

RESMI
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(Жалғасы. Басы 17-30-беттерде)

10
11

12

13

14
15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры»
акционерлік қоғамына қойылатын талаптар
Ұлттық холдинг - оригинатор, Қазақстан
Республикасының ұлттық басқарушы холдингі
құрған исламдық арнайы қаржы компаниясы
шығарған исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен
емес тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық
үкіметтері шығарған, мемлекеттік мəртебесі бар
исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен
емес рейтингi бар немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары
шығарған исламдық бағалы қағаздар
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»,
«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік
қоғамдары шығарған бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ»-дан төмен
емес ұзақ мерзімді рейтингi бар немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингi бар банктерде ашылған
корреспонденттік шоттар бойынша талаптар
II топ
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес
тəуелсiз рейтингi бар немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингi бар елдердің жəне тиісті рейтингтік
бағасы жоқ елдердің қолма-қол шетел валютасы
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тен «А-»ке дейiнгi тəуелсiз рейтингi бар немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингi бар елдердiң орталық
үкіметтерiне қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тен «А-»ке дейiнгi тəуелсiз рейтингi бар немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингi бар елдердiң орталық
банктерiне қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тен «А-»ке дейiнгi рейтингi бар немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейiндегі
рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына
қойылатын талаптар
Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдарына қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен
емес тəуелсiз рейтингi бар немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингi бар елдердiң жергiлiктi
билiк органдарына қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-»-тен төмен
емес рейтингi бар немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар ұйымдарға қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тен «А-»ке дейiнгi тəуелсiз рейтингi бар немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингi бар елдердiң орталық
үкіметтері шығарған, мемлекеттік мəртебесі бар
исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тен «А-»ке дейiнгi рейтингi бар немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары
шығарған исламдық бағалы қағаздар
Ұлттық басқарушы холдингке дауыс беруші акцияларының (қатысу үлестерінің) 100 (жүз) пайызы тиесілі заңды тұлға-оригинатор құрған ислам
арнайы қаржы компаниясы шығарған Қазақстан
Республикасының исламдық бағалы қағаздары
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен
емес тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті билік
органдары шығарған исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен
емес рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар ұйымдар шығарған исламдық
бағалы қағаздар
III топ
Тазартылмаған бағалы металдар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық
үкіметтеріне қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық
банктеріне қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен төмен
еместен «А-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен төмен
еместен «А-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдарға
қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен
«ВВ-»-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі
бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының резидент банктеріне немесе
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «ВВ+»-ке
дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке ашылған корреспонеднттік шоттар бойынша
қойылатын талаптар
Мына талапқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын
үй қарыздары: (осы кестенің 52, 56, 57 жəне
58-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға
берілген қарыздарды қоспағанда) берілген
ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл
құнына қатынасы кепіл құнын 50 (елу) пайызды
қоса алғанда аспайды
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Мына талапқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын
үй қарыздары: (осы кестенің 52, 56, 57 жəне
58-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға
берілген қарыздарды қоспағанда) берілген
ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл
құнына қатынасы кепіл құнынан 51 (елу бір) пайыздан бастап 85 (сексен бес) пайызға дейін қоса
алғанда шекте болады
ХҚЕС-ке сəйкес қарыздардың өтелмеген
бөлігінен 35 (отыз бес) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптасқан Қазақстан
Республикасының резиденттеріне берілген
негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы
бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам
мерзімі өткен берешегі бар талаптар (ипотекалық
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 51, 52,
53, 56, 57, 58 жəне 74-жолдарында көрсетілген
қарыздарды қоспағанда)
ХҚЕС-ке сəйкес қарыздардың өтелмеген
бөлігінен 35 (отыз бес) пайыздан астам жəне
50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптасқан Қазақстан Республикасының
резиденттеріне берілген негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік
90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі
бар талаптар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын
жəне осы кестенің 51, 52, 53, 56, 57, 58 жəне
74-жолдарында көрсетілген қарыздарды
қоспағанда)
ХҚЕС-ке сəйкес қарыздардың өтелмеген
бөлігінен 50 (елу) пайыздан астам провизиялар (резервтер) қалыптасқан Қазақстан
Республикасының резиденттеріне берілген
негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы
бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам
мерзімі өткен берешегі бар талаптар (ипотекалық
қарыздарды жəне осы кестенің 51, 52, 53, 56, 57,
58 жəне 74-жолдарында көрсетілген қарыздарды
қоспағанда)
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы
29 қазандағы Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес
шағын немесе орта кəсіпкерлікке жатқызылған
субъектілерге берілген, мына критерийлерге
сəкес келетін қарыздар:
1) қарыз сомасы меншікті капиталдан 0,02 (нөл
бүтін жүзден екі) пайыз аспайды;
2) қарыз валютасы - теңге
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық
үкіметтері шығарған, мемлекеттік мəртебесі бар
исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы
ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен бастап
«А-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті
билік органдары шығарған исламдық бағалы
қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар ұйымдар шығарған исламдық
бағалы қағаздар
«Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына
қойылатын талаптар
IV топ
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті
рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық
үкіметтеріне қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті
рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық
банктеріне қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық
қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингтік
бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына
қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен
төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар резидент ұйымдарға, тиісті
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға жəне
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға қойылатын
талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен төмен
борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар резидент ұйымдарға, тиісті
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға жəне
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ»-ке дейін борыштық рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі бар жəне тиісті валюталық
түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері
қарыз алушы тарапынан хеджирлеудің тиісті
құралдарымен жабылмаған бейрезидент
ұйымдарға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап
берілген қарыздар бойынша 1 (бір) жылдан
астам мерзімі бар талаптар
Тəуекелдің III тобына енгізілгенді қоспағанда,
жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға
дейін, оның ішінде тұтынушылық кредиттерге
қойылатын талаптар
Тəуекелдің III тобына енгізілгенді қоспағанда
жəне тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе)
валюталық тəуекелдері қарыз алушы тарапынан
хеджирлеудің тиісті құралдарымен жабылмаған
жеке тұлғаларға шетел валютасымен 2016
жылғы 1 қаңтардан бастап берілген қарыздар
бойынша 1 (бір) жылдан астам мерзімі бар талаптар
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Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен төмен
борыштық рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент банктеріне немесе Standard & Poor’s
агенттігінің «ВВ+»-тен төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктерге ашылған корреспонденттік шоттар бойынша қойылатын талаптар
Басқа ипотекалық тұрғын үй қарыздары
(осы кестенің 52, 56, 57 жəне 58-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген
қарыздарды қоспағанда)
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға
берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның
ішінде банк есептейтін мынадай критерийлердің
біреуіне сəйкес келетін тұтынушылық кредиттер:
қарызды 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 2016
жылғы 31 желтоқсан аралығында берген кезде:
1) қарыз алушы жеке тұлғаның орташа
ай сайынғы кірісін есептеу үшін бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорынан соңғы 6 (алты)
ай үшін жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені
немесе қарыз алушы жалақыны қарыз алушы
өтініш берген күннің алдындағы қатарынан 6
(алты) ай бойы банктің төлем карточкалары
арқылы алғаны туралы ақпаратты қолдана
отырып, Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тіркелімінде № 9125 тіркелген
«Қаржы ұйымдарының банк операцияларының
жекелеген түрлерін жəне операцияларды
жүргізуіне шектеулер енгізу туралы» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 292 қаулысына
(бұдан əрі - № 292 қаулы) сəйкес есептелген
қарыз алушының борыштық жүктемесі
коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берген күннің алдындағы соңғы 24 (жиырма
төрт) ай үшін кез келген қолданыстағы немесе
жабық қарыз жəне (немесе) ол бойынша сыйақының берешегі бойынша мерзімі өткен төлем
күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не төлем
мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам 3 (үш)
реттен артық кешіктірілсе.
Банкте осы жолдың жоғарыда көрсетілген
тармақшаларында көзделген ақпарат болмаған
жағдайда, жеке тұлғаларға берілген қарыздар
қамтамасыз етлмеген болып танылады жəне осы
жолға сəйкес кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланады
Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап
берілген қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның
ішінде банк есептейтін мынадай критерийлердің
біреуіне сəйкес келетін тұтынушылық кредиттер:
қарыздардың мониторингі кезінде 2017 жылғы 1
қаңтардан бастап ай сайын:
1) есептеу үшін қарыз алушы - жеке тұлғаның
орташа ай сайынғы кірісін бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорынан соңғы 6 (алты) ай үшін жеке
зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе
қарыз алушы жалақыны қарыз алушы өтініш
берген күннің алдындағы қатарынан соңғы 6
(алты) ай бойы банктің төлем карточкалары
арқылы алғаны туралы ақпаратты қолдана отырып, № 292 қаулыға сəйкес есептелген қарыз
алушының борыштық жүктемесі коэффициентінің
деңгейі 0,35 асады;
2) берген күннің алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай үшін кез келген қолданыстағы немесе жабық қарыз жəне (немесе) ол бойынша
сыйақының берешегі бойынша мерзімі өткен
төлем күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не
төлем мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам
3 (үш) реттен артық кешіктірілсе;
3) қарыздардың ай сайынғы мониторингі кезінде
осы жолдың 1) немесе 2) тармақшаларында
көрсетілген есеп айырысу үшін ақпарат жоқ.
Банкте осы жолдың жоғарыда көрсетілген
тармақшаларында көзделген ақпарат болмаған
жағдайда, жеке тұлғаларға берілген қарыздар
қамтамасыз етлмеген болып танылады жəне осы
жолға сəйкес кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланады
Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген басқа да қарыздар, оның ішінде
тұтынушылық кредиттер (ипотекалық тұрғын үй
қарыздарын жəне осы кестенің 56 жəне 57-жолдарында көрсетілген жеке тұлғаларға арналған
қарыздарды қоспағанда)
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі бар елдердің жəне тиісті
рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық
үкіметтері шығарған мемлекеттік мəртебесі бар
исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке
дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингтік бағасы
жоқ елдердің жергілікті билік органдары шығарған
исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»ке дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары жəне
тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы
ұйымдары шығарған исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен
төмен рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік
бағасы жоқ резидент ұйымдар жəне Standard
& Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке
дейінгі рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар бейрезидент ұйымдар шығарған
исламдық бағалы қағаздар
Төлемдер бойынша есеп айырысулар
Негізгі қаражат
Материалдық қорлар
Банктің инвестицияларын қоспағанда, акциялар
бөлігіндегі (жарғы капиталындағы қатысу үлесі)
əділ құн бойынша есепке алынатын инвестициялар
Банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде
қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын
заңды тұлғаның шығарылған акцияларынан
(жарғылық капиталындағы қатысу үлестерiнен)
əрбіреуі 10 (оннан) кем пайызды құрайтын, негізгі
капиталдың 10 (он) пайызынан аспайтын банктің
барлық инвестицияларының сомасы
(Жалғасы 32-бетте)
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Банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде
қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын
заңды тұлғаның шығарылған акцияларынан (жарғылық капиталындағы қатысу
үлестерiнен) əрбіреуі 10 (он) жəне одан астам
пайызды құрайтын, негізгі капиталдың 15 (он
бес) пайызынан аспайтын банктің барлық
инвестицияларының сомасы
V топ
Standard & Poor’s агенттігінің «В-»-тен төмен
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар елдердің орталық үкіметтеріне
қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «В-»-тен төмен
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар елдердің орталық банктеріне
қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «В-»-тен төмен
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар
халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын
талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен төмен
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар елдердің жергілікті билік органдарына қойылатын талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен төмен
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар
бейрезидент ұйымдарға жəне тиісті рейтингтік
бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға қойылатын
талаптар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен төмен
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң
бірінiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар
бейрезидент ұйымдарға жəне тиісті рейтингтік
бағасы жоқ жəне тиісті валюталық түсімдері
жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері
қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу
құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап шетел
валютасында берілген қарыздар бойынша қойылатын 1 (бір) жылдан астам мерзімі бар талаптар
Төменде көрсетілген шет мемлекеттерінің
аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе
олардың азаматтары болып табылатын
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне
қойылатын талаптар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекеті;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекеті;
7) Бруней Даруссалам мемлекеті;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекеті;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы
бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь
(Макао) жəне Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк
аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам
Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы
бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының
аумақтары бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы
жəне Антиль аралдарының тəуелдi аумақтары
бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтік Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының
аумағы бөлігінде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының
аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Тəуелсіз Самоа мемлекеті;
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадины мемлекеті;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекеті;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның
Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде
ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк,
Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық
Виргин аралдары, Гуам аралы жəне Пуэрто-Рико
достастығының аумағы бөлігінде ғана);
43) Тонга Корольдігі;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы
Standard & Poor’s агенттігінің «В-»-тен төмен
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірінiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар елдердің орталық үкіметтері
шығарған исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен төмен
тəуелсіз рейтингі немесе немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірінiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар елдердің жергілікті билік органдары
шығарған исламдық бағалы қағаздар
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Standard & Poor’s агенттігінің «В-»-тен төмен
рейтингі немесе немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірінiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары
шығарған исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен төмен
рейтингі немесе немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар бейрезидент ұйымдар жəне тиісті
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар
шығарған исламдық бағалы қағаздар
Төменде көрсетілген шет мемлекеттерінің
аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының
бейрезидент ұйымдары шығарған исламдық
бағалы қағаздар:
1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекеті;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекеті;
7) Бруней Даруссалам мемлекеті;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекеті;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы
бөлiгiнде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь
(Макао) жəне Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк
аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
17) Комор аралдары Федералды Ислам
Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы
бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Князьдігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының
аумақтары бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Князьдігі;
28) Мьянма Одағы;
29) Науру Республикасы;
30) Нидерланд (Аруба аралының аумағы
жəне Антиль аралдарының тəуелдi аумақтары
бөлiгiнде ғана);
31) Нигерия Федеративтік Республикасы;
32) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының
аумағы бөлігінде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының
аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Тəуелсіз Самоа мемлекеті;
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадины мемлекеті;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекеті;
41) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның
Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтары бөлiгiнде
ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк,
Олдерни аралдары);
42) Америка Құрама Штаттары (Американдық
Виргин аралдары, Гуам аралы жəне Пуэрто-Рико
достастығының аумағы бөлігінде ғана);
43) Тонга Корольдігі;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы
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ұсынылған, осы Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген салымдар,
дебиторлық берешек, сатып алынған исламдық бағалы қағаздар
жəне сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландыру кезіндегі
коммерциялық кредиттер:
1) оффшорлық аймақ аумағында заңды тұлға ретінде тіркелгендерге;
2) жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға
тəуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға
қатысы бойынша еншілес болып табылатындарға;
3) оффшорлық аймақ азаматтары болып табылатындарға;
осы Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген қамтамасыз етудің
болуына қарамастан, Кестеге сəйкес тəуекел дəрежесі бойынша
сараланады.
4. Қазақстан Республикасының мынадай бейрезиденттеріне
ұсынылған, осы Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген салымдар,
дебиторлық берешек, сатып алынған исламдық бағалы қағаздар
жəне сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландыру кезіндегі
коммерциялық кредиттер:
1) оффшорлық аймақ аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген,
бірақ Standard & Poor›s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес рейтингі бар
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар немесе міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз
етілуіне аталған деңгейден төмен емес рейтингі бар бас ұйымның тиісті
кепілдігі барларына;
2) оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе
олардың азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық жəне даму
ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттеме қабылдамаған оффшорлық
аумақтар тізбесіне енгізген мемлекеттердің аумағында тіркелген
заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне немесе жекелей алғанда
жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші не көрсетілген оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды тұлғаға қатысы
бойынша еншілес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес)
пайызынан астамын иеленуші, оффшорлық аймақ аумағында тіркелген
заңды тұлғаға тəуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тіркелген
заңды тұлғаға қатысы бойынша еншілес болып табылатын, бірақ
аталған деңгейден төмен емес рейтингі бар немесе рейтингі аталған
деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігіне сəйкес келетіндеріне міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне;
тəуекелдің нөл дəрежесі бойынша сараланады.
5. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша сараланған банктің
активтерін есептеу мақсатында:
жеке тұлғаларға тұрғын үй салу үшін не оны сатып алу жəне (немесе)
жөндеу мақсатында берілетін ипотекалық қарыз ипотекалық тұрғын үй
қарызын білдіреді;
жеке тұлғаларға кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты
емес тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып
алуға ұсынылған, сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландыру
кезіндегі коммерциялық кредит тұтынушылық кредит дегенді білдіреді.
6. Егер исламдық бағалы қағаз шығарылымының арнайы шығарылым
рейтингі болса, онда тəуекел дəрежесі бойынша банк активтерін
саралау кезінде бағалы қағаз рейтингін ескеру қажет.
7. Нормативтердің 11-тармағына сəйкес нарықтық тəуекелді
ескере отырып, активтердің, шартты жəне ықтимал талаптар мен
міндеттемелердің есебіне енгізілген активтер валюталардың айырбас
бағамдарының жəне бағалы металдар бағамдарының өзгеруіне
байланысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдарының есебіне
енгізілген активтерді қоспағанда, кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланатын активтердің, шартты жəне ықтимал міндеттемелердің
есебіне енгізілмейді.
8. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша сараланған банктің
активтерін есептеу мақсаттары үшін қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарыздар ретінде жылжымайтын мүлік кепілімен қамтамасыз
етілген қарыздарды, тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу шарттары,
жылжымайтын мүлікті сатып алу мəні болып табылатын өзге де
шарттар бойынша талап ету құқықтарын, қамтамасыз етілуі автокөлік
болып табылатын қарыздарды, банктік салым шартына немесе ақша
кепілі шартына сəйкес банкте орналастырылған, берілетін қарыз
сомасын толығымен өтейтін ақша қамтамасыз етуі болып табылатын
қарыздарды, білім беруді кредиттеу жүйесі шеңберінде берілетін қарыздарды жəне тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесінің шеңберінде
берілетін қарыздарды қоспағанда, тұтынушылық қарыз түсініледі.
Қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 8-қосымша

Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша саралануға тиісті банк
активтерінің кестесіне қосымша
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша саралануға тиісті банк
активтерінің есебіне түсіндірме

150

150

1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған исламдық бағалы
қағаздар, банкте түзетілген құны аталған активтер көлемінің 50 (елу)
пайызынан кем емес қамтамасыз етуі бар (Кредиттік тəуекел дəрежесі
бойынша сараланған банк активтері кестесінің (бұдан əрі – Кесте)
1-3, 11-13-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі), сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландырған кездегі коммерциялық
кредиттер осы тармаққа сəйкес банктерде түзетілген қамтамасыз ету
құнын анықтауға мүмкіндік беретін барабар есепке алу жүйесі болған
кезде түзетілген қамтамасыз ету құнын шегергендегі тəуекел дəрежесі
бойынша сараланған активтер есебіне енгізіледі.
Түзетілген қамтамасыз ету құны (Кестенің 1-3, 11-13-жолдарында
көрсетілген активтер түріндегі) мыналарға:
салымдардың, оның ішінде осы банктегі қамтамасыз ету ретінде
ұсынылған салымдардың 100 (жүз) пайыз сомасына;
қамтамасыз етуге берілген исламдық бағалы қағаздардың нарықтық
құнының 95 (тоқсан бес) пайызына;
қамтамасыз етуге берілген тазартылған бағалы металдардың
нарықтық құнының 85 (сексен бес) пайызына тең болады.
Жоғарыда көрсетілген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып
алынған бағалы қағаздардың қамтамасыз етілмеген бөлігі салымдарға,
дебиторлық берешекке, сатып алынған бағалы қағаздарға сəйкес
келетін тəуекел дəрежесі бойынша Кестеге сай сараланады.
2. Контрагентен төмен тəуекел дəрежесі бар ұйымдар кепілдік
берген (сақтандырылған) банк инвестициялары есебіне енгізілмеген
салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған исламдық бағалы
қағаздар, сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландыру
кезіндегі коммерциялық кредиттер, инвестициялар тəуекел дəрежесі
бойынша сараланған (банк инвестициялары есебіне енгізілмеген
салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған исламдық
бағалы қағаздардың, қарыздардың, инвестициялардың кепілдік
берген (сақтандырылған) сомасын шегергендегі) активтердің есебіне
борышкердің тəуекел дəрежесі бойынша енгізіледі.
Банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық
берешектің, сатып алынған исламдық бағалы қағаздардың, сауда делдалы ретінде сауда қызметін қаржыландыру кезіндегі коммерциялық
кредиттердің, инвестициялардың кепілдік берген (сақтандырылған)
сомасы тиісті кепілгердің (сақтандырушының) дебиторлық берешегінің
тəуекел дəрежесі бойынша сараланады.
3. Қазақстан Республикасының мынадай бейрезиденттеріне

Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің
нормативтік мəндеріне жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесіне 5-қосымша
Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған
шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесі
№

1

2

Баптар атауы

I топ
Міндеттемелері толығымен: Қазақстан
Республикасы Үкіметінің, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің, «СамұрықҚазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік
қоғамының, Standard & Poor’s агенттігінің
«АА-» жəне одан жоғары деңгейіндегі
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шет мемлекеттердің орталық банктері мен
орталық үкіметтерінің қарсы кепілдіктерімен
(кепілдемелерімен); банктің басқаруына
берілген ақшамен немесе тазартылған бағалы
металдармен; Қазақстан Республикасы
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат
қоры» акционерлік қоғамының, Standard &
Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық
үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы
қағаздарымен қамтамасыз етілген банк
кепілдіктері мен кепілдемелері
Қазақстан Республикасының Үкіметі, Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі, «СамұрықҚазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік
қоғамы шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» жəне
одан жоғары деңгейдегі тəуелсіз рейтингі
бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері жəне
орталық банктері шығарған бағалы
(Жалғасы 33-бетте)

Конверсия
коэффициенті, пайызбен
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(Жалғасы. Басы 17-32-беттерде)
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қағаздарды, Нормативтердің 11-тармағында
көзделген басқа өтімділігі жоғары бағалы
қағаздарды сатып алу не сату бойынша шартты (ықтимал) міндеттемелер
Банктің қаржы міндеттемелерінсіз;
міндеттемелері Қазақстан Республикасы
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат
қоры» акционерлік қоғамының, Standard &
Poor›s агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары
деңгейдегі тəуелсіз рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттерінің
орталық үкіметтері мен орталық банктерінің
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің, «СамұрықҚазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік
қоғамының, Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»
жəне одан жоғары деңгейдегі тəуелсіз рейтингі
бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;
банкке берілген ақшамен немесе тазартылған
бағалы металдармен қамтамасыз етілген банк
аккредитивтері
Келешекте банктің талабы бойынша кез келген кезде жойылуға жататын қарыздар мен
салымдарды банктің орналастыруы бойынша
ықтимал (шартты) міндеттемелер
Банктің еншілес ұйымдары арқылы
сыртқы қарыздар тартылған жəне банк
міндеттемелерін орналастырған кезде олардың пайдасына берілген банктің
кепілдіктері мен кепілдемелері
Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге
қабылдаған кепілдіктер
II топ
Банктің келешекте өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
кем қарыздар мен салымдарды орналастыруы
бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер
Міндеттемелері толығымен: Standard &
Poor’s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық
үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard
& Poor’s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық
үкіметтері мен орталық банктерінің бағалы
қағаздарымен қамтамасыз етілген банк
кепілдіктері мен кепілдемелері
Міндеттемелері Standard & Poor’s агенттігінің
«А-»-тен «АА-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі
бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
шет мемлекеттерінің орталық үкіметтері
мен орталық банктерінің кепілдіктерімен
(кепілдемелерімен); Standard & Poor’s
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары
деңгейдегі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен), Standard
& Poor’s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шет мемлекеттерінің орталық үкіметтері
мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен,
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» жəне
одан жоғары деңгейдегі тəуелсіз рейтингі
бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
банктердің бағалы қағаздарымен қамтамасыз
етілген банк аккредитивтері
III топ
Банктің келешекте 1 (бір) жылдан астам өтеу
мерзімі бар қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Міндеттемелері толығымен: Standard &
Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке
дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің
орталық үкіметтері мен орталық банктерінің
қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен);
Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен «АА»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard
& Poor`s агенттігінің «АА-» жəне одан
жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) жəне
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
сақтандыру полистерімен; Standard & Poor’s
агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері
мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;
Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен «АА-»ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы
қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің
«АА-» жəне одан жоғары деңгейдегі рейтингісі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар
заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен
қамтамасыз етілген банк кепілдіктері мен
кепілдемелері
Міндеттемелері толығымен: Standard &
Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық
үкіметтері мен орталық банктерінің қарсы
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard
& Poor’s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар банктердің кепілдіктерімен
(кепілдемелерімен);
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Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» жəне одан
жоғары деңгейдегі рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен) жəне
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
сақтандыру полистерімен; Standard & Poor’s
агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейінгі
тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері
мен орталық банктерінің бағалы қағаздарымен;
Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен «АА-»ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы
қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің
«АА-» жəне одан жоғары деңгейдегі рейтингісі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар
заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен
қамтамасыз етілген банк аккредитивтері
IV топ
Банкке қаржы құралдарын сату туралы жəне
банктің оларды кері сатып алу міндеттемесі туралы келісім
Банктің өзге де кепілдіктері (кепілдемелері)
Банктің өзге де аккредитивтері
Банктің өзге де шартты (ықтимал)
міндеттемелері

3

100
100
100
100

Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған
шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесіне
қосымша

0

Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша банктің шартты жəне
ықтимал міндеттемелерінің есебіне түсіндірме
0

20
20

Нормативтердің 11-тармағына сəйкес нарықтық тəуекелді ескере
отырып активтердің, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне қосылған шартты жəне ықтимал міндеттемелер
валюталардың айырбастау бағамдары жəне бағалы металдардың
айырбастау бағамдары өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі
бар қаржы құралдарының есебіне қосылған шартты жəне ықтимал
міндеттемелерді қоспағанда, кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланатын активтердің, шартты жəне ықтимал міндеттемелердің
есебіне қосылмайды.
Қаржы нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 9-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің
орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына,
табыс ету мерзімдеріне 1-қосымша
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Нысан
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылды.
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы есеп»
Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 1-PN_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы)
жұмыс күнінен кешіктірмей.
50

1-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтерді орындауы туралы мəліметтер

50
Нормативтің атауы

1
1

2
Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі
нормативі (1.1/1.2)
Нақты төлем қабілеттілігінің маржасы (1.3 + 1.4
немесе 1.8 ең төмен шама) (мың теңгемен)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
мөлшері («400») (мың теңгемен)
Нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеудің
аралық қорытындысы («100») (мың теңгемен)
Нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеуге
енгізілетін сома («200») (мың теңгемен)
Сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, активтердің жиынтығы
(«12000») (мың теңгемен)
Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері («13000») (мың
теңгемен)
Сақтандыру резервтерінің сомасын қоспағанда,
міндеттемелер («14000») (мың теңгемен)
Активтердің сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып есептелген, төлем
қабілеттілігінің нақты маржасы (1.5 - 1.6 - 1.7)
(мың теңгемен)
Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 42-тармағы
1) тармақшасының талаптарына сəйкес
келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне
осы банктің үлестес тұлғаларының салымдары мен ақшасы (НД1-1), бағалы қағаздарға
(«кері РЕПО» операцияларын ескере отырып)
инвестицияларының жиынтық баланстық құны,
- осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан
20 (жиырма) пайыздан көп емес (пайызбен)

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
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(мың теңгемен)
Көрсеткіштің
мəні
3

№
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Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 42-тармағы
2) тармақшасының талаптарына сəйкес
келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне
банктің үлестес тұлғаларының салымдары мен ақшасы (НД1-2), бағалы қағаздарға
(«кері РЕПО» операцияларын ескере отырып)
инвестицияларының жиынтық баланстық құны,
- осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан 15 (он
бес) пайызыдан көп емес (пайызбен)
4 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 42-тармағы
3) тармақшасының талаптарына сəйкес
келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне
банктің үлестес тұлғаларының салымдары мен ақшасы (НД1-3), бағалы қағаздарға
(«кері РЕПО» операцияларын ескере отырып)
инвестицияларының жиынтық баланстық құны,
- осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он)
пайыздан көп емес (пайызбен)
5 Бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны («кері РЕПО» операцияларын
ескере отырып) жəне екінші деңгейдегі банк
болып табылмайтын бір заңды тұлғадағы жəне
осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларындағы
(НД2) ақша - осы қаулымен бекітілген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)
6 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
активтерінің қатысуымен жасалатын,
күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын
мерзімге (қор биржасының сауда жүйесінде)
(НД3) жасалған «кері РЕПО» мəмілелері осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес
есептелген активтер сомасынан 30 (отыз) пайыздан көп емес (пайызбен)
7 Тазартылған бағалы металдар мен металды депозиттерге күнтізбелік 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге жиынтық орналастыру (НД4) - осы қаулымен бекітілген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)
8 «Өмірді сақтандыру» саласында қызметін
жүзеге асыратын сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының сақтанушыларына
берілген қарыздардың жиынтық мөлшері (НД5)
- осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он)
пайыздан көп емес (пайызбен)
9 Шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған,
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздарға
(«кері РЕПО» операцияларды ескере отырып) инвестициялардың жиынтық баланстық
құны (НД6), - осы қаулымен бекітілген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес (пайызбен)
10 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 39-тармағында тізбесі
айқындалған халықаралық қаржы ұйымының
бағалы қағаздарына («кері РЕПО» операцияларды ескере отырып) инвестициялардың
жиынтық баланстық құны (НД7) - осы қаулымен
бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес
(пайызбен)
11 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы
23) жəне 24) тармақшаларының талаптарына
сəйкес келетін пайларға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны (НД8-1) - осы
қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он)
пайыздан көп емес (пайызбен)
(Жалғасы 34-бетте)

RESMI

34
(Жалғасы. Басы 17-33-беттерде)

3-кесте. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы жəне қайта сақтандыруды қызметінің ерекше түрі
ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін төлем
қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеу

12 Ашық жəне аралық инвестициялық пай
қорларының пайларына инвестициялардың
жиынтық баланстық құны (НД8) - осы қаулымен
бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан көп емес
(пайызбен)
13 Қазақстан Республикасының жергілікті
атқарушы органдары шығарған борыштық
бағалы қағаздарға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД9) - осы қаулымен
бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес
(пайызбен)
14 Осы қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы
25) жəне 26) тармақшаларының талаптарына сəйкес келетін исламдық қаржыландыру
құралдарына инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД10) - осы қаулымен
бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес
(пайызбен)
15 Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі
нормативін орындау туралы ақпарат (иə/жоқ)

Көрсеткіш атауы

Төлем қабiлеттiлiгi маржасының
ең төмен мөлшерiнiң ұлғаю
сомасы (мың теңгемен) (3-баған x
4-баған)

Қолданыстағы қайта сақтандыру
шарттары бойынша қайта
сақтандыруға берiлген (берiлетін)
міндеттемелер көлемінің пайызы

Қолданыстағы қайта сақтандыру
шарттары бойынша қайта
сақтандыруға берiлген (берiлетін)
міндеттемелер көлемі, барлығы
(мың теңгемен)

Халықаралық немесе ұлттық
шкала бойынша қайта
сақтандырушының рейтингтiк
бағасы (төлем қабілеттілігі
маржасының жеткіліктілігі
нормативі)

Қайта сақтандыру ұйымының

2-кесте. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін
ұлғайту сомасы
(мың теңгемен)

1
2
3
4
5
«Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартты ратификациялау
туралы» 2014 жылғы 14 қазандағы Қазақстан Республикасының
Заңымен ратифицикацияланған Еуразиялық экономикалық
одақ туралы шартқа (бұдан əрі – ЕАЭО туралы шарт) қатысушы
елдердің қайта сақтандырушыларын қоспағанда, Қазақстан
Республикасының бейрезидент қайта сақтандырушыларымен
жасалған қайта сақтандыру шарттары
1-топ
«АА-» немесе
0%
жоғары
2-топ

«А+» пен «А-»
аралығы

0%

3-топ

«ВВВ+» пен
«ВВВ-»аралығы

0,2%

4-топ

«ВВ+» пен
«ВВ-» аралығы

0,75%

5-топ

«В+» пен «В-»
аралығы

3,8%

6-топ

«В-»-тен төмен
22%
немесе жоқ
Қазақстан Республикасының резиденті қайта сақтандырушылармен
жасалған қайта сақтандыру шарттары
7-топ
«В» немесе
0%
«kzBB» төмен
емес
8-топ

«В-», «kzBB-»,
«kzB+»

0,2%

9-топ

> 1,75

0,05%

10-топ

> 1,5

0,1%

11-топ

> 1,25

0,2%

12-топ

> 1,1

0,5%

13-топ

>= 1,0

3,8%

14-топ

< 1,0

5%

ЕАЭО туралы шартқа қатысушы елдердің қайта
сақтандырушыларымен жасалған қайта сақтандыру шарттары
15-топ

«ВВВ+» пен
«ВВВ-» аралығы

0%

16-топ

«ВB+» пен «ВB» аралығы

0,2%

17-топ

«В+» пен «В-»
аралығы

0,5%

18-топ

«В-»-тен төмен
немесе жоқ

22%

Жиынтығы:

ххх

ххх
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(мың теңгемен)
Жол Сомасы
коды

1
2
3
«Сыйлықақылар əдісін» пайдалан отырып, төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшерін есептеу
1110
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне
қайта сақтандыру шарттары бойынша
қабылданған сақтандыру сыйлықақылары,
барлығы (осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің
12- тармағының 1), 2), 3) тармақшыларына
сəйкес)
Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру
1120
қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу
шығыстарының сомасы
Алдыңғы қаржы жылындағы корпоративтік
1130
табыс салығының сомасы
Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру
1100
жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша
қабылданған түзетілген сақтандыру
сыйлықақылары («1110» - «1120» - «1130»)
Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру жəне
1210
қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек
сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, барлығы
(осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 12-тармағының
1), 2), 3) тармақшыларына сəйкес)
Алдыңғы қаржы жылындағы түзетілген жиынтық 1200
еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары
(«1210» - «1120» - «1130»)
Сақтандыру жəне қайта сақтандыру
1010
шарттары бойынша қабылданған жиынтық
сақтандыру сыйлықақылары немесе одан əрі
есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген
сыйлықақылар (егер «1100» ≥ «1200» болса,
онда «1100»; егер «1100» < «1200» болса, онда
«1200»)
А аралық қорытындысы:
1020
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «1010» > 1 500 000 болса, онда (1 500
000 х 0,18 + («1010» - 1 500 000) х 0,16); егер
«1010» <1 500 000 болса, онда «1010» х 0,18)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «1010» > 3 500 000 болса, онда (3 500
000 х 0,18 + («1010» - 3 500 000) х 0,16); егер
«1010» < 3 500 000 болса, онда «1010» х 0,18)
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген,
1310
сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру
төлемдері («1311» + «1312» + «1313»)
Алдыңғы қаржы жылының соңына
1311
есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1
1312
(бір) жылдағы, қаржы жылының соңына
есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2
1313
(екі) жылдағы, қаржы жылынының соңына
есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген
1320
жиынтық сақтандыру төлемдері («1321» +
«1322» + «1323»)
Алдыңғы қаржы жылында есептелген жиынтық 1321
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір)
1322
жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген
жиынтық сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі)
1323
жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген
жиынтық сақтандыру төлемдері
Түзету коэффициенті (егер «1310» / «1320» >
1300
0,5 болса, онда «1310» / «1320»; егер «1310» /
«1320» ≤ 0,5 болса, онда 0,5)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөл- 1000
шері («сыйлықақылар əдісімен») («1020» х
«1300»)
«Төлемдер əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшерін есептеу
Жиынтық алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына
сақтандыру есептелген (Сақтандыру
төлемдері (қайта сақтандыру) ұйымының
жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің
13-тармағы 2) тармақшасының
талаптарын ескере отырып)
(«2111» + «2112» + «2113»)
алдыңғы қаржы жылының соңына
есептелген
алдыңғы қаржы жылынының
алдындағы 1 (бір) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылынының
алдындағы 2 (екі) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
«Сақтандыру қызметі туралы» 2000
жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Заңының (бұдан
əрі - Заң) 6-бабы 3-тармағының
13) жəне 14) тармақшаларында
көрсетілген тəуекелдерді
сақтандыруды жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта) ұйымдары үшін
алдыңғы 7 (жеті) қаржы жылына
есептелген жиынтық сақтандыру
төлемдері («2121» +... + «2127»

2110

2111
2112
2113
2120

алдыңғы қаржы жылының соңына 2121
есептелген
алдыңғы қаржы жылынының
2122
алдындағы 1 (бір) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылынының
2123
алдындағы 2 (екі) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылынының
2124
алдындағы 3 (үш) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылынының
2125
алдындағы 4 (төрт) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылынының
2126
алдындағы 5 (бес) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылынының
2127
алдындағы 6 (алты) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
Алдыңғы қаржы жылының соңындағы
2210
мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар
резервінің сомасы
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі)
2310
жылдағы, қаржы жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің
сомасы
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 6 (алты) 2320
жылдағы, қаржы жылының соңындағы мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің
сомасы (Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) жəне
14) тармақшаларында көрсетілген тəуекелдерді
сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдары үшін)
Одан əрі есептеуге арналған жиынтық
2030
сақтандыру төлемдері (1/3 х («2110» + «2210» «2310»)
Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 14)
2031
тармақшаларында көрсетілген тəуекелдерді
сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдары үшін одан əрі
есептеуге арналған жиынтық сақтандыру
төлемдері (1/7 х («2120» + «2210» - «2320»)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
2000
мөлшері («төлемдер əдісімен»):
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер»2030» > 1 000 000 болса, онда ((1 000 000
х 0,26 + («2030» - 1 000 000) х 0,23) х»1300»);
егер «2030» 1000 000 болса,
онда «2030» х 0,26 х»1300»)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «2030» > 2 500 000 болса, онда ((2
500 000 х 0,26 + («2030» - 2 500 000) х 0,23)
х»1300»); егер «2030» < 2 500 000 болса, онда
«2030» х 0,26 х»1300»)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөл- 3000
шері («1000» немесе «2000», ең жоғары шама)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
3010
жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің
14-тармағында көрсетілген сақтандыру (қайта
сақтандыру) шарттары бойынша ең төменгі
төлем қабілеттілігі маржасын ұлғайту сомасы
Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының 3100
түзетілген ең төмен мөлшері («3000» + «3010»)
Алдыңғы қаржы жылындағы төлем қабілеттілігі 4100
маржасының ең төмен мөлшері
Алдыңғы қаржы жылының соңындағы
4010
мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар
резерві қайта сақтандырушының үлесін
шегергенде
Алдыңғы қаржы жылының басындағы
4020
мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар
резерві қайта сақтандырушының үлесін
шегергенде
Алдыңғы қаржы жылындағы резерв
4000
коэффициентіне түзетілген төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшері
(егер «4010» / «4020» ≥ 1 болса, онда «4100»,
егер «4010» / «4020» < 1 болса,
онда «4100»х(«4010» / «4020»)
Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең 5000
төмен мөлшері (егер «4000» ≤ «3100» болса,
онда «3100», егер «4000» > «3100» болса,
онда «4000»)
Кепілдік беру қорының ең аз мөлшері
6000
Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының
7000
ең төмен мөлшері (5000 + осы Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы пруденциалдық
нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген, қайта сақтандыруға
берілген міндеттемелер сомасының бір бөлігі)
Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері
8000
(«6000» + осы Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы пруденциалдық нормативтерді орындау
туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген,
қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер
сомасының бір бөлігі)
Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының 9000
ең төмен мөлшері («7000» немесе «8000», ең
жоғары шама)
«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдары үшін нақты төлем қабілеттілігі
маржасын есептеу
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін
төленген жарғылық капитал
Артықшылық берілген акциялар
Алдыңғы кезеңдердің бөлінбеген кірісі
Резервтік капитал, Күтілмеген тəуекелдер
резерві жəне Тұрақтандыру резерві
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып
алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді
қоспағанда материалдық емес активтер
(жинақталған амортизацияны есептегендегі
өзіндік құнының жəне сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы активтерінен 10 (он)
пайыздан аспайтын мөлшерде)
Алдыңғы жылдардың орны толтырылмаған
шығыны
Есепті кезеңнің орны толтырылмаған шығыны
Басқа заңды тұлғалардың жарғылық
капиталына инвестициялар
(Жалғасы 35-бетте)

111
112
113
114
115

116
117
118

RESMI

100
201
202
203
211
200

300
400
500

4-кесте. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
мөлшерін есептеу
(мың теңгемен)
Көрсеткіш атауы
Жол Сомасы
коды
1
2
3
«Өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру» сыныптары
үшін
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табыл1110
майтын қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары (3 (үш) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық тəуекелді капитал
(«1113» - «1111»)
Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің
1111
сомасы
Сақтандыру резервтеріндегі қайта
1112
сақтандырушының үлесі
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру
1113
шарттары бойынша жиынтық сақтандыру
сомасы
Қайта сақтандырушының сақтандыру
1114
сомасындағы үлесі
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып
1120
табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді
сақтандыру шарттары (3 (үш) жылдан бастап
5 (бес) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша
жиынтық тəуекелді капитал («1123» - «1121»)
Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің
1121
сомасы
Сақтандыру резервтеріндегі қайта
1122
сақтандырушының үлесі
1123
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру
шарттары бойынша жиынтық сақтандыру
сомасы
Сақтандыру сомасындағы қайта
1124
сақтандырушының үлесі
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып
1130
табылмайтын қайтыс болған жағдайда өмірді
сақтандырудың қалған шарттары бойынша
жиынтық тəуекелді капитал («1133» - «1131»)
Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің
1131
сомасы
Сақтандыру резервтеріндегі қайта
1132
сақтандырушының үлесі
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру
1133
шарттары бойынша жиынтық сақтандыру
сомасы
Сақтандыру сомасындағы қайта
1134
сақтандырушының үлесі
Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс
1140
болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары
бойынша тəуекелді капитал
(«1110» + «1120» + «1130»)
Алдыңғы қаржы жылында жасалған қайтыс
1150
болған жағдайда өмірді сақтандыру шарттары
бойынша қайта сақтандырушының үлесі
шегерілген тəуекелді капитал («1140» + «1112»
- «1114» + «1122» - «1124» + «1132»-»1134»)
Түзету коэффициенті (егер «1150» / «1140» >
1160
0,5 болса, онда «1150» / «1140»; егер «1150» /
«1140» ≤ 0,5 болса, онда 0,5)
Қайтыс болған жағдайда өмірді сақтандыру
1170
шарттары бойынша төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшері («1110» х 0,001
+ «1120» х 0,0015 + «1130» х 0,003) х «1160»)
Басқа да өмірді сақтандыру шарттары
Зейнетақы аннуитетінің шарттары бойын1210
ша алдыңғы қаржы жылының соңына қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы
Өзге сақтандыру шарттары бойынша алдыңғы
1211
қаржы жылының соңына қалыптастырылған
сақтандыру резервтерінің сомасы
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін есептеу үшін
1220
қалыптастырылған сақтандыру резерврерінің
сомасы:
(«1210» х 0,04 +»1211» х 0,04)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(«1210» х осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің
21-тармағында белгіленген пайыздың тиісті
мөлшері + «1211» х 0,04)
1230
Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру резервтеріндегі қайта сақтандырушының
үлесі шегеріле отырып қалыптастырылған
сақтандыру резервтерінің сомасы
Түзету коэффициенті (егер «1230» /
(«1210+1211») > 0,85 болса, онда «1230» /
(«1210+1211»), егер «1230» / («1210+1211») ≤
0,85 болса, онда 0,85)
Басқа да өмірді сақтандыру шарттары
бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең
төмен мөлшері («1220» х «1240»)

1240

1200

5-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін
сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере
отырып есептеу
(мың теңгемен)

№

1
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

2

Көрсеткіш атауы

2
Ақша - барлығы («11111» +... +
«11116»), оның ішінде:
қайта сақтандыру активтерін
шегергенде сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы активтерінің
сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын сомада кассадағы ақша
Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі
жолдағы ақша
осы қосымшаның 2.1 жəне
2.2-жолдарында көрсетілген
Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі
ағымдағы шоттардағы ақша
осы қосымшаның 2.3-жолында көрсетілген Қазақстан
Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі ағымдағы
шоттардағы ақша
Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі
жəне орталық депозитарийдегі
бағалы қағаздар нарығында
брокерлік жəне (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының ақшасы
Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі
инвестициялық портфельді
басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының ақшасы
Салымдар - барлығы («11121» +...
+ «11122»), оның ішінде:

3
11110

4

5
х

11111

100%

11112

100%

11113

100%

11114

90%

11115

100%

11116

100%

11120

X

2.1 бұл банктер акциялары қор
11121
биржасының ресми тізімінің
«Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатына енгізілген не қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде
тұрған эмитенттер болып табылады деген талаппен Қазақстан
Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі салымдар

100%

2.2 мынадай талаптардың бiрiне
сəйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi
банктеріндегі салымдар: Standard
& Poor›s агенттiгiнiң «В» төмен
емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi немесе

100%

11122

(Жалғасы 36-бетте)

Есептелетін сома

119

Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері (5000 7000
+ осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген,
қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер
сомасының бір бөлігі)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
8000
мөлшері («6000» немесе «7000», ең жоғары
шама)
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдары үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін
111
төленген жарғылық капитал
Артықшылық берілген акциялар
112
Алдыңғы кезеңдердегі бөлінбеген кіріс
113
Резервтік капитал, Күтілмеген тəуекелдер
114
резерві жəне Тұрақтандыру резерві
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
115
негізгі қызметінің мақсаттары үшін сатып
алынған бағдарламалық қамтамасыз етуді
қоспағандағы материалдық емес активтер
(жинақталған амортизациясы ескерілген өзіндік
құны жəне сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы активтерінің 10 (он) пайызынан
аспайтын мөлшерде)
Алдыңғы жылдардағы орны толтырылмаған
116
шығын
Есепті кезеңдегі орны толтырылмаған шығын
117
Басқа заңды тұлғалардың жарғылық
118
капиталына инвестициялар
Заңның 32-бабына сəйкес сақтандыру (қайта
119
сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымы не
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
қомақты қатысуы бар тұлғалар болып табылатын тұлғаларға берілген реттелген қарыздар
А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» +
100
«114» - «115» - «116»- «117» - «118» - «119»)
Өтеу мерзімі белгіленген реттелген борыш
201
Өтеу мерзімі тіркелмеген реттелген борыш
202
Артықшылық берілген акциялар
203
Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203»)
211
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне
200
енгізілетін сома:
Егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең аз
шама) болса, онда 0,5 х («100» немесе «400»,
ең аз шама);
егер «211» ≤ 0,5 х («100» немесе «400», ең аз
шама) болса, онда «211»
300
Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» +
«200» немесе «15000», ең төменгі шама)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
400
мөлшері («8000»)
Төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі
500
нормативі (300/400)

Ескерілетін көлем

Заңның 32-бабына сəйкес сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының еншілес ұйымдары
не сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
қомақты қатысуы бар тұлға болып табылатын
тұлғаларға берілген реттелген қарыздар
А аралық жиынтығы («111» - «112» + «113» +
«114» - «115» - «116» - «117» - «118» - «119»)
Белгіленген өтеу мерзімі бар реттелген борыш
Белгіленген өтеу мерзімі жоқ реттелген борыш
Артықшылық берілген акциялар
Б аралық жиынтығы («201» + «202» + «203»)
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне
енгізілетін сома:
егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең
төменгі шама), онда 0,5 х («100» немесе «400»,
ең төменгі шама);
егер «211» ≤ 0,5 х («100» немесе «400», ең
төменгі шама), онда «211»
Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» +
«200» немесе «15000», ең төменгі шама)
Төлем қабілеттілігін маржасының ең төмен
мөлшері («9000»)
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының
жеткіліктілігі нормативі (300/400)

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
1000
мөлшері («1170» + «1200»)
«Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған жағдайдан
сақтандыру» жəне «қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн
атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру»
сыныптары үшін
3110
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне
қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, барлығы
(осы қаулымен бекітілілген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 23-тармағы
екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып)
Алдыңғы қаржы жылындағы сақтандыру
3120
қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу
шығыстар сомасы
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру
3130
сыйлықақыларына салық салу сомасы
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне
3140
қайта сақтандыру шарттары бойынша
қабылданған, түзетілген сақтандыру
сыйлықақылары («3110» - «3120» - «3130»)
Алдыңғы қаржы жылында сақтандыру жəне
3150
қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек
сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары,
барлығы
Алдыңғы қаржы жылында түзетілген жиынтық
3160
еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары
(«3150» - «3120» - «3130»)
Сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары
3100
бойынша қабылданған жиынтық сақтандыру
сыйлықақылары немесе одан əрі есептеуге
арналған жиынтық еңбек сіңірілген сақтандыру
сыйлықақылары (егер «3140» ≥ «3160» болса,
онда «3140»; егер «3140» < «3160» болса,
онда «3160»)
А аралық жиынтығы:
3200
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «3100» > 1 500 000 болса, онда (1 500
000 х 0,18 + («3100» - 1 500 000) х 0,16); егер
«3100» < 1 500 000 болса, онда «3100» х 0,18)
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап:
(егер «3100» > 3 500 000 болса, онда (3 500
000 х 0,18 + («3100» - 3 500 000) х 0,16); егер
«3100» < 3 500 000 болса, онда «3100» х 0,18)
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылында есептелген
3310
сақтандыру төлемдеріндегі қайта сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық сақтандыру
төлемдері («3311» + «3312» + «3313»)
Алдыңғы қаржы жылының соңына
3311
есептелген сақтандыру төлемдеріндегі қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Сақтандыру төлемдеріндегі қайта
3312
сақтандырушының үлесі шегеріле отырып,
қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы
қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жыл үшін
жиынтық сақтандыру төлемдері
3313
Сақтандыру төлемдеріндегі қайта
сақтандырушының үлесі шегеріле отырып,
қаржы жылының соңына есептелген, алдыңғы
қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жыл үшін
жиынтық сақтандыру төлемдері
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген
3320
жиынтық сақтандыру төлемдері
(«3321» + «3322» + «3323»)
Алдыңғы қаржы жылына есептелген жиынтық
3321
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір)
3322
жылға, қаржы жылының соңына есептелген
жиынтық сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі)
3323
жылға, қаржы жылының соңына есептелген
жиынтық сақтандыру төлемдері
Түзету коэффициенті (егер «3310» / «3320» >
3300
0,5 болса, онда «3310» / «3320»; егер «3310» /
«3320» ≤ 0,5 болса, онда 0,5)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең аз мөлшері
3400
(«сыйлықақылар əдісімен») («3200» х «3300»)
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген
3510
жиынтық сақтандыру төлемдері
(«3511» + «3512» + «3513»):
алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген
3511
алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір)
3512
жылға, жылдың соңына есептелген
3513
алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі)
жылға, жылдың соңына есептелген
Алдыңғы қаржы жылының соңына мəлімделген, 3520
бірақ реттелмеген резерв сомасы
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі)
3530
жылға, жылдың соңына мəлімделген, бірақ
реттелмеген шығындар резерві сомасы
Одан əрі есептеуге арналған жиынтық сақтан3500
дыру төлемдері (1/3 х («3510» + «3520» «3530»)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
3600
мөлшері («төлемдер əдісімен»):
2018 жылғы 1 қаңтарға дейін:
(егер «3500» > 1 000 000 болса, онда ((1
000 000х 0,26 + («3500» -1 000 000) х 0,23) х
«3300»); егер «3500» < 1 000 000 болса, онда
«3500» х 0,26 х «3300»
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап: (егер «3500»
> 2 500 000 болса, онда (2 500 000х 0,26 +
(«3500» - 2 500 000) х 0,23) х «3300»);
егер «3500» < 2 500 000 болса,
онда «3500» х 0,26 х «3300»
Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі
3000
маржасының ең төмен мөлшері («3400»
немесе «3600», ең жоғары шама)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері
Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі
4000
маржасының ең төмен мөлшері
(«1000» + «2000» + «3000»)
Кепілдік беру қорының ең төмен мөлшері
5000
Төлем қабілеттілігі маржасының есеп6000
телген ең төмен мөлшері (4000 + осы
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
пруденциалдық нормативтерді орындау туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген,
қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер
сомасының бір бөлігі)

Баланс бойынша
сомасы

(Жалғасы. Басы 17-34-беттерде)
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Standard & Poor›s ұлттық шкаласы
бойынша «kzBB+»-тен төмен емес
рейтингтiк бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының
бейрезидент бас банктерi Standard
& Poor›s агенттiгiнiң халықаралық
шкаласы бойынша «А-»-тен төмен
емес шетел валютасындағы
ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi
немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан
Республикасының резидент
еншiлес банктері болып табылады
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«В-» төмен емес ұзақ мерзімді
кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі,
немесе Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша
«kzBB»-дан «kzBB-»-ке дейінгі
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық
шкаласы бойынша осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің
«АА-»-тен төмен емес ұзақ
мерзімді рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар халықаралық қаржы
ұйымдарындағы салымдар,
Еуразиялық Даму Банкіндегі
Қазақстан Республикасының
ұлттық валютасындағы салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ
мерзімді рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар бейрезидент банктердегі
салымдар
Борыштық бағалы қағаздар барлығы («11131» +... + «11145»),
оның ішінде:
басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда,
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі мен Қазақстан
Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған Қазақстан
Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары
Қазақстан Республикасының
жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан
Республикасының аумағында
жұмыс істейтін қор биржасының
ресми тізіміне енгізілген борыштық
бағалы қағаздар
акцияларының жүз пайызы
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне тиесілі, кəсіпкерлік
қызметке байланысты емес
жеке тұлғалардың ипотекалық
қарыздарын сатып алуды жүзеге
асыратын заңды тұлға шығарған
борыштық бағалы қағаздар
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес
«Қазақстанның Даму Банкі»,
«Самұрық-Қазына» ұлттық
əл-ауқат қоры», «Бəйтерек»
ұлттық басқарушы холдингі,
«Проблемалық кредиттер қоры»
акционерлік қоғамдары шығарған
борыштық бағалы қағаздар
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған,
қор биржасының ресми тізімінің
«Негізгі» алаңының «борыштық
бағалы қағаздар» секторына
кіретін Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік
емес бағалы қағаздары немесе
шетел валютасында номинирленген жəне «Астана» халықаралық
қаржы орталығының аумағында
жұмыс істейтін қор биржасында
ашық сауда-саттыққа жіберілген
Қазақстан Республикасы заңды
тұлғаларының мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған,
қор биржасының ресми тізімінің
«Балама» алаңының «борыштық
бағалы қағаздар» секторына
енгізілген Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған,
(эмитентте) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ-»-тен төмен
емес рейтингтік бағасы немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzA-»-тен
төмен емес рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасы заңды
тұлғаларының мемлекеттік емес
бағалы қағаздары
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11135

100%

100%

100%
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11136

60%

11137
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3.8 Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған,
(эмитентте) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен «B-»-ке
дейінгі рейтингтік бағасы немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар немесе Standard &
Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzBBB+»-тен «kzBB-»ке дейінгі рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасы заңды
тұлғаларының мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
3.9 Standard & Poor’s агенттігінің
«АА-»- тен төмен емес
халықаралық рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар халықаралық қаржы
ұйымдары шығарған мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздар,
сондай-ақ Еуразиялық Даму
Банкі шығарған жəне Қазақстан
Республикасының ұлттық
валютасында номинирленген
мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздар
3.10 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«ВВВ-»-тен төмен емес тəуелсіз
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің борыштық бағалы
қағаздары
3.11 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі
тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі бар
шет мемлекеттердің борыштық
бағалы қағаздары
3.12 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«В+»-тен «В-»-ке дейінгі тəуелсіз
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің борыштық бағалы
қағаздары
3.13 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«ВВВ-»-тен төмен емес рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар шетелдік
эмитенттердің мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
3.14 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі
бар шетелдік эмитенттердің
мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздары
3.15 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар шетелдік
эмитенттердің мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
4 Акциялар жəне депозитарлық
қолхаттар - барлығы («11151»+...
+ «11158»), оның ішінде:
4.1 Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне негізгі
қор индекстерінің құрамына
енгізілген шетелдік эмитенттердің
акциялары жəне осы акциялар
базалық активi болып табылатын
депозитарлық қолхаттары
4.2 қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген, қор биржасының ресми
тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санаты талаптарына сəйкес келетін
заңды тұлғалардың акциялары жəне осы акциялар базалық
активтері болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4.3 қор биржасының ресми тізімінің
«Негізгі» алаңы «акциялар»
секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан
Республикасының резидент заңды
тұлғаларының акциялары немесе шетел валютасында номинирленген, «Астана» халықаралық
қаржы орталығының аумағында
жұмыс істейтін қор биржасында
ашық сауда-саттыққа жіберілген
Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары жəне базалық активтері
осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4.4 қор биржасының ресми тізімінің
«Балама» алаңының «акциялар»
секторына енгізілген Қазақстан
Республикасы заңды тұлғаларының акциялары жəне базалық
активтері осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар
4.5 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды
тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне
базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық
қолхаттар
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100%
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80%

11154

11155

60%

100%

4.6 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне
шетелдік эмитенттердің акциялары жəне базалық активі осы
акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4.7 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды
тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне
базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық
қолхаттар
4.8 «Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қоры» акционерлік
қоғамының акциялары
5 Өзге бағалы қағаздар – барлығы
(«11161» +... + «11167»),
оның ішінде:
5.1 қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген инвестициялық
қорлардың бағалы қағаздары
5.2 активтерінің құрылымы негізгі қор
индекстерінің бірінің құрылымын
қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері
негізгі қор индексіне байланысты
болатын Exchange Traded Funds
(ETF) пайлары
5.3 Morningstar рейтингтік агенттігінің
«3 жұлдыздан» төмен емес
рейтингтік бағасы бар Exchange
Traded Funds (ETF), Exchange
Traded Commodities (ETC),
Exchange Traded Notes (ETN)
пайлары
5.4 (эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы
бойынша «ВВВ-»-тан төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік
бағасы немесе Standard & Poor’s
агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzAAA»-дан төмен
емес рейтингті немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар,
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған
Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
5.5 (эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы
бойынша «BB+»-тен
«ВВ-»-ке дейін рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингтік
бағасы немесе Standard & Poor›s
агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzAA+»-тен «kzA-»ке дейін рейтингті немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар,
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған
Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
5.6 (эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы
бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейін
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
немесе Standard & Poor›s ұлттық
шкаласы бойынша «kzВВВ+»-тен
«kzВВ-»-ке дейін рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған
Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
5.7 Бас ұйымдарының Standard &
Poor›s агенттігінің халықаралық
шкаласы бойынша «BВВ-»тен төмен емес рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингтік бағасы
бар, Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес шығарылған
Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
6 Өзге активтер – барлығы («11171»
+... + «11176»), оның ішінде:
6.1 Тазартылған бағалы металдар
жəне металл депозиттер
6.2 «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметін жүзеге асыратын
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының сақтанушыларына
негізгі борыш сомасынан 100%
(жүз) пайыз көлемінде қарыздар
6.3 сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының өтімділігі жоғары активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құралжабдықтары
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100%
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11161

70%
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90%

11166
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11170

X
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100%

11172

100%
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(Жалғасы 37-бетте)
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Екінші деңгейдегі банк
екінші деңгейдегі банктің атауы
акциялары
борыштық бағалы қағаздары
банктегі салымдары
банктегі ақшасы
«керi РЕПО» операциялары
Банктің үлестес тұлғалары
банктің үлестес тұлғасының атауы
акциялары
борыштық бағалы қағаздары

4

5

Эмитент санаты/
рейтингі

Баланс бойынша
сомасы

Активтер сомасының
пайызы

2
Екінші деңгейдегі банк
екінші деңгейдегі банктің атауы
акциялары
борыштық бағалы қағаздары
банктегі салымдары
банктегі ақшасы
«керi РЕПО» операциялары
Банктің үлестес тұлғалары
банктің үлестес тұлғасының атауы
акциялары
борыштық бағалы қағаздары
салымдары
ақшасы
«керi РЕПО» операциялары

3

4

5

2

3

4

1
1
1
1.1
1.2
1.3

2
Заңды тұлға
Заңды тұлғаның атауы
акциялары
борыштық бағалы қағаздары
«керi РЕПО» операциялары

Активтер сомасының
пайызы

………….
………….
Барлығы (1 - n жолдар сомасы)
Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада жəне
осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларына (НД2) бағалы қағаздарға
инвестициялардың («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып)
жиынтық баланстық құны жəне ақша - осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес
№
Эмитент атауы
Баланс бойынша
сомасы

...
n

3

4

5

1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
…
n

ақшасы
Үлестес тұлғаның атауы
акциялары
борыштық бағалы қағаздары
«керi РЕПО» операциялары
ақшасы
…………….
…………….
Барлығы (1 - n жолдар сомасы)
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің қатысуымен
жасалатын «кері РЕПО» мəмілелері күнтізбелік 30 (отыз) күннен
аспайтын мерзімге (қор биржасының сауда жүйесінде) жəне автоматты тəсілмен ғана жасалады (НД3) - осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 30 (отыз) пайыздан көп емес

№

1
1.1
1.2
1.3
n

№

1

Операция мəні

Барлығы (1 - n жолдар сомасы)

Тазартылған бағалы металдар
мен металды депозиттерге 12
(он екі) айдан көп емес мерзімге
жиынтық орналастыру (НД4) - осы
қаулымен белгіленген Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне
сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен

6

7

8

«Керi РЕПО» операциялары

Көрсеткіш атауы

5

Активтер сомасының
пайызы

Активтер сомасының
пайызы

3

1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Активтер сомасының пайызы

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2

2

Баланс бойынша
сомасы

1

Эмитент атауы
Эмитент санаты/
рейтингі

№

Эмитент атауы

Баланс бойынша
сомасы

2
3
4
5
Екінші деңгейдегі банк
екінші деңгейдегі банктің атауы
акциялары
борыштық бағалы қағаздары
банктегі салымдары
банктегі ақшасы
«керi РЕПО» операциялары
Банктің үлестес тұлғалары
банктің үлестес тұлғасының атауы
акциялары
борыштық бағалы қағаздары
салымдары
ақшасы
«керi РЕПО» операциялары
………….
………….
Барлығы (1 - n жолдар сомасы)
Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 42-тармағы 2) тармақшасының талаптарына сəйкес
келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес
тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақша - осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 15 (он бес) пайыздан көп емес

№

Эмитент санаты/
рейтингі

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
...
n.

салымдары
ақшасы
«керi РЕПО» операциялары
………….
………….
Барлығы (1 - n жолдар сомасы)
Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 42-тармағы 3) тармақшасының талаптарына сəйкес
келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес
тұлғаларында (НД1-3) бағалы қағаздарға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны («кері РЕПО» операцияларын ескере
отырып), салымдар мен ақша - осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген
активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес

РЕПО операциясының
мерзімі (күндермен)

Активтер сомасының
пайызы

Эмитент атауы

Эмитент санаты/
рейтингі

№

Баланс бойынша
сомасы

6.4 сақтандыру (қайта сақтандыру)
11174
100%
ұйымының негізгі қызмет
мақсаты үшін сатып алынған
бағдарламалық қамтамасыз ету
- жинақталған амортизацияны
ескергендегі өзіндік құнның жəне
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының өтімділігі жоғары
активтері сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын көлемде
6.5 сақтанушылардан (қайта
11175
100%
сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
өтімділігі жоғары активтері сомасынан 10 (он) пайыздан
аспайтын сомадағы сақтандыру
сыйлықақылары
6.6 Бағалы қағаздар эмитенттеріне
11176
100%
бағалы қағаздар шығарылымы
проспектісінде қарастырылған
бағалы қағаздардың айналыс
мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы
қағаздардың номиналды құнын
төлеуге қойылатын талаптар
(бағалы қағаздар шығарылымы
проспектісінің шарттары бойынша
мерзімі өтпеген)
12000
X
X
7 Сапасы жəне өтімділігі бойынша
сыныпталуын ескере отырып, активтер жиынтығы - А - («11110»
+ «11120» + «11130» + «11150» +
«11160» + «11170»)
8 Қайта сақтандырушының үлесін
13000
X
шегергенде сақтандыру резервтері
- СР
9 Сақтандыру резервтері сомасын
14000
қоспағанда, міндеттемелер
10 Активтерді сапасы жəне өтімділігі 15000
X
X
бойынша сыныпталуын ескере
отырып есептелген нақты төлем
қабілеттілігі маржасы («12000» «13000» - «14000»)
11 Қайта сақтандыру активтерін ше16000
X
гергенде, активтер сомасы
Активтерді əртараптандыру нормативтерін есептеу
Осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 42-тармағы 1) тармақшасының талаптарына сəйкес
келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес
тұлғаларында (НД1-2) бағалы қағаздарға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны («кері РЕПО» операцияларын ескере отырып), салымдар мен ақша - осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп емес

2.1.3
2.1.4
2.1.5
...
n.

Баланс бойынша сомасы

(Жалғасы. Басы 17-36-беттерде)

37
лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан
көп емес
Қызметін «өмірді сақтандыру» саласында жүзеге асыратын сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының
сақтанушыларына берілген
қарыздардың жиынтық мөлшері (НД5) осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес
есептелген активтер сомасынан 10
(он) пайыздан көп емес
Шет мемлекеттің орталық үкіметі
шығарған, мемлекеттік мəртебесі бар
бағалы қағаздарға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны («кері
РЕПО» операцияларды ескере отырып) (НД6) - осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он)
пайыздан көп емес
Осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 39-тармағында тізбесі
айқындалған халықаралық қаржы
ұйымының бағалы қағаздарына
инвестициялардың («кері РЕПО»
операцияларды ескере отырып)
жиынтық баланстық құны (НД7) - осы
қаулымен белгіленген Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне
сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан
көп емес
Осы қаулымен белгіленген
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 23)
жəне 24) тармақшаларының талаптарына сəйкес келетін пайларға
инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД8) - осы
қаулымен белгіленген Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне
сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан
көп емес
Ашық жəне интервалды
инвестициялық пай қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД8-1) - осы
қаулымен белгіленген Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне
сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 5 (бес) пайыздан
көп емес
Қазақстан Республикасының
жергілікті атқарушы органдары шығарған борыштық бағалы
қағаздарға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны (НД9) - осы
қаулымен белгіленген Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне
сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан
көп емес
Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 38-тармағы 25)
жəне 26) тармақшаларының талаптарына сəйкес келетін исламдық
қаржыландыру құралдарына
инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД10) - осы
қаулымен белгіленген Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне
сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан
көп емес
(Жалғасы 38-бетте)

RESMI

38
(Жалғасы. Басы 17-37-беттерде)

1
2
1 Ақша - барлығы, оның ішінде:
1.1 қайта сақтандыру активтерін шегергенде, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы активтерінің сомасынан 1 (бір)
пайыздан аспайтын сомада кассадағы
ақша
1.2 Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі жəне орталық
депозитарийдегі бағалы қағаздар
нарығында брокерлік жəне (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын
ұйымының шоттарындағы сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы
1.3 осы қосымшаның 2.1 жəне 2.2-жолдарында көрсетілген Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі ағымдағы шоттарындағы
ақшасы
1.4 осы қосымшаның 2.3-жолында
көрсетілген Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі
ағымдағы шоттарындағы ақшасы
1.5 Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі инвестициялық
портфельді басқару қызметін жүзеге
асыратын ұйымының шоттарындағы
сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының ақшасы
2 Салымдар - барлығы, оның ішінде:
2.1 «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының
«премиум» санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын
эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі салымдар
2.2 мынадай талаптардың бiрiне сəйкес келетін Қазақстан Республикасының екiншi
деңгейдегi банктеріндегі салымдар:
Standard & Poor’s агенттiгiнiң
халықаралық шəкiлi бойынша «В» төмен
емес ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi
немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi
немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес
рейтингтiк бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық
шкаласы бойынша осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар болғанда;
Қазақстан Республикасының
резиденттері емес-бас банктер Standard
& Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен емес
шетел валютасындағы ұзақ мерзiмдi
кредиттiк рейтингi немесе басқа
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан
Республикасының резиденттері-еншiлес
банктер болып табылады
2.3 Standard & Poor’s агенттiгiнiң
халықаралық шкаласы бойынша «В-»
ұзақ мерзiмдi кредиттiк рейтингi немесе
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi
немесе Standard & Poor›s ұлттық
шкаласы бойынша «kzBB»-тен «kzBВ»-ке дейін рейтингтiк бағасы немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының екiншi деңгейдегi
банктеріндегі салымдар
2.4 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»
төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарындағы
салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі
Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасындағы салымдар
2.5 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»
төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдары
3 Борыштық бағалы қағаздар - барлығы,
оның ішінде:
3.1 Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі мен
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі шығарған, басқа
мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес эмиссияланғандарды қоса
алғанда Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары
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3.2 Қазақстан Республикасының жергілікті
атқарушы органдары шығарған,
қызметін Қазақстан Республикасының
аумағында жүзеге асыратын қор
биржасының ресми тізіміне енгізілетін
борыштық бағалы қағаздар

100%

3.3 кəсіпкерлік қызметпен байланысты
емес жеке тұлғалардың ипотекалық
қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіне тиесілі заңды тұлға шығарған
борыштық бағалы қағаздар

100%

3.4 Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес «Қазақстанның Даму Банкі»,
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі, «Проблемалық кредиттер
қоры» акционерлік қоғамдары шығарған
борыштық бағалы қағаздар

100%

Есептеуге сома

Көрсеткіш атауы

Ескерілетін көлемі

№

Баланс бойынша
сомасы

6-кесте. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі
нормативін есептеу
(мың теңгемен)
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3.5 Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес шығарылған, қор биржасының
ресми тізімінің «Негізгі» алаңының
«борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік
емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген
жəне «Астана» халықаралық қаржы
орталығының аумағында жұмыс істейтін
қор биржасында ашық сауда-саттыққа
жіберілген Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
3.6 Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес шығарылған, қор биржасының
ресми тізімінің «Балама» алаңының
«борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
3.7 Қазақстан Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған, (эмитентте) Standard &
Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ-» төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzA-» төмен емес рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасы заңды тұлғаларының
мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздары
3.8 Қазақстан Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған, (эмитентте) Standard &
Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен «B-»-ке
дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzBBB+»-тен «kzBB-»-ке
дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздары
3.9 Standard & Poor’s агенттігінің «АА» төмен емес рейтингтік немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі
бар халықаралық қаржы ұйымдары
шығарған мемлекеттік емес борыштық
бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық
Даму Банкі шығарған жəне Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасында номинирленген мемлекеттік емес
борыштық бағалы қағаздар
3.10 Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шəкiлi бойынша «ВВВ-»
төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осындай деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің борыштық бағалы
қағаздары
3.11 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шəкiлi бойынша «ВВ+»тен «ВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар
шет мемлекеттердің борыштық бағалы
қағаздары
3.12 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шəкiлi бойынша «В+»тен «В-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар
шет мемлекеттердің борыштық бағалы
қағаздары
3.13 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары
3.14 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары
3.15 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В+»тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік
емес борыштық бағалы қағаздары
4 Акциялар жəне депозитарлық қолхаттар
– барлығы, оның ішінде:
4.1 негізгі қор индекстерінің құрамына
енгізілген Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне базалық
активі осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4.2 қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі»
алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сəйкес
келетін, қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген заңды тұлғалардың акциялары жəне базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық
қолхаттар
4.3 қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі»
алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан
Республикасының резидент заңды
тұлғаларының акциялары немесе шетел
валютасында номинирленген, «Астана»
халықаралық қаржы орталығының
аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген
Қазақстан Республикасының резидент
заңды тұлғаларының акциялары жəне
базалық активтері осы акциялар болып
табылатын депозитарлық қолхаттар

25 ҚЫРКҮЙЕК 2019 ЖЫЛ

90%

60%

100%

85%

100%

100%

90%

80%

100%

85%

70%

х
100%

100%

80%

4.4 қор биржасының ресми тізімінің
«Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының акциялары жəне
базалық активтері осы акциялар болып
табылатын депозитарлық қолхаттар
4.5 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне базалық
активі осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4.6 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне базалық
активі осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4.7 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В+»тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне базалық
активі осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
5 Өзге бағалы қағаздар – барлығы,
оның ішінде:
5.1 қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген инвестициялық қорлардың
бағалы қағаздары
5.2 активтерінің құрылымы негізгі қор
индекстерінің бірінің құрылымын
қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі
қор индексіне байланысты болатын
Exchange Traded Funds (ETF) пайлары
5.3 Morningstar рейтингтік агенттігінің «3
жұлдыздан» төмен емес рейтингтік
бағасы бар Exchange Traded Funds
(ETF), Exchange Traded Commodities
(ETC), Exchange Traded Notes (ETN)
пайлары;
5.4 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«ВВВ-»-тен төмен емес рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің
ұлттық шкаласы бойынша «kzAAA»дан төмен емес рейтингті немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан
Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
5.5 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«BB+»-тен «ВВ-»-ке дейін рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе
Standard & Poor›s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzAA+»-тан «kzA»-ке дейін рейтингті немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық
шкаласы бойынша осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан
Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
5.6 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«B+»-тен «В-»-ке дейін рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе
Standard & Poor›s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен
«kzВВ-»-ке дейін рейтингті немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан
Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
5.7 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «BВВ»-тен төмен емес рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингтік бағасы бар, Қазақстан
Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
6 Өзге активтер – барлығы, оның ішінде:
6.1 Тазартылған бағалы металдар жəне металл депозиттер
6.2 Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы
қағаздар шығарылымы проспектісінде
қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы
проспектісінің шарттары бойынша
мерзімі өтпеген)
7 Өтімділігі жоғары активтердің жиынтығы
- ӨЖА
8 РЕПО операциялары бойынша
міндеттемелер
9 Қайта сақтандырушының үлесін шегергенде сақтандыру резервтері - СР
10 Өтімділігі жоғары активтер
жеткіліктілігінің нормативі
(Жалғасы 39-бетте)
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Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы есеп» нысанынақосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме «Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерді орындауы туралы
есеп» (индекс – 1-PN_M, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға
арналған «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын жасайды
жəне есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.
4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың
теңгемен жəне пайызбен (үтірден кейін екі белгіге дейін) белгіленеді.
500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500
(бес жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін
дөңгелектенеді.
5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол
қоюға уəкілеттік берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтерді орындауы туралы мəліметтерді
толтыру бойынша түсіндірме
6. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы мəліметтердің 1-жолында төлем
қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің мəні көрсетіледі.
7. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы мəліметтердің 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7 жəне 1.8-жолдарында төлем қабілеттілігі маржасының
жеткіліктілігі нормативін есептеу мəндері көрсетіледі.
8. 1-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерді орындауы туралы мəліметтердің 15-жолында өтімділігі
жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің орындалу туралы
ақпарат көрсетіледі («иə» немесе «жоқ»). Өтімділігі жоғары активтер
жеткіліктілігінің нормативі кемінде 1 (бірлік) болуы тиіс. Сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы ішінде өтімділігі жоғары активтердің
жеткіліктілігі нормативін сақтамаған жағдайда нормативтің мəніне
«жоқ» деп қойылады.
3-тарау. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің
ұлғаю сомасын толтыру бойынша түсіндірме
9. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері қолданыстағы
қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген
(берілетін) міндеттемелер көлемінің сомасына ұлғайған кезде Standard
& Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch жəне А.М. Best рейтингтік
агенттіктерінің, сондай-ақ олардың еншілес рейтингтік ұйымдарының
халықаралық немесе ұлттық шкаласы бойынша бар рейтингтік
бағаларынан ең төмен рейтингі пайдаланылады.
4-тарау. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы жəне қайта сақтандыруды қызметтің ерекше түрі
ретінде жүзеге асыратын қайта сақтандыру ұйымы үшін төлем
қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері есебін толтыру
бойынша түсіндірме
10. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып, төлем
қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 1000-жолында
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің «сыйлықақылар
əдісімен» есептелген мəні көрсетіледі.
11. 3-кестенің «Төлемдер əдісін» пайдалана отырып, төлем
қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2110-жолында
«Төлемдер əдісін» пайдалана отырып, төлем қабілеттілігі маржасының
ең төмен мөлшерін есептеудің 2111, 2112 жəне 2113-жолдарының
мəндеріне сəйкес алдыңғы 3 (үш) қаржы жылы үшін есептелген
сақтандыру төлемдерінің сомасы көрсетіледі.
12. 3-кестенің «Төлемдер əдісін» пайдалана отырып, төлем
қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2210,
2310, 2320-жолдарында мəлімделген, бірақ реттелмеген шығындар
резервінің сомасы көрсетіледі.
13. 3-кестенің «Төлемдер əдісін» пайдалана отырып, төлем
қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін есептеудің 2000-жолында төлем қабілеттілігі маржасының «Төлемдер əдісімен» есептелген
ең төменгі мəні көрсетіледі.
14. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің
3000-жолында 1000 жəне 2000-жолдарында көрсетілген мəндердің ең
жоғары шамасы көрсетіледі.
15. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің
9000-жолында есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең
төмен мөлшері көрсетіледі.
16. 3-кестенің «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеудің 500-жолында нақты төлем қабілеттілігі маржасының
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің қатынасына
(300-жол/400-жол) тең төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі
нормативінің мəні көрсетіледі.
5-тарау. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
қызметін жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері
есебін толтыру бойынша түсіндірме
17. 4-кестенің «Өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру»
сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін

6-тарау. Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың
сыныпталуын ескере отырып есепті толтыру
бойынша түсіндірме
21. 5-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің
есебінде белгіленген қаржы құралдары екі немесе одан көп өлшемшарттарға сəйкес келген жағдайда қаржы құралының санатын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жеке белгілейді.
22. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін
сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере отырып
есептің 4-бағанында есепті кезеңнің соңындағы күнтізбелік күнгі жағдай
бойынша баланстық құны көрсетіледі.
23. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере
отырып есептің 12000-жолында осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 30-тармағына сəйкес есептелген сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын
ескере отырып активтер сомасы көрсетіледі.
24. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін
сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере отырып
есептің 13000-жолында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерінің
сомасы көрсетіледі.
25. 5-кестенің Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының активтерін
сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере отырып
есептің 15000-жолында осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің
33-тармағының талаптарына сəйкес келетін активтердің сапасы мен
өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, есептелген нақты
төлем қабілеттілігінің маржасы көрсетіледі.
7-тарау. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі
нормативінің есебін толтыру бойынша түсіндірме
26. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің
есебінде белгіленген қаржы құралдары екі немесе одан көп
өлшемшарттарға сəйкес келген жағдайда қаржы құралының санатын
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жеке белгілейді.
27. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің
есебінің 3-бағанында есепті кезеңнің соңындағы күнтізбелік күнгі жағдай
бойынша баланстық құны көрсетіледі.
28. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің
есебінің 9-жолында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
сақтандыру резервтерінің сомасы көрсетіледі.
29. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің
есебінің 10-жолында қайта сақтандырушының үлесін шегергенде
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтеріне
өтімділігі жоғары активтердің қатынасына тең өтімділігі жоғары
активтердің жеткіліктілік нормативі (РЕПО операциялары бойынша
міндеттемелерді шегергенде) көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 10-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің
орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына,
табыс ету мерзімдеріне 2-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
«Күтілмеген тəуекелдер резервін есептеу туралы есеп»
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 2-RNR-Q

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3
2.4
2.4.1
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18

3.19
3.20
3.21
4

тасымалдаушының жолаушылар
алдындағы азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
өсімдік шаруашылығындағы
сақтандыру
жеке нотариустардың азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн
сақтандыру
экологиялық сақтандыру
аудиторлық ұйымдардың
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгі
туристі сақтандыру
қызметi үшiншi тұлғаларға зиян
келтiру қаупiмен байланысты
объектiлер иелерiнiң азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгi
қызметкер еңбек (қызметтік)
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру
сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
Ерікті жеке сақтандыру
өмірді сақтандыру
аннуитеттік сақтандыру, оның
ішінде:
«Қазақстан Республикасында
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы
Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес жасалған зейнетақы
аннуитет шарттары
«Қызметкер еңбек (қызметтiк)
мiндеттерiн атқарған кезде оны
жазатайым оқиғалардан мiндеттi
сақтандыру туралы» 2005 жылғы
7 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары
аннуиттік сақтандырудың өзге де
түрлері
жазатайым оқиғалардан
сақтандыру
ауырған жағдайдан сақтандыру,
оның ішінде:
шетелге шығатындарды
сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
Ерікті мүліктік сақтандыру
автомобиль көлігін сақтандыру
теміржол көлігін сақтандыру
əуе көлігін сақтандыру
су көлігін сақтандыру
ғарыш объектілерін сақтандыру
жүктерді сақтандыру
3.1-3.6-тармақтарды қоспағанда,
мүлiктi сақтандыру
автомобиль көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
əуе көлігі иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
су көлігі иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
ғарыш объектілері иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
кəсiптік жауапкершiлiкті сақтандыру
3.8-3.12-тармақтарында
көрсетілген сыныптарды
қоспағанда, азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті сақтандыру
қарыздарды сақтандыру
ипотекалық сақтандыру
кепілдіктер мен кепілгерліктерді
сақтандыру
басқа да қаржы шығындарынан
сақтандыру
3.14-3.17-тармақтарда көрсетілген
сыныптарды қоспағанда, қаржы
ұйымдарының шығындарын
сақтандыру
титулдық сақтандыру
сот шығыстарын сақтандыру
сақтандырудың өзге түрлері (сыныптары)
Барлығы

кестенің жалғасы:
Таза қол
Қайта сақтанҚайта
қойылған
дырушының үлесі сақтандырушының
сақтандыру
ескерілмеген ЕСР үлесі ескерілмеген
сыйлықөзгеруі (ЕСР)
шығындар
ақылары (ТС)
резервінің өзгеруі
(ШР)
6
7
8

КТР

9

Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6
(алтыншы) жұмыс күнінен кеш емес
(мың теңгемен)
№
Сақтандыру сыныбы

1

2

1
1.1

Міндетті сақтандыру
көлік құралдары иелерінің
азаматтық-құқықтық жауапкершілігі

Сақтандыру шығынын
реттеу бойынша
сақтандырушы шығыстарының сомасы (Ш)

____________________________ _____________________________

Таза сақтандыру төлемдері
(Т)

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

есептеудің 1000-жолында «өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік
сақтандыру» сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен
мөлшерінің есептелген мəні көрсетіледі.
18. 4-кестенің «Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған
жағдайда сақтандыру» жəне «қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін
атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру»
сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерін
есептеудің 3000-жолында сақтандырудың осы сыныптары бойынша
төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің есептелген мəні
көрсетіледі.
19. 4-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің
8000-жолында төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшері
көрсетіледі.
20. 4-кестенің «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасының
ең төмен мөлшерін есептеудің 500-жолында нақты төлем қабілеттілігі
маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең төмен мөлшерінің
қатынасына (300-жол/400-жол) тең төлем қабілеттілігі маржасының
жеткіліктілігі нормативінің мəні көрсетіледі.

Таза сақтандыру сыйлықақыларының үлесі

(Жалғасы. Басы 17-38-беттерде)

39

3

4

5

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
(Жалғасы 40-бетте)

RESMI

40
(Жалғасы. Басы 17-39-беттерде)

Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

1.8

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Күтілмеген тəуекелдер резервін есептеу туралы есеп»
нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме «Күтілмеген тəуекелдер резервін
есептеу туралы есеп»
(индекс – 2-RNR-Q, кезеңділігі – тоқсан сайын)

1.9

1.10
2
2.1
2.2
2.2.1

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған «Күтілмеген
тəуекелдер резервін есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес
жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес
жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін
дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан сақтандырудың əрбір сыныбы бойынша толтырылады.
6. 3-бағанда есепті күні қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша таза сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлеміндегі сақтандыру
сыныбы бойынша қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша таза
сақтандыру сыйлықақыларының үлесі көрсетіледі.
7. 4, 5, 6, 7, 8-бағандарда есепті күннің алдындағы соңғы 12 (он екі)
айдағы деректер көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 11-қосымша

2.2.2

2.2.3
2.3
2.4
2.4.1

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің
орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс
ету мерзімдеріне 3-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
«Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп»

2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
3.6
3.7

Индекс: 3-SR-Y
Кезеңділігі: жыл сайын

3.8
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Есепті күндегі тұрақтандыру резерві

К К К К К
K̄ Sk
(1) (2) (3) (i) (М)

3.9

3.10

(K - K̄)

Сақтандыру
сыныбы

СР1 (өткен қаржы жылындағы тұрақтандыру резерві)

№

ЧЗП

Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 10 (оныншы) ақпанынан кешіктірмей
(мың теңгемен)

3.11

3.12
3.13

3.14
1
1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

1.7

2
3 4 5 6
Міндетті сақтандыру
көлік құралдары
иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
тасымалдаушының
жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
өсімдік шаруашылығындағы сақтандыру
жеке нотариустардың азаматтыққұқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
экологиялық
сақтандыру
аудиторлық
ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгі
туристі сақтандыру

7

8

9 10 11 12 13
3.15
3.16
3.17
3.18
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қызметi үшiншi
тұлғаларға зиян
келтiру қаупiмен
байланысты
объектiлер иелерiнiң
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгi
қызметкер еңбек
(қызметтік)
міндеттерін атқарған
кезде оны жазатайым оқиғалардан
сақтандыру
сақтандырудың өзге
түрлері (сыныптары)
ерікті жеке
сақтандыру
өмірді сақтандыру
аннуитеттік
сақтандыру, оның
ішінде:
«Қазақстан
Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы
21 маусымдағы
Қазақстан
Республикасының
Заңына сəйкес
жасалған зейнетақы
аннуитет шарттары
«Қызметкер
еңбек (қызметтiк)
мiндеттерiн
атқарған кезде
оны жазатайым
оқиғалардан мiндеттi
сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан
Республикасының
Заңына сəйкес
жасалған аннуитет
шарттары
аннуиттік
сақтандырудың өзге
де түрлері
жазатайым
оқиғалардан
сақтандыру
ауырған жағдайдан
сақтандыру, оның
ішінде:
шетелге
шығатындарды
сақтандырудың өзге
түрлері (сыныптары)
Ерікті мүліктік
сақтандыру
автомобиль көлігін
сақтандыру
теміржол көлігін
сақтандыру
əуе көлігін
сақтандыру
су көлігін сақтандыру
ғарыш объектілерін
сақтандыру
жүктерді сақтандыру
3.1-3.6-тармақтарын
қоспағанда, мүлiктi
сақтандыру
автомобиль
көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
əуе көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
су көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
ғарыш объектілері
иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
кəсiптік
жауапкершiлiкті
сақтандыру
3.8-3-.
12-тармақтарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
азаматтық-құқықтық
жауапкершілікті
сақтандыру
қарыздарды
сақтандыру
ипотекалық
сақтандыру
кепілдіктер мен
кепілгерліктерді
сақтандыру
басқа да қаржы
шығындарынан
сақтандыру
3.14-3.17тармақтарда
көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығындарын
сақтандыру

3.19 титулдық
сақтандыру
3.20 сот шығыстарын
сақтандыру
3.21 сақтандырудың өзге
түрлері (сыныптары)
4

Барлығы

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

x x x x x

x x

x

x

x

x

x x x x x
x x x x x

x x
x x

x
x

x
x

x
x

x
x

x x x x x

x x

x

x

x

x

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
қолы
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
Əкімшілік деректер жинауға арналған «Тұрақтандыру резервін
есептеу туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған «Тұрақтандыру резервін
есептеу туралы есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме (индекс –3-SR-Y, кезеңділігі – жыл сайын)

x x x x x

x x
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x

x x x x x
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x x x x x
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x

x x x x x

x x

x

x

x

x

x x x x x

x x

x

x

x

x

x x x x x

x x

x

x

x

x

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер
жинауға арналған «Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жыл сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес
жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес
жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома 1 000 (бір мың) теңгеге дейін
дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан «жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған
жағдайдан сақтандарыру», «туристі міндетті сақтандыру» «өмірді
сақтандыру», «аннуитеттік сақтандыру» сыныптарын қоспағанда,
сақтандырудың əрбір сыныбы бойынша толтырылады.
6. 3, 4, 5, 6 жəне 7-бағандарда і-қаржы жылында қайта
сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті кезеңдегі шығындылық
коэффициентінің шамасы көрсетіледі.
7. 8-бағанда қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті
кезеңдегі шығындылық коэффициентінің орташа мəні көрсетіледі.
8. 9-бағанда қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті
кезеңде шығындылық коэффициентінің орташа шаршы ауытқуы
көрсетіледі.
9. 10-бағанда соңғы қаржы жылында таза еңбек сіңірілген сақтандыру
сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.
10. 11-бағанда өткен есепті күндегі тұрақтандыру резерві көрсетіледі.
11. 12-бағанда қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті
кезеңдегі шығындылық коэффициентінің орташа мəніне азайтылған
қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті кезеңдегі
шығындылық коэффициенті көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 12-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне
сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің
орындалуы туралы есептілігінің тізбесіне, нысандарына, табыс
ету мерзімдеріне 4-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
«Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының
жеткіліктілігі нормативін орындау туралы есеп»
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 4-RMIG
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: сақтандыру тобының бас ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың
1 (бірінші) күнінен кешіктірмей, өткен жылдың төртінші тоқсаны үшін
есепті тоқсаннан кейінгі жылдың 1 (бірінші) сəуірінен кешіктірмей
(мың теңгемен)
Сомасы

№

Сақтандыру тобы
қатысушыларының атауы

1

2
Сақтандыру тобының нақты төлем қабілеттілігінің
маржасы (1.1 + 1.2 + 1.3 + … + 1.n)
сақтандыру тобының бас ұйымы
сақтандыру тобының қатысушысы
сақтандыру тобының қатысушысы

1
1.1
1.2
1.3
…
1.n
2
3
4
4.1
4.2
4.3

сақтандыру тобының қатысушысы
Инвестициялар
Инвестицияларды шегергенде сақтандыру
тобының нақты төлем қабілеттілігінің маржасы
(1-2)
Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшері (4.1 + 4.2 + 4.3 +
… + 4.n)
сақтандыру тобының бас ұйымы
сақтандыру тобының қатысушысы
сақтандыру тобының қатысушысы
(Жалғасы 41-бетте)

3
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(Жалғасы. Басы 17-40-беттерде)

…
4.n
5

Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

сақтандыру тобының қатысушысы
Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі
маржасының жеткіліктілік нормативі (3 / 4)

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

Телефоны ______________________________________________

Əкімшілік деректер жинауға арналған «Пруденциялық
нормативтің орындалуы туралы есеп» нысанын толтыру
бойынша түсіндірме
(индекс –1- PN, кезеңділігі – ай сайын)

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Əкімшілік деректер жинауға арналған «Сақтандыру тобының
төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативін
орындау туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме «Сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі
маржасының жеткіліктілігі нормативін орындау туралы есеп»
(индекс – 4-RMIG, кезеңділігі – тоқсан сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған «Сақтандыру
тобының төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілік нормативін
орындау туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды сақтандыру тобының бас ұйымы тоқсан сайын жасайды.
4. Нысанды толтыру кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың
теңгемен белгіленеді. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома 1 000
(бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
6. Нысан тоқсан сайын толтырылады.
7. Нысан осы қаулымен белгіленген Сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 59, 60, 61, 62, 63, 64
жəне 65-тармақтарының талаптарына сəйкес толтырылады.
8. 3-бағанның 1-жолында сақтандыру тобының нақты төлем
қабілеттілігінің маржасы көрсетіледі.
9. 3-бағанның 4-жолында сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшері көрсетіледі.
10. 3-бағанның 5-жолында сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі
маржасының ең төмен мөлшеріне инвестицияларды шегергенде сақтандыру тобының нақты төлем қабілеттілігі маржасының
қатынасына тең сақтандыру тобының төлем қабілеттілігі маржасының
жеткіліктілік нормативі көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 13-қосымша

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректерін
жинауға арналған «Пруденциялық нормативтің орындалуы туралы
есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына,
«Пошта туралы» 2016 жылғы 9 сəуірдегі Қазақстан Республикасы
Заңының 23-бабы 3-тармағының бірінші бөлігіне сəйкес əзірленді.
3. Ұлттық пошта операторы Нысанды ай сайын жасайды. Нысандағы
деректер мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге
дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома
мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Меншікті қаражаттың жеткіліктілігі мəндері мен өтімділікке қойылатын талаптар үтірден соң екі таңбасы бар санмен көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 14-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 308 қаулысына 3-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
«Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 1-IO_Prud_norm

Ұсынады: ипотекалық ұйым, агроөнеркəсіп кешені саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі 10 (оныншы) жұмыс
күнінен (қоса алғанда) кешіктірмей
(мың теңгемен)
№
1
1
2

Нысан

3

«Пруденциялық нормативтің орындалуы туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша

4
5
6
7

Индекс: 1- PN
Кезеңділігі: ай сайын

8

Ұсынады: Ұлттық пошта операторы

9

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

10

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есептi айдан кейiнгi айдың 25 (жиырма
бесiнен) кешіктірмей
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№
1
1
2
3
4
5
6

7

Құрауыштарының атауы
2
Меншікті капитал
Активтер
Өтімділігі жоғары активтер
Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер

(мың теңгемен)
Мəндері
3

Өтімділікке қойылатын талаптар
Ұлттық пошта операторында есепті кезең
ішінде кредиторлар мен депозиторлар
алдында мерзімі өткен міндеттемелердің
болуы (Иə/Жоқ)
Меншікті қаражатының жеткіліктілігі
Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________

12
13

14
15
16
17
18
19

Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________

Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті k1-2

22

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті
k1-3

23

Операциялық тəуекел

24

Соңғы өткен 3 (үш) жылдағы жылдық жалпы
кірістің орташа шамасы
Осы қаулымен бекітілген Пруденциялық
нормативтердің 4-тарауына жəне ипотекалық
ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары
сақтауға міндетті өзге нормалар мен лимиттерге
сəйкес ұйымның алдындағы міндеттемелердің кез
келген түрі бойынша бір қарыз алушының немесе өзара байланысты қарыз алушылар тобының
жиынтық берешегі
Бір қарыз алушыға (қарыз алушылар тобына) келетін тəуекелдің ең жоғары мөлшері
коэффициенті k2
Ұйымның несие портфелі
Меншікті капиталдың мөлшерінен 8 (сегіз) еседен астам аспайтын несие портфелінің ең жоғары
мөлшерінің коэффициенті
Өтімділігі жоғары активтерді қосқанда, қалған өтеу
мерзімі 3 (үш) айдан аспайтын активтер сомасы
Талап етілгенге дейінгі міндеттемелерді қоса
алғанда, қалған өтеу мерзімі 3 (үш) айдан аспайтын міндеттемелер сомасы
Қысқамерзімді өтімділік k3 коэффициенті
Ұйымда есепті кезең ішінде кредиторлар алдында
мерзімі өткен міндеттемелердің болуы (Иə/Жоқ)
Бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді
міндеттемелер
Бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді
міндеттемелердің ең жоғары лимитінің
коэффициенті k4
k5 коэффициентінің есебіне қосылатын бейрезиденттер алдындағы міндеттемелер
Қазақстан Республикасының бейрезиденті
алдындағы міндеттемелерге ұйымды капиталдандыру коэффициенті k5
Коэффициент k6 есебіне қосылатын бейрезиденттер алдындағы міндеттемелер жəне борыштық
бағалы қағаздар
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері
алдындағы міндеттемелерге ұйымды капиталдандыру коэффициенті k6

25

20

26

27
28

29
30

31
32
33
34

35
36

37

38

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ______________________________________________
Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

Кезеңділігі: ай сайын

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 307 қаулысына 1-қосымша

Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған

21

Əкімшілік деректер жинауға арналған «Пруденциялық
нормативтің орындалуы туралы есеп» нысанына қосымша

Электрондық пошта адресі__________________________________
Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

________________
қолы

41

Атауы
Сомасы
2
3
Сатып алынған меншікті акцияларды шегергенде
жарғылық капитал
Сатып алынған меншікті жай акциялары
шегерілген, жай акциялар бөлігінде төленген
жарғылық капитал
Сатып алынған меншікті артықшылық берілген акциялар шегерілген артықшылық берілген акциялар бөлігінде төленген жарғылық капитал
Қосымша капитал
Өткен жылдардағы бөлінбеген таза кіріс (өткен
жылдардағы шығындар)
Өткен жылдардағы кіріс есебінен қалыптасқан
қорлар, резервтер
Аымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасы
(шығыны)
Негізгі құрал-жабдықты жəне бағалы қағаздарды
қайта бағалау
Меншікті капиталды есептеу үшін қосылатын жалпы резервтер (провизиялар)
Меншікті капиталдың есебіне қосылмайтын жалпы
резервтер (провизиялар)
Осы қаулымен бекітілген Пруденциялық
нормативтердің жəне ипотекалық ұйымдар
жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық
басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары
сақтауға міндетті өзге нормалар мен лимиттердің
9-тармағына сəйкес ұйымның сатып алынған
меншікті борышын шегергенде ұйымның реттелген борышы
Материалдық емес активтер
Саудаға арналған жəне сату үшін қолда бар акцияларды қосқанда, эмитенттің акцияларына
инвестициялар жəне заңды тұлғаның жарғылық
капиталына қатысу үлестері, сондай-ақ заңды
тұлғаның реттелген борышы
Ұйымның меншікті капиталы
Ұйымның бірінші деңгейдегі капиталы
Ұйымның екінші деңгейдегі капиталы
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған
активтер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған
шартты жəне ықтимал міндеттемелер
Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастырылған резервтерді
шегергендегі активтер
Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті k1

________________
қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп»
нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп»
нысанын толтыру бойынша түсіндірме
(индекс –1-IO_Prud_norm, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы
23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-3-бабы
1-тармағының 3) жəне 5) тармақшаларына, «Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы»
2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы
1-тармағының 5) жəне 6) тармақшаларына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ипотекалық ұйым, агроөнеркəсіптік кешен саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге)
дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома
1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-ден 3-ке дейінгі жолдардың 3-бағанында сатып алынған меншікті
акциялар шегерілген ұйымның жарғылық капиталының сомалары
көрсетіледі.
6. 4-жолдың 3-бағанында ұйымның қосымша капиталының сомасы
көрсетіледі.
7. 5-жолдың 3-бағанында ұйымның өткен жылдардың бөлінбеген таза
кірісі (өткен жылдардың шығындары) сомасы көрсетіледі.
8. 6-жолдың 3-бағанында ұйымның өткен жылдардың кірісі есебінен
қалыптастырылған қорлардың, резервтердің сомасы көрсетіледі.
9. 7-жолдың 3-бағанында ұйымның ағымдағы жылғы бөлінбеген таза
кірісі (шығыны) сомасы көрсетіледі.
10. 8-жолдың 3-бағанында негізгі құрал-жабдықтарды жəне бағалы
қағаздарын қайта бағалау сомасы көрсетіледі.
11. 9-дан 10-ға дейінгі жолдардың 3-бағанында ұйымның меншікті
капиталдың есебіне қосылатын жəне қосылмайтын жалпы резервтерінің
(провизиялары) сомалары көрсетіледі.
12. 11-жолдың 3-бағанында осы қаулымен бекітілген Пруденциялық
нормативтердің 3-тарауының 9-тармағына жəне ипотекалық ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы
холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге нормалар мен
(Жалғасы 42-бетте)

RESMI

42
(Жалғасы. Басы 17-41-беттерде)
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лимиттерге сəйкес есептелген ұйымның реттелген борышы бойынша
сома көрсетіледі.
13. 12-жолдың 3-бағанында ұйымның материалдық емес активтерінің
сомасы көрсетіледі.
14. 13-жолдың 3-бағанында сатуға арналған жəне сату үшін қолда
бар акцияларды жəне ұйымның заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерін, сондай-ақ заңды тұлғаның реттелген борышын
қоса алғанда, эмиттенттің акцияларына ұйымның инвестицияларының
сомасы көрсетіледі.
15. 14-тен 16-ға дейінгі жолдардың 3-бағанында осы қаулымен
бекітілген Пруденциялық нормативтердің 3-тарауының 6, 7, 8-тармақтарына жəне ипотекалық ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені
саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға
міндетті өзге нормалар мен лимиттерге сəйкес есептелген ұйымның
меншікті капиталы, бірінші жəне екінші деңгейдегі капиталының сомалары толтырылады.
16. 17-жолдың 3-бағанында салымдардың кредиттік тəуекел
дəрежесі бойынша сараланған Ұйымның активтері кестесінің, осы
қаулымен бекітілген Пруденциялық нормативтерге 1-қосымшаның
деректеріне жəне ипотекалық ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені
саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға
міндетті өзге нормалар мен лимиттерге сəйкес келтірілген кредиттік
тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтер сомасы көрсетіледі.
17. 18-жолдың 3-бағанында кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған Ұйымның шартты жəне ықтимал міндеттемелері кестесінің,
осы қаулымен бекітілген Пруденциялық нормативтерге 2-қосымшаның
деректеріне жəне ипотекалық ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені
саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары
сақтауға міндетті өзге нормалар мен лимиттерге сəйкес келтірілген
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған шартты жəне ықтимал
міндеттемелердің сомасы көрсетіледі.
18. 19-жолдың 3-бағанында Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес қалыптастырылған резервтерді шегергендегі
ұйымның активтері сомасы көрсетіледі.
19. 20-дан 22-ге дейінгі жолдардың 3-бағанында осы қаулымен
бекітілген Пруденциялық нормативтердің 3-тарауының 10-тармағына
жəне ипотекалық ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті
өзге нормалар мен лимиттерге сəйкес есептелген ұйымның меншікті
капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндері көрсетіледі.
20. 23-жолдың 3-бағанында осы қаулымен бекітілген Пруденциялық
нормативтердің 3-тарауының 10-тармағына жəне ипотекалық ұйымдар
жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің
еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге нормалар мен лимиттерге
сəйкес есептелген ұйымның операциялық тəуекелі сомасы көрсетіледі.
21. 24-жолдың 3-бағанында осы қаулымен бекітілген Пруденциялық
нормативтердің 3-тарауының 10-тармағына жəне ипотекалық ұйымдар
жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің
еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге нормалар мен лимиттерге
сəйкес есептелген ұйымның соңғы өткен үш жылдағы жалпы жылдық
кірісінің орташа шамасының сомасы көрсетіледі.
22. 25-тен 28-ге дейінгі жолдардың 3-бағанында осы қаулымен
бекітілген Пруденциялық нормативтердің 4-тарауына жəне ипотекалық
ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы
холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге нормалар мен
лимиттерге сəйкес есептелген ұйым деректерінің сомасы көрсетіледі.
23. 29-жолдың 3-бағанында ұйымның өтімділігі жоғары активтерін
қоса алғанда, қалған өтеу мерзімі 3 (үш айдан) аспайтын ұйым
активтерінің сомасы көрсетіледі.
24. 30-жолдың 3-бағанында ұйымның талап етілгенге дейін
міндеттемелерін қоса алғанда, қалған өтеу мерзімі 3 (үш) айдан аспайтын ұйымның міндеттемелері сомасы көрсетіледі.
25. 31-жолдың 3-бағанында осы қаулымен бекітілген Пруденциялық
нормативтердің 5-тарауына жəне ипотекалық ұйымдар жəне
агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы холдингтің
еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге нормалар мен лимиттерге
сəйкес есептелген ұйымның қысқа мерзімді өтімділік коэффициентінің
мəні көрсетіледі.
26. 33-тен 38-ге дейінгі жолдардың 3-бағанында осы қаулымен
бекітілген Пруденциялық нормативтердің 6-тарауына жəне ипотекалық
ұйымдар жəне агроөнеркəсіп кешені саласындағы ұлттық басқарушы
холдингтің еншілес ұйымдары сақтауға міндетті өзге нормалар мен лимиттерге сəйкес есептелген ұйымның бейрезиденттер алдындағы қысқа
мерзімді міндеттемелері сомасы жəне бейрезиденттер алдындағы
міндеттемелерге ұйымды қапиталдандыру коэффициенттерінің
мəндері көрсетіледі.
27. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
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Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 15-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 308 қаулысына 4-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
«Кредиттік тəуекел ескеріле отырып сараланған активтердің
талдамасы туралы есеп»
Есепті кезең: 20___ жылғы «____» ______________ жағдай бойынша
Индекс: 2-IO_RA
Кезеңділік: ай сайын
Ұсынады: ипотекалық ұйым, агроөнеркəсіп кешені саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі 10 (оныншы) жұмыс
күнінен (қоса алғанда) кешіктірмей.

1

2

Есептеуге сома

Баптардың атауы

Тəуекел дəрежесі
пайызбен

№

Сомасы

(мың теңгемен)
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Қолма-қол теңге
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Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»тен төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдің
шетелдік қолма-қол валютасы
Тазартылған бағалы металдар
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіндегі салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық банктеріндегі салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
дебиторлық берешегі
Қазақстан Республикасының жергілікті
билік органдарының салықтар мен бюджетке төленетін басқа төлемдер бойынша
дебиторлық берешегі
Қазақстан Республикасының Үкіметі мен
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
шығарған Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдары шығарған
бағалы қағаздар
І тəуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы
II топ
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің
шетелдік қолма-қол валютасы
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
ұйымдарға берілген қарыздар
Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
елдердің орталық банктеріндегі салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
ұйымдардағы салымдар
І тəуекел тобына жатқызылған
дебиторлық берешектен басқа, Қазақстан
Республикасының жергілікті билік
органдарының дебиторлық берешегі
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
ұйымдардың дебиторлық берешегі
Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
елдердің орталық үкіметтері шығарған,
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдары шығарған
бағалы қағаздар
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22 Қазақстан Республикасының жергілікті билік
органдары шығарған бағалы қағаздар
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23 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
жергілікті билік органдары шығарған бағалы
қағаздар
24 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тен
төмен емес борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

20

25 Ұйым баланста ұстап тұрған жəне Standard
& Рооr’s агенттігінің «ААА»-дан «АА-»-ке
дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе
Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzААА»-дан «kzАА-» дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
секьюритилендіру позициялары
26 «Қазақстан ипотекалық компаниясы»
акционерлік қоғамы шығарған борыштық
бағалы қағаздар
27 ІІ тəуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы
III топ
28 Тазартылмаған бағалы металдар
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29 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
ұйымдарға берілген қарыздар
30 Мына талапқа сəйкес келетін ипотекалық
тұрғын үй қарыздары: берілген ипотекалық
тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына
қатынасы кепіл құнынан 50 (елу) пайыз
аспайды
31 Мына талапқа сəйкес келетін ипотекалық
тұрғын үй қарыздары: берілген ипотекалық
тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына
қатынасы кепіл құнынан 60 (алпыс) пайыз
аспайды
32 Мынадай талаптарға сəйкес келетін
ипотекалық тұрғын үй қарыздары:
берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары
сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл
құнының 70 (жетпіс) пайызынан аспайды.
Мынадай талаптардың біріне сəйкес
келетін:
берілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары
сомасының кепіл құнына қатынасы кепіл
құнының 85 (сексен бес) пайызынан аспайтын жəне кредиттік тəуекелін сақтандыру
ұйымы ипотекалық тұрғын үй қарызы
сомасының қамтамасыз ету құнына
қатынасы 70 (жетпіс) пайыздан асатын
мөлшерде сақтандырған;
мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде салынған тұрғын үйді сатып алуға берілген ипотекалық тұрғын
үй қарызы сомасының кепіл құнына
қатынасы кепіл құнының 90 (тоқсан) пайызынан аспайтын жəне кредиттік тəуекеліне
«Қазақстан ипотекалық кредиттерге кепілдік
беру қоры» акционерлік қоғамы ипотекалық
тұрғын үй қарызы сомасының қамтамасыз
ету құнына қатынасы 70 (жетпіс) пайыздан
асатын мөлшерде не ипотекалық тұрғын үй
қарызы сомасының қамтамасыз ету құнына
қатысы 85 (сексен бес) пайыздан асатын
мөлшерде кепілдік берген жəне кредиттік
тəуекелін сақтандыру ұйымы ипотекалық
тұрғын үй қарызы сомасының қамтамасыз
ету құнына қатынасы 70 (жетпіс) пайыздан асатын мөлшерде сақтандырған
ипотекалық тұрғын үй қарыздары.
33 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
елдердің орталық банктеріндегі салымдар
34 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі бар
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар
35 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
ұйымдардағы салымдар
36 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
ұйымдардың дебиторлық берешегі
37 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі бар
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар елдердің орталық үкіметтері шығарған,
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар
38 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдары шығарған
бағалы қағаздар
39 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар елдердің жергілікті билік органдары
шығарған бағалы қағаздар
40 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен
«А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
ұйымдар шығарған бағалы қағаздар
41 Ұйым баланста ұстап тұрған жəне Standard
& Рооr’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке
дейінгі кредит рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе
Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzА+»-тен «kzА-»-ке дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
секьюритилендіру позициялары
42 ІІІ тəуекел тобына енгізілген активтер
бойынша есептелген сыйақы
IV топ
43 ІІІ жəне V тəуекел топтарына
енгізілгендерін қоспағанда, жеке тұлғаларға
берілген қарыздар
44 Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент
ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ
резидент ұйымдарға жəне Standard &
Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
ұйымдарға берілген қарыздар
45 Standard & Poor’s агенттігінің
«ВВ+»-тен «В-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар елдердің жəне тиісті рейтингтік бағасы
жоқ елдердің орталық банктеріндегі салымдар
(Жалғасы 43-бетте)
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(Жалғасы. Басы 17-42-беттерде)

46 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен
«В-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдарындағы жəне
тиісті рейтингтік бағасы жоқ халықаралық
қаржы ұйымдарындағы салымдар

100

47 Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент
ұйымдардағы, тиісті рейтингтік бағасы жоқ
резидент ұйымдардағы жəне Standard &
Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
ұйымдардағы салымдар
48 Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент
ұйымдардың, тиісті рейтингтік бағасы жоқ
резидент ұйымдардың жəне Standard &
Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
ұйымдардың дебиторлық берешегі
49 Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі
50 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен
«В-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
елдердің жəне тиісті рейтингтік бағасы
жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар
51 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен
«ВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
елдердің жəне тиісті рейтингтік бағасы
жоқ елдердің жергілікті билік органдары
шығарған бағалы қағаздар
52 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен
«В-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
халықаралық қаржы ұйымдары жəне тиісті
рейтингтік бағасы жоқ халықаралық қаржы
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар
53 Standard & Poor’s агенттігінің «А-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы
жоқ резидент ұйымдар жəне Standard &
Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
ұйымдар шығарған бағалы қағаздар
54 Ұйым балансында ұстайтын жəне Standard
& Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»ке дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен «kzBBB-»-ке дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар секьюритилендіру позициялары
55 IV тəуекел тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы
56 Төлемдер бойынша есеп айырысулар
57 Негізгі қаражат
58 Материалдық қорлар
59 Сыйақы мен шығыстар сомаларының алдын ала төлемі
V топ
60 Ұйымның негізгі қызметінің мақсаттары
үшін сатып алынған жəне «Материалдық
емес активтер» 38 халықаралық қаржылық
есептілік стандартына (IAS) сəйкес келетін
лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз
ету
61 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
ұйымдарға жəне тиісті рейтингтік бағасы
жоқ бейрезидент ұйымдарға берілген
қарыздар
62 Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары
63 Тұтынушылық кредиттер
64 Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген
заңды тұлғалар (немесе олардың
азаматтары) болып табылатын Қазақстан
Республикасының бейрезиденттеріне
берілген қарыздар:
1) Америка Құрама Штаттары (Америкалық
Виргин аралдары, Гуам аралы жəне
Пуэрто-Рико достастығының аумағы
бөлігінде ғана);
2) Андорра Князьдігі;
3) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай
қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ
аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы
бөлiгiнде ғана);
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18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералдық Ислам
Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь
(Макао) жəне Сянган (Гонконг) арнайы
əкiмшiлiк аудандарының аумақтары
бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы
бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нигерия Федеративтік Республикасы;
33) Нидерланд (Аруба аралының аумағы
жəне Антиль аралдарының тəуелдi
аумақтары бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының
аумақтары бөлігінде ғана);
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин
мемлекеті;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекеті;
41) Тəуелсіз Самоа мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк
Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай
аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк,
Олдерни аралдары);
Теркс жəне Кайкос аралдары;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық
Республикасы.
Standard & Poor’s агенттігінің «В-»-тен
төмен тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық банктеріндегі салымдар
Standard &Poor’s агенттігінің «В-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдарындағы салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
ұйымдардағы жəне тиісті рейтингтік бағасы
жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар
Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген
Қазақстан Республикасының бейрезидент
ұйымдарындағы салымдар:
1) Америка Құрама Штаттары (Америкалық
Виргин аралдары, Гуам аралы жəне
Пуэрто-Рико достастығының аумағы
бөлігінде ғана);
2) Андорра Князьдігі;
3) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай
қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ
аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы
бөлiгiнде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералдық Ислам
Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь
(Макао) жəне Сянган (Гонконг) арнайы
əкiмшiлiк аудандарының аумақтары
бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы
бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нигерия Федеративтік Республикасы;
33) Нидерланд (Аруба аралының аумағы
жəне Антиль аралдарының тəуелдi
аумақтары бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының
аумақтары бөлігінде ғана);
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин
мемлекеті;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекеті;
41) Тəуелсіз Самоа мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк
Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi
(мынадай аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
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Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк,
Олдерни аралдары);
Теркс жəне Кайкос аралдары;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық
Республикасы.
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
ұйымдардың жəне тиісті рейтингтік бағасы
жоқ бейрезидент ұйымдардың дебиторлық
берешегі
Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген
Қазақстан Республикасының бейрезидент
ұйымдарының дебиторлық берешегі:
1) Америка Құрама Штаттары (Америкалық
Виргин аралдары, Гуам аралы жəне
Пуэрто-Рико достастығының аумағы
бөлігінде ғана);
2) Андорра Князьдігі;
3) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай
қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ
аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы
бөлiгiнде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералдық Ислам
Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь
(Макао) жəне Сянган (Гонконг) арнайы
əкiмшiлiк аудандарының аумақтары
бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы
бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нигерия Федеративтік Республикасы;
33) Нидерланд (Аруба аралының аумағы
жəне Антиль аралдарының тəуелдi
аумақтары бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының
аумақтары бөлігінде ғана);
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин
мемлекеті;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекеті;
41) Тəуелсіз Самоа мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк
Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай
аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк,
Олдерни аралдары);
Теркс жəне Кайкос аралдары;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық
Республикасы.
Standard & Poor’s агенттігінің «В-»-тен
төмен тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
орталық үкіметтері шығарған бағалы
қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен
төмен тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің
жергілікті билік органдары шығарған бағалы
қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «В-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдары шығарған бағалы
қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-»-тен
төмен борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
ұйымдары жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ
бейрезидент ұйымдар шығарған бағалы
қағаздар
(Жалғасы 44-бетте)
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44
(Жалғасы. Басы 17-43-беттерде)

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-ден 77-ге дейінгі жолдардың 3-бағанында кредиттік тəуекел
дəрежесі бойынша саралануға тиіс активтердің сомалары көрсетіледі.
6. 1-ден 77-ге дейінгі жолдардың 4-бағанында активтердің əрбір тобы
үшін тəуекел дəрежесі пайызбен көрсетіледі.
7. 1-ден 77-ге дейінгі жолдардың 5-бағанында пайыздағы тəуекел
дəрежесіне көбейтілген активтер сомасы көрсетіледі (4-баған).
8. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
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16 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына кіретін тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шоттарындағы
ұйым ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «ААА»-дан «АА-»-қа дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингі немесе
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzAAA»-дан
«kzAA-»-қа дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар
секьюритилендіру позициялары
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17 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шоттарындағы
ұйым ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «ААА»-дан «АА-»-қа дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа
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Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернетресурсында орналастырылған
«Кредиттік тəуекел ескеріле отырып сараланған шартты жəне
ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп»
Есепті кезең: 20___ жылғы «____» ______________ жағдай бойынша

8

Индекс: 3-IO_RUIVO
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: ипотекалық ұйым, агроөнеркəсіптік кешен саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы
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Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Баптардың атауы

1

2

1

350

150
X

2

____________________________ _____________________________
Телефоны ______________________________________________
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________________
қолы
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Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына
кіретін қарсы əріптестермен жасалған
Қазақстан Республикасының Үкіметі,
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған бағалы қағаздарды,
Standard & Poor`s агенттігінің «АА-»
жəне одан жоғары деңгейінде тəуелсіз
рейтингі немесе басқа рейтингтік
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Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Кредиттік тəуекел
ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы
есеп» нысанына қосымша
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Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына
кіретін қарсы əріптестермен жасалған
Қазақстан Республикасының Үкіметі,
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған бағалы қағаздарды,
Standard & Poor`s агенттігінің «АА» жəне одан жоғары деңгейінде
тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің орталық үкіметтері
жəне орталық банктері шығарған
бағалы қағаздарды сатып алу не
сату бойынша шартты (ықтимал)
міндеттемелер

Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректерді
жинауға арналған «Кредиттік тəуекел ескеріле отырып сараланған
активтердің талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы

3

3
Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Кредиттік тəуекел
ескеріле отырып сараланған активтердің талдамасы туралы
есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірме
(индекс –2-IO_RA, кезеңділігі– ай сайын)

I топ
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына
кіретін қарсы əріптестермен жасалған
Қазақстан Республикасының Үкіметі,
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған бағалы қағаздарды,
Standard & Poor`s агенттігінің «АА» жəне одан жоғары деңгейінде
тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің орталық үкіметтері
жəне орталық банктері шығарған
бағалы қағаздарды сатып алу не
сату бойынша шартты (ықтимал)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына
кіретін қарсы əріптестермен жасалған
Қазақстан Республикасының Үкіметі,
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған бағалы қағаздарды,
Standard & Poor`s агенттігінің «АА» жəне одан жоғары деңгейінде
тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің орталық үкіметтері
жəне орталық банктері шығарған
бағалы қағаздарды сатып алу не
сату бойынша шартты (ықтимал)
міндеттемелер

Есепке алынатын сома

№

Кредиттік тəуекел
коэффициенті пайызбен

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10 (оныншы)
жұмыс күнінен кешіктірмей (қоса алғанда).
(мың теңгемен)

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

Орындаушы
______________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

150

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 308 қаулысына 5-қосымша
Нысан

агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің орталық үкіметтері
жəне орталық банктері шығарған
бағалы қағаздарды сатып алу не
сату бойынша шартты (ықтимал)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына
кіретін қарсы əріптестермен жасалған
Қазақстан Республикасының Үкіметі,
Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған бағалы қағаздарды,
Standard & Poor`s агенттігінің «АА» жəне одан жоғары деңгейінде
тəуелсіз рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет
мемлекеттердің орталық үкіметтері
жəне орталық банктері шығарған
бағалы қағаздарды сатып алу не
сату бойынша шартты (ықтимал)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның талабы бойынша кез келген сəтте күші
жойылуға тиіс, ұйымның болашақта
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның талабы бойынша кез келген сəтте күші
жойылуға тиіс, ұйымның болашақта
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның талабы бойынша кез келген сəтте күші
жойылуға тиіс, ұйымның болашақта
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның талабы бойынша кез келген сəтте күші
жойылуға тиіс, ұйымның болашақта
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның талабы бойынша кез келген сəтте күші
жойылуға тиіс, ұйымның болашақта
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
II топ
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
аз қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер

0

5

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 16-қосымша

Конверсия коэффициенті
пайызбен

38) Сент-Винсент жəне Гренадин
мемлекеті;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекеті;
41) Тəуелсіз Самоа мемлекеті;
42) Тонга Корольдігі;
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк
Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай
аумақтары бөлiгiнде ғана):
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Мэн аралы;
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк,
Олдерни аралдары);
Теркс жəне Кайкос аралдары;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық
Республикасы.
76 Ұйым балансында ұстайтын жəне Standard
& Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке
дейінгі кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар секьюритилендіру позициялары
77 V тəуекел тобына енгізілген активтер
бойынша есептелген сыйақы
78 Кредиттік тəуекел ескеріле отырып
сараланған активтердің жиынтығы

200

23 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-3-бабы
1-тармағының 3) жəне 5) тармақшаларына, «Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы»
2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы
1-тармағының 5) жəне 6) тармақшаларына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ипотекалық ұйым, агроөнеркəсіптік кешен саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге)
дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома
1 000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.

Сомасы

75 Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген
Қазақстан Республикасының бейрезидент
ұйымдарының дебиторлық берешегі:
1) Америка Құрама Штаттары (Америкалық
Виргин аралдары, Гуам аралы жəне
Пуэрто-Рико достастығының аумағы
бөлігінде ғана);
2) Андорра Князьдігі;
3) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
4) Багам аралдары достастығы;
5) Барбадос мемлекеті;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекеті;
8) Бруней Даруссалам мемлекеті;
9) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай
қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекеті;
13) Джибути Республикасы;
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ
аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы
бөлiгiнде ғана);
18) Кипр Республикасы;
19) Комор аралдары Федералдық Ислам
Республикасы;
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь
(Макао) жəне Сянган (Гонконг) арнайы
əкiмшiлiк аудандарының аумақтары
бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі;
24) Маврикий Республикасы;
25) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы
бөлiгiнде ғана);
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы;
32) Нигерия Федеративтік Республикасы;
33) Нидерланд (Аруба аралының аумағы
жəне Антиль аралдарының тəуелдi
аумақтары бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Португалия (Мадейра аралдарының
аумақтары бөлігінде ғана);
37) Сейшель аралдары Республикасы;
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рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингі немесе
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzAAA»-дан
«kzAA-»-қа дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар
секьюритилендіру позициялары
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына кіретін тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шоттарындағы
ұйым ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «ААА»-дан «АА-»-қа дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингі немесе
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzAAA»-дан
«kzAA-»-қа дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар
секьюритилендіру позициялары
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шоттарындағы
ұйым ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «ААА»-дан «АА-»-қа дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған
ұқсас деңгейіндегі рейтингі немесе
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzAAA»-дан
«kzAA-»-қа дейінгі рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтинг агенттіктерінің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар
секьюритилендіру позициялары
III топ
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің І тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына
кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал
(шартты) міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІV тобына кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал
(шартты) міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін тұлғалар жасаған, ұйымның
болашақта өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан
астам қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты)
міндеттемелер
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша саралнған активтердің ІІ тобына кіретін тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шоттарындағы
ұйым ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «А+»-тен «А-»-қа дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzA+»-тен «kzA-»-қа дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар секьюритилендіру
позициялары
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26 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шоттарындағы
ұйым ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «А+»-тен «А-»-қа дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzA+»-тен «kzA-»-қа дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар секьюритилендіру
позициялары

50

27 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына кіретін тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шоттарындағы
ұйым ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «А+»-тен «А-»-қа дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzA+»-тен «kzA-»-қа дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар секьюритилендіру
позициялары
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28 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына кіретін тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шоттарындағы
ұйым ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «А+»-тен «А-»-қа дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас
деңгейіндегі рейтингі немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы
бойынша «kzA+»-тен «kzA-»-қа дейінгі
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг
агенттіктерінің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейіндегі
рейтингі бар секьюритилендіру позициялары
29 «Қазақстан ипотекалық компаниясы»
акционерлік қоғамынан ипотекалық
тұрғын үй қарыздары бойынша талап
ету құқықтарын кері сатып алу бойынша
ықтимал (шартты) міндеттемелер
IV топ
30 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің І тобына кіретін
тұлғалар жасаған қаржы құралдарын
ұйымға сату туралы жəне ұйымның кері
сатып алу міндеттемесі бар келісім
31 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің ІІ тобына кіретін
тұлғалар жасаған қаржы құралдарын
ұйымға сату туралы жəне ұйымның кері
сатып алу міндеттемесі бар келісім
32 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына кіретін тұлғалар жасаған қаржы
құралдарын ұйымға сату туралы жəне
ұйымның кері сатып алу міндеттемесі
бар келісім
33 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына жататын тұлғалармен ұйымның
қаржы құралдарын кері сатып алу
міндеттемесімен сату туралы жасалған
келісім
34 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына жататын тұлғалармен ұйымның
қаржы құралдарын кері сатып алу
міндеттемесімен сату туралы жасалған
келісім
35 Ұйым кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІ тобына
жататын тұлғаларға қатысты шартты
міндеттемелер шотында ұстайтын жəне
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»тен «ВВВ-» дейін кредиттік рейтингі
немесе Standard & Poor’s агенттігінің
ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»тен «kzBBB-» дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
секьюритилендіру мəмілесі бойынша
позициялар сомасы
36 Ұйым кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IІІ тобына жататын тұлғаларға қатысты шартты
міндеттемелер шотында ұстайтын жəне
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»тен «ВВВ-» дейін кредиттік рейтингі
немесе Standard & Poor’s агенттігінің
ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»тен «kzBBB-» дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
секьюритилендіру мəмілесі бойынша
позициялар сомасы
37 Ұйым кредиттік тəуекел дəрежесі
бойынша сараланған активтердің
ІV тобына жататын тұлғаларға
қатысты шартты міндеттемелер шотында ұстайтын жəне Standard &
Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ» дейін кредиттік рейтингі немесе
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен
«kzBBB-» дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
секьюритилендіру мəмілесі бойынша
позициялар сомасы
38 Ұйым кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына жататын тұлғаларға қатысты
шартты міндеттемелер шотында
ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ» дейін кредиттік рейтингі немесе
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық
шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен
«kzBBB-» дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
секьюритилендіру мəмілесі бойынша
позициялар сомасы
39 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің I тобына жататын тұлғалардың пайдасына
берілген ұйымның өзге де кепілдіктері
(кепілдемелері)
40 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына
берілген ұйымның өзге де кепілдіктері
(кепілдемелері)
41 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IІІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына
берілген ұйымның өзге де кепілдіктері
(кепілдемелері)
42 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына
берілген ұйымның өзге де кепілдіктері
(кепілдемелері)
43 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына
берілген ұйымның өзге де кепілдіктері
(кепілдемелері)
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44 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің І тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген
ұйымның өзге де аккредитивтері
45 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің ІІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген
ұйымның өзге де аккредитивтері
46 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің ІІІ тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген ұйымның өзге де
аккредитивтері
47 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген ұйымның өзге де
аккредитивтері
48 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің V тобына жататын тұлғалардың пайдасына берілген
ұйымның өзге де аккредитивтері
49 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің І тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған
ұйымның өзге шартты (ықтимал)
міндеттемелері
50 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің ІІ тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған
ұйымның өзге шартты (ықтимал)
міндеттемелері
51 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің ІІІ тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған
ұйымның өзге шартты (ықтимал)
міндеттемелері
52 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің ІV тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған
ұйымның өзге шартты (ықтимал)
міндеттемелері
53 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
сараланған активтердің V тобына жататын тұлғалардың алдына қойылған
ұйымның өзге шартты (ықтимал)
міндеттемелері
54 Ұйым кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің II тобына жататын тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шотында ұстайтын
жəне Standard & Poor’s агенттігінің
«ВВ+»-тен «ВВ-» дейін кредиттік
рейтингі немесе Standard & Poor’s
агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша
«kzBB+»-тен «kzBB-» дейін рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар секьюритилендіру
мəмілесі бойынша позициялар сомасы
55 Ұйым кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің III тобына жататын тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шотында ұстайтын
жəне Standard & Poor’s агенттігінің
«ВВ+»-тен «ВВ-» дейін кредиттік
рейтингі немесе Standard & Poor’s
агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша
«kzBB+»-тен «kzBB-» дейін рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар секьюритилендіру
мəмілесі бойынша позициялар сомасы
56 Ұйым кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің IV тобына жататын тұлғаларға қатысты шартты міндеттемелер шотында ұстайтын
жəне Standard & Poor’s агенттігінің
«ВВ+»-тен «ВВ-» дейін кредиттік
рейтингі немесе Standard & Poor’s
агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша
«kzBB+»-тен «kzBB-» дейін рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар секьюритилендіру
мəмілесі бойынша позициялар сомасы
57 Ұйым кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша сараланған активтердің V тобына жататын тұлғаларға қатысты
шартты міндеттемелер шотында
ұстайтын жəне Standard & Poor’s
агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-» дейін
кредиттік рейтингі немесе Standard
& Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+»-тен «kzBB» дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
секьюритилендіру мəмілесі бойынша
позициялар сомасы
58 Кредиттік тəуекел ескеріле отырып
сараланған шартты жəне ықтимал
міндеттемелер жиынтығы
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Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
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(Жалғасы 46-бетте)

RESMI

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Кредиттік тəуекел
ескеріле отырып сараланған шартты жəне ықтимал міндеттемелердің
талдамасы туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» 1995 жылғы 23
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңының 5-3-бабының
1-тармағының 3) жəне 5) тармақшаларына, «Қаржы нарығы мен қаржы
ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы»
2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы
1-тармағының 5) жəне 6) тармақшаларына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды ипотекалық ұйым, агроөнеркəсіп кешені саласындағы
ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымы ай сайын есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың
теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан көп сома 1000
(бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға
уəкілетті адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-ден 57-ге дейінгі жолдардың 3-бағанында кредиттік тəуекел
ескеріле отырып саралануға тиіс шартты жəне ықтимал міндеттемелердің сомалары көрсетіледі.
6. 1-ден 57-ге дейінгі жолдардың 6-бағанында пайызбен конверсия
коэффициентінің мəніне (4-баған) жəне пайызбен кредиттік тəуекел
коэффициентінің мəніне (5-баған) көбейтілген шартты жəне ықтимал
міндеттемелер бойынша сомалар көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 17-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 2-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 1- ENPF_PA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші
жұмыс күнінен кешіктірмей (сыртқы басқаруға берілген зейнетақы
активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей)
________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

р/с №
1
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
8.
8.1
9.
10.
11.

Көрсеткіш
2
Инвестициялық шоттардағы күн
басындағы қалдық, оның ішінде:
теңгемен
шетел валютасында
Инвестициялық шоттарға келіп түскен
күн соңындағы ақша, оның ішінде:
теңгемен
шетел валютасында
Инвестициялық шоттардан шығарылған
күн соңындағы ақша, оның ішінде:
теңгемен
шетел валютасында
Инвестициялық шоттардағы күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), оның ішінде:
теңгемен
шетел валютасында
Күн соңында сыртқы басқарудағы активтер сомасы, оның ішінде:
теңгемен
шетел валютасында
Басқа активтердің күн басындағы құны,
оның ішінде:
теңгемен
шетел валютасында
Басқа активтердің күн соңындағы құны,
оның ішінде:
теңгемен
шетел валютасында
Қаржы инвестицияларының күн
басындағы барлық құны, оның ішінде:
туынды қаржы құралдары
Күн соңындағы келіп түскен қаржы
құралдары
Күн соңындағы шығарылған қаржы
құралдары
Күн соңындағы қаржы
инвестицияларының барлық құны
((8)+(9)-(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), оның
ішінде:

(теңгемен)
күні, … күні,
айы,
айы,
жылы
жылы
3
…
…

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ________________________________________________
Электрондық пошта адресі____________________________________
Орындаушы
_________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________________ ___________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
______________________________________________ ____________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Əкімшілік деректер жинауға арналған «Зейнетақы активтерінің
құны туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» нысанын толтыру
бойынша түсіндірме
(индекс –1- ENPF_PA, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің
құны туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы
жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен
қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке
ұсынылады.
«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 18-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 3-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы
туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 2- ENPF_SPPA
Кезеңділігі: апта сайын/ай сайын
Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: апта сайын, есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші
жұмыс күнінен кешіктірмей/ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші
жұмыс күнінен кешіктірмей
_________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері
1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар
(теңгемен)
р/с
№

Эмитенттің атауы

1
1.

2
Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы
қағаздары

1.1.
…
2.

2.1.

Сəйкестендіру
нөмірі

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Кредиттік тəуекел
ескеріле отырып сараланған шартты жəне ықтимал
міндеттемелердің
талдамасы туралы есептің нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –3-IO_RUIVO, кезеңділігі – ай сайын)

зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті
кəсіптік зейнетақы жарналарына жəне ерікті зейнетақы жарналарына»
жəне «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мəліметтер
көрсетіледі.
6. Нысан есепті айдың əр күніне толтырылады. «Күн, ай, жыл»
көрсеткіштері бойынша ақпарат «күн. ай. жыл» форматында толтырылады.
7. 1.2., 2.2., 3.2., 4.2., 5.2., 6.2. жəне 7.2-жолдарда теңгеге балама
сомалар көрсетіледі.
8. 5-жол бойынша мəліметтер сыртқы басқарудағы активтер туралы
есептің деректеріне сəйкес көрсетіледі.
9. 7.1. жəне 7.2-жолдарда көрсетілген есепті кезең соңындағы активтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.
10. 9-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын
қаржы құралдары бойынша мəліметтер көрсетіледі. Мəміле жасаған
кезде болған шығындар (тікелей қаржы құралдарын сатып алумен
байланысты), оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокерлерге
(дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор
биржаларының алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктік
шығыстар осы қаржы құралдарының құнына қосылады. Сондай-ақ,
қаржы құралдарының құнына сатып алу сəтіне дейінгі кезеңге есептелген сыйақы (ол болған кезде) қосылады.
11. 10-жолды толтырған кезде сатылған немесе өтелген қаржы
құралдары туралы мəліметтер нақты сату немесе өтеу құны бойынша көрсетіледі.
12. 11-жол бойынша мəліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есептің деректеріне сəйкес
көрсетіледі.
13. 12.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны
қалыптастыру (қалпына келтіру) күнінің соңында көрсетіледі.
14. 12.6 жəне 12.7-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің
соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген алынған кірістер
мен келтірілген шығындар бойынша мəліметтер Нысанға ескертуде
көрсетіледі.
15. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.
16. 14 жəне 16-жолдарда комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.
17. 15 жəне 17-жолдарды толтырған кезде есепті кезең соңындағы
деректерді ескере отырып, комиссиялық сыйақы бойынша берешектің
қалдығы өсу қорытындысымен көрсетіледі.
18. 18.2 жəне 19.2-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына,
сақтандыру ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының
сомалары, алушыларға жəне басқа тұлғаларға төленген сомалар,
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары,
ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінен табыс
салығының сомалары көрсетіледі.
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы
төлемдерінің сомасы ғана көрсетіледі.
19. 18.3 жəне 19.3-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің
соңындағы зейнетақы активтерінің құнына енгізілген басқа
міндеттемелер бойынша мəліметтер Нысанға ескертуде көрсетіледі.
20. 21 жəне 22-жолдар 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады. 21 жəне 22-жолдарда Резервтік қорлар шоттарындағы соманың
қалдығы көрсетіледі. Жолдың деректері жұмыс берушінің міндетті
зейнетақы жарналары бойынша мəліметтер толтырылған кезде ғана
толтырылады.
21. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

Бағалы қағаздың
түрі

Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Кредиттік тəуекел
ескеріле отырып сараланған шартты жəне ықтимал
міндеттемелердің талдамасы туралы есептің нысанына
қосымша

11.1 туынды қаржы құралдары
12. Күн соңындағы есептелген
инвестициялық кіріс (шығыс), оның
ішінде:
12.1 қаржы құралдары бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер (шығыстар)
12.2 əділ құны бойынша бағаланатын
бағалы қағаздар құнының өзгеруінен
түскен кірістер (шығыстар)
12.3 басқа активтер құнының өзгеруінен
түскен кірістер (шығыстар)
12.4 шетел валютасын қайта бағалаудан
түскен кірістер (шығыстар), оның ішінде:
12.4.1 инвестициялық шоттағы ақшаны жəне
басқа да активтерді қайта бағалаудан
түскен кірістер (шығыстар)
12.4.2 қаржы инвестицияларын қайта
бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)
12.5 бағалы қағаздардың құнсыздануынан
ықтимал шығындарды өтеуге арналған
резервтерді (провизияларды) қалпына
келтіруге (қалыптастыруға) байланысты
кірістер (шығыстар)
12.6 қаржы құралдары бойынша басқа
кірістер (шығыстар)
12.7 қаржы құралдарына жатпайтын басқа
кірістер (шығыстар)
13. Күн соңындағы зейнетақы активтерінің
ағымдағы құнының жиынтығы
((4)+(5)+(7)+(11))
14. Күн соңындағы зейнетақы активтерінен
комиссиялық сыйақы, оның ішінде:
14.1 есептелген
14.2 төленген
15. Зейнетақы активтерінен комиссиялық
сыйақылар бойынша берешектің
қалдығы
16. Күн соңындағы инвестициялық кірістен
комиссиялық сыйақы, оның ішінде:
16.1 есептелген
16.2 төленген
17. Инвестициялық кірістен комиссиялық
сыйақы бойынша берешектің қалдығы
18. Күн соңындағы зейнетақы активтеріне
жататын, есептелген зейнетақы
міндеттемелері, оның ішінде:
18.1 қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар
18.2 төлемдер мен аударымдар
18.3 басқалар
19. Күн соңындағы зейнетақы активтеріне
жататын, орындалған зейнетақы
міндеттемелері:
19.1 инвестициялық шоттан қате (дұрыс
есепке алынбаған) сомалар
19.2 төлемдер мен аударымдар
19.3 басқалар
20. Күн соңындағы зейнетақы
міндеттемелерінің қалдығы
21. Күн басындағы Резервтік қорлар
шоттарындағы сомалар қалдығы (2020
жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады)
22. Күн соңындағы Резервтік қорлар
шоттарындағы сомалар қалдығы (2020
жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады)
23. Күн соңындағы зейнетақы активтері
бойынша міндеттемелердің жиынтығы
((15)+(17)+(20)+(22)):
24. Күн соңындағы «таза» зейнетақы
активтері құнының жиынтығы ((13)-(23))

Эмитенттің елі

(Жалғасы. Басы 17-45-беттерде)
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Экономикалық қызмет
түрі

46

3

4

5

6

x
x
Қазақстан Республикасы
ұйымдарының мемлекеттік
емес эмиссиялық бағалы
қағаздары
екінші деңгейдегі банктердің
бағалы қағаздары

2.1.1.
…
2.2. екінші деңгейдегі банктерді
қоспағанда, заңды
тұлғалардың бағалы
қағаздары
2.2.1.
…
(Жалғасы 47-бетте)

RESMI
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x
x
Халықаралық қаржы
ұйымдарының бағалы
қағаздары
x
x

4

12

13

14

мерзімі өткен
дебиторлық берешек бойынша
қалыптастырылған резервтер
(провизиялар)

есепке
алынған
күні

есепті
күні

есепке
алынған
күні

есепті
күні

Қор биржасы
тізімінің санаты

24

25

26

27

Портфельдегі
ағымдағы
купондық
мөлшерлеме

28

Сəйкестендіру
нөмірі

Бағалы
қағаздардың
саны (дана)

Номиналды
құн валюта-сы

Мəміле
валюта-сы

2

Бағалы қағаздың түрі

Эмитенттің
атауы

Эмитент-тің
елі

(теңгемен)

3

4

5

6

7

8

Жиынтығы:

барлығы
(теңгемен)

номиналды
құн валютасында

операцияны
ашу күні

операция-ны
жабу күні

Бағалы қағаздардың ағымдағы құны

Операция бойынша кірістілік
мөлшерлемесі

10

11

12

13

14

15

16

Кезеңі

салымды
есепті
орналастыкүні
ру күні

2

3

4

Салым валютасы

3-кесте. Зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар

Банктің рейтингі

(теңгемен)
Банктік салым шартын
жасау күні
жəне нөмірі
күні

нөмірі

6

7

5

Жиынтығы:
кестенің жалғасы:

күні

номиналды

тиімді

Сыйақы
Салым бойынша
мөлшерлемесі
негізгі борыш со(жылдық
масы
пайызбен)

кезеңділік

8

Сыйақы
төлеу
кезеңі

9

10

11

12

шетел
барлығы валю(теңгемен) тасымен
13

2
Туынды қаржы
құралдары бойынша
шартты талаптар

3

4

5

6

7

1.1
1.1.1
1.1.n
2.
Туынды қаржы
құралдары бойынша шартты
міндеттемелер
2.1
2.1.1
2.1.n

____________________________ _____________________________
Телефоны_________________________________________________
Электрондық пошта адресі___________________________________
Орындаушы
_________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
__________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
__________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

номиналды
құн валютасында

барлығы
(теңгемен)

кестенің жалғасы:
Бір бағалы Бір бағалы
қағаз үшін
қағаз үшін
ашу бағасы жабу бағасы

…

10

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

2-кесте. Керi репо операциялары бойынша сатып алынған
бағалы қағаздар

Салым
мерзімі
(күнмен)

9

Есепті күнгі ағымдағы
құны

бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен
дебиторлық берешек

22

1

8

Туынды құралмен
операцияны жүзеге
асыру күнінде талап
ету (міндеттемелер)
сомасы

бағалы қағаздар
бойынша дебиторлық
берешек

21

Банктің
атауы

7

Сəйкестендіру нөмірі

қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

20

1
1.

Туынды қаржы
құралы түрінің атауы

оның ішінде есептелген сыйақы (теңгемен)

19

р/с №

номиналды құн валютасында

барлы
ғы (теңгемен)

18

…

р/с
№

6

5-кесте. Шартты талаптар мен міндеттемелер

Анықтама үшін:

кестенің жалғасы:
Бағалы
Рейтингі
қағаздар
санаты

9
…

5

Жиынтығы:

15

17

1

валютамен

3

Ағымдағы
құны

теңгемен

Төлем валютасы

2

Бір
троя
унция- Жиынтық
сының сатып алу
сатып
құны
алу
бағасы

(теңгемен)

кестенің жалғасы:
Бағалы
қағаздардың
ағымдағы құны

23

22

валютамен

Троя унцияларының
саны

1

…

16
…

21

20

теңгемен

Тазартылған бағалы
металдың атауы

11

10

Бағалы қағаздың сатып алу құны

өтеу күні

Төлем валютасы

есепке
алынған
күні

бір бағалы
қағаздың
құны

Кезеңі

таза бағасы

валютасы

9

Бір бағалы
қағаздың
сатып алу
бағасы
барлығы
(теңгемен)

Бағалы қағаздардың
саны (дана)

кестенің жалғасы:

8

19

валютамен

р/с
№

х

7

18

(теңгемен)

Жиынтығы:

Номиналды
құны

17

4-кесте. Тазартылған бағалы металдар

Инвестициялық қорлардың
пайлары

6.1.
…
7.

р/с
№

16

Валютасы

5.1.
…
6.

15
…

теңгемен

4.1.
…
5.

мерзімі өткен дебиторлық
берешек бойынша
қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Қазақстан Республикасының
бейрезидент эмитенттерінің
мемлекеттік емес бағалы
қағаздары

салымдар бойынша
мерзімі өткен дебиторлық берешек

x
x

барлығы (теңгемен)

3.1.
…
4.

Анықтама үшін:
қалыптастырылған резервтер
салымдар бойынша
дебиторлық берешек

Шет мемлекеттерінің бағалы
қағаздары

Базалық актив

3.

кестенің жалғасы:
Ағымдағы құны
оның ішінде,
есептелген сыйақы
теңгешетел
мен
валютасымен

Резиденттік елі

(Жалғасы. Басы 17-46-беттерде)

14

«Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанға қосымша
«Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің
құрылымы туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –2- ENPF_SPPA, кезеңділігі – апта сайын/ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің
инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ішкі басқарудағы
зейнетақы активтері бойынша аптаның екінші жұмыс күніндегі жағдай
бойынша апта сайын/есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша ай
сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне ерікті
зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы
активтері бойынша жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша
жеке ұсынылады.
«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында мынадай зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына,
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарына жəне ерікті зейнетақы жарналарына» жəне «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша
мəліметтер көрсетіледі.
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6. 1-кесте бойынша:
1) Нысанда бағалы қағаздар жəне эмитенттің эмиссиялық бағалы
қағаздары бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқығы
жөніндегі деректер көрсетіледі;
2) 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;
3) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МЖ 03-2007 экономикалық
қызмет түрлерінің жалпы сыныптауышына сəйкес көрсетіледі.
Осы баған Қазақстан Республикасының резидент эмитенттерінің
мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;
4) 5-бағанда сатып алынған қағаздың типі көрсетіле отырып, оның
түрі көрсетіледі;
5) 6-бағанда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі, айналысқа жіберу
мерзімі өткен жəне эмитенті оларды өтеу бойынша міндеттемелерді
орындамаған эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығына
қатысты – талап ету құқығын сəйкестендіргіші көрсетіледі;
6) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;
7) 8 жəне 10-бағандарда валюталардың кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO
4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сəйкес
көрсетіледі;
8) 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша
пайызбен берілген сыйақы есептелетін, облигацияны шығару кезінде
айқындалатын облигация құнының ақшалай мəні, сондай-ақ облигацияны өтеу кезінде облигация ұстаушысына төленуге тиісті сома
көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;
9) 11 жəне 12-бағандарда мəміленің жасалғанын растайтын бастапқы
құжатта (биржалық куəлік, брокердің жəне (немесе) дилердің есебі,
халықаралық банкаралық ақпарат берудің жəне төлемдер жасаудың
жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) көрсетілген бағасы
көрсетіледі. 12-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнына пайыздық қатынасындағы таза бағасы, үлестік бағалы
қағаздар бойынша – абсолюттік мəнінде көрсетіледі;
10) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні
көрсетіледі;
11) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі;
12) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге жəне (немесе) дилерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық ақыларды,
қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ ақша аударымы бойынша
банктік қызметтерді қоса алғанда, сатып алумен тікелей байланысты
шығыстарды жəне сатып алушы сатушыға төленген пайыз сомасының
(ол бар болса) шамасына кемітілген қаржы құралдарының сатып алу
құны көрсетіледі;
13) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың
құны көрсетіледі;
14) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің
(провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
15) 20-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде
төленуге тиіс бағалы қағаздар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
16) 21-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде
төленбеген бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;
17) 22-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық жəне
мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
18) 23-бағанда бағалы қағаздың «əділ құны бойынша бағаланатын»,
«амортизацияланған құны бойынша бағаланатын» санаты көрсетіледі;
19) 24 жəне 25-бағандарды толтырған кезде «Болу қажеттілігі
қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең
төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер
тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318
болып тіркелген) (бұдан əрі – № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген
рейтингілік агенттіктердің бірі тағайындаған облигациялар бойынша
бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі,
мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі.
Рейтингі болмаған жағдайда 24 жəне 25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп
көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 24-бағанда бухгалтерлік
есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;
20) 26 жəне 27-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасы резиденттерінің
бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасы
қор биржасының ресми тізімі санаты болмаған кезде 26 жəне
27-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан
Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары жəне Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі
қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;
21) 28-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары
бойынша купондық мөлшерлеме көрсетіледі.
7. 2-кесте бойынша:
1) 4-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы
қағаздың типін көрсете отырып, түрі көрсетіледі;
2) 6-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы
қағаздың саны көрсетіледі;
3) 7 жəне 8-бағандарда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012
«Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан
Республикасының ұлттық сыныптауышына сəйкес көрсетіледі;
4) 9 жəне 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген баға үтірден кейін нақты
төрт белгіге дейін дəл көрсетіледі. Сатып алынған бағалы қағазға
шетел валютасында ақы төлеген кезде, бір мезгілде ұлттық валюта
теңгедегі баламасын 9 жəне 11-бағандарда көрсете отырып, 10 жəне
12-бағандар толтырылады, сатып алынған бағалы қағазға ұлттық валюта - теңгеде ақы төленген кезде 9 жəне 11-бағандар толтырылады;
5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.
8. 3-кесте бойынша:
1) 3 жəне 4-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының
3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі тағайындаған
банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған жағдайда 3 жəне
4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;
2) 5-бағанда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012
«Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан
Республикасының ұлттық сыныптауышына сəйкес көрсетіледі;
3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі, салым
мерзімі ұзартылған кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі;
4) 9 жəне 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен
кезеңділігі банктік салым шартының талаптарына сəйкес көрсетіледі;
5) 13 жəне 14-бағандарда зейнетақы активтерді банкке орналастыру
сомасы көрсетіледі. Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі баламасын 13-бағанда көрсете отырып, 14-баған толтырылады, зейнетақы
активтерін ұлттық валюта – теңгемен орналастырылған жағдайда
13-баған толтырылады;
6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны
көрсетіледі;
7) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің
(провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
8) 20-бағанда салымдар бойынша дебиторлық берешек сомасы
көрсетіледі;
(Жалғасы 48-бетте)

RESMI

48
(Жалғасы. Басы 17-47-беттерде)

9) 21-бағанда салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;
10) 22-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық жəне
мерзімі өткен берешек бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
11) кесте əрбір банк жəне салымның əрбір валютасы бойынша жеке
салымдар сомасын көрсете отырып, толтырылады.
9. 4-кесте бойынша:
1) 4-бағанда төлем валютасы ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012
«Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан
Республикасының ұлттық сыныптауышына сəйкес көрсетіледі;
2) 5 жəне 7-бағандарда сатып алу бағасы мен сатып алу құны мəміле
жасалған күні қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы
бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. Ұлттық
валюта - теңгеде тазартылған бағалы металды сатып алған жағдайда
5, 7 жəне 9-бағандар толтырылады;
3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.
10. 5-кесте бойынша:
1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы
қағаздың жəне оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме,
тауар жəне басқа да базалық активтер) көрсетіледі;
2) 4-бағанда мəміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды ҚР ҰЖ 07
ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған
кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сəйкес
көрсетіледі;
3) 5-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз
болып табылған жағдайда толтырылады;
4) 6-бағанда «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жəне ерікті
жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге асыратын зейнетақы
активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі
нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі Басқармасының 2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118
болып тіркелген) талаптарына сəйкес туынды құралдармен операция жүргізу кезінде қалыптастырылатын шарттық талаптар мен
міндеттемелердің сомасы көрсетіледі;
5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру
құны) көрсетіледі, ол:
сатып алуға мəмілелер бойынша – туынды қаржы құралының ағымды
нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар)
номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мəнін, туынды қаржы
құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы
құралының (шартты міндеттемелер) ағымдағы нарықтық құнынан
асып түсу мəнін;
сатуға мəмілелер бойынша – туынды қаржы құралының номиналды
келісімшарттық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мəнін, туынды қаржы
құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының
(шартты міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып
түсу мəнін білдіреді.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 19-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 4-қосымша
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Əкімшілік деректер жинауға арналған «Сыртқы басқарудағы
активтер туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп»
нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –3- ENPF_А-VNESH, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Сыртқы басқарудағы
активтер туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің
соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен
көрсетіледі.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары жəне ерікті зейнетақы
жарналары есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен
қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.
«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында мынадай зейнетақы жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына,
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарына жəне ерікті зейнетақы жарналарына» жəне «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша
мəліметтер көрсетіледі.
6. Нысан шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес инвестициялық
портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің талаптарына сəйкес келетін шетел ұйымында (бұдан
əрі – зейнетақы активтерін басқарушы) инвестициялық басқарудағы
активтер бойынша беріледі.
7. Нысан əрбір зейнетақы активтерін басқарушы бойынша толтырылады.
8. 4-бағанда шарт бойынша зейнетақы активтерін басқару кезеңі
көрсетіледі. Егер шартта зейнетақы активтерін басқару кезеңі
көзделмесе, онда 4-бағанда «-» белгісі қойылады.
9. 5-бағанда есепті күндегі басқарудағы зейнетақы активтерінің
ағымдағы құны көрсетіледі.
10. Егер есепті кезеңде зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы
активтерінің барлық сомасын басқа басқарушыға береді, не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса жəне шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен міндеттемелерді
берудің соңғы күніне осы зейнетақы активтерін басқарушы бойынша
мəліметтер көрсетіледі жəне 6-бағанда берілген активтер нəтижесі
туралы ақпарат (зейнетақы активтері сомасы жəне осы сома қайда
берілгені) көрсетіледі.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

Нысан

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 20-қосымша

Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 5-қосымша
Нысан

«Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп»

Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 3- ENPF_А-VNESH

«Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/
алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі жəне дербес
зейнетақы шоттарының саны туралы есеп»

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші
жұмыс күнінен кешіктірмей (cыртқы басқаруға берілген зейнетақы
активтері болған жағдайда - есепті айдан кейінгі айдың жиырмасынан
кешіктірмей)
_________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері
1-кесте. Зейнетақы активтерін есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар

3

Индекс: 4- ENPF_OPV

Электрондық пошта адресі____________________________________

Кезеңділігі: ай сайын

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

Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс
күнінен кешіктірмей

5

Зейнетақымен қамсыздандыру
туралы шарт жасаған
салымшылардың/алушылардың
дербес зейнетақы шоттары

Ескерту

Басқарудағы
зейнетақы
активтерінің
ағымдағы құны

Зейнетақы
активтерін
басқарудың
болжанған кезеңі
4

Ерлер

Əйелдер
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Жиынтығы:
Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________

Салымшылардың/
алушылардың
жасы

Телефоны ________________________________________________
Электрондық пошта адресі___________________________________
Орындаушы
__________________________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
_________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
__________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

____________________________ _____________________________
Телефоны ________________________________________________

1
20 жасқа
дейін
21 жас

(мың теңгемен)
Зейнетақымен
қамсыздандыру
туралы шарттары жоқ
салымшылардың/
алушылардың
дербес
зейнетақы
шоттары

Зейнетақы жинақтары бар
салымшылардың/алушылардың дербес
зейнетақы шоттарының саны
Зейнетақы жинақтарының сомасы
Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың дербес
зейнетақы шоттарының саны
Зейнетақы жинақтары бар
салымшылардың/алушылардың дербес
зейнетақы шоттарының саны
Зейнетақы жинақтарының сомасы
Зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың дербес зейнета-қы
шоттарының саны
Зейнетақы жинақтары бар
салымшылардың/алушылардың дербес
зейнетақы шоттарының саны
Зейнетақы жинақтарының сомасы
Зейнетақы жинақтары жоқ
салымшылардың/алушылардың дербес
зейнетақы шоттарының саны

2

Сенімгерлікпен
басқару шартының
нөмірі жəне күні

р/с №
1

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

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

(теңгемен)

Зейнетақы
активтерін
сыртқы
басқарушының
атауы

22 жас
23 жас
24 жас
25 жас
26 жас
27 жас
28 жас
29 жас
30 жас
31 жас
32 жас
33 жас
34 жас
35 жас
36 жас
37 жас
38 жас
39 жас
40 жас
41 жас
42 жас
43 жас
44 жас
45 жас
46 жас
47 жас
48 жас
49 жас
50 жас
51 жас
52 жас
53 жас
54 жас
55 жас
56 жас
57 жас
58 жас
59 жас
60 жас
61 жас
62 жас
63 жас
64 жас
65 жас
66 жас
67 жас
68 жас
69 жас
70 жас
71 жас
72 жас
73 жас
74 жас
75 жас
76 жас
77 жас
78 жас
79 жас
80 жас
81 жас
жəне
одан
үлкен
Барлығы

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
__________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
__________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Əкімшілік деректер жинауға арналған «Міндетті зейнетақы
жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі жəне дербес зейнетақы шоттарының саны
туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –4- ENPF_OPV, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының
көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» əкімшілік
деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер
мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0
(нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер не олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
(Жалғасы бар)

