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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 9 қыркүйек №668
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Қазақстан Республикасынан
шығатын тауарларға қатысты
Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттің
өтемақы шарасын қолдануы
алдында тергеп-тексеру
жүргізілген жағдайда, Қазақстан
Республикасы мемлекеттік
органдарының өзара іс-қимыл
жасасу қағидаларын бекіту
туралы
«Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы
12 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының
22-1-бабының 2-тармағына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасынан
шығатын тауарларға қатысты Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің өтемақы шарасын қолдануы алдында тергеп-тексеру жүргізілген
жағдайда, Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының өзара іс-қимыл жасасу қағидалары
бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 9 қыркүйектегі №668 қаулысымен
бекітілген
Қазақстан Республикасынан шығатын
тауарларға
қатысты Еуразиялық экономикалық одаққа
мүше мемлекеттің өтемақы шарасын қолдануы
алдында тергеп-тексеру жүргізілген жағдайда,
Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының
өзара іс-қимыл жасасу қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасынан шығатын
тауарларға қатысты Еуразиялық экономикалық
одаққа (бұдан əрі – ЕАЭО) мүше мемлекеттің
өтемақы шарасын қолдануы алдында тергеп-тексеру
жүргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы
мемлекеттік органдарының өзара іс-қимыл жасасу
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан
Республикасының 2004 жылғы 12 сəуірдегі Заңының
22-1-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді жəне
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің Қазақстан Республикасынан шығатын тауарларға қатысты өтемақы
шарасын қолдануы алдында тергеп-тексеру жүргізілген жағдайда Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының өзара іс-қимыл жасасу тəртібін
айқындайды.
2. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай
ұғымдар пайдаланылады:
1) кəсіпкерлік субъектілері – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес кəсіпкерлік қызметті
жүзеге асыратын жəне тіркелген азаматтар, оралмандар жəне мемлекеттік емес коммерциялық заңды
тұлғалар;
2) кəсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері –
кəсіпкерлік субъектілерінің кəсіпкерлік қызметін
үйлестіру, сондай-ақ кəсіпкерлік субъектілерінің
ортақ мүдделерін білдіру жəне қорғау мақсатында
кəсіпкерлік субъектілері құратын қауымдастықтар
(одақтар);
3) квазимемлекеттік сектор субъектілері – мемлекеттік кəсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, оның ішінде
құрылтайшысы, қатысушысы немесе акционері
мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы
холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілеріне сəйкес олармен аффилиирленген болып
табылатын еншілес, тəуелді жəне өзге де заңды
тұлғалар;
4) құзыретті орган – ЕАЭО мүше мемлекеттің
тергеп-тексеру жүргізуге жауапты мемлекеттік билік
органы;
5) мемлекеттік органдар – Қазақстан Республикасының орталық атқарушы мемлекеттік органдары, Қазақстан Республикасының Президентіне
тікелей бағынатын жəне есеп беретін Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдары;
6) өтемақы шарасы – осы шараны енгізуге өтініш
берген ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің экономика
саласына Қазақстан Республикасының ерекше
субсидиясының теріс əсер етуін бейтараптандыру
бойынша шара;
7) тергеп-тексеру – Қазақстан Республикасының
2014 жылғы 29 мамырдағы ЕАЭО туралы шартқа
№ 28 қосымша болып табылатын Өнеркəсіптік субсидияларды берудің бірыңғай қағидалары туралы
хаттама (бұдан əрі – Өнеркəсіптік субсидиялар
туралы хаттама) шарттарының бұзуын жəне (немесе) Қазақстан Республикасының субсидияларынан ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің саласына залал
келтіруді анықтау мақсатында құзыретті орган
жүзеге асыратын рəсім;
8) тергеп-тексеру материалдары – тергептексеруге байланысты қабылданатын шешімдер
туралы хабарламалар, құзыретті органның
сауалнамалары (сұрау салулары), тергеп-тексеру
нəтижелері бойынша дайындалған баяндама жəне
тергеп-тексеру шеңберінде сұратылатын жəне
(немесе) ұсынылатын басқа да ақпарат;
9) уəкiлеттi орган – сауда саясатын

қалыптастыратын жəне сауда қызметі саласында
басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестiрудi
жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.
2-тарау. Қазақстан Республикасынан
шығатын тауарларға қатысты Еуразиялық
экономикалық одаққа мүше мемлекеттің
өтемақы шарасын қолдануы алдында тергептексеру жүргізілген жағдайда,
Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының өзара
іс-қимыл жасасу тəртібі
3. Уəкілетті орган өз құзыреті шегінде қазақстандық
тауарларға қатысты құзыретті орган жүргізетін
тергеп-тексеру мəселелері бойынша мемлекеттік
органдардың қызметін үйлестіруді жүзеге асырады,
оның ішінде:
1) мемлекеттік органдарды құзыретті органның
қазақстандық тауарларға қатысты тергеп-тексеру
жүргізуді бастағаны туралы хабардар етеді;
2) құзыретті органнан тергеп-тексеру материалдарын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
тергеп-тексеру материалдарын мемлекеттік органдарға жібереді;
3) саланың жай-күйіне, субсидиялардың бар болуы туралы ақпаратқа, мемлекеттік органдардың,
кəсіпкерлік субъектілерінің, квазимемлекеттік
сектор субъектілерінің субсидиялардың бар болуы
туралы ақпаратына, олардың тергеп-тексеруге
бастамашылық еткен Қазақстан Республикасының
жəне ЕАЭО-ға мүше мемлекеттердің саласына
ықтимал əсер етуін бағалайтын Өнеркəсіптік
субсидиялар туралы хаттаманың нормаларына
сəйкестігіне жəне тергеп-тексерудің өзге де
материалдарына талдау жүргізеді;
4) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп,
қазақстандық тараптың шоғырландырылған
ұстанымын (түсініктемелерін, дəлелдерін) жəне
құзыретті органның сауалнамаларына жауаптарды
қалыптастырады;
5) Қазақстан Республикасының Сыртқы сауда саясаты жəне халықаралық экономикалық ұйымдарға
қатысу мəселелері жөніндегі ведомствоаралық
комиссиясының қарауына Қазақстан Республикасының түпкілікті ұстанымын əзірлеу үшін уəкілетті орган қалыптастырған шоғырландырылған
ұстаным бойынша мемлекеттік органдардың қағидаттық келіспеушіліктері болған жағдайда, тергептексеру материалдарын шығарады;
6) құзыретті органға ресми ұсыныстарды жəне
(немесе) сұрау салуларды сыртқы саяси қызметті
жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік орган арқылы
жібереді;
7) тергеп-тексеру мəселелері бойынша мемлекеттік органдармен консультациялар мен кеңестер
өткізеді;
8) мемлекеттік органдар өкілдерінің құзыретті
орган жүргізетін тексеру сапарына қатысуын жəне
сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын уəкілетті
мемлекеттік орган арқылы ақпаратты, оның ішінде
құпия ақпаратты құзыретті органға ұсынуды
ұйымдастырады;
9) жүргізілетін тергеп-тексеру шеңберінде консультацияларға, кездесулерге, келіссөздерге жəне
жария тыңдауларға қатысады;
10) сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын уəкілетті мемлекеттік орган арқылы жүргізілетін тергептексеру мəселелері бойынша Қазақстан Республикасының шет елдердегі мекемелерімен шет
мемлекеттердің, шет мемлекеттер одақтарының
өкілдерімен жəне халықаралық ұйымдармен өзара
іс-қимылды жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде
уəкілетті органмен өзара іс-қимылды жүзеге асыру
кезінде:
1) тергеп-тексеру жүргізу мəселелері бойынша
уəкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау мақсатында
мемлекеттік органның бірінші басшысының орынбасарынан төмен емес деңгейдегі жауапты лауазымды
тұлғаны айқындайды;
2) өз құзыреті шегінде уəкілетті органнан келіп
түскен тергеп-тексеру материалдарын, егер сұрау
салуда өзге мерзім көрсетілмесе, онда оларды алған
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарайды,
ақпараттың, қалыптастырылған ұстанымның,
сауалнамаға жауаптардың, статистикалық деректердің жəне өзге де ақпараттың, оның ішінде құпия
(таратылуы шектелген) ақпараттың жəне құзыретті
орган жүргізетін тергеп-тексеру бойынша қазақстандық ұстанымды қалыптастыру үшін қажетті өзге
де ақпараттың берілуін қамтамасыз етеді;
3) қажет болған жағдайда уəкілетті органның сұрау
салуы бойынша тергеп-тексеру мəселелері жөніндегі
тергеп-тексерулерге, тыңдауларға, консультацияларға, кеңестерге, құзыретті орган жүргізетін тексеру
сапарларына қатысады;
4) уəкілетті органның сұрау салуы бойынша
өз құзыреті шегінде тергеп-тексеруге жататын
мəселелер жөніндегі өзге де қызметті жүзеге асырады.
5. Егер осы Қағидалардың 4-тармағының 2)
тармақшасында көзделген сұратылатын ақпарат
таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жататын болса, мұндай ақпаратты мемлекеттік органдар
уəкілетті органға бірінші басшының ақпаратты құзыретті органға толық немесе ішінара беруге келісімін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен ұсынады.
6. Қазақстан Республикасының шет елдердегі
мекемелері:
1) құзыретті органдардан алынған тергеп-тексеру
материалдарын, жұмыс тəртібімен алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ресми тəртіппен 3 (үш)
жұмыс күні ішінде уəкілетті органға жəне Қазақстан
Республикасының Сыртқы істер министрлігіне
уақтылы жіберуді;
2) материалдарды уəкілетті органнан құзыретті
органға уəкілетті орган көрсеткен мерзімде уақтылы
беруді қамтамасыз етеді.
7. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер
министрлігі:

1) құзыретті органнан дипломатиялық арналар арқылы алынған тергеп-тексеру материалдарын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
уəкілетті органға жіберуді;
2) уəкілетті орган көрсеткен мерзімде уəкілетті
органның тиісті ресми ұстанымын құзыретті органның атына дипломатиялық арналар арқылы жіберуді
қамтамасыз етеді.
8. Уəкілетті орган кəсіпкерлік субъектілерінің,
кəсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мүдделерін қозғайтын
тергеп-тексеру мəселелерін көрсетілген ұйымдарға
қарау жəне сұратылған ақпаратты, оның ішінде
құпия ақпаратты (оны құзыретті органға беруге
келісімімен) ұсыну үшін уəкілетті орган көрсеткен
мерзімде жібереді.
9. Құзыретті органнан тергеп-тексеру материалдары
Қазақстан Республикасының Үкіметіне келіп түскен
жағдайда, көрсетілген материалдарды Қазақстан
Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі
оларды жүргізу салаларына сəйкес уəкілетті органға
мемлекеттік органдарға келіп түскен күннен бастап
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы
31 қаңтардағы № 168 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесінде іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықта белгіленген
мерзімде жібереді.
Уəкілетті орган осы тармақтың бірінші бөлігіне
сəйкес тергеп-тексеру материалдарын алған
кезде өз құзыреті шегінде осы Қағидалардың
3-тармағына сəйкес мемлекеттік органдармен өзара
іс-қимылды жүзеге асырады.
3-тарау. Өтемақы шарасын қолдану алдында
тергеп-тексеру жүргізілген жағдайда, уəкілетті
органның Еуразиялық экономикалық одаққа
мүше мемлекеттің құзыретті органымен өзара
іс-қимылы
10. Уəкілетті орган түпкілікті ұстанымды, сауалнамаға жауаптарды жəне құзыретті органның сұрау
салуларын қалыптастырады. Көрсетілген ақпарат,
оның ішінде құпия (таратылуы шектелген) ақпарат
құзыретті органға ЕАЭО органдарының жұмыс
тілінде дипломатиялық арналар бойынша Қазақстан
Республикасының Сыртқы істер министрлігі арқылы
заңнамада белгіленген тəртіппен беріледі.
11. Уəкілетті органның құзыретті орган сұратқан
ақпаратты беруі, егер Қазақстан Республикасы
ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше
көзделмесе, бұл ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік құпияларға
немесе өзге де қорғалатын құпияға жатқызылған
мəліметтерді қамтымаған жағдайда беріледі.
12. Егер мемлекеттік органдардан алынған
құзыретті орган сұрататын ақпарат таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жататын болса, мұндай
ақпаратты уəкілетті орган құзыретті органның атына Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен «Құпия» деген белгімен
береді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 9 қыркүйек №670
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттерге
қатысты өтемақы шарасын
қолданудың орындылығы туралы
қорытынды дайындау
мақсатында тергеп-тексеру
жүргізу қағидаларын бекіту
туралы
«Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы
12 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының
22-1-бабының 1-тармағына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттерге қатысты өтемақы шарасын қолданудың орындылығы туралы қорытынды
дайындау мақсатында тергеп-тексеру жүргізу
қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 9 қыркүйектегі №670 қаулысымен
бекітілген
Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
мемлекеттерге қатысты өтемақы шарасын
қолданудың орындылығы туралы қорытынды
дайындау мақсатында тергеп-тексеру жүргізу
қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше
мемлекеттерге қатысты өтемақы шарасын қолданудың орындылығы туралы қорытынды дайындау мақ сатында тергеп-тексеру жүргізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Сауда қызметін
реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң)
22-1-бабының 1-тармағына сəйкес əзірленді жəне
Еура зиялық экономикалық одаққа (бұдан əрі –
ЕАЭО) мүше мемлекеттерге қатысты өтемақы шарасын қолданудың орындылығы туралы қорытынды
дайындау мақсатында тергеп-тексеру жүргізу шарттары мен тəртібін айқындайды.
2. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай
негізгі ұғымдар пайдаланылады:
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1) залал – өнеркəсіптік тауарды өндіру, тасымалдау, сақтау кезінде субсидия берген ЕАЭО-ға мүше
мемлекеттің аумағынан осы тауарды əкелу салдарынан туындаған Қазақстан Республикасының экономика саласы жағдайының дəлелдемелермен расталған
нашарлауы жəне ол Қазақстан Республикасының
аумағында ұқсас тауарды өндіру жəне өткізу
көлемінің қысқаруынан, мұндай тауарды өндіру
рентабельділігінің төмендеуінен, тауар қорларына,
жұмыспен қамтуға, жалақы деңгейіне жəне осы
салаға инвестициялар деңгейіне теріс əсер етуден
байқалады;
2) мүдделі тұлғалар – ұқсас тауар өндіруші,
қатысушыларының көбі ұқсас тауар өндірушілер
болып табылатын өндірушілер бірлестігі, тергептексеру объектісі болып табылатын субсидияланатын тауар өндіруші, қатысушыларының көбі
субсидияланатын тауар өндірушілер болып табылатын осындай тауар өндірушілер бірлестігі,
ЕАЭО-ға мүше субсидиялаушы мемлекет жəне (немесе) ЕАЭО-ға мүше субсидиялаушы мемлекеттің
құзыретті органы, тұтынушылардың қоғамдық
бірлестіктері (егер тергеп-тексеру объектісі болып
табылатын субсидияланатын тауарды көбінесе
жеке тұлғалар тұтынатын болса), тергеп-тексеру
объектісі болып табылатын субсидияланатын тауарды тұтынушылар (егер олар өнім өндіру кезінде
осы тауарды пайдаланған жағдайда) жəне осындай
тұтынушылардың бірлестіктері;
3) өзіндік ерекшелікті субсидия – ЕАЭО-ға мүше
мемлекеттердің мемлекеттік қолдау шарасы, оның
өзіндік ерекшелігі 2014 жылғы 29 мамырдағы ЕАЭО
туралы шартқа (бұдан əрі – Шарт) № 28 қосымша
болып табылатын Өнеркəсіптік субсидиялар берудің
бірыңғай қағидалары туралы хаттамада баяндалған
қағидаттардың негізінде айқындалады;
4) өнеркəсіптік тауарлар – ЕАЭО Сыртқы
экономикалық қызметі тауар номенклатурасының
(бұдан əрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) 25-97-топтарында сыныпталатын тауарлар, сондай-ақ ЕАЭО СЭҚ ТН-ға
сəйкес 2905 43 000 0 жəне 2905 44 қосымша позицияларында, 3301, 3501 – 3505 позицияларында,
3809 10 жəне 3824 60 қосымша позицияларында,
4101 – 4103, 4301, 5001 00 000 0 – 5003 00 000 0,
5101 – 5103, 5201 00 – 5203 00 000 0, 5301 жəне 5302
позицияларында (2905 43 000 0 қосымша позициясы – маннит, 2905 44 қосымша позициясы – сорбит,
3301 позициясы – эфир майлары, 3501 – 3505 позициялары – альбуминоидтық заттар, түрлендірілген
крахмалдар, желімдер, 3809 10 қосымша позициясы – сыртқы қабатты өңдеуге арналған заттар,
3824 60 қосымша позициясы – сорбитол, басқа да
өнімдер, 4101 – 4103 позициялары – терілер мен
былғары шикізаты, 4301 позициясы – өңделмеген аң
терісі, 5001 00 000 0 – 5003 00 000 0 позициялары –
жібек-тазартылмаған жібек жəне жібек қалдықтары,
5101 – 5103 позициялары – жүн жəне жануарлар
қылы, 5201 00 – 5203 00 000 0 қосымша позициялары – шитті мақта, мақта қалдықтары, түтілген мақта
талшықтары, 5301 позициясы – аршылмаған зығыр,
5302 позициясы – аршылмаған кендір) сыныпталатын тауарларды қоспағанда, балық жəне балық
өнімдері (тауарлардың келтірілген сипаттамасының
толық болуы міндетті емес);
5) өтемақы шарасы – осы шараны енгізуге өтініш
берген ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің экономикасы саласына ЕАЭО-ға мүше субсидиялаушы мемлекеттің
өзіндік ерекшелікті субсидиясының теріс əсерін бейтараптандыру жөніндегі шара;
6) субсидияланатын тауар өндіруші – ЕАЭО-ға
мүше мемлекет субсидиялайтын тауарды өндіруші;
7) уəкілетті орган – сауда саясатын қалыптастыратын жəне оған басшылықты жүзеге асыратын,
сондай-ақ сауда қызметі саласында салааралық
үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы
орган;
8) ұқсас тауар – Қазақстан Республикасында
өндірілген өнеркəсіптік тауар, тауарды өндіру,
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағынан əкету немесе тасымалдау кезінде өзіндік ерекшелікті субсидия
пайдаланылған тауарға толығымен сəйкес келетін
тауар не мұндай тауар болмағанда тауарды өндіру,
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің аумағынан əкету немесе тасымалдау кезінде өзіндік ерекшелікті субсидия
пайдаланылған тауардың сипаттамасына жақын сипаттамасы бар басқа тауар.
2-тарау. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерге қатысты
өтемақы шарасын қолданудың орындылығы
туралы қорытынды дайындау мақсатында тергеп-тексеру жүргізу тəртібі мен шарттары
3. ЕАЭО мүше мемлекеттерге қатысты өтемдік
шараларды қолданудың орындылығы туралы
қорытындыны дайындау мақсатында тергептексеру жүргізудің шарты дəлелдемелер мен
мəліметтердің жеткіліктілігі мен шынайылығы болып табылады.
4. ЕАЭО мүше мемлекеттерге қатысты өтемақы шарасын қолданудың орындылығы туралы қорытындыны дайындау, сондай-ақ ерекше
субсидия берген мүше мемлекеттің аумағынан
субсидияланатын тауарды əкелу немесе ЕАЭО
субсидиялаушы мүше мемлекеттің нарығынан
ұқсас тауарды ығыстыру салдарынан ұлттық
экономика саласына залалдың болуын анықтау
мақсатында тергеп-тексеруді уəкілетті орган
өтініш берушінің берген өтініші негізінде не осы
Қағидалардың 10-тармағында көрсетілген жағдайда уəкілетті органның өз бастамасы бойынша жүргізеді.
5. Өтініш берушінің осы Қағидаларға қосымшада
көрсетілген мəліметтер тізбесін қамтитын өтініші
түскен күні уəкілетті органда тіркелуге тиіс.
6. Уəкілетті орган тергеп-тексеруді бастау туралы
шешім қабылдағанға дейін аумағында қаралатын
өзіндік ерекшелікті субсидия берілетін ЕАЭО-ға
мүше мемлекеттің құзыретті органын өтініштің келіп
түскені туралы осы Қағидалардың 7-тармағында
көрсетілген мерзімде жазбаша нысанда хабардар
етеді.
(Соңы 14-бетте)
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7. Уəкілетті орган тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылдау мақсатында өтініш тіркелген
күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде осы
Қағидалардың 4-тармағына сəйкес осы өтініште
қамтылған дəлелдемелер мен мəліметтердің
жеткіліктілігін жəне анықтығын зерделейді.
Уəкілетті орган өтініш берушіден қосымша
мəліметтер алу мақсатында көрсетілген мерзімді
күнтізбелік 10 (он) күннен аспайтын мерзімге
ұзартуы мүмкін.
8. Өтінішті қарауға қабылдағаннан кейін жəне
тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылдағанға
дейін уəкілетті орган өзіндік ерекшелікті субсидия
берген ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің құзыретті органына өзіндік ерекшелікті субсидиялардың бар-жоғын,
мөлшерін жəне қолданылуын, сондай-ақ оны берудің
салдарын нақтылау жəне өзара қолайлы шешімге
қол жеткізу мақсатында консультациялар жүргізуді
ұсынады. Мұндай консультациялар тергеп-тексеру
барысында да жүргізілуі мүмкін.
9. Уəкілетті орган осы Қағидалардың 6-тармағында
көрсетілген мерзім өткенге дейін тергеп-тексеруді
бастау немесе оны жүргізуден бас тарту туралы
шешім қабылдайды.
Тергеп-тексеруді жүргізуден бас тарту туралы
шешім қабылдаған кезде уəкілетті орган мұндай
шешім қабылданған күннен бастап күнтізбелік
10 (он) күннен аспайтын мерзімде өтініш берушіні
тергеп-тексеруді жүргізуден бас тартудың себебі
туралы жазбаша нысанда хабардар етеді.
Өтініш беруші осы Қағидалардың 7-тармағында
көрсетілген мерзімде тиісті мəліметтерді бермеген, сондай-ақ уəкілетті орган осы Қағидалардың
5-тармағына сəйкес ұсынылған дəлелдемелер мен
мəліметтердің жеткіліксіз жəне жалған екендігін
анықтаған жағдайда тергеп-тексеру жүргізуден бас
тарту туралы шешім қабылданады.
Тергеп-тексеруді бастау туралы шешім қабылдаған
кезде уəкілетті орган өтініш берушіні, өзіндік
ерекшелікті субсидия берген ЕАЭО-ға мүше
мемлекеттің құзыретті органын, сондай-ақ өзіне
белгілі басқа да мүдделі тұлғаларды қабылданған
шешім туралы жазбаша нысанда хабардар етеді
жəне тергеп-тексеруді бастау туралы шешім
қабылданған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен
аспайтын мерзімде тергеп-тексеруді бастау туралы хабарламаны уəкілетті органның интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етеді. Тергептексеруді бастау туралы хабарлама жарияланған күн
тергеп-тексеру басталған күн болып танылады.
10. Егер уəкілетті органда Шарт ережелерін бұзу
фактісі жəне (немесе) Қазақстан Республикасының
нарығына субсидияланатын тауарды əкелу салдарынан немесе өзіндік ерекшелікті субсидия берген
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің нарығынан не ЕАЭО-ға
мүше басқа мемлекеттің нарығынан субсидияланатын тауардың ұқсас тауарды ығыстыруы салдарынан Ұлттық экономика саласына залал келуінің
дəлелдемелері болған жағдайда, уəкілетті орган
тергеп-тексеруді (оның ішінде өз бастамасы бойынша) бастау туралы шешім қабылдайды.
11. Тергеп-тексеруді бастау туралы шешім
қабылдағаннан кейін уəкілетті орган өзіне белгілі
ұқсас тауар өндірушілерге жəне тергеп-тексеру
объектісі болып табылатын субсидияланатын тауар
өндірушілерге сұрақтар тізбесін жібереді, тергептексеруді жүргізу мақсатында олар оған жауап
қайтарады.
Сұрақтар тізбесі ұқсас тауар өндірушінің немесе
субсидияланатын тауар өндірушінің өкіліне тікелей
берілген күннен бастап немесе осы тізбені поштамен
жіберген күннен бастап күнтізбелік 7 (жеті) күннен
кейін алынған болып есептеледі.
12. Сұрақтар тізбесі жолданған ұқсас тауар
өндірушілер мен тергеп-тексеру объектісі болып
табылатын субсидияланатын тауар өндірушілер
мұндай тізбені алған күннен бастап күнтізбелік 30
(отыз) күн ішінде көрсетілген сұрақтарға өздерінің
жауаптарын уəкілетті органға береді. Ұқсас тауар
өндірушілер мен тергеп-тексеру объектісі болып
табылатын субсидияланатын тауар өндірушілердің
уəжді жəне жазбаша нысанда жазылған өтініші бойынша уəкілетті орган көрсетілген мерзімді күнтізбелік
10 (он) күннен аспайтын мерзімге ұзартуы мүмкін.
13. Тергеп-тексеру барысында ұсынылған мəліметтерді тексеру немесе жүргізілетін тергеп-тексеруге байланысты қосымша мəліметтер алу мақсатында
уəкілетті орган тергеп-тексеру объектісі болып табылатын тиісті субсидияланатын тауар өндірушінің
келісімі болған жағдайда, сондай-ақ ЕАЭО-ға мүше
тиісті мемлекет үкіметінің өкілдері алдын ала хабардар етілген жəне ЕАЭО-ға мүше осы мемлекет тарапынан тергеп-тексеруді оның аумағында
жүргізуге қатысты қарсылықтар болмаған жағдайда,
өзіндік ерекшелікті субсидия берген ЕАЭО-ға мүше
мемлекеттің аумағында тергеп-тексеруді жүргізуі
мүмкін.
Тергеп-тексеру барысында ұсынылған мəліметтерді тексеру немесе жүргізілетін тергеп-тексеруге
байланысты қосымша мəліметтер алу қажет болған
жағдайда, уəкілетті орган мүдделі тұлғалармен
консультациялар жəне келіссөздер жүргізу, тергептексеру объектісі болып табылатын субсидияланатын тауардың үлгілерімен танысу жəне тергептексеру жүргізу үшін Қазақстан Республикасының
заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қажетті ісқимылдар қабылдау үшін өз өкілдерін ұқсас тауар
өндірушілер орналасқан жерге жібереді.
14. Уəкілетті орган тергеп-тексеру жүргізу барысында қаралатын субсидияны берген немесе беретін
ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің құзыретті органдарына,
сондай-ақ мүдделі тұлғаларға жүргізілетін тергептексеруге қатысы бар ақпарат беру туралы сұрау
салулар жолдай алады.
15. Мүдделі тұлғалар тергеп-тексерудің басталуы
туралы хабарламада көрсетілген күннен кешіктірмей
тергеп-тексеру жүргізу үшін қажетті мəліметтерді
(оның ішінде құпия ақпаратты) алу көздерін көрсете
отырып, ұсынады. Көрсетілген мəліметтерді
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нақтылау мақсатында уəкілетті орган мүдделі
тұлғалардан қосымша мəліметтер сұрата алады.
16. Тергеп-тексеруге қатысы бар дəлелдемелер
мен мəліметтер уəкілетті органға мемлекеттік жəне
орыс тілдерінде ұсынылады, ал шетел тілінде
жасалған құжаттардың түпнұсқалары белгіленген
тəртіппен куəландырылған мемлекеттік жəне орыс
тілдеріндегі аудармамен қоса берілуге тиіс.
17. Құпия ақпаратты қорғау қажеттілігін ескере
отырып, уəкілетті орган тергеп-тексеру барысында
мүдделі тұлғаларға олардың жазбаша нысандағы
өтініші бойынша тергеп-тексеруге қатысы бар
дəлелдемелер ретінде кез келген мүдделі тұлға
жазбаша нысанда ұсынған мəліметтермен танысуға
мүмкіндік береді (құпия емес ақпарат). Уəкілетті орган тергеп-тексеруге қатысушыларға тергеп-тексеруге қатысы бар жəне тергеп-тексеру барысында
өздері пайдаланатын, бірақ құпия болып табылмайтын өзге де ақпаратпен танысуға мүмкіндік береді.
18. Жазбаша хабарламаларды, ақпарат беру
туралы сұрау салуларды, қосымша мəліметтерге
сұрау салуларды, тергеп-тексеруге қатысы бар
дəлелдемелер ретінде жазбаша нысанда ұсынылған
мəліметтерді жəне осы Қағидалардың 9, 14, 15
жəне 17-тармақтарында көрсетілген тергеп-тексеруге қатысы бар өзге де ақпаратты уəкілетті орган
мүдделі тұлғаларға сыртқы саяси қызметті жүзеге
асыратын мемлекеттік орган арқылы жібереді.
19. Тергеп-тексеру жүргізу мерзімі тергеп-тексеру
басталған күннен бастап 6 айдан аспайды.
Уəкілетті орган өтемақы шарасын қолданудың
орындылығы туралы қорытындыны Қазақстан
Республикасының сыртқы сауда саясаты жəне
халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу
мəселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның
(бұдан əрі – ВАК) қарауына жіберген күні тергеп-тексеру аяқталған болып есептеледі.
20. Мүдделі тұлғалар тергеп-тексеру барысында
дербес немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тиісінше ресімделген өкілеттіктері
бар өздерінің өкілдері арқылы əрекет етеді.
Егер мүдделі тұлға тергеп-тексеру барысында
уəкілетті өкіл арқылы əрекет еткен жағдайда, уəкілетті орган тергеп-тексеру нысанасы туралы барлық
мəліметтерді мүдделі тұлғаға осы өкіл арқылы ғана
жеткізеді.
21. Мүдделі тұлға ақпараттың ашылуы бəсекелестік
жағдайларында үшінші тұлғаға басымдық беретінін
не мұндай ақпаратты ұсынған тұлға үшін немесе мұндай ақпарат алынған тұлға үшін қолайсыз
салдарға əкелетінін куəландыратын негіздемелерді
ұсынған кезде осы тұлғаның уəкілетті органға
ұсынатын ақпараты құпия ақпарат ретінде қаралады.
Құпия ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оны
ұсынған мүдделі тұлғаның рұқсатынсыз жарияланбайды.
Барлық мүдделі тұлғаларға ұсынылған құпия
ақпараттың мəнін түсіну үшін жеткілікті мəліметтер
беру мақсатында уəкілетті орган құпия ақпаратты
ұсынушы мүдделі тұлғадан оның құпия емес нұсқасын ұсынуды талап ете алады.
Егер осы талапқа жауап ретінде мүдделі тұлға
құпия ақпарат осындай түрде ұсынылуы мүмкін
емес деп мəлімдеген жағдайда, бұл тұлға тиісті
негіздемелерді ұсынады.
Егер уəкілетті орган мүдделі тұлға ұсынған негіздемелер ұсынылған ақпаратты құпия ақпаратқа
жатқызуға мүмкіндік бермейді деп белгілесе не құпия
ақпараттың құпия емес нұсқасын ұсынбаған мүдделі
тұлға тиісті негіздемені де ұсынбаса немесе мұндай
негіздеме болып табылмайтын мəліметтерді ұсынса,
уəкілетті орган бұл ақпаратты ескермеуі мүмкін.
22. Уəкілетті орган құпия ақпаратты жариялағаны
үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жауаптылықта болады.

5. Ұқсас тауарды ұлттық өндірушілер туралы
мəліметтер;
6. Өтініш беру алдында 3 (үш) күнтізбелік жылдағы
Қазақстан Республикасының аумағына субсидияланатын тауарды əкелу көлемінің өзгеруі туралы
мəліметтер;
7. Қазақстан Республикасының аумағынан
ұқсас тауарды басқа ЕАЭО мүше мемлекеттердің
аумағына əкету көлемінің өзгеруі туралы мəліметтер;
8. Субсидияланатын тауарды əкелудің не
субсидиялаушы ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің
нарығынан ұқсас тауарды ығыстыру салдарынан Қазақстан Республикасының экономика саласына келтірілетін залалдың бар екендігінің
дəлелдемелері. Субсидияланатын тауарды əкелу
салдарынан Қазақстан Республикасының экономика саласына материалдық залал болуының субсидияланатын тауарды əкелу немесе ұқсас тауарларды субсидиялайтын ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің
нарығының ығыстыру салдарынан оны келтіру
қатерлерінің болу дəлелдемелері ұлттық экономика саласының экономикалық ахуалын сипаттайтын
жəне сандық көрсеткіштерде (оның ішінде тауар
өндіру көлемі жəне оны сату көлемі, ЕАЭО-ға мүше
мемлекет нарығындағы тауар үлесі, тауар өндірудің
өзіндік құны, тауардың бағасы, өндіріс қуаттарының
жүктемесі, еңбек өнімділігі, пайда көлемдері, өндіріс
пен тауарлар сату рентабельділігі туралы, Қазақстан
Республикасының ұлттық экономика саласына инвестициялар көлемі туралы деректер) көрсетілуі
мүмкін объективті факторларға негізделеді;
9. Өтініш беру алдындағы 3 (үш) күнтізбелік
жылдағы ЕАЭО-тың бірыңғай кедендік аумағына
ұқсас тауар импорты көлемінің (сандық жəне құндық
мəнде) өзгеруі туралы мəліметтер;
10. Өтініш беру алдындағы 3 (үш) күнтізбелік
жылдағы ЕАЭО-ның кедендік аумағынан ұқсас тауар экспорты көлемінің (сандық жəне құндық мəнде)
өзгеруі туралы мəліметтер;
11. Талданатын кезеңде Қазақстан Республикасының экономика саласына əсер етуі мүмкін басқа
да факторларды талдау.

3-тарау. ЕАЭО-ға мүше мемлекеттерге қатысты
өтемақы шарасын қолданудың орындылығы
туралы қорытындыны ресімдеу
23. Жүргізілген тергеп-тексеру қорытындылары
бойынша уəкілетті орган осы Қағидалардың
19-тармағында көзделген мерзімдерде өтемақы шарасын қолданудың орындылығы туралы қорытынды
дайындайды жəне оны ВАК-тың қарауына жібереді.
ВАК өтемақы шарасын енгізу туралы қорытындыны
мақұлдаған жағдайда, уəкілетті орган Қазақстан
Республикасы Үкіметіне Шарт нормаларын бұзуына
жəне/немесе ұлттық экономика саласына залал
келтіруіне байланысты Қазақстан Республикасы
саласының материалдық залалын бейтараптандыру
мақсатында өтемақы шарасын қолдану қажеттілігі
туралы ЕАЭО-ға мүше субсидиялаушы мемлекет үкіметінің басшысына тиісті өтініштің жобасын
енгізеді.
24. Өтемақы шарасын қолданудың орындылығы
туралы ВАК-тың теріс қорытындысы болған
жағдайда уəкілетті орган ВАК отырысының хаттамасы уəкілетті органда тіркелген сəттен бастап 10
(он) жұмыс күні ішінде өтініш берушіге негізделген
бас тартуды жібереді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 10 қыркүйектегі №672 қаулысымен
бекітілген

Сыртқы сауда қызметін реттеудің кедендіктарифтік, тарифтік емес, сауда жəне өтемақы
шараларын қолдану, өзгерту немесе олардың
күшін жою туралы ұсыныстарды қарау
қағидаларына қосымша
Өтініш беруші немесе мемлекеттік органдар
ұсынатын өтемдік шараларын қолдану туралы
мəліметтер тізбесі
1. Өтініш беруші туралы ақпарат (мекенжайы,
телефоны, факс, E-mail, тіркелген жері, басшының
тегі, аты, жөні (ол бар болса)
2. Тауардың сипаттамасы (Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметінің
тауар номенклатурасының коды);
3. Ерекше субсидияның болуы, сипаты мен көлемі
туралы мəліметтер;
4. Субсидияланатын тауар өндірушілер туралы
мəліметтер;

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 10 қыркүйек №672
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Тауарларды таңбалау мен
олардың қадағалануының
бірыңғай операторын айқындау
қағидаларын және тауарларды
таңбалау мен олардың
қадағалануының ақпараттық
жүйесіне қойылатын талаптарды
бекіту туралы
«Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы
12 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының
6-бабының 11-2) тармақшасына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған:
1) Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторын айқындау қағидалары;
2) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар
бекітілсін.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен
бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының бірыңғай операторын
айқындау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының бірыңғай операторын айқындау
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сəуірдегі
Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 112) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне конкурстың
қорытындысы бойынша тауарларды таңбалау мен
олардың қадағалануының бірыңғай операторын
(бұдан əрі – бірыңғай оператор) айқындау тəртібін
белгілейді.
2. Пайдаланылатын ұғымдар мен терминдер:
1) деректерді беру желісі – деректерді беру арналарымен жəне коммутациялық құрылғылармен (желі
тораптарымен) байланысты шеткі құрылғылардан
(терминалдардан) тұратын жəне барлық шеткі
құрылғылар арасында ақпараттық хабарламалармен алмасуға арналған жүйе;
2) деректерді өңдеу орталығы – желілік жəне
есептеуіш жабдықтарының, мамандандырылған
бағдарламалық қамтылымның, үздіксіз қоректендіру
жүйелерінің, климаттық бақылаудың, қауіпсіздіктің
жəне басқа да тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерінің
кешені;
3) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесі – ақпараттық ықпал ету
арқылы белгілі бір технологиялық іс-əрекеттерді іске
асыратын жəне нақты функционалдық міндеттерді
шешуге арналған, тауарларды сəйкестендіру
құралдарымен таңбалау процестерін ақпараттық
қамтамасыз ету жəне айналым процесінде одан
əрі қадағалануы мақсатында əзірленген ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың,
қызмет көрсететін персоналдың жəне техникалық
құжаттаманың ұйымдастырушылық ретке келтірілген
жиынтығы;

4) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесін пайдаланушыларға
қызмет көрсетуге арналған байланыс орталығы –
тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесін пайдаланушыларды тəулік бойы
қолдау қызметі;
5) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы
саласындағы салалық уəкілетті мемлекеттік органдар – өздері реттейтін салаларда тауарларды
таңбалау мен олардың қадағалануын жүргізуді
жүзеге асыратын мемлекеттік органдар;
6) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы
саласындағы үйлестіруші орган (бұдан əрі – үйлестіруші орган) – тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының мəселелері бойынша басшылықты
жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын
орталық атқарушы орган.
2-тарау.
Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының бірыңғай операторын
айқындау бойынша конкурсты өткізу тəртібі
1-параграф. Бірыңғай операторды айқындау
бойынша конкурсты ұйымдастыру тəртібі
3. Конкурс Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес құрылған, конкурсқа қатысуға ниет
білдірген жəне осы Қағидаларға 1-қосымшада
көзделген талаптарға жəне конкурстық құжаттаманың
талаптарына сəйкес келетін заңды тұлғалар арасында өткізіледі.
4. Конкурсты ұйымдастырушы үйлестіруші орган болып табылады, ол конкурстық комиссияның,
сарапшылық топтың құрамын, конкурстық құжаттаманы, тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінің тестілеу жоспарын, конкурсты өткізу мерзімін жəне конкурсты
өткізу туралы хабарландыруды бұқаралық ақпарат
құралдарында орналастыру мерзімін бекітеді.
Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесін тестілеу жоспары
конкурсқа қатысушының тауарларды таңбалау мен
олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінің
жұмыс істеу сапасы мен дайындық дəрежесін тексеру үшін басшылық болып табылады, оны үйлестіруші
орган ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органмен келісу бойынша бірыңғай операторды айқындау
жөнінде конкурсты өткізу туралы хабарландыру
жарияланған күнге дейін бекітеді.
5. Конкурстық комиссия (бұдан əрі – Комиссия)
орталық мемлекеттік органдар мен Қазақстан
Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасының
басшылары жəне (немесе) орынбасарларының
кемінде 9 мүшесінен қалыптастырылады.
6. Комиссия құрамына төраға, төрағаның орынбасары жəне Комиссия мүшелері кіреді. Комиссияның
төрағасы болмаған жағдайда, төрағаның функциялары Комиссия төрағасының орынбасарына
жүктеледі. Комиссия хатшысы оның мүшесі болып
табылмайды жəне шешім қабылдаған кезде дауыс
беруге құқығы жоқ.
7. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесін тестілеуді өткізу бойынша сарапшылық топ (бұдан əрі – сарапшылық топ)
кемінде 3 адамнан:
1) үйлестіруші органның;
2) ақпараттандыру саласындағы уəкілетті органның;
3) «электронды үкімет» сервистік интеграторының
өкілдерінен қалыптастырылады.
8. Егер Комиссия отырысына оның мүшелерінің
жалпы санының кемінде үштен екі бөлігі қатысса,
заңды деп есептеледі.
9. Үйлестіруші орган бірыңғай операторды
айқындау бойынша конкурсты өткізу туралы хабарландыруды Қазақстан Республикасының бүкіл
аумағында таратылатын мерзімді баспа басылымдарында жəне үйлестіруші органның интернет-ресурсында бір мезгілде қазақ жəне орыс тілдерінде
конкурс өткізілетін күнге дейін 15 жұмыс күні бұрын
жариялайды. Конкурс қайта өткізілген жағдайда,
қайта конкурс өткізу күніне дейін 7 жұмыс күні бұрын
жарияланады.
10. Бірыңғай операторды айқындау бойынша конкурс үш кезеңде өткізіледі:
1) Комиссияның конкурстық өтінімдерді олардың
конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкестігі,
конкурсқа қатысушылардың бірыңғай операторға
қойылатын талаптарға сəйкестігі тұрғысынан қарауы;
2) бекітілген тестілеу жоспарына сəйкес тауарларды таңбалау мен олардың қадағануының ақпараттық
жүйесін функционалдық жəне жүктемелік тестілеу;
3) Комиссияның сарапшылық тобының хаттамасы негізінде тауарларды таңбалау мен олардың
қадағануының ақпараттық жүйесін тестілеу нəтижелері бойынша конкурсқа қатысушының ақпараттық
жүйесінің сапасы мен дайындық дəрежесін бағалау.
2-параграф.
Конкурстық өтінімдердің
мазмұны мен ұсынылуы
11. Конкурсқа қатысушылар конкурстық құжаттамаға сəйкес конкурстық өтінімді ұсынады, онда:
1) осы Қағидаларға 2-қосымшада белгіленген нысан бойынша конкурсқа қатысушы толтырған жəне
қол қойған конкурсқа қатысуға өтінім;
2) тіркелген заңды тұлға туралы электронды
анықтама;
3) бірыңғай операторға қойылатын талаптарға
сəйкестігін растайтын құжаттар;
4) сəйкестендіру құралдарымен тауарларды таңбалау жəне таңбаланған тауарлардың
қозғалысын қадағалау жүйесін іске асыру жəне оның
жұмыс істеуі жөніндегі тұжырымдамалық пайым
(презентация нысанында);
5) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінің сипаттамасы жəне
оны енгізу бойынша жоспар қамтылуға тиіс.
Конкурсқа қатысушы Комиссияның бағалауы үшін
бекітілген тестілеу жоспарына сəйкес тауарларды
(Жалғасы 15-бетте)
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таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық
жүйесін көрсетеді.
12. Конкурстық өтінім жəне қоса берілетін құжаттар
үйлестіруші органға мемлекеттік немесе орыс тілдерінде, желімделген конвертте ұсынылады. Ұсынылған құжаттардың барлық парақтары өзара тігілуі,
нөмірленуі жəне оған уəкілетті тұлға қол қоюы тиіс.
3-параграф.
Конкурстық өтінімдерді ашу,
бағалау жəне салыстыру
13. Комиссия конкурс өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген жерде, күні мен уақытта конкурсқа
келген барлық қатысушылардың уəкілетті өкілдерінің
қатысуымен Комиссия отырысында конверттерді
ашады жəне конкурстық өтінімдерді қарайды.
14. Конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу
кезінде Комиссия қатысып отырған тұлғаларға
конкурсқа қатысушылардың атауын жəне орналасқан
жерін, конкурстық өтінімді құрайтын құжаттардың
бар-жоғын хабарлайды.
15. Конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу
рəсімі бойынша Комиссия хатшысы ашу хаттамасын
жасайды, оған Комиссия төрағасы, оның орынбасары, хатшысы жəне Комиссия мүшелері қол қояды.
16. Комиссия конкурстық өтінімдерді олардың
бірыңғай операторға жəне конкурстық құжаттамаға
қойылатын талаптарға толық сəйкестігі тұрғысынан
зерделейді. Бірыңғай операторға қойылатын талаптарға жəне (немесе) конкурстық құжаттаманың
талаптарына сəйкес келмейтін конкурстық өтінімдерді Комиссия қабылдамайды жəне конкурсқа
қатысушыларға қайтаруға жатады.
4-параграф.
Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының ақпараттық жүйесінің сапасы
мен дайындық дəрежесін бағалау
17. Сарапшылық топ бірыңғай операторға қойылатын талаптарға жəне конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келетін конкурсқа қатысушылардың
тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесін тестілеу жоспарына сəйкес
функционалдық жəне жүктемелік тестілеуді жүргізеді.
18. Сарапшылық топ конкурсқа қатысушының тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесін тестілеуді өткізу нəтижелері
бойынша Комиссияның бағалауы үшін конкурсқа
қатысушының таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінің сапасы мен дайындық
дəрежесінің тестілеу хаттамасын жасайды.
Тестілеу хаттамасында конкурсқа қатысушының
тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесіне жүргізілген функционалдық
жəне жүктемелік тестілеу нəтижелерінің сипаттамасы қамтылуы тиіс.
19. Комиссия сарапшылық топтың тестілеу хаттамасының негізінде осы Қағидаларға 3-қосымшада
баяндалған тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының ақпараттық жүйесін бағалау
өлшемшарттарына сəйкес конкурсқа қатысушының
тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесінің сапасын жəне дайындық
дəрежесін бағалайды.
20. Конкурсқа қатысушының ақпараттық жүйесінің
сапасы мен дайындық дəрежесін өлшеу үшін тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесін тестілеу барысында сарапшылық
топ анықтаған қателер мен сəйкессіздіктер саны,
олардың тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының ақпараттық жүйесінің жұмыс
істеуіне əсерін жəне Қазақстан Республикасында
тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
процестерін тиімді іске асыруды қамтамасыз етуге
ықпалын ескере отырып, ескеріледі.
21. Комиссияның əрбір мүшесі конкурсқа қатысушының тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінің сапасы мен
дайындық дəрежесін бағалау кезінде балл беру
бойынша шешімді жеке шығарады.
22. Комиссия мүшелері берген барлық балдарды
қосу арқылы ең көп балл алған қатысушы немесе
қайта конкурс нəтижелері бойынша жалғыз қатысушы
деп танылған қатысушы конкурс жеңімпазы болып
танылады. Егер Комиссияның бағалау қорытындысы
бойынша конкурсқа бірнеше қатысушы бірдей
жоғары балл алған жағдайда, оған қатысып отырған
Комиссия мүшелерінің көпшілігі дауыс берген
қатысушы жеңімпаз болып танылады. Дауыстар
тең болған жағдайда Комиссия төрағасының даусы
шешуші дауыс болып табылады.
Комиссия мүшелері ерекше пікір білдірген жағдайда оны жазбаша түрде баяндайды жəне
Комиссия хаттамасына қоса береді.
5-параграф.
Конкурстың қорытындысын шығару
23. Комиссия конкурстық өтінімдері бар конверттерді
ашқан күннен бастап 20 күнтізбелік күннен аспайтын
мерзімде конкурстың қорытындысын шығарады.
24. Комиссия отырысының қорытындылары
бойынша Комиссияның хаттамасы ресімделеді,
онда конкурсқа қатысушылардың атауы, орналасқан
жері, деректемелері жəне олардың негізінде конкурс жеңімпазы айқындалған шарттар, конкурстық
өтінімдері қабылданбаған қатысушылардың атауы
мен орналасқан жері, оларды қабылдамау себептері
көрсетіле отырып, көрсетіледі.
25. Конкурстың қорытындыларын шығару туралы хаттамаға төраға, оның орынбасары жəне
Комиссияның барлық қатысып отырған мүшелері,
сондай-ақ Комиссияның хатшысы конкурстың
қорытындылары шығарылған күннен бастап екі
жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды.
26. Конкурстың нəтижелері Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында таратылатын ресми баспа басылымдарында жəне үйлестіруші органның
интернет-ресурсында бір мезгілде қазақ жəне орыс
тілдерінде конкурс қорытындыларын шығару туралы

хаттамаға қол қойылған күннен кейінгі үш жұмыс
күнінен кешіктірілмей жарияланады.
27. Егер:
1) оған екі қатысушыдан кем қатысса;
2) бірде-бір конкурстық өтінім берілмесе;
3) конкурсқа қатысушылардың барлығы бірыңғай
операторға қойылатын талаптарға жəне (немесе)
конкурстық құжаттаманың талаптарына сəйкес келмесе, Комиссия конкурсты өткізілмеді деп таниды.
28. Бір конкурсқа екі рет бір өтінім келіп түскен
жағдайда, осы Қағидаларда белгіленген талаптарға
сəйкес келетін осы жалғыз қатысушы бірыңғай оператор болып танылады.
29. Өткізілген конкурс нəтижелері бойынша
туындаған барлық дауларды Комиссия қарайды.
Комиссияның дауды қарау нəтижелері бойынша
қабылданған шешіміне Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес сот тəртібімен шағым жасалуы
мүмкін.
30. Үйлестіруші орган конкурс қорытындылары
туралы хаттаманың негізінде бірыңғай операторды
айқындау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі
қаулысының жобасын əзірлейді жəне оны Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен мемлекеттік органдар мен ұйымдарға
келісуге жібереді.
31. Бірыңғай оператор Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шешімімен айқындалады.

Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының бірыңғай операторын
айқындау қағидаларына 3-қосымша

Р/с
№

Тауарларды
таңбалаудың жəне
қадағалаудың
ақпараттық жүйесін
бағалауға
арналған өлшемшарттар

1

2
Конкурсқа қатысушының
ақпараттық жүйесінің осы
қаулыда белгіленген талаптарға
сəйкестігі тұрғысынан дайындық
дəрежесі (ақпараттық жүйені
тестілеу нəтижелері бойынша)

1

2

3

4

Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының бірыңғай операторын
айқындау қағидаларына 2-қосымша
Нысан
КОНКУРСҚА ҚАТЫСУҒА ӨТІНІМ
(заңды тұлғалар үшін)
5
(Кімге) ____________________________________
(конкурсты ұйымдастырушының атауы)
(Кімнен) ___________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі)
_________________________________ осы өтінім
(заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі)
тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторын таңдау бойынша конкурсқа қатысуға өз ниетін білдіреді жəне
конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен
шарттарға сəйкес Қазақстан Республикасында
тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы
процестерін іске асыруды жүзеге асыруға келісім
білдіреді.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі)
конкурстық құжаттамамен танысқанын жəне осы
конкурсқа қатысуға өтінімде жəне оған қоса берілетін
құжаттарда жалған мəліметтерді ұсынғаны үшін
өзіне толық жауапкершілік алатынын растайды.
Осы конкурстық өтінім мыналардан тұрады:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(конкурсқа қатысуға өтінімге қоса берілетін
құжаттар тізбесі)
Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдер бар
конверттерді ашқан күннен кейін __________күн
ішінде жарамды болады.
(жазумен)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі)
атынан жəне тапсырмасы бойынша конкурстық
өтінімге қол қоюға барлық өкілеттігі бар
_______________________________________
(лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
(Қолы, күні)

8

Электронды өзара іс-қимыл хаттамалары мен интерфейстерін
пайдалана отырып, ақпараттық
электрондық сервистер
арқылы тауарлар айналымына
қатысушылардың ақпараттық
жүйелерімен деректер алмасу

9

ЕАЭО интеграцияланған
ақпараттық жүйесі арқылы
трансшекаралық сауда шеңберінде ЕАЭО мүше
мемлекеттері арасында
өткізілетін таңбаланған тауарлар туралы мəліметтерді беруді
қамтамасыз ету

Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының
ақпараттық жүйесін бағалау өлшемдері
(тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының ақпараттық жүйесін тестілеу
нəтижелері бойынша жүргізіледі)

Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының бірыңғай операторын
айқындау қағидаларына 1-қосымша
Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының бірыңғай операторына
қойылатын талаптар
Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының бірыңғай операторының тауарларды
таңбалау мен олардың қадағалануы процестерін
қамтамасыз ететін ресурстары, оның ішінде:
1) Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында
тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесінің үздіксіз жұмыс істеуін, сондай-ақ деректердің қауіпсіздігі мен қорғалуын қамтамасыз ететін деректерді өңдеу орталығы (орталықтары), деректерді беру желілері;
2) материалдық жеткізгішке сəйкестендіру құралдарын басып беру бойынша көрсетілетін қызметтерді көрсету үшін Қазақстан Республикасының бүкіл
аумағында аудандардың əкімшілік орталықтары
деңгейіне дейін филиалдары, өкілдіктері жəне (немесе) өзге де құрылымдық бөлімшелері;
3) өз инфрақұрылымына техникалық қызмет
көрсету үшін білікті персоналы;
4) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануы
процестерін іске асыру бойынша ақпараттық жүйесі;
5) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесін пайдаланушыларға
қызмет көрсету үшін байланыс-орталығы;
6) тауар өндірушілерге – Қазақстан Республикасының шағын кəсіпкерлік субъектілеріне мүліктік
жалдау (жалға алу), лизинг жəне басқа да қаржы
құралдары шарттарымен берілетін материалдық
жеткізгішке сəйкестендіру құралдарын басуға
арналған жабдығы болуы тиіс.

15

6

7

Тауарларға таңбалау кодтарын
беру жолымен сəйкестендіру
құралдарымен таңбалауға жататын тауардың əрбір бірлігін
бірегей сəйкестендіруді
қамтамасыз ету.
Тауарларды таңбалау мен
олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесі:
- тауарға немесе тұтыну
қаптамасына немесе айналымнан шығарылмаған материалдық
жеткізгішке салынған кодты
қайта сериализациялауға;
- айналымнан шығарылған
сəйкестендіру құралдарының
қайта айналымына жол бермеуі
тиіс
Тауарды таңбалау кодын рұқсатсыз шығарудан,
көшіруден, жаппай шығарудан
жəне қолдан жасаудың басқа
да əдістерінен қорғауды
қамтамасыз ету

Бағалау
бірлігі
(балмен)
3

Ең
жоғарғы
30 балл

0 – жоқ
1 – иə

Сəйкестендіру құралдарын
0–2
автоматтандырылған есепке
балл
алуды, оның ішінде таңбалау
0–
кодтарының мəртебесін ауысəйкес
стыру арқылы қамтамасыз ету
келмейді
(өндіру, импорттау, айналымға
1 балл –
енгізу, сату, айналымнан шығару, ішінара
қайтару, бүлдіру, жоғалту кезінде сəйкес
жəне т. б.)
келеді
2–
сəйкес
келеді
Тауар қаптамасын
0–2
агрегациялаудың барлық
балл
деңгейлерінің сəйкестендіру
0–
құралдарын өзара байланысты
сəйкес
есепке алуды қамтамасыз ету
келмейді
(тұтынушылық - топтық - көліктік) 1 балл –
ішінара
сəйкес
келеді
2сəйкес
келеді
Тауарларды таңбалау саласында қоғамдық бақылауды
жүзеге асыруды жəне
анықталған бұзушылық туралы хабарлама жіберу
мүмкіндігімен мобильді
қосымша арқылы тауарға
келтірілген сəйкестендіру
құралының түпнұсқалығын
тексеруді қамтамасыз ету.
Тауарға түсірілген сəйкестендіру
құралының түпнұсқалығын
тексеру кезінде тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының ақпараттық
жүйесі тауар туралы ақпаратты
кем дегенде мынадай
мəліметтер жиынтығымен сипаттауы тиіс: саудалық атауы,
өндіруші, импортер, кедендік
декларацияның нөмірі мен күні,
өндіріс орны мен күні (егер
көзделген болса), сертификат
немесе сəйкестік декларациясы (егер сəйкестікті міндетті
растауға жататын болса), сынақ
сертификатының күні мен
нөмірі, тауардың құны
Тауарларды таңбалау мен
олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесінде тауарлар айналымына барлық
қатысушыларды тіркеу мен есепке алуды қамтамасыз ету

0 – жоқ
1 – иə

0 – жоқ
1 – иə

Таңбаланған тауарлардың
0–2
қадағалануын қамтамасыз
балл
ету мақсатында олар туралы
0–
мəліметтерді қамтитын тауарсəйкес
лар айналымына қатысушылар келмейді
арасында электрондық ілеспе
1 балл –
құжаттарды қалыптастыру, өңдеу ішінара
жəне алмасу
сəйкес
келеді
2–
сəйкес
келеді

0 – жоқ
1 – иə

10 Таңбаланған тауарды өткізу ту0–2
ралы мəліметтерді алу бөлігінде
балл
Қазақстан Республикасының
0–
фискалдық деректерінің
сəйкес
ақпараттық жүйелерімен интекелмейді
грациялауды қамтамасыз ету
1 балл –
ішінара
сəйкес
келеді
2–
сəйкес
келеді
11 Уəкілетті мемлекеттік органдар үшін талдамалық жəне
статистикалық ақпаратты
қалыптастыру

0 – жоқ
1 – иə

0–2
балл
0–
сəйкес
келмейді
1 балл –
ішінара
сəйкес
келеді
2–
сəйкес
келеді

0 – жоқ
1– иə

12 Осындай тауарлардың иелері
болып табылатын тауарлар айналымына қатысушылар үшін
таңбаланған тауарлар бойынша талдамалық ақпаратты
қалыптастыру

0 – жоқ
1– иə

13 Қазақстан Республикасының
аумағында аккредиттелген куəландырушы
орталықтардың электрондық
цифрлық қолтаңбасын оларды сəйкестендіру жəне аутентификациялау үшін пайдалану,
сондай-ақ тауарларды таңбалау
мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесінде құжат
айналымын қамтамасыз ету
мүмкіндігі

0 – жоқ
1– иə

14 Енгізілетін деректердің
дұрыстығын тексеру үшін
автоматтандырылған
форматтық-логикалық бақылау
тетігін іске асыру

0 – жоқ
1– иə

15 Тауарларды таңбалау мен
олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесінде
пайдаланушылық операцияларды орындауға арналған webқосымша

0 – жоқ
1– иə

16 Пайдаланушылардың интерфейс
тілін таңдау мүмкіндігін іске асыру үшін қазақ жəне орыс тілдерін
қолдауды қамтамасыз ету

0 – жоқ
1– иə

17 Кодтардың уақтылы эмиссиясын жəне кемінде 1 миллион
пайдаланушыға бір мезгілде
қызмет көрсетуді қоса алғанда,
тауарларды таңбалау мен
олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесінің үздіксіз
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

0 – жоқ
1– иə

18 Анықтамалықтарды, тізілімдер
мен жіктеуіштерді қоса алғанда,
тауарларды таңбалау жəне
олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесіне
қатысушылар пайдаланатын нормативтік-анықтамалық
ақпараттың біртұтастығын
қамтамасыз ету

0 – жоқ
1– иə

19 Жүйеде сақталатын таңбалау
кодтарының саны-кемінде 10
миллиард

0 – жоқ
1– иə

20 Қоймадағы жазбалар саны –
кемінде 40 миллиард

0 – жоқ
1– иə

21 Тəулік сайын салынатын
таңбалау кодтарының саны –
кемінде 50 миллион

0 – жоқ
1– иə

22 Таңбалау коды туралы
ақпаратты беру уақыты – 5 секундтан аспайды

0 – жоқ
1– иə

23 Сыртқы контурды
пайдаланушылардың қолдау
көрсетілетін саны (мобильді
қосымша) – кемінде 1 миллион

0 – жоқ
1– иə

24 Кассалардың қолдау көрсетілетін 0 – жоқ
саны – кемінде 1 миллион
1– иə
25 1 миллион таңбалау кодының
иесінің ауысуын өңдеу уақыты –
3 минуттан аспайды
(Соңы 16-бетте)

0 – жоқ
1– иə

RESMI

16
(Соңы. Басы 14-15-беттерде)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 10 қыркүйектегі №672 қаулысымен
бекітілген
Тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының
ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар
Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесі мынадай талаптарға
сəйкес болуы тиіс:
1. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесіне қойылатын функционалдық талаптар:
1) тауарларға таңбалау кодтарын беру арқылы
сəйкестендіру құралдарымен таңбалануға жататын
тауардың əрбір бірлігін бірегей сəйкестендіруді
қамтамасыз ету.
Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесі тауарға немесе тұтыну
қаптамасына немесе айналымнан шығарылмаған
материалдық жеткізгішке салынған кодты қайта
сериализациялауға жол бермеуі тиіс;
2) тауарды таңбалау кодын рұқсатсыз шығарудан, көшіруден, жаппай шығарудан жəне
қолдан жасаудың басқа да əдістерінен қорғауды
қамтамасыз ету;
3) сəйкестендіру құралдарын автомат тандырылған есепке алуды, оның ішінде таңбалау
кодтарының мəртебесін ауыстыру жолымен қамтамасыз ету (өндіру, импорттау, айналымға енгізу,
сату, айна лым нан шығару, қайтару, бүлдіру,
жоғалту кезінде жəне т.б.);
4) тауар қаптамасын агрегациялаудың барлық
деңгейлеріндегі сəйкестендіру құралдарының
өзара байланысты есебін қамтамасыз ету (тұтыну
- топтық - көліктік);
5) Қазақстан Республикасының салық төлеушілерінің, салық жəне кеден заңнамасының сыртқы
экономикалық қызмет қатысушыларының тиісінше
орындауын қамтамасыз ету;
6) салықтық жəне кедендік əкімшілендіруді
жүзеге асыру үшін салалық уəкілетті мемлекеттік
органдарға мəліметтердің уақтылы жəне толық
көлемде ұсынылуын қамтамасыз ету;
7) тауарларды таңбалау саласында қоғамдық
бақылауды жүзеге асыруды жəне анықталған
бұзушылық туралы хабарлама жіберу мүмкіндігімен
мобильді қосымша арқылы тауарға түсірілген
сəйкестендіру құралының түпнұсқалығын тексеруді
қамтамасыз ету.
Тауарға келтірілген сəйкестендіру құралының
түпнұсқалығын тексеру кезінде тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық
жүйесі тауар туралы ақпаратты кем дегенде
мынадай мəліметтер жиынтығымен сипаттауы
тиіс: сауда атауы, өндіруші, импортер, кедендік
декларацияның нөмірі мен күні, өндіріс күні (егер
көзделген болса);
8) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінде тауарлар айналымына барлық қатысушыларды тіркеу мен есепке
алуды қамтамасыз ету;
9) таңбаланған тауарлардың қадағалануын
қамтамасыз ету мақсатында олар туралы мəліметтерді қамтитын тауарлар айналымына қатысушылар арасында электрондық ілеспе құжаттарды
қалыптастыру, өңдеу жəне алмасу;
10) электронды өзара іс-қимыл хаттамалары мен
интерфейстерін пайдалана отырып, ақпараттық
электрондық сервистер арқылы тауарлар айналымына қатысушылардың ақпараттық жүйелерімен
деректер алмасу;
11) ЕАЭО интеграцияланған ақпараттық жүйесі
арқылы трансшекаралық сауда шеңберінде ЕАЭО
мүше мемлекеттер арасында өткізілетін таңбаланған тауарлар туралы мəліметтерді беруді
қамтамасыз ету;
12) таңбаланған тауарды өткізу туралы мəліметтерді алу бөлігінде Қазақстан Респуб ликасының фис калдық деректерінің ақпараттық
жүйелерімен интеграциялауды қамтамасыз ету;
13) уəкілетті мемлекеттік органдар үшін талдамалық жəне статистикалық ақпаратты қалыптастыру;
14) таңбаланған тауарлардың иелері болып
табылатын тауарлар айналымына қатысушылар
үшін осындай тауарлар бойынша талдамалық
ақпаратты қалыптастыру;
15) шешімдерді қабылдауды одан əрі талдау,
болжау жəне қолдау мақсатында талдамалық
жүйелер үшін жинақталған деректерді құрылымдау
жəне ұсыну мүмкіндігін қамтамасыз ету;
16) тауарларды таңбалау мен олардың
қадаға лануының ақпараттық жүйесінде оларды сəйкестендіру жəне аутентификациялау,
сондай-ақ тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының ақпараттық жүйесінде құжат
айналымын қамтамасыз ету үшін Қазақстан
Республикасының аумағында аккредиттелген
куəландырушы орталықтардың электрондық
цифрлық қолтаңбасын пайдалану мүмкіндігі іске
асырылуы тиіс;
17) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінде енгізіл ген
деректердің сапасын тексеру үшін автоматтандырылған форматтық-логикалық бақылау тетігі іске
асырылуы тиіс;
18) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінде тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының
ақпараттық жүйесінде пайдаланушылық операцияларды орындауға арналған web-қосымша іске
асырылуы тиіс;
19) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінде пайдаланушылардың интерфейс тілін таңдау мүмкіндігін
іске асыру үшін қазақ жəне орыс тілдерін қолдау
қамтамасыз етілуі тиіс;

20) тауарларды таңбалау мен олардың қадаға лануының ақпараттық жүйесінде анық тамалықтарды, тізілімдер мен сыныптауыштарды қоса алғанда, тауарларды таңбалау мен
олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінде
қатысушылар пайдаланатын нормативтіканықтамалық ақпараттың бірлігі қамтамасыз
етілуі тиіс;
21) тауарлар туралы мəліметтерді сұрату
кезінде тауарларды таңбалау мен олардың
қадағалануының ақпараттық жүйесінің жауап беру
уақыты 15 секундтан аспауы тиіс;
22) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесі кемінде 1 миллион
пайдаланушының жүйені бір мезгілде пайдалануын қамтамасыз етуі тиіс;
23) тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесі күнін, уақытын, пайдаланушы компьютерінің IP-мекенжайын көрсете
отырып, ақпараттық жүйені пайдаланушылардың
əрекеттерін тіркеуді қадағалау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
2. Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінің мемлекеттік
ақпараттық ресурстармен интеграциялық өзара
іс-қимылына қойылатын талаптар.
Тауарларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінде мемлекеттік
ақпараттық ресурстармен, оның ішінде сыртқы
ақпараттық жүйелерден мəліметтерді бастапқы
қабылдау жəне мезгіл-мезгіл өзектендіру
бөлігінде «Электрондық үкімет» шлюзі арқылы
интеграциялық өзара іс-қимыл іске асырылуы тиіс:
жеке кəсіпкерлер тізілімі;
ұлттық куəландырушы орталық.
Тауар ларды таңбалау мен олардың қадағалануының ақпараттық жүйесінде уəкілетті мемлекеттік органдардың мемлекеттік ақпараттық ресурстарымен, оның ішінде «Электрондық үкімет»
шлюзі арқылы, ал таңбаланған тауарлар туралы
ақпаратты беру жəне/немесе алу бөлігінде:
салықтық жəне кедендік əкімшілендіру мақсатында таңбаланған тауарлар туралы мəліметтер
алу үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерімен;
жекелеген тауар топтары бойынша салалық уəкілетті органдардың таңбалау мен олардың қадағалануы ақпараттық жүйелерімен (қажет болған
жағдайда) интеграциялық өзара іс-қимыл іске
асырылуы тиіс.
3. Қауіпсіздікке жəне деректерді қорғауға қойылатын талаптар «Ақпараттық-коммуникациялық
тех нологиялар жəне ақпараттық қауіпсіздікті
қамта масыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 832
қаулысына сəйкес айқындалады.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 10 қыркүйек
№678
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің кейбір шешімдеріне
өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1) «Тұрғын үй көмегін көрсету ережесін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009
жылғы 30 желтоқсандағы № 2314 қаулысында
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж.,
№ 5, 60-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген Тұрғын үй
көмегін көрсету ережесінде:
1-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) шекті жол берілетін шығыстар үлесі –
телекоммуникация желісіне қосылған телефон
үшін абоненттік төлемақының, жеке тұрғын үй
қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын
үйді пайдаланғаны үшін жалға алу ақысының
ұлғаюы бөлігінде отбасының (азаматтың) бір
айда кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін
күтіп-ұстауға, коммуналдық қызметтер мен
бай ланыс қызметтерін тұтынуға жұмсалған
шығыстарының шекті жол берілетін деңгейінің
отбасының (азаматтың) жиынтық кірісіне пайызбен
қатынасы;»;
5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстауға жұмсалатын шығыстар – кондоминиум
объек тісінің ортақ мүлкін пайдалануға жəне
жөндеуге, жер учаскесін күтіп-ұстауға, коммуналдық
қызметтерді тұтынуды есептеудің үйге ортақ
құралдарын сатып алуға, орнатуға, пайдалануға
жəне тексеруге, кондоминиум объектісінің ортақ
мүлкін күтіп-ұстауға тұтынылған коммуналдық
қызметтерді төлеуге жұмсалатын, жалпы жиналыстың шешімімен белгіленген ай сайынғы
жарналар түріндегі үй-жайлардың (пəтерлердің)
меншік иелері шығыстарының міндетті сомасы,
сондай-ақ болашақта кондоминиум объектісінің
ортақ мүлкін немесе оның жекелеген түрлерін
күрделі жөндеуге жинақталатын ақша;»;
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи
монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі
қызметтерді жəне квазимемлекеттік сектор
субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір терезе»
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қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді,
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне
қосуға арналған техникалық шарттарды беру
жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор
субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер
қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға
олардың нəтижелерін беру жөніндегі жұмысты
ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда
мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету
үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі
бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік
тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға.»;
2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Тұрғын үй көмегi жергiлiктi бюджет қаражаты
есебiнен осы елдi мекенде тұрақты тұратын аз
қамтылған отбасыларға (азаматтарға):
1) жекешелендірілген тұрғын үй-жайларда
(пəтерлерде) тұратын немесе мемлекеттік тұрғын
үй қорындағы тұрғын үй-жайларды (пəтерлерді)
жалдаушылар (қосымша жалдаушылар)
болып табылатын отбасыларға (азаматтарға)
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстауға жұмсалатын шығыстарға;
2) тұрғын үйдің меншік иелері немесе жалдаушылары (қосымша жалдаушылар) болып табылатын отбасыларға (азаматтарға) коммуналдық
қызметтерді жəне телекоммуникация желісіне
қосылған телефонға абоненттік төлемақының өсуі
бөлігінде байланыс қызметтерін тұтынуына;
3) жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй
қорынан жалға алған тұрғын үй-жайды пайдаланғаны үшін жалға алу төлемақысын төлеуге
беріледі.
Аз қамтылған отбасылардың (азаматтардың)
тұрғын үй көмегiн есептеуге қабылданатын
шығыстары жоғарыда көрсетiлген бағыттардың
əрқайсысы бойынша шығыстардың сомасы
ретiнде айқындалады.
Тұрғын үй көмегi телекоммуникация желiсiне
қосылған телефон үшiн абоненттiк төлемақының,
жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы
орган жалдаған тұрғын үй-жайды пайдаланғаны
үшiн жалға алу ақысының ұлғаюы бөлiгiнде
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтiпұстауға, коммуналдық қызметтер мен байланыс қызметтерiн тұтынуға арналған шығыстарға
нормалар шегiнде ақы төлеу сомасы мен
отбасының (азаматтардың) осы мақсаттарға
жұмсаған шығыстарының жергiлiктi өкiлдi органдар белгiлеген шектi жол берiлетiн деңгейiнiң
арасындағы айырма ретiнде айқындалады.
3. Тұрғын үй көмегі аталған жерлерде тұрақты
тұратын адамдарға кондоминиум объектісінің
ортақ мүлкін күтіп-ұстауға арналған шығыстар
сметасына сəйкес жеткiзушiлер ұсынған
кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстауға арналған ком муналдық қызметтер
көрсету ақысын төлеу шоттары мен ай сайынғы
жарналардың шоттары бойынша бюджет қаражаты
есебінен көрсетіледі. Республикалық маңызы
бар қалалардың, астананың, аудандардың,
облыстық маңызы бар қалалардың жергiлiктi өкiлдi
органдары тұрғын үй көмегiн көрсетудiң мөлшерiн
жəне тəртiбiн айқындайды.»;
4-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«9) кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіпұстауға арналған ай сайынғы жарналар туралы
шоттар;».
2) «Отставкадағы судьяға өмір бойғы ай сайынғы
қамтылым төлеу қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы
28 қаңтардағы № 961 қаулысында (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 59-60-61,
480-құжат):
көрсетілген қаулымен бекітілген Отставкадағы
судьяға өмір бойғы ай сайынғы қамтылым төлеу
қағидаларында:
1-тармақтың 3) жəне 4) тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының, жергілікті жəне басқа соттардың қызметін ұйымдық жəне материалдық-техникалық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын
уəкі летті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган)
– Қаза қстан Республикасы Жоғарғы Сотының
жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз
ету департаменті (Қазақстан Республикасы
Жоғар ғы Сотының аппараты) жəне оның облыстардағы, Нұр-Сұлтан, Алматы жəне Шымкент
қалаларындағы аумақтық бөлімшелері;
4) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі
қызметтерді жəне квазимемлекеттік сектор
субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір терезе»
қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді,
табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне
қосуға арналған техникалық шарттарды беру
жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор
субъектілерінің қызметтерін көрсетуге өтініштер
қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға
олардың нəтижелерін беру жөніндегі жұмысты
ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық нысанда
мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету
үшін Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі
бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік
тіркеуді жүзеге асыратын заңды тұлға.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 10 қыркүйек №679
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
Үшінші тараптың Қазақстан
Республикасынан шығатын
тауарларға қатысты сауда
шараларын қолдануы алдында
тергеп-тексеру жүргізілген
жағдайда, Қазақстан
Республикасы мемлекеттік
органдарының өзара іс-қимыл
жасау қағидаларын бекіту және
«Мәліметтерді таратылуы
шектелген қызметтік ақпаратқа
жатқызу және онымен жұмыс
істеу қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2015 жылғы
31 желтоқсандағы №1196
қаулысына өзгерістер мен
толықтыру енгізу туралы
«Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы
12 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының
22-бабының 2-тармағына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қоса беріліп отырған Үшінші тараптың Қазақстан Республикасынан шығатын тауарларға
қатысты сауда шараларын қолдануы алдында
тергеп-тексеру жүргізілген жағдайда, Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдарының
өзара іс-қимыл жасау қағидалары бекітілсін.
2. «Мəліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу жəне онымен жұмыс
істеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1196 қаулысына мынадай өзгерістер
мен толықтыру енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Мəліметтерді
таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа
жатқызу жəне онымен жұмыс істеу қағидаларында:
10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Үшінші тараптың құзыретті органына
таратылуы шектелген, «Құпия» деген белгісі бар
жəне оған қатысты «ҚБПҮ» деген белгісі алынған қызметтік ақпаратты осы Қағидалардың
46-тармағына сəйкес мемлекеттік орган басшысының рұқсатымен жəне осы Қағидалардың 26
жəне 26-1-тармақтарында көзделген талаптарды
сақтай отырып жіберу жағдайларын қоспағанда,
таратылуы шектелген қызметтік ақпаратты ашық
байланыс түрлерінің техникалық арналары (жалпы
пайдаланылатын телефон жəне факсимильді
байланыс, радиобайланыс, спутниктік жəне ұялы
(жылжымалы (мобильді) байланыс, интернет
желісі) бойынша беруге жол берілмейді.»;
26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. «ҚБПҮ» деген белгісі бар құжаттар мен
басылымдарды əрбір жекелеген жағдайда осы
мемлекеттік орган басшысының жазбаша рұқсаты
бойынша ғана шетелдік заңды (жеке) тұлғаларға
жəне олардың өкілдеріне беруге жол беріледі.
Мұндай құжаттар алдын ала мемлекеттік орган
құратын орталық сараптама комиссиясының
отырысында қаралады, ол оны берудің орындылығы немесе егер беру сəтіне дейін ондағы мəліметтер өзінің бастапқы мəнін жоғалтқан болса,
«ҚБПҮ» деген белгіні алу мүмкіндігі туралы
қорытынды шығарады.
Егер «ҚБПҮ» деген белгісі бар құжаттар мен
басылымдарда басқа мемлекеттік органдардың
құзыретіне қатысты мəліметтер болса, оларды
шетелге беру тек осы мемлекеттік органдар басшыларының келісімімен ғана жүзеге асырылады.
«ҚБПҮ» деген белгісі бар басылымдарды
кітап алмасу тəртібінде шетелге жіберуге жол
берілмейді.»;
мынадай мазмұндағы 26-1 тармақпен толықтырылсын:
«26-1. Сыртқы сауда жəне сауда қызметі
саласындағы уəкілетті органның не Еуразиялық
экономикалық комиссияның тергеп-тексеруді
жүргізуге жауапты ретінде айқындаған органының,
не үшінші тараптың, не Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттің құзыретті органының
сұрау салулары бойынша мемлекеттік органдар өз
құзыреті шегінде сыртқы сауда жəне сауда қызметі
саласындағы уəкілетті орган арқылы Еуразиялық
экономикалық комиссияның тергеп-тексеруді
жүргізуге жауапты ретінде айқындаған органына,
үшінші тараптың жəне Еуразиялық экономикалық
одаққа мүше мемлекеттің құзыретті органдарына
тергеп-тексеруді жүргізу мен сауда жəне өтемақы
шараларын қолдану мақсаттары үшін қажетті,
таратылуы шектеулі қызметтік ақпаратты қамтитын,
«ҚБПҮ» деген белгісі бар мəліметтерді заңнамада
белгіленген тəртіппен жəне мерзімдерде ұсынады.
Көрсетілген ақпаратты сыртқы сауда жəне сауда
қызметі саласындағы уəкілетті органға «ҚБПҮ»
деген белгісі бар құжаттарды кейіннен қайта
жіберу үшін жіберген кезде мемлекеттік органдар
өзінің ілеспе хатында жіберілетін мəліметтерді
Еуразиялық экономикалық комиссияға, үшінші
тараптың немесе ЕАЭО-ға мүше мемлекеттің
құзыретті органдарына беруге басшының рұқсатының нөмірі мен күнін көрсетеді.»;
37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Мыналарға:
1) таратылуы шектелген құжаттар мен басылымдардағы мəліметтерді халықаралық (жаһандық)
деректер беру желілерінде, интернет желісінде
орналастыруға;
(Соңы 17-бетте)
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2) оларды жария сөз сөйлеуде немесе ашық
баспасөзде, радио мен телевизия бағдарламаларында жариялауға;
3) «ҚБПҮ» деген белгісі бар құжаттар мен басылымдарды ашық көрмелерде экспонат ретінде
көрсетуге, оларды стендтерде, витриналарда немесе көпшілік көретін басқа орындарда көрсетуге
жол берілмейді.
Таратылуы шектелген, «Құпия» деген белгісі бар жəне оған қатысты «ҚБПҮ» деген белгісі алынған қызметтік ақпаратты осы Қағидалар дың 46-тармағына сəйкес мемлекеттік
орган басшысының рұқсатымен жəне осы
Қағидалардың 26 жəне 26-1-тармақтарында
көзделген талаптарды сақтай отырып, үшінші
тараптың құзыретті органына жіберу жағдайлары
қосылмайды.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 10 қыркүйектегі №679
қаулысымен бекітілген
Үшінші тараптың
Қазақстан Республикасынан шығатын
тауарларға қатысты сауда шараларын
қолдануы алдында тергеп-тексеру
жүргізілген жағдайда, Қазақстан
Республикасы мемлекеттік органдарының
өзара іс-қимыл жасау қағидалары
1-тарау.
Жалпы ережелер
1. Осы Үшінші тараптың Қазақстан Республикасынан шығатын тауарларға қатысты сауда
шараларын қолдануы алдында тергеп-тексеру
жүргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасы
мемлекеттік органдарының өзара іс-қимыл
жасау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар)
«Сауда қызметін реттеу туралы» 2004 жылғы
12 сəуір дегі Қазақстан Республикасы Заңының
22-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді жəне
үшінші тараптың Қазақстан Республикасынан
шығатын тауарларға қатысты сауда шараларын
қолдануы алдында тергеп-тексеру жүргізілген
жағдайда, Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының өзара іс-қимыл жасау тəртібін
айқындайды.
2. Осы Қағидалардың мақсаты үшін мынадай
ұғымдар пайдаланылады:
1) кəсіпкерлік субъектілері – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тіркелген жəне
кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар,
оралмандар жəне мемлекеттік емес коммерциялық
заңды тұлғалар;
2) кəсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктері –
кəсіпкерлік субъектілері өздерінің кəсіпкерлік
қызметін үйлестіру, сондай-ақ кəсіпкерлік субъектілерінің ортақ мүдделерін білдіру жəне қорғау
мақсатында құратын қауымдастықтар (одақтар);
3) квазимемлекеттік сектор субъектілері
– мемлекеттік кəсіпорындар, жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар,
оның ішінде құрылтайшысы, қатысушысы немесе
акционері мемлекет болып табылатын ұлттық
басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер,
ұлттық компаниялар, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілеріне сəйкес
олармен үлестес болып табылатын еншілес,
тəуелді жəне өзге де заңды тұлғалар;
4) мемлекеттік органдар – Қазақстан Республикасының орталық атқарушы мемлекеттік органдары, Қазақстан Республикасының Президентіне
тікелей бағынатын жəне есеп беретін Қазақстан
Республикасының мемлекеттік органдары;
5) сауда шарасы – арнайы қорғау, демпингке
қарсы, өтемақы шарасы;
6) тергеп-тексеру – Қазақстан Республикасынан
шығатын тауарларға қатысты сауда шараларын
енгізу алдында тергеп-тексеру жүргізетін үшінші
тараптың құзыретті органы жүзеге асыратын рəсім;
7) тергеп-тексеру материалдары – тергептексеру шеңберінде қабылданатын шешімдер
туралы хабарламалар, үшінші тараптың құзыретті
органының сауалнамасы (сұрау салулары),
тергеп-тексеру нəтижелері бойынша дайындалған
баяндама жəне тергеп-тексеру шеңберінде
сұратылатын жəне (немесе) ұсынылатын басқа
да ақпарат;
8) уəкілетті орган – сауда қызметі саласында
сауда саясатын қалыптастыратын жəне басшылықты, сондай-ақ салааралық үйлестiрудi жүзеге
асыратын орталық атқарушы орган;
9) үшінші тараптың құзыретті органы – Қазақстан
Республикасынан шығатын тауарларға қатысты
сауда шараларын енгізу алдында тергеп-тексеруді
жүргізетін шет мемлекеттің, шет мемлекеттер
одағының мемлекеттік органы.
2-тарау.
Үшінші тараптың Қазақстан Республикасынан
шығатын тауарларға қатысты сауда
шараларын қолдануы алдында тергеп-тексеру
жүргізген жағдайда, Қазақстан Республикасы
мемлекеттік органдарының өзара іс-қимыл
тəртібі
3. Уəкілетті орган өз құзыреті шегінде Қазақстан
Республикасынан шығатын тауарларға қатысты
үшінші тараптың құзыретті органы жүргізетін
тергеп-тексеру мəселелері бойынша мемлекеттік
органдардың қызметін үйлестіруді жүзеге асырады,
оның ішінде:

1) мемлекеттік органдарды үшінші тарап тың
құзыретті органдарының Қазақстан Рес публикасынан шығатын тауарларға қатысты тергептексеруді жүргізуді бастағаны туралы хабардар
етеді;
2) үшінші тараптың құзыретті органынан тергептексеру материалдарын алған күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде тергеп-тексеру материалдарын
мемлекеттік органдарға жібереді;
3) шараларды енгізудің Қазақстан Республикасы
экономикасының (отандық өндірістің) жай-күйіне
ықтимал əсеріне талдау жүргізеді;
4) мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп,
Қазақстан тарапының түпкілікті шоғырландырылған
ұстанымын (түсініктемелерін, дəлелдерін) жəне
үшінші тараптың құзыретті органдарының сауалнамасына жауаптарды қалыптастырады;
5) Қазақстан Республикасының түпкілікті
ұста нымын тұжырымдау үшін уəкілетті орган
қалып тастырған шоғырландырылған ұстаным
бойынша мемлекеттік органдардың қағидаттық
келіспеушіліктері болған жағдайда тергеп-тексеру
мате риалдарын Қазақстан Республикасының
Сыртқы сауда саясаты жəне халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу мəселелері жөніндегі
ведом ствоаралық комиссиясының қарауына
шығарады;
6) үшінші тараптың құзыретті органына Қазақстан
Республикасы Сыртқы істер министрлігі арқылы
ресми ұсыныстар мен (немесе) сұрау салулар
жібереді;
7) тергеп-тексеру мəселелері бойынша мемлекеттік органдармен консультациялар мен кеңестер
өткізеді;
8) үшінші тараптың құзыретті органы жүргізетін
тексеру сапарында мемлекеттік органдар
өкілдерінің қатысуын жəне үшінші тараптың
құзыретті органына ақпаратты, оның ішінде құпия
ақпаратты ұсынуды ұйымдастырады;
9) жүргізілетін тергеп-тексеру шеңберінде
консультацияларға, кездесулерге, келіссөздерге
жəне жария тыңдауларға қатысады;
10) жүргізілетін тергеп-тексеру мəселелері
бойынша Қазақстан Республикасының шет
елдердегі мекемелерімен, шет мемлекеттердің
өкілдерімен, шет мемлекеттер одақтарымен жəне
халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимылды
жүзеге асырады.
4. Мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде
уəкілетті органмен өзара іс-қимылды жүзеге асыру кезінде:
1) тергеп-тексеру жүргізу мəселелері бойынша
уəкілетті органмен өзара іс-қимыл жасау
мақсатында мемлекеттік орган басшысының
орынбасарынан төмен емес деңгейдегі жауапты
лауазымды тұлғаны айқындайды;
2) өз құзыреті шегінде уəкілетті органнан келіп
түскен тергеп-тексеру материалдарын қарайды,
егер сұрау салуда өзге мерзім көрсетілмесе,
оларды алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні
ішінде ақпаратты, қалыптастырылған ұстанымды,
сауалнамаға жауаптарды, статистикалық
деректерді жəне үшінші тараптың құзыретті органы
жүргізетін тергеп-тексеру бойынша қазақстандық
ұстанымды қалыптастыру үшін қажетті өзге
де ақпаратты, оның ішінде құпия (таратылуы
шектелген) ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етеді;
3) қажет болған жағдайда уəкілетті органның
сұрау салуы бойынша үшінші тараптың құзыретті
органы жүргізетін тергеп-тексерулерге, тергептексеру мəселелері бойынша тыңдауларға,
консультацияларға, кеңестерге, тексеру сапарларына қатысады;
4) өз құзыреті аясында уəкілетті органның
сұрау салуы бойынша тергеп-тексеруге жататын
мəселелер бойынша өзге де қызметтерді жүзеге
асырады.
5. Егер осы Қағидалардың 4-тармағының
2) тармақшасында көзделген сұрау салынған
ақпарат таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа
жататын болса, мұндай ақпаратты мемлекеттік
органдар уəкілетті органға басшының ақпаратты
үшінші тараптың құзыретті органына толық
немесе ішінара беруге келісімін қоса бере отырып,
Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіппен ұсынады.
6. Қазақстан Республикасының шет елдердегі
мекемелері:
1) үшінші тараптың құзыретті органдарынан
алынған тергеп-тексеру материалдарын, жұмыс
тəртібімен – алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні
ішінде, ресми тəртіппен – 3 (үш) жұмыс күні ішінде
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне жəне уəкілетті органға уақтылы жіберуді;
2) материалдарды уəкілетті органнан үшінші
тараптың құзыретті органына уəкілетті орган
көрсеткен мерзімде уақтылы беруді қамтамасыз
етеді.
7. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер
министрлігі:
1) үшінші тараптың құзыретті органынан
дипломатиялық арналар арқылы алынған тергептексеру материалдарын алған күннен бастап 3
(үш) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға жіберуді;
2) уəкілетті орган көрсеткен мерзімде уəкілетті
органның тиісті ресми ұстанымын үшінші тараптың
құзыретті органының атына дипломатиялық
арналар арқылы жіберуді қамтамасыз етеді.
8. Уəкілетті орган жеке кəсіпкерлік субъектілерінің,
кəсіпкерлік субъектілері бірлестіктерінің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің мүдделерін
қозғайтын тергеп-тексеру мəселелерін көрсетілген
ұйымдарға сұрау салынған ақпаратты, оның ішінде
құпия ақпаратты (оны үшінші тараптың құзыретті
органына беруге келісім бере отырып) қарау жəне
ұсыну үшін уəкілетті орган көрсеткен мерзімде
жібереді.
Жеке кəсіпкерлік субъектілерінің, кəсіпкерлік

субъектілері бірлестіктерінің, квазимем лекеттік сектор субъектілерінің мүдделерін қозғайтын
тергеп-тексеру мəселелері бойын ша уəкілетті
органның өзара іс-қимылы уəк ілетті орган мен
мүдделі ұйымдардың ресми хат алмасуы арқылы
жүзеге асырылады.
9. Үшінші тараптың құзыретті органынан тергеп-тексеру материалдары Қазақстан Республикасының Үкіметіне келіп түскен жағдайда,
Қазақстан Респуб ликасы Премьер-Министрінің
Кеңсесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001
жылғы 31 қаңтардағы №168 қаулысымен бекітілген
Қазақстан Респуб ликасы Премьер-Министрінің
Кеңсесінде іс жүргізу жөніндегі нұсқаулықта
белгіленген мерзімде көрсетілген материалдарды
уəкілетті органға жəне қарамағындағы салаларына
сəйкес мемлекеттік органдарға жібереді.
Уəкілетті орган осы тармақтың бірінші бөлігіне
сəйкес тергеп-тексеру материалдарын алған кезде
өз құзыреті шегінде Қағидалардың 3-тармағына
сəйкес мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды
жүзеге асырады.
3-тарау. Уəкілетті органның үшінші тараптың
құзыретті органымен өзара іс-қимыл тəртібі
10. Уəкілетті орган тергеп-тексеру материалдары
бойынша түпкілікті ұстанымды, сауалнамаға жауаптарды, сондай-ақ үшінші тараптың құзыретті
органы сұрау салған басқа да ақпаратты, оның
ішінде құпия (таратылуы шектелген) ақпаратты
қалыптастырады жəне үшінші тараптың құзыретті
органының сұрау салуы тілінде үшінші тараптың
құзыретті органына мынадай:
1) үшінші тараптың заңнамасында айқындалған
талап болған жағдайда, тиісті ақпараттық жүйеге
жүктеу жолымен;
2) үшінші тарап заңнамасының ақпараттық
жүйені пайдалану туралы белгілі бір талаптары
болмаған жағдайда Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрлігі арқылы дипломатиялық
арналар бойынша береді;
11. Уəкілетті органның үшінші тараптың құзыретті органы сұрау салған ақпаратты беруі, егер
Қазақстан Республикасы ратификациялаған
халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, бұл
ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес мемлекеттік құпияларға немесе өзге де
қорғалатын құпияға жатқызылған мəліметтерді
қамтымаған жағдайда беріледі.
12. Егер үшінші тараптың құзыретті органы
сұрау салған мемлекеттік органдардан алынған
ақпарат таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа
жататын болса, мұндай ақпаратты уəкілетті орган
үшінші тараптың құзыретті органына Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен «Құпия» деген белгімен береді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 11 қыркүйек
№684
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
«Мемлекеттік қызметшілердің
лауазымдық айлықақы белгілеуге
құқық беретін жұмыс өтілін
есептеу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2017 жылғы 30
қазандағы №687 қаулысына
толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. «Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық
айлықақы белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін
есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 қазандағы
№ 687 қаулысына (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 53, 341-құжат) мынадай
толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік
қызметшілердің лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу қағидаларында:
3-тармақ мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
«8-1) мемлекеттік саяси қызметшілер, «А»
корпусының мемлекеттік əкімшілік қызметшілері,
сондай-ақ «Б» корпусының А-1, А-2, В-1, В-2,
С-1, С-2, С-О-1, С-О-2, C-R-1, C-R-2, D-l,
D-2, D-O-l, D-O-2, Е-1, Е-2, E-R-1 санаттары
үшін квазимемлекеттік сектор жəне/немесе ірі
кəсіпкерлік субъектілерінде басшы лауазымдарда немесе нақты мемлекеттік лауазымның
функционалдық бағыттарына сəйкес лауазымдарда жұмыс істеген уақыт;»; мынадай мазмұндағы
6-1 тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Осы Қағидалардың 3-тармағының 8-1)
тармақшасында көрсетілген ірі кəсіпкерлік
субъектісіндегі жұмыс өтілін растайтын құжат ірі
кəсіпкерлік субъектісі мына өлшемшарттардың
біріне немесе екеуіне сəйкес келетіні:
жұмыскерлерінің жылдық орташа саны екі жүз
елу адамнан асатын жəне (немесе) жылдық
орташа кірісі республикалық бюджет туралы
заңда белгіленген жəне тиісті қаржы жылының 1
қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік
көрсеткіштің үш миллион еселенген мөлшерінен
асатыны туралы мəлімет болып табылады.».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 16 қыркүйек №689
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
«Өндірілуі, өңделуі, сатып алынуы,
сақталуы, сатылуы,
пайдаланылуы және жойылуы
лицензиялануға жататын
улардың тізбесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2015 жылғы 16
ақпандағы №59 қаулысына
толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1. «Өндірілуі, өңделуі, сатып алынуы, сақталуы,
сатылуы, пайдаланылуы жəне жойылуы лицензиялануға жататын улардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015
жылғы 16 ақпандағы № 59 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 7, 33-құжат)
мынадай толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген өндірілуі, өңделуі,
сатып алынуы, сақталуы, сатылуы, пайдаланылуы
жəне жойылуы лицензиялануға жататын улардың
тізбесінде:
А тізімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 жəне 49-жолдармен толықтырылсын:
«36. N, N-диизопропиламиноэтан-2-ол
37. Тетраметилқорғасын
38. Аконит
39. Ацеклидин
40. Цианитті барий
41. Бруцин
42. Карбахолин
43. Новарсенол
44. Промеран
45. Сынап бекітуге уəкілетті органдар бекіткен ресми техникалық құжаттама бойынша шығарылатын,
оның ішінде өлшеу жəне жарықтандыру аппаратурасында. немесе белгіленген тəртіппен шетелден
ресми əкелінетін көрсетілген аппаратурада болған
жағдайларды қоспағанда, металл сынабы.
46. Өңделмеген таллий
47. Тетраэтилді қорғасын
48. Таза жоңғар аконит шөбі
49. Чилибуха сығындысы»;
В тізімі:
мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87
жəне 88-жолдармен толықтырылсын:
«71. Триизопропил фосфит
72. И, N-диметиламинофосфорил дихлориді
73. Диэтил метилфосфаты
74. N, N-диизопропиламиноэтил-2-хлорид
гидрохлориді
75. N, N -диизопропиламиноэтантиол
76. N,N-диизопроииламиноэтил-2-хлориді
77. Амоний бифториді
78. Күшала
79. Никотин
80. Балқытылған қышқыл
81. Этилендигидразин
82. Диметилгидразиназид
83. Диметилгидразиннитраты
84. Метилфосфон қышқылы
85. Хлорциан
86. Хлоропикрин: трихлориитрометан
87. Диметиламиноэтанол
88. О-этил-Б-фенил (этил) дитиофосфонаты».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған
күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң
қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 16 қыркүйек №691
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
«Қазақстан Республикасындағы
мерекелік күндердің тізбесін
бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2017
жылғы 31 қазандағы №689
қаулысына өзгеріс пен толықтыру
енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Заңының 4-бабына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Қазақстан Республикасындағы мерекелік
күндердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 31 қазандағы
№ 689 қаулысына (Қазақстан Республикасының
ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 53, 343- құжат) мынадай өзгеріс
пен толықтыру енгізілсін;
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан
Республикасындағы мерекелік күндердің тізбесінде:
мынадай мазмұндағы 36-2-тармақпен толықтырылсын:
«36-2. Нан күні – 16 қазан»;
44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«44. Ауыл шаруашылығы, тамақ жəне өңдеу
өнеркəсібі қызметкерлері күні - қарашаның үшінші
жексенбісі».
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2019 жылғы 18 қыркүйек №693
Нұр-Сұлтан, Үкімет Үйі
«Көшіп келушілердің Қазақстан
Республикасына келуінің және
онда болуының, сондай-ақ
олардың Қазақстан
Республикасынан кетуінің
қағидаларын және Көші-қон
бақылауын жүзеге асыру, сондайақ Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік шекарасынан заңсыз
өтетін, Қазақстан
Республикасының аумағында
заңсыз болатын шетелдіктер мен
азаматтығы жоқ адамдарды,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасының аумағына
келуге тыйым салынған адамдарды
есепке алу қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2012 жылғы
21 қаңтардағы №148 қаулысына
өзгеріс енгізу туралы
«Халықтың көші-қоны туралы» 2011 жылғы 6
маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы
8-бабының 7) тармақшасына сəйкес Қазақстан
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Көшіп келушілердің Қазақстан Республикасына
келуінің жəне онда болуының, сондай-ақ олардың
Қазақстан Республикасынан кетуінің қағидаларын
жəне Көші-қон бақылауын жүзеге асыру, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан заңсыз өтетін, Қазақстан Республикасының
аумағында заңсыз болатын шетелдіктер мен
азаматтығы жоқ адамдарды, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының аумағына келуге тыйым салынған
адамдарды есепке алу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012
жылғы 21 қаңтардағы № 148 қаулысына (Қазақстан
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 29, 388-құжат)
мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Көшіп келушілердің Қазақстан Республикасына келуінің жəне
онда болуының, сондай-ақ олардың Қазақстан
Республикасынан кетуінің қағидаларында:
17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Егер Қазақстан Республикасында болу кезеңі
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өткен кезден бастап күнтізбелік отыз күннен
аспаса, Аустралия Одағы, Америка Құрама Штаттары,
Аустрия Республикасы, Бахрейн Корольдігі, Бельгия
Корольдігі, Болгария Республикасы, Біріккен Араб
Əмірліктері, Ватикан Қасиетті Тағы, Вьетнам,
Социалистік Республикасы, Германия Федеративтік
Республикасы, Грек Республикасы, Дания Корольдігі,
Жаңа Зеландия, Жапония, Израиль Мемлекеті,
Ирландия Республикасы, Исландия Республикасы,
Испания Корольдігі, Индонезия Республикасы,
Италия Республикасы, Канада, Қатар Мемлекеті,
Кипр Республикасы, Колумбия Республикасы,
Корея Республикасы, Кувейт Мемлекеті, Латвия
Республикасы, Литва Республикасы, Лихтенштейн
Князьдігі, Люксембург Ұлы Герцогтігі, Мажарстан,
Малайзия, Мальта Республикасы, Мексика Құрама
Штаттары, Монако Князьдігі, Нидерланд Корольдігі,
Норвегия Корольдігі, Оман Сұлтандығы, Польша
Республикасы, Португалия Республикасы, Румыния,
Сауд Арабиясы Корольдігі, Сингапур Республикасы,
Словак Республикасы, Словения Республикасы,
Таиланд Корольдігі, Түркия Республикасы,
Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия Құрама
Ко рольдігі, Филиппиндер Республикасы, Финляндия Республикасы, Француз Республикасы,
Хорватия Республикасы, Чех Республикасы, Чили
Республикасы, Швейцария Конфедерациясы,
Швеция Корольдігі жəне Эстония Республикасы азаматтары Қазақстан Республикасына визасыз келеді
жəне Қазақстан Республикасынан визасыз кетеді».
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті (келісім бойынша), Қазақстан
Республикасының Ішкі істер министрлігі бір ай
мерзімде осы қаулыдан туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ
2019 жылғы 29 тамыз
№324
Нұр-Сұлтан қаласы
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру
жөніндегі кейбір шаралар туралы»
Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің орынбасары – Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2018 жылғы 27 қарашадағы
№477 бұйрығына өзгерістер енгізу
туралы
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Еңбек» нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі
кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан
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Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018
жылғы 27 қарашадағы №477 бұйрығына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№17812 болып тіркелген, 2018 жылғы 5 желтоқсанда
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шағын қалаларда
жəне ауылдық елді мекендерде кредит беру/микрокредит беру қағидалары осы бұйрыққа 1-қосымшаға
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ауылдық
жерлерде жəне шағын қалаларда микроқаржы
ұйымдары жəне кредиттік серіктестіктер беретін
кредиттер/микрокредиттер бойынша кепілдік беру
қағидалары осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа
редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Микроқаржы
ұйымдарының операциялық шығыстарын субсидиялау қағидалары осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес
жаңа редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің Инвестициялық саясат департаменті
заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет
министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді
баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;
3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау
жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Ауыл
шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Бірінші вице-министр

А.САПАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты
əлеуметтік қорғау министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігі
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2019 жылғы 29 тамыздағы №324
бұйрығына 1-қосымша
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл
шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 27
қарашадағы №477 бұйрығына 1-қосымша
Шағын қалаларда жəне ауылдық елді
мекендерде кредит беру/микрокредит беру
қағидалары
1-тарау.
Жалпы ережелер
1. Осы Шағын қалаларда жəне ауылдық елді мекендерде кредит беру/микрокредит беру қағидалары
(бұдан əрі – Кредит беру/микрокредит беру қағидалары) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018
жылғы 13 қарашадағы №746 қаулысымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай
кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының
(бұдан əрі – Бағдарлама) екінші бағытының
шеңберінде əзірленді жəне шағын қалаларда жəне
ауылдық елді мекендерде (олардың əкімшілік
бағыныстылығына қарамастан) кредит беру/микрокредит беру тəртібін айқындайды.
2. Осы Кредит беру/микрокредит беру қағидаларында мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы
уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) – балық шаруашылығын дамытуды қоспағанда, агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;
2) ауыл шаруашылығы кооперативі – ауыл
шаруашылығы өнімін, акваөсіру (балық өсіру)
өнімін өндіруде, өңдеуде, өткізуде, сақтауда, өндіріс
құралдарымен жəне материалдық-техникалық ресурстармен жабдықтауда, кредит беруде, сумен
қамтамасыз етуде немесе кооперативтің мүшелеріне,
сондай-ақ кооперативтің қауымдасқан мүшелеріне
басқа да сервистік қызмет көрсетуде əлеуметтікэкономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында бірлескен өндірістік жəне (немесе)
өзге де шаруашылық қызметті жүзеге асыру үшін
жеке жəне (немесе) заңды тұлғаларды ерікті түрде
біріктіру жолымен мүшелік негізінде құрылатын
өндірістік кооперативтің ұйымдастыру-құқықтық
нысанындағы заңды тұлға;
3) ауыл шаруашылығы мəселелері жөніндегі
жергілікті атқарушы орган (бұдан əрі – ауыл шаруашылығы мəселелері бойынша ЖАО) – жергілікті
атқарушы органдардың ауыл шаруашылығын
басқару функциясын іске асыратын құрылымдық
бөлімшесі;
4) əлеуметтік-еңбек саласының бірыңғай ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – «Еңбек нарығы» ААЖ)
– халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі
уəкілетті органның, халықты жұмыспен қамтудың
жергілікті органдарының, халықты жұмыспен қамту
орталықтарының, еңбек ресурстарын дамыту
орталығының қызметін автоматтандыруға жəне
əлеуметтік-еңбек саласында халыққа мемлекеттік
көрсетілетін қызметтерді беру мақсатында
ведомствоаралық өзара іс-қимыл жүргізуге арналған
аппараттық-бағдарламалық кешен;
5) бастапқы бизнес (стартап жоба) – кредит
берушіге кредит/микрокредит алу үшін жүгінген

сəтте заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу/дара
кəсіпкердің шаруа немесе фермерлік қожалықтың
мəртебесін ресімдеу мерзімі бір жылдан кем
Қатысушылардың бизнес-жобалары;
6) жас отбасы – ерлі-зайыптылардың екеуі де жиырма тоғыз жасқа толмаған отбасы не баланы (балаларды) жиырма тоғыз жасқа толмаған ата-ананың
біреуі тəрбиелейтін толық емес отбасы;
7) жергілікті атқарушы орган (бұдан əрі – ЖАО)
– облыстың əкімі басқаратын, өз құзыреті шегінде
тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды
жəне өзін-өзі басқаруды жүзеге асыратын алқалы
атқарушы орган;
8) жұмыс істеп жүрген кəсіпкер – кредит берушіге
кредит/микрокредит алу үшін жүгінген сəтте дара
кəсіпкер немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік
тіркелген мерзімі үш жылдан көп кəсіпкер;
9) жұмыссыз адам – жұмыс іздеуді жүзеге асыратын жəне жұмысқа кірісуге дайын жеке тұлға;
10) зəкірлік кооперация – шаруа (фермер)
қожалықтары жəне/немесе ауыл шаруашылығы
кооперативтерінің жəне ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жерлері бар басқа да үміткерлердің
ауыл шаруашылығы өнімін өсіру жəне оны кепілді
өткізу мақсатында агроөнеркəсіптік кешеннің орта
жəне ірі субъектілерімен жасаған азаматтыққұқықтық шарттың қолданыс мерзіміне қарамастан
соның негізіндегі əріптестік;
11) қаржылай емес қолдау операторы – «Атамекен»
Қазақстан Республикасының Ұлттық кəсіпкерлер палатасы (бұдан əрі – «Атамекен» ҚР ҰКП);
12) кепілгер – «ҚазАгро» ұлттық басқа рушы
холдингі» акционерлік қоғамының кепілдіктер беруге уəкілетті еншілес ұйымы (бұдан əрі – «ҚазАгро»
ҰБХ» АҚ-ның кепілдік беру жөніндегі ЕҰ-сы);
13) кепілдік – қарыз алушының міндеттемелері
бойынша кредит берушінің алдында кепілгердің
субсидиалық жауапкершілігін растайтын құжат;
14) көпбалалы отбасы – құрамында бірге тұратын
кəмелетке толмаған төрт жəне одан көп балалары,
оның ішінде кəмелеттік жасқа толғаннан кейін білім
беру ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиырма үш жасқа толғанға дейін) орта, техникалық жəне
кəсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары жəне (немесе)
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында
күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын балалары бар отбасы;
15) кредит беруші – «Ауыл шаруашылығын
қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамы
(бұдан əрі – «АШҚҚҚ» АҚ), микроқаржы ұйымы
(бұдан əрі – МҚҰ), кредиттік серіктестіктер (бұдан
əрі – КC);
16) кредит/микрокредит – кредит беруші Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасында ақылылық,
мерзімділік, қайтарымдылық, қамтамасыз етілу жəне
нысаналы мақсат шарттарымен кредит/микрокредит/ жаңартылмайтын кредиттік желі беру туралы
шарт бойынша Қатысушыға беретін қарыз қаражаты;
17) кредиттік серіктестік – қатысушыларын кредиттерге жəне басқа да қаржылық, оның ішінде банктік
көрсетілетін қызметтерге қажеттіліктерін олардың
ақшасын жинақтау жолымен жəне Қазақстан
Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған
басқа да көздер есебінен қанағаттандыру үшін жеке
жəне/немесе заңды тұлғалар құрған заңды тұлға;
18) микрокредит беру ұйымы – «ҚазАгро» ұлттық
басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының кредит
беруге уəкілетті еншілес ұйымы;
19) микроқаржы ұйымы – коммерциялық ұйым болып табылатын, ресми мəртебесі əділет органдарында мемлекеттік тіркелуімен жəне есептік тіркеуден
өтуімен айқындалатын, микрокредиттер беру жөнiндегi
қызметтi, сондай-ақ «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңында (бұдан əрі – Микроқаржы
ұйымдары туралы заң) рұқсат етілген қосымша қызмет
түрлерін жүзеге асыратын заңды тұлға;
20) өнімсіз жұмыспен қамтылғандар – табысы
ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен жəне/немесе
жоғары, техникалық жəне кəсіптік білімі жоқ жəне/
немесе біліктілігі төмен жұмыс орындарында жұмыс
істейтін жұмыспен қамтылғандар;
21) үміткер – жұмыссыз адам, «Жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттарын айқындау
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019
жылғы 11 сəуірдегі №178 қаулысымен айқындалатын жұмыспен қамтылған адамдардың жекелеген санаттары қатарындағы адам, NEET
санатындағы жастар, табысы аз көпбалалы отбасы мүшесі, табысы аз еңбекке қабілетті мүгедек,
ісін жаңа бастаған/ісін жаңа бастаған жас жəне
жұмыс істеп жүрген кəсіпкер, ауыл шаруашылығы
кооперативтері жəне олардың мүшелері, шаруа
жəне фермер қожалықтары, жұмыс істеу мерзіміне
қарамастан зəкірлік кооперацияға қатысушылар;
22) халықты жұмыспен қамту орталығы – ауданның,
облыстық жəне республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органы
жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің, жұмыссыздықтан
əлеуметтік қорғауды ұйымдастырудың белсенді шараларын жəне «Халықты жұмыспен қамту туралы»
2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының
Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес жұмыспен қамтуға
жəрдемдесудің өзге де шараларын іске асыру
мақсатында құратын заңды тұлға;
23) шағын қала – «Өңірлерді дамытудың 2020
жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018
жылғы 16 қарашадағы №767 қаулысымен бекітілген Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі
мемлекеттік бағдарламасына 2-қосымшада көрсетілген, халқының саны 50 мың адамға дейінгі қала;
24) шағын қалаларда жəне ауылдық елді мекендерде кредит беру/микрокредит беру жөніндегі
шараларға қатысушылар (бұдан əрі – Қатысушы)
– ісін жаңа бастаған жəне жұмыс істеп жүрген
кəсіпкерлер мен зəкірлік кооперация қатысушылары;
25) ісін жаңа бастаған жас кəсіпкер – ауылдық
елді мекендерде, шағын қалаларда кредит берушіге
кредит/микрокредит/кепілдік алу үшін жүгінген сəтте
дара кəсіпкер ретінде мемлекеттік тіркелген мерзімі

үш жылдан аспайтын жиырма тоғыз (қоса алғанда)
жасқа дейінгі дара кəсіпкер;
26) ісін жаңа бастаған кəсіпкер – кредит берушіге
кредит/микрокредит алу үшін жүгінген сəтте дара
кəсіпкер немесе заңды тұлға ретінде мемлекеттік
тіркелген мерзімі үш жылдан аспайтын кəсіпкер;
27) NEET санатындағы жастар – əлеуметтік жəне
экономикалық сипаттағы белгілі бір жағдайларға
байланысты оқымайтын, жұмыс істемейтін жəне
біліктілігін арттырмайтын жастар.
2-тарау.
Шағын қалаларда жəне ауылдық елді мекендерде кредит беру/микрокредит беру шарттары
3. Кредиттер/микрокредиттер ауылдық елді мекендерде (əкімшілік бағыныстылығына қарамастан)
жəне шағын қалаларда бизнес-жобаларды іске
асыратын немесе іске асыруды жоспарлайтын
Қатысушыларға республикалық бюджет жəне/немесе
жергілікті бюджеттер қаражатынан микробизнес ашу,
ісін жаңа бастаған/ісін жаңа бастаған жас жəне
жұмыс істеп жүрген кəсіпкерлердің қызметін кеңейту,
ауыл шаруашылығы кооперативтерін ашу жəне
зəкірлік кооперацияға қатысушылардың қызметін
дамыту үшін беріледі.
Қатысушыларға кредит беру/микрокредит беру
мақсатында ЖАО-ға мынадай шарттармен бюджеттік
кредит беріледі:
1) қайтарымдылық, мерзімділік жəне ақылылық
қағидаттарында жылдық 0,01 % сыйақы мөлшерлемесімен 7 жылға;
2) бюджеттік кредиттің нысаналы мақсаты –
Бағдарлама аясында бизнес-жобаларға микрокредит беру;
3) негізгі борышты өтеу бойынша жеңілдікті кезең
бюджеттік кредит мерзімі ұзақтығының үштен бірінен
аспайды;
4) бюджеттік кредитті игеру кезеңі 6 айды құрайды
жəне бюджеттік кредитті жергілікті атқарушы органға
аударған сəттен бастап есептеледі.
4. Ауыл шаруашылығы мəселелері жөніндегі ЖАО
микрокредит беру ұйымына жəне «АШҚҚҚ» АҚ-ға
кредиттік келісімдер бойынша бюджеттік кредит
қаражатын береді жəне азаматтық заңнамаға сəйкес
мынадай талаптармен бюджеттік кредит шарттарын
жасасады:
1) кредит беру мерзімі – 7 жылдан аспайды;
2) сыйақы мөлшерлемесі – жылына 0,01%;
3) игеру кезеңі – микрокредит беру ұйымы мен
«АШҚҚҚ» АҚ үшін – 12 ай;
4) «АШҚҚҚ» АҚ үшін нысаналы мақсаты ––
Бағдарлама шеңберіндегі бизнес-жобаларға микрокредит беру; микрокредит беру ұйымы үшін
– Бағдарлама шеңберіндегі бизнес-жобаларға
кредит беру/микрокредит беру үшін МҚҰ-ны/КС-ны
қорландыру.
5. Микрокредит беру ұйымы МҚҰ-ға/КС-ға қарыз
береді, азаматтық заңнамаға сəйкес МҚҰ-мен/КС-мен
мынадай шарттарда кредиттік келісімдер жасасады:
1) қорландыру мерзімділік, қайтарымдылық,
ақылылық, мақсатты пайдалану шарттарында
жүзеге асырылады (қаржылық-орнықты микроқаржы
ұйымдарын, кредиттік серіктестіктерді қоспағанда,
микроқаржы ұйымдары үшін қарыз қаражаты
қамтамасыз етумен беріледі);
2) кредит беру мерзімі – 7 жылға дейін;
3) сыйақының номиналды мөлшерлемесі – микрокредит беру ұйымы үшін жылдық 2 %-ға дейін;
4) игеру кезеңі – шағын қалаларда жəне ауылдық
елді мекендерде кредиттік келісім жасасқан күннен
бастап 12 ай;
5) нысаналы мақсаты – Бағдарлама шеңберінде
бизнес-жобаларға кредит беру/микрокредит беру.
Микрокредит беру ұйымына/кредит берушіге
негізгі борышты өтеу бойынша кредит беру мерзімі
ұзақтығының үштен бір інен аспайтын мерзімге
жеңілдікті кезең беріледі.
6. ЖАО ауылдық елді мекендерде (олардың
əкімшілік бағыныстылығына қарамастан) жəне
шағын қалаларда кредит беруді/микрокредит беруді
ұйымдастыру үшін ЖАО-ға берілген бюджеттік кредит қаражаты көлемін одан əрі кредит беру/микрокредит беру үшін «АШҚҚҚ» АҚ жəне микрокредит
беру ұйымы арасында бөлу жөніндегі ұсыныстарды
қалыптастырады.
ЖАО-ның бюджеттік кредит қаражаты көлемін
бөлу жөніндегі ұсыныстары «АШҚҚҚ» АҚ-мен жəне
микрокредит беру ұйымымен келісіледі.
Микрокредит беру ұйымының жəне «АШҚҚҚ» АҚның қатысуы, сондай-ақ бөлінген сомалар туралы
шешім облыс əкімдігінің қаулысымен бекітіледі.
7. Кредиттер/микрокредиттер Қатысушыларға
мерзімділік, ақылылық, қайтарымдылық, нысаналы
пайдалану қағидаттары сақтала отырып, мынадай
шаттармен беріледі:
1) кредит/микрокредит мерзімі – 5 жылға дейін,
мал шаруашылығы саласындағы жобалар жəне
ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру үшін кредит/микрокредит мерзімі – 7 жылға дейін;
2) кредиттің/микрокредиттің ең жоғары сомасы
– ауылдық елді мекендерде (олардың əкімшілік
бағыныстылығына қарамастан) жəне шағын
қалаларда – 2,5 мың АЕК-ге дейін, зəкірлік кооперацияны дамыту үшін – 8,0 мың АЕК-ге дейін;
3) номиналды сыйақы мөлшерлемесі – жылына
6 %-дан аспайды;
4) кредит берушінің шешімі бойынша Қатысушыға
негізгі борышы мен сыйақысын өтеу бойынша кредит
беру/микрокредит беру мерзімі ұзақтығының үштен
бірінен аспайтын жеңілдікті кезең беріледі;
5) Қатысушыға кредит/микрокредит алу үшін
қойылатын міндетті шарттар Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес оның салық
органдарында тіркелуі жəне қаржыландыру мақсаты
ісін жаңа бастаған/ісін жаңа бастаған жас жəне
жұмыс істеп жүрген кəсіпкерлердің жəне зəкірлік
кооперацияларға қатысушылардың қызметін
кеңейту болып табылатын жобаларды қоспағанда,
кредит берушіге Халықты жұмыспен қамту орталығы
жолдамасының болуы болып табылады;
(Жалғасы бар)
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Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 21-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 6-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі
жəне жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны
туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 4- ENPF_OPVR
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
(мың теңгемен)
Əйелдер
Жеке
тұлғалардың
шартты
зейнетақы
шоттарының
саны

Шартты
зейнетақы шоттары есебіндегі
сома

1
20 жасқа
дейін
21 жас
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

Шартты
зейнетақы шоттары есебіндегі
сома

Жеке
тұлғаның
жасы

Жеке
тұлғалардың
шартты
зейнетақы
шоттарының
саны

Ерлер

2

3

4

5

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 «Жұмыс берушінің
міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне жеке
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы
есеп» нысанына қосымша
«Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі
жəне жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды
толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс – 4- ENPF_OPVR, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті
зейнетақы жарналарының көлемі жəне жеке тұлғалардың шартты
зейнетақы шоттарының саны 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 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.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 4-бағандарда жеке тұлғаның атына ашылған жеке
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны ерлер жəне əйелдер
бойынша жеке (тиісті бағандарда) жасына қарай бөліп, көрсетіледі.
6. 3 жəне 5-бағандарда шартты зейнетақы шоттары есебіндегі сома
ерлер жəне əйелдер бойынша жеке жасына қарай бөліп, көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 22-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 7-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/
алушыларының зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке
зейнетақы шоттарының саны туралы есеп»

Индекс: 5-ENPF_DPV
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
(мың теңгемен)
Əйелдер

Ерлер

Салымшылардың/
алушылардың
жасы

1
20 жасқа дейін
21 жас
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
артық
Барлығы
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 «Ерікті зейнетақы
жарналары салымшыларының/алушыларының зейнетақы
жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны
туралы есеп» нысанына қосымша

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

Салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының
саны, зейнетақы жинақтарынсыз

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шартты жасаған жəне зейнетақы жинақтары бар салымшылардың
/алушылардың дербес зейнетақы шоттарының саны ерлер жəне
əйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының
жасына қарай бөліп, көрсетіледі.
Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 жəне
6-бағандарда көрсетіледі.
6. 4 жəне 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шартты жасаған жəне зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың
/алушылардың дербес зейнетақы шоттарының саны ерлер жəне
əйелдер бойынша жеке салымшының/алушының жасына қарай бөліп,
көрсетіледі.
7. 8-бағанда зейнетақы жинақтары бар жəне зейнетақымен
қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың/ алушылардың дербес зейнетақы шоттарының саны салымшының /алушының жасына
қарай көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы
9-бағанда көрсетіледі.
8. 10-бағанда зейнетақы жинақтары жоқ жəне зейнетақымен
қамсыздандыру шарттары жоқ салымшылардың /алушылардың дербес зейнетақы шоттарының саны салымшының/ алушының жасына
қарай бөліп көрсетіледі.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

Зейнетақы жинақтары сомасы

(Жалғасы. Басы 185-нөмірде)

Салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының
саны, зейнетақы жинақтарымен

Қазақстан Республикасының кейбір
нормативтік құқықтық актілеріне қаржы
нарығын реттеу мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Салымшылар-дың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының
саны, зейнетақы жинақтарынсыз

№151 Алматы қаласы

Зейнетақы жинақтары сомасы

2019 жылғы 10 қыркүйек

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 көп
Барлығы

Салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының
саны, зейнетақы жинақтарымен

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

19

2

3

4

5

6

7

«Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/
алушыларының зейнетақы жинақтарының көлемі жəне
жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс – 5- ENPF_DPV, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының зейнетақы жинақтарының
көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны 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 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.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған жəне зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/
(Жалғасы 20-бетте)

RESMI

20
(Жалғасы. Басы 19-бетте)

алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер жəне əйелдер
бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына
қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының
сомасы тиісінше 3 жəне 6-бағандарда көрсетіледі.
6. 4 жəне 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған жəне зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/
алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер жəне əйелдер
бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына
қарай бөліп, көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

26 ҚЫРКҮЙЕК 2019 ЖЫЛ

81 жас
жəне
одан
артық
Барлығы
Атауы Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ________________________________________________
Электрондық пошта адресі___________________________________

Жамбыл
Батыс
Қазақстан
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік
Қазақстан
Түркістан
Нұр-Сұлтан
қаласы
Алматы қаласы
Шымкент
қаласы
Өңір
көрсетілмеген
Барлығы

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 23-қосымша

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 8-қосымша

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

Нысан

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

____________________________ _____________________________

Əкімшілік деректер жинауға арналған «Міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының
зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы
шоттарының саны туралы есеп» нысанына қосымша

Электрондық пошта адресі___________________________________

Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/
алушыларының зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке
зейнетақы шоттарының саны туралы есеп»

«Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/
алушыларының зейнетақы жинақтарының көлемі жəне
жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған
нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –6- ENPF_OPPV, кезеңділігі – ай сайын)

2

Зейнетақы жинақтары сомасы
Салымшылардың/
алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының
саны, зейнетақы
жинақтарынсыз
Салымшылардың/
алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының саны,
зейнетақы жинақтарымен
3

4

5

6

7

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған жəне зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/
алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер жəне əйелдер
бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына
қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының
сомасы тиісінше 3 жəне 6-бағандарда көрсетіледі.
6. 4 жəне 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған жəне зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/
алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер жəне əйелдер
бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына
қарай бөліп, көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 24-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 9-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті
зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының
тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының
саны туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 7- ENPF_OPV_OBL
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
(мың теңгемен)
Зейнетақымен
Зейнетақымен
қамсыздандыру
қамсыздандыру
туралы шарттуралы шарт жоқ
ты жасаған
салымшылардың
салымшылардың /
/алушылардың
алушылардың жеке жеке зейнетақы
зейнетақы шоттары
шоттары

Облыс/қала

Атауы

1
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Шығыс
Қазақстан

2

3

4

5

6

7

Салымшылар-дың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының саны,
зейнетақы жинақтарынсыз

1
20 жасқа
дейін
21 жас
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

Салымшылардың/
алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының саны,
зейнетақы жинақтарымен

Салымшылардың/
алушылардың жасы

Ерлер

Зейнетақы жинақтары сомасы
Салымшылардың/
алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының саны,
зейнетақы жинақтарынсыз

(мың теңгемен)
Əйелдер

Жи-нақтар сомасы

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс
күнінен кешіктірмей

Салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының саны,
зейнетақы жинақтарымен

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары салымшыларының/алушыларының зейнетақы
жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» 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
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.

Салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының саны,
зейнетақы жинақтарынсыз

Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Жи-нақтар сомасы

Кезеңділігі: ай сайын

Салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының саны,
зейнетақы жинақтарымен

Индекс: 6-ENPF_DPV

Əкімшілік-аумақтық объектілердің
сыныптауышы (ƏАОС) бойынша
коды

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
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Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

Телефоны ________________________________________________

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
«Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті
зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі
(салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке
зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті
зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының
тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының
саны туралы есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –7- ENPF_OPV_OBL, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының
облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының
/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) 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.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған
Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышы (ƏАОС) бойынша
облыстың/қаланың коды көрсетіледі.
6. 3-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған
жəне зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының
тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы
жинақтарының сомасы 4-бағанда көрсетіледі.
7. 5-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған
жəне зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты
жеріне қарай бөліп көрсетіледі.
8. 6-бағанда зейнетақы жинақтары бар жəне зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының
тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы
жинақтарының сомасы 7-бағанда көрсетіледі.
9. 8-бағанда зейнетақы жинақтарынсыз жəне зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарттары жоқ салымшылардың/алушылардың
жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/алушының
тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 25-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 10-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі
жəне Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке
тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 7- ENPF_OPVR_OBL
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
(Жалғасы 21-бетте)

RESMI

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ________________________________________________

2

3

4

5

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________

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

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

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
__________________________________________ ________________
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

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

Əкімшілік деректер жинауға арналған «Жұмыс берушінің
міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне Қазақстан
Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың
шартты зейнетақы шоттарының саны
(жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп»
нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған «Қазақстан
Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы
жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері
бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп»
нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі
жəне Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке
тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп» нысанын
толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –7- ENPF_OPVR_OBL, кезеңділігі – ай сайын)

Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті
зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының
тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының
саны туралы есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –7- ENPF_DPV_OBL, кезеңділігі – ай сайын)

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға
арналған «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының
көлемі жəне Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның
тұрғылықты жері бойынша) 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 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.

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға
арналған «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті
зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы
жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері
бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны 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 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.

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 26-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 11-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті
зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының
тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының
саны туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 7- ENPF_DPV_OBL
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

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс
күнінен кешіктірмей
(мың теңгемен)
Облыс/қала

Атауы

Телефоны ________________________________________________
Электрондық пошта адресі___________________________________

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған
Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышы (ƏАОС) бойынша
облыстың/қаланың коды көрсетіледі.
6. 3-бағанда жеке тұлғаның атына ашылған жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны өңірлер бойынша бөліп көрсетіледі.
Шартты зейнетақы шоттарындағы жұмыс берушінің міндетті зейнетақы
жарналарының сомасы 4-бағанда көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған
Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышы (ƏАОС) бойынша
облыстың/қаланың коды көрсетіледі.
6. 3-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған
жəне зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының саны салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне
қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 4-бағанда көрсетіледі.
7. 5-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған
жəне зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының саны, салымшыны/алушыны тұрғылықты
жеріне қарай бөліп, көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 27-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 12-қосымша

Зейнетақы жинақтары
жоқ салымшылардың/
алушылардың
жеке зейнетақы
шоттарының саны

Зейнетақы жинақтары
жоқ салымшылардың/
алушылардың
жеке зейнетақы
шоттарының саны

1
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Шығыс Қазақстан
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан
Нұр-Сұлтан қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы
Өңір көрсетілмеген
Барлығы

Жинақтар сомасы

Атауы

Зейнетақы жинақтары
бар салымшылардың/
алушылардың
жеке зейнетақы
шоттарының саны

Облыс/қала
Жеке
ƏкімшілікШартты
тұлғалардың
аумақтық
зейнетақы
шартты
объектілердің
шоттарына
зейнетақы
Атауы
сыныптауыесептелетін
шы (ƏАОС) шоттарының
сома
саны
бойынша
коды
1
2
3
4
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Шығыс Қазақстан
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан
Нұр-Сұлтан қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы
Өңір көрсетілмеген
Барлығы

Облыс/қала
Əкімшілік-аумақтық
объектілердің сыныптауышы (ƏАОС)
бойынша коды

(мың теңгемен)

Кезеңділігі: ай сайын

Жинақтар сомасы

мың теңгемен)

Зейнетақы жинақтары
бар салымшылардың/
алушылардың
жеке зейнетақы
шоттарының саны

(Жалғасы. Басы 19-20-беттерде)

21

Əкімшілік-аумақтық
объектілердің сыныптауышы (ƏАОС)
бойынша коды
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2

3

4

5

1
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
Шығыс Қазақстан
Жамбыл
Батыс Қазақстан
Қарағанды
Қызылорда
Қостанай
Маңғыстау
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Түркістан
Нұр-Сұлтан қаласы
Алматы қаласы
Шымкент қаласы
Өңір көрсетілмеген
Барлығы

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 «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» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«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» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –7- ENPF_OPPV_OBL, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға
арналған «Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті
кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың
зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының
саны 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 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.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған
Əкімшілік-аумақтық объектілер сыныптауышы (ƏАОС) бойынша
облыстың/қаланың коды көрсетіледі.
6. 3-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған
жəне зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының саны салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне
қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 4-бағанда көрсетіледі.
7. 5-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған
жəне зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке
зейнетақы шоттарының саны салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне
қарай бөліп, көрсетіледі.
8. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 28-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 13-қосымша

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

Нысан

«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»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 7- ENPF_OPPV_OBL

Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы
жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы
төлемдері туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 8- ENPF_Vyplaty
(Жалғасы 22-бетте)

RESMI

(мың теңгемен)

міндетті зейнетақы
жарналары
есебінен:
жасы бойынша
мүгедектігі бойынша
Қазақстан
Республикасынан
тыс жерлерге
шығуына
байланысты
мұрагерлерге
жерлеуге
басқа тұлғаларға
міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары
есебінен:
жасы бойынша
мүгедектігі бойынша
Қазақстан
Республикасынан
тыс жерлерге
шығуына
байланысты
мұрагерлерге
жерлеуге
басқа тұлғаларға
ерікті зейнетақы
жарналары
есебінен:
елу жасқа жеткен
кезде
мүгедектігі бойынша
Қазақстан
Республикасынан
тыс жерлерге
шығуына
байланысты
мұрагерлерге
жерлеуге
басқа тұлғаларға

101
102
103
104

міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары
есебінен:
жасы бойынша
мүгедектігі
бойынша
ең төмен зейнетақы
мөлшерінен кем
емес төлемді
қамтамасыз ету
үшін зейнетақы
жинақтары
жеткiлiктi болған
жəне «Қазақстан
Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы
21 маусымдағы
Қазақстан
Республикасы
Заңының 32-бабы
1-тармағының
1) тармақшасында
белгіленген жасқа
толған кезде

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс
күнінен кешіктірмей

600
601
602

(мың теңгемен)
Ағымдағы
жылдың басынан басталған
кезең ішінде

603

Баптардың
атауы

105
106
107

200
201
202
203

204
205
206

300
301
302
303

304
305
306

401
402
403
404

405

500
501
502
503

Символ

604

Басқа зейнетақы
төлемдері

700

Барлығы

1000

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

400
Сақтандыру
ұйымына зейнетақы
жинақтарын аудару
міндетті зейнетақы
жарналары
есебінен:
жасы бойынша
мүгедектігі бойынша
ең төмен зейнетақы
мөлшерінен кем
емес төлемді
қамтамасыз ету
үшін зейнетақы
жинақтары
жеткiлiктi болған
жəне «Қазақстан
Республикасында
зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы
21 маусымдағы
Қазақстан
Республикасы
Заңының 31-бабы
1-тармағының
2) тармақшасында
белгіленген жасқа
толған кезде
міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы жинақтары жеткіліксіз
болған кезде

төлемдер
саны
сомасы

төлемдер
саны
сомасы

Ағымдағы
жылдың басынан Өткен жылдың
басталған кезең осы кезеңі ішінде
ішінде
СимБаптардың атауы
салымвол салымшылар/
шылар/
алуалушышылар
лар саны
саны
1
2
3
4 5
6
7
8
Зейнетақы
100
жинақтарының
төлемдері

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

____________________________ _____________________________
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 «Міндетті зейнетақы
жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті
зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы
есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы
жарналары,
ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірме
(индекс – 8- ENPF_Vyplaty, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға
арналған «Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы
жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері
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 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.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде шоттардан төлемдер жасалған салымшалар/алушылар саны (жинақталған
жиынтықпен) көрсетіледі.
6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде салымшыларға/
алушыларға жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен)
көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат салымшыларға/
алушыларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.
7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер
сомасы (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.
8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер
жасалған салымшалар/алушылар саны көрсетіледі.
9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде салымшыларға/
алушыларға жасалған төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны
бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер
(транзакциялар) негізінде көрсетіледі.
10. 8-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішіндегі төлемдер сомасы
көрсетіледі.
11. 405, 504, 603 жəне 604-жолдарда салымшылар/алушылар
саны мəлімет түрінде көрініс тапқан жəне 401, 500, 600-жолдарда
жинақталмайды.
12. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 29-қосымша

1
Зейнетақы
жинақтарының
төлемдері
жасы бойынша
мүгедектігі
бойынша
басқа тұлғаларға
Жұмыс
берушінің
міндетті
зейнетақы жарналары бойынша
жалпы
зейнетақы
төлемдері:

2
100

Өткен жылдың
осы кезеңі
ішінде

сома

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс
күнінен кешіктірмей

ерікті зейнетақы
жарналары
есебінен:
жасы бойынша
мүгедектігі бойынша
міндетті зейнетақы
жарналары
есебінен зейнетақы
жинақтары
жеткіліксіз болған
кезде
міндетті кəсіптік
зейнетақы жарналары есебінен
зейнетақы
жинақтары
жеткіліксіз болған
кезде

төлемдер
саны

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

жеке
тұлғалар
саны

Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Кезеңділігі: ай сайын

сома

Кезеңділігі: ай сайын

Индекс: 8- ENPF_Vyplaty_OPVR

міндетті зейнетақы 504
жарналары
есебінен зейнетақы
жинақтары
жеткіліксіз болған
кезде

төлемдер
саны

(Жалғасы. Басы 19-21-беттерде)
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тұлғалар
саны
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7

8
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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 «Жұмыс берушінің
міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері
туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша
зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –8- ENPF_Vyplaty_OPVR, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға
арналған «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша
зейнетақы төлемдері 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 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.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде төлемдер
жасалған жеке тұлғалардың саны (жинақталған жиынтықпен)
көрсетіледі.
6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде жеке тұлғаларға
жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.
Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер
(транзакциялар) негізінде көрсетіледі.
7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер
сомасы (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.
8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер
жасалған жеке тұлғалар саны көрсетіледі.
9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде жеке тұлғаларға
жасалған төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша
ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде
көрсетіледі.
10. 8-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішіндегі төлемдер саны
көрсетіледі.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 30-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 14-қосымша

Нысан

Нысан

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

Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша
зейнетақы төлемдері туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша

«Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар
туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
(Жалғасы 23-бетте)

RESMI

(мың теңгемен)

1

2

оның ішінде репоға
берілген бағалы
қағаздар

Эмитентттің атауы

ауыртпалық салынған
бағалы қағаздар,
барлығы

№
п/п

Эмитенттң елі
Бағалы қағаздың түрі
Сəйкестендіру нөмірі
барлығы

Бағалы қағаздар
саны (дана)
оның ішінде
ауыртпалық
салынған
бағалы қағаздар

7

8

3 4 5 6

Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік бағалы
қағаздары

1.
1.1.
…

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

2.
2.1.
2.1.1.
…

екінші деңгейдегі банктерді
қоспағанда, заңды
тұлғалардың бағалы
қағаздары

2.2.
2.2.1.
…

Шет мемлекеттердің
бағалы қағаздары

3.
3.1.
…

Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттері
эмитенттердің мемлекеттік
емес бағалы қағаздары

4.
4.1.
…

Халықаралық қаржы
ұйымдарының бағалы
қағаздары

5.
5.1.
…

Инвестициялық қорлардың
пайлары

6.
6.1.
…

Жиынтығы

10

11

өтеу күні

9
…

есепке
алуға қою
күні

бір бағалы
валюқағаздың
та
құны

Кезең

Бір бағалы
қағазға сатып
алу бағасы

кестенің жалғасы:
Номиналды құны

Төлем валютасы

7.

Бағалы
қағаздың
сатып алу
құны

13

14

15

12

кестенің жалғасы:
Рейтинг

19

20

21

22

Есепке алу санаты

оң/теріс түзету

есептелген сыйақы
18

есепті күнгі

17

оның
ішінде
репоға
берілген
бағалы
қағаздар

есепке қою күнгі

16
…

дисконт,
сыйлықақы

барлығы

Барлығы

ауыртпалық
салынған бағалы
қағаздар, барлығы

оның ішінде
ауыртпалық
салынған бағалы
қағаздар

Анықтама үшін:
қалыптастырылған резервтер (провизиялар)

Бағалы қағаздардың баланстық құны

23 24

25

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы
қағаздары жəне міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша оның
базалық активінің мəліметтері көрсетіледі.
6. 2 жəне 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы жəне оның
резиденттік елі көрсетіледі.
7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле
отырып көрсетіледі
8. 5-бағанда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс мерзімі аяқталған жəне эмитент оларды өтеу міндеттемелерін
орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері
жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының
сəйкестендіргіші көрсетіледі.
9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
10. 9 жəне 11-бағандарда валюталар кодтары Қазақстан
Республикасының «Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар» ҚР
ҰЖ 07 ISO 4217-2012 мемлекеттік сыныптауышына сəйкес көрсетіледі.
11. 10-бағанда борыштық бағалы қағаздың оны шығару кезінде
айқындалған, купондық борыштық бағалы қағаз бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құны, сондай-ақ борыштық бағалы
қағазды ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі.
Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. 10-баған борыштық
бағалы қағаздар бойынша толтырылады.
12. 12-бағанда мəміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы
құжатта көрсетілген баға көрсетіледі (биржалық куəлік, брокердің жəне
(немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат аудару
жəне төлем жасау жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растау).
13. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «жжжж.
кк.аа» форматында көрсетіледі.
14. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі «жжжж.
кк.аа» форматында көрсетіледі.
15. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының
алымдарын қосқанда, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды
қоса алғандағы қаржы құралдарының сатып алу құны, сондай-ақ аудару бойынша банк қызметтері жəне сатып алушы сатушыға төлеген
пайызға азайтылған шамасы (мұндай бар болса) көрсетіледі.
16. 16-бағанда бухгалтерлік есепте бейнеленген бағалы қағаздар
құны көрсетіледі.
17. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың
бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі.
18. 21-бағанда репоға берілген ауыртпалық салынған бағалы
қағаздардың бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі
19. 22-бағанда қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сəйкес құрылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі.
Резервтер (провизиялар) қосу белгісімен абсолютті шамада
көрсетіледі.
20. 23-бағанда бағалы қағаздың санаты ретінде мынадай символ: 1 – «сату үшін қолда бар бағалы қағаздар», 2 – «пайда немесе
шығын арқылы əдiл құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар», 3
– «өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар» көрсетіледі.
21. 24 жəне 25-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген,
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу
қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар
үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер
тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385
қаулысының 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі
берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар
бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 жəне
25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
22. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 31-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 16-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

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

«Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 1 - ENPF_REPO_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс
күнінен кешіктірмей

операция
жабылған күн

2
Кері репо операциялары
тура тəсіл

операция
ашылған күн

1
1

Номиналды құн
валюта-сы

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер
есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» əкімшілік
деректерін 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 немесе олардың орнын
ауыстыратын тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

Бағалы
қағаздардың саны

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс
күнінен кешіктірмей

Эмитенттің
атауы

3

4

5

6

7

8

9

1.1.
1.1.1.
1.2.
автоматты
тəсіл
1.2.1.
2
Репо
операциялары
2.1.
тура тəсіл
2.1.1.
2.2.
автоматты
тəсіл
2.2.1.
кестенің жалғасы:

10
…

Анықтама үшін:
қалыптас-тырылған
резервтер

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

р/с
№

Баланстық құны

Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме «Меншікті активтер есебінен сатып
алынған бағалы қағаздар туралы есеп»
(индекс –1- ENPF_CBSA, кезеңділігі – ай сайын)

Сыйақы
мөлшерлемесі

Кезеңділігі: ай сайын

Операция мерзімі
күнмен

Индекс: 1- ENPF_CBSA

(мың теңгемен)
Кезең

Сəйкестендіру
нөмірі

Əкімшілік деректерді жинауға арналған
«Меншікті активтер есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы есеп» нысанына қосымша

Бағалы қағаз түрі

(Жалғасы. Басы 19-22-беттерде)

23
Эмитенттің елі
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11

12

13

Қор биржасы
тізімінің санаты

Рейтингі

мəміле
мəміле
есепті
есепті
жасалған
жасалған
күнгі
күнгі
күндегі
күндегі
14

15

16

17

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 «Меншікті активтер
есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары туралы
есеп» нысанына қосымша
«Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған
нысанын толтыру бойынша түсіндірме
(индекс –1 - ENPF_REPO_SA, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер
есебінен жасалған кері репо жəне репо операциялары туралы есеп»
нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды
айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу,
бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. 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.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо жəне (немесе) кері репо
операциялары бойынша берілген жəне (немесе) сатып алынған бағалы
қағаз түрі көрсетіледі.
6. 6-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны
көрсетіледі.
7. 7-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
ұлттық сыныптауышына сəйкес көрсетіледі.
8. 14 жəне 15-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең
аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер
тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318
болып тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингтік агенттіктердің
бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар
бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14
жəне 15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша
толтырылмайды. 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу
күнгі рейтинг көрсетіледі.
9. 16 жəне 17-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан
Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16
жəне 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар
Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
(Жалғасы 24-бетте)

RESMI

24
(Жалғасы. Басы 19-23-беттерде)

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 32-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 17-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен
ақша жəне ақша қаражатының баламалары туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 1- ENPF_Vklady_SA
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
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Екінші деңгейдегі
банктердегі
шоттардағы ақша

Банк
операцияларының
жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардағы
шоттардағы ақша

Басқа ақша жəне ақша
баламалары

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 33-қосымша

Ақша жəне
ақша қаражаты
баламаларының
барлығы
Талап еткенге дейінгі
салымдар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 18-қосымша
Нысан

Қазақстан
Республикасының
екінші деңгейдегі
банктеріндегі мерзiмдi
салымдар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 19-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған
мəмілелер туралы есеп»
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 1- ENPF_DEALINGS_SA
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
1-кесте. Меншікті активтері есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар
(теңгемен)

брокердің
жəне (немесе) дилердің

банктің

саудасаттықты
ұйымдастырушының

Индекс: 1- ENPF_IKDU
Бейрезидент
ұйымдардағы мерзiмдi
салымдар

Қызметке ақы
төлеу

№

1

2

3

4

5

6

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

Мəміле
түрі

Нарық

7

8

Кезеңділігі: ай сайын

16

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
____________________________ _____________________________
Телефоны ________________________________________________
Электрондық пошта адресі___________________________________

6

7

8

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

Электрондық пошта адресі___________________________________

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

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

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
__________________________________________ ________________
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

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

Төлем валютасы

Бір бағалы
қағаздың сатып алу (сату)
бағасы

кестенің жалғасы:
Мəміле
Мəміле
жасау
жасау
Бағалы
күніндегі күніндегі қағаздар
бір
бір
боҚарсы Қарсы
Мəміле
бағалы
бағалы
йынша
əріптес əріптес
сомасы
қағаздың қағаздың кірістілік
атауы рейтингі
ең
ең
(пайызтөменгі жоғары
бен)
бағасы
бағасы
16

____________________________ _____________________________
Телефоны_________________________________________________

Мəміле көлемі
(бағалы
қағаздардың
данасы)

5

15

17

18

19

20

21

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

№

1

2

3

4

5

6

(Жалғасы 25-бетте)

7

Салым
сомасы

15

4

14

Салым
валютасы

14

3

13

12

Салым
мерзімі
(күнмен)
Сыйақы
мөлшерлемесі
(жылдық пайызбен)

оның ішінде
салым
бойынша
есептелген
сыйақы

13

1 2
1
2
…

11

Банктік салым
шартын жасау күні жəне
нөмірі

ба рлығы

12

№

Жарғылық
Сатып
оның ішінде капиталдағы алынған
үлесі
есептелген
күні
дивидендтер (пайызбен)

10

9

Баланстық құны

Салым бойынша операция

шетел валютасымен

11

Анық тама
үшін: қалып
тастырылған
резервтер (провизиялар)

Банктің атауы

теңгемен

10

(мың теңгемен)
Ескерту

тиімді

Баланстық
құны

Бір бағалы
қағаздың номиналды құны

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс
күнінен кешіктірмей

Номиналды құн
валютасы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Сəйкестендіру
нөмірі

кестенің жалғасы:

Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

кестенің жалғасы:

номиналды

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 34-қосымша

Брокердің
жəне (немесе)
дилердің атауы

«Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
туралы есеп»

10.1.
…
11. Барлық салымдар

9
…

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қауымдасқан
ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына
инвестицияларының мөлшері туралы мəліметтер көрсетіледі.
6. 3-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны
көрсетіледі.
7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.
8. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар
бойынша есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.
9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

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

Шартты салымдар

Салым бойынша сыйақы
Салымға
мөлшерлемесі енгізілген
(жылдық пайсома
ыздармен)

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар 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.

Мəмілені жасау
күні

8.1.
…
9.
9.1.
…
10.

7

Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы
есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –1- ENPF_IKDU, кезеңділігі – ай сайын)

Ақша аудару
күні

7.1.
…
8.

6

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3 жəне 4-бағандарды толтыру кезінде «Болу қажеттілігі қаржы
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні,
осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24
желтоқсандағы № 385 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген) 3-тармағында
көрсетілген рейтингтік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі,
мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі.
Рейтингі болмаған кезде 3 жəне 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
бойынша толтырылмайды.
6. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге
арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының
ұлттық сыныптауышына сəйкес көрсетіледі.
7. 5 жəне 13-бағандарда 1, 2, 3, 4, 5 жəне 6-жолдар толтырылады.
8. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі
көрсетіледі, салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі
ескеріліп көрсетіледі.
9. 11 жəне 12-бағандарда меншікті активтерді салымдарда орналастыру сомасы көрсетіледі. Активтер теңгедегі салымға
орналастырылған жағдайда 11-баған толтырылады. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы
теңгемен 11-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 12-баған толтырылады. 11-баған мың теңгемен, 12-баған шетелдік валютаның мың
бірлігімен толтырылады.
10. Нысан салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып, əрбір
валюта, банк жəне ұйым бойынша, сондай-ақ əрбір шот пен салым
бойынша жеке-жеке жасалады.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.

Əкімшілік деректер жинауға арналған «Басқа заңды тұлғалардың
капиталына инвестициялар туралы есеп» нысанына қосымша

Бағалы
қағаздың түрі
жəне оның
эмитентінің
атауы

7.

5

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен
орналастырылған салымдар мен ақша жəне ақша қаражатының баламалары туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанынын (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 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.

Ескерту

5.1.
…
6.

4

«Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша
жəне ақша қаражатының баламалары туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанынын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс –1- ENPF_Vklady_SA, кезеңділігі – ай сайын)

Барлығы

4.1.
…
5.

3

Əкімшілік деректер жинауға арналған «Меншікті
активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша жəне
ақша қаражатының баламалары туралы есеп» нысанына қосымша

Заңды
тұлғаның
атауы
Сатып алу
құны

3.1.
…
4.

2
Кассадағы ақша
Жолдағы ақша

нөмі-рі

1
1.
2.
2.1.
…
3.

Ұйымның атауы

күні

р/с
№

орналастыру күнгі
есепті
күнгі
Валютасы

Рейтингі

Банктік
салым
шартының
жасалған
күні мен
нөмірі

Салы м ме рзiмi
(күнме н)

(мың теңгемен)

26 ҚЫРКҮЙЕК 2019 ЖЫЛ

8

9

RESMI

9

10

4-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған туынды
қаржы құралдары

7

8

Мəміле түрі

Қаржы
құралдарының
саны, дана

Мəміле бағасы,
теңге

Мəміле сомасы,
мың теңге

Мəміле
валютасы

кестенің жалғасы:
Мəміле талаптарының сипаттамасы

11

12

13

14

15

16

17

Қарсы агент жəне
оның рейтингі

6

9

10

18

19

Ескерту

Нарық

5

Базалық актив
жəне оның рейтингі

Бағалы қағаздың
сəйкестендіру
нөмірі

4

Мəмілені жасау күнгі
вариациялық маржа,
теңге
Мəмілені жасау күніне
бастапқы маржа,
пайыздар
Сауда-саттық режимі

Туынды қаржы
құралдарының түрі

3

Инвестициялық
шешімнің нөмірі жəне
күні

Мəміле бойынша
есеп айырысу күні

2

Хед-жирлеу объектісі

Қаржы құралдарын
есепке алу күні

1

Брокер-дің жəне
(немесе) дилердің
атауы

№

Мəмілені жасау күні

(теңгемен)

20 21

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
«Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған
мəмілелер туралы есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған
мəмілелер туралы есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс – 1- ENPF_DEALINGS_SA, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер 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
кезеңде (ай) 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. 1-кесте бойынша:
1) 2-бағанда халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарығында
мəміле жасалған жағдайда оны жасау күні көрсетіледі (trade date);
2) 7-бағанда мəміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) жəне
басқа);
3) 8-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі, оның сауда жүйесінде мəміле жүзеге асырылған не мəміле ұйымдастырылмаған
нарықта жасалған;
4) 9-бағанда эмитенттің атауы жəне бағалы қағаздармен саудасаттықтарды ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында саудасаттықтарға жіберілген бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;
5) 11 жəне 14-бағандарда валюта кодтары 07 ISO 4217-2012
«Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР
ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық сыныптауышына сəйкес
көрсетіледі;
6) 15-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып,
мəміленің жүзеге асырылғанын растайтын (биржалық куəлік, брокердіңдилердің есебі, SWIFT жүйесі бойынша алынған растау) бастапқы
құжатта көрсетілген үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дəл төлем
валютасында бағасы көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютада көрініс
тапқан баға болмаған жағдайда номиналды құнының пайызбен көрініс
тапқан баға көрсетіледі;
7) 16 жəне 17-бағандарда Bloomberg ақпараттық-талдамалық
жүйелердің деректері бойынша осы қаржы құралы айналысы көрініс
табатын халықаралық (шетел) қор биржаларында не REUTER номиналды құн валютасында жасалған акцияларды сатып алу (сату) бойынша мəмілелер бойынша бағалар көрсетіледі;

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 35-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 20-қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері
есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп»

9
…

10

11

12

Берешектің
барлығы

Реттеу түрі
жəне берешектер сомалары

13

14

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 «Дефолтқа жол берген
эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған
қаржы құралдары бойынша есеп» нысанына қосымша
Əкімшілік деректер жинауға арналған
«Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері
есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп» нысанын толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс – 9- ENPF_DEFAULT_PA, кезеңділігі – тоқсан сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің
есебінен сатып алынған дефолтқа жол берген эмитенттердің қаржы
құралдары бойынша 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 тоқсан сайын,
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
жарналарының, міндетті кəсіби зейнетақы жарналарының жəне ерікті
зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы
активтері бойынша жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы
жарналарының есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.
«Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында
«міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы жарналары жəне ерікті зейнетақы жарналары» немесе «жұмыс берушінің
міндетті зейнетақы жарналары» сияқты зейнетақы жарналарына
қарай қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мəліметтер
көрсетіледі.
6. 3-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типін немесе
салым шартының нөмірін көрсетумен көрсетіледі.
7. 4-бағанда бағалы қағаздардың сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
8. 5-бағанда талап ету құқығын сəйкестендіргіш көрсетіледі.
9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
10. 7-бағанда қаржы құралын өтеу күні көрсетіледі.
11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралын тануды тоқтату
күні көрсетіледі.
12. 13-баған 9, 10, 11 жəне 12-бағандардың сомасы болып табылады.
13. 14-бағанда берешекті реттеу түрі: оңалту/қайта құрылымдау,
банкроттық, атқарушылық іс жүргізу, соттан тыс реттеу, сондай-ақ кредиторлар талаптарының тізілімінде танылған берешекті өтеу туралы
жасалған келісімге сəйкес соттың шешімімен айқындалған берешектер
сомасы көрсетіледі.
14. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
ұсынылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын
реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізілетін нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне
36-қосымша
Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының
мөлшерiне 5-қосымша

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» ________ жағдай бойынша
Индекс: 9- ENPF_DEFAULT_PA
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынады: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші
жұмыс күнінен кешіктірмей
_________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері
(теңгемен)

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиынтығы

сыйақы
бойынша
өсімпұл

8

негізгі борыш бойынша
өсімпұл

Мəміле сомасы

7

кестенің жалғасы:
Берешек мөлшері
сыйақы
бойынша

Бір бірліктің
сатып алу
бағасы

6

Тануды
тоқтату күні

Төлем валютасы

5

Өтеу күні

Мəміле көлемі
(бірлігі)

4

Бағалы
қағаздардың
саны (дана)

Тазартылған
бағалы
металдардың
түрі

3

Талап ету
құқығын
сəйкестендіргіш

Мəміле түрі

2

Сəйкестендіру
нөмірі

Қызметке ақы
төлеу

1

Қарсы агенттің
атауы

№

Мəмілені жасау
күні

(теңгемен)

Бағалы
қағаздың түрі
немесе салым
шартының
нөмірі

3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған
бағалы металдар

8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік пайызбен
көрсетіледі (облигациямен мəміле бойынша - бағалы қағаздармен
сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде иелігінен айыру
не сатып алу нəтижесінде пайда болған кірістілік; кері репо операциялары бойынша - автоматты репо секторында мəміле жасау нəтижесінде
пайда болған кірістілік);
9) 19-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома
көрсетіледі;
10) 20 жəне 21-бағандар халықаралық (шетел) бағалы қағаздар
нарықтарында жасалған мəмілелер бойынша толтырылады.
6. 2-кесте бойынша:
1) 2-бағанда салым салынған жағдайда бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорының инвестициялық шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ағымдағы шотына аударым күні не мерзімінен
бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда - ақшаны
инвестициялық шотқа қайтару күні көрсетіледі;
2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны
салымға салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен
бұрын қайтару немесе банктік салым шартының мерзімі өткеннен соң
салымды қайтару);
3) 9-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома көрсетіледі.
7. 3-кесте бойынша:
1) 2-бағанда мəмілені жасау күні көрсетіледі (trade date);
2) 5-бағанда мəміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату жəне басқа);
3) 6-бағанда тазартылған бағалы металдар түрлерінің атауы
көрсетіледі;
4) 8-бағанда валюта кодтары 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды
жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ Қазақстан
Республикасының ұлттық сыныптауышына сəйкес көрсетіледі;
5) 10-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома
көрсетіледі.
8. 4-кесте бойынша:
1) 2-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мəмілені жасау күні
көрсетіледі;
2) 4-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында бухгалтерлік есептегі қаржы
құралдарын бастапқы мойындау күні көрсетіледі;
3) 5-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мəміле бойынша есеп айырысу күні көрсетіледі;
4) 6-бағанда туынды қаржы құралдарының түрі көрсетіледі (опцион,
фьючерс, форвард, своп жəне басқа да туынды қаржы құралдары);
5) 7-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз
болып табылған жағдайда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі
көрсетіледі;
6) 8-бағанда сауда жүйесінде мəміле жүзеге асырылған саудасаттықты ұйымдастырушының атауы жəне «қор биржасының (ел) атауы» форматында оның резиденттігі елі не мəміле «ұйымдастырылмаған
нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі;
7) 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы
қағаздың жəне оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме,
тауар жəне басқа да базалық активтер) жəне «базалық актив (рейтинг)
(рейтингтік агенттік)» форматында рейтингтік агенттік (бар болса) берген базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық актив көрсетіледі жəне «базалық актив
(рейтингі жоқ)» форматында рейтинг болмағаны нұсқалады;
8) 10-бағанда егер мəміле қор биржасында жасалмаса, қарсы
агент, оның резиденттік елі, сондай-ақ «қарсы агент/елі/рейтингі
(рейтингтік агенттігі)» форматында осы қарсы агентке берілген рейтингі
көрсетіледі. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда «қарсы агент/
елі/рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі;
9) 11-бағанда мəміле (сатып алу, сату жəне басқа) түрі көрсетіледі;
10) 16-бағанда егер мəміле хеджирлеу мақсатында жасалса «иə»
сөзі жəне «иə/хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында
хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы қағаздың сəйкестендіру
нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мəміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса «жоқ» сөзі көрсетіледі;
11) 17-бағанда инвестициялық комитеттің мəмілені жасау туралы
инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі;
12) 18-бағанда бар болса вариациялық маржа - биржа есептейтін
жəне мерзімді келісімшарт белгіленімінің өзгеруін ескеретін саудасаттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі
көрсетіледі;
13) 19-бағанда бар болса бастапқы маржа - биржа айқындайтын,
клиент əрбір ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің нарықтық
құнының сомалық үлесі көрсетіледі;
14) 20-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі
көрсетіледі не биржа ережелерінде көзделген сауда-саттықтың басқа
режимі сипатталады;
15) 21-бағанда мəміле тараптарында талаптардың жəне
міндеттемелерді туындау шарттары көрсетіледі.
9. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен
көрсетіледі.

Эмитенттің
атауы

(Жалғасы. Басы 19-24-беттерде)
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Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi
Тəуекел
№
Баптар атауы
дəрежесi
пайызбен
I топ
1 Қолма-қол теңге
0
2 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен
0
емес тəуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң қолма-қол шетел валютасы
3 Тазартылған бағалы металдар
0
4 Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiлген
0
қарыздар
5 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен
0
емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң орталық үкiметтерiне
берiлген қарыздар
6 Ұлттық Банкке берiлген қарыздар
0
(Жалғасы 26-бетте)
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Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен
емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне
берiлген қарыздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарына
берiлген қарыздар
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры»
акционерлік қоғамына берілген қарыздар
Ұлттық Банктегi салымдар жəне Ұлттық Банкке
өзге де талаптар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен
емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы
салымдар, Еуразиялық даму банкіндегі Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар
Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық
берешегі
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы
органдарының салықтар мен бюджетке төленетін
басқа да төлемдер бойынша дебиторлық
берешегi
Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Ұлттық
Банк шығарған Қазақстан Республикасының
мемлекеттiк бағалы қағаздары
Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларының жергілікті
атқарушы органдары шығарған Қазақстан
Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары
Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар
нарығы туралы заңнамасына сəйкес «Қазақстан
даму банкі» акционерлік қоғамы шығарған бағалы
қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі»,
«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік
қоғамдары шығарған бағалы қағаздар, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен
номинирленген Еуразиялық даму банкі шығарған
бағалы қағаздар
Акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі
кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке
тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлғалар шығарған
бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен
емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық
үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар
бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» кем емес
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар халықаралық қаржы ұйымдары
шығарған бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ» төмен емес
ұзақ мерзімді рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар банктерге ашық корреспонденттік
шоттар бойынша талаптар
Тəуекелдің І тобына енгізілген активтер бойынша
есептелген сыйақы
II топа
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен
тəуелсiз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң жəне тиiстi рейтингтiк
бағасы жоқ елдердiң қолма-қол шетел валютасы
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке
дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң орталық үкіметтерiне
берiлген қарыздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке
дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң орталық банктерiне
берiлген қарыздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингi бар халықаралық қаржы
ұйымдарына берiлген қарыздар
Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы
органдарына берiлген қарыздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен
емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердің жергiлiктi билiк органдарына берiлген қарыздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар ұйымдарға берiлген қарыздар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке
дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң орталық банктерiндегі салымдар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы
ұйымдарындағы салымдар
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар ұйымдардағы салымдар
Тəуекелдің І тобына жатқызылған
дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан
Республикасының жергiлiктi атқарушы
органдарының дебиторлық берешегi
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық берешегі
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35 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке
дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердің орталық үкiметтерi
шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы
қағаздар
36 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар
37 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы
органдары шығарған мемлекеттік бағалы
қағаздар, Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларының
жергілікті атқарушы органдары шығарған
мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда
38 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен
емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң жергiлiктi билiк органдары
шығарған бағалы қағаздар
39 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар
40 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard
&Poor’s агенттiгiнің «ААА»-тан «АА-»-ке дейiнгі
кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің
ұлттық шəкілі бойынша «kzAAA»-тан «kzAA-»-ке
дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі
бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар
секьюритилендіру позициялары
41 Тəуекелдің ІІ тобына енгізілген активтер бойынша
есептелген сыйақы
III топ
42 Тазартылмаған бағалы металдар
43 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВВ-»-ке дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе
басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық
үкiметтерiне берiлген қарыздар
44 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВВ-»-ке дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе
басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық
банктерiне берiлген қарыздар
45 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе
басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы
ұйымдарына берiлген қарыздар
46 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке
дейiн төмен емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингi бар елдердің жергілікті билік
органдарына берiлген қарыздар
47 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар ұйымдарға берілген
қарыздар
48 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық
тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 75, 77,
78 жəне 79-жолдарында көрсетілген жеке
тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген
ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл
құнына қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 50
(елу) пайызынан аспайды
49 Ипотекалық тұрғын үй қарыздары, сондай-ақ
акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі
кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке
тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға белгілеген сатып алуға арналған талаптарға сəйкес келетін
олар бойынша сыйақылар
50 Кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке
тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын, акцияларының жүз пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғаға берілген
ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талаптар
51 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық
тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 75, 77,
78 жəне 79-жолдарында көрсетілген жеке
тұлғалардың қарыздарын қоспағанда): берілген
ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл
құнына қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 51
(елу бір) пайызынан 85 (сексен бес) пайызына
дейін қоса алғандағы шекте болады
52 Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары
(осы кестенің 75, 77, 78 жəне 79-жолдарында көрсетілген, жеке тұлғаларға берілген
қарыздарды қоспағанда)
53 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен
халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан
Республикасының резиденттеріне берілген,
негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйықы
бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам
мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 74, 75,
76, 77, 78, 79 жəне 105-жолдарында көрсетілген
қарыздарды қоспағанда)
54 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен
халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пайыздан көп жəне
50 (елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер)
қалыптастырылған Қазақстан Республикасының
резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік
90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі
бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын
жəне осы кестенің 74, 75, 76, 77, 78, 79 жəне
105-жолдарында көрсетілген қарыздарды
қоспағанда)
55 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен
халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына сəйкес 50 (елу) пайыздан көп провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан
Республикасының резиденттеріне берілген,
негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйықы
бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам
мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 74, 75,
76, 77, 78, 79 жəне 105-жолдарында көрсетілген
қарыздарды қоспағанда)
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56 Қазақстан Республикасының 2015 жылғы
29 қазандағы Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес
шағын немесе орта кəсіпкерлікке жатқызылған
субъектілерге берілген, мынадай критерийлерге сəйкес келетін қарыздар: 1) қарыз сомасы
меншікті капиталдың 0,02 (нөл бүтін жүзден екі)
пайызынан аспайды;
2) қарыз валютасы - теңге
57 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВВ-»-ке дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе
басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық
банктерiндегі салымдар
58 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе
басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы
ұйымдарындағы салымдар
59 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан
«А-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардағы салымдар
60 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар ұйымдардың дебиторлық
берешегі
61 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВВ-»-ке дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе
басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң орталық
үкiметтерi шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар
бағалы қағаздар
62 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тан
«ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар
63 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тан бастап
«А-»-тен төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің жергілікті
билік органдары шығарған бағалы қағаздар
64 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тан
«А-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар ұйымдар шығарған
бағалы қағаздар
65 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard
& Poor’s агенттiгiнің «А+»-тан «А-»-ке дейiнгі
кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің
ұлттық шəкілі бойынша «kzA+»-тан
«kzA-»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі
бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар
секьюритилендіру позициялары
66 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен
«ВВ-»-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасының резидент банктеріне
немесе Standard & Poor’s агенттігінің
«ВВВ-»-дан «ВВ+»-ға дейінгі (қоса алғанда)
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар бейрезидент банкке ашылған
корреспонденттік шоттар бойынша талаптар
67 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына
талаптар
68 Тəуекелдің III тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы (осы кестенің 49 жəне
50-жолдарында көрсетілген активтер бойынша
есептелген сыйақыны қоспағанда)
IV топ
69 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке
дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік
бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтеріне
берілген қарыздар
70 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке
дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік
бағасы жоқ елдердің орталық банктеріне берілген
қарыздар
71 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан
«В-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы
ұйымдарына жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ
халықаралық қаржы ұйымдарына берiлген
қарыздар
72 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВ-»-ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингi бар елдердің жəне тиісті
рейтингтік бағасы жоқ елдердің жергілікті билік
органдарына берiлген қарыздар
73 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға жəне
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдарға
берiлген қарыздар
74 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар резидент ұйымдарға, тиісті
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдарға
жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар жəне тиісті
валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық
тəуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен жабылмаған бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап
берілген жəне шетел валютасында 1 (бір) жылдан
аспайтын мерзімге берілген қарыздар
75 Тəуекелдің III тобына жатқызылғандарды
қоспағанда, жеке тұлғаларға 2016 жылғы
1 қаңтарға дейін берілген қарыздар, оның ішінде
тұтынушылық кредиттер
(Жалғасы 27-бетте)
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(Жалғасы. Басы 19-26-беттерде)

76 Тəуекелдің III-тобына жатқызылғандарды
қоспағанда, тиісті валюталық түсімі жоқ жəне
(немесе) валюталық тəуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджирлеу құралдарымен
жабылмаған жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1
қаңтардан бастап берілген жəне шетел валютасында 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімге берілген
қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер
77 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің
біреуіне сəйкес келетін жеке тұлғаларға 2016
жылғы 1 қаңтардан бастап берілген қамтамасыз
етілмеген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық
кредиттер: қарыз берген кезде 2016 жылғы 1
қаңтар – 2016 жылғы 31 желтоқсан аралығында:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа
кірісін есептеу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай
жинақтаушы зейнетақы қорынан жеке зейнетақы
шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз алушының
банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алушы өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6
(алты) ай ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты
пайдалана отырып, Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9125
болып тіркелген «Қаржы ұйымдарының банк
операцияларының жекелеген түрлерін жəне басқа
да операцияларды жүргізуіне шектеулер енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы 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)
берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт)
ай ішінде кез келген қолданыстағы немесе жабық
қарыз берешегі жəне (немесе) ол бойынша сыйақы
бойынша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 60
(алпыс) күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30
(отыз) күннен асатын мерзімі өткен төлемдерге
3 (үш) реттен артық жол берілген. Банктің осы
жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының
бірінде көзделген ақпараты болмаған жағдайда,
жеке тұлғаларға берілген қарыздар қамтамасыз
етілмеген деп танылады жəне осы жолға
сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі бойынша
мөлшерленеді
78 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біреуіне
сəйкес келетін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1
қаңтардан бастап берілген қамтамасыз етілмеген
қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер:
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ай сайын қарыздар
мониторингі кезінде: 1) қарыз алушы - жеке тұлғаның
бір айлық орташа кірісін есептеу үшін соңғы 6 (алты)
айдағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан
жеке зейнетақы шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз алушының банктің төлем карточкалары
арқылы қарыз алушы өтініш берген күн алдындағы
қатарынан 6 (алты) ай ішінде жалақыны алу туралы
ақпаратты пайдалана отырып № 292 қаулыға сəйкес
есептелген қарыз алушының борыштық жүктемесі
коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма
төрт) ай ішінде кез келген қолданыстағы немесе жабық қарыз берешегі жəне (немесе) ол бойынша сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдер
күнтізбелік 60 (алпыс) күннен асады не мерзімі
күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімі өткен
төлемдерге 3 (үш) реттен артық жол берілген;
3) қарыздардың ай сайынғы мониторингі кезінде
осы жолға сəйкес 1) немесе 2) тармақшаларда
көрсетілген есептеу үшін ақпарат жоқ. Банктің осы
жолдың жоғарыда көрсетілген тармақшаларының
бірінде көзделген ақпараты болмаған жағдайда,
жеке тұлғаларға берілген қарыздар қамтамасыз
етілмеген деп танылады жəне осы жолға
сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі бойынша
мөлшерленеді
79 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға
берілген басқа да қарыздар, оның ішінде
тұтынушылық кредиттер (осы кестенің 77 жəне
78-жолдарында көрсетілген ипотекалық тұрғын
үй қарыздары мен жеке тұлғаларға қарыздарды
қоспағанда)
80 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»-ке
дейiнгi тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар елдердiң жəне тиісті рейтингтік
бағасы жоқ елдердің орталық банктерiндегі салымдар
81 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ+»-тан «В-»ке дейiнгi борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегi рейтингi бар халықаралық қаржы
ұйымдарындағы жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ
халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар
82 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар резидент ұйымдардағы, тиісті
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардағы
жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент
ұйымдардағы салымдар
83 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингi бар резидент ұйымдардың, тиісті
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың
жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан
«ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдардың
дебиторлық берешегі
84 Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі
85 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «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
86 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тан «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
87 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «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
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88 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар резидент ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдар жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң
«ВВВ+»-тан «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингi
немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент
ұйымдар шығарған бағалы қағаздар
89 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard
&Poor’s агенттiгiнің «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгі
кредиттік рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi немесе Standard&Poor’s агенттiгiнің
ұлттық шəкілі бойынша «kzBBB+»-тан «kzBBB»-ға дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкілі
бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар
секьюритилендіру позициялары
90 «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының
арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы
қағаздар
91 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасының резидент банктеріне
немесе Standard&Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан
төмен борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар бейрезидент банкке ашылған
корреспонденттік шоттар бойынша талаптар
92 IV-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы
93 Төлемдер бойынша есеп айырысулар
94 Негізгі қаражат
95 Материалдық қорлар
96 Сыйақы жəне шығыстар сомасын алдын ала төлеу
V топ
97 Қаржы есептілігі ХҚЕС-ға сəйкес
шоғырландырылған заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлесіне),
мерзімсіз қаржы құралдарына, реттелген борышына банктің инвестициялары
98 Əрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасаған
кезде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын
заңды тұлғаның шығарылған акцияларының
(жарғылық капиталға қатысу үлестерiнің) 10 (оннан) кем пайызын құрайтын, негізгі капиталдың
10 (он) пайызынан аспайтын банктің барлық
инвестицияларының сомасы
99 Банк шығарылған акциялардың (жарғылық
капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) жəне одан
көп пайызына ие қаржы ұйымының жай акцияларына банктің инвестициялары жəне шегерілетін
уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге
қалдырылған салық активтерінің бөлігі жəне
Қалыптардың 11-тармақтың екінші, үшінші жəне
төртінші абзацтарында көрсетілген негізгі капиталдан шегерілуі тиіс сома жиынтығында Қалыптардың
10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер
қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталы
айырмасының 17, 65 (он жеті бүтін жүзден алпыс
бес) пайызынан аспайтын банктің инвестициялары
100 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар
елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар
101 Standard& Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар
елдердiң орталық банктерiне берiлген қарыздар
102 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына
берiлген қарыздар
103 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен тəуелсiз
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар елдердiң
жергілікті билік органдарына берiлген қарыздар
104 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингі бар резидент емес ұйымдарға жəне тиісті
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдарға
берiлген қарыздар
105 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент ұйымдарға жəне тиісті рейтингтік бағасы
жоқ жəне тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе)
қарыз алушы тарапынан валюталық тəуекелдері
хеджирлеудің тиісті құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап
берілген жəне шетел валютасымен 1 (бір) жылдан
астам емес мерзімге ұсынылған қарыздар
106 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің
аумағында тіркелген заңды тұлғалар немесе
олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан
Республикасының бейрезиденттеріне берілген
қарыздар: 1) Андорра Князьдігі; 2) Антигуа жəне
Барбуда мемлекеті; 3) Багам аралдары достастығы;
4) Барбадос мемлекетi; 5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi; 7) Бруней Даруссалам
мемлекетi; 8) Вануату Республикасы; 9) Гватемала
Республикасы; 10) Гренада мемлекетi; 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 аумағы
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 Федеративтiк Республикасы; 32) Жаңа
Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының аумақтары
бөлiгiнде ғана); 33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай
қаласының аумағы бөлiгiнде ғана); 34) Палау
Республикасы; 35) Панама Республикасы; 36)
Самоа Тəуелсiз мемлекетi; 37) Сейшел аралдары
Республикасы; 38) Сент-Винсент жəне Гренадин
мемлекетi; 39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекетi; 41) Ұлыбритания мен
Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар 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 аралдарының, Гуам аралының жəне ПуэртоРико Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана); 43)
Тонга Корольдiгi; 44) Филиппин Республикасы; 45)
Шри-Ланка Демократиялық Республикасы
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107 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен тəуелсiз
рейтингi немесе басқа рейтинтік агенттіктердiң
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар
елдердiң орталық банктерiндегi салымдар
108 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «В-» төмен
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы
салымдар
109 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы, жəне
тиiстi рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент
ұйымдардағы салымдар
110 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің
аумағында тіркелген Қазақстан
Республикасының бейрезиденті- ұйымдардағы
салымдар: 1) Андорра Князьдігі; 2) Антигуа
жəне Барбуда мемлекеті; 3) Багам аралдары достастығы; 4) Барбадос мемлекетi; 5)
Бахрейн мемлекеті; 6) Белиз мемлекетi; 7)
Бруней Даруссалам мемлекетi; 8) Вануату
Республикасы; 9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi; 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 аумағы
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 Федеративтiк
Республикасы; 32) Жаңа Зеландия (Кук жəне
Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының
аумағы бөлiгiнде ғана); 34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы; 36) Самоа Тəуелсiз
мемлекетi; 37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы; 40)
Сент-Люсия мемлекетi; 41) Ұлыбритания мен
Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар 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 аралдарының,
Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы
аумақтары бөлiгiнде ғана); 43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы; 45) Шри-Ланка
Демократиялық Республикасы
111 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік
агенттіктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi бар жəне тиiстi рейтингтік бағасы жоқ
бейрезидент ұйымдардың дебиторлық берешегi
112 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің
аумағында тіркелген Қазақстан
Республикасының бейрезиденті-ұйымдардың
дебиторлық берешегі: 1) Андорра Князьдігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті; 3) Багам
аралдары достастығы; 4) Барбадос мемлекетi;
5) Бахрейн мемлекеті; 6) Белиз мемлекетi;
7) Бруней Даруссалам мемлекетi; 8) Вануату
Республикасы; 9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекетi; 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 аумағы
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 Федеративтiк
Республикасы; 32) Жаңа Зеландия (Кук жəне
Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының
аумағы бөлiгiнде ғана); 34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы; 36) Самоа Тəуелсiз
мемлекетi; 37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы; 40)
Сент-Люсия мемлекетi; 41) Ұлыбритания мен
Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар 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 аралдарының,
Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы
аумақтары бөлiгiнде ғана); 43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы; 45) Шри-Ланка
Демократиялық Республикасы
113 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен тəуелсіз
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы
қағаздар
114 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары
шығарған бағалы қағаздар
(Жалғасы 28-бетте)
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Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне қосымша
Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
мөлшерленуге тиіс банк активтерінің есебіне түсіндірме
1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар,
банкте түзетілген құны аталған активтер көлемінің 50 (елу) пайызынан кем емес қамтамасыз етуі бар (Салымдардың кредиттік тəуекел
дəрежесі бойынша мөлшерленген банк активтері кестесінің (бұдан
əрі - Кесте) 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 жəне 20-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) қарыздар банктерде осы тармаққа
сəйкес түзетілген қамтамасыз ету құнын анықтауға мүмкіндік беретін
барабар есепке алу жүйесі болған кезде түзетілген қамтамасыз ету
құнын шегергендегі тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер есебіне енгізіледі.
Түзетілген қамтамасыз ету құны (Кестенің 1, 2, 3, 10, 11, 12, 15, 16, 17,
18, 19 жəне 20-жолдарында көрсетілген активтер түріндегі) мыналарға:
салымдар сомасының 100 (жүз) пайызына, оның ішінде осы банктегі
қамтамасыз ету ретінде ұсынылғандары;
қамтамасыз етуге берілген 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 мөлшерленеді.
2. Қарсы агенттен төмен тəуекел дəрежесі бар ұйымдар кепілдік
берген (сақтандырған) банк инвестициялары есебіне енгізілмеген
салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар,
қарыздар, инвестициялар тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген
(банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың, дебиторлық
берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың, қарыздардың,
инвестициялардың кепілдік берілген (сақтандырылған) сомасын
шегергендегі) активтердің есебіне борышкердің тəуекел дəрежесі
бойынша енгізіледі.
Банк инвестициялары есебіне енгізілмеген салымдардың,
дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы қағаздардың,
қарыздардың, инвестициялардың кепілдік берілген (сақтандырылған)
сомасы тиісті кепілгердің (сақтандырушының) дебиторлық берешегінің
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленеді.
2. Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге
тиіс банк активтерінің есебіне түсіндірменің (бұдан əрі – Түсіндірме)
1-тармағында көрсетілген, мынадай:
1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;
2) оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, жекелей алғанда
жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын иеленуші заңды
тұлғаға тəуелді немесе оффшорлық аймақ аумағында тіркелген заңды
тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;
3) оффшорлық аймақтардың азаматтары болып табылатын;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 37-қосымша
Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де
орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен
есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге шектi банк
капиталының мөлшерiне 8-қосымша
Халықаралық қор биржалары болып танылатын саудасаттықты ұйымдастырушылар тiзiмi
1. Австралия қор биржасы (Australian Stock Exchange).
2. Австрия қор биржасы (Wiener bourse AG).
3. АҚШ қор биржасы (National Association of Securities Dealers
Automated Quotation, NASDAQ).
4. Америка қор биржасы (American Stock Exchange).
5. «Астана» халықаралық қаржы орталығы биржасы (Astana
International Exchange, AIX).
6. Амстердамдағы «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext
Amsterdam).
7. Афина қор биржасы (Athens Exchange).
8. Бомбей қор биржасы (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE).
9. Бразилия қор биржасы (Bovespa).
10. Брюссельдегi «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext
Brussels).
11. Варшава қор биржасы (Warsaw Stock Exchange).
12. Гонконг қор биржасы (Hong Kong Exchanges and Clearing).
13. Джакарт қор биржасы (Jakarta Stock Exchange).
14. Жаңа Зеландия қор биржасы (New Zealand Exchange).
15. Ирландия қор биржасы (Irish Stock Exchange).
16. Испания бірікккен қор биржасы (ВМЕ Spanish Exchanges).
17. Италия қор биржасы (Borsa Italiana SPA).
18. Йоханнесбург қор биржасы (Оңтүстiк Африка) (JSE Securities
Exchange South Africa).
19. Копенгаген қор биржасы (Copenhagen Stock Exchange).
20. Құрамына Стокгольм, Хельсинки, Таллин жəне Рига биржалары
кіретін біріккен қор биржасы (Hex Integrated Markets Ltd.).
21. Лиссабондағы «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext
Lisbon).
22. Лондон қор биржасы (London Stock Exchange).
23. Лондон халықаралық қаржылық фьючерстер биржасы (London
International Financial Futures and Options Exchange).
24. Люксембург қор биржасы (Bourse de Luxembourg).
25. Малайзия қор биржасы (Bursa Malaysia).
26. Мальта қор биржасы (Malta Stock Exchange).
27. Мексика қор биржасы (Bolsa Mexicana de Valores, BMV).
28. Монреаль қор биржасы (Bourse de Montreal).
29. Неміс қор биржасы (Deutsche bourse AG).
30. Нью-Йорк қор биржасы (New York Stock Exchange).
31. Оңтүстік Корея қор биржасы (Korea Stock Exchange).
32. Осака қор биржасы (Osaka Securities Exchange).
33. Осло қор биржасы (Oslo bourse).
34. Париждегi «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Paris).
35. Ресей Федерациясының қор биржасы (ОАО ММВБ-РТС).
36. Сингапур қор биржасы (Singapore Exchange).
37. Стамбул қор биржасы (Istanbul Stock Exchange).
38. Стокгольм қор биржасы (Stockholm Exchange).
39. Токио қор биржасы (Tokyo Stock Exchange).

40. Торонто қор биржасы (Toronto Stock Exchange).
41. Үндiстан қор биржасы (Delhi Stock Exchange).
42. Үндiстан ұлттық қор биржасы (National Stock Exchange of India
Limited).
43. Филиппин қор биржасы (Philippine Stock Exchange).
44. Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange).
45. Француз халықаралық қаржылық фьючерстер биржасы (French
International Financial Futures Exchange MATIF).
46. Чикаго мерзiмдi тауар биржасы (The Chicago Board of Trade).
47. Чикаго опциондар биржасы (Chicago Board Options Exchange).
48. Чикаго тауар биржасы (Chicago Mercantile Exchange).
49. Шанхай қор биржасы (Shanghai Stock Exchange).
50. Швейцария қор биржасы (SWX Swiss Exchange).
51. Шэньчжень қор биржасы (Shenchzhen Stock Exchange).
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 38-қосымша
Пруденциялық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы міндетті нормалар мен лимиттерді мəні мен есептеу əдістемелеріне, белгілі бір күнге шекті банк капиталының
мөлшеріне 15-қосымша
Қолжетімді тұрақты қорландыру міндеттемелерінің кестесі
Қолжетімді
тұрақты
№
Баптар атауы
қорландыру
коэффициенті,
пайызбен
1 Меншікті капитал Қалыптардың
100
11-тармағында белгіленген шегерімдерге
дейін қосылады (1 (бір) жылдан аз өтеу
мерзімі бар екінші деңгейдегі капитал
құралдарын қоспағанда)
100
2 Капиталдың өзге құралдары жəне 1 (бір)
жыл жəне одан көп қалған өтеу мерзімі бар
міндеттемелер
3 Тұрақты депозиттер
95
4 Аздап тұрақсыз депозиттер
90
50
5 Қаржылық емес ұйымдар берген 1 (бір)
жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар
міндеттемелер
6 Клирингтік, кастодиандық қызметпен,
50
клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар
50
7 Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері, шет
мемлекеттердің жергілікті билік органдары
жəне халықаралық қаржы ұйымдары ұсынған
1 (бір) жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар
міндеттемелер
8 Заңды тұлғалардың салымдарын қоса
50
алғанда 6 (алты) айдан көп жəне 1 (бір)
жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар
міндеттемелердің өзге түрлері
0
9 Заңды тұлғалардың 6 (алты) айдан аз қалған
өтеу мерзімі бар салымдары
0
10 Заңды тұлғалардың шартсыз мерзімінен
бұрын алу мүмкіндігі бар салымдары
11 Өзге мiндеттемелер, оның ішінде мерзімсіз
0
мiндеттемелер (мерзімі кейінге қалдырылған
салық мiндеттемелері үшін ерекше режим
белгілеумен)
12 Егер мiндеттемелер мөлшері туынды қаржы
0
құралдары бойынша активтердің мөлшерінен
асқан жағдайда, туынды қаржы құралдары
бойынша активтерді шегергенде туынды
қаржы құралдары бойынша міндеттемелер
бойынша нетто тұрақты қорландыру
коэффициенті
13 Сатып алу күнінде қаржы құралдарын, ше0
тел валютасын сатып алудан туындайтын
төлемдер
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 39-қосымша
Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын
ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін
есеп айырысу қағидаларына қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебі»
Есепті кезең: 20 ___ жылғы «__»________ жағдай бойынша
Индекс: К1-УИП
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын
ұйым
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс
күнінен кешіктірмей
(мың теңгемен)

№

Көрсеткіштің атауы

1
1

2
Ақша жəне салымдар - барлығы (1.1
-1.13-жолдар қосындысы), оның ішінде:
1.1 инвестициялық портфельді
басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша
1.2 осы Қосымшаның 1.9 жəне 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша
(Жалғасы 29-бетте)

3
х

4
х
100

100

Есеп айырысу
сомасы

115 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары
шығарған бағалы қағаздар
116 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар бейрезидент ұйымдар жəне тиісті
рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар
шығарған бағалы қағаздар
117 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің
аумағында тіркелген Қазақстан Республикасының
бейрезиденті-ұйымдар шығарған бағалы қағаздар:
1) Андорра Князьдігі; 2) Антигуа жəне Барбуда
мемлекеті; 3) Багам аралдары достастығы; 4)
Барбадос мемлекетi; 5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекетi; 7) Бруней Даруссалам
мемлекетi; 8) Вануату Республикасы; 9)
Гватемала Республикасы; 10) Гренада мемлекетi;
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 аумағы
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 Федеративтiк
Республикасы; 32) Жаңа Зеландия (Кук жəне
Ниуэ аралдарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының
аумағы бөлiгiнде ғана); 34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы; 36) Самоа Тəуелсiз
мемлекетi; 37) Сейшел аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы; 40)
Сент-Люсия мемлекетi; 41) Ұлыбритания мен
Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен Корольдiгi (мынадай аумақтар 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 аралдарының,
Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико Достастығы
аумақтары бөлiгiнде ғана); 43) Тонга Корольдiгi;
44) Филиппин Республикасы; 45) Шри-Ланка
Демократиялық Республикасы
118 Банк баланста ұстап тұратын жəне Standard &
Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтiк
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi
рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің
ұлттық шəкілі бойынша «kzBB+»-тен «kzBB»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шəкілі
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
секьюритилендіру позициялары
119 V-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы

қарыздар Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген қамтамасыз етудің
болуына қарамастан, Кестеге сəйкес тəуекел дəрежесі бойынша
мөлшерленеді.
4. Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген, мынадай:
1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген,
бірақ Standard&Poor’s агенттігінің «АА-»-тен төмен емес борыштық
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі немесе міндеттемелерінің барлық сомасының
қамтамасыз етуіне борыштық рейтингі көрсетілген деңгейден төмен
емес бас ұйымның тиісті кепілдігі бар;
2) оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғалар
немесе олардың азаматтары не Экономикалық ынтымақтастық жəне
даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер қабылдамаған
оффшорлық аумақтар тізбесіне жатқызған мемлекеттердің аумағында
тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне немесе
жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 (бес) пайыздан астамын
иеленуші заңды тұлғаларға тəуелді не көрсетілген оффшорлық
аймақтардың аумағында тіркелген заңды тұлғаларға қатысты еншілес
болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарды қоспағанда,
оффшорлық аймақтардың аумағында тіркелген, жекелей алғанда
жарғылық капиталдың 5 (бес) пайызынан астамын иеленуші заңды
тұлғаларға тəуелді немесе оффшорлық аймақтың аумағында тіркелген,
бірақ көрсетілген деңгейден төмен емес борыштық рейтингі немесе
міндеттемелерінің барлық сомасының қамтамасыз етуіне борыштық
рейтингі көрсетілген деңгейден төмен емес бас ұйымның тиісті кепілдігі
бар заңды тұлғаға қатысты еншілес болып табылатын;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне
қарыздар тəуекелдің нөл дəрежесі бойынша мөлшерленеді.
5. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің
активтерін есептеу мақсатында:
ипотекалық тұрғын үй қарызы деп жеке тұлғаларға тұрғын үй салу
үшін не оны сатып алу жəне (немесе) жөндеу мақсатында берілетін
ипотекалық қарыз түсініледі;
тұтынушылық кредит деп жеке тұлғаларға кəсіпкерлік қызметті
жүзеге асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды жəне
көрсетілетін қызметтерді сатып алуға берілген кредит түсініледі.
6. Егер бағалы қағаз шығарылымының арнайы борыштық рейтингі
болса, онда тəуекел дəрежесі бойынша банк активтерін мөлшерлеу
кезінде бағалы қағаз рейтингін ескеру қажет.
7. Валюталардың айырбастау бағамдарының жəне бағалы металдар бағамдарының өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі
бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген активтерді қоспағанда,
Қалыптардың 21-тармағына сəйкес нарықтық тəуекелді ескере отырып,
активтердің, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің
есебіне енгізілген активтер кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша
мөлшерленетін активтердің, шартты жəне ықтимал міндеттемелердің
есебіне енгізілмейді.
8. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген
банктің активтерін есептеу мақсаттары үшін қамтамасыз етілмеген
тұтынушылық қарыз деп 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 қоспағандағы тұтынушылық қарыз
түсініледі.

Есепке алынатын
көлем (пайызбен)

(Жалғасы. Басы 19-27-беттерде)
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Баланс бойынша
сомасы
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(Жалғасы. Басы 19-28-беттерде)

1.3 осы Қосымшаның 1.11-жолында
көрсетілген Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы
шоттарындағы ақша
1.4 орталық депозитарийдегі шоттардағы
ақша
1.5 клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің)
кепілдік немесе резервтік қорларына
жарна, маржа салымдары, ашық саудасаттық əдісімен жəне (немесе) орталық
контрагенттің қатысуымен қор биржасының
сауда-саттық жүйесінде жасалған мəмілелер
бойынша міндеттемелердің орындалуын
толық жəне (немесе) ішінара қамтамасыз
ету болып табылатын инвестициялық
портфельді басқарушының ақшасы
1.6 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан Республикасының
бейрезидент банктеріндегі ағымдағы
шоттардағы ақша
1.7 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ»
төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының
59-бабының 1-тармағында белгіленген
функцияларды жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша
1.8 Бағалы қағаздарға қызмет көрсету
мəселелері бойынша халықаралық
қауымдастықтың мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша
(International Securities Services Association)
1.9 Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің «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
1.10 Мына талаптардың біреуіне сəйкес
келетін Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В»
төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі немесе Standard &
Poor’s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, олардың бас
банктері шетел валютасында Standard
& Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-» төмен емес ұзақ
мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан
Республикасының бейрезиденті болып
табылады.
1.11 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»-ден «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі
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-»
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
1.13 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»
төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі 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 Басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес айналысқа шығарылғандарды
қоса алғанда, Қазақстан
Республикасының Қаржы министрлігі мен
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
шығарған Қазақстан Республикасының
мемлекеттік бағалы қағаздары
2.2 Қазақстан Республикасының жергілікті
атқарушы органдары шығарған, Қазақстан
Республикасының аумағында жұмыс
істейтін 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
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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 сауда-саттыққа
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 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 бағалы қағаздары
2.8 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
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 Еуразиялық Даму Банкі шығарған
жəне Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасында номинирленген бағалы
қағаздар
2.10 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы 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 шкаласы бойынша «ВВ+»тен «ВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар
шет мемлекеттердің борыштық бағалы
қағаздары
2.12 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
2.13 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
2.14 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
2.15 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
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
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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 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
3.6 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
3.7 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 Өзге бағалы қағаздар – барлығы (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
жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы
бар, Exchange Traded Funds (ETF),
Exchange Traded Commodities (ETC),
Exchange Traded Notes (ETN) пайлары
5 Өзге активтер – барлығы (5.1 - 5.4-жолдар қосындысы), оның ішінде:
5.1 Тазартылған бағалы металдар жəне металл депозиттер
5.2 Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби
қызметті жүзеге асыру шеңберінде
есептелген, бірақ төленбеген
комиссиялық сыйақы бойынша (шарт
талаптары бойынша мерзімі өтпеген)
дебиторлық берешек (инвестициялық
портфельді басқарушының үлестес
тұлғаларының дебиторлық берешегін
қоспағанда) - инвестициялық портфельді
басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада
5.3 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)
5.4 Инвестициялық портфельді
басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан
аспайтын сомада жылжымайтын мүлік
түріндегі инвестициялық портфельді
басқарушының негізгі құрал-жабдықтары
6 Өтімді активтердің (ӨА) жиынтығы
(1-5-жолдардың қосындысы)
7 Баланс бойынша міндеттемелер
8 Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері
(МКТМ)
9 Меншікті капиталдың жеткіліктілігі
коэффициенті
(К)
10 Өтімділік коэффициенті (Кл)

60

100

80

60

х

х
70
90

80

х

х
100
100

100

100

х

х

х
х

х
х

х

х

х

х

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________
70

____________________________ _____________________________
Телефоны ________________________________________________
Электрондық пошта адресі___________________________________

х

х
100

Орындаушы
__________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)
_________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы

100

80

Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)
__________________________________________ ________________
тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
қолы
«Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебі» əкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша
«Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебі» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс – К1-УИП, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Инвестициялық
портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мəндерінің
(Жалғасы 30-бетте)

RESMI

30
(Жалғасы. Басы 19-29-беттерде)

1.8

есебі» 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. Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйым
Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңында толтырады. Нысандағы
деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома
0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Егер қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан да
көп өлшемшарттарға сəйкес келсе, қаржы құралының санатын
инвестициялық портфельді басқарушы дербес анықтайды.
6. 5.4-жолда көрсетілген инвестициялық портфельді басқарушының
жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар пруденциялық
нормативтерді есептеу кезінде баланстық құны мен нарықтық құнының
ең аз мөлшерінің 100 (жүз) пайызы көлемінде ескеріледі.
Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі
құрал-жабдықтардың нарықтық құнын анықтау үшін инвестициялық
портфельді басқарушы олардың құнын жылына кемінде бір рет
бағалаушы арқылы бағалайды.
7. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер толтырылады.
8. 5-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептеуге арналған, 3 жəне 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі
ретінде есептелген сома көрсетіледі.
9. 9-жолда баланс бойынша өтімді активтер мен міндеттемелер
айырмасының меншікті капиталдың ең төменгі мөлшеріне қатынасы
ретінде есептелген меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің
мəні көрсетіледі.
10. 10-жолда өтімді активтердің баланс бойынша міндеттемелерге
қатынасы ретінде есептелген өтімділік коэффициентінің мəні көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 40-қосымша

1.9

1.10

1.11

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиісті
пруденциялық нормативтердің мəндерін есептеу қағидаларына
қосымша
Нысан
Əкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебі»

1.12

Есепті кезең: 20 ___ жылғы «__»________ жағдай бойынша
Индекс: К1 - BD
1.13

Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

2
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс
күнінен кешіктірмей

2.1

1
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

2
3
Ақша жəне салымдар - барлығы
х
(1.1 -1.13-жолдар қосындысы), оның
ішінде:
Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан
аспайтын сомада кассадағы ақша
осы Қосымшаның 1.9 жəне 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің
ағымдағы шоттарындағы ақша
осы Қосымшаның 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша
орталық депозитарийдегі
шоттардағы ақша
клирингтік ұйымның (орталық
контрагенттің) кепілдік немесе
резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, ашық сауда-саттық əдісімен
жəне (немесе) орталық контрагенттің
қатысуымен қор биржасының саудасаттық жүйесінде жасалған мəмілелер
бойынша міндеттемелердің орындалуын толық жəне (немесе) ішінара
қамтамасыз ету болып табылатын
Ұйымның ақшасы
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»
төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі
ағымдағы шоттардағы ақша
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ»
төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі
рейтингі бар, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының
59-бабының 1-тармағында белгіленген
функцияларды жүзеге асыратын
Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша

Есептеу сомасы

1

Көрсеткіштің атауы

Есепке
алынатын
көлем (пайызбен)

№

Баланс бойынша сома

(мың теңгемен)

4

5

2.2

х
100
100

2.3

90
2.4
100
100

2.5

100

100
2.6
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Бағалы қағаздарға қызмет
көрсету мəселелері бойынша
халықаралық қауымдастықтың
мүшесі болып табылатын Қазақстан
Республикасының бейрезидент
ұйымдарындағы шоттардағы ақша
(International Securities Services
Association)
Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің «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
Мына талаптардың біреуіне сəйкес
келетін Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі
салымдар: Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В» төмен емес ұзақ
мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі немесе Standard & Poor’s
агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтік
бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, олардың
бас банктері шетел валютасында Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді
кредиттік рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар, Қазақстан Республикасының
бейрезиденті 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»ден «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-» 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-» төмен емес ұзақ мерзімді
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент
банктердегі салымдар
Борыштық бағалы қағаздар
х
– барлығы (2.1 -2.15-жолдар
қосындысы), 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 əлауқат 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
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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
бағалы қағаздары
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
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, сондай-ақ Еуразиялық
Даму Банкі шығарған жəне Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы
қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«ВВВ-» төмен емес тəуелсіз рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осындай деңгейдегі рейтингі
бар шет мемлекеттердің борыштық
бағалы қағаздары
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
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
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
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
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
Акциялар жəне депозитарлық
х
қолхаттар – барлығы (3.1 - 3.7-жолдар қосындысы), оның ішінде:
негізгі қор индекстерінің құрамына
кіретін Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының жəне шетелдік
эмитенттердің акциялары жəне
базалық активі осы акциялар болып
табылатын депозитарлық қолхаттар
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
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
қор биржасының ресми тізімінің
«Балама» алаңының «акциялар»
секторына енгізілген Қазақстан
Республикасы заңды тұлғаларының
акциялары, жəне базалық активі
осы акциялар болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
(Жалғасы 31-бетте)
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(Жалғасы. Басы 19-30-беттерде)
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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
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
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
Өзге бағалы қағаздар – барлығы
(4.1 – 4.3-жолдар қосындысы), оның
ішінде:
қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген инвестициялық қорлардың
бағалы қағаздары
активтерінің құрылымы негізгі қор
индекстерінің бірінің құрылымын
қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері
негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF)
пайлары
Morningstar рейтингтік агенттігінің
«3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік
бағасы бар, Exchange Traded Funds
(ETF), Exchange Traded Commodities
(ETC), Exchange Traded Notes (ETN)
пайлары
Өзге активтер – барлығы (5.1 5.4-жолдар қосындысы), оның
ішінде:
Тазартылған бағалы металдар жəне
металл депозиттер
Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби
қызметті жүзеге асыру шеңберінде
есептелген, бірақ төленбеген
комиссиялық сыйақы бойынша
(шарт талаптары бойынша мерзімі
өтпеген) дебиторлық берешек
(Ұйымның үлестес тұлғаларының
дебиторлық берешегін қоспағанда)
- Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан
аспайтын сомада
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)
Ұйымның балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі Ұйымның негізгі
құрал-жабдықтары
Өтімді активтердің (ӨА) жиынтығы
(1-5-жолдардың қосындысы)
Баланс бойынша міндеттемелер
Меншікті капиталдың ең төменгі
мөлшері (МКТМ)
Меншікті капиталдың жеткіліктілігі
коэффициенті
(К)
Өтімділік коэффициенті (Кл)
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асыратын ұйымның пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі»
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. Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйым Нысанды ай сайын есепті кезеңнің
соңында толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі.
500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал
500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге
дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Егер қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан да көп
өлшемшарттарға сəйкес келсе, қаржы құралының санатын Ұйым дербес анықтайды.
6. 5.4-жолда көрсетілген Ұйымның жылжымайтын мүлік түріндегі
негізгі құрал-жабдықтар пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде
баланстық құны мен нарықтық құнының ең аз мөлшерінің 100 (жүз)
пайызы көлемінде ескеріледі.
Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі
құрал-жабдықтардың нарықтық құнын анықтау үшін Ұйым олардың
құнын жылына кемінде бір рет бағалаушы арқылы бағалайды.
7. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер толтырылады.
8. 5-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептеуге арналған, 3 жəне 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі
ретінде есептелген сома көрсетіледі.
9. 9-жолда баланс бойынша өтімді активтер мен міндеттемелер
айырмасының меншікті капиталдың ең төменгі мөлшеріне қатынасы
ретінде есептелген меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің
мəні көрсетіледі.
10. 10-жолда өтімді активтердің баланс бойынша міндеттемелерге
қатынас ы ретінде есептелген өтімділік коэффициентінің мəні
көрсетіледі.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 41-қосымша
Орталық депозитарийге арналған тəуекелдерді басқару жəне
ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларына 4-қосымша
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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
«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның
пруденциялық нормативтері мəндерінің есебі»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе)
дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымның пруденциялық
нормативтері мəндерінің есебі» əкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс – К1 - BD, кезеңділігі – ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздар
нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге

Тəуекелді сəйкестендіруге, өлшеуге, бағалауға, бақылауға жəне
мониторингіне қойылатын талаптар
1. Орталық депозитарий өз қызметінде тəуекелдердің мынадай
түрлерін сəйкестендіреді:
1) операциялық тəуекелдер;
2) құқықтық тəуекелдер;
3) бедел тəуекелдері;
4) нарықтық (баға, валюталық жəне пайыздық) тəуекелдер;
5) кредиттік тəуекелдер;
6) өтімділікті жоғалту тəуекелі;
7) орталық депозитарийдің тəуекелдерді басқару саясатына сəйкес
айқындалатын тəуекелдер.
2. Операциялық тəуекелдерге:
1) жауапкершілікті бөлуді, есеп беру мен басқарудың құрылымын
қоса алғанда, орталық депозитарийдің айқындалмаған жəне тиімсіз
ұйымдық құрылымына;
2) ақпараттық технологиялар саласындағы тиімсіз стратегияларға,
саясатқа жəне (немесе) стандарттарға, бағдарламалық қамтамасыз
етуді пайдаланудағы кемшіліктерге;
3) орталық депозитарий қызметкерлерін тиімсіз басқаруға жəне (немесе) оның білікті емес штатына;
4) есепке алу мен тізілімдердің жүйелерін рұқсатсыз пайдалануға;
5) орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру процестерін тиімді
құру жеткіліксіздігіне не ішкі ережелерді сақтауға нашар бақылау
жасауға байланысты тəуекелдерді;
6) орталық депозитарийдің қызметіне күтілмеген немесе бақыланбаған
сыртқы ықпал ету факторларының əсеріне;
7) орталық депозитарийдің қызметін регламенттейтін ішкі құжаттарда
кемшіліктер мен қателердің болуына;
8) эмиссиялық бағалы қағаздар мен өзге қаржы құралдары бойынша құқықтарды есепке алу процесін, қаржы құралдарындағы
мəмілелерді, есеп айрысуларды тіркеу, орталық депозитарийде жасалатын жекелеген операцияларды автоматтандыруды жəне есепке
алу жəне тізілімдер жүйелерінде қамтылған мəліметтерді көрсету жəне
көрсетілген жүйелерде операциялар жүргізу процесін бұзуға;
9) орталық депозитарий депоненттері жəне олардың клиенттері,
бағалы қағаздардың эмитенттері жəне (немесе) ұстаушылары, қор
биржасы ұсынатын конфиденциалды ақпаратты заңсыз пайдалануға;
10) орталық депозитарий органдары жəне олардың бөлімшелері
арасында мүдделер қақтығысының туындауына;
11) ақпаратты жинауға, енгізуге, сақтауға жəне таратуға байланысты
қателердің болуына;
12) есепке алу жəне тізілімдер жүйесін, сондай-ақ пайдаланылатын ақпараттық жəне коммуникациялық жүйелер мен технологияны
қоса алғанда, орталық депозитарийдің бағдарламалық-техникалық
қамтамасыз ету жұмысындағы қателер мен іркілістердің туындау
ықтималдылығына;
13) орталық депозитарий қызметі процесінде, оның ішінде эмиссиялық
бағалы қағаздар жəне өзге қаржы құралдары бойынша құқықтарды
есепке алу процесін ұйымдастыруды, қаржы құралдарындағы есеп айырысуларды, бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдері жүйесіндегі
мəліметтердің көрсетілуін қоса алғанда, жетілдірілмеген технологияларды пайдалану, жүйелік басқару функцияларын орындау салдарынан зиянның туындау ықтималдығына;
14) есепке алу мен тізілімдердің жүйелеріне деректерді енгізу мен
өзгерту кезінде қателердің туындауына;
15) орталық депозитарий əлеуетті тəуекелдер ретінде сəйкестендіретін
өзге жағдайларға байланысты тəуекелдер кіреді.
3. Операциялық тəуекелдерді өлшеу, бағалау, бақылау жəне
мониторингін жүргізу кезінде орталық депозитарий мынадай əдістердің
біреуін немесе бірнешеуін қолданады:
1) тəуекелдің негізгі индикаторларын пайдалану;
2) тəуекелдердің матрицаларын қалыптастыру;
3) зиян бойынша ішкі деректерді жинау мен талдауды жүзеге асыру
(зиян бойынша дерекқор жүргізу);
4) бизнес-процестердің сипаттамасы (регламентациялау);
5) аудиторлық тексерулердің нəтижелерін пайдалану.
Операциялық тəуекелдерді өлшеу, бағалау, бақылау жəне
мониторингін жүргізу əдістерін таңдау тəртібі орталық депозитарийдің
операциялық тəуекелдерді басқару мəселелері бойынша ішкі
құжатында белгіленеді.
4. Құқықтық қамтамасыз ету бөлімшесі (заң бөлімшесі) тəуекелдерді
басқару бөлімшесімен бірлесіп орталық депозитарийдің қызметін
реттейтін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орталық
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депозитарийдің бұзуы салдарынан туындайтын құқықтық тəуекелдерді
бақылауды жəне мониторингін:
1) орталық депозитарий қызметінің Қазақстан Республикасының
бағалы қағаздар нарығы туралы жəне акционерлік қоғамдар туралы
заңнамасына, орталық депозитарийдің ішкі қағидаларына жəне шарттық
қатынастар талаптарына сəйкес келуіне бақылауды жүзеге асыру;
2) орталық депозитарий қызметкерлерін тұрақты негізде орталық
депозитарийдің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының
заңнамасымен таныстыру;
3) орталық депозитарийдің Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы туралы жəне акционерлік қоғамдар туралы
заңнамасында белгіленген талаптарды орындамау тəуекелдерінің
туындауын бағалауды жүргізу арқылы қамтамасыз етеді.
5. Жұртшылықпен байланыс бөлімшесі тəуекелдерді басқару
бөлімшесімен бірлесіп:
1) мемлекеттік органдар өкілдерінің, бағалы қағаздар нарығы
субъектілерінің, қаржы нарығын талдаушылардың орталық
депозитарийдің қызметіне жəне (немесе) оның ағымдағы жай-күйіне
қатысты қарама-қайшы жəне (немесе) теріс мəлімдемелері;
2) ресми емес дереккөздерден алынған ақпараттың рөлін күшейту,
орталық депозитарий қызметкерлерінің, сол сияқты үшінші тұлғалардың
шындыққа сəйкес келмейтін теріс ақпаратты таратуы;
3) орталық депозитарий туралы теріс ақпаратқа бұқаралық ақпарат
құралдарының қызығушылығының өсуі;
4) орталық депозитарийдің беделіне теріс əсер ететін факторлар салдарынан туындайтын бедел тəуекелдерін бақылауды, мониторингін,
сол сияқты барынша азайтуды қамтамасыз етеді.
6. Тəуекелдерді басқару бөлімшесі мүдделі бөлімшелермен бірлесіп
мерзімдік негізде, бірақ жылына кемінде бір рет тəуекелдердің əлеуетті
қаупінің көздерін анықтау жəне стрестік жағдайлардың іске асырылуы
салдарынан ықтимал күтілетін зияндарды бағалау үшін стресс-тестинг
жүргізеді.
Стресс-тестинг сценарийлерін Орталық депозитарийдің басқармасы
бекітеді.
Əдіснаманы жəне есептердің нысандарын қоса алғанда, стресстестингті жүргізу тəртібіне қойылатын талаптар орталық депозитарийдің
ішкі құжаттарымен белгіленеді.
Басқарма қажеттілігіне қарай (бірақ жылына кемінде бір рет) стресстестинг сценарийлерін, оның ішінде жалпы экономикалық жəне
нарықтық конъюнктураның, орталық депозитарийдің тəуекел бейінінің
өзгеруіне байланысты қайта қарауды жүзеге асырады.
7. Мыналар орталық депозитарийде тəуекелді бақылаудың жəне
мониторинг жүргізудің мақсаты болып табылады:
1) сəйкес келтірілмеген тəуекелдер мен қауіпті уақтылы анықтау;
2) тəуекелдер көрсеткішінің рұқсат етілген ең жоғары мəндерін
бағалау сапасын арттыру;
3) тəуекелдерді басқарудың баламалы тетіктерін дамыту;
4) тəуекелдерді барынша азайту жəне басқару бойынша уақтылы
шаралар қабылдауды қамтамасыз ету;
5) тəуекелдерді басқару бөлімшесін қоса алғанда, орталық
депозитарийдің жеке бөлімшелерін тəуекелдерді сəйкестендіру жəне
бағалау процесіне тарту, сондай-ақ тəуекелдерді басқару саласында орталық депозитарий қызметкерлерінің жауапкершілігін арттыру.
8. Тəуекелдер мынадай сипаттары:
1) тəуекелдер басталуының жиілігі;
2) тəуекелдер ықпалының ауқымы бойынша талданады.
9. Тəуекел талдау нəтижелері негізінде жол берілген ретінде
айқындалған тəуекелдер көрсеткішінің мəніне қатысты қабылданатын
жəне қабылданбайтын тəуекелдер ретінде реттеледі.
10. Тəуекелдерді басқару бөлімшесі директорлар кеңесі мен
басқармаға есепке алу жүйесін жəне тізілімдерді жүргізу, басқа номиналды ұстаушылар үшін номиналды ұстау процестерінің, қаржы
құралдарындағы есеп айырысулардың жəне осындай техникалық
іркілістер мен өзге жағдайлар туындаған күні есепке алу жүйесіндегі
жəне тізілімдердегі мəліметтерді көрсету процестерінің бұзылуына
əкелген техникалық іркілістер мен жағдайлар туралы мəліметтер
ұсынады.
11. Орталық депозитарийдің басқармасы осы қосымшаның
13-тармағында көрсетілген техникалық іркілістер мен жағдайлар туралы мəліметтерді осы жағдай басталған күннен кейінгі күн ішінде
уəкілетті органға беруді қамтамасыз етеді.
12. Тəуекелдерді басқару бөлімшесі жартыжылдық негізде орталық
депозитарийдің директорлар кеңесі мен басқармасына Қағидаларға
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тəуекелдерді басқару жөніндегі
қызмет туралы ақпарат береді.
13. Орталық депозитарийдің басқармасы орталық депозитарийдің директорлар кеңесі бекітетін тəуекелдер көрсеткіштерінің рұқсат етілген
ең жоғары мəндерін айқындайды.
14. Жаңа тəуекелдер туындаған жағдайда жəне (немесе) тəуекелдер
көрсеткіштерінің мəндері тəуекелді сəйкестендірген жəне (немесе)
осы сəйкессіздікті анықтаған бөлімшенің тəуекелдер көрсеткіштерінің
рұқсат етілген ең жоғары мəндеріне сəйкес келмеген жағдайда,
орталық депозитарийдің директорлар кеңесін жəне басқармасын хабардар етеді.
15. Басқарма тəуекелдерді бағалау нəтижелерінің негізінде оларды
барынша азайтуға бағытталған ықтимал шараларды айқындайды.
16. Тəуекелдерді барынша азайту тəуекелдердің мəні тəуекелдер
көрсеткіштерінің рұқсат етілген мəндерінің шегіне жақындаған не
шегінен асқан жағдайларда қажет болады. Тəуекелдерді барынша
азайту мына іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады, бірақ олармен
шектелмейді:
1) ішкі бақылау жүйесін енгізу, тəуекелдерге мұқият мониторинг
жүргізуді жəне қадағалауды жүзеге асыру, тəуекелдерді басқару саласында қызметкерлердің біліктілігін арттыру;
2) орталық депозитарийдің қызметі процесінде орталық депозитарийдің органдары қабылдайтын осындай немесе өзге шешімдерге
тəн тəуекелдер туындаған жағдайда, сəйкестендіру жəне зиянды барынша азайту мүмкіндігі бойынша рəсімдерді жетілдіру;
3) ішкі аудит қызметінің орталық депозитарийдің жұмыс істеуін жəне
(немесе) оның бөлімшелерінің жұмысын жоспардан тыс тексерулерді
жүргізуі;
4) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінің жəне тізілімдерінің,
өзге ақпараттық жəне коммуникациялық жүйелерінің аудитін 2 (екі)
жылда кемінде 1 (бір) рет жүргізу;
5) орталық депозитарий басшы қызметкерлерінің тарапынан
тəуекелдерді барынша азайтуға бағытталған іс-шараларға бақылауды
арттыру;
6) орталық депозитарийдің ішкі құжаттарында көзделген жағдайларда
қосымша арнайы (кепілдік жəне (немесе) резервтік) қорларды
қалыптастыру.
17. Орталық депозитарийдің директорлар кеңесі тəуекелдер
басталуының болған жағдайлары бойынша есептілікті беру тəртібін
бекітеді, оның міндеті:
1) тəуекелдердің басталуы салдарынан болған келтірілген зиян жəне
теріс оқиғалар туралы ақпараттық базаны қалыптастыру;
2) тəуекелдердің басталуы нəтижесінде келтірілген нақты зиян туралы ақпаратты талдау арқылы операциялық тəуекелдерді басқару
жəне барынша азайту жөніндегі процестерді жетілдіру;
3) тəуекелдердің басталуы нəтижесінде туындаған зиянның құнын
кезеңдік бағалауды жүргізу;
(Жалғасы 32-бетте)

RESMI

32
(Жалғасы. Басы 19-31-беттерде)

4) тəуекелдер басталуының елеулі жағдайларына уақтылы жəне
тиісінше ден қоюды қамтамасыз ету;
5) деректерді жинау жəне енгізу, сондай-ақ ақпаратты қайталау
жəне (немесе) жіберіп алу бойынша қателерді болдырмау жөніндегі
рəсімдерді толық үйлестіруді қамтамасыз ету болып табылады.
Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 42-қосымша
Орталық депозитарийге арналған тəуекелдерді басқару жəне
ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларына 5-қосымша
Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйесінің ішкі
құжаттарына қойылатын талаптар
1. Орталық депозитарийдің тəуекелдерді басқару жүйесі мына ішкі
құжаттары болуын көздейді, бірақ олармен шектелмейді:
1) орталық депозитарийдің тəуекелдерді басқару жөніндегі саясаты;
2) орталық депозитарийдің меншікті активтерін инвестициялау
тəртібі;
3) ішкі бақылау мен ішкі аудитті жүзеге асыру рəсімдері;
4) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстауға)
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс қимылға бағытталған
рəсімдерді;
5) орталық депозитарийде орын алған жəне əлеуетті мүдде
қайшылықтарын басқару рəсімі;
6) орталық депозитарийдің, оның қызметкерлерінің жəне үшінші
тұлғалардың өздерінің мүдделері үшін конфиденциалды ақпаратты
пайдалануын болдырмауға бағытталған, конфиденциалды ақпаратты
құрайтын мəліметтерді сақтауды қамтамасыз ету рəсімдері;
7) қаржылық құралдарымен мəмілелер бойынша клирингті жүзеге
асыру рəсімдері;
8) эмитенттер мен бағалы қағаздарды ұстаушылардың бағалы
қағаздарды шығару, орналастыру жəне айналысы жөніндегі
қызметтерінің тəртібін реттейтін Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына жəне орталық
депозитарийдің ішкі құжаттарына олардың сəйкес келуі нысанына мониторинг жүргізу жəне бақылау рəсімі;
9) орталық депозитарийдің ақпараттық саясаты;
10) қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық;
11) ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі
нұсқаулық;
12) клиенттердің, эмитенттердің жəне (немесе) бағалы қағаздарды
ұстаушылардың бұйрықтарын уақтылы орындамауды жəне (немесе) орындамауды, сондай-ақ деректерді орталық депозитарийдің
есепке алу жүйесіне, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған жəне
ұйымдастырылмаған нарықтарында жасалған туынды қаржы
құралдарымен мəмілелерді тізілім жүйесіне қате енгізуді болдырмауға
бағытталған рəсімдер;
13) орталық депозитарийдің операциялық процестерін қолданыстағы
бақылаудың тиімділігін оңтайландыру бойынша рəсімдер;
14) орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру процесінде
ақпаратты жасау жəне жария ету рəсімдері;
15) резервтік техникалық орталыққа талаптар;
16) орталық депозитарийдің бағалы қағаздарды ұстаушылардың
тізілім жүйесін құрайтын архивтік құжаттарын сақтауға арналған үйжайға қойылатын талаптар;
17) басқарушылық ақпарат жүйесінің жұмыс істеу тəртібі;
18) орталық депозитарийдің директорлар кеңесі белгілеген өзге
құжаттар.
2. Орталық депозитарийдің тəуекелдерді басқару жөніндегі саясатында:
1) директорлар кеңесінің, басқарманың, тəуекелдерді басқару
жөніндегі бөлімшенің жəне басқа бөлімшелерінің тəуекелдерді басқару
саласындағы өкілеттері мен функционалдық міндеттері, сондай-ақ
аталған бөлімшелер арасында ақпаратпен алмасу тəртібі;
2) орталық депозитарийдің қызметімен жəне оның есепке алу
жəне тізілім жүйесінің жұмыс істеуіне байланысты тəуекелдер
көрсеткіштерінің сандық мəнін анықтау тəртібін қоса алғанда,
тəуекелдерді сəйкестендіру мен бағалау бойынша рəсімдер, сондайақ ішкі құжаттарға сəйкес тəуекелдер көрсеткіштерінің барынша рұқсат
етілген мəндерін анықтау бойынша рəсімдер;
3) орталық депозитарий қызметінің жəне оның есепке алу жəне тізілім
жүйелерінің жұмыс істеп тұруы процесінде туындайтын тəуекелдерді
басқару жөніндегі іс-шаралар;
4) стрес-тестинг əдіснамасын қоса алғанда, тəуекелдердің əртүрлі
түрлері бойынша стрес-тестинг жүргізу тəртібі;
5) осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген рəсімдердің тиімділігі
мониторингінің, тəуекелдер көрсеткіштерінің мəні мен тəуекелдерді
басқару жөніндегі іс-шараларды бағалаудың барабарлығы тетігі;
6) осы тармақтың 2) тармақшасында белгіленген рəсімдерге жəне осы
тармақтың 3) тармақшасында белгіленген іс-шаралар сəйкес келмеген
жағдайда қабылданатын іс-шаралардың тиімділігі мониторингінің тетігі;
7) сəйкестендірілген (анықталған) тəуекелдердің мониторингі, оларды бағалау жəне бақылау бойынша рəсімдер, оның ішінде:
тəуекелдерді басқару жөніндегі бөлімше орталық депозитарийдің
басқа бөлімшелерімен бірлесе отырып тəуекелдердің мониторингі мен
сəйкестендірілуі бойынша қабылдайтын іс-шаралары;
тəуекелдер туындау жиілігін бағалауды, осы тəуекелдер əкелген
ықпалды бұдан кейін бөлуді жəне тəуекелдер көрсеткіштерінің барынша рұқсат етілген мəнін белгілеуді қоса алғанда, тəуекелдерді басқару
жөніндегі бөлімше жүзеге асыратын тəуекелдерді бағалау;
тəуекелдер көрсеткіштерінің мəні мен тəуекелдер көрсеткіштерінің
барынша рұқсат етілген мəні өзгеруіне мониторингті қамтитын,
тəуекелдерді басқару жөніндегі бөлімше жүргізетін тəуекелдер, сондайақ тəуекелдер көрсеткіштерінің мəні тəуекелдер көрсеткіштерінің барынша рұқсат етілген мəніне сəйкес келмеген жағдайда, тəуекелдерді
барынша төмендету мақсатында қолданылатын шаралардың
мониторингі;
тəуекелдерді басқару жөніндегі бөлімшенің зиян əкелуіне жəне (немесе) орталық депозитарийдің бедел жəне құқықтық тəуекеліне əсер
етуіне ықпал ететін кез келген маңызды жағдайлар туралы есептілікті
директорлар кеңесіне дереу беру тетігі айқындалады.
3. Орталық депозитарийдің меншікті активтерін инвестициялау тəртібінде меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен
мəмілелерді жүзеге асырудың талаптары мен тəртібі, меншікті активтер
есебінен қаржы құралдарымен мəмілелерді жүзеге асыру процесінде
қолданылатын құжаттардың үлгі нысандары белгіленеді жəне мыналар:
1) орталық депозитарийдің меншікті активтерін инвестициялау саясатын əзірлеу;
2) орталық депозитарийдің меншікті активтеріне қатысты
инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін мыналарды көздейтін
ұсынымдар дайындау:
ұсынымдар беруге уəкілетті тұлғалар лауазымдарының тізбесін;
инвестициялық портфельдің жай-күйін талдау тəртібін;
инвестициялауды жүзеге асыру болжанатын қаржы құралдары болуын, айналымы мен кірістілігінің талаптарын талдау тəртібін;
инвестициялау жүзеге асыру болжанатын қаржы құралдарымен байланысты тəуекелдерді талдау тəртібін;
ұсынымдарды беруге елеулі факторларды талдау тəртібін;

3) инвестициялаудың мына лимиттерін айқындау:
қаржы құралдарының түрлері бойынша;
қызметінің негізгі түрі экономиканың белгілі секторымен байланысты
эмитентің қаржы құралдарына инвестициялау лимиттері;
қаржы құралдары үшін «stop-loss» лимиттері;
қаржы құралдары үшін «take-proﬁt» лимиттері;
4) инвестициялық комитет жұмысының сипаттамасын, отырыстар өткізу мен нəтижелерін рəсімдеу кезеңділігін қамтитын орталық
депозитарийдің меншікті активтеріне қатысты инвестициялық
шешімдер қабылдау;
5) инвестициялық шешімдерді дайындау, қабылдау жəне орындау
процесінде орталық депозитарийдің органдары мен бөлімшелерінің
өзара іс-əрекеттері;
6) меншікті активтер есебінен қаржы құралдарымен мəмілелерді жасау жəне көмегімен мəмілені жасау (осындай бар болса) болжанатын
делдалмен (брокермен) өзара іс-əрекет жасау жөніндегі процестердің
сипаттамасын қамтитын олардың орындалуын бақылау, мəмілелер жасауды бақылау, активтердің құрамына жəне қозғалысына салыстырып
тексеру, жасалған мəмілелердің ішкі есебін жəне құжат айналымын
жүргізу, сондай-ақ орталық депозитарийдің меншікті активтері есебінен
қаржы құралдарымен мəмілелерді жасауды бақылайтын лауазымды
тұлғалардың тізбесі;
7) орталық депозитарий басқармасының уəкілетті органның алдында меншікті активтері есебінен жасалған қаржы құралдарымен операциялар бойынша қызметінің нəтижесі туралы есептілікті дайындау
бойынша рəсімдерді сипаттау қамтылады.
Орталық депозитарийдің меншікті активтерін инвестициялау
тəртібінде орталық депозитарийдің меншікті активтерін инвестициялық
портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымға басқаруға берген
жағдайда, инвестициялық портфельді басқару жөніндегі тиісті шартта
осы тармақтың 3) тармақшасында көзделген орталық депозитарийдің
меншікті активтерін инвестициялаудың лимиттері көзделеді деген талапта белгіленеді.
4. Меншікті активтерді инвестициялау саясатында:
1) меншікті активтерді инвестициялаудың мақсаттары мен стратегиясы;
2) инвестициялау объектілерінің сипаттамасы мен тізбесі;
3) қаржы құралдарының түрлері бойынша меншікті активтерді инвестициялау лимиттері;
4) меншікті активтер есебінен жасалатын қаржы құралдарымен
мəмілелерге қатысты белгіленген талаптар мен шектеулер;
5) хеджирлеу құралдарының тізбесін жəне сипаттамасын көрсете
отырып, меншікті активтерді хеджирлеу жəне əртараптандыру талаптары;
6) меншікті активтерді инвестициялауға байланысты тəуекелдер
айқындалады.
5. Орталық депозитарийдің директорлар кеңесі орталық
депозитарийдің меншікті активтерін инвестициялау саясатын жəне
оған енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді.
6. Орталық депозитарийдің директорлар кеңесі ішкі бақылаудың
барабар жүйесі болуын, ішкі аудит қызметін құруды қамтамасыз етеді
жəне орталық депозитарийдің қызметкерлері ішкі бақылау саласында өз міндеттерін, ішкі аудит қызметі ішкі аудит саласындағы өз
міндеттерін орындау үшін жағдайлар жасайды.
7. Ішкі бақылау мен ішкі аудитті жүзеге асыру рəсімдерінде:
1) ішкі аудит қызметінің құрамы, оның функциялары, міндеттері мен
өкілеттіктері;
2) ішкі аудитті жəне ішкі бақылауды жүзеге асыратын қызметкерлерге
қойылатын талаптар;
3) ішкі аудит пен ішкі бақылаудың мəні мен объектісі;
4) ішкі аудит қызметінің тексерулер жүргізу ауқымы мен жиілігі;
5) ішкі аудитті жүргізу кезінде міндетті түрде пайдаланылатын
тəуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау жүйесін;
6) ішкі аудитті жүргізу жоспарын жасауға қойылатын талаптар;
7) ішкі аудит қызметінің тексеру нəтижелері туралы есептерді
орталық депозитарийдің директорлар кеңесіне ұсыну мерзімдері мен
нысаны айқындалады.
8. Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдарға бағытталған
рəсімдерде:
1) «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына
(бұдан əрі - Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заң) сəйкес
клиенттерді сəйкестендіру жəне олардың операцияларына мониторинг
жүргізу тəртібі;
2) Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңға сəйкес
қаржылық мониторингті жүзеге асыратын жəне қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша өзге шараларды
қабылдайтын мемлекеттік органға қаржылық мониторингке жататын операциялар туралы, оның ішінде күдікті операциялар туралы
мəліметтер мен ақпаратты беру айқындалады.
9. Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру барысында оның органдары мен (немесе) бөлімшелері арасында туындайтын орталық депозитарийде орын алған жəне əлеуетті мүдделер қақтығысын басқару
рəсімдері мыналарды айқындайды:
1) мыналарды қамтамасыз етуге бағытталған орталық депозитарий
органдарының шешімдерді қабылдау тəртібін:
орталық депозитарий органдарының мүшелері қабылдайтын
шешімдердің тəуелсіздігін;
орталық депозитарий органдары мүшелерінің қабылдайтын
шешімдерге мүдделі болмауын;
орталық депозитарийдің органдары мүшелерінің жəне
қызметкерлерінің орталық депозитарийдің органдарының отырыстарын өткізу барысында алынған ақпаратты барша адамға арасында осы
ақпаратты ресми жария еткенге дейін оны өзінің жеке мақсатында не
үшінші тұлғалардың мүддесіне қолдануларын шектеулерді;
2) орталық депозитарий органдарының отырыстарын өткізу
қорытындысы бойынша хаттамаларды міндетті жасау мен сақтау бойынша талаптарды;
3) орталық депозитарийдің бөлімшелері арасында, орталық
депозитарийдің органдары мен бөлімшелері арасында, орталық
депозитарийдің органдары арасында орын алған жəне əлеуетті
мүдделер қақтығысын сипаттау;
4) орын алған мүдделер қақтығысын реттеу, сондай-ақ мүдделер
қақтығысын реттеуге бағытталған алдын алу шараларын қабылдау
мақсатында іс-шаралар жүргізу тəртібі.
10. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру барысында органдар мен (немесе) бөлімшелер арасында туындайтын орын алған
жəне əлеуетті мүдделер қайшылығын басқару мақсатында орталық
депозитарий мынадай шаралар қабылдайды:
1) мүдделер қайшылығы бар немесе туындауы мүмкін бөлімшелердің
орталық депозитарийдің түрлі басшы қызметкерлеріне есеп беруі
қамтамасыз етіледі;
2) орын алған жəне əлеуетті мүдделер қайшылығын ескере отырып орталық депозитарийді бөлімшелері мен органдары арасында
ақпаратпен алмасу тəртібі əзірленуде жəне енгізілуде;
3) орталық депозитарийдің директорлар кеңесі бекіткен жұмыс жоспарына сəйкес ішкі аудит қызметі орталық депозитарийдің бөлімшелерінің
қызметін жəне қызметкерлердің орталық депозитарий қабылдаған
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орталық депозитарийде орын алған жəне əлеуетті мүдделер
қайшылығын басқару рəсімдеріне сəйкестігін үнемі тексереді.
11. Конфиденциалды ақпаратты құрайтын мəліметтерді орталық
депозитарийдің, оның қызметкерлерінің немесе үшінші тұлғалардың
жеке мүдделері үшін пайдаланудың алдын алуға бағытталған олардың
сақталуын қамтамасыз ету рəсімдеріне мына шаралар кіреді:
1) инсайдерлермен, сондай-ақ олармен үлестес тұлғаларымен
өз мүддесі немесе үшінші тұлғалардың мүдделері үшін инсайдерлік
ақпаратты қолдана отырып бағалы қағаздармен мəмілелер жасаудың
алдын алу;
2) инсайдерлік немесе соған негізделген ақпаратты инсайдерлердің,
сондай-ақ олардың үлестес тұлғаларының үшінші тұлғаларға ашуының
алдын алу;
3) инсайдерлік ақпаратты немесе инсайдерлік ақпаратқа негізделген
ақпаратты, оның ішінде инсайдерлердің, сондай-ақ олардың үлестес
тұлғаларының бағалы қағаздармен мəмілелер жасау бойынша
ұсыныстарында пайдалануын алдын алу;
4) Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы
заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, конфиденциалды
немесе соған негізделген ақпаратты үшінші тұлғаларға берудің немесе
барша адамға таратудың алдын алу;
5) орталық депозитарий қызметкерлерінің үшінші тұлғаларға
инсайдерлік жəне өзге де конфиденциалды ақпаратқа негізделген
қаржы құралдарымен мəмілелер жасау туралы үшінші тұлғаларға
ұсыныстар беру мүмкіндігін шектеу;
6) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі - Бағалы қағаздар
нарығы туралы заң) 56-1-бабында көзделген шараларды орталық
депозитарийдің инсайдерлік ақпараттық басқаруды жəне пайдалануды бақылау бөлігінде жүзеге асыру.
12. Қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клирингті жүзеге асыру рəсімдері мыналарды айқындайды:
1) есеп айырысуларды жинау, салыстырып тексеру жəне растау
бөлігінде қателер туындауының алдын алуға, сондай-ақ оларды өзара
есепке алуды жүргізуге бағытталған іс-шаралар;
2) егер клиринг операцияларын автоматты түрде жүзеге асырған
немесе орталық депозитарийде клиринг операцияларын автоматты
түрде жүзеге асыру көзделмеген жағдайда клиринг операцияларының
дұрыс жүзеге асырылуын жəне клиринг операцияларын жүзеге асыруға
тікелей жауап беретін қызметкерлердің біліктілігін тұрақты түрде арттыруды басқарма тарапынан бақылауды қамтамасыз еткен жағдайда
орталық депозитарийдің бағдарламалық-техникалық қамтамасыз
етуіне есеп айырысуды жүргізу жүйесінде қателер жəне техникалық
іркілістердің болуына мониторинг жəне тестілеу тəртібі;
3) клиринг операцияларын жүзеге асыру процесінде қателіктер
туындаған кезде депоненттер мен орталық депозитарий арасындағы
мəселелерді шешу тəртібі.
13. Эмитенттердің жəне бағалы қағаздарды ұстаушылардың бағалы
қағаздарды шығару, орналастыру жəне айналысқа шығару бойынша
тəртібін реттейтін Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы
туралы заңнамасы жəне орталық депозитарийдің ішкі құжаттарының
талаптарына сəйкес келу мəніне мониторинг пен бақылау рəсімдері
мыналарды айқындайды:
1) эмитенттерге уəкілетті органға эмиссиялық бағалы қағаздарды
орналастырудың қорытындылары туралы есептерді ұсыну қажеттілігі
туралы хабарлама жіберу тəртібі мен талаптары;
2) эмитенттердің жəне (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылардың
ұсынатын бұйрықтарын Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның
80-бабының 5-тармағына сəйкес уəкілетті органның бағалы қағаздарды
ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызметті жүзеге асыру
тəртібін айқындайтын нормативтік құқықтық актісінде белгіленген
жағдайларда оларды орындаудан бас тарту үшін негіздемелердің болуына тексеру жүргізу тəртібі;
3) бағалы қағаздардың қайталама нарығында айналыста тұрған
бағалы қағаздардың саны уəкілетті орган тіркеген бағалы қағаздардың
санына сəйкес келуін бақылауды жүзеге асыру тəртібі.
14. Орталық депозитарийдің ақпараттық саясаты мыналарды
айқындайды:
1) орталық депозитарийдің қор биржасымен, эмитенттермен,
бағалы қағаздарды ұстаушылармен, депоненттермен, депоненттердің
клиенттерімен, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарымен ақпараттық
өзара қарым-қатынас жасау тəртібі;
2) орталық депозитарийдің беделіне əсер етуі ықтимал ақпаратқа
тұрақты мониторинг бойынша талаптар;
3) орталық депозитарийдің беделіне зиян əкелетін ақпарат пайда болған жəне таратылған жағдайда қажетті шараларды уақтылы
қабылдау бойынша талаптар.
15. Қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаулықта мыналар
айқындалады:
1) өрт қауіпсіздігі бойынша негізгі талаптар;
2) форс-мажорлық жəне (немесе) күтпеген жағдайлар туындаса
орталық депозитарий қызметкерлерінің іс-əрекеттерінің сипаты бар,
төтенше жəне (немесе) күтпеген жағдайлар туындау жағдайындағы
іс-əрекеттер жоспары;
3) орталық депозитарий қызметкерлерінің бағдарламалықтехникалық кешендерін жəне өзге жабдықты пайдалану тəртібі;
4) орталық депозитарийдің үй-жайлары жабылу алдында қараудың
жүйелілігі.
16. Ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі
нұсқаулықта айқындалады:
1) ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша
талаптар;
2) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ұйымдастыру шаралары;
3) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бағдарламалықтехникалық шаралары;
4) ақпарат жинақтауға бөлінген ресурстарға (дискі кеңістігі, директория, желілік ресурстар, деректер базасы жəне басқалары) рұқсат алу,
орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінен ақпаратты алу тəртібі
жəне көлемі, ақпаратты сақтау, арихивтеу не басқаша өңдеу;
5) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесін құрайтын, оның ішінде
резервтік техникалық орталықта тұрған электрондық деректердің
сақталуына бағытталған шаралар;
6) жазбаны оқитын құрылғыларға жəне компакт дискілерге құрылғыны
ажырату немесе алып қою арқылы қол жеткізуге тыйым салу;
7) орталық депозитарийдің ақпараттық жүйелеріне қызметкерлердің
рұқсат алу деңгейлерін анықтау тəртібі;
8) серверлік бөлмелерге осы бөлмелерге рұқсаты бар орталық
депозитарийдің түрлі қызметкерлердегі екі кілтті пайдалану арқылы
рұқсат алу тəртібі.
17. Клиенттердің, эмитенттердің жəне (немесе) бағалы қағаздарды
ұстаушылардың бұйрықтарының уақтылы орындалмауының жəне (немесе) орындалмауының, сондай-ақ орталық депозитарийдің есепке
алу жүйесіне деректер қате енгізілуінің алдын алуына бағытталған
рəсімдер мыналарды айқындайды:
1) орталық депозитарий депоненттерінің, эмитенттерінің жəне (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылардың бұйрықтарының уақтылы орындалмауын жəне (немесе) орындалмауын болдырмауға бағытталған
шаралар;
2) есепке алу жəне тізілімдер жүйелеріне деректер, оның ішінде түрлі
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қызметкерлердің бір бұйрықтың деректерін екі рет енгізу арқылы қате
енгізудің алдын алу жөніндегі шаралар;
3) орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде орталық депозитарийдің есепке алу жүйесіндегі мəліметтердің өзгеруі бойынша
өкілеттіктерге ие пайдаланушылар үшін орталық депозитарийдің
ақпараттық жүйелерін пайдаланушыларға құқықтар беру тəртібі;
4) бұйрықтарды жəне оларды орындауды, сондай-ақ клиенттердің,
эмитенттердің жəне (немесе) бағалы қағаздарды ұстаушылардың
шағымдарын жəне оларды қанағаттандыру бойынша шараларды есепке алу электрондық журналының нысаны;
5) бастапқы құжаттармен өңделген бұйрықтарды салыстырып
тексеруді жүзеге асыру тəртібі;
6) операцияларды жасауға берілген бұйрықтың мəртебесі туралы клиенттерді, эмитенттерді жəне (немесе) бағалы қағаздарды
ұстаушыларды хабардар ету тəртібі.
18. Орталық депозитарийдің операциялық процестерін қолданыстағы
бақылаудың тиімділігін оңтайландыру бойынша рəсімдер мыналарды
айқындайды:
1) бастапқы құжаттар негізінде іс-əрекеттерді жүзеге асыруға байланысты тəуекелдер:
уəкілетті емес тұлғаның бастапқы құжаттарды ұсынуы;
бастапқы құжаттардың ұрлануы, айырбасталуы немесе жоғалуы;
қолданыста жоқ бұйрықты ақпараттық жүйеге, есепке алу жəне
тізілімдер жүйелеріне енгізу;
бір бұйрықтың деректерін түрлі қызметкерлердің ақпараттық жүйеге,
есепке алу жəне тізілімдер жүйелеріне екі рет енгізуі;
бұйрық деректерінің ақпараттық жүйеге, есепке алу жəне тізілімдер
жүйелеріне дұрыс енгізілмеуі;
бұйрықты ақпараттық жүйеге, есепке алу жəне тізілімдер жүйелеріне
енгізуді орындамау;
бұйрықты ақпараттық жүйеге, есепке алу жəне тізілімдер жүйелеріне
уақтылы енгізбеу;
бұйрықтың ақпараттық жүйедегі, орталық депозитарийдің есепке алу
жүйесіндегі дұрыс емес мəртебесін таңдау;
бұйрықтың ақпараттық жүйедегі, есепке алу жəне тізілімдер
жүйелеріндегі мəртебесіне өзгеріс енгізбеу;
бұйрықтың ақпараттық жүйеде, есепке алу жəне тізілімдер
жүйелеріндегі өзгертуге жатпайтын мəртебесін өзгерту;
ақпараттық жүйедегі, есепке алу жəне тізілімдер жүйелеріндегі
өзгертуге жатпайтын анықтамалықтар деректерін өзгерту;
ақпараттық жүйеде, есепке алу жəне тізілімдер жүйелеріндегі
анықтамалықтар деректерінің дұрыс өзгертілмеуі;
ақпараттық жүйедегі, есепке алу жəне тізілімдер жүйелеріндегі
анықтамалықтар деректеріне өзгерістер енгізбеу;
тиісті құжатсыз ақпараттық жүйеде, есепке алу жəне тізілімдер
жүйелерінде анықтамалықтар деректерін өзгерту;
ақпараттық жүйеде, есепке алу жəне тізілімдер жүйелерінде
анықтамалықтар деректерін уақтылы өзгертпеу;
2) бастапқы құжаттар негізінде есептік жəне өзге құжаттарды беруге
байланысты тəуекелдер:
есептік құжатты қалыптастыруды орындамау;
есептік құжатты уақтылы қалыптастырмау;
есептік құжаттағы дұрыс емес деректер;
бұйрықтың қате мəртебесін көрсете отырып орындау туралы есепті
қалыптастыру;
есептік құжатты уəкілетті емес тұлғаға беру;
есептік құжаттарды ұрлау, айырбастау жəне жоғалту;
3) ақпараттық жүйелерді пайдалануға байланысты тəуекелдер;
операциялық күнді ашу (жабу) рəсімдерін орындамау;
қор биржасының терминалын қосуды орындамау;
кіріс файлының дұрыс емес форматы;
кіріс файлының дұрыс емес мазмұны;
түрлі қызметкерлердің дерекқорда жазбаны қалыптастыру үшін
деректерді екі рет енгізуі;
дерекқорда жазбаны қалыптастыруды орындамау;
дерекқорда жазбаны дұрыс емес қалыптастыру;
ақпараттық жүйеде жөнелтушіден келген құжаттардың қайталануы
(операциялық күн ішінде);
есептеулерді кейінге қалдыру күнімен бұйрықты кезекке қою;
ақпараттық жүйеде транзакцияларды жүргізу кезіндегі қателер;
бұйрықты қарсы бұйрықсыз орындау (екі қарсы бұйрықтар негізінде
тіркелетін мəмілелер бойынша);
айналыста болмаған бағалы қағаздар бойынша бұйрықты орындау;
регламентке кірмейтін уақытта бұйрықты орындау;
регламентке кірмейтін уақытта бұйрықты қабылдау;
ашылмаған операциялық күн кезінде бұйрықты орындау;
бағалы қағаздармен операцияларды тоқтата тұру кезінде бұйрықты
орындау;
рұқсат етілмеген операциялар бойынша бұйрықты орындау;
4) ақпараттық жүйелерді пайдалануға байланысты тəуекелдер:
компьютерлік вирустардың енуі;
лицензиялық емес бағдарламаларды пайдалану;
ақпараттық жүйелерге авторизацияланбаған рұқсат;
серверлік жабдыққа техникалық қызмет көрсету кезіндегі қателер;
электрлік қоректендіру жүйесіндегі іркілістер;
серверлерді кондиционирлеу жүйелерінің іркілістері;
серверлік жабдықтың техникалық іркілісі;
желілік жабдықтың техникалық іркілісі;
деректерді тасымалдағыштарды (қатты дискілерді жəне өзге тасымалдаушыларды) ұрлау, əдейі бүлдіру;
деректерді тасымалдағыштарға (қатты дискілердегі жəне өзге тасымалдаушылар) авторизацияланбаған рұқсат;
табиғи сипаттағы төтенше жағдай;
серверлік бөлмедегі өрт;
серверлік бөлмені судың басып қалуы;
ақпараттық жүйедегі бағдарламалық іркіліс;
тапсырыс берушінің бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеу бойынша қалыпқа келтірілген талаптарының болмауы;
бағдарламалық қамтамасыз етудің кодын белгілеушілер үшін
техникалық тапсырманы дұрыс жасамау;
бағдарламалық қамтамасыз ету кодын жасау кезіндегі қателер;
əзірленген бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу кезіндегі қателер.
19. Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру барысында жасау жəне ақпаратты жариялау рəсімі мыналарды:
1) бағалы қағаздарды ұстаушыларға эмитент акционерлерінің жалпы
жиналысын өткізу немесе эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті төлеуі туралы, сондай-ақ эмитенттің бағалы қағаздарының
шығарылымы туралы ақпаратты Қазақстан Республикасының бағалы
қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда жасау жəне жариялау тəртібін;
2) депоненттердің, депоненттер клиенттерінің, эмитенттердің жəне
өзге де жеке жəне заңды тұлғалардың сұратулары негізінде оларға
есепке алу жəне тізілімдер жүйесін құрайтын ақпаратты ұсыну рəсімін;
3) Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 43-бабына сəйкес орталық
депозитарийді есепке алу жүйесін жəне жауапкершілігі шектеулі серіктестік
қатысушыларының тізілімдері жүйесін құрайтын мəліметтерді алу
құқығына ие мемлекеттік органдарға ақпарат ұсыну рəсімін айқындайды.
20. Орталық депозитарийдің резервтік техникалық орталығы бар
жəне жедел іске қосу үшін оның тұрақты дайындығын қамтамасыз етеді.
Резервтік техникалық орталық мынадай талаптарға сəйкес келеді:
1) есепке алу жəне тізілімдер жүйесін құрайтын, есепке алудың
жəне тізілімдердің негізгі жүйелеріне ұқсас электрондық деректердің
көшірмесі бар;
2) орталық депозитарийдің негізгі жүйелерінің орналасқан орны

бойынша тұрған резервтік жүйелерге ұқсас резервтік жүйелердің өзекті
көшірмесі бар;
3) олардың жұмысындағы іркілістер негізгі қызметтің тоқтауына жəне
клиенттерге қызмет көрсетудің мүмкін болмауына əкеп соғатын барлық
дереккөздер мен ақпараттық жүйелердің өзекті көшірмелері бар;
4) техникалық резервтік орталықтың қауіпсіздігі мен үзіліссіз
жұмысына əсер ететін техногендік жəне табиғи сипаттарды ескере отырып орталық депозитарийдің негізгі жүйелерінің орналасқан жерінен
қауіпсіз арақашықтықта орналасқан;
5) орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру үшін қажетті
барлық коммуникациялармен қамтамасыз етіледі;
6) орталық депозитарийдің есепке алу жəне тізілімдер жүйесінің
орналасқан орны бойынша штаттан тыс жағдай туындаған кезде келесі
жұмыс күнінен кешіктірмей қызметті жүзеге асыру мүмкіндігін береді.
21. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесін құрайтын
орталық депозитарийдің архив құжаттарын сақтау үшін пайдаланылатын үй-жайлар мынадай талаптарға сəйкес келеді:
1) архив құжаттарын сақтауға бейімделген жеке үй-жай;
2) құжаттарды сақтауға арналған архив сақтау орнында құжаттарды сақтаудың талаптары мен өлшемшарттарын: сақтаудың температуралық-ылғалдылық, жарық, санитарлық-гигиеналық, күзет
режимдерінің жасалуы жəне сақталуы қамтамасыз етіледі;
3) архив қызметкерлерінің жұмыс бөлмелері, сондай-ақ орталық депозитарий жəне (немесе) орталық депозитарийдің архив құжаттарын
сақтау қызметін көрсететін ұйым қызметкерлерінің үй-жайлары архив
сақтау орнынан оқшауланған;
4) архив сақтау орны химиялық заттарды, тағам өнімдерін сақтауға
жəне қолдануға байланысты зертханалық, өндірістік жəне қойма үйжайларынан алшақ орналасады жəне олармен ортақ желдеткіш арналары болмайды;
5) архив сақтау орны өрт шығу қауіпсіздігімен қамтамасыз етіледі,
өрт сөндіру дабылымен жабдықталады жəне су баспауына кепілдік
берiледi. Жалпы жəне əр қабаттағы ажыратқыштар архив сақтау орнынан тыс орналастырылады. Архив сақтау орнында газ, су жүргізетін,
канализациялық жəне өзге де магистралды құбырлар орналастырылмайды;
6) архив сақтау орны күзет дабылымен жабдықталады;
7) архив сақтау орны стационарлық немесе жылжымалы металл
стеллаждармен жабдықталады.
22. Басқару ақпарат жүйесінің жұмыс істеу тəртібі директорлар кеңесінің
міндеттерін тиімді орындау мақсатында орталық депозитарий қызметінің
барлық бағыттары бойынша толық, дəйекті жəне уақтылы ақпаратты директорлар кеңесіне тұрақты негізде беруін қамтамасыз етеді.
Басқару ақпарат жүйесінің жұмыс істеу тəртібі ақпаратты уақытылы
жəне толық көлемде дайындауға жəне орталық депозитарийдің директорлар кеңесіне беруге жауапты орталық депозитарийдің тұлғаларын,
құрылымдық бөлімшелерін, органдарын көрсете отырып, орталық
депозитарийдің директорлар кеңесіне орталық депозитарийдің
қызметі туралы басқару ақпаратын қалыптастыру өлшемшарттарынан,
құрамынан, жиілігінен жəне беру нысанынан тұрады.
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Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 43-қосымша
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Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің
тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне 1-қосымша
Нысан
8
Əкімшілік деректер нысаны: www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есебі»
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________ жағдай бойынша
Индекс: 1-РN_М
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары

9

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 6 (алтыншы)
жұмыс күнінен кешіктірмей
1-кесте. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтерді орындауы туралы мəліметтер
(мың теңгемен)
Көрсеткіштің
мəні
3

№

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 төменгі шама) (мың теңгемен)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі 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)
Исламдық 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 қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің 37-тармағы 1)
тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші
деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес
тұлғаларында (НД1-1) исламдық бағалы қағаздарға,
салымдар мен ақшаға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - осы қаулыда белгіленген
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды
есептеу əдістемесінің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 20 (жиырма) пайызынан
аспайды

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2

10

11

12

13

33

Осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің 37-тармағы 2)
тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші
деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес
тұлғаларында (НД1-2) исламдық бағалы қағаздарға,
салымдар мен ақшаға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - осы қаулыда белгіленген
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды
есептеу əдістемесінің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 15 (он бес) пайызынан
аспайды (пайызбен)
Осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің 37-тармағы 3)
тармақшасының талаптарына сəйкес келетін екінші
деңгейдегі бір банкте жəне осы банктің үлестес
тұлғаларында (НД1-3) исламдық бағалы қағаздарға,
салымдар мен ақшаға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - осы қаулыда белгіленген
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды
есептеу əдістемесінің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды
(пайызбен)
Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын
бір заңды тұлғада жəне осы заңды тұлғаның
үлестес тұлғаларында (НД2) исламдық бағалы
қағаздарға жəне ақшаға жиынтық орналастыру осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің 32-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды (пайызбен)
Тазартылған бағалы металдарға жəне мерзімі 12 (он
екі) айдан аспайтын металл депозиттерге жиынтық
орналастыру (НД4) - осы қаулыда белгіленген
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды
есептеу əдістемесінің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды
(пайызбен)
Шет мемлекеттің орталық үкіметі шығарған,
мемлекеттік мəртебесі бар исламдық бағалы
қағаздарға инвестициялардың жиынтық баланстық
құны (НД6) - осы қаулыда белгіленген Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды
Осы қаулыда белгіленген исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің
35-тармағында тізбесі айқындалған халықаралық
қаржы ұйымының исламдық бағалы қағаздарына
инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД7)
- осы қаулыда белгіленген исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің 32-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды (пайызбен)
Осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағы 23)
жəне 24) тармақшаларының талаптарына сəйкес
келетін пайларға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД8) - осы қаулыда белгіленген
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды (пайызбен)
Ашық жəне интервалдық инвестициялық пай
қорларының пайларына инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД8-1) – осы қаулыда белгіленген
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 34-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайды (пайызбен)
Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы
органдары шығарған борыштық бағалы қағаздарға
инвестициялардың инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД9) - осы қаулыда белгіленген
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды (пайызбен)
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерінің
жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 34-тармағы 25) жəне
26) тармақшаларының талаптарына сəйкес
келетін исламдық қаржыландыру құралдарына
инвестициялардың жиынтық баланстық құны (НД10)
- осы қаулыда белгіленген исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемесінің 32-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайды (пайызбен)
Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі
нормативін орындау туралы ақпарат («иə» немесе
«жоқ»)
(Жалғасы 34-бетте)

RESMI

34
(Жалғасы. Басы 19-33-беттерде)

2-кесте. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің
ұлғаю сомасы

Халықаралық немесе ұлттық
шкала бойынша исламдық
қайта сақтандырушының
рейтингтік бағасы (төлем
қабілеттілігі маржасының
жеткіліктілік нормативі)

Исламдық қайта сақтандыру
ұйымының атауы

Халықаралық немесе ұлттық
шкала бойынша исламдық
қайта сақтандырушының
рейтингтік бағасы (төлем
қабілеттілігі маржасының
жеткіліктілік нормативі)
Қолданыстағы исламдық
қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта
сақтандыруға берілген
(берілетін) міндеттемелер
көлемі, барлығы

Исламдық қайта сақтандыру
ұйымының атауы

(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
исламдық қайта сақтандырушыларын қоспағанда, Қазақстан
Республикасының бейрезидент исламдық қайта сақтандырушылармен жасалған исламдық қайта сақтандыру шарттары
1-топ
«АА-» немесе
0%
жоғары
2-топ

«А+» - «А-»
аралығы

0%

3-топ

«ВВВ+»
-»ВВВ-»
аралығы

0,2%

4-топ

«ВВ+» - «ВВ-»
аралығы

0,75%

5-топ

«В+» - «В-»
аралығы

3,8%

6-топ

«В-»-дан
22%
төмен немесе
жоқ
Қазақстан Республикасының резиденттері – исламдық қайта сақтандырушылармен жасалған исламдық қайта сақтандыру шарттары
7-топ
«В»-дан
0%
төмен емес
немесе
«kzBB»
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 исламдық қайта
сақтандырушыларымен жасалған исламдық қайта сақтандыру
шарттары
15-топ
«ВВВ+»
0%
- «ВВВ»
аралығы
16-топ

«ВВ+» - «ВВ-»
аралығы

0,2%

17-топ

«В+» - «В-»
аралығы

0,5%

18-топ

«В-»-дан
төмен немесе
жоқ

22%

Жиынтығы: ххх

ххх

3-кесте. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша исламдық
сақтандыру қызметін жүзеге асыратын исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы жəне қайта сақтандыруды
қызметінің ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын исламдық
қайта сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының
ең төменгі мөлшерін есептеу
(мың теңгемен)
Жол СомаКөрсеткіш атауы
коды
сы
1
2
3
«Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі
маржасының ең төменгі мөлшерін есептеу
Алдыңғы қаржы жылындағы исламдық сақтандыру
1110
жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша
қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, барлығы
(осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемелерінің 12-тармағының 1),
2) жəне 3) тармақшаларына сəйкес)
Алдыңғы қаржы жылындағы исламдық
1120
сақтандыру қорын басқару үшін исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына сыйақы
төлеу бойынша шығыстар сомасы
Алдыңғы қаржы жылындағы корпоративтік табыс
1130
салығының сомасы
Алдыңғы қаржы жылындағы исламдық
1100
сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары
бойынша қабылданған түзетілген сақтандыру
сыйлықақылары («1110» - «1120» - «1130»)
Алдыңғы қаржы жылындағы исламдық сақтандыру 1210
жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек
сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, барлығы
(осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемелерінің 12- тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларына сəйкес)
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Алдыңғы қаржы жылындағы түзетілген жиынтық
1200
еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары
(«1210» - «1120» - «1130»)
Исламдық сақтандыру жəне қайта сақтандыру
1010
шарттары бойынша қабылданған жиынтық
сақтандыру сыйлықақылары немесе одан əрі
есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген
сыйлықақылар (егер «1100» ≥ «1200», онда
«1100»; егер «1100» < «1200», онда «1200»)
А аралық қорытындысы:
1020
(егер «1010» > 3 500 000, онда (3 500 000 х 0,18 +
(«1010» - 3 500 000) х 0,16); егер «1010» < 3 500
000, онда «1010» х 0,18)
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген,
1310
сақтандыру төлемдеріндегі исламдық қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері («1311» + «1312» +
«1313»)
1311
Алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген,
сақтандыру төлемдеріндегі исламдық қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір)
1312
жылдағы, қаржы жылының соңына есептелген, сақтандыру төлемдеріндегі исламдық қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі)
1313
жылдағы, қаржы жылынының соңына есептелген сақтандыру төлемдеріндегі исламдық қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген
1320
жиынтық сақтандыру төлемдері («1321» + «1322»
+ «1323»)
Алдыңғы қаржы жылы үшін 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 төменгі
1000
мөлшері («сыйлықақылар əдісімен») («1020» х
«1300»)
«Төлемдер əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі
маржасының ең төменгі мөлшерін есептеу (мың теңгемен)
Жиынтық
алдыңғы 3 (үш) қаржы
2110
сақтандыру
жылына есептелген
төлемдері
(Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу
əдістемелерінің 13-тармағы
2) тармақшасының талаптарын ескере отырып) («2111»
+ «2112» + «2113»)
алдыңғы қаржы жылының
2111
соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының
2112
алдындағы 1 (бір) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының
2113
алдындағы 2 (екі) жылдағы,
жылдың соңына есептелген
«Сақтандыру қызметі ту2120
ралы» 2000 жылғы 18
желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы Заңының
(бұдан əрі - Заң) 6-бабы
3-тармағының 13) жəне
14) тармақшаларында
көрсетілген тəуекелдерді
сақтандыруды жүзеге асыратын исламдық сақтандыру
(қайта) ұйымдары үшін
алдыңғы 7 (жеті) қаржы жылына есептелген («2121» +...
+ «2127»):
алдыңғы қаржы жылының
2121
соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының
2122
алдындағы 1 (бір) жылдағы,
жыл соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының
2123
алдындағы 2 (екі) жылдағы,
жыл соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының
2124
алдындағы 3 (үш) жылдағы,
жыл соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының
2125
алдындағы 4 (төрт) жылдағы,
жыл соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының
2126
алдындағы 5 (бес) жылдағы,
жыл соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының
2127
алдындағы 6 (алты) жылдағы,
жыл соңына есептелген
Алдыңғы қаржы жылының соңында мəлімделген,
2210
бірақ реттелмеген зиян резервінің сомасы
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі)
2310
жылдағы, қаржы жылының соңында мəлімделген,
бірақ реттелмеген зиян резервінің сомасы
2320
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 6 (алты)
жылдағы, қаржы жылының соңында мəлімделген,
бірақ реттелмеген зиян резервінің сомасы
(Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 14)
тармақшаларында көрсетілген тəуекелдерді
сақтандыруды жүзеге асыратын исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін)
2030
Одан əрі есептеуге арналған жиынтық
сақтандыру төлемдері (1/3 х («2110» + «2210» «2310»))
Заңның 6-бабы 3-тармағының 13) жəне 14)
тармақшаларында көрсетілген тəуекелдерді
сақтандыруды жүзеге асыратын исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін
одан əрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру
төлемдері (1/7 х («2120» + «2210» - «2320»))

2031

Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі
2000
мөлшері («төлемдер əдісімен»): (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 төменгі мөлшері
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі
3000
мөлшері («1000» немесе «2000», ең жоғары
шама)
Осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
3010
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге
де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемелерінің
14-тармағында көрсетілген исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары бойынша төлем
қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін
ұлғайту сомасы
Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының
3100
түзетілген ең төменгі мөлшері («3000» + «3010»)
Алдыңғы қаржы жылындағы төлем қабілеттілігі
4100
маржасының ең төменгі мөлшері
Алдыңғы қаржы жылының соңында исламдық
4010
қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып
мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві
Алдыңғы қаржы жылының басында исламдық
4020
қайта сақтандырушының үлесін шегере отырып
мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві
Алдыңғы қаржы жылындағы резерв
4000
коэффициентіне түзетілген төлем қабілеттілігі
маржасының ең төменгі мөлшері (егер «4010»
/ «4020» > 1 болса, онда «4100», егер «4010»
/ «4020» < 1 болса, онда «4100» х («4010» /
«4020»))
Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының ең
5000
төменгі мөлшері (егер «4000» ≤ «3100»,онда
«3100», егер «4000» > «3100», онда «4000»)
Кепілдік беру қорының ең төменгі мөлшері
6000
Есептелген төлем қабілеттілігі маржасының
7000
ең төменгі мөлшері (5000 + осы Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген,
қайта сақтандыруға берілетін міндеттемелер
сомасының бір бөлігі)
Кепілдік беру қорының ең төменгі мөлшері
8000
(«6000» + осы Исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының пруденциалдық
нормативтерді орындауы туралы есептің
2-кестесіне сəйкес есептелген, қайта
сақтандыруға берілетін міндеттемелер
сомасының бір бөлігі)
9000
Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының
ең төменгі мөлшері («7000» немесе «8000», ең
жоғары шама)
«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымдары үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын есептеу
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
111
үшін төленген жарғылық капитал
Алдыңғы кезеңдердің бөлінбеген кірісі
113
Резервтік капитал, Күтілмеген тəуекелдер резерві
114
жəне Тұрақтандыру резерві
115
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының негізгі қызметінің мақсаты үшін сатып алынған бағдарламалық қамтамасыз
етуді қоспағанда, материалдық емес активтер (жинақталған амортизацияны есептегендегі
өзіндік құны жəне исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы активтерінің 10 (он) пайызынан аспайтын мөлшерде)
Алдыңғы жылдардағы өтелмеген зиян
116
Есепті кезеңдегі өтелмеген зиян
117
Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына
118
инвестициялар
А аралық жиынтығы («111» + «113» + «114» 100
«115» - «116» - «117» - «118»)
Өтеу мерзімі белгіленген реттелген борыш
201
Өтеу мерзімі белгіленбеген реттелген борыш
202
Б аралық жиынтығы («201» + «202»)
211
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының есебіне
200
енгізілетін сома:
(егер «211» > 0,5 х («100» немесе «400», ең
төменгі шама) болса, онда 0,5 х («100» немесе
«400», ең төменгі шама);
егер «211» < 0,5 х («100» немесе «400», ең
төменгі шама) болса, онда «211»)
Нақты төлем қабілеттілігі маржасы («100» +
300
«200» немесе «15000», ең төменгі шама)
Төлем қабілеттілігін маржасының ең төменгі
400
мөлшері («9000»)
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының
500
жеткіліктілігі нормативі («300» / «400»)
4-кесте. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша исламдық
сақтандыру қызметін жүзеге асыратын исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі
маржасының ең төменгі мөлшерін есептеу
(мың теңгемен)
Жол СомаКөрсеткіш атауы
коды
сы
1
2
3
«Өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру» сыныптары
үшін
Қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық сақтандыру шарттары
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табылмай1110
тын, қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық
сақтандыру шарттары (3 (үш) жылға дейінгі
мерзіммен) бойынша жиынтық тəуекелді капитал
(«1113» - «1111»)
Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің со1111
масы
Сақтандыру резервтеріндегі исламдық қайта
1112
сақтандырушының үлесі
Қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық
1113
сақтандыру шарттары бойынша жиынтық
сақтандыру сомасы
Исламдық қайта сақтандырушының сақтандыру
1114
сомасындағы үлесі
əуекелді капитал теріс мəнді болып табылмай1120
тын, қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық
сақтандыру шарттары (3 (үш) жылдан бастап 5
(бес) жылға дейінгі мерзіммен) бойынша жиынтық
тəуекелді капитал («1123» - «1121»)
(Жалғасы 35-бетте)
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1.5

1.6

2
2.1

2.2

2.3

2.4

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

Көрсеткіш атауы

1
1

2
Ақша - барлығы («11111» +...
+ «11116»), оның ішінде:
исламдық қайта сақтандыру
активтерін шегергенде исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы
активтері сомасының 1
(бір) пайызынан аспайтын
сомадағы 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

1.1

1.2
1.3

1.4

3
11110

Есептелетін сома

№

Есепке алынатын
көлемі

(мың теңгемен)
Баланс бойынша
сомасы

Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің со1121
масы
Сақтандыру резервтеріндегі исламдық қайта
1122
сақтандырушының үлесі
Қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық
1123
сақтандыру шарттары бойынша жиынтық
сақтандыру сомасы
Сақтандыру сомасындағы исламдық қайта
1124
сақтандырушының үлесі
Тəуекелді капитал теріс мəнді болып табылмай1130
тын, қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық
сақтандырудың қалған шарттары бойынша
жиынтық тəуекелді капитал («1133» - «1131»)
Қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің со1131
масы
Сақтандыру резервтеріндегі исламдық қайта
1132
сақтандырушының үлесі
Қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық
1133
сақтандыру шарттары бойынша жиынтық
сақтандыру сомасы
Сақтандыру сомасындағы исламдық қайта
1134
сақтандырушының үлесі
Алдыңғы қаржы жылындағы жасалған қайтыс
1140
болған жағдайда өмірді исламдық сақтандыру
шарттары бойынша тəуекелді капитал («1110» +
«1120» + «1130»)
Исламдық қайта сақтандырушының үлесі шегеріле 1150
отырып, алдыңғы қаржы жылындағы жасалған
қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық
сақтандыру шарттары бойынша тəуекелді капитал («1140» + «1112» - «1114» + «1122» - «1124» +
«1132» - «1134»)
1160
Түзету коэффициенті (егер «1150» / «1140» > 0,5
болса, онда «1150» / «1140»; егер «1150» / «1140»
< 0,5 болса, онда 0,5)
Қайтыс болған жағдайда өмірді исламдық
1170
сақтандыру шарттары бойынша төлем қабілеттілігі
маржасының ең төменгі мөлшері («1110» х 0,001 +
«1120» х 0,0015 + «1130» х 0,003) х «1160»))
Басқа да өмірді исламдық сақтандыру шарттары
Зейнетақы аннуитетінің исламдық шартта1210
ры бойынша алдыңғы қаржы жылының соңына
қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы
1211
Өзге исламдық сақтандыру шарттары бойынша алдыңғы қаржы жылының соңына
қалыптастырылған сақтандыру резервтерінің сомасы
1220
Есептеу үшін қалыптастырылған сақтандыру
резервтерінің сомасы:
(«1210» х осы қаулыда белгіленген Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемелерінің 21-тармағында белгіленген
пайыздың тиісті мөлшері+»1211» х 0,04)
Алдыңғы қаржы жылының соңындағы сақтандыру
1230
резервтеріндегі исламдық қайта сақтандырушының
үлесі шегеріле отырып қалыптастырылған
сақтандыру резервтерінің сомасы
Түзету коэффициенті (егер «1230» / («1210+1211») 1240
> 0,85 болса, онда «1230» / («1210+1211»), егер
«1230» / («1210+1211») < 0,85 болса, онда 0,85)
Басқа да өмірді исламдық сақтандыру шартта1200
ры бойынша төлем қабілеттілігі маржасының ең
төменгі мөлшері («1220» х «1240»)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі
1000
мөлшері («1170» + «1200»)
«Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған
жағдайдан сақтандыру» жəне «қызметкер еңбек (қызметтік)
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан
міндетті сақтандыру» сыныптары үшін
Алдыңғы қаржы жылындағы исламдық сақтандыру
3110
жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша
қабылданған сақтандыру сыйлықақылары, барлығы
(осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің
жəне оларды есептеу əдістемелерінің 22-тармағы
екінші бөлігінің талаптарын ескере отырып)
Алдыңғы қаржы жылындағы исламдық сақтандыру
3120
қорын басқару үшін исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымына сыйақы төлеу бойынша
шығыстар сомасы
Алдыңғы қаржы жылындағы исламдық
3140
сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары
бойынша қабылданған, түзетілген сақтандыру
сыйлықақылары («3110» - «3120»)
Алдыңғы қаржы жылындағы исламдық сақтандыру
3150
жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша еңбек
сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары, барлығы
Алдыңғы қаржы жылындағы түзетілген жиынтық
3160
еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары
(«3150» - «3120»)
Исламдық сақтандыру жəне қайта сақтандыру
3100
шарттары бойынша қабылданған жиынтық
сақтандыру сыйлықақылары немесе одан əрі
есептеуге арналған жиынтық еңбек сіңірілген
сақтандыру сыйлықақылары (егер «3140» ≥ «3160»,
онда «3140»; егер «3140» < «3160», онда «3160»)
А аралық жиынтығы:
3200
(егер «3100» > 3 500 000, онда (3 500 000 х 0,18 +
(«3100» - 3 500 000) х 0,16); егер «3100» < 3 500
000, онда «3100» х 0,18)
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылындағы есептел3310
ген сақтандыру төлемдеріндегі исламдық қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері («3311» + «3312» + «3313»)
Алдыңғы қаржы жылының соңына есептел3311
ген сақтандыру төлемдеріндегі исламдық қайта
сақтандырушының үлесі шегерілген жиынтық
сақтандыру төлемдері
3312
Сақтандыру төлемдеріндегі исламдық қайта
сақтандырушының үлесі шегеріле отырып, қаржы
жылының соңына есептелген, алдыңғы қаржы
жылының алдындағы 1 (бір) жыл үшін жиынтық
сақтандыру төлемдері
Сақтандыру төлемдеріндегі исламдық қайта
3313
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) жылға, 3322
қаржы жылының соңына есептелген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, 3323
қаржы жылының соңына есептелген жиынтық
сақтандыру төлемдері
Түзету коэффициенті (егер «3310» / «3320» > 0,5,
3300
онда «3310» / «3320»; егер «3310» / «3320» ≤ 0,5,
онда 0,5)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшері 3400
(«сыйлықақылар əдісімен») («3200» х «3300»)
Алдыңғы 3 (үш) қаржы жылына есептелген жиынтық 3510
сақтандыру төлемдері («3511» + «3512» + «3513»):
алдыңғы қаржы жылының соңына есептелген
3511
алдыңғы қаржы жылының алдындағы 1 (бір) жылға, 3512
жылдың соңына есептелген
алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, 3513
жылдың соңына есептелген
Алдыңғы қаржы жылының соңында мəлімделген,
3520
бірақ реттелмеген зиян резервінің сомасы
Алдыңғы қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жылға, 3530
жылдың соңында мəлімделген, бірақ реттелмеген
зиян резервінің сомасы
Одан əрі есептеуге арналған жиынтық сақтандыру
3500
төлемдері (1/3 х («3510» + «3520» - «3530»))
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшері 3600
(«төлемдер əдісімен»):
(егер «3500» > 2 500 000, онда ((2 500 000 х 0,26 +
(«3500» - 2 500 000) х 0,23) х «3300»); егер «3500»
< 2 500 000, онда «3500» х 0,26 х «3300»
Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең 3000
төменгі мөлшері («3400» немесе «3600», ең жоғары
шама)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшері
Есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең 4000
төменгі мөлшері («1000» + «3000»)
Кепілдік беру қорының ең төменгі мөлшері
5000
Төлем қабілеттілігі маржасының есептелген ең
6000
төменгі мөлшері («4000» + осы Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциалдық
нормативтерді орындауы туралы есептің 2-кестесіне
сəйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілетін
міндеттемелер сомасының бір бөлігі)
Кепілдік беру қорының ең төменгі мөлшері («5000» 7000
+ осы Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциалдық нормативтерді орындауы туралы есептің 2-кестесіне сəйкес есептелген, қайта сақтандыруға берілетін міндеттемелер
сомасының бір бөлігі)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшері 8000
(«6000» немесе «7000», ең жоғары шама)
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымдары үшін нақты төлем қабілеттілігі маржасын
есептеу
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына 111
арналған төленген жарғылық капитал
Алдыңғы кезеңдердегі бөлінбеген кіріс
113
Резервтік капитал, Күтілмеген тəуекелдер резерві
114
жəне Тұрақтандыру резерві
115
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
негізгі қызметінің мақсаты үшін сатып алынған
бағдарламалық қамтамасыз етуді қоспағанда,
материалдық емес активтер (жинақталған амортизациясы ескерілген өзіндік құны жəне исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің 10
(он) пайызынан аспайтын мөлшерде)
Алдыңғы жылдардағы өтелмеген зиян
116
Есепті кезеңдегі өтелмеген зиян
117
Басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына
118
инвестициялар
А аралық жиынтығы («111» + «113» + «114» - «115» 100
- «116» - «117» - «118»)
Өтеу мерзімі белгіленген реттелген борыш
201
Өтеу мерзімі белгіленбеген реттелген борыш
202
Б аралық жиынтығы («201» + «202»)
211
200
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»
300
немесе «15000», ең төменгі шама)
Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшері 400
(«8000»)
Нақты төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі
500
нормативі («300» / «400»)

Жол коды

(Жалғасы. Басы 19-34-беттерде)

4

5
х

6

11111

100%

11112

100%

11113

100%

11114

90%

2.5

3
3.1

3.2

35

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
Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі
банктеріндегі инвестициялық
портфельді басқару
жөніндегі қызметті жүзеге
асыратын ұйымның
шоттарындағы исламдық
сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының
ақшасы
Салымдар - барлығы
(«11121» +... + «11125»),
оның ішінде:
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
мынадай талаптардың біріне
сəйкес келетін Қазақстан
Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі салымдар:
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 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 ұзақ
мерзімді кредиттік рейтингі
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
Қазақстан Республикасының
резидент еншілес банктері
болып табылады
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В-» ұзақ мерзімді
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;
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
эмиссияланғанды қоса
алғанда, Қазақстан
Республикасының Қаржы
министрлігі мен Қазақстан
Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік бағалы
қағаздары
қызметін Қазақстан
Республикасының
аумағында жүзеге асыратын қор биржасының ресми
тізіміне енгізілген Қазақстан
Республикасының жергілікті
атқарушы органдары
шығарған борыштық бағалы
қағаздар
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3.3

акцияларының жүз пайызы
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне тиесілі
кəсіпкерлік қызметпен
байланысты емес жеке
тұлғалардың ипотекалық
қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды
тұлға шығарған борыштық
бағалы қағаздар
3.4 Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес
«Қазақстан Даму Банкі»,
«Самұрық-Қазына» Ұлттық
əл-ауқат қоры, «Бəйтерек»
Ұлттық басқарушы холдингі,
«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік
қоғамдары шығарған
борыштық бағалы қағаздар
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 борыштық исламдық
бағалы қағаздары немесе
шетел валютасында номиниирленген жəне «Астана»
Халықаралық қаржы
орталығының аумағында
қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария
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 «Баламалы»
алаңының «борыштық бағалы
қағаздар» секторына енгізілген
Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының
мемлекеттік емес борыштық
исламдық бағалы қағаздары
3.7 Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес
шығарылған, Standard
& Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы
бойынша бағалауы «ВВ»-тен төмен емес рейтингі
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
немесе Standard & Poor’s
ұлттық шкаласы бойынша «kzA-»-тен төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар (олардың
эмитентінде бар) Қазақстан
Республикасы заңды
тұлғаларының мемлекеттік
емес борыштық исламдық
бағалы қағаздары
3.8 Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес
шығарылған, Standard
& Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша бағалауы «В+»-тен бастап «В-»-ке дейін рейтингі
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
немесе Standard & Poor’s
ұлттық шкаласы бойынша
«kzBBB+»-тен бастап «kzBB»-ке дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің ұлттық
шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар
(олардың эмитентінде бар)
Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының
мемлекеттік емес борыштық
исламдық бағалы қағаздары
3.9 Standard & Poor’s агенттігінің
«АА-» төмен емес
халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдары шығарған
мемлекеттік емес борыштық
исламдық бағалы қағаздар,
сондай-ақ Еуразиялық
Даму Банкі шығарған жəне
Қазақстан Республикасының
ұлттық валютасында номиниирленген борыштық
исламдық бағалы қағаздар
3.10 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы
бойынша «ВВВ-» төмен
емес тəуелсіз рейтингісі
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шет мемлекеттердің
борыштық исламдық бағалы
қағаздары
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3.11 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» бастап «ВВ» дейін тəуелсіз рейтингісі
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шет мемлекеттердің
борыштық исламдық бағалы
қағаздары
3.12 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В+» бастап «В-»
дейін тəуелсіз рейтингісі
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шет мемлекеттердің
борыштық исламдық бағалы
қағаздары
3.13 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес
рейтингтік бағасы немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар (олардың
эмитентінде бар) шет ел
эмитеттерінің мемлекеттік
емес борыштық исламдық
бағалы қағаздары
3.14 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+» бастап «ВВ» дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар (олардың эмитентінде
бар) шет ел эмитеттерінің
мемлекеттік емес борыштық
исламдық бағалы қағаздары
3.15 Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В+» бастап «В-» дейін
рейтингтік бағасы немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар (олардың
эмитентінде бар) шет ел
эмитеттерінің мемлекеттік
емес борыштық исламдық
бағалы қағаздары
4
Акциялар жəне
депозитарлық қолхаттар
- барлығы («11151» +... +
«11158»), оның ішінде:
4.1 негізгі қор индекстерінің
құрамына кіретін Қазақстан
Республикасының заңды
тұлғаларының жəне шет
ел эмитенттерінің акциялары жəне көрсетілген акциялар олардың базалық
активі болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4.2 қор биржасының ресми тізіміне енгізілген, қор
биржасының «Негізгі»
алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының
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
заңды тұлғалары
-бейрезиденттерінің акциялары немесе шетел
валютасында номиниирленген жəне «Астана»
Халықаралық қаржы
орталығының аумағында
қызметті жүзеге асыратын қор биржасында жария
сауда-саттыққа жіберілген
Қазақстан Республикасы
заңды тұлғалары
-бейрезиденттерінің акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып
табылатын депозитарлық
қолхаттар
4.4 қор биржасының ресми тізімінің «Баламалы»
алаңының «акциялар» секторына енгізілген, Қазақстан
Республикасы заңды
тұлғаларының акциялары
жəне осы акциялар базалық
активтері болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
4.5 Standard & Poor’s агенттігінің
«ВВВ-»-тен төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының жəне
шет ел эмитенттерінің акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып
табылатын депозитарлық
қолхаттар
4.6 Standard & Poor’s агенттігінің
«ВВ+»-тен бастап «ВВ-»ке дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының жəне
шет ел эмитенттерінің акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып
табылатын депозитарлық
қолхаттар
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Standard & Poor’s агенттігінің
«В+»-тен бастап «В-»-ке
дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасы
заңды тұлғаларының жəне
шет ел эмитенттерінің акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып
табылатын депозитарлық
қолхаттар
«Сақтандыру төлемдеріне
кепілдік беру қоры»
акционерлік қоғамының акциялары
Өзге бағалы қағаздар –
барлығы («11161» +... +
«11167»), оның ішінде:
қор биржасының ресми тізіміне енгізілген
инвестициялық қорлардың
бағалы қағаздары
активтерінің құрылымы
негізгі қор индекстерінің
бірінің құрылымын
қайталайтын немесе осы пайлар бойынша
баға белгілеу негізгі қор
индекстеріне байланған
Exchange Traded Funds
(ETF) пайлары
Morningstar рейтингтік
агенттігінің «3 жұлдызынан»
төмен емес рейтингтік
бағасы бар Exchange Traded
Funds (ETF), Exchange
Traded Commodities (ETC),
Exchange Traded Notes
(ETN) пайлары
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес
шығарылған, Standard
& Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша бағалауы «ВВВ-»
төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі немесе Standard
& Poor’s ұлттық шкаласы
бойынша «kzAAA» төмен
емес рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды
тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес
шығарылған, Standard
& Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша бағалауы «ВВ+»тен бастап «ВВ-»-ке дейін
рейтингі немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s
ұлттық шкаласы бойынша
«kzAA+»-тен бастап «kzA-»ке дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды
тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
Қазақстан
Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес
шығарылған, Standard
& Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша бағалауы
«В+»-тен бастап «В-»ке дейін рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі немесе Standard
& Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»тен бастап «kzBB-»-ке
дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша
осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды
тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
Қазақстан Республикасының
жəне басқа мемлекеттердің
заңнамасына сəйкес
шығарылған, бас
ұйымдарының Standard
& Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша бағалауы «ВВВ-»
төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды
тұлғаларының исламдық
қаржыландыру құралдары
Өзге активтер – барлығы
(«11171» +... + «11176»),
оның ішінде:

11157

60%

11158

100%

11160

X

11161

70%

11162

90%

11163

80%

11164

100%

11165

90%

11166

80%

11167

90%

11170

X

(Жалғасы 37-бетте)

RESMI

тазартылған бағалы метал- 11171
100%
дар жəне и металл депозиттер
6.2 баланстық жəне нарықтық
11173
100%
құнының ең төменгі шамасынан 100 (жүз) пайыз көлемінде исламдық
сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының
өтімділігі жоғары активтері
сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомадағы
жылжымайтын мүлік
түріндегі негізгі құралжабдықтар
6.3 Исламдық сақтандыру (қайта 11174
100%
сақтандыру) ұйымының
негізгі қызметінің мақсаттары
үшін сатып алынған
бағдарламалық қамтамасыз
ету (жинақталған амортизацияны ескергендегі
өзіндік құнның исламдық
сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының
жоғары өтімді активтерінің
сомасынан 10 (он) пайыздан
аспайтын мөлшерде
11175
100%
6.4 исламдық қайта
сақтандырушылардан
алынатын сомалар,
сақтанушылардан (қайта
сақтанушылардан) жəне
делдалдардан алынатын
исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының
өтімділігі жоғары активтері
сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомадағы
сақтандыру сыйлықақылары
11176
100%
6.5 Бағалы қағаздар
шығарылымының
проспектісінде көзделген,
олардың айналыс мерзімінің
аяқталуына байланысты туындаған (бағалы
қағаздар шығарылымы
проспектісінің талаптары
бойынша мерзімі өтпеген)
бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеу бойынша бағалы қағаздар
эмитенттеріне қойылатын
талаптар
X
7
Сапасы жəне өтімділігі бой- 12000 X
ынша сыныпталуын ескере
отырып, активтер жиынтығы
- А - («11110» + «11120»
+ «11130» + «11150» +
«11160» + «11170»)
13000
X
8
Исламдық қайта
сақтандырушының үлесін
шегергенде сақтандыру
резервтері - СР
9
Сақтандыру резервтері
14000
сомасын қоспағанда,
міндеттемелер
15000 X
X
10 Активтерді сапасы жəне
өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып есептелген нақты
төлем қабілеттілігі маржасы («12000» - «13000» «14000»)
11 Исламдық қайта сақтандыру 16000
X
активтерін шегергенде, активтер сомасы
Активтерді əртараптандыру нормативтерін есептеу
Осы қаулыда белгіленген исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 37-тармағы 1) тармақшасының
талаптарына сəйкес келетін екінші деңгейдегі бір банкте жəне
осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-1) исламдық бағалы
қағаздарға, салымдар мен ақшаға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 32-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан 20 (жиырма) пайыздан көп
емес
Баланс
Эмитент
бойын№ Эмитент атауы
санаты/
ша сорейтингі
масы
1
2
3
4
5
1. Екінші деңгейдегі банк
1.1. екінші деңгейдегі банктің
атауы
1.1.1. акциялары
1.1.2. исламдық борыштық бағалы
қағаздары
1.1.3. банктегі салымдары
1.1.4. банктегі ақшасы
2. Банктің үлестес тұлғалары
2.1. Банктің үлестес тұлғасының
атауы
2.1.1. акциялары
2.1.2 исламдық борыштық бағалы
қағаздары
2.1.3. салымдары
2.1.4. ақшасы
... ………….
n. ………….
Барлығы (1 - n жолдар сомасы)
Осы қаулыда белгіленген исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 37-тармағы 2)
тармақшасының талаптарына сəйкес келетін бір екінші деңгейдегі
банкте жəне осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-2) исламдық
бағалы қағаздарға, салымдар мен ақшаға инвестициялардың
жиынтық баланстық құны - осы қаулыда белгіленген исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар
мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне оларды есептеу
əдістемесінің 32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан
15 (он бес) пайыздан көп емес

Активтер
сомасынан пайыз

6.1

Эмитент атауы

Эмитент Баланс Активтер
санаты/ бойын- сомасырейтингі ша со- нан паймасы
ыз
3
4
5

1 2
1. Екінші деңгейдегі банк
1.1. екінші деңгейдегі банктің атауы
1.1.1. акциялары
1.1.2. исламдық борыштық бағалы
қағаздары
1.1.3. банктегі салымдары
1.1.4. банктегі ақшасы
2. Банктің үлестес тұлғалары
2.1. Банктің үлестес тұлғасының
атауы
2.1.1. акциялары
2.1.2. исламдық борыштық бағалы
қағаздары
2.1.3. салымдары
2.1.4. ақшасы
... ………….
n. ………….
Барлығы (1 - n жолдар сомасы)
Осы қаулыда белгіленген исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті
өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерінің жəне
оларды есептеу əдістемесінің 37-тармағы 3) тармақшасының
талаптарына сəйкес келетін бір екінші деңгейдегі банкте жəне
осы банктің үлестес тұлғаларында (НД1-3) исламдық бағалы
қағаздарға, салымдар мен ақшаға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - осы қаулыда белгіленген Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 32-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес
№ Эмитент атауы
Эмитент Баланс Активтер
санаты/ бойын- сомасырейтингі ша со- нан паймасы
ыз
1
2
3
4
5
1. Екінші деңгейдегі банк
1.1. екінші деңгейдегі банктің
атауы
1.1.1. акциялары
1.1.2. исламдық борыштық бағалы
қағаздары
1.1.3. банктегі салымдары
1.1.4. банктегі ақшасы
2. Банктің үлестес тұлғалары
2.1. Банктің үлестес тұлғасының
атауы
2.1.1. акциялары
2.1.2. исламдық борыштық бағалы
қағаздары
2.1.3. салымдары
2.1.4. ақшасы
... ………….
n
………….
Барлығы (1 - n жолдар сомасы)
Екінші деңгейдегі банк болып табылмайтын бір заңды тұлғада
жəне осы заңды тұлғаның үлестес тұлғаларына (НД2) исламдық
бағалы қағаздарға жəне ақшаға инвестициялардың жиынтық
баланстық құны - осы қаулыда белгіленген исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік
мəндерінің жəне оларды есептеу əдістемесінің 32-тармағына
сəйкес есептелген активтер сомасынан 10 (он) пайыздан көп емес
№ Эмитент атауы
Эмитент Баланс Активтер
санаты/ бойын- сомасырейтингі ша со- нан паймасы
ыз
1
2
3
4
5
1. Заңды тұлға
1. Заңды тұлғаның атауы
1.1. акциялары
1.2. исламдық борыштық бағалы
қағаздары
1.3. ақшасы
2. Үлестес тұлғаның атауы
2.1. акциялары
2.2. исламдық борыштық бағалы
қағаздары
2.3. ақшасы
… …………….
n
…………….
Барлығы (1 - n жолдар сомасы)
Баланс бойАктивтер сома№ Көрсеткіш атауы
ынша сосынан пайыз
масы
1
2
3
4
1
Аффинирленген бағалы металдар мен металды депозиттерге 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге
жиынтық орналастыру (НД4)
- осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері жəне
оларды есептеу əдістемесінің
32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10
(он) пайыздан көп емес
2
Шет мемлекеттің орталық
үкіметі шығарған, мемлекеттік
мəртебесі бар исламдық
бағалы қағаздарға
инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД6) осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері жəне
оларды есептеу əдістемесінің
32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан 10
(он) пайыздан көп емес

3

4

5

6

7

Осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері жəне
оларды есептеу əдістемесінің
35-тармағында тізбесі
айқындалған халықаралық
қаржы ұйымының исламдық
бағалы қағаздарына
инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД7) осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері
жəне оларды есептеу
əдістемесінің 32-тармағына
сəйкес есептелген активтер
сомасынан 10 (он) пайыздан
көп емес
Осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері жəне
оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағы 23) жəне 24)
тармақшаларының талаптарына сəйкес келетін пайларға
инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД8) осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері жəне
оларды есептеу əдістемесінің
32-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
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері
жəне оларды есептеу
əдістемесінің 32-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
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері
жəне оларды есептеу
əдістемесінің 32-тармағына
сəйкес есептелген активтер
сомасынан 10 (он) пайыздан
көп емес
Осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері жəне
оларды есептеу əдістемесінің
34-тармағы 25) жəне
26) тармақшаларының
талаптарына сəйкес
келетін исламдық
қаржыландыру құралдарына
инвестициялардың жиынтық
баланстық құны (НД10) осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру)
ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне
сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен лимиттердің
нормативтік мəндері жəне
оларды есептеу əдістемесінің
32-тармағына сəйкес есептелген активтер сомасынан
10 (он) пайыздан көп емес
6-кесте. Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі
нормативін есептеу
(мың теңгемен)

№

1
1
1.1

Көрсеткіш атауы

2
Ақша - барлығы, оның ішінде:
исламдық қайта сақтандыру активтерін
шегергенде, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы активтерінің
сомасынан 1 (бір) пайыздан аспайтын
сомада кассадағы ақша
(Жалғасы 38-бетте)

3

4
5
х
100%

Есептеуге
сома

№

Ескерілетін
көлемі

(Жалғасы. Басы 19-36-беттерде)

37

Баланс бойынша сомасы
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RESMI

38
(Жалғасы. Басы 19-37-беттерде)

1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

брокерлік жəне (немесе) дилерлік
қызметті жүзеге асыратын ұйымның
Қазақстан Республикасының екінші
деңгейдегі банктеріндегі жəне орталық
депозитарийдегі шоттарындағы
исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының ақшасы
Осы қосымшаның 2.1. жəне 2.2.-жолдарында көрсетілген Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктердегі ағымдағы шоттарындағы
ақша
Осы қосымшаның 2.3.-жолында
көрсетілген Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктердегі ағымдағы
шоттарындағы ақша
инвестициялық портфельді басқару
жөнінідегі қызметті жүзеге асыратын
ұйымның Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі
шоттарындағы исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы
Салымдар - барлығы, оның ішінде:
егер эмитент болып табылатын осы
банктердің акциялары қор биржасының
ресми тізімінің «Негізгі» алаңындағы
«акциялар» секторында «премиум»
санатына енгізілген немесе қор биржасы индексінің өкілдіктік тізімінде
болса деген шартымен Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі салымдар
мынадай талаптардың біріне сəйкес
келетін Қазақстан Республикасының
екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: 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+» төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар;
Қазақстан Республикасының бейрезидент бас банктері 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 резидент
еншілес банктері болып табылады
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В-»
ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor’s ұлттық шкаласы бойынша «kzBВ»-дан «kzBВ-»ке дейін рейтингтік бағасы, немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының екінші деңгейдегі
банктеріндегі салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша
«АА-»-тан төмен емес ұзақ мерзімді
рейтингі немесе басқа рейтингтік
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар халықаралық
қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкінде
Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасындағы салымдар
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ»-тан төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар бейрезидент банктеріндегі салымдар
Борыштық бағалы қағаздар - барлығы,
оның ішінде:
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі мен Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі
шығарған, оның ішінде басқа
мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес эмиссияланған Қазақстан
Республикасының мемлекеттік бағалы
қағаздары
қызметін Қазақстан Республикасының
аумағында жүзеге асыратын қор
биржасының ресми тізіміне енгізілген
Қазақстан Республикасының жергілікті
атқарушы органдары шығарған
борыштық бағалы қағаздар
акцияларының жүз пайызы Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі
жеке тұлғалардың кəсіпкерлік қызметпен
байланысты емес ипотекалық
қарыздарын сатып алатын заңды тұлға
шығарған борыштық бағалы қағаздар
Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес «Қазақстан Даму Банкі»,
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат
қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі», «Проблемалық кредиттер
қоры акционерлік қорлары шығарған
борыштық бағалы қағаздар
Қазақстан Республикасының жəне басқа
мемлекеттердің заңнамасына сəйкес
шығарылған жəне қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «борыштық
бағалы қағаздар» секторына енгізілген
Қазақстан Республикасының заңды
тұлғаларының мемлекеттік емес
борыштық исламдық бағалы қағаздар
немесе шетел валютасында номинирленген жəне «Астана» халықаралық
қаржы орталығының аумағында
қызмет ететін қор биржасындағы жария сауда-саттықа жіберілген Қазақстан
Республикасының заңды тұлғаларының
мемлекеттік емес борыштық бағалы
қағаздары

3.6
100%

100%

3.7

90%

100%

X
100%

3.8

100%

3.9

3.10

90%

3.11

3.12

100%
3.13

100%

3.14

х
100%

100%

3.15

4
4.1

100%
4.2

100%
4.3

90%

4.4
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Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес шығарылған, қор биржасының
ресми тізімінің «Баламалы» алаңы
«борыштық бағалы қағаздар» секторына
енгізілген Қазақстан Республикасының
заңды тұлғаларының мемлекеттік емес
борыштық исламдық бағалы қағаздары
Қазақстан Республикасының жəне
басқа мемлекеттердің заңнамасына
сəйкес шығарылған, (эмитентінің)
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ»-тан төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі
рейтингі, немесе Standard & Poor’s
ұлттық шкаласы бойынша «kzАА+»тен «kzА-»-ке дейін рейтингі, немесе
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің
ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды тұлғаларының
мемлекеттік емес борыштық исламдық
бағалы қағаздары
(эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы
бойынша «В+» тен «В-»-ке дейін ұзақ
мерзімді 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 заңды тұлғаларының
мемлекеттік емес борыштық исламдық
бағалы қағаздары
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-»-тан
төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар халықаралық қаржы ұйымдары
шығарған мемлекеттік емес борыштық
исламдық бағалы қағаздар, сондай-ақ
Еуразиялық Даму Банкі шығарған жəне
Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген борыштық
исламдық бағалы қағаздар
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ»-тен төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шетел мемлекетінің борыштық
исламдық бағалы қағаздары
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»тен «ВВ-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шетел мемлекетінің борыштық
исламдық бағалы қағаздары
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В+»тен «В-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар шетел мемлекетінің борыштық
исламдық бағалы қағаздары
(эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-»-тен төмен емес
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитентінің борыштық исламдық
бағалы қағаздар
(эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке
дейін рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің рейтингі
бар шетел эмитентінің мемлекеттік
емес борыштық исламдық бағалы
қағаздар
(эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейін
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес
борыштық исламдық бағалы қағаздары
Акциялар жəне депозитарлық қолхаттар
– барлығы, оның ішінде:
негізгі қор индексінің құрамына кіретін
Қазақстан Республикасының заңды
тұлғалары мен шетел эмитенттерінің
акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
«Негізгі» алаңы «акциялар» секторының
«премиум» санатының талаптарына сай келетін қор биржасының ресми
тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың
акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
қор биржасының ресми тізімінің
«Негізгі» алаңы «акциялар» секторы
«стандарт» санатына енгізілген заңды
тұлғалардың - Қазақстан Республикасы
резиденттерінің акциялары немесе шетел валютасында номинирленген жəне «Астана» халықаралық
қаржы орталығының аумағында
қызмет ететін қор биржасындағы жария сауда-саттықа жіберілген заңды
тұлғалардың - Қазақстан Республикасы
резиденттерінің акциялары жəне осы акциялар базалық активтері болып табылатын депозитарлық қолхаттар
қор биржасының ресми тізімінің
«Баламалы» алаңы «акциялар»
секторына енгізілген Қазақстан
Республикасының заңды тұлғаларының
акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
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Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ»-тен төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасының заңды
тұлғалары мен шетел эмитенттерінің
акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»тен «ВВ-»-ке дейін рейтингтік бағасы
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің рейтингі бар Қазақстан
Республикасының заңды тұлғалары мен
шетел эмитенттерінің акциялары жəне
осы акциялар базалық активтері болып
табылатын депозитарлық қолхаттар
Standard & Poor’s агенттігінің
халықаралық шкаласы бойынша «В+»тен «В-»-ке дейін рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі
бар Қазақстан Республикасының заңды
тұлғалары мен шетел эмитенттерінің
акциялары жəне осы акциялар
базалық активтері болып табылатын
депозитарлық қолхаттар
Басқа бағалы қағаздар – барлығы, оның
ішінде:
қор биржасының ресми тізіміне
енгізілген инвестициялық қорлардың
бағалы қағаздары
Активтерінің құрылымы негізгі қор
индекстерінің бірінің құрылымын
қайталайтын немесе пайлар бойынша
баға белгіленімі негізгі қор индекстеріне
байланған Exchange Traded Funds (ETF)
пайлары
Morningstar рейтингтік агенттігінің «3
жұлдыз»-дан төмен емес рейтингтік
бағасы бар Exchange Traded Funds
(ETF), Exchange Traded Commodities
(ETC), Exchange Traded Notes (ETN)
пайлары
(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
(эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+»-тен «ВВ-»-қа
дейін рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің
ұлттық шкаласы бойынша «kzAA+»тан «kzA-»-қа 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
(эмитентінің) Standard & Poor’s
агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен «В-»-қа дейін
рейтингтік бағасы немесе басқа
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған
ұқсас деңгейдегі рейтингтік бағасы немесе Standard & Poor’s агенттігінің
ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»дан «kzВВ-»-қа 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
(эмитентінің) 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
Өзге активтер – барлығы, оның ішінде:
Тазартылған бағалы металдары мен метал депозиттері
Бағалы қағаздар (бағалы қағаздар
шығарылымы проспектінің талаптары бойынша мерзімі өтпеген)
шығарылымының проспектінде
көзделген, олардың айналымда жүру
мерзімінің аяқталуына байланысты
туындаған бағалы қағаздардың номиналды құнының төлемі бойынша бағалы
қағаздар эмитенттеріне қойылатын талаптар
(Жалғасы 39-бетте)
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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
__________________________________________ ________________
«Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанға қосымша
«Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
(индекс – 1-PN_M, кезеңділігі - ай сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме əкімшілік деректер жинауға арналған «Исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық нормативтердің орындалуы 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 исламдық 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 таңбаға 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 олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы
мəліметтерді толтыру жөнінідегі түсіндірме
6. 1-кестенің Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мəліметтердің
1-жолында төлем қабілеттілігі маржасының жеткіліктілігі нормативінің
мəні көрсетіледі.
7. 1-кестенің Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтердің орындалуы 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 есептеуге арналған мəндер
көрсетіледі.
8. 1-кестенің Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы мəліметтердің
13-жолында өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің
орындалу туралы ақпарат көрсетіледі («иə» немесе «жоқ»). Өтімділігі
жоғары активтер жеткіліктілігінің нормативі кемінде 1 (бір) болуы тиіс.
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өтімділігі жоғары
активтердің жеткіліктілігі нормативін сақтамаған жағдайда, нормативтің
мəні «жоқ» деп қойылады.
3-тарау. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің
ұлғаю сомасын толтыру бойынша түсіндірме
9. Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшері қолданыстағы
исламдық қайта сақтандыру шарттары бойынша қайта сақтандыруға
берілген (берілетін) міндеттемелер көлемінің сомасына ұлғайған кезде Standard & Poor’s, Moody’s Іnvestors Servіce, Fіtch 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 исламдық
сақтандыру қызметін жүзеге асыратын исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымы жəне қайта сақтандыруды қызметтің
ерекше түрі ретінде жүзеге асыратын исламдық қайта
сақтандыру ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең
төменгі мөлшері есебін толтыру бойынша түсіндірме
10. 3-кестенің «Сыйлықақылар əдісін» пайдалана отырып төлем
қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін есептеудің 1000-жолында төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің
«сыйлықақылар əдісімен» есептелген мəні көрсетіледі.
11. 3-кестенің «Төлемдер əдісін» пайдалана отырып төлем
қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін есептеудің 2110-жолында «Төлемдер əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі
маржасының ең төменгі 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 төменгі мөлшерін есептеудің 2210, 2310,
2320 жолдарында мəлімделген, бірақ реттелмеген зияндар резервінің
сомасы көрсетіледі.
13. 3-кестенің «Төлемдер əдісін» пайдалана отырып төлем
қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін есептеудің 2000-жолында «Төлемдер əдісін» пайдалана отырып төлем қабілеттілігі
маржасының ең төменгі мөлшерінің есептелген мəні көрсетіледі.
14. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің
3000-жолында 1000 жəне 2000-жолдарында көрсетілген мəндердің ең
жоғары шамасы көрсетіледі.
15. 3-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің

6-тарау. Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың
сыныпталуын ескере отырып есептеуді толтыру бойынша
түсіндірме
21. 5-кестенің Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын
ескере отырып есептеуде белгіленген қаржы құралдары екі немесе
одан көп өлшемшарттарға сəйкес келген жағдайда, қаржы құралының
санатын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өз бетінше
белгілейді.
22. 5-кестенің Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере отырып есептеудің 4-бағанында баланстық құны есептік кезеңнің
соңғы күнтізбелік күнінің аяғындағы жағдай бойынша көрсетіледі.
23. 5-кестенің Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын
ескере отырып есептеудің 12000-жолында осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндері жəне оларды есептеу əдістемесінің
32-тармағына сəйкес есептелген исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының сапасы мен өтімділігі бойынша сыныпталуын
ескере отырып активтер сомасы көрсетіледі.
24. 5-кестенің Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын ескере отырып есептеудің 13000-жолында исламдық
қайта сақтандырушының үлесін шегергенде, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру резервтерінің сомасы
көрсетіледі.
25. 5-кестенің Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
активтерін сапасы мен өтімділігі бойынша олардың сыныпталуын
ескере отырып есептеудің 15000-жолында осы қаулымен белгіленген
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциялық
нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен
лимиттердің нормативтік мəндері жəне оларды есептеу əдістемесінің
31-тармағының талаптарына сəйкес келетін активтердің сапасы мен
өтімділігі бойынша сыныпталуын ескере отырып, есептелген төлем
қабілеттілігінің нақты 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
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы өз бетінше белгілейді.
27. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің
есебінің 3-бағанында баланстық құны есептік кезеңнің соңғы күнтізбелік
күнінің аяғындағы жағдай бойынша көрсетіледі.
28. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативінің
есебінің 9-жолында исламдық қайта сақтандырушының үлесін шегергенде, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандыру
резервтерінің сомасы көрсетіледі.
29. 6-кестенің Өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілігі нормативі
есебінің 10-жолында исламдық қайта сақтандырушының үлесін шегергенде, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының өтімділігі
жоғары активтерінің сақтандыру резервтеріне келетін қатынасына
тең өтімділігі жоғары активтердің жеткіліктілік нормативі көрсетіледі.
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Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселесі
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 44-қосымша

3.6
3.7

Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының пруденциялық нормативтердің орындалуы
туралы есептіліктің тізбесіне, нысандарына, табыс ету
мерзімдеріне 2-қосымша

3.8

3.9

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

3.10

«Күтілмеген тəуекелдердің резервін есептеу туралы есеп»
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

3.11

Индекс: 2-RNR-Q
3.12
Кезеңділігі: тоқсан сайын

3.13

Ұсынады: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың 6 (алтыншы) жұмыс күнінен кешіктірмей

3.14

3

4

5

6

Міндетті сақтандыру
көлік құралдары
иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігі
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
өсімдік
шаруашылығындағы
сақтандыру
жекеше нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн
сақтандыру
экологиялық сақтандыру
аудиторлық ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгі
туристі сақтандыру
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 аннуитетінің
исламдық шарттары
«Қызметкер еңбек
(қызметтiк) мiндеттерiн
атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан
мiндеттi сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7
ақпандағы Қазақстан
Республикасының
Заңына сəйкес жасалған
аннуитеттің исламдық
шарттары
аннуиттік исламдық
сақтандырудың өзге де
түрлері
жазатайым
жағдайлардан
сақтандыру
ауырған жағдайда
сақтандыру, оның ішінде:
шетелге шығатындар
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 азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
əуе көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
су көлігі иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін
сақтандыру
ғарыш объектілері
иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін
сақтандыру
кəсіби жауапкершілігін
сақтандыру
3.8-3.12-тармақтарда
көрсетілген сыныптарды
қоспағанда, азаматтыққұқықтық жауапкершілікті
сақтандыру
ипотеканы сақтандыру
(Соңы 40-бетте)
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17. 4-кестенің «Өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік сақтандыру»
сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін
есептеудің 1000-жолында «өмірді сақтандыру» жəне «аннуитеттік
сақтандыру» сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең
төменгі мөлшерінің есептелген мəні көрсетіледі.
18. 4-кестенің «Жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған
жағдайда сақтандыру» жəне «қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін
атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру» сыныптары үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің
3000-жолында исламдық сақтандырудың осы сыныптары бойынша
төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің есептелген
мəні көрсетіледі.
19. 4-кестенің Төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерін
есептеудің 8000-жолында төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі
мөлшері көрсетіледі.
20. 4-кестенің «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін төлем қабілеттілігінің
нақты маржасын есептеудің 500-жолында төлем қабілеттілігінің нақты
маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің
қатынасына (300-жол/400-жол) тең келетін төлем қабілеттілігі
маржасының жеткіліктілігі нормативінің мəні көрсетіледі.

Исламдық қайта
сақтандырушының үлесі
ескерілмеген шығындар
резервінің өзгеруі
(ΔШР)

Телефоны ________________________________________________

Таза қол қойылған
сақтандыру сыйлықақылары
(ТС)
Исламдық қайта
сақтандырушының үлесі
ескерілмеген ЕСР өзгеруі
(ΔЕСР)

____________________________ _____________________________

Сақтандыру шығынын реттеу бойынша сақтандырушы
шығыстарының сомасы (Ш)

Өтімділігі жоғары активтердің жиынтығы
- ВА
8
Исламдық қайта сақтандырушының
үлесін шегергенде сақтандыру
резервтері - СР
9
Өтімділігі жоғары активтер
жеткіліктілігінің нормативі
Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

Таза сақтандыру
сыйлықақыларының үлесі
Таза сақтандыру төлемдері (Т)

7

(мың теңгемен)

9000-жолында есепті кезеңдегі төлем қабілеттілігі маржасының ең
төменгі мөлшері көрсетіледі.
16. 3-кестенің «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша исламдық
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін төлем қабілеттілігінің
нақты маржасын есептеудің 500-жолында төлем қабілеттілігі нақты
маржасының төлем қабілеттілігі маржасының ең төменгі мөлшерінің
қатынасына (300-жол/400-жол) тең келетін төлем қабілеттілігі
маржасының жеткіліктілігі нормативінің мəні көрсетіледі.
5-тарау. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
қызметін жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымы үшін төлем қабілеттілігі маржасының ең
төменгі мөлшерінің есебін толтыру бойынша түсіндірме

Исламдық сақтандыру
сыныбы

(Жалғасы. Басы 19-38-беттерде)
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RESMI
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

____________________________ _____________________________
Телефоны_________________________________________________

1.10

Электрондық пошта адресі___________________________________

2
2.1
2.2
2.2.1

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

2.2.2

«Күтілмеген тəуекелдердің резервін есептеу туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанына қосымша
«Күтілмеген тəуекелдердің резервін есептеу туралы есеп»
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
(индекс – 2-RNR-Q, кезеңділігі – тоқсан сайын)

2.2.3

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Күтілмеген тəуекелдердің резервін есептеу туралы есеп» 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
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес
əзірленді.
3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тоқсан
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 немесе олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.

2.3

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан исламдық сақтандырудың əрбір сыныбы бойынша толтырылады.
6. 3-бағанда есепті күні қолданыстағы исламдық сақтандыру шарттары бойынша таза сақтандыру сыйлықақыларының жалпы көлеміндегі
исламдық сақтандыру сыныбы бойынша қолданыстағы исламдық
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.

3.6
3.7

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мəселесі
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік
құқықтық актілерінің тізбесіне 45-қосымша
Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымдарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептіліктің тізбесіне, нысандарына, табыс ету мерзімдеріне
3-қосымша

2.4
2.4.1
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Нысан
Əкімшілік деректердің нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған
«Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп»

3.14
3.15
3.16

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

3.17

Индекс: 3-SR-Y
Кезеңділігі: жыл сайын
Ұсынады: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: жыл сайын, есепті жылдан кейінгі жылдың 10 (оныншы) ақпанына дейін

3.18
3.19
3.20
4

1

Исламдық сақтандыру сыныбы

1-ші қаржы жылы үшін исламдық
қайта сақтандырушының үлесі
ескерілмеген шығындылық
коэффициенті К (1)

2-ші қаржы жылы үшін исламдық
қайта сақтандырушының үлесі
ескерілмеген шығындылық
коэффициенті К (2)

3-ші қаржы жылы үшін исламдық
қайта сақтандырушының үлесі
ескерілмеген шығындылық
коэффициенті К (3)

і-ші қаржы жылы үшін исламдық қайта
сақтандырушының үлесі ескерілмеген
шығындылық коэффициенті К (і)

М-ші қаржы жылы үшін исламдық
қайта сақтандырушының үлесі
ескерілмеген шығындылық
коэффициенті К (М)

1

2

3

4

5

6

7

Міндетті сақтандыру

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

1
1.1

8

9

10

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
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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
«Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанына қосымша
«Тұрақтандыру резервін есептеу туралы есеп» əкімшілік
деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша
түсіндірме
(индекс – 3-SR-Y, кезеңділігі – жыл сайын)
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Тұрақтандыру резервін
есептеу 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 исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жыл
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 немесе олардың орнындағы
адамдар жəне орындаушы қол қояды.

кестенің жалғасы:

(мың теңгемен)

№

x
x
x

11

Есепті күнгі тұрақтандыру резерві

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

x
x
x

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
4

Исламдық қайта сақтандырушының
үлесі ескерілмеген есепті кезеңдегі орташа шығындылық коэффициентін
шегергендегі исламдық қайта
сақтандырушының үлесі ескерілмеген
есепті кезеңдегі шығындылық
коэффициенті
(K - K̄)

Атауы
Мекенжайы
____________________________ _____________________________

Соңғы қаржы жылы үшін таза
еңбек сіңірілген сақтандыру
сыйлықақыларының сомалары ТЕС
Алдыңғы қаржы жылы үшін
тұрақтандыру резерві ТР1

3.15 кепілдіктер мен
кепілгерліктерді
сақтандыру
3.16 басқа да қаржы
шығындарынан
сақтандыру
3.17 3.14-3.16-тармақтарда көрсетілген сыныптарды қоспағанда,
қаржы ұйымдарының
шығындарын сақтандыру
3.18 титулдық сақтандыру
3.19 сот шығыстарын
сақтандыру
3.20 исламдық
сақтандырудың өзге
түрлері (сыныптары)
4
Барлығы

көлік құралдары иелерінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтыққұқықтық жауапкершілігі
өсімдік шаруашылығындағы
сақтандыру
жекеше нотариустардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыру
экологиялық сақтандыру
Аудиторлық ұйымдардың
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігі
туристі сақтандыру
қызметі үшінші тұлғаларға
зиян келтіру қаупімен байланыс ты объектілер иелерінің
азаматтық-құқықтық жауапкер
шілігі
қызметкер еңбек (қызметтік)
міндеттерін атқарған кезде
оны жазатайым оқиғалар дан
сақтандыру
исламдық 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
аннуитетінің исламдық шарттары
«Қызмет кер еңбек (қызметтік)
міндеттерін атқарған кезде
оны жазатайым оқиғалардан
міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы
Қазақстан Республикасының
Заңына сəйкес жасалған аннуитет тің исламдық шарттары
аннуиттік исламдық
сақтандырудың өзге де
түрлері
жазатайым жағдайлар дан
сақтандыру
ауырған жағдайда
сақтандыру, оның ішінде:
шетелге шығатындар
исламдық сақтандырудың өзге
түрлері (сыныптары)
Ерікті мүліктік сақтандыру
автомобиль көлігін сақтан
дыру
темір жол көлігін сақтандыру
əуе көлігін сақтандыру
су көлігін сақтандыру
ғарыш объектілерін
сақтандыру
жүктерді сақтандыру
3.1-3.6-тармақ тарын қоспағанда, мүлікті
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
кəсіби жауапкершілігін
сақтандыру
3.8-3.12-тармақтарында
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтыққұқықтық жауапкершілікті
сақтандыру
ипотеканы сақтандыру
кепілдіктер мен
кепілгерліктерді сақтандыру
басқа да қаржы
шығындарынан сақтандыру
3.14-3.16-тармақтарда
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы
ұйымдарының шығындарын
сақтандыру
титулдық сақтандыру
сот шығыстарын сақтандыру
Исламдық сақтандырудың
өзге түрлері (сыныптары)
Барлығы

Исламдық қайта сақтандырушының
үлесі ескерілмеген есепті кезеңдегі
шығындылық коэффициентінің орташа
квадраттық ауытқуы Sk

(Соңы. Басы 19-39-беттерде)
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Исламдық қайта сақтандырушының
үлесі ескерілмеген есепті кезеңіндегі
шығындылық коэффициентінің орташа
мəні K̄

40

12

13

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан «жазатайым жағдайлардан сақтандыру», «ауырған жағдайдан сақтандыру», «өмірді сақтандыру», «аннуитеттік сақтандыру»
сыныптарын қоспағанда, исламдық сақтандырудың əрбір сыныбы
бойынша толтырылады.
6. 3, 4, 5, 6 жəне 7-бағандарда і-қаржы жылында исламдық қайта
сақтандырушының үлесі ескерілмеген, есепті кезеңдегі шығындылық
коэффициентінің шамасы көрсетіледі.
7. 8-бағанда исламдық қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген,
есепті кезеңдегі шығындылық коэффициентінің орташа мəні
көрсетіледі.
8. 9-бағанда исламдық 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 исламдық қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген,
есепті кезеңдегі шығындылық коэффициентінің орташа мəніне
азайтылған исламдық қайта сақтандырушының үлесі ескерілмеген,
есепті кезеңдегі шығындылық коэффициенті көрсетіледі.
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде
2019 жылғы 12 қыркүйектегі Нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19369 болып
енгізілді.

