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(Соңы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 13 желтоқсан              №866               Астана қаласы 

«Біліктілік комиссиялары туралы ережені, Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік кеме тізілімінде 

мемлекеттік тіркеуге жататын кемелердің командалық 
құрамының адамдарына диплом беру және оларды 
аттестаттау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №355 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Біліктілік комиссиялары туралы ережені, Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік кеме тізілімінде мемлекеттік тіркеуге жататын кемелердің командалық 
құрамының адамдарына диплом беру жəне оларды аттестаттау қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 355 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11234 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 22 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кеме 
тізілімінде мемлекеттік тіркеуге жататын кемелердің командалық құрамының адамда-
рына диплом беру жəне оларды аттестаттау қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Кемелердiң командалық құрамының адамдарын аттестаттауға өтініштерді 

қабылдау жəне кемелердiң командалық құрамы адамдарының аттестаттаудан өткені 
туралы анықтаманы беру Портал арқылы жүзеге асырылады.»;

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Кемелердің командалық құрамының адамдарын аттестаттау туралы 

анықтаманы алу үшін мынадай құжаттар ұсынылады:
1) осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) диплом;
3) кемеде жұмысқа жарамдылығы туралы медициналық комиссия қорытындысы 

(086/е нысанды медициналық анықтама).»;
29 жəне 30-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«29. Аттестаттаудан өту туралы анықтаманы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес 

нысан бойынша Портал арқылы аумақтық бөлімшелер береді.
30. Кемелердің командалық құрамы адамдарының аттестаттаудан өткені туралы 

анықтама жоғалған немесе ол жарамсыз болып қалған жағдайда (физикалық тозу, 
бүліну) анықтаманы бұрын берген аумақтық бөлімшеге Портал арқылы жоғалу жəне 
бүліну жағдайы мен себептерін жаза отырып, осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша өтініш ұсынылады.». 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті: 
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының
 Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне   Білім жəне ғылым министрі
коммуникациялар министрі _______________ Е. Сағадиев 
_______________ Д. Абаев  2017 жылғы 15 желтоқсан
2017 жылғы 29 желтоқсан

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі Ұлттық экономика министрі
_______________ Е. Біртанов ______________Т. Сүлейменов
2017 жылғы 27 желтоқсан  2017 жылғы 31 қаңтар

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы    
19 ақ панда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16385 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 желтоқсан           №901              Астана қаласы

«Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және даму министрінің
2015 жылғы 30 сәуірдегі № 556 бұйрығына өзгеріс 

енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Ішкі су көлігі саласында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 
жылғы 30 сəуірдегі № 556 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11369 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 2 шілдеде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Кемелердің командалық құрамының адамдарын 
аттестаттау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа қосымшаға 
сəйкес жана редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті: 
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы
 Инвестициялар жəне даму министрінің

 міндетін атқарушы Р. СКЛЯР

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне   Ұлттық экономика министрі
коммуникациялар министрі  ______________Т. Сүлейменов
_______________ Д. Абаев  2018 жылғы 31 қаңтар
2018 жылғы 8 қаңтар

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін 
атқарушының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №901 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 30 сəуірдегі №556 бұйрығына 1-қосымша

 «Кемелердің командалық құрамының адамдарын аттестаттау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Кемелердің командалық құрамының адамдарын аттестаттау» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар жəне даму министрлiгi (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрлiктің Көлiк комитетiнiң аумақтық ор-

гандары (бұдан əрi – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру www.

egov.kz «электрондық үкіметі» веб-порталы www.elicense.kz, (бұдан əрі - портал) 
арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген кезде мемлекеттік көрсетілетін қызметтің мерзімі:
кемелердің командалық құрамы адамдарының аттестаттаудан өткендігі туралы 

анықтаманы беру – 22 (жиырма екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей;
кемелердің командалық құрамы адамдарының аттестаттаудан өткендігі туралы 

анықтаманың телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күні.
5. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны: электрондық түрде (ішінара автоматтан-

дырылған).
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі - кемелердің командалық құрамы 

адамдарының аттестаттаудан өткендігі туралы анықтама, кемелердің командалық 
құрамы адамдарының аттестаттаудан өткендігі туралы анықтаманың телнұсқасы не-
месе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 
жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту ту-
ралы уəждемелі жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны - электрондық түрде.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке 

кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамдарының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушыға) көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнама-

сына сəйкес демалыс (сенбі мен жексенбі) жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден 
жұманы қоса алғанда, сағат 13.00-ден сағат 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-
ден 18.30-ға дейін.

2) портал – тəулік бойы, жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда (көрсетілетін қызметті алушының жұмыс уақыты аяқталғаннан 
кейін, демалыс күндері жəне мереке күндері жүгінген кезде Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
нəтижелерін беру келесі жұмыс күнінде жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) кемелердің командалық құрамы адамдарының аттестаттаудан өткендігі туралы 
анықтаманы алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық 
құжат нысанындағы өтініш;

кəсіби дипломының электрондық көшірмесі;
кемедегі жұмысқа жарамдылығы туралы медициналық комиссияның қорытынды-

сының электрондық көшірмесі (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген, 
Нормативтік құқықтық актілер тізілімінде № 6697 болып тіркелген, 086/е нысанды 
медициналық анықтама);

2) кемелердің командалық құрамы адамдарының аттестаттаудан өткендігі туралы 
анықтаманың телнұсқасын алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін кызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық 
құжат нысанындағы өтініш. 

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттың мəліметін 
көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық 
үкімет» шлюзы арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті беруші барлық қажетті құжаттарды портал арқылы берген 
кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» күні мен уақыты көрсетіле 
отырып, мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы.

Көрсетілетін қызметті беруші құжаттар топтамасын алған кезден бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға портал арқылы «жеке кабинетіне» 
аттестаттаудан өту орны мен уақыты туралы хабарлама жібереді.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызмет көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) оның құрамындағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс 
еместігін анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті, ұсынылған материалдардың, деректер мен мəліметтердің Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 
27 наурыздағы № 355 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11234 болып тіркелген) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
кеме тізілімінде мемлекеттік тіркеуге жататын кемелердің командалық құрамының 
адамдарына диплом беру жəне оларды аттестаттау қағидаларында белгіленген 
талаптарға, жəне Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне даму министрінің
2015 жылғы 19 қазандағы № 995 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12824 болып тіркелген) Кəсіби дипломды 
жəне кемелердің командалық құрамының адамдарын аттестаттаудан өткізу тура-
лы анықтаманы беру үшін рұқсат беру талаптары мен оларға сəйкестікті растайтын 
құжаттар тізбесіне сəйкес келмеуі.

Портал арқылы ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда 
көрсетілетін қызметті беруші 2 (екі) жұмыс күні мерзімінде көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» электронды құжат түрдегі нысанда өтінішті одан əрі 
қараудан уəждемелі бас тартуды жібереді.

3-тарау. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-ақ көрсетілетін 
қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану: 

шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13 жəне 13-1-тармақ-
тарында көрсетілген мекенжайлар бойынша қызметті беруші басшысының атына не-
месе Министрліктің басшысының атына беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта бойынша не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесі арқылы жұмыс күндері қолма-қол беріледі.

Шағымның қабылданғанын растау шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-
жөнін, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, көрсетілетін 
қызметті берушінің немесе Министрліктің кеңсесінде оны тіркеу (мөртабаны, кіріс нөмірі 
жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің мекенжайына түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға 
жатады.

Портал арқылы жүгінген кезде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай бай-
ланыс орталығының 1414 телефоны бойынша алуға болады.

Шағымдар портал арқылы жөнелтілген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» мемлекеттік қызметті берушінің шағымды өңдеу барысында (жеткізу, 
тіркеу, орындау туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) 
жаңартылатын өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауы 
бойынша əкесінің аты жəне почта мекенжайы көрсетіледі.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қоюға тиіс.
12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайларда 

көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, 
қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары: Министрліктің www.
mid.gov.kz интернет-ресурсында «Көлік комитеті» бөлімінің «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет» кіші бөлімінде орналастырылған.

13-1. Министрліктің мекенжайы: 010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы 
32/1 мекенжайы, электрондық почта мекенжайы: mid@mid.gov.kz, (8-7172) 98-33-11 
телефоны бойынша немесе Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің блогына (www.mid.gov.kz мекенжайы бойынша Министрліктің интернет-
ресурсының «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің бло-
гы» парағы).

14. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті ЭЦҚ-сы болған 
жағдайда портал арқылы электрондық нысанда алады.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі жəне 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті», сондай-ақ мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8 800 080 7777.

 «Кемелердің командалық құрамының адамдарын аттестаттау» 
стандартына 1-қосымша

Нысан

Кемелердің командалық құрамының
адамдарына диплом беру жəне оларды

аттестаттау жөніндегі комиссияның
төрағасына_____________________
облысы (қаласы) ________________
_______________________________
_______________________________

(Т.А.Ə., ЖСН)
Өтініш

Сізден мені [Лауазым] [Топтар] лауазымына кемелердің командалық құрамының 
адамдарын аттестаттаудан өткізуге жіберуіңізді сұраймын.

Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
1. __________________________________________________________;
2. __________________________________________________________;
3. __________________________________________________________;
4. ...

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісемін.

20___жылғы «____» __________   ________________________
       (өтініш берушінің қолы)

«Кемелердің командалық құрамының адамдарын аттестаттау» 
стандартына 2-қосымша

Нысан

Кемелердің командалық құрамының
адамдарына диплом беру жəне оларды 

аттестаттау жөніндегі комиссияның 
төрағасына_____________________

облысы (қаласы) 
__________________________________
__________________________________

(Т.А.Ə., ЖСН)
Өтініш

____________________________________________________________________
                 (себебін көрсету) 
____________________________________________________________________

байланысты Сізден [Лауазым] лауазымына [Топтар] кемелердің командалық құрамы 
адамдарының аттестаттаудан өткендігі туралы № [Анықтаманың нөмірі] [Анықтама 
берілген күн] анықтаманың телнұсқасын беруіңізді сұраймын.

Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:
1. __________________________________________________________;
2. ...

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісемін.

20___жылғы «____» __________   ________________________
        (өтініш берушінің қолы)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы    
19 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16386 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 28 желтоқсан              №923            Астана қаласы

«Тау-кен металлургия өнеркәсібі саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі № 564 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Тау-кен металлургия өнеркəсібі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 564 бұйрығында (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11431 болып тіркелген, 2015 жылғы 
27 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақтың 4) жəне 5) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Экспорты лицензияның негізінде (лицен-

зиясыз) жүзеге асырылатын бағалы металдарды (олардан жасалған бұйымдары 
қоспағанда), бағалы металдардың сынықтарын жəне қалдықтарын Еуразиялық 
экономикалық одаққа кірмейтін елдерге Қазақстан Республикасының аумағынан 
əкету кезінде мемлекеттік бақылау жəне құнын бағалау актісін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты;

5) осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес «Экспорты лицензияның негізінде (лицен-
зиясыз) жүзеге асырылатын бағалы металдарды (олардан жасалған бұйымдарды 
қоспағанда), бағалы металдардың сынықтарын жəне қалдықтарын Еуразиялық 
экономикалық одаққа кірмейтін елдерден Қазақстан Республикасының аумағына 
əкелу кезінде мемлекеттік бақылау актісін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Құрамында бағалы металдар бар шикізат тауар-
лары мен олардан жасалған бұйымдарды қоспағанда, бағалы металдармен операция-
ларды жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кəсіпкерлерді арнайы есепке қою 
туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік 

қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау мен мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру 

«электрондық үкіметтің» www.еgov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 
жүзеге асырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) порталға құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап – 3 (үш) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген қызметтерді алушының құжаттарын 

алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні мерзімінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттар фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық түрінде (толық автоматтан-

дырылған).»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі - олардан жасалған өнімдерді қоспағанда, 

бағалы металдармен жəне құрамында бағалы металдары бар шикізат тауарларымен 
операцияларды жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлерді арнайы 
есепке қою туралы анықтама (бұдан əрі – анықтама) не осы мемлекеттiк көрсетiлетiн 
қызмет стандартының 9-1 тармағында көзделген жағдайда жəне негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 

тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанда мемлекеттік қызмет алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (қызмет алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері хабарласқан кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтінім қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсетудің нəтижесін алу келесі жұмыс күні іске асырылады).»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Порталда көрсетілген қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті құжаттардың тізбесі:
ұйымның атауы немесе жеке кəсіпкердің деректері, заңды мекенжайы көрсетілетін 

анықтаманы алуға арналған еркін нысандағы өтінімхат.
Порталда электрондық сұрау салуды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының 

«жеке кабинетінде» жүзеге асырылады, құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде беріледі.

Жеке басты куəландыратын, заңды тұлғаны, жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті алушы уəкілетті 

адамдардың ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжаттар нысанында портал 
арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау салудың 
қабылдағаны туралы мəртебе көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының, олардағы деректердің (мəлімет-
тердің) анық еместігін анықтау негізінде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасында шикізат тауар-
ларынан бағалы металдарды өнеркəсіптік алудың экономикалық орындылығы 
(орынсыздығы) жəне мүмкіндігі (мүмкін еместігі) туралы қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік 

қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 

www.еgov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
порталға құжаттардың топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 7 (жеті) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 

кеткен құжаттар фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық түрде (толық автоматтан-

дырылған).»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – Қазақстан Республикасында шикізат 

тауарларынан бағалы металдарды өнеркəсіптік алудың мүмкіндігі (мүмкін еместігі) 
жəне экономикалық орындылығы (орынсыздығы) туралы қорытынды (бұдан əрі – 
қорытынды) не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1 тармағында 
көзделген жағдайда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 
туралы жазбаша дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 

тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəланды-
рылған электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет алушының «жеке каби-
нетіне»жіберіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (қызмет алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері хабарласқан кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтінім қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсетудің нəтижесін алу келесі жұмыс күні іске асырылады).»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Порталда көрсетілген қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын өндіру субъектілері үшін 

– жер қойнауын пайдалану құқығына арналған келісімшарттың көшірмесі. Бұл ретте 
мұндай құжатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларды қоспағанда, 
егер мұндай құжаттың көшірмесі бұрын ұсынылған болса, жер қойнауын пайдалану 
құқығына арналған келісімшартты ұсыну талап етілмейді;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес құрамында бағалы металдар 
бар шикізат тауарларымен операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар басқа ұйымдар 
үшін – əкетілетін шикізат тауарларына меншік құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;

сыртқы сауда шартының (келісімшартының) оған мемлекеттік жəне/немесе орыс 
тілдеріндегі қосымша жəне (немесе) толықтырулардың көшірмесі, ал сыртқы сауда 
шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда – тараптардың ниеттерін растайтын өзге де 
құжаттың көшірмесі. Егер мемлекеттік жəне/немесе орыс тілдерінде келісімшарт (шарт, 
келісім) болмаған жағдайда, онда келісімшарттың (шарттың, келісімнің) көшірмесіне 
өтініш беруші бекіткен жəне растаған аудармасы (өтініш берушінің лауазымын жəне 
күнін, қолы мен мөрін көрсете отырып) қоса беріледі;

құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы барлық бағалы 
металдардың үлестік құрамы туралы мəліметтер көрсетілуі тиіс бағалы металдар 
мен ілеспе алынатын металдардың құрамы туралы аккредиттелген сынақ зертханасы 
берген құжаттың көшірмесі;

бағалы металдарды өндірудің барлық субъектілерінен тауарларды қайта өңдеуден 
жəне (немесе) аффинаждаудан бас тартуы немесе уəкілетті орган бекіткен тəртіппен 
алынған осындай бас тартудың бар екені туралы уəкілетті органның растамасы.

Порталда электрондық сұрау салуды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетінде» жүзеге асырылады, құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші жеке басын куəландыратын, лицензия туралы, 
заңды тұлғаны, дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың 
мəліметтерін уəкілетті тұлғалардың ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанында портал арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нəтижесін алатын күнді көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау 
салудың қабылдануы туралы мəртебе көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының, олардағы деректердің (мəлімет-
тердің) анық еместігін анықтау негізінде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қазақстан Республикасының аумағында 
құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын қайта өңдеудің экономикалық 
орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік 

қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 

www.еgov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
порталға құжаттардың топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 7 (жеті) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмауы жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 

кеткен құжаттар фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық түрде (толық автоматтан-

дырылған).»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – Қазақстан Республикасының аумағында 

құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын өңдеудің экономикалық 
орынсыздығы немесе мүмкін еместігі туралы қорытынды (бұдан əрі – қорытынды) 
не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-1- тармағында көзделген 
жағдайда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
жазбаша дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 

тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (қызмет алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері хабарласқан кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтінім қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсетудің нəтижесін алу келесі жұмыс күні іске асырылады).»;

9-тармақтың мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Порталда көрсетілген қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларын өндіру субъектілері үшін 

– жер қойнауын пайдалану құқығына арналған келісімшарттың көшірмесі. Бұл ретте 
мұндай құжатқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларды қоспағанда, 
егер мұндай құжаттың көшірмесі бұрын ұсынылған болса, жер қойнауын пайдалану 
құқығына арналған келісімшартты ұсыну талап етілмейді;

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес құрамында бағалы металдар 
бар шикізат тауарларымен операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар басқа ұйымдар 
үшін – əкетілетін шикізат тауарларына меншік құқығын растайтын құжаттың көшірмесі;

сыртқы сауда шартының (келісімшартының) оған мемлекеттік жəне/немесе орыс 
тілдеріндегі қосымша жəне (немесе) толықтырулардың көшірмесі, ал сыртқы сауда 
шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда – тараптардың ниеттерін растайтын өзге де 
құжаттың көшірмесі. Егер мемлекеттік жəне/немесе орыс тілдерінде келісімшарт (шарт, 
келісім) болмаған жағдайда, онда келісімшарттың (шарттың, келісімнің) көшірмесіне 
өтініш беруші бекіткен жəне растаған аудармасы (өтініш берушінің лауазымын жəне 
күнін, қолы мен мөрін көрсете отырып) қоса беріледі;

құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы барлық бағалы 
металдардың үлестік құрамы туралы мəліметтер көрсетілуі тиіс бағалы металдар 
мен ілеспе алынатын металдардың құрамы туралы аккредиттелген сынақ зертханасы 
берген құжаттың көшірмесі;

бағалы металдарды өндірудің барлық субъектілерінен тауарларды қайта өңдеуден 
жəне (немесе) аффинаждаудан бас тартуы немесе уəкілетті орган бекіткен тəртіппен 
алынған осындай бас тартудың бар екені туралы уəкілетті органның растамасы.

Порталда электрондық сұрау салуды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетінде» жүзеге асырылады, құжаттар көрсетілетін мемлекеттік қызметті 
алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған құжаттардың электрондық көшірмесі түрінде 
беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының жеке басын 
куəлан дыратын құжаттың мəліметтерін «электронды үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нəтижесін алатын күнді көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау 
салудың қабылдануы туралы мəртебе көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының, олардағы деректердің 
(мəліметтердің) анық еместігін анықтау негізінде мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тартады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Экспорты лицензияның негізінде (лицензиясыз) 
жүзеге асырылатын бағалы металдарды (олардан жасалған бұйымдары қоспағанда), 
бағалы металдардың сынықтарын жəне қалдықтарын Кеден одағына кірмейтін елдерге 
Қазақстан Республикасының аумағынан əкету кезінде мемлекеттік бақылау жəне құнын 
бағалау актісін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Экспорты лицензияның негізінде (лицензиясыз) жүзеге асырылатын бағалы метал-

дарды (олардан жасалған бұйымдары қоспағанда), бағалы металдардың сынықтарын 
жəне қалдықтарын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерге Қазақстан 
Республикасының аумағынан əкету кезінде мемлекеттік бақылау жəне құнын бағалау 
актісін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Экспорты лицензияның негізінде (лицензиясыз) жүзеге асырылатын бағалы 

металдарды (олардан жасалған бұйымдары қоспағанда), бағалы металдардың 
сынықтарын жəне қалдықтарын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдер-
ге Қазақстан Республикасының аумағынан əкету кезінде мемлекеттік бақылау жəне 
құнын бағалау актісін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік 

қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 

www.еgov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
порталға құжаттардың топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 5 (бес) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні мерзімінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттар фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық түрде (толық автоматтан-

дырылған).»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – Қазақстан Республикасының 

аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерге экспорты лицензия 
негізінде (лицензиясыз) жүзеге асырылатын бағалы металдарды (олардан жасалған 
бұйымдарды қоспағанда), бағалы металдардың сынықтары мен қалдықтарын шығару 
кезіндегі мемлекеттік бақылау жəне құнын бағалау актісі (бұдан əрі – акті) не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартындағы 9-1-тармақта көзделген жағдайда 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы жазбаша 
дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 

тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (қызмет алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері хабарласқан кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтінім қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсетудің нəтижесін алу келесі жұмыс күні іске асырылады).»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Порталда көрсетілген қызметті алушыға мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттардың тізбесі:

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

Еуразиялық экономикалық комиссияның шешіміне сəйкес мынадай құжаттар:
1) сыртқы сауда шартының (келісімшартының), оған қосымша жəне (немесе) 

толықтырулардың көшірмесі, ал сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған 
жағдайда – тараптардың ниеттерін растайтын өзге де құжаттың көшірмесі;

2) тауарлардың толық ассортиментін түрін, санын жəне массасын көрсете отырып 
бағалы металдарды қамтитын тауарларға арналған ерекшелік;

3) əкетілетін тауарлардың құрамында бағалы металдардың жəне асыл тастардың 
құнының есебі;

4) арнайы есепке алу туралы құжаттың көшірмесі немесе қызмет түріне лицензияның 
көшірмесі;

5) тауарларды иеленген (сатып алу) заңдылығын растайтын құжаттың (құжаттардың) 
көшірмесі немесе делдалдық шарттың көшірмесі;

6) əкететін тауарлардың (зергерлік бұйымдарды қоспағанда) нормативтік-
техникалық жəне (немесе) техникалық құжаттамасы;

7) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензия немесе келісімшарттың 
(шарттың) көшірмесі немесе жер қойнауын пайдалану құқығына арналған келісімшартты 
(шартты) тіркеу туралы акт (өндіру субъектілері үшін).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағалы металдардағы активтерді 
толықтыру үшін тазартылған алтынды сатып алуға басым құқықты іске асырудан бас 
тартуын растайтын құжат (тазартылған алтынды əкеткен жағдайда);

құрамында бағалы металдар бар шикізат тауарларындағы барлық бағалы 
металдардың үлестік құрамы туралы мəліметтер көрсетілуі тиіс бағалы металдар 
мен ілеспе алынатын металдардың құрамы туралы аккредиттелген сынақ зертханасы 
берген құжаттың көшірмесі;

əкетуге арналған қорытындының көшірмесі (тауарды əкеткен жағдайда).
қайта өңдеуге арналған қорытындының көшірмесі (тауарды қайта өңдеуге əкеткен 

жағдайда).
Порталда электрондық сұрау салуды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының 

«жеке кабинетінде» жүзеге асырылады, құжаттардың электрондық көшірмесі түрінде 
беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші жеке басын куəландыратын, лицензия туралы, 
заңды тұлғаны, дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың 
мəліметтерін уəкілетті тұлғалардың ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанында портал арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды портал арқылы тапсырған 
кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нəтижесін алатын күнді көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау 
салудың қабылдануы туралы мəртебе көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының, олардағы деректердің 
(мəліметтердің) анық еместігін анықтау негізінде мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тартады.»; 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Экспорты лицензияның негізінде (лицензиясыз) 
жүзеге асырылатын бағалы металдарды (олардан жасалған бұйымдарды қоспағанда) 
бағалы металдардың сынықтарын жəне қалдықтарын Кеден одағына кірмейтін елдер-
ден Қазақстан Республикасының аумағына əкелу кезінде мемлекеттік бақылау актісін 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«Экспорты лицензияның негізінде (лицензиясыз) жүзеге асырылатын бағалы 

металдарды (олардан жасалған бұйымдарды қоспағанда), бағалы металдардың 
сынықтарын жəне қалдықтарын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдер-
ден Қазақстан Республикасының аумағына əкелу кезінде мемлекеттік бақылау актісін 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Экспорты лицензияның негізінде (лицензиясыз) жүзеге асырылатын бағалы 

металдарды (олардан жасалған бұйымдарды қоспағанда), бағалы металдардың 
сынықтарын жəне қалдықтарын Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдер-
ден Қазақстан Республикасының аумағына əкелу кезінде мемлекеттік бақылау актісін 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Индустриялық даму жəне өнеркəсіптік 

қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Құжаттарды қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 

www.еgov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
порталға құжаттардың топтамасы тапсырылған сəттен бастап – 3 (үш) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілген қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні мерзімінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен 
құжаттарды ұсыну фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші өтінішті 
қабылдаудан бас тартады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: электрондық түрде (толық автоматтан-

дырылған).»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – Қазақстан Республикасының 

аумағына Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден экспорты лицензия 
негiзiнде (лицензиясыз) жүзеге асырылатын бағалы металдарды (олардан жасалған 
бұйымдарды қоспағанда), бағалы металдар сынықтары мен қалдықтарын əкелу 
кезiндегі мемлекеттiк бақылау актiсi (бұдан əрі – акті) не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартындағы 9-1-тармақта көзделген жағдайда жəне негіздеме бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы жазбаша дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық түрде.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 

тұлғасының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызмет алушының «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты 

техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (қызмет алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері хабарласқан кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтінім қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсетудің нəтижесін алу келесі жұмыс күні іске асырылады).»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Порталда көрсетілген қызметті алушыға жүгінген кезде мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
сыртқысауда шартының (келісімшартының), қосымшасының жəне (немесе) оған 

қосымшаның көшірмесі, сыртқы сауда шарты (келісімшарты) болмаған жағдайда 
тараптардың ниеттерін растайтын өзге құжаттың электронды көшірмесі;

тауарлардың толық ассортиментін, санын жəне массасын көрсете отырып 
құрамында бағалы металдары бар тауарларға арналған ерекшелік;

шеберлердің зергерлік бұйымдары мен алтын жəне күмістен жасалған бұйымдарын, 
басқа да бұйымдарды жəне олардың бөліктерін қоспағанда тауардың құрамындағы 
бағалы металдар туралықұжаттың көшірмесі;

арнайы есепке алуға қою туралы құжаттың көшірмесі.
Порталда электрондық сұрау салуды қабылдау көрсетілетін қызметті алушының 

«жеке кабинетінде» жүзеге асырылады, құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде беріледі.

Көрсетілетін қызметті беруші жеке басын куəландыратын, лицензия туралы, 
заңды тұлғаны, жеке кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттардың 
мəліметтерін уəкілетті тұлғалардың ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанында портал арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде портал 
арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет нəтижесін алатын күнді көрсете отырып, мемлекеттік қызмет көрсету үшін сұрау 
салудың қабылдануы туралы мəртебе көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 9-1 тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 

көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған құжаттарының, олардағы деректердің (мəлімет-
тердің) анық еместігін анықтау негізінде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.».

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құжаттау 
жəне бақылау департаменті: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігінің жауапты хатшысына жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасының
 Инвестициялар жəне даму министрінің

 міндетін атқарушы Р.СКЛЯР

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар  Ұлттық экономика министрі
министрі ____________ Д. Абаев ________________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 10_қаңтар  2018 жылғы 19_қаңтар

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
13 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16348 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 желтоқсан           №478             Астана қаласы

«Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы 
арқылы қауіпті қалдықтардың транзитіне Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті 
органының қорытындысы» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартын бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы 
арқылы қауіпті қалдықтардың транзитіне Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
мемлекеттердің уəкілетті органының қорытындысы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін оның көшірмесін күнтізбелік он күн 
ішінде мерзімдік баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»:   «КЕЛІСІЛДІ»:
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі
министрі _____________Д. Абаев ___________Т. Сүлейменов 
2017 жылғы 29 желтоқсан  2018 жылғы 15 қаңтар 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
2017 жылғы 27 желтоқсан №478 бұйрығымен бекітілген

«Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы қауіпті қалдық-
тардың транзитіне Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекет тердің 

уəкілетті органының қорытындысы» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы қауіпті қалдық-
тардың транзитіне Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің уəкілетті 
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(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

органының қорытындысы» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Министрлік (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған, сондай-ақ 

порталға жүгінген сəттен бастап - 30 (отыз) күнтізбелік күн; 
2) көрсетілетін қызметті алушының құжаттар топтамасын тапсыруы үшін күтуге 

рұқсат етілетін ең ұзақ уақыт – 20 (жиырма) минут;
3) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетуге рұқсат етілетін ең ұзақ уақыт 

– 20 (жиырма) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық еместігі жəне (немесе) қолданылу мерзімі өткені 

анықталған жағдайда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 

жəне (немесе) қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Еуразиялық экономикалық одақтың 
кедендік аумағы арқылы қауіпті қалдықтардың транзитіне Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттердің уəкілетті органының қорытындысы немесе осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден дəлелді бас тарту.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті берушінің 
уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі - ЭЦҚ) қойылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
жолданады жəне сақталады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін қағаз тасығышта алу үшін өтініш 
білдірген жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі электрондық формат-
та ресімделіп, басып шығарылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының мөрімен жəне қолымен расталады.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушылар) ақысыз негізде көрсетіледі.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек заңнама-

сына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін. 

Мемлекеттік қызметті көрсетуге өтініштерді қабылдау мен нəтижесін беру сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін жүзеге асы-
рылады. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен көрсетіледі.

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес жұмыс күні аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке 
күндеріне жүгінген жағдайда, өтінімді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету 
нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не: уəкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды 
тұлғаның; нотариалды расталған сенімхат бойынша жеке тұлғаның уəкілетті өкілі) 
жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге:
жеке куəлік (тұлғаны сəйкестендіру үшін қажет)
өтініш берушінің қолы қойылған, заңды тұлғалар үшін мөрмен куəландырылған 

(болған жағдайда), жеке тұлғалар үшін тұрғылықты жерін жəне заңды тұлғалар үшін 
орналасқан жерін көрсетіп, қалдықтарды транзиттеу туралы өтініш жəне қоса беріліп 
отырған құжаттардың тізбесі;

сыртқы сауда мəмілесіне қатысушылар арасындағы қалдықтарды сатып алу-сату 
келісімшартының (шарттың) немесе өзге де иеліктен шығару шартының көшірмесі;

экспорттаушы мен өндіруші немесе, егер өтініш беруші делдал болған жағдайда, 
импорттаушы мен тауарды тұтынушы арасындағы шарттың көшірмесі;

«Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды жəне оларды аулаққа 
шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясына Қазақстан Республикасының 
қосылуы туралы» 2003 жылғы 10 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес қалдықтар əкелінетін мемлекеттің құзыретті органының жазбаша түрдегі келісімі;

тасымалдауға арналған келісімшарттың (шарттың) жəне осы қалдықтарды 
экологиялық қауіпсіз пайдалану келісілетін экспорттаушы мен қалдықтарды жоюға 
жауап беретін тұлға арасындағы келісімшарттың көшірмелері;

осы мемлекеттіқ көрсетілетін қызмет стандартына 2–қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша қалдықтарды тасымалдау туралы құжат;

2) қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауға қорытындыны ресімдеу үшін 
қосымша мынадай құжаттарды (қағаз жеткізгіште) ұсыну қажет:

міндетті экологиялық сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінің көшірмесі;
төтенше авариялық жағдайлар кезіндегі іс-қимылдар жоспарының көшірмесі;
қауіпті қалдықтардың паспорты;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысанда 

қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы хабарлама (3 данада);
3) портал арқылы:
өтініш берушінің қолы қойылған, заңды тұлғалар үшін мөрмен куəландырылған 

(болған жағдайда), жеке тұлғалар үшін тұрғылықты жерін жəне заңды тұлғалар үшін 
орналасқан жерін көрсетіп, қалдықтарды транзиттеу туралы өтініштің электрондық 
көшірмесі жəне қоса беріліп отырған құжаттардың тізбесі;

сыртқы сауда мəмілесіне қатысушылар арасындағы қалдықтарды сатып алу-сату 
келісімшартының (шарттың) немесе өзге де иеліктен шығару шартының электрондық 
көшірмесі;

экспорттаушы мен өндіруші немесе, егер өтініш беруші делдал болған жағдайда, 
импорттаушы мен тауарды тұтынушы арасындағы шарттың электрондық көшірмесі;

«Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауды жəне оларды аулаққа 
шығаруды бақылау туралы Базель конвенциясына Қазақстан Республикасының 
қосылуы туралы» 2003 жылғы 10 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
қалдықтар əкелінетін мемлекеттің құзыретті органының жазбаша түрдегі келісімінің 
электрондық көшірмесі;

тасымалдауға арналған келісімшарттың (шарттың) жəне осы қалдықтарды эколо-
гиялық қауіпсіз пайдалану келісілетін экспорттаушы мен қалдықтарды жоюға жауап 
беретін тұлға арасындағы келісімшарттың электрондық көшірмелері;

осы мемлекеттіқ көрсетілетін қызмет стандартына 2–қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша қалдықтарды тасымалдау туралы құжат электрондық көшірмесі;

4) қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдауға қорытындыны ресімдеу үшін 
қосымша мынадай құжаттарды ұсыну қажет:

міндетті экологиялық сақтандыру жөніндегі сақтандыру полисінің электрондық 
көшірмесі;

төтенше авариялық жағдайлар кезіндегі іс-қимылдар жоспарының электрондық 
көшірмесі;

қауіпті қалдықтардың паспортының электрондық көшірмесі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысанда 

қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы хабарламаның электрондық 
көшірмесі (3 данада).

Жеке басын куəландыратын, заңды тұлға ретінде мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) 
туралы құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші тиiстi мемлекеттiк ақпараттық 
жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын 
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.

Көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды тапсырған кезде:
Көрсетілетін қызметті алушыға өтініштің нөмірі мен қабылданған күні көрсетіле 

отырып, өтінішті қабылдау туралы қолхат беріледі.
портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік 

қызметті көрсету үшін сұрау салуды қабылдау туралы мəртебе көрсетіледі.
Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру өтінішті қабылдағаны туралы қолхат 

негізінде жəне (немесе) мемлекеттік қызметті алушының жеке басын куəландыратын 
құжат ұсынылған кезде (не: уəкілеттілігін растайтын құжат бойынша заңды тұлғаның; 
нотариалды расталған сенімхат бойынша жеке тұлғаның уəкілетті өкілі) жүзеге асы-
рылады.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік қызметті көрсетуден мынадай негіздер 
бойынша бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) дұрыс еместігін 
анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған материалдардың,объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 11 шілдедегі № 594 қаулысымен 
бекітілген Қалдықтарды əкелу, əкету жəне транзиттеу ережесіне белгіленген талап-
тарына сəйкес келмеуі; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу 
туралы соттың заңды күшіне енген шешімі (үкімі) болса;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген үкімі болса, 
оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылса, мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тартады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық 
мемлекеттік органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекетіне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану үшін, шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының 
атына осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген 
мекенжай бойынша беріледі.

Шағым жазбаша нысанда пошта бойынша, портал арқылы немесе жұмыс күндері 
қызмет берушінің кеңсесі арқылы беріледі.

Шағымда:
1) жеке тұлға - оның тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), пошталық мекенжайы;
2) заңды тұлға - оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні 

көрсетіледі. Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қол қоюы керек.
Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 

шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні, тапсырылған шағымға жауапты 
алу орны мен мерзімі көрсетіле отырып тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) 
болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуға жата-
ды. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде 
қолма-қол беріледі.

Портал арқылы жүгінгенде шағымдану тəртібі туралы ақпаратты бірыңғай байланыс 
орталығының телефоны 1414, 8 800 080 7777 бойынша алуға болады.

Шағымды портал арқылы жолдаған кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінен» көрсетілетін қызметті берушінің өтініштерді өңдеуі барысында (жеткені, 
тіркелгені, орындалғаны туралы белгі, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) 
жаңартылатын өтініш туралы ақпарат қолжетімді болады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, көрсе-
тілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгіне алады. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық
нысанда көрсетілетін қызметтер ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын 

өзге де талаптар
12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайы Министрліктің - www.

energo.gov.kz интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде 
орналастырылған;

13. Көрсетілетін қызме тті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда, портал арқылы 
электрондық нысанда мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға мүмкіндігі бар.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары: 8 (7172) 58 00 58, 119 жəне бірыңғай байланыс орталығы: 
1414, 8 800 080 7777.

 «Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы қауіпті 
қалдықтардың транзитіне Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттердің уəкілетті органының қорытындысы» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
ҚОРЫТЫНДЫ

(рұқсат беру құжаты)
 № _________/201/_____
 ______________________________________________________________________
         (Қорытынды берген Кеден одағына мүше мемлекеттің мемлекеттік билік
                    органының атауы)
 Берілді ___________________________________________________________
   (Ұйымның атауы, заңды мекенжайы, елі/жеке тұлғалар үшін
         Т.А.Ə. бар болған жағдайда/)
 Орнын ауыстыру түрі ____________________________________________________
                                 (орнын ауыстыру түрі)

_________________| |__________________
(Бірыңғай тауарлар (КО СЭҚТН коды) тізбесінің бөлімі)

Тауардың атауы Саны Өлшем бірлігі

 Алушы/жіберуші_________________________________________________________
               (Атауы, заңды мекенжайы, елі)
 __________________________________________________________________
 Баратын/жіберетін елі_______________________________________________
 Əкелу (əкету) мақсаты ______________________________________________
 Уақытша əкелу (əкету) мерзімі ________________________________________

 Негіздеме: ________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 Қосымша ақпарат __________________________________________________
 __________________________________________________________________
 Транзиттеу елі _____________________________________________________
          (аумақ бойынша транзиттеу)
 __________________________________________________________________
 Қолы ___________ күні _______
 Рұқсат __________ дейін қолданылады ________________________________
                                  (Т.А.Ə. бар болған жағдайда)
 МО ______________________________________________________________
                    (Лауазымы)

 «Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы қауіпті 
қалдықтардың транзитіне Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттердің уəкілетті органының қорытындысы» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
 Қалдықтарды тасымалдау туралы құжат

1. а) Экспорттаушы
(атауы, мекенжайы):

4. а) Хабарламаға 5. Жеткізудің 
сериялық №

Байланыс-
тыратын тұлға:

Тел.: сəйкес №

Факс:  4. б) Тасы-
малдау (2)

бір жолғы 
хабарлама 
бойынша

|_|

жалпы хабарлама 
бойынша

|_|

6. Орналастыру/пайдалану жөніндегі объ-
ект (атауы, мекенжайы)

1. б) Қалдықтарды өндіруші
(атауы, мекенжайы) (1):

Байланыс-
тыратын тұлға:

Тел.:

Өндіріс əдісі Факс:
Байланыстыратын 
тұлға:

Тел.:
Факс:

7. Орналастыру/пайдалану тəсілдері

Қалдықтар пайда болған объект: D коды: (3)
R коды: (3)

2. Импорттаушы
(атауы, мекенжайы):

Қолданылатын технология

Байланыстыратын 
тұлға:

Тел.:

Жүгінген жөн: Факс:
3. Жоюға жауапты тұлға (атауы, 
мекенжайы):

(егер қажет болса, егжей-тегжейлерін 
хабарлау)

8. Сақтандыруға қатысты ақпарат:
(тиісті сақтандыру талаптары туралы 
жəне экспорттаушы, тасымалдаушы 
жəне жоюға жауапты адам оларды 
қалай қанағаттандыратыны туралы)

Сақтандыру шартының жəне сақтандыру 
полисінің деректемелері:

9. 1-тасымалдаушы
(атауы, мекенжайы):

10. 2-тасымалдаушы (атауы, 
мекенжайы) (4)

11. Соңғы 
тасымалдаушы 
(атауы, мекенжайы)

Тел.: Факс: Тел.: Факс: Тел.: Факс:
12. Тасымалдау түрі (3): 13. Тасымалдау түрі (3): 14. Тасымалдау 

түрі (3):

Жүкті тиеу күні/орны: Жүкті тиеу күні/орны: Жүкті тиеу күні/орны:
Тасымалдаушы өкілінің 
қолы

Тасымалдаушы өкілінің қолы Тасымалдаушы 
өкілінің қолы

15. Қалдықтардың атауы жəне химиялық құрамы 16. Физикалық сипат-
тамалары (3)

17. Нақты 
мөлшері 
кг

18. Буып-
түю түрі 
(лері) (3):

19. Қалдықтардың сəйкестендіру коды
ҚХСҚ коды:

экспорт елінде ҚЕК:
импорт елінде басқалары (көрсету)
Кедендік код 21. БҰҰ-ның жіктеуі:

БҰҰ жүгінің атауы:
20. ЭЫДҰ жіктеуі (2)
қызыл |_|

БҰҰ-ның 
нөмірі:

БҰҰ-ның 
сыныбы (3):

сары |_|
Н нөмірі (3):

жасыл |_| жəне нөмірі
(егжей-тегжейлерін ха-
барлау)

Ү нөмірі:

22. Жұмыс істеуге 
қойылатын арнайы 
талаптар

23. Экспорттаушының (өндірушінің) мəлімдемесі: 
жоғарыда келтірілген 1-9 жəне 13-21-бағандардағы 
ақпарат толық жəне менде бар мəліметтерге 
сəйкес ақиқатқа сай екендігін растаймын. Сондай-
ақ заңды күші бар жəне жазбаша нысанда жасалған 
келісімшарттық міндеттемелер белгіленгендігін, 
қалдықтардың трансшекаралық орын ауыстыруын 
жабатын тиісті кепілдіктер бар екендігін, Базель 
конвенциясының тараптары болып табылатын барлық 
мүдделі мемлекеттердің құзыретті органдарының 
тарапының қарсылығы алынбағандығын растаймын

24. Іс жүзіндегі жөнелту 
күні

Күні: Қолы:
Атауы:

Орналастыру/пайдалану жөніндегі алушы/объект толтырады
25. Жеткізілімді алушы алды (егер бұл орналастыру/пайда-
лану объектісі болмаса)

27. Жоғарыда сипат-
талған қалдықтарды 
орналастыру/пайда-
лану жүргізілгендігін 
растаймын

Алынған саны: кг (л) қабылданды |_|
Күні: бас тарту (5) |_| Күні:
Атауы: Қолы

Атауы:
26. Жеткізілім орналастыру/пайдалану объектісінде алын-
ды:
Алынған саны: кг (л) қабылданды (5) |_| Қолы жəне 

мөрі:
Күні: бас тарту |_|
Атауы: Қолы
Болжамды орналастыру/пайдалану күні:
Орналастыру/пайдалану əдісі
Қалдықтарды жоюға жауапты тұлға толтырады
28. Жеткізілімді қалдықтарды жоюға жауапты тұлға алды: 29. Жоғарыда сипат-

талған қалдықтарды 
жою жүргізілетіндігін 
растаймын:

Алынған саны: кг (л) қабылданды |_|
Күні: бас тарту (5) |_| Күні:
Атауы: Қолы

Атауы:
30. Жүк қалдықтарды жою объектісінде алынды:
Алынған сан: кг (л) қабылданды |_| Қолы мен 

мөрі:
Күні: бас тарту (5) |_|
Атауы: Қолы
Болжамды жою күні: Жою орнының іс 

жүзіндегі орналасуы:
Жою əдісі

«Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағы арқылы қауіпті 
қалдықтардың транзитіне Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 

мемлекеттердің уəкілетті органының қорытындысы» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына

 3-қосымша
Нысан

Қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау туралы хабарлама
1. Экспорттаушы (атауы, 
мекенжайы):

4. Хабарлама, 
қатысты (1):

Хабарлама N

Байланыстыратын 
тұлға:

Тел.: А а) біржолғы тасымалдауға |_| Б в) орналастыру |_|

Факс:  б) жалпы хабарламаға (бірнеше 
тасымалдау) 

г) пайдалану |_|

Экспорт себебі: В Бұрын рұқсат алынған объект

2. Импорттаушы (атауы, 
мекенжайы):

Байланысты-
ратын тұлға:

Тел.:
Факс:

5. Жалпы жоспарланған 
жеткізу мөлшері:

6. Қалдықтардың болжамды 
мөлшері (3): кг (л)

 7. Жеткізу(лер)дің болжамды күндері немесе кезеңдері: 
3. Қалдықтарды жоюға жауапты 
тұлға (атауы, мекенжайы) (2):
Байланыстыратын тұлға:  Тел.: 

 Факс: 
8. Болжанатын тасымалдаушылар 
(атауы, мекенжайы) (2)

9. Орналастыру/пайдалану жөніндегі объект (атауы, 
мекенжайы):

 Байланыстыратын тұлға:  Тел.: 
 Факс: 

 Тел.: 
 Факс: 

11. Қалдықтарды 
өндіруші(лер)

Қалдықтарды пайдалану жөніндегі іс жүзіндегі объект

 (атауы, мекенжайы) (2):  10. Орналастыру/пайдалану тəсілдері (2) 
Байланыстыратын 
тұлға:

 Тел.: 
 Факс: 

D коды/R коды (4):
Қолданылатын технология:
 (егер бұл қажет болса, егжей-тегжейлерін хабарлау) 

12. Экспорттаушы жəне 
жоюға жауапты тұлға ара-
сында жасалған келісімшарт 
туралы ақпарат

13. Жоюға жауапты тұлға экспорттаушыға неме-
се өндірушіге жіберетін ақпарат (кəсіпорынның 
техникалық сипаттауын қоса алғанда), оның негізінде 
соңғысы болжанатын жою экологиялық негізделген 
тəсілмен жəне импорттау елінің нормаларына жəне 
қағидаларына сəйкес жүзеге асуы мүмкін болатыны 
туралы қорытынды жасайды:

Қалдықтар пайда болған 
объект

14. Тасымалдау түрлері (4): 5. Буып-түю 
түрі(лері) (4):

16. Сақтандыруға қатысты 
ақпарат:
(тиісті сақтандыру талаптары 
туралы жəне оны экспорттаушы, 
тасымалдаушы жəне 
жоюға жауапты тұлға қалай 
қанағаттандыратыны туралы)

Сақтандыру 
шартының жəне 
сақтандыру 
полисінің 
деректемелері:

17. а) Қалдықтардың атауы 
жəне химиялық құрамы

17. б) Өтінішке қойылатын ар-
найы талаптар:

18. Физикалық 
сипаттамалары (4):

 19. Қалдықтардың 
сəйкестендіру коды 

21. Ү нөмірі (4):

 экспорт елінде:  ҚХСҚ: 
 импорт елінде:  ҚЕК:  22. Н нөмірі (4) 
 Кедендік код:  Басқалар (нақтылау) 
20. ЭЫДҰ жіктеуі (1):
 сары |_| 
қызыл |_|
жасыл |_|

 23. а) БҰҰ-ның сəйкестендіру N:  2 б) БҰҰ-ның 
сыныбы (4): 

 мен нөмірі 
 (егжей-тегжейлі сипатта-
масын қоса беру) 

 24. Мүдделі елдер. Құзыретті органдардың код нөмірі жəне əкелу мен əкетудің 
белгілі бір пункттері: 
 Экспорт мемлекеті  Транзит мемлекеті Импорт мемлекеті

25. Əкелу жəне/не-
месе əкету пунктінің 
кеден қызметтері

27. Өндірушінің (экспорттаушының) мəлемдемесі:
 осы ақпарат толық жəне менде бар мəліметтерге сəйкес 
ақиқатқа сай екендігін растаймын. Сондай-ақ заңды күші 
бар жəне жазбаша нысанда жасалған келісімшарттық 
міндеттемелер белгіленгендігін жəне қалдықтардың 
трансшекаралық орын ауыстыруын жабатын тиісті 
кепілдіктер бар екендігін растаймын. 

 Əкету пункті  26. Қосымшалар 
 саны  Атауы:  Қолы: 

 Күні: 

 Құзыретті органдар толтырады 
 28. Импорттаушы, транзиттеуші 
елдің құзыретті органы толтырады 

 29. Құзыретті органның тасымалдауға берген 
рұқсаты: 

 Хабарлама алынды:  Құзыретті органның атауы, мөрі жəне қолы 
 Растау жіберілді: 
 Құзыретті органның атауы: Рұқсаттың қолданылу мерзімі:

 дейін 
 Мөрі жəне/немесе қолы:  Айрықша шарттар: 

 иə 

 жоқ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
1 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16301 болып енгізілді.

      «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 29 қараша №237 Алматы қаласы

«Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық 
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, 

нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы
№ 75 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Екiншi деңгейдегi банктердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында жəне «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы 
есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
8 мамырдағы № 75 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11162 болып тіркелген, 2015 жылғы 2 маусымда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық 

нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесі;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес пруденциялық нормативтердің орындалуы 

туралы есептің нысаны;
3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшер-

ленген активтердің талдамасы туралы есептің нысаны;
4) осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшер-

ленген шартты жəне ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есептің нысаны;
5) осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшер-

ленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты жəне ықтимал талаптар мен 
міндеттемелердің талдамасы туралы есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің (ва-
люталар бөлігінде) талдамасы туралы есептің нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сəйкес уақыт аралықтары бойынша ашық позиция-
ларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес жалпы пайыздық тəуекелді есептеудің (валю-
талар бөлігінде) талдамасы туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің (қарыз 
алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің тал-
дамасы туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 12-қосымшаға сəйкес k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік 
коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 13-қосымшаға сəйкес k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік 
коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің нысаны;

13) осы қаулыға 14-қосымшаға сəйкес аптаның (айдың) əрбір жұмыс күні үшін əрбір 
шетел валютасы бойынша валюталық позициялар жəне валюталық нетто-позиция 
туралы есептің нысаны;

14) осы қаулыға 15-қосымшаға сəйкес ішкі активтердің, ішкі жəне өзге міндет-
темелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру 
коэффициентін есептеу туралы есептің нысаны;

15) осы қаулыға 16-қосымшаға сəйкес банктерді Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің 
талдамасы туралы есептің нысаны;

16) осы қаулыға 17-қосымшаға сəйкес секьюритилендіру кезінде меншікті 
капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу туралы есептің нысаны;

17) осы қаулыға 18-қосымшаға сəйкес исламдық банктер ұсынатын кредиттік тəуекел 
ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есептің нысаны;

18) осы қаулыға 19-қосымшаға сəйкес исламдық банктер ұсынатын кредиттік тəуекел 
ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне ықтимал міндеттемелердің талдамасы 
туралы есептің нысаны;

19) осы қаулыға 20-қосымшаға сəйкес исламдық банктер ұсынатын тауар-
материалдық қорлардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелдің 
талдамасы туралы есептің нысаны;

20) осы қаулыға 20-1-қосымшаға сəйкес өтімділікті өтеу коэффициентінің талда-
масы туралы есептің нысаны;

21) осы қаулыға 20-2-қосымшаға сəйкес нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің 
талдамасы туралы есептің нысаны;

22) осы қаулыға 21-қосымшаға сəйкес Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық 
нормативтердің орындалуы туралы есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Екiншi деңгейдегi банктер Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 
электрондық форматта:

1) ай сайын осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 
14), 15), 16), 17), 18) жəне 19) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті айдан 
кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей;

2) ай сайын осы қаулының 1-тармағының 20) жəне 21) тармақшаларында кө зделген 
есептілікті – есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей;

3) апта сайын осы қаулының 1-тармағының 13) тармақшасында көзделген есептілікті 
– есепті аптадан кейінгі аптаның бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Есепті аптада күнтізбелік ай аяқталған кезде осы тармақтың 3) тармақшасында 
көзделген есептілік аяқталатын айға жататын есепті аптаның күнтізбелік күндері үшін 
жəне аяқталатын айдан кейінгі айдың есепті аптасының күнтізбелік күндері үшін жеке-
жеке аяқталатын айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылады.»;

1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
2-қосымша осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
3-қосымша осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
4-қосымша осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
6-қосымша осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
10-қосымша осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
11-қосымша осы қаулыға 7-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
12-қосымша осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
13-қосымша осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
15-қосымша осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
16-қосымша осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
17-қосымша осы қаулыға 12-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
20-1-қосымша осы қаулыға 13-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
осы қаулыға 14-қосымшаға сəйкес редакциядағы 20-2-қосымшамен толықтырылсын.
2. Зерттеулер жəне статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 

Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

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

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

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы комму-
никациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді 
баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы _________________Н. Айдапкелов
2017 жылғы 20 желтоқсан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы №237 қаулысына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы №75 қаулысына 1-қосымша

 
Екiншi деңгейдегі банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы 

туралы есептілігінің тізбесі
 
Екiншi деңгейдегі банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы 

есептілігіне мыналар кіреді:
1) пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп;
2) кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы ту-

ралы есеп;
3) кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне ықтимал 

міндеттемелердің талдамасы туралы есеп;
4) кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы құралдары бой-

ынша шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп;
5) айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы 

туралы есеп;
6) уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) 

туралы есеп;
7) жалпы пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы ту-

ралы есеп;
8) бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары 

мөлшерінің талдамасы туралы есеп;
9) k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп;
10) k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп;
11) k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы 

туралы есеп;
12) аптаның (айдың) əрбір жұмыс күні үшін əрбір шетел валютасы бойынша 

валюталық позициялар жəне валюталық нетто-позиция туралы есеп;
13) ішкі активтердің, ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, 

қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп;
14) банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндетте-

мелерге капиталдандыру коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп;
15) секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін 

есептеу туралы есеп;
16) исламдық банктер ұсынатын кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген 

активтердің талдамасы туралы есеп;
17) исламдық банктер ұсынатын кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген 

шартты жəне ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп;
18) исламдық банктер ұсынатын тауар-материалдық қорлардың нарықтық құнының 

өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелдің талдамасы туралы есеп;
19) өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп;
20) нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы №75 қаулысына 2-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
________________________________________________

(банктің атауы)
Индекс: 1-BVU_Prud_norm
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегі банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан
(мың теңгемен)

 
№ Атауы Сомасы 
1 2 3
1 Меншікті капиталдың ең аз мөлшері  

2 Меншікті капитал  
3 Бірінші деңгейдегі капитал  
4 Мынадай сома ретіндегі негізгі капитал  
5 Ақы төленген жай акциялар  
6 Қосымша ақы төленген капитал  
7 Өткен жылдардың бөлінбеген таза кірісі  
8 Ағымдағы жылдың бөлінбеген таза кірісі  
9 Жинақталған ашып көрсетілген резерв  

10 Сату үшін қолда бар негізгі қаражатты жəне қаржы активтерінің 
құнын қайта бағалау резервтері 

 

11 Мыналарды шегергендегі негізгі капитал:  
11.1 меншікті сатып алынған жай акциялар  
11.2 гудвилл қосқанда, материалдық емес активтер  
11.3 өткен жылдардың шығыны  
11.4 ағымдағы жылдың шығыны  
11.5 шегерілетін уақыт айырмашылықтарына қатысты танылған 

кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігін қоспағанда, 
кейінге қалдырылған салық міндеттемелерін шегергендегі кейінге 
қалдырылған салық активі 

 

11.6 басқа қайта бағалау жөніндегі резервтер  
11.7 активтерді секьюритилендіру бойынша транзакциялармен байла-

нысты сатудан түскен кірістер
 

11.8 осындай міндеттеме бойынша кредиттік тəуекелдің өзгеруіне 
байланысты қаржылық міндеттеменің əділ құнының өзгеруінен 
болған кірістер немесе шығындар 

 

11.9 қосымша капиталдан шегерілуге жататын, бірақ оның деңгейінің 
жеткіліксіз болуына байланысты негізгі капиталдан шегерілетін 
реттеуіш түзетулер 

 

11.10 инвестициялардың жалпы сомасындағы мерзімсіз қаржы 
құралдарына инвестициялардың үлесіне көбейтілген банк 
инвестицияларының асу сомасы (банктің реттеуіш түзетулер 
қолданылғаннан кейін жиынтығында банктің негізгі капиталының 
10 (он) пайызынан асатын, 10 (он) пайыздан аз шығарылған 
акциялары (жарғылық капиталда қатысу үлестері) бар қаржы 
ұйымдарының қаржы құралдарына инвестициялары)

 

11.11 банктің шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда қатысу 
үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызы, сондай-ақ шегерілетін 
уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған 
салық активтерінің бөлігі бар қаржы ұйымының жай акциялары-
на банк инвестицияларының асу сомасы (реттеуіш түзетулер 
қолданылғаннан кейін жиынтығында банктің негізгі капиталының 
15 (он бес) пайызынан асатын)

 

12 Мына сома ретіндегі қосымша капитал:  
12.1 нəтижесінде бір мезгілде бір тұлғада қаржы активі жəне 

қаржылық міндеттеме немесе басқа тұлғаның барлық өзінің 
міндеттемелерін шегергеннен кейін қалған заңды тұлға 
активтерінің үлесіне құқығын растайтын өзге қаржы құралы туын-
дайтын критерийлерге сəйкес келетін мерзімсіз шарттар 

 

12.2 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған мерзімсіз қаржы 
құралдары 

 

12.3 белгіленген критерийлерге сəйкес келетін, ақы төленген 
артықшылықты акциялар 

 

12.4 белгіленген критерийлерге сəйкес келмейтін, ақы төленген 
артықшылықты акциялар

 

13 Мын  аларды шегергендегі қосымша капитал:  
13.1 тікелей не жанама тəсілмен меншікті мерзімсіз қаржы 

құралдарына банктің инвестициялары 
 

13.2 банктің сатып алынған меншікті артықшылықты акциялары  
13.3 инвестициялардың жалпы сомасындағы мерзімсіз қаржы 

құралдарына инвестициялардың үлесіне көбейтілген банк 
инвестицияларының асу сомасы (банктің реттеуіш түзетулер 
қолданылғаннан кейін жиынтығында банктің негізгі капиталының 
10 (он) пайызынан асатын, 10 (он) пайыздан аз шығарылған 
акциялары (жарғылық капиталда қатысу үлестері) бар қаржы 
ұйымдарының қаржы құралдарына инвестициялары) 

 

13.4 банктің шығарылған акциялардың (жарғылық капиталда 
қатысу үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызы бар қаржы 
ұйымдарының мерзімсіз қаржы құралдарына банктің қосымша 
капиталдан шегерілуге жататын инвестициялары

 

13.5 екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуге жататын, бірақ оның 
деңгейінің жеткіліксіз болуына байланысты қосымша капиталдан 
шегерілетін реттеуіш түзетулер

 

14 Екінші деңгейдегі капитал  
15 Реттелген борыш  
16 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін ұлттық валютамен тартылған рет-

телген борыш
 

17 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін шетел валютасымен тартылған 
реттелген борыш

 

18 Мыналарды шегергендегі екінші деңгейдегі капитал:  
18.1 банктің сатып алынған меншікті реттелген борышы (реттелген 

борышқа инвестициялар) 
 

18.2 инвестициялардың жалпы сомасындағы реттелген борышқа 
инвестициялардың үлесіне көбейтілген банк инвестицияларының 
асу сомасы (банктің реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін 
жиынтығында банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан 
асатын, 10 (он) пайыздан аз шығарылған акциялары (жарғылық 
капиталда қатысу үлестері) бар қаржы ұйымдарының қаржы 
құралдарына инвестициялары)

 

18.3 банктің заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық 
капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызы 
бар қаржы ұйымдарының реттелген борышына банктің екінші 
деңгейдегі капиталдан шегерілуге жататын инвестициялары

 

19 Меншікті капиталдан шегерілуге жататын оң айырма  
19.1 Меншікті капиталдан шегерілуге жататын, бухгалтерлік баланс 

деректеріне сəйкес жеке тұлғалар депозиттерінің сомасы мен 5,5 
көбейтілген меншікті капитал арасындағы оң айырма

19.2 «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне 
өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың 
нормативтік мəнін жəне ислам банктері үшін пруденциалдық 
нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар 
мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 30 мамырдағы №144 қаулысына (бұдан əрі – № 144 нор-
мативтер) 1-қосымшаға сəйкес белгіленген Ислам банктері үшін 
пруденциалдық нормативтердің нормативтік мəндеріне жəне өзге 
де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу 
əдістемесіне 1-қосымшаға жəне «Пруденциалдық қалыптардың 
қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен 
лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге 
шектi банк капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық пози-
цияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 қаулысына (бұдан əрі – № 170 
нормативтер) 1-қосымшаға сəйкес белгіленген Пруденциалдық 
қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi норма-
лар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi 
бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiне сай есептелген про-
визиялар (резервтер) мен қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына 
сəйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) арасындағы 
меншікті капиталдан шегерілуге тиіс оң айырма

19.2.1 № 144 нормативтерге жəне № 170 нормативтерге 
1-қосымшаларға сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) 

19.2.2 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына 
жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына 
сəйкес қалыптастырылған жəне банктің бухгалтерлік есебінде 
көрсетілген провизиялар (резервтер)

 

19.2.3 № 144 нормативтерге жəне № 170 нормативтерге 1-қосымша-
ларға сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 
туралы заңнамасының талаптарына сəйкес қалыптастырылған 
провизиялар (резервтер) арасындағы оң айырма

20 Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (kl)
21 Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (kl-2)  
22 Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті (k2)  
23 Дивиденд төлеуді тоқтату жəне акцияларды кері сатып алу 

бөлігінде шектеу қойылатын банктің бөлінбеген таза кірісі 
 

24 Кастодиандық шарт талаптарында қабылданған 
инвестицияланбаған қаражат қалдықтары 

 

25 Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтер 
жиынтығы

 

26 Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне 
ықтимал міндеттемелер жиынтығы

 

27 Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы 
құралдарының жиынтығы

 

28 Айрықша пайыздық тəуекел  
29 Жалпы пайыздық тəуекел  
30 Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық 

тəуекел жиынтығы
 

31 Айрықша тəуекел  
32 Жалпы тəуекел  
33 Базалық активі акциялар немесе акциялардың индексі бо-

лып табылатын акциялардың нарықтық құнының жəне туынды 
қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруіне байланысты 
нарықтық тəуекел жиынтығы

 

34 Шетел валюталарының айырбас бағамының (бағалы 
металдардың нарықтық құнының) өзгеруіне байланысты 
нарықтық тəуекел жиынтығы

 

35 Акциялардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық 
тəуекел жиынтығы (сату мақсатында иеленген исламдық бағалы 
қағаздарды қоса алғанда)

 

36 Тауар-материалдық қорлар бойынша нарықтық құнының 
өзгеруіне байланысты тəуекел жиынтығы

 

37 Нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі бар 
қаржы құралдары бойынша ұзын жəне қысқа позициялар сомасы

 

38 Нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі 
бар қаржы құралдары бойынша ұзын жəне қысқа позициялар 
сомасының айырмасы

 

39 Ашық валюталық позициялар сомасы  
40 Нарықтық тəуекел ескеріле отырып есептелген активтер жəне 

шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер 
 

41 Жалпы жылдық кірістің орташа шамасы  
42 Операциялық тəуекел  
43 Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен 

байланысты емес өзара байланысты қарыз алушылар тобының 
банк алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша 
жиынтық берешегі

 

44 Банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес бір қарыз 
алушыға келетін тəуекелдің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті 
- (k3)

 

45 Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен 
байланысты өзара байланысты қарыз алушылар тобының банк 
алдындағы міндеттемелердің кез келген түрі бойынша жиынтық 
берешегі

 

46 Банкпен айрықша қатынастармен байланысты бір қарыз 
алушыға (қарыз алушылар тобына) келетін тəуекелдің ең жоғары 
мөлшерінің коэффициенті - (k3.1)

 

47 Банкпен айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алу-
шылар бойынша тəуекелдер сомасы

 

48 Банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушылар 
бойынша тəуекелдер сомасының коэффициенті (Ро)

 

49 Тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік 
қарыздың, қарыз алушы алдындағы не банктiң ағымдағы жəне 
содан кейiнгi екi ай iшiнде қарыз алушыға талаптары туында-
уы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін 
қамтамасыз етiлмеген шартты мiндеттемелердің, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының тəуелсiз рейтингiнiң бiр тармағынан 
төмен болмайтын Standard & Poor’s агенттiгiнiң рейтингi неме-
се Fitch немесе Moody’s Investors Service агенттiктерінiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан Республикасының 
резиденттеріне талаптарды жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«А» рейтингiнен төмен емес рейтингi немесе одан басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар бейрезиденттерді қоспағанда, Standard & Poor’s агенттігінің 
«А» рейтингінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға неме-
се өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар бейрезиденттерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табы-
латын бейрезиденттер мiндеттемелерiнің ең жоғарғы сомасы

 

50 Бланктік кредиттің ең жоғары мөлшерінің коэффициенті (Бк)  
51 Əрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 

(он) пайызынан асатын банктің бір қарыз алушыға келетін 
тəуекелдерінің жиынтық сомасы
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(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 

52 Əрқайсысының мөлшері меншікті капиталдың 10 (он) пайызы-
нан асатын бір қарыз алушыға келетін тəуекелдердің жиынтық 
сомасының коэффициенті (Рк)

 

53 «Стрестік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы 
компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің 
жиынтық сомасы

 

54 «Стрестік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы 
компаниясына берілген секьюритилендірілген кредиттердің 
жиынтық сомасының коэффициенті

 

55 Өтімділігі жоғары активтер  
56 Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер  
57 Ағымдағы өтімділік коэффициенті (k4)  
58 Өтеуге дейін жеті күнге дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар 

мерзімді міндеттемелер
 

59 Өтімділік коэффициенті (k4-1)  
60 Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, бір айға дейін қоса 

алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер
 

61 Бір айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен 
мерзімді міндеттемелер

 

62 Өтімділік коэффициенті (k4-2)  
63 Өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, үш айға дейін қоса 

алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен өтімді активтер
 

64 Үш айға дейін қоса алғанда өтелгенге дейінгі қалған мерзімімен 
мерзімді міндеттемелер

 

65 Өтімділік коэффициенті (k4-3)  
66 k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге 

арналған активтер:
 

66.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

66.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

66.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
66.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
67 k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге 

арналған міндеттемелер
 

67.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

67.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

67.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
67.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
68 Мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті (k4-4):  

68.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

68.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

68.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
68.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
69 k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге 

арналған активтер:
 

69.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

69.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

69.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
69.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
70 90%-ға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген k4-5 мерзімді 

валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған 
міндеттемелер

 

70.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

70.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

70.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
70.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
71 Мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті (k4-5):  

71.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

71.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

71.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
71.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
72 k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге 

арналған активтер:
 

72.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

72.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

72.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
72.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
73 80%-ға тең конверсия коэффициентіне көбейтілген k4-6 мерзімді 

валюталық өтімділік коэффициентін есептеуге арналған 
міндеттемелер

 

73.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

73.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

73.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
73.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
74 Мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті (k4-6):  

74.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
бар немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валюталары жəне 
«Eуpo» валютасы бойынша (жиынтығында валюталардың осы 
тобы бойынша соманы/коэффициентті көрсете отырып)

 

74.2 Standard&Poor’s агенттігінің «A» төмен тəуелсіз рейтингі бар 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша

 

74.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
74.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
75 Банкте есепті кезең ішінде кредиторлар алдында мерзімі өткен 

міндеттемелердің болуы (Иə/Жоқ)
 

76 Банктің жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозиттері 
бойынша (теңгемен жəне шетел валютасымен) банктерге де-
позиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның 
Директорлар кеңесі олардың сақтауы үшін белгілеген жəне 
ұсынған сыйақының ең жоғары (ұсынылатын) мөлшерлемелерін 
асыруы (Иə/Жоқ)

 

77 Банкте уəкілетті орган мақұлдаған іс-шаралар жоспарын банктің 
уақтылы орындамау фактісінің болуы (Иə/Жоқ)

 

78 Бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер  
79 Бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең 

жоғары лимитінің коэффициенті (k7)
 

80 k8 коэффициенті есебіне енгізілетін бейрезиденттер алдындағы 
міндеттемелер

 

81 Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
міндеттемелерге банктерді капиталдандыру коэффициенті (k8)

 

82 k9 коэффициенті есебіне енгізілетін бейрезиденттер алдындағы 
міндеттемелер жəне борыштық бағалы қағаздар

 

83 Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
міндеттемелерге банктерді капиталдандыру коэффициенті (k9)

 

84 Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша тартылған 
қаражат есебінен қаржыландырылатын активтер 

 

85 Қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Пруденциялық нормативтердің орын-

далуы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13939 

болып тіркелген «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де 
сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мəнін жəне ислам 
банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар 
мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы №144 (бұдан əрі – № 144 
қаулы) жəне Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15886 
болып тіркелген «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір 
күнге шектi банк капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есеп-
теу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 (бұдан əрі – № 170 
қаулы) қаулыларына сəйкес толтырылады. 

6. 1-жол №144 нормативтердің «Банктің жарғылық жəне меншікті капиталдарының 
ең төменгі мөлшері» 1-тарауына жəне №170 нормативтердің «Банктің жарғылық жəне 
меншікті капиталдарының ең төменгі мөлшері» 2-тарауына сəйкес толтырылады. 

7. 5-жолда № 144 нормативтерге 1-қосымшада жəне № 170 нормативтерге 
4-қосымшада белгіленген критерийлерге сəйкес келетін ақы төленген жай акциялар 
бойынша мəліметтер көрсетіледі.

8. 11.7-жолда секьюритилендіру талаптарынан болашақта күтумен алынған толық 
немесе ішінара кіріске байланысты болашақ кезеңдердің кірісі көрсетіледі.

9. 12.1-жолда нəтижесінде бір мезгілде бір тұлғада қаржы активі жəне басқа тұлғада 
қаржылық міндеттеме немесе барлық өзінің міндеттемелерін шегергеннен кейін қалған 
заңды тұлға активтерінің үлесіне құқығын растайтын өзге қаржы құралы туындайтын, № 
144 нормативтерге 1-қосымшада жəне № 170 нормативтерге 4-қосымшада белгіленген 
критерийлерге сəйкес келетін мерзімсіз шарттар бойынша мəліметтер көрсетіледі.

10. 12.2-жолда №170 нормативтердің 12-тармағының талаптарына сəйкес мерзімсіз 
қаржы құралдары бойынша мəліметтер көрсетіледі.

11. 12.3-жолда № 144 нормативтерге 1-қосымшада жəне № 170 нормативтерге 
4-қосымшада белгіленген критерийлерге сəйкес келетін ақы төленген артықшылықты 
акциялар бойынша мəліметтер көрсетіледі.

12. 12.4-жолда №170 нормативтердің 13-тармағының талаптарына сəйкес ақы 
төленген артықшылықты акциялар бойынша мəліметтер көрсетіледі.

13. 15-жолда № 144 нормативтерге 1-қосымшада жəне № 170 нормативтерге 
4-қосымшада белгіленген критерийлерге сəйкес келетін реттелген борыш бойынша 
мəліметтер көрсетіледі.

14. 16-жолда №144 нормативтердің 9-тармағының жəне №170 нормативтердің 
15-тармағының талаптарына сəйкес ұлттық валютамен 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін 
тартылған реттелген борыш бойынша мəліметтер көрсетіледі. 

15. 17-жолда №144 нормативтердің 9-тармағының жəне №170 нормативтердің 
15-тармағының талаптарына сəйкес шетел валютасымен 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін 
тартылған реттелген борыш бойынша мəліметтер көрсетіледі. 

16. 19-жолда 19.1 жəне 19.2-жолдар бойынша сома көрсетіледі.
17. Егер жеке тұлғалар депозиттерінің сомасы мен бухгалтерлік баланстың 

деректеріне сəйкес 5,5-ке көбейтілген меншікті капиталдың арасындағы меншікті ка-
питалдан шегерілуге тиіс айырмасы теріс болған жағдайда, 19.1-жолда 0 көрсетіледі. 

18. 19.2-жолда №144 нормативтерге жəне №170 нормативтерге 1-қосымшаларға 
сəйкес есептелген қарыздар жəне бұрын берілген банктік қарыздар бойынша 
дебиторлық берешек бойынша провизиялар (резервтер) мен қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес қалыптастырылған 
жəне банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілген провизиялар (резервтер) арасындағы 
оң айырма №144 нормативтердің 6-тармағы 3-бөлігінің жəне №170 нормативтердің 
7-тармағының талаптары ескеріле отырып көрсетіледі. 

19. 19.2.1-жолда №144 нормативтерге жəне №170 нормативтерге 1-қосымшаларға 
сəйкес есептелген қарыздар жəне бұрын берілген банктік қарыздар бойынша 
дебиторлық берешек бойынша провизиялар (резервтер) көрсетіледі. Егер қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандарттарына сəйкес қалыптастырылған провизия-
лар (резервтер) №144 нормативтерге жəне №170 нормативтерге 1-қосымшаларға 
сəйкес есептелген провизиялардан асып түсетін болса, онда 19.2.1-жолда қаржылық 
есептіліктің халықаралық стандарттарына сəйкес қалыптастырылған провизиялар 
(резервтер) көрсетіледі.

20. 19.2.2-жолда олар бойынша №144 нормативтерге жəне №170 нормативтерге 
1-қосымшаларға сəйкес провизиялар есептелген, қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес қалыптастырылған жəне банктің 
бухгалтерлік есебінде көрсетілген қарыздар жəне бұрын берілген банктік қарыздар бой-
ынша дебиторлық берешек бойынша провизиялар (резервтер) көрсетіледі.

21. 19.2.3-жол №144 нормативтерге жəне №170 нормативтерге 1-қосымшаларға 
сəйкес есептелген қарыздар жəне бұрын берілген банктік қарыздар бойынша 
дебиторлық берешек бойынша провизиялар (резервтер) мен қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес қалыптастырылған 
жəне банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілген провизиялар (резервтер) арасындағы 
оң айырма сомасын көрсетуге тиіс 19.2.1 жəне 19.2.2-жолдар айырмасы (тек қана оң 
мəні көрсетіледі) ретінде есептеледі. 

22. 23-жолда № 144 нормативтерге 4-қосымшаға жəне №170 нормативтерге 
3-қосымшаға сəйкес дивиденд төлеуді тоқтату жəне акцияларды кері сатып алу 
бөлігінде шектеу қойылатын бөлінбеген таза кіріс сомасы көрсетіледі.

23. 25-жол кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талда-
масы туралы есептің деректеріне сəйкес толтырылады.

24. 26-жол кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне ықтимал 
міндеттемелердің талдамасы туралы есептің деректеріне сəйкес толтырылады.

25. 27-жол кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы 
құралдары бойынша шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің талда-
масы туралы есептің деректеріне сəйкес толтырылады.

26. 28-жол айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің талдамасы (валюталар 
бөлігінде) туралы есептің деректеріне сəйкес толтырылады.

27. 29-жол жалпы пайыздық тəуекелді есептеудің талдамасы (валюталар бөлігінде) 
туралы есептің деректеріне сəйкес толтырылады.

28. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 жəне 54-жолдар бір қарыз алушыға 
келетін тəуекелдің ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есептің деректеріне 
сəйкес толтырылады.

29. 55, 56 жəне 57-жолдар k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы ту-
ралы есептің деректеріне сəйкес толтырылады.

30. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 жəне 65-жолдар k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік 
коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің деректеріне сəйкес толтырылады.

31. 66, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 67, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 68, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 69, 
69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 70, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 71, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 72, 72.1, 72.2, 
72.3, 72.4, 73, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 74, 74.1, 74.2, 74.3 жəне 74.4-жолдар k4-4, k4-5, 
k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есептің 
деректеріне сəйкес толтырылады.

32. 77-жол Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13606 
болып тіркелген «Банктің жəне банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлау-
ына əсер ететін факторларды белгілеу, сондай-ақ Ертерек ден қою шараларын қолдану 
қағидаларын жəне банк пен банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлауына 
əсер ететін факторларды анықтау əдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 69 қаулысымен бекітілген 
Ертерек ден қою шараларын қолдану қағидаларының жəне банктің қаржылық жай-
күйінің нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау əдістемесінің 7-тармағына 
сəйкес толтырылады.

33. 78, 79, 80, 81, 82 жəне 83-жолдар банктерді Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің 
талдамасы туралы есеп деректеріне сəйкес толтырылады.

34. 85-жол ішкі активтердің, ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық ша-
масын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы 
есептің деректеріне сəйкес толтырылады.

35. 35, 36 жəне 84-жолдарды исламдық банктер ғана толтырады.
36. 20, 21, 22, 44,46, 48, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 65, 68, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 71, 71.1, 

71.2, 71.3, 71.4, 74, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 79, 81, 83, 85-жолдарда үтірден кейін үш 
таңбалы мəндер көрсетіледі.

37. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы №237 қаулысына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы №75 қаулысына 3-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

 
Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы

туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
 

—————————————————————
(банктің атауы)

 Индекс: 2-BVU_RA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегі банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан 
 (мың теңгемен)

№ Баптардың атауы

Со
ма

сы

Тəуекел 
дəрежесі 
пайызбен

Есепке 
сома-
сы

1 2 3 4 5
I топ

1 Қолма-қол теңге  0  
2 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 

тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің қолма-қол шетел валютасы 

 0  

3 Тазартылған бағалы металдар  0  
4 Қазақстан Республикасының Үкіметіне берілген 

қарыздар 
 0  

5 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне 
берілген қарыздар

 0  

6 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 
берілген қарыздар

 0  

7 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттік-
тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

 0  

8 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берілген қарыздар

 0  

9 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамына берілген қарыздар 

 0  

10 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі са-
лымдар жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне өзге де талаптар

 0  

11 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттік-
тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық банктеріндегі салымдар

 0  

12 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тік тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

 0  

13 Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық 
берешегі 

 0  

14 Қазақстан Республикасының жергілікті билік 
органдарының салықтар мен бюджетке төленетін 
басқа төлемдер бойынша дебиторлық берешегі 

 0  

15 Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 

 0  

16 Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті 
атқарушы органдары шығарған Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары

0

17 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры», 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, 
«Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік 
қоғамдары шығарған бағалы қағаздар

 0  

18 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агент тік-
тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған 
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар

 0  

19 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

 0  

20 Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша 
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ» төмен емес 
ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар банктерге талаптар

 0  

21 І тəуекел тобына енгізілген активтер бойынша есеп-
телген сыйақы

 0  

II топ
22 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен тəуелсіз 

рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар жəне 
тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің қолма-қол 
шетел валютасы

 20  

23 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне 
берілген қарыздар

 20  

24 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

 20  

25 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берілген қарыздар

 20  

26 Қазақстан Республикасының жергілікті билік орган-
дарына берілген қарыздар

 20  

27 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттік-
тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің жергілікті билік органдарына берілген 
қарыздар

 20  

28 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар

 20  

29 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық банктеріндегі са-
лымдар

 20  

30 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы 
салымдар 

 20  

31 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар ұйымдардағы салымдар 

 20  

32 І тəуекел тобына жатқызылған дебиторлық 
берешекті қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
жергілікті билік органдарының дебиторлық берешегі

 20  

33 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

 20  

34 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған 
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар

 20  

35 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

 20  

36 Қазақстан Республикасының жергілікті билік орган-
дары шығарған бағалы қағаздар

 20  

37 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары 
шығарған бағалы қағаздар

 20  

38 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

 20  

39 Банк баланста ұстап тұрған жəне Standard & Рооr’s 
агенттігінің «ААА»-дан «АА-» дейін кредит рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzААА»-
дан «kzАА-» дейінгі рейтингілік бағасы немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар секьюритилендіру позициялары

 20  

40 ІІ тəуекел тобына енгізілген активтер бойынша 
есептелген сыйақы

 20  

III топ
41 Тазартылмаған бағалы металдар  50  
42 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке 

дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне 
берілген қарыздар

 50  

43 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген 
қарыздар

 50  

44 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берілген қарыздар

 50  

45 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдарына 
берілген қарыздар

 50  

46 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар ұйымдарға берілген қарыздар

 50  

47 Мына талапқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй 
қарыздары (осы нысанның 72, 74, 75 жəне 76-жол-
дарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген 
қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық 
тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы 
кепіл құнының 50 (елу) пайызынан қоса алғанда 
аспайды

 35  

48 Мына талапқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй 
қарыздары (осы кестенің 72, 74, 75 жəне 76-жол-
дарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген 
қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық 
тұрғын үй қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы 
кепіл құнының 51 (елу бірден) 85 (сексен бес) пай-
ызды қоса алғандағы шекте болады

 50  

49 Басқа ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы 
кестенің 72, 74, 75 жəне 76-жолдарында көрсетілген 
жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)

 100  

50 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген 
сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен 
астам мерзімі өткен берешегі бар, Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, 
қаржылық есептіліктің халықаралық стандартта-
рына сəйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 35 
(отыз бес) пайыздан аз провизиялар (резервтер) 
қалыптастырылған қарыздар (ипотекалық тұрғын 
үй қарыздарын жəне осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 
76 жəне 102-жолдарында көрсетілген қарыздарды 
қоспағанда)

 100  

51 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген 
сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен 
астам мерзімі өткен берешегі бар, Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, 
қаржылық есептіліктің халықаралық стандартта-
рына сəйкес қарыздардың өтелмеген бөлігінен 35 
(отыз бес) пайыздан көп жəне 50 (елу) пайыздан 
аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған 
қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын жəне 
осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 жəне 102-жолда-
рында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

 75  

52 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бой-
ынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі 
өткен берешегі бар, Қазақстан Респуб лика сы ның 
резиденттеріне берілген, қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттарына сəйкес қарыздардың 
өтелмеген бөлігінен 50 (елу) пайыздан көп прови-
зиялар (резервтер) қалыптас тырылған қарыздар 
(ипотекалық тұрғын үй қарыз дарын жəне осы 
кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 жəне 102-жолдарында 
көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

 50  

53 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Кəсіпкерлік кодексіне сəйкес 
шағын немесе орта кəсіпкерлікке жатқызылған 
субъектілерге берілген, мынадай критерийлерге 
сəйкес келетін қарыздар: 1) қарыз сомасы меншікті 
капиталдан 0,02 (нөл бүтін жүзден екі) пайыздан 
аспайды; 2) қарыз валютасы – теңге

 75  

54 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар

 50  

55 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы 
салымдар

 50  

56 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар ұйымдардағы салымдар

 50  

57 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар ұйымдардың дебиторлық берешегі

 50  

58 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтері шығарған 
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар

 50  

59 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған 
бағалы қағаздар

 50  

60 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергілікті билік органдары 
шығарған бағалы қағаздар 

 50  

61 Standard & Poor’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

 50  

62 Банк баланста ұстап тұрған жəне Standard & 
Рооr’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кредиттік 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе 
Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойын-
ша «kzА+»-тен «kzА-»-ке дейінгі рейтингілік бағасы 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

 50  

63 Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша 
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «ВВ-
»-ке дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан 
Респуб ликасының резиденттері-банктерге немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «ВВ-»-ке 
дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі неме-
се басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банкке 
талаптар

 50  

64 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына 
талаптар

 50  

65 ІІІ тəуекел тобына енгізілген активтер бойынша 
есептелген сыйақы

 50  

IV топ
66 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке 

дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар елдердің жəне тиісті рейтингілік бағасы 
жоқ елдердің орталық үкіметтеріне берілген 
қарыздар

 100  

67 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар елдердің жəне тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар 

 100  

68 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына жəне 
тиісті рейтингілік бағасы жоқ халықаралық қаржы 
ұйымдарына берілген қарыздар

 100  

69 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингілік 
бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдарына 
берілген қарыздар

 100  

70 Standard & Poor’s агенттігінің «А-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
резидент-ұйымдарға, тиісті рейтингілік бағасы 
жоқ резидент-ұйымдарға жəне Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
бейрезидент-ұйымдарға берілген қарыздар

 100  

71 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген жəне 
Standard & Poor’s агенттігінің «А-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
резидент-ұйымдарға, тиісті рейтингілік бағасы 
жоқ резидент-ұйымдарға жəне Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
жəне тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) 
валюталық тəуекелдері қарыз алушының тара-
пынан тиісті хеджирлеу құралдарымен өтелмеген 
бейрезидент-ұйымдарға шетел валютасымен 1 
жылдан астам мерзімге берілген қарыздар

 200  

72 ІІІ тəуекел тобына жататындардан басқа, жеке 
тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін берілген 
қарыздар, оның ішінде тұтынушылық кредиттер 

 100  

73 ІІІ тəуекел тобына жататындарды жəне тиісті 
валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық 
тəуекелдері қарыз алушының тарапынан тиісті хед-
жирлеу құралдарымен өтелмегендерін қоспағанда, 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген жəне 
жеке тұлғаларға шетел валютасымен 1 жылдан 
астам мерзімге берілген қарыздар, оның ішінде 
тұтынушылық кредиттер

 200  

74 Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
берілген, қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның 
ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №15886 болып тіркелген 
«Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге 
де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi 
маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір 
күнге шектi банк капиталының мөлшерiн жəне Ашық 
валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен 
олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 қаулысына 
1-қосымшаға сəйкес белгіленген Пруденциалдық 
қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен 
есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiне (бұдан əрі – № 170 норма-
тивтер) 5-қосымшаның 74-жолына сəйкес мынадай 
критерийлердің біріне сəйкес келетін тұтынушылық 
кредиттер

 150  

75 Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
берілген, қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның 
ішінде №170 нормативтерге 5-қосымшаның 75-жо-
лына сəйкес критерийлердің біріне сəйкес келетін 
тұтынушылық кредиттер

 150  

76 Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
берілген өзге қарыздар, оның ішінде тұтынушылық 
кредиттер (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын жəне 
осы кестенің 74 жəне 75-жолдарында көрсетілген 
жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)

 100  

77 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-
ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар жəне тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
елдердің орталық банктеріндегі салымдар

 100  

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

 100  

79 Standard & Poor’s агенттігінің «А-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар рези-
дент ұйымдардағы, тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
резидент ұйымдардағы жəне Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейре-
зидент ұйымдардағы салымдар

 100  

80 Standard & Poor’s агенттігінің «А-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар рези-
дент ұйымдардың, тиісті рейтингілік бағасы жоқ 
резидент ұйымдардың жəне Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейре-
зидент ұйымдардың дебиторлық берешегі 

 100  

81 Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі  100  
82 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке 

дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингілік 
бағасы жоқ елдердің орталық үкіметтері шығарған 
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар

 100  

83 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жəне тиісті рейтингілік 
бағасы жоқ елдердің жергілікті билік органдары 
шығарған бағалы қағаздар 

 100  

84 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тен «В-»-ке 
дейінгі борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары жəне 
тиісті рейтингілік бағасы жоқ халықаралық қаржы 
ұйымдары шығарған бағалы қағаздар

 100  

85 Standard & Poor’s агенттігінің «А-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар рези-
дент ұйымдар, тиісті рейтингілік бағасы жоқ рези-
дент ұйымдар жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент ұйымдар 
шығарған бағалы қағаздар

 100  

86 Банк баланста ұстап тұрған жəне Standard & Рооr’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредиттік 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар неме-
се Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzВВВ+»-тен «kzВВВ-» дейінгі рейтингілік 
бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгей-
дегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

 100  

87 «Стрестік активтер қоры» акционерлік қоғамының 
арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы 
қағаздар

 100  

88 Ашылған корреспонденттiк шоттар бойын-
ша Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен 
борыш тық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар Қазақстан Республикасының резидент-
тері-банктерге немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВ+» төмен борыштық рейтингі немесе басқа 
рей тингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас дең-
гейдегі рейтингі бар бейрезидент-банкке талаптар

 100  

89 IV тəуекел тобына енгізілген активтер бойынша 
есептелген сыйақы 

 100  

90 Төлемдер бойынша есептер  100  
91 Негізгі құрал-жабдықтар  100  
92 Материалдық қорлар  100  
93 Сыйақының жəне шығыстар сомасының алдын 

ала төлемі 
 100  

V топ
94 Заңды тұлғалардың банктің инвестициясынан бас-

қа акциялар бөлігіндегі (жарғы капиталындағы 
қа тысу үлесі) жəне реттелген борышқа салған 
салым дардағы əділ құн бойынша ескерілген инвес-
тициялар

 100  

95 Əрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасау 
кезінде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын 
заңды тұлғаның шығарылған акцияларының 
(жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 
(он) пайызынан аз болатын банктің барлық 
инвестицияларының негізгі капиталдың 10 (он) 
пайызынан аспайтын сомасы

100  

96 Əрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасау 
кезінде қаржылық есептілігі шоғырландырылмайтын 
заңды тұлғаның шығарылған акцияларының 
(жарғылық капиталда қатысу үлестерінің) 10 (он) 
жəне одан көп пайызы болатын банктің барлық 
инвестицияларының негізгі капиталдың 15 (он бес) 
пайызынан аспайтын сомасы

250  

97 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар

150  

98 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

150  

99 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халық-
аралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар

150  

100 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің жергілікті билік органдарына берілген 
қарыздар

150  

101 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен бо-
рыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тік тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар бейрезидент-ұйымдарға жəне тиісті рейтингілік 
бағасы жоқ бейрезидент-ұйымдарға берілген 
қарыздар

150  

102 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген жəне 
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар бейрезидент-ұйымдарға жəне тиісті 
рейтингілік бағасы жоқ жəне тиісті валюталық 
түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері 
қарыз алушының тарапынан тиісті хеджирлеу 
құралдарымен өтелмеген бейрезидент-ұйымдарға 
шетел валютасымен 1 (бір) жылдан астам мерзімге 
берілген қарыздар

200  

103 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің* аума-
ғында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың 
азаматтары* болып табылатын Қазақстан Респуб-
ли касының бейрезиденттеріне берілген қарыздар:

150  

104 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық банктеріндегі салымдар

150  
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105 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

150  

106 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыш-
тық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейре-
зидент ұйымдардағы жəне тиісті рейтингілік бағасы 
жоқ бейрезидент ұйымдардағы салымдар

150  

107 Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген* 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-
ұйымдардағы салымдар

150  

108 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыш-
тық рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттік-
тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
бейрезидент ұйымдардың жəне тиісті рейтингілік 
бағасы жоқ бейрезидент ұйымдардың дебиторлық 
берешегі

150  

109 Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген* 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-
ұйымдардың дебиторлық берешегі

150  

110 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық үкіметтері шығарған бағалы 
қағаздар

150  

111 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен тəуелсіз 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдер-
дің жергілікті билік органдары шығарған бағалы 
қағаздар

150  

112 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
халық ара лық қаржы ұйымдары шығарған бағалы 
қағаздар

150  

113 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар бейрезидент ұйымдар жəне тиісті 
рейтингілік бағасы жоқ бейрезидент ұйымдар 
шығарған бағалы қағаздар

150  

114 Шет мемлекеттердің аумағында тіркелген* 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-
ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150  

115 Банк баланста ұстап тұрған жəне Standard & Рооr’s 
агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін кредиттік 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе 
Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойын-
ша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» дейінгі рейтингілік бағасы 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

350  

116 V тəуекел тобына енгізілген активтер бойынша 
есептелген сыйақы

150  

117 Тəуекелді активтер жиынтығы:    

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Ескерту:
* Шет мемлекеттер тізбесі:
1) Андорра Княздігі;
2) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті;
3) Багам аралдарының Достастығы;
4) Барбадос мемлекеті;
5) Бахрейн мемлекеті;
6) Белиз мемлекеті;
7) Бруней Даруссалам мемлекеті;
8) Вануату Республикасы;
9) Гватемала Республикасы;
10) Гренада мемлекеті;
11) Джибути Республикасы;
12) Доминикан Республикасы;
13) Индонезия Республикасы;
14) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
15) Кипр Республикасы;
16) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне Сянган (Гонконг) арнайы 

əкiмшiлiк аудандарының аумақтары бөлiгiнде ғана);
17) Ислам Федеральдық Комор аралдары Республикасы;
18) Коста-Рика Республикасы;
19) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде ғана);
20) Либерия Республикасы;
21) Лихтенштейн Княздігі;
22) Маврикий Республикасы;
23) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
24) Мальдив Республикасы;
25) Мальта Республикасы;
26) Маршалл аралдары Республикасы;
27) Монако Княздігі;
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 (Кука жəне Ниуэ аралдарының аумағы бөлігінде ғана);
33) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы бөлiгiнде ғана);
34) Палау Республикасы;
35) Панама Республикасы;
36) Самоа Тəуелсiз Мемлекетi;
37) Сейшель аралдары Республикасы;
38) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекеті;
39) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
40) Сент-Люсия мемлекеті;
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 корольдігі;
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы.

Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің 
талдамасы туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы 

туралы есеп
 1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 5. 3-бағанда кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге жататын актив-

тер сомасы көрсетіледі.
6. 4-бағанда активтердің əрбір тобы үшін пайыздармен тəуекел дəрежесі көрсетіледі.
7. 5-бағанда 3-бағанда көрсетілген, пайыздармен тəуекел дəрежесіне көбейтілген 

активтер сомасы көрсетіледі (4-баған).
8. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмайды жəне 

ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 4-қосымша

 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне ықтимал 

міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
________________________________________________

(банктің атауы)
Индекс: 2-BVU_RUIVO
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегі банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан (мың теңгемен)

№ Баптардың атауы
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1.1 Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамының, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» жəне 
одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне орталық 
банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
банк иелігіне берілген ақшамен немесе тазартылған 
қымбат металдармен; Қазақстан Республикасы Үкіметінің, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-
Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» төмен 
емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне орталық 
банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін 
тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері жəне 
кепілдемелері 

 0 0  

1.2 Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» жəне одан 
жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен 
немесе тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» төмен емес тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін 
тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері 
жəне кепілдемелері
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1.3 Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» жəне одан 
жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен 
немесе тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» төмен емес тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін 
тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері 
жəне кепілдемелері
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1.4 Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» жəне одан 
жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен 
немесе тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» төмен емес тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін 
тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері 
жəне кепілдемелері
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1.5 Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» жəне одан 
жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); банк иелігіне берілген ақшамен 
немесе тазартылған қымбат металдармен; Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» төмен емес тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін 
тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері 
жəне кепілдемелері
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1.6 Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, «Бəйтерек» 
ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы 
шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi 
немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтері жəне орталық банктері шығарған 
бағалы қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізілетін 
қарсы əріптестермен жасалған басқа да өтімділігі 
жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша 
шартты (ықтимал) міндеттемелер 

 0 0  

1.7 Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы шығарған 
бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi 
немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтері жəне орталық банктері шығарған 
бағалы қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін 
қарсы əріптестермен жасалған басқа да өтімділігі 
жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша 
шартты (ықтимал) міндеттемелер
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1.8 Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, «Бəйтерек» 
ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы 
шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi 
немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтері жəне орталық банктері шығарған 
бағалы қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін 
қарсы əріптестермен жасалған басқа да өтімділігі 
жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша 
шартты (ықтимал) міндеттемелер
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1.9 Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, «Бəйтерек» 
ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы 
шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi 
немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтері жəне орталық банктері шығарған 
бағалы қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін 
қарсы əріптестермен жасалған басқа да өтімділігі 
жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша 
шартты (ықтимал) міндеттемелер 
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1.10 Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, «Бəйтерек» 
ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы 
шығарған бағалы қағаздарды немесе Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi 
немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтері жəне орталық банктері шығарған 
бағалы қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін 
қарсы əріптестермен жасалған басқа да өтімділігі 
жоғары бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойынша 
шартты (ықтимал) міндеттемелер
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1.11 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойын-
ша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамының, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа 
рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамының, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се тазартылған қымбат металдармен міндеттемелері 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бо-
йынша мөлшерленген активтердің І тобына енгізі-
летін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері
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1.12 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойын-
ша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамының, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа 
рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамының, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се тазартылған қымбат металдармен міндеттемелері 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобына 
енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері
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1.13 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойын-
ша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамының, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа 
рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамының, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се тазартылған қымбат металдармен міндеттемелері 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері
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1.14 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойын-
ша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамының, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа 
рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамының, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се тазартылған қымбат металдармен міндеттемелері 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобына 
енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері 
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1.15 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мыналар бойын-
ша: Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамының, Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе басқа 
рейтингілiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоғамының, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамының, Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се тазартылған қымбат металдармен міндеттемелері 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің V тобына 
енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері

 0 150  

1.16 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің талабы бойынша кез келген сəтте күші 
жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен са-
лымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 0 0  

1.17 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің талабы бойынша кез келген сəтте күші 
жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен са-
лымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 0 20  

1.18 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен 
жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сəтте 
күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен 
салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шарт-
ты) міндеттемелер

 0 50  

1.19 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен 
жасалған, банктің талабы бойынша кез келген сəтте 
күші жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен 
салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шарт-
ты) міндеттемелер 

 0 100  

1.20 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің талабы бойынша кез келген сəтте күші 
жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыздар мен са-
лымдарды орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер 

 0 150  

1.21 Банктің сыртқы қарыздарын тартқан жəне борыштық 
міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
І тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының 
пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен 
кепілдемелері

 0 0  

1.22 Банктің сыртқы қарыздарын тартқан жəне борыштық 
міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
ІІ тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының 
пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен 
кепілдемелері

 0 20  

1.23 Банктің сыртқы қарыздарын тартқан жəне борыштық 
міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
ІІІ тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының 
пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен 
кепілдемелері

 0 50  

1.24 Банктің сыртқы қарыздарын тартқан жəне борыштық 
міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
ІV тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының 
пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен 
кепілдемелері 

 0 100  

1.25 Банктің сыртқы қарыздарын тартқан жəне борыштық 
міндеттемелерін орналастырған кезде кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
V тобына енгізілетін банктің еншілес компанияларының 
пайдасына берілген банктің кепілдіктері мен 
кепілдемелері 

 0 150  

1.26 Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің I тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
кепілдіктер

 0 0  

1.27 Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІI тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
кепілдіктер

 0 20  

1.28 Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің IІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
кепілдіктер

 0 50  

1.29 Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
кепілдіктер

 0 100  

1.30 Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
кепілдіктер

 0 150  

1.31 Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған өтімділік 
құралдары

 0 -  

II-топ
2.1 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 

активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар 
мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал 
(шартты) міндеттемелер

 20 0  

2.2 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар 
мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал 
(шартты) міндеттемелер

 20 20  

2.3 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен 
жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз 
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша 
ықтимал (шартты) міндеттемелер

 20 50  

2.4 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен 
жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз 
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша 
ықтимал (шартты) міндеттемелер 

 20 100  

2.5 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар 
мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал 
(шартты) міндеттемелер

 20 150  

2.6 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» дейін 
тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiк-
тердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне орталық 
банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» 
дейін тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы қағаздарымен 
міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген 
банк кепілдіктері жəне кепілдемелері

 20 0  

2.7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» дейін 
тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiк-
тердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне орталық 
банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» 
дейін тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы қағаздарымен 
міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген 
банк кепілдіктері жəне кепілдемелері

 20 20  

2.8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» дейін 
тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiк-
тердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне орталық 
банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» 
дейін тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы қағаздарымен 
міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген 
банк кепілдіктері жəне кепілдемелері

 20 50  

2.9 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» дейін 
тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк агент тiк-
тердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне орталық 
банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» дейін 
тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiк-
тердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне орталық 
банктерінің бағалы қағаздарымен міндеттемелері толық 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІV тобына енгізілетін 
тұлғалардың пайдасына берілген банк кепілдіктері 
жəне кепілдемелері

 20 100  

2.10 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» дейін 
тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк агенттiк-
тердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне орталық 
банктерінің қарсы кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» тен «АА-» 
дейін тəуелсіз рейтингi немесе басқа рейтингілiк 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы қағаздарымен 
міндеттемелері толық қамтамасыз етілген, кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің 
V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасына берілген 
банк кепілдіктері жəне кепілдемелері

 20 150  

2.11 Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s 
агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін 
жəне одан жоғары деңгейінде тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» 
жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы 
қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің І тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері

 20 0  

2.12 Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s 
агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін 
жəне одан жоғары деңгейінде тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» 
жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы 
қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІ тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері

 20 20  

2.13 Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s 
агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін 
жəне одан жоғары деңгейінде тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» 
жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы 
қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері

 20 50  

2.14 Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s 
агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін 
жəне одан жоғары деңгейінде тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» 
жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы 
қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің ІV тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері I группу активов, взвешенных по степе-
ни кредитного риска

 20 100  

2.15 Міндеттемелері мыналар бойынша: Standard & Poor`s 
агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-» -тен «АА-» -ке дейін 
жəне одан жоғары деңгейінде тəуелсіз рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің «АА-» 
жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің бағалы 
қағаздарымен қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген активтердің V тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері 

 20 150  

2.16 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап 
тұрған жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген активтердің II тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ААА»-тен «АА-»-ке дейін кредит рейтингі неме-
се басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzААА»-тен 
«kzАА-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру 
позициялары

 20 20  

2.17 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап 
тұрған жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген активтердің IIІ тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ААА»-тен «АА-»-ке дейін кредит рейтингі неме-
се басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzААА»-тен 
«kzАА-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру 
позициялары

 20 50  

2.18 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап 
тұрған жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ААА»-тен «АА-»-ке дейін кредит рейтингі неме-
се басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzААА»-тен 
«kzАА-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру 
позициялары 

 20 100  

2.19 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап 
тұрған жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің IV тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ААА»-тен «АА-»-ке дейін кредит рейтингі неме-
се басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzААА»-тен 
«kzАА-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру 
позициялары 

 20 150  

2.20 Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған бір жылға 
дейін қоса алғанда бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік 
құралдары

 20 -  

III-топ
3.1 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 

активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар 
мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал 
(шартты) міндеттемелер

 50 0  

3.2 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қарыздар 
мен салымдарды орналастыруы бойынша ықтимал 
(шартты) міндеттемелер

 50 20  

3.3 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен 
жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз 
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша 
ықтимал (шартты) міндеттемелер

 50 50  

3.4 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің IV тобына енгізілетін тұлғалармен 
жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз 
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша 
ықтимал (шартты) міндеттемелер 

 50 100  

3.5 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен 
жасалған, банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз 
қарыздар мен салымдарды орналастыруы бойынша 
ықтимал (шартты) міндеттемелер

 50 150  

3.6 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банк кепілдіктері жəне кепілдемелері

 50 0  
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(Жалғасы. Басы 14-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 

3.7 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банк кепілдіктері жəне кепілдемелері

 50 20  

3.8 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына берілген банк кепілдіктері жəне кепілдемелері 

 50 50  

3.9 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына берілген банк кепілдіктері жəне кепілдемелері 

 50 100  

3.10 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толығымен қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банк кепілдіктері жəне кепілдемелері

 50 150  

3.11 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-» -тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-» -ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на ұсынылған банк аккредитивтері

 50 0  

3.12 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-» -тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-» -ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на ұсынылған банк аккредитивтері

 50 20  

3.13 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-» -тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-» -ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына ұсынылған банк аккредитивтері

 50 50  

3.14 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-» -тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған

 50 100  

ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-» -ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына ұсынылған банк аккредитивтері

3.15 Міндеттемелері мыналармен: Standard & Poor`s 
агенттігінің «ВВВ-» -тен «А-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & 
Poor`s агенттігінің «А»-тен «АА-» -ке дейін борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен) жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының сақтандыру полистерімен; 
Standard & Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-ке 
дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтерінің жəне 
орталық банктерінің бағалы қағаздарымен; Standard & 
Poor`s агенттігінің «А-»-тен «АА-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на ұсынылған банк аккредитивтері

 50 150  

3.16 «Қазақстан ипотекалық компаниясы» акционерлік 
қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша 
талап ету құқықтарын кері сатып алу бойынша ықтимал 
(шартты) міндеттемелер

 50 100  

3.17 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған 
жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөл-
шерлен ген активтердің II тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-
ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzА+»-тен «kzА-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары

 50 20  

3.18 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған 
жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөл-
шерленген активтердің IIІ тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-
ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzА+»-тен «kzА-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары

 50 50  

3.19 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған 
жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөл-
шерленген активтердің IV тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-
ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzА+»-тен «kzА-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары 

 50 100  

3.20 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған 
жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөл-
шерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің «А+»-тен «А-»-
ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzА+»-тен «kzА-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары 

 50 150  

3.21 Банк арнайы қаржы компаниясына ұсынған бір жылдан 
астам бастапқы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары

 50 -  

IV-топ
4.1 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 

активтердің І тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
қаржы құралдарын банкке сату туралы жəне банктің 
кері сатып алу міндеттемесі бар келісім

 100 0  

4.2 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
қаржы құралдарын банкке сату туралы жəне банктің 
кері сатып алу міндеттемесі бар келісім

 100 20  

4.3 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
қаржы құралдарын банкке сату туралы жəне банктің 
кері сатып алу міндеттемесі бар келісім

 100 50  

4.4 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалармен 
жасалған қаржы құралдарын банкке сату туралы жəне 
банктің кері сатып алу міндеттемесі бар келісім 

 100 100  

4.5 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалармен жасалған 
қаржы құралдарын банкке сату туралы жəне банктің 
кері сатып алу міндеттемесі бар келісім 

 100 150  

4.6 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)

 100 0  

4.7 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)

 100 20  

4.8 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері)

 100 50  

4.9 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) 

 100 100  

4.10 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банктің өзге кепілдіктері (кепілдемелері) 

 100 150  

4.11 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на ұсынылған банктің өзге аккредитивтері

 100 0  

4.12 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на ұсынылған банктің өзге аккредитивтері

 100 20  

4.13 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері

 100 50  

4.14 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына ұсынылған банктің өзге аккредитивтері 

 100 100  

4.15 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на ұсынылған банктің өзге аккредитивтері 

 100 150  

4.16 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап 
тұр ған жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөл  шерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін 
тұлға ларға қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит рейтингі немесе 
басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s агент-
тігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzВВВ+»-тен «kzВВВ-» 
-ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру по-
зициялары

 100 20  

4.17 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап 
тұрған жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzВВВ+»-тен 
«kzВВВ-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру 
позициялары

 100 50  

4.18 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап 
тұрған жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөл шерленген активтердің ІV тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzВВВ+»-тен 
«kzВВВ-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру 
позициялары

 100 100  

4.19 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап 
тұрған жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген активтердің V тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит рейтингі не-
месе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzВВВ+»-тен 
«kzВВВ-» -ке дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойынша 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру 
позициялары

 100 150  

4.20 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына енгізілетін тұлғалардың 
алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) 
міндеттемелері

 100 0  

4.21 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғалардың 
алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) 
міндеттемелері

 100 20  

4.22 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың 
алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) 
міндеттемелері

 100 50  

4.23 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғалардың 
алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) 
міндеттемелері 

 100 100  

4.24 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін тұлғалардың 
алдындағы банктің өзге шартты (ықтимал) 
міндеттемелері 

 100 150  

4.25 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған 
жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөл-
шерленген активтердің ІІ тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-
»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» -ке дейінгі рейтингілік 
бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

 350 20  

4.26 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған 
жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөл-
шерленген активтердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-
»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» -ке дейінгі рейтингілік 
бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

 350 50  

4.27 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған 
жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөл-
шерленген активтердің ІV тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-
»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» -ке дейінгі рейтингілік 
бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

 350 100  

4.28 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстап тұрған 
жəне кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөл-
шерленген активтердің V тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-
»-ке дейін кредит рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
немесе Standard & Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» -ке дейінгі рейтингілік 
бағасы немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

 350 150  

5 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
шартты міндеттемелер жиынтығы:

X X

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне ықтимал 
міндеттемелердің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне ықтимал 

міндеттемелердің талдамасы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленген шартты жəне ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15886 

болып тіркелген «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір 
күнге шектi банк капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есеп-
теу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына сəйкес 
толтырылады.

6. 3-бағанда кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленуге тиіс шартты жəне 
ықтимал міндеттемелер бойынша сома көрсетіледі.

7. 6-бағанда 3-бағанда көрсетілген, пайызбен конверсия коэффициентінің мəніне 
көбейтілген шартты жəне ықтимал міндеттемелер бойынша сома (4-баған) жəне пай-
ызбен кредиттік тəуекел коэффициентінің мəні (5-баған) көрсетіледі.

8. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 6-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде)
талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»_____________
_______________________________________________

(банктің атауы)

Индекс: 1-BVU_RSPR
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегі банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.
 

 Нысан 
(мың теңгемен)

№ Атауы

Со
ма

сы Пайыздармен 
айрықша 
тəуекел 

коэффициенті Ес
еп
ке

 
со
ма

сы

1 2 3 4 5
1 Тəуелсіз рейтингі Standard&Poor’s агенттігінің «АА-» 

төмен емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен 
емес шет мемлекеттердің орталық үкіметтері жəне 
орталық банктері шығарған, мемлекеттік мəртебесі 
бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы 
мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық 
тəуекелді бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық 
позициялар сомасы

 0  

2 Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет ор-
гандары шығарған Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес 
рейтингі Standard&Poor’s агенттігінің «ВВВ-» төмен 
емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған деңгейдегі ұқсас рейтингінен төмен 
емес шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
жəне орталық банктері шығарған, мемлекеттік 
мəртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық 
қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, 
Қазақстан Республикасының сауда-саттықты 
ұйымдастырушылардың ресми тізіміне жəне 
халықаралық қор биржалары таныған сауда-
саттықты ұйымдастырушылар тізіміне енгізілген, 
6 айдан кем емес өтеу мерзімі бар, сыйақы 
мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық 
тəуекелді бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық 
позициялар сомасы

 0,25  

3 Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет ор-
гандары шығарған Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес 
рейтингі Standard&Poor’s агенттігінің «ВВВ-» төмен 
емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен 
емес шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
жəне орталық банктері шығарған, мемлекеттік 
мəртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық 
қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, 
Қазақстан Республикасының сауда-саттықты 
ұйымдастырушыларының жəне халықаралық 
қор биржалары таныған сауда-саттықты 
ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген 
бағалы қағаздар түріндегі, 6 айдан 24 айға дейінгі 
өтеу мерзімі бар, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне 
байланысты нарықтық тəуекелді бірыңғай қаржы 
құралдары бойынша ашық позициялар сомасы

 1  

4 Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет ор-
гандары шығарған Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары, дербес 
рейтингі Standard&Poor’s агенттігінің «ВВВ-» төмен 
емес немесе басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен 
емес шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
жəне орталық банктері шығарған, мемлекеттік 
мəртебесі бар бағалы қағаздар, халықаралық 
қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, 
Қазақстан Республикасының сауда-саттықты 
ұйымдастырушыларының жəне халықаралық 
қор биржалары таныған сауда-саттықты 
ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген 
бағалы қағаздар түріндегі, 24 айдан асатын өтеу 
мерзімі бар, сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне 
байланысты нарықтық тəуекелді бірыңғай қаржы 
құралдары бойынша ашық позициялар сомасы

 1,6  

5 Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты 
нарықтық тəуекелді бірыңғай қаржы құралдары бой-
ынша ашық позициялар сомасы

 8  

Айрықша тəуекел жиынтығы 0 X 0

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
______________________________________________________________ ______
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_______________________________________________________________ _______
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы _________________________________________________ _______
  тегі, аты, əкесінің аты 
 (егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Телефоны:_________________________

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде)
талдамасы туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) талдамасы 

туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің 
(валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15886 

болып тіркелген «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір 
күнге шектi банк капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есеп-
теу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (бұдан 
əрі - №170 қаулы) қаулысына сəйкес толтырылады.

6. 3-бағанда бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы 
көрсетіледі.

7. 5-бағанда пайыздармен айрықша тəуекел коэффициенті ескеріле отырып, 
бірыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы көрсетіледі.

8. 2, 3 жəне 4-жолдарда № 170 қаулының 1-қосымшасына сəйкес белгіленген 
Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен 
лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының 
мөлшерiнің 8-қосымшасында көрсетілген халықаралық қор биржалары пайдаланылады.

9. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 10-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде)
ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»_____________

______________________________________________
(банктің атауы)

Индекс: 1-BVU_R_MRZ_R
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегі банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан
(мың теңгемен)

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты емес 
өзара байланысты қарыз алушылар тобының банк алдындағы міндеттемелердің кез 

келген түрі бойынша жиынтық берешегінің талдамасы туралы есеп
№ Қарыз 

алушының 
атауы

БСН/
ЖСН

Өзара байла-
нысты қарыз 
алушылардың 

белгісі

Талаптар со-
масы

Қамтамасыз 
ету

Тəуекел 
мөлшері, 
мың теңгебаланс-

тық 
шот

мың 
теңге

қамтама-
сыз ету 
түрі

мың 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1         
2         
...         
 Жиынтығы X X X X X X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Бір қарыз алушының немесе банкпен айрықша қатынастармен байланысты 
өзара байланысты қарыз алушылар тобының банк алдындағы міндеттемелердің кез 

келген түрі бойынша жиынтық берешегінің талдамасы туралы есеп
№ Қарыз 

алушы-
ның атауы

БСН/
ЖСН

Банкпен 
айрықша 
қатынас-
тармен 
байла-
нысты 
белгісі

Өзара 
байланы-
сты қарыз 
алушы-
лардың 
белгісі

Талаптар со-
масы

Қамтамасыз 
ету

Тə
уе
ке
л 
мө

л-
ш
ер
і, 
мы

ң 
те
ңг
е

баланс-
тық шот

мың 
теңге

қамта-
масыз 
ету 
түрі

мың 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1          
2          
...          
 Жиынтығы X X X X X X X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Банкпен айрықша қатынастармен байланысты барлық қарыз алушылар бойынша 
тəуекелдер сомасының талдамасы туралы есеп

№ Қарыз 
алушының 
атауы

БCН/
ЖCН

Банкпен 
айрықша 
қатынас-
тармен 

байланысты 
белгісі

Талаптар сомасы Қамтамасыз ету Тəуекел 
мөлшері, 
мың 
теңге

баланс-
тық шот

мың 
теңге

қамта-
масыз 
ету 
түрі

мың 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1         
2         
...         
 Жиынтығы X X X X X X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша бланктік қарыздың, қарыз 
алушы алдындағы не банктiң ағымдағы жəне содан кейiнгi екi ай iшiнде қарыз 
алушыға талаптары туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алу-
шы үшін қамтамасыз етiлмеген шартты мiндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының тəуелсiз рейтингiнiң бiр тармағынан төмен болмайтын Standard 
& Poor’s агенттiгiнiң рейтингi немесе осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне талаптарды жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«А» рейтингiнен төмен емес рейтингi немесе одан басқа рейтингілік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар бейрезиденттерді қоспағанда, Standard 
& Poor’s агенттігінің «А» рейтингінен төмен емес немесе бір қарыз алушыға немесе 
өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты басқа рейтингілік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезиденттерді қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының оффшор аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табыла-
тын бейрезиденттері мiндеттемелерiнің ең жоғарғы сомасының талдамасы туралы есеп
№ Қарыз 

алушының 
атауы

БСН/
ЖСН

Өзара байла-
нысты қарыз 
алушылардың 

белгісі

Тəуекел мөлшері, мың теңге
баланстық шот мың теңге

1 2 3 4 5 6
2      
...      
 Жиынтығы X X X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 пайызынан асатын 
банктің бір қарыз алушыға келетін тəуекелдерінің жиынтық сомасының талдамасы 

туралы есеп

№ Қарыз 
алушының 
атауы

БСН/
ЖСН

Өзара байла-
нысты қарыз 
алушылардың 

белгісі

Талаптар 
сомасы

Қамтамасыз 
ету

Тəуекел 
мөлшері, 
мың 
теңге

баланс-
тық шот

мың 
теңге

қамтама-
сыз ету

мың 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2         
...         
 Жиынтығы X X X X X X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
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Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

«Стресті активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына 
берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасының талдамасы 

туралы есеп
№ «Стресті активтер қоры» 

акционерлік қоғамының ар-
найы қаржы компаниясына 

берілген секьюритилендірілген 
кредиттердің жиынтық сомасының 

талдамасы туралы есеп

Берілген секьюритилендірілген 
кредиттердің сомасы

Тəуекел 
мөлшері, 
мың теңгебаланстық 

шот
мың теңге

1 2 3 4 5
1     
2     
...     
 Жиынтығы X   

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары 
мөлшерінің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің (қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары 

мөлшерінің талдамасы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің 
(қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 

болып тіркелген «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де 
сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мəнін жəне ислам 
банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нор-
малар мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» 2016 жылғы 30 
мамырдағы № 144 қаулысына (бұдан əрі – № 144 қаулы) жəне Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген «Пруденциалдық 
қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi 
маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн 
жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн 
белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (бұдан əрі – № 170 қаулы) сəйкес толтырылады.

6. Нысанды толтырған кезде №144-қаулының 1-қосымшасына сəйкес белгіленген 
Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мəндері жəне өзге 
де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесінің «Бір қарыз 
алушыға келетін тəуекелдің ең жоғарғы мөлшері» 3-тарауына жəне №170-қаулының 
1-қосымшасына сəйкес белгіленген Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге 
де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, 
белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiнің «Бір қарыз алушыға келетін 
тəуекелдің ең жоғарғы мөлшері» 4-тарауына сəйкес есептелген мəліметтер көрсетіледі.

7. Нысанда алты кесте бар. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда 
көрсетілген кестелер толтырылмайды жəне ұсынылмайды. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 29 қарашадағы №237 қаулысына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы №75 қаулысына 11-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы ________
________________________________________

(банктің атауы)
Индекс: 1- BVU_R_K4
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегi банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. 

Нысан (мың теңгемен)
Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы есеп

№ Баптың атауы 1 2 3 ... 31

О
рт
аш

а 
ай
лы

қ 
ш
ам

ас
ы

1 Кассадағы қолма-қол ақша       
2 Жолдағы банкноттар жəне монеталар       
3 Айырбастау пункттеріндегі қолма-қол ақша       
4 Банкоматтардағы жəне электрондық терминалдардағы 

қолма-қол ақша
      

5 Жолдағы жол чектеріндегі ақша       
6 Кассадағы қымбат металдардан дайындалған моне-

талар 
      

7 Жол чектеріндегі ақша       
8 Кассадағы арзан металдардан дайындалған 

коллекциялық монеталар
      

9 Тазартылған қымбат металдар       
10 Жолдағы тазартылған қымбат металдар       
11 Метал шоттарындағы орналастырылған тазартылған 

қымбат металдар
      

12 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі 
корреспонденттік шоттар

      

13 Орталық депозитарийдің шоттарындағы меншікті ақша       
14 Клирингтік ұйымның шоттарындағы банктің кепілдік 

берілген, маржалық жарналары болып табылатын 
меншікті ақша

      

15 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі салым-
дар (бір түнге)

      

16 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі талап 
етуге дейінгі салымдар

      

17 Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Ұлттық Банк 
шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бағалы қағаздары, «Қазақстан ипотекалық компа-
ниясы» акционерлік қоғамы шығарған борыштық 
бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамы жəне «Бəйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы шығарған 
бағалы қағаздар

      

18 Ұлттық Банктегі, Қазақстан Республикасының 
банктеріндегі жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВВ-»-тен төмен емес ұзақ мерзімді борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент емес 
банктердегі талап етуге дейінгі салымдар

      

19 Standard & Poor’s рейтингтік агенттіктің «ВВВ-»-тен 
төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының 
резидент жəне резидент емес банктеріне берілген 
«овернайт» қарыздары

      

20 Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-
ақ Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен 
емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар резидент емес банктерде бір 
түнге орналастырылған салымдар

      

21 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8594 тіркелген, 
«Рейтингілік агенттіктерді жəне банктер мəмілелерін 
жүзеге асыра алатын облигацияларға арналған ең 
төменгі талап етілетін рейтингіні белгілеу туралы» 
2013 жылғы 28 маусымдағы № 141 қаулысында 
белгіленген деңгейден төмен емес шетел 
валютасындағы тəуелсіз ұзақ мерзімді рейтингі бар 
елдердің мемлекеттік бағалы қағаздары

      

22 «ВВВ-»-тен төмен емес (Standard & Poor’s жəне (не-
месе) Fitch рейтингтік агенттiктерiнiң жіктеуі бойынша) 
немесе «ВааЗ»-тен төмен емес (Moody’s Investors 
Service рейтингтік агенттiгiнiң жіктеуі бойынша) 
рейтингi бар шетел эмитенттерінің облигациялары

      

23 Ұлттық Банкте күнтізбелік 7 күнге дейінгі өтеу мерзімі 
бар мерзімді депозиттер

      

24 Ұлттық холдинг, ұлттық басқарушы холдинг, дау-
ыс беруші акцияларының 100 пайызы (қатысу үлесі) 
ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар - 
оригинаторлар құрған исламдық арнайы қаржы компа-
ниясы шығарған ислам бағалы қағаздары

      

25 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ-»-тен төмен емес 
шетел валютасында тəуелсіз ұзақ мерзiмдi рейтингi 
бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бірiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң ислам 
бағалы қағаздары

      

26 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ-»-тен төмен емес 
рейтингi бар немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шетел 
эмитенттерінің ислам бағалы қағаздары

      

27 Жоғары өтімді активтерді есептеуге енгізілетін есеп-
телген сыйақы, дисконттар, сыйлықтар, əділ құнды оң/
теріс түзетудің шоттары

      

28 Банктің кастодиан шарты негізінде сақтауға 
қабылдаған жəне сенімгерлік басқару туралы шар-
ты негізінде сенімгерлік басқаруға қабылдаған 
қаражатының инвестицияланбаған қалдықтары

      

29 Банк кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге 
берілген мемлекеттік бағалы қағаздардың өтімділігі 
жоғары бағалы қағаздардың баланстық құны

      

30 Аталған операциялар бойынша міндеттемелер банктің 
баланстық шотында есепке алынатын жəне мерзімді 
өтімділік коэффициенттерінің есебіне кіргізілген 
валюталық своп операциялары бойынша талаптар

      

Жиынтығы:       

Жұмыс күндерінің саны:___

(Жалғасы. Басы 14-17-беттерде) Талап етілгенге дейінгі міндеттемелердің орташа айлық шамасының 
талдамасы туралы есеп

№ Баптың атауы 1 2 3 ... 31
Орташа 
айлық 
шама-
сы

1 Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіндегі корреспонденттік шоттар

      

2 Шетелдік орталық банктердегі 
корреспонденттік шоттар

      

3 Басқа банктердің корреспонденттік шоттары       
4 Банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 
корреспонденттік шоттар

      

5 Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіндегі талап етілгенге дейінгі салымдар

      

6 Шетелдік орталық банктердегі талап етілгенге 
дейінгі салымдар

      

7 Басқа банктердегі талап етілгенге дейінгі 
салымдар

      

8 Басқа банктер талап еткенге дейінгі салымдар 
бойынша мерзімі ұзартылған берешек

      

9 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен 
алынған овернайт қарыздары

      

10 Шетелдік орталық банктерден алынған овер-
найт қарыздары

      

11 Басқа банктерден алынған овернайт 
қарыздары

      

12 Бір түнге басқа банктерден тартылған са-
лымдар

      

13 Мемлекеттік бюджеттің ақшасы       
14 Клиенттердің ағымдағы шоттары       
15 Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен 

бұрын өтеуді талап ету құқығымен мерзімді 
міндеттемелер, оның ішінде жеке жəне 
заңды тұлғалардың мерзімді жəне шарт-
ты депозиттерін қоспағандағы банктердің 
мерзімді жəне шартты депозиттері

      

16 Клиенттердің талап етуге дейін салымдары       
17 Талап еткенге дейінгі басқа міндеттемелер, 

оның ішінде ағымдағы өтімділік коэффициенті 
есебіне енгізілетін есептеуді жүзеге асыру 
мерзімі белгіленбеген міндеттемелер

      

18 Кастодиандық шарттар негізінде банкпен 
сақтауға қабылданған жəне сенімгерлік 
басқару туралы шарттар негізінде сенімгерлік 
басқаруға қабылданған қаражаттың 
инвестицияланбаған қалдықтары

      

19 Талап етілгенге дейінгі міндеттемелер 
бойынша əділ құнның оң/теріс түзетулер 
шоты, есептелген сыйақы, дисконттар, 
сыйлықақылар

      

20 k4 нормативінің есебіне енгізілетін 
қарыздарды тарту кезінде берілген банктің 
кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, 
банктің енші лес ұйымдарының, банк-
пен үлестес заңды тұлғаларының сыртқы 
қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің 
секьюритилендіру бойынша мəмілелері 
шеңберінде берілген, кредитордың бо-
рышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын 
өтеуін талап ету құқығымен өтеу мерзімі үш 
жылдан кем емес, 50 пайыз ға тең конвер-
сия коэффициентіне жəне банк тің меншікті 
капиталының жеткіліктілік коэффициентіне 
(k2) көбейтілген банктің қамта масыз етілмеген 
кепілдіктері мен кепілдемелері

      

21 k4 нормативінің есебіне енгізілетін 
қарыздарды тарту кезінде берілген банктің 
кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, 
банктің еншілес ұйымдарының, банк-
пен үлестес заңды тұлғаларының сыртқы 
қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің 
секьюритилендіру бойынша мəмілелері 
шеңберінде берілген, кредитордың борыш-
кер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуін 
талап ету құқығымен өтеу мерзімі үш жыл 
жəне одан астам, 100 пайызға тең конвер-
сия коэффициентіне жəне банктің меншікті 
капиталының жеткіліктілік коэффициентіне 
(k2) көбейтілген банктің қамтамасыз етілмеген 
кепілдіктері мен кепілдемелері

      

Жиынтығы:       

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп нысанына 
қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру 
бойынша түсіндірме

k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің 
талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің əр 
жұмыс күні үшін толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. 
Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 
болып тіркелген «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де 
сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мəнін жəне ислам 
банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нор-
малар мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» 2016 жылғы 30 
мамырдағы № 144 қаулысына (бұдан əрі - № 144 қаулы) жəне Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген «Пруденциалдық 
қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi 
маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн 
жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн 
белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (бұдан əрі - № 170 қаулы) сəйкес толтырылады.

6. «Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы 
есеп» кестесін толтырған кезде № 144 қаулының 1-қосымшасына сəйкес белгіленген 
Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтердің нормативтік мəндері жəне 
өзге де сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесінің 44 
жəне 45-тармақтарына жəне № 170 қаулының 1-қосымшасына сəйкес белгіленген 
Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi норма-
лар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiнің 65, 66 жəне 67-тармақтарына сəйкес өтімділігі жоғары ак-
тивтер бойынша мəліметтер көрсетіледі.

7. «Өтімділігі жоғары активтердің орташа айлық шамасының талдамасы туралы 
есеп» кестесінің 24, 25 жəне 26-жолдарын тек исламдық банктер ғана толтырады.

8. Нысанды толтыру кезінде «Орташа айлық шама» бағанасында өтімділігі жоғары 
талап еткенге дейінгі активтер/міндеттемелердің жиынтықты сомасының есепті кезеңнің 
əрбір жұмыс күніне есепті кезеңдегі жұмыс күнінің санына арақатысы көрсетіледі.

9. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күнінің саны көрсетіледі.
10. Егер аталған мəмілелер бойынша міндеттемелер банктің баланстық шоттарын-

да есепке алынатын жəне өтімділік коэффициенттерінің есебіне кіргізілген жағдайда, 
банктің баланстық шоттарында есепке алынатын валюталық своп операциялары бой-
ынша талаптар өтімділігі жоғары активтердің есебіне кіреді. 

11. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 12-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы ________
________________________________________

(банктің атауы)

Индекс: 1- BVU_R_K4-1, k4-2, k4-3
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегi банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан (мың теңгемен)

          k4-1 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп
Күні Өтімділігі жоғары 

активтер
Өтеуге дейінгі қалған мерзімі жеті күнге 
дейінгі қоса мерзімді міндеттемелер

1 2 3
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   

30   
31   

Жұмыс күнінің саны   
Жиынтығы:
Активтердің 
орташа айлық 

шамасы

 X

Жиынтығы:
Міндеттемелердің ор-
таша айлық шамасы

X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

            k4-2 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп
Күні Өтімділігі жоғары 

активтерді қоса, өтеуге 
дейін қалған мерзімі бір 
айға дейінгі өтімді ак-

тивтер

Өтімділігі жоғары 
активтерді қоса, өтеуге 
дейін қалған мерзімі бір 

айға дейінгі өтімді активтер

1 2 3
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Жұмыс күнінің саны   
Жиынтығы:

Активтердің орташа айлық 
шамасы

 X

Жиынтығы:
Міндеттемелердің орташа 

айлық шамасы

X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

           k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп
Күні Өтімділігі жоғары 

активтерді қоса, өтеуге 
дейін қалған мерзімі үш 

айға дейінгі өтімді активтер

Өтімділігі жоғары активтерді 
қоса, өтеуге дейін қалған 
мерзімі үш айға дейінгі 

өтімді активтер
1 2 3
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Жұмыс күнінің саны   
Жиынтығы:

Активтердің орташа 
айлық шамасы

 X

Жиынтығы:
Міндеттемелердің орта-

ша айлық шамасы

X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы
есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды 
толтыру бойынша түсіндірме

k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік 
коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің əр 
жұмыс күні үшін толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 

болып тіркелген «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де 
сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мəнін жəне ислам 
банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нор-
малар мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» 2016 жылғы 30 
мамырдағы № 144 қаулысына (бұдан əрі – № 144 қаулы) жəне Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген «Пруденциалдық 
қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi 
маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн 
жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн 
белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (бұдан əрі – № 170 қаулы) сəйкес толтырылады.

6. k4-1 мерзімді өтімділік коэффициентін есептеу бойынша нысанын толтыру кезінде 
№ 144 қаулыға 1-қосымшаға сəйкес белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық 
нормативтердің нормативтік мəндері жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар мен 
лимиттерді есеп айырысу əдістемесінің (бұдан əрі - № 144 нормативтер) 44, 45, 46, 
47 жəне 48-тармақтарына жəне №170-қаулының 1-қосымшасына сəйкес белгіленген 
Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен 
лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының 
мөлшерiнің (бұдан əрі - № 170 нормативтер) 65, 66, 67, 68, 69 жəне 70-тармақтарына 
сəйкес өтеуге дейін жеті күнге дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар өтімділігі жоғары 
активтердің жəне мерзімді міндеттемелердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

7. k4-2 мен k 4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерін есептеу нысанын тол-
тыру кезінде № 144 нормативтердің 46, 47, жəне 48-тармақтарына жəне № 170 
нормативтердің 68, 69 жəне 70-тармақтарына сəйкес есептелген бір айға дейін қалған 
өтімділігі жоғары активтер мен мерзімді міндеттемелерін қоса, өтеу мерзімі бір айға 
дейін қалған мерзімімен өтімді активтер орташа айлық шамасы көрсетіледі.

8. k4-1, k 4-2 жəне k 4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттерін есептеу бойынша 
нысанын толтыру кезінде «Жиынтығы: активтердің орташа айлық шамасы» жəне 
«Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық шамасы» жолдарында есепті кезеңнің 
əрбір жұмыс күні үшін есепке өтімді активтердің/міндеттемелердің жиынтықты сомасына 
есепті кезеңдегі жұмыс күнінің санына қатысты арақатысы көрсетіледі.

9. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күнінің саны көрсетіледі.
10. Нысанда үш кесте бар. Есептік кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда 

көрсетілген кестелер толтырылмайды жəне ұсынылмайды. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 13-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің
талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы ________

_______________________________
(банктің атауы)

Индекс: 1- BVU_R_K4-4, k4-5, k4-6
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегi банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан (мың теңгемен)

k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп
Күні Өтімділігі жоғары 

активтер
Өтеуге дейін жеті күнге дейін 

қоса қалған мерзімімен мерзімді 
міндеттемелер

1 2 3
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Жұмыс күнінің саны   
Жиынтығы:

актив тер дің орташа айлық 
шамасы

 X

Жиынтығы:
міндеттемелердің орташа 

айлық шамасы

X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

  k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп
Күні Өтімділігі жоғары 

активтерді қоса, өтеуге 
дейін бір айға дейін 
қалған мерзімімен 
өтімді активтер

90% тең конверсия 
коэффициентіне көбейтілген 
өтеуге дейін бір айға дейін 
қоса қалған мерзімімен 
мерзімді міндеттемелер

1 2 3
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Жұмыс күнінің саны   
Жиынтығы:

активтердің орташа айлық 
шамасы

 X

Жиынтығы:
міндеттемелердің орташа 

айлық шамасы

X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

 k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы туралы есеп
Күні Өтімділігі жоғары 

активтерді қоса, өтеуге 
дейін үш айға дейін қалған 
мерзімімен өтімді активтер

80% тең конверсия 
коэффициентіне көбейтілген 
өтеуге дейін үш айға дейін 
қоса қалған мерзімімен 
мерзімді міндеттемелер

1 2 3
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   

Жұмыс күнінің саны   
Жиынтығы:

активтердің орташа 
айлық шамасы

 X

Жиынтығы:
міндеттемелердің орта-

ша айлық шамасы

X  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
Телефоны:_________________________ 
Мөр орны (бар болса)
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.
(Жалғасы 19-бетте) 
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k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентінің талдамасы 
туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің талдамасы 
туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық 

өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің əр 
жұмыс күні үшін толтырылады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 

болып тіркелген «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де 
сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мəнін жəне ислам 
банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар 
мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» 2016 жылғы 30 мамырдағы 
№ 144 қаулысына (бұдан əрі - №144 қаулы) жəне Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген тіркелген «Пруденциалдық 
қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi 
маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiн 
жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн 
белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (бұдан əрі - №170 қаулы) сəйкес толтырылады.

6. k4-4 мерзімді өтімділік коэффициентін есептеу бойынша нысанын толтыру кезінде 
№ 144 қаулыға 1-қосымшаға сəйкес белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық 
нормативтердің нормативтік мəндері жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар мен 
лимиттерді есеп айырысу əдістемесінің (бұдан əрі - № 144 нормативтер) 42, 43, 44, 
45, 46, 47 жəне 48-тармақтарына жəне № 170 қаулыға 1-қосымшаға сəйкес белгіленген 
Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi норма-
лар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiнің (бұдан əрі - № 170 нормативтер) 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 жəне 
70-тармақтарына сəйкес өтеуге дейін жеті күнге дейін қоса алғанда қалған мерзімі бар 
шетел валютасындағы өтімділігі жоғары активтердің жəне сол шетел валютасындағы 
мерзімді міндеттемелердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

7. k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерін есептеу нысанын толты-
ру кезінде № 144 нормативтердің 42, 43, 44, 45, 46, 47 жəне 48-тармақтарына жəне 
№ 170 нормативтердің 63, 64, 65, 66, 67 жəне 68-тармақтарына сəйкес есептелген 
өтеуге дейін бір айға дейін қалған мерзімімен өтімділігі жоғары активтерді жəне 
мерзімді міндеттемелерді қоса, өтеуге дейін бір айға дейін қалған мерзімімен шетел 
валютасындағы өтімділігі жоғары активтердің жəне сол шетел валютасындағы өтімді 
активтердің орташа айлық шамасы көрсетіледі.

8. k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерін есептеу нысанын толты-
ру кезінде № 144 нормативтердің 42, 43, 44, 45, 46, 47 жəне 48-тармақтарына жəне 
№ 170 нормативтердің 63, 64, 65, 66, 67 жəне 68-тармақтарына сəйкес есептелген 
өтеуге дейін үш айға дейін қалған мерзімімен өтімділігі жоғары активтерді жəне 
мерзімді міндеттемелерді қоса, өтеуге дейін үш айға дейін қалған мерзімімен шетел 
валютасындағы өтімділігі жоғары активтердің жəне сол шетел валютасындағы өтімді 
активтердің орташа айлық шамасы көрсетіледі. 

9. k4-4, k4-5 жəне k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерін есептеу ны-
санды толтыру кезінде Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз рейтингі 
немесе басқа рейтингілік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас рейтингі бар елдердің 
жиынтықты шетел валюталары жəне жоғарыда аталған агенттігінің «А» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе тиісті рейтингілік бағасы жоқ елдердің шетел валюталары 
бойынша «Еуро» валютасы бөлігінде мəліметтері көрсетіледі.

10. Нысанды толтыру кезінде «Жиынтығы: активтердің орташа айлық шамасы» жəне 
«Жиынтығы: міндеттемелердің орташа айлық шамасы» жолдарында есепті кезеңнің 
əрбір жұмыс күні үшін есепке өтімді активтердің/міндеттемелердің жиынтықты сомасына 
есепті кезеңдегі жұмыс күнінің санына қатысты арақатысы көрсетіледі.

11. Нысанды толтыру кезінде жұмыс күнінің саны көрсетіледі.
12. Нысанда үш кесте бар. Есептік кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда 

көрсетілген кестелер толтырылмайды жəне ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 15-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ішкі активтердің, ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, 
қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы ________
________________________________________

(банктің атауы)
Индекс: 1- BVU_KVA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегi банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес. 

Нысан (мың теңгемен)

              Ішкі активтердің орташа айлық шамасын есептеу туралы есеп
№ Активтер Есепті кезең ішіндегі күн-

дер бойынша ішкі активтер
Орташа 
айлық 
шама1 2 3 … 31

1 Ақша жəне салымдар       
2 Берілген қарыздар       
3 Үлестік жəне борыштық бағалы қағаздар       
4 Дебиторлық берешек       
5 Жарғылық капиталға қатысу       
6 Тазартылған бағалы металдар       
7 Жылжымалы мүлік       
8 Жылжымайтын мүлік       
9 Материалдық емес активтер       
10 Есептелген сыйақы, дисконттар, 

сыйақылар, əділ құнды оң/теріс түзету, 
ішкі активтерге қалыптастырылған про-
визиялар (резервтер)

      

11 Ішкі активтер бойынша мерзімі өткен 
берешек

      

12 Ішкі активтер шамасының жиынтығы       
13 Ішкі активтер шамасы 0,95-ке көбейтіл-

ген ішкі міндеттемелердің, реттелген 
борыштың, банк шығарған борыштық 
бағалы қағаздардың, меншікті капитал-
дың немесе алдыңғы есепті айдағы 
жарғылық капиталдың орташа айлық ша-
масынан көп немесе тең (Иə/Жоқ)

      

Ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, банк қаражатының бөлігін 
ішкі активтерге орналастырукоэффициентін есептеу туралы есеп

№ Міндеттемелер Есепті кезең ішіндегі 
күндер бойынша ішкі жəне 

өзге міндеттемелер

Орташа 
айлық 
шама

1 2 3 4 31
1 Cалымдар       
2 Алынған қарыздар       
3 Кредиторлық берешек       
4 Ішкі міндеттемелер шамасының 

жиынтығы
      

5 Жарғылық капитал       
6 Меншікті капитал, Қазақстан 

Республика сының бейрезиденттері-
еншілес ұйымдардың реттелген бо-
рышына инвестициялары, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері-
еншілес ұйымдардың акцияларын ше-
гергенде, 0,75-ке көбейтілген

      

7 Реттелген борыш       
8 Банк шетел валютасымен шығарған 

борыштық бағалы қағаздарды 
қоспағанда, банк шығарған борыштық 
бағалы қағаздар

      

9 Есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлық-
ақылар, əділ құнды оң/теріс түзету

      

10 Ішкі жəне өзге міндеттемелер бойынша 
мерзімі өткен берешек

      

11 Банк кастодиандық шарт негізінде рези-
денттерден қабылдап алған қаражаттың 
инвестицияланбаған қалдықтар

      

12 Ішкі міндеттемелер, реттелген борыш, 
банк шығарған борыштық бағалы қағаз-
дар жəне меншікті капитал немесе жар-
ғылық капитал шамасының жиынтығы

      

13 Ішкі міндеттемелер, реттелген бо-
рыш, банк шығарған борыштық бағалы 
қағаздар шамасының жиынтығы

      

14 Жұмыс күндерінің саны  
15 Банк қаражатының бөлігін ішкі активтер-

ге орналастыру коэффициенті
 

16 Өткен есепті айдағы ішкі міндетте-
мелердің, реттелген борыштың, банк 
шығарған борыштық бағалы қағаз дар дың, 
меншікті капиталдың немесе жарғылық 
капиталдың орташа айлық шамасы

 

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Ішкі активтердің, ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, 
қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы 

есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ішкі активтердің, ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, 
қаражат бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы 

есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Ішкі активтердің, ішкі жəне өзге 
міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге орнала-
стыру коэффициентін есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің 
əрбір жұмыс күні үшін толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 

болып тіркелген «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де 
сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мəнін жəне ислам 
банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар 
мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысына жəне 

(Жалғасы. Басы 14-18-беттерде) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген 
«Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен 
лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының 
мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен олардың 
лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына сəйкес толтырылады.

6. «Ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, банк қаражатының 
бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп» 
кестесінің 6-жолы бойынша бухгалтерлік баланстың деректеріне сəйкес Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың реттелген борышына, 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың акцияларына 
инвестицияларды шегергенде, 0,75-ке көбейтілген меншікті капитал көрсетіледі.

7. «Ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық шамасын, банк қаражатының 
бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициентін есептеу туралы есеп» кестесін 
толтыру кезінде əрбір жұмыс күні үшін 12-жолға орташа айлық шамасының қай жол бой-
ынша ең аз мəні болғанына қарай 5-жолда не 6-жолда көрсетілген деректер енгізіледі.

8. Есептік кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 11-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 16-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндет-
темелерге капиталдандыру коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
________________________________________

(банктің атауы)
 Индекс: 1- BVU_K7, K8, K9
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегi банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан (мың теңгемен) 
№ Атауы Сомасы
1 2 3
1 Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы талап 

етілгенге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды 
жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер

 

2 Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы мерзімді 
міндеттемелер, бастапқы өтеу мерзімі бір жылға дейін қоса алғанда

 

3 Кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап ету 
шартсыз құқығымен Қазақстан Республикасының бейрезиденттері 
алдындағы мерзімді міндеттемелер, оның ішінде жеке жəне заңды 
тұлғалардың мерзімді жəне шартты депозиттерін қоспағанда, 
банктердің мерзімді жəне шартты депозиттері

 

4 Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге 
асы ратын, экономиканың «басқа қаржы ұйымдары - коды 5», 
«мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - коды 6», «мемлекет тік 
емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7» жəне «үй шаруашылық-
тарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8» 
секторларына кіретін шетел компанияларының филиалдары мен 
өкілдіктері алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелер

 

5 Халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді 
міндеттемелер

 

6 Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық 
ұйымдар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі болып табылатын 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа 
мерзімді міндеттемелер

 

7 Халықаралық есеп айырысу жүйелері (ClearstreamBanking 
S.A. жəне EuroclearBankSA/NV) болып табылатын Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа мерзімді 
міндеттемелер

 

8 Банк кастодиан шартының негізінде сақтауға қабылдаған 
қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары

 

9 Қазақстан Республикасының бейрезиденті бас банктің алдындағы 
реттелген борыштық міндеттемелер

 

10 Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы жиынтық 
міндеттемелер

 

11 8, k9 нормативтерінің есебіне енгізілетін қарыздарды тар-
ту кезінде берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерінен 
басқа, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен үлестес заңды 
тұлғаларының сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің 
секьюритилендіру бойынша мəмілелері шеңберінде берілген, 
кредитордың осы қарыздар бойынша борышкердің міндеттемелерін 
мерзімінен бұрын өтеуін талап ету құқығымен банктің қамтамасыз 
етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері

 

12 Банк айналымға шығарған Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттеріндегі борыштық бағалы қағаздар

 

13 Банк айналымға шығарған Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттеріндегі бағалы қағаздар (акцияларды қоспағанда)

 

14 Банк кепілдік беретін жəне банктің бухгалтерлік балансында есеп-
ке алынатын сомалар бөлігінде банк арнайы мақсаттағы еншілес 
ұйымдары арқылы шығарған бағалы қағаздар

 

15 Өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге 
асыратын, экономиканың «басқа қаржы ұйымдары - коды 
5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - коды 6», 
«мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7» жəне «үй 
шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес 
ұйымдар - коды 8» секторларына кіретін шетел компанияларының 
филиалдары мен өкілдіктері алдындағы міндеттемелер

 

16 Халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелер

 

17 Қазақстан Республикасы мүшесі болып табылатын халықаралық 
ұйымдар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі болып табыла-
тын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
міндеттемелер

 

18 Банк айналымға шығарған борыштық бағалы қағаздар  
19 Банк айналымға шығарған бағалы қағаздар (акцияларды 

қоспағанда)
 

20 Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес шығарылған 
борыштық бағалы қағаздар теңгемен

 

21 Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес шығарылған 
банктің бағалы қағаздары (акцияларды қоспағанда) теңгемен

 

22 Алынған қарыздар бойынша Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-бас банктің алдындағы Қазақстан Республикасының 
резиденті еншілес банктің міндеттемелері

 

23 Меншікті капитал  
24 k7 коэффициентінің есебіне енгізілетін бейрезиденттер алдындағы 

қысқа мерзімді міндеттемелер
 

25 Бейрезиденттер алдындағы қысқа мерзімді міндеттемелердің ең 
төменгі лимиті, (k7)

 

26 k8 коэффициентінің есебіне енгізілетін бейрезиденттер алдындағы 
міндеттемелер

 

27 Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
міндеттемелерге банктердің капиталдандыру коэффициенті, (k8)

 

28 Бейрезиденттер алдындағы міндеттемелер жəне k9 
коэффициентінің есебіне енгізілетін борыштық бағалы қағаздар

 

29 Бейрезиденттер алдындағы міндеттемелер жəне k9 
коэффициентінің есебіне енгізілетін исламдық бағалы қағаздар

 

30 Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
міндеттемелерге банктердің капиталдандыру коэффициенті, (k9)

 

 
Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
Телефоны:_________________________ 
Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің талдамасы туралы 

есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндет-
темелерге капиталдандыру коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Банктерді Қазақстан Республикасының 

бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициенттерінің 
талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 

болып тіркелген «Ислам банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де 
сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді, олардың нормативтік мəнін жəне ислам 
банктері үшін пруденциалдық нормативтерді жəне өзге де сақтауға міндетті нормалар 
мен лимиттерді есеп айырысу əдістемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 144 қаулысына жəне 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15866 болып тіркелген 
«Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi норма-
лар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары 
мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 қаулысына сəйкес толтырылады.

6. 4 жəне 15-жолдарда өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге 
асыратын, экономиканың «басқа қаржы ұйымдары - коды 5», «мемлекеттік қаржылық 
емес ұйымдар - коды 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7» жəне 
«үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8» сек-
торларына кіретін шетелдік заңды тұлғалардың филиалдары мен өкілдіктері алдындағы 
қысқа мерзімді міндеттемелер, міндеттемелер Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген «Экономика секторларының 
жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 
қаулысына сəйкес көрсетіледі.

7. 6 жəне 17-жолдарда «Қазақстан Республикасының Халықаралық Валюта Қорына, 
Халықаралық Қайта Құру жəне Даму Банкiне, Халықаралық Қаржы Корпорациясына, 
Халықаралық Даму Қауымдастығына, Инвестициялар Кепiлдiгiнiң Көпжақты Агент-
тiгiне, Инвестициялық Дауларды Реттеу жөнiндегi Халықаралық Орталыққа, 
Еуропа Қайта Құру жəне Даму Банкiне, Азия Даму Банкiне, Ислам Даму Банкiне, 
Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялар Банкіне мүшелiгi туралы» 2001 жылғы 6 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы 
мүшесі болып табылатын халықаралық ұйымдар ретінде танылған Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері, сондай-ақ Еуразиялық даму банкі алдындағы 
қысқамерзімді міндеттемелер көрсетіледі. 

8. 6, 13, 17, 19, 21, 22 жəне 29-жолдарды исламдық банктер ғана толтырады.
9. Екінші деңгейдегі банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері 

алдындағы міндеттемелерге k7, k8, k9 капиталдандыру коэффициенттері үтірден 
кейін үш таңбамен көрсетіледі.

10. Есептік кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 17-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі 
коэффициенттерін есептеу туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» ________ 
____________________________________________ 

(банктің атауы)
Индекс: 1-BVU_KDSK
Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: екiншi деңгейдегi банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан (мың теңгемен)

№ Компонент атауы

Секьюритилендіру 
мəмілесін жүзеге 
асыру күнінің 

алдындағы соңғы 
есепті күнгі мəні

Секьюрити-
лендіру 

мəмілесін жүзеге 
асырғаннан 
кейінгі мəні

1 1-деңгейдегі капитал   
1.1 негізгі капитал   
1.2 қосымша капитал   
2 2-деңгейдегі капитал   
3 Инвестициялар   
4 Меншікті капитал (инвестицияларды 

шегергенде)
  

5 Банкпен ұсталынатын жəне Standard 
& Poor’s агенттігінің «В+» бастап жəне 
одан төмен халықаралық рейтингілік 
бағасы немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi немесе Standard 
& Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzВВ+» бастап жəне одан 
төмен рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар не рейтингілік бағасы жоқ 
секьюритилендіру мəмілесі бойынша 
позициялар сомасы

X  

6 Активтер   
7 Банктің инвестицияларын шегергенде, 

бірінші деңгейдегі капиталдың жал-
пы сомасындағы бірінші деңгейдегі 
капиталдың үлесі шегінде алынған жəне 
екінші деңгейдегі капитал бөлігіндегі 
меншікті қапитал есебіне енгізілетін 
банктің активтер мөлшеріне бірінші дең-
гейдегі капиталдың арақатынасы (К1)

  

8 Кредиттік тəуекелді ескеріп, 
мөлшерленген активтер

  

8.1 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ААА»-дан «АА-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzAАА»-дан «kzАА-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

8.2 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«А+»-тен «А-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzA+»-тен «kzА-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

8.3 кредиттік тəуекелді ескере оты-
рып, мөлшерленген банкпен 
ұсталынатын жəне Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-» дейінгі 
халықаралық рейтингілік бағасы немесе 
басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi неме-
се Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzВВВ+»-тен «kzВВВ-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

8.4 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

9 Кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген шартты жəне ықтимал 
міндеттемелер, оның ішінде:

  

9-1 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ААА»-дан «АА-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzААА»-дан «kzАА-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

9.2 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«А+»-тен «А-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzА+»-тен «kzА-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

9.3 кредиттік тəуекелді ескере оты-
рып, мөлшерленген банкпен 
ұсталынатын жəне Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-» дейінгі 
халықаралық рейтингілік бағасы немесе 
басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi неме-
се Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzВВВ+»-тен «kzВВВ-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

9.4 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

10 Кредиттік тəуекелді ескере оты-
рып, мөлшерленген туынды қаржы 
құралдары, оның ішінде:

  

10.1 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ААА»-дан «АА-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzААА»-дан «kzАА-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

10.2 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«А+»-тен «А-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzА+»-тен «kzА-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

10.3 кредиттік тəуекелді ескере оты-
рып, мөлшерленген банкпен 
ұсталынатын жəне Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-» дейінгі 
халықаралық рейтингілік бағасы немесе 
басқа рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi неме-
се Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzВВВ+»-тен «kzВВВ-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

10.4 кредиттік тəуекелді ескере отырып, 
мөлшерленген банкпен ұсталынатын 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВ+»-тен «ВВ-» дейінгі халықаралық 
рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің ұлттық 
шəкілі бойынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» 
дейінгі рейтингілік бағасы немесе басқа 
рейтингілік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі 
бойынша позициялар сомасы

X  

11 Кредиттік тəуекелдің дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген, жалпы резервтердің 
(провизиялардың) сомасына кемітілген, 
екінші деңгейдегі капитал есебіне 
енгізілмеген активтер, шартты жəне 
ықтимал міндеттемелер жиынтығы

  

12 Ерекше пайыздық тəуекел сомасы   
13 Жалпы пайыздық тəуекел сомасы   

14 Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне 
байланысты нарықтық тəуекел 
жиынтығы

  

15 Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты 
ерекше тəуекел сомасы

  

16 Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты 
жалпы тəуекел сомасы

  

17 Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты 
нарықтық тəуекел жиынтығы

  

18 Айырбастау бағамының өзгеруіне бай-
ланысты нарықтық тəуекел сомасы

  

19 Нарықтық тəуекелді ескеріп, есептелген 
активтер жəне шартты жəне ықтимал 
талаптар мен міндеттемелер жиынтығы

  

20 Операциялық тəуекел сомасы   
21 Меншікті капиталдың кредиттік тəуекел-

дің дəрежесі бойынша мөлшерленген, 
жалпы резервтердің (провизиялардың) 
сомасына кемітілген, екінші деңгейдегі 
капитал, активтер жəне шартты жəне 
ықтимал талаптар мен міндеттемелер 
есебіне енгізілмеген, нарықтық 
тəуекелді, операциялық тəуекелді еске-
ре отырып есептелген активтердің, 
шартты жəне ықтимал міндеттемелер 
сомасына арақатынасы (К2)

  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі 
коэффициенттерін есептеу туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Секьюритилендіру кезінде меншікті капиталдың жеткіліктілігі 
коэффициенттерін есептеу туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Секьюритилендіру кезінде меншікті 

капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екінші деңгейдегі банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 

болып тіркелген, «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір 
күнге шектi банк капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есеп-
теу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 қаулысына (бұдан 
əрі – № 170 қаулы) сəйкес толтырылады.

6. Нысан банктердің меншікті капиталды есептеу кезінде №170 қаулының 
1-қосымшасына сəйкес белгіленген, Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге 
де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, 
белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөлшерiнің 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50 жəне 51-тармақтарына сəйкес толтырылады.

7. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 13-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 20-1-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 

Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп 

Есепті күн: 20__жылғы «___»________ 

—————————————————————
(банктің атауы)

Индекс: 1-BVU_LCR 
Кезеңділігі: ай сайын 
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегі банк 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кеш емес 

 Нысан (мың теңгемен)
№ Баптар атауы

Со
ма

сы Пайызбен 
есепке алу 
коэффи-
циенті

Есеп-
телетін 
сома

1 2 3 4 5
 Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер   
1 Қолма-қол ақша  100  
2 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі 

депозиттері
 100  

3 Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне, шет мемлекет-
тердің орталық үкiметтерiне жəне шет мемлекет-
тердің орталық банктеріне, халықаралық қаржы 
ұйым дарына 0 (нөл) пайыз кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар, оның 
ішінде:

 100  

3.1 Қазақстан Республикасының Үкiметi, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі кепілдік берген 
бағалы қағаздар

 100  

3.2 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiк-
тердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері мен шет 
мемлекеттердің орталық банктері кепілдік берген 
бағалы қағаздар

 100  

3.3 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік 
берген бағалы қағаздар

 100  

3.4 Қазақстан Республикасының Үкiметiне берілген 
қарыздар

 100  

3.5 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілген 
қарыздар

 100  

3.6 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық үкiметтерiне берілген қарыздар

 100  

3.7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық банктеріне берілген қарыздар

 100  

3.8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар

 100  

3.9 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық банктеріндегі салымдар 

 100  

3.10 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар

 100  

3.11 Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық 
берешегі

 100  

3.12 Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 

 100  

3.13 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
шет мемлекеттердің орталық үкiметтерi шығарған 
мемлекеттік мəртебесі бар бағалы қағаздар

 100  

3.14 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы 
қағаздар

 100  

4 0 (нөл) пайыздан жоғары кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген жағдайда, шет 
мемлекеттердің орталық үкiметтерiнің жəне шет 
мемлекеттердің орталық банктерінің тиісті елдердің 
валютасында номинирленген бағалы қағаздары

 100  

 Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер   
5 Қазақстан Республикасының жергілікті билік орган-

дарына талаптар, оның ішінде Қазақстан Респуб-
ликасының жергілікті билік органдары шығарған, 20 
(жиырма) пайыз кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленетін бағалы қағаздар, оның ішінде:

 85  

5.1 Қазақстан Республикасының жергілікті билік органда-
рына берілген қарыздар

 85  

5.2 Қазақстан Республикасының жергілікті билік 
органдарының дебиторлық берешегі

 85  

5.3 Қазақстан Республикасының жергілікті билік органда-
ры шығарған бағалы қағаздар

 85  

6 Шет мемлекеттердің орталық үкiметтерiне, шет 
мемлекеттердің орталық банктеріне, шет мемле-
кеттердің жергілікті билік органдарына, халықаралық 
қаржы ұйымдарына 20 (жиырма) пайыз кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар, 
оның ішінде:

 85  

6.1 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке 
дейiнгi тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
мен шет мемлекеттердің орталық банктері кепілдік 
берген бағалы қағаздар

 85  

6.2 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар шет мемлекеттердің жергілікті билік ор-
гандары кепілдік берген бағалы қағаздар

 85  

6.3 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке 
дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік 
берген бағалы қағаздар

 85  

6.4 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке дейiнгi 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік агент-
тiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
елдердің орталық үкіметтеріне берілген қарыздар

 85  

6.5 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке 
дейiнгi тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық банктеріне берілген 
қарыздар

 85  

(Соңы 20-бетте) 
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6.6 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке 
дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарына 
берiлген қарыздар

 85  

6.7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергiлiктi билік органдарына 
берілген қарыздар

 85  

6.8 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке 
дейiнгi тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар елдердің орталық банктеріндегі салымдар

 85  

6.9 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке 
дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы са-
лымдар

 85  

6.10 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке 
дейiнгi тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық үкiметтерi шығарған 
мемлекеттік мəртебесi бар бағалы қағаздар

 85  

6.11 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А+»-тан «А-»-ке 
дейiнгi борыштық рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары 
шығарған бағалы қағаздар

 85  

6.12 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергiлiктi билік органдары 
шығарған бағалы қағаздар

 85  

7 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес 
ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингілік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар қаржылық емес ұйымдар шығарған 
бағалы қағаздар

 85  

8 Банктің міндеттемесі болып табылмайтын, Standard 
& Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақмерзімді 
рейтингі немесе басқа рейтингілік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ипотека-
лық бағалы қағаздар

 85  

 Жеке тұлғалардың депозиттері бойынша ақшаның 
əкетілуі

  

9 Тұрақты депозиттер  5  
10 Аздап тұрақсыз депозиттер  10  
11 Осы кестенің 9 жəне 10 жолдарына енгізілмеген жеке 

тұлғалардың алдындағы міндеттемелер бойынша 
басқа ақша ағымдары 

 100  

 Заңды тұлғалардың, шағын кəсіпкерлік субъекті-
лерінің алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз 
етілмеген міндеттемелер бойынша ақша ағымдары

  

12 Толық көлемі баламасында Америка Құрама 
Штаттарының 1 (бір) миллион долларынан аспайтын, 
шағын кəсіпкерлік субъектілері болып табылатын 
қаржылық емес ұйымдар орналастырған салымдар

 10  

13 Клирингтік, кастодиандық қызметпен, өтімділікті 
басқару қызметімен байланысты салымдар

 25  

14 Қаржылық емес ұйымдардың, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республика-
сының Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасының 
жергілікті билік органдарының, халықаралық қаржы 
ұйымдарының, шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің, шет мемлекеттердің орталық 
банктерінің, шет мемлекеттердің жергілікті билік 
органдарының депозиттері

 40  

15 Қаржылық емес ұйымдардың (қаржылық емес 
ұйымдардың тобы, бір заңды тұлға басқа заңды 
тұлғаның ірі қатысушысы болып табылған жағдайда, 
бұл ретте заңды тұлғалардың əрқайсысының 
міндеттемелер мөлшері банктің негізгі капиталының 
0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайызынан асады) банктің 
міндеттемелері сомасының 5 (бес) пайызынан аса-
тын мөлшердегі депозиттері.

 60  

16 Өзге заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелер, 
оның ішінде шығарылған бағалы қағаздар бойынша 
міндеттемелер

 100  

 Заңды тұлғалардың банктік активтермен қамтамасыз 
етілген міндеттемелері бойынша ақша ағымы 

  

17 Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен 
қамтамасыз етілген міндеттемелер

 0  

18 Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі алдындағы 
міндеттемелер 

 0  

19 Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен 
қамтамасыз етілген міндеттемелер

 15  

20 20 (жиырма) пайыздан жоғары кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленетін, бірінші жəне 
екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді актив-
тер болып табылмайтын активтермен қамтамасыз 
етілген Қазақстан Республикасының жергілікті билік 
органдарының, халықаралық қаржы ұйымдарының 
алдындағы міндеттемелер

 25  

21 Өзге қамтамасыз етілген міндеттемелер  100  
 Шартты жəне ықтимал міндеттемелер бойынша 

қосымша ақшаның əкетілуі
  

22 Банктің ағымдағы рейтингісінен 1 (бір), 2 (екі) 
не 3 (үш) сатыға дейін төмендеген кезде шарт-
ты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен 
мəмілелер жəне өзге де операциялар бойынша 
өтімділіктегі қосымша қажеттілік толық көлемде 

 100  

23 Туынды қаржы құралдары немесе өзге де операци-
ялар бойынша позицияларды нарықтық бағалаудың 
өзгеру кезінде өтімділіктегі қосымша қажеттілік

Алдыңғы 
24 (жиыр-
ма төрт) 
айдағы 
ең көп 

30 (отыз) 
күндік 

ақшаның 
нетто 
əкетілуі

24 Туынды қаржы құралдары мен өзге де операциялар 
бойынша қамтамасыз етуді қайта бағалау кезінде 
өтімділіктегі қосымша қажеттілік (бірінші деңгейдегі 
сапасы жоғары өтімді активтерді қоспағанда)

 20  

25 Кез келген уақытта қайтарып алу көзделген туын-
ды қаржы құралдары бойынша позицияны қолдауға 
байланысты банк ұстап қалатын қамтамасыз етудің 
асып кету мөлшері

 100  

26 Егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда 
шарттың талаптарына сəйкес қарсы агенттің та-
лап етуі бойынша банктің қамтамасыз етуді ұсынуы 
көзделетін операциялар бойынша өтімділіктегі 
қосымша қажеттілік

 100  

27 Қамтамасыз етуді сапасы жоғары өтімді актив-
тер болып табылмайтын активтерге ауыстыру 
мүм кіндігімен байланысты өтімділіктегі қосымша 
қажеттілік

 100  

28 Активтер бойынша, оның ішінде банк шығарған 
жəне өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу 
күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу мерзімі бар 
ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген бағалы 
қағаздар бойынша (оның ішінде ипотекалық бағалы 
қағаздар бойынша) ақшаның əкетілуі

 100  

29 Активтер бойынша ақшаның келіп түсуімен қамта-
масыз етілген жəне банктің еншілес арнайы ұйым-
дары шығарған, өтімділікті өтеу коэффициентін есеп-
теу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу мерзімі 
бар бағалы қағаздар бойынша ақшаның əкетілуі

 100  

30 Жеке тұлғаларға жəне шағын кəсіпкерлік 
субъектілеріне берілген кредиттік желілер мен 
өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

 5  

31 Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан 
Республикасының жергілікті билік органдарына, 
халықаралық қаржы ұйымдарына берілген кредиттік 
желілердің пайдаланылмаған бөлігі

 10  

32 Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан 
Республикасының Үкіметіне, Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне, Қазақстан 
Республикасының жергілікті билік органдарына, 
халықаралық қаржы ұйымдарына берілген өтімділік 
желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

 30  

33 Басқа банктерге берілген кредиттік желілер мен 
өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

 40  

34 Банктер болып табылмайтын қаржы ұйымдарына 
берілген кредиттік желілердің пайдаланылмаған 
бөлігі

 40  

35 Банктер болып табылмайтын өзге қаржы 
ұйымдарына берілген өтімділік желілерінің 
пайдаланылмаған бөлігі

 100  

36 Өзге заңды тұлғаларға берілген кредиттік желілер 
мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі 
(оның ішінде банктің еншілес арнайы ұйымдары)

 100  

37 Тауарлар мен қызметтердің экспортын жəне импор-
тын қаржыландыруға байланысты міндеттемелер 
(факторинг жəне форфейтинг операцияларын 
жүргізуге байланысты кепілдіктер мен кепілдемелер, 
аккредитивтер бойынша)

 5  

38 Тауарлар мен қызметтердің экспортын жəне импор-
тын қаржыландыруға байланысты емес кепілдіктер 
мен кепілдемелер, аккредитивтер бойынша 
міндеттемелер

 10  

39 12-38-жолдарға енгізілмеген міндеттемелер бойын-
ша өзге де ақшаның əкетілуі

 100  

 Ақшаның келуі   
40 Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен 

қамтамасыз етілген қарыз операциялары
 0  

41 Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен 
қамтамасыз етілген қарыз операциялары

 15  

42 Сапасы жоғары өтімді активтерге жатпайтын 
активтерді қамтамасыз етуге бағалы қағаздарды 
сатып алу-сатуды жасау үшін (маржалық мəмілелер) 
ұсынылған қарыздар

 50  

43 Өзге активтермен қамтамасыз етілген қарыз опе-
рациялары 

 100  

44 Басқа банктер берген кредиттік желілер, өтімділік 
желілері

 0  

45 Басқа қаржы ұйымдарындағы клирингтік, 
кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін 
басқару қызметімен байланысты салымдар

 0  

46 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы 
бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздарды 
қоспағанда, оның ішінде мыналарға берілген кредит-
тер бойынша ақшаның келуі:

   

46.1 жеке тұлғаларға жəне шағын кəсіпкерлік 
субъектілеріне

 50  

46.2 қаржылық емес ұйымдарға  50  
46.3 қаржы ұйымдарына  100  
47 Туынды қаржы құралдары бойынша нетто ақшаның 

келуі
 100  

48 Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен 
кейінгі күнтізбелік ай ішінде ақшаның келуі күтілетін 
шарттар бойынша операциялардан түсетін өзге де 
ақшаның келуі

 100  

49 Сапасы жоғары өтімді активтер х  
50 Ақшаның келуі х  
51 Ақшаның əкетілуі х  
52 Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен 

кейінгі күнтізбелік ай ішінде банктің операциялары 
бойынша ақша қаражатының нетто əкетілуі

х х  

53 Өтімділікті өтеу коэффициенті х х  

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

(Соңы. Басы 14-19-беттерде) Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келті рілген.

Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есептің нысанына 
қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Өтімділікті өтеу коэффициентінің талдамасы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Өтімділікті өтеу коэффициентінің 

талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегі банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 

болып тіркелген «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір 
күнге шектi банк капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есеп-
теу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 қаулысына (бұдан 
əрі - № 170 қаулы) сəйкес толтырылады.

6. Банктің сапасы жоғары өтімді активтері №170 қаулыға 1-қосымшаға сəйкес 
белгіленген Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi 
нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiнің (бұдан əрі – № 170 нормативтер) 73-тармағында белгіленген 
талаптар ескеріле отырып жəне №170 нормативтердің 13-қосымшасында белгіленген 
есепке алу коэффициенттерін қолдана отырып есептеледі.

7. Ақшаның əкетілуі (келуі) №170 нормативтердің 14-қосымшасында белгіленген 
əкетілу (келу) коэффициенттері қолданыла отырып есепті күннен кейінгі күнтізбелік 
ай ішіндегі ақшаның əкетілу (келу) сомасы ретінде есептеледі.

8. Нысанды толтыру кезінде 49-жолдың 5-бағанында №170 нормативтердің 
75-тармағы 3-бөлігінің талаптарын есепке ала отырып, бірінші жəне екінші деңгейдегі 
сапасы жоғары өтімді активтер туралы деректер жинақталады.

9. 50-жолда 40-48-жолдардың деректері жинақталады.
10. 51-жолда 9-39-жолдардың деректері жинақталады.
11. Нысанды толтыру кезінде 52-жолдың 5-бағанында есептеу №170 нормативтердің 

76-тармағын ескере отырып жүргізіледі.
12. Нысанды толтыру кезінде 53-жолда сапасы жоғары өтімді активтердің кейінгі 

күнтізбелік ай ішінде банктің операциялары бойынша ақша қаражатының нетто 
əкетілуіне қатынасы үтірден кейін үш таңбалы мəнмен көрсетіледі.

13. 5-бағанда 4 бағанда белгіленген есепке алу коэффициенттерінің пайызымен 
көбейтілген 3-бағандағы сомалар көрсетіледі.

14. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 29 қарашадағы № 237 қаулысына 14-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 8 мамырдағы № 75 қаулысына 20-2-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 

Нетто тұрақты қаржыландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп 

Есепті кезең: 20__жылғы «___» ________ 

————————————————————— 
(банктің атауы)

Индекс: 1-BVU_NFSR
Кезеңділігі: ай сайын 
Ұсынатындар: екiншi деңгейдегі банк 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кеш емес 

 Нысан (мың теңгемен)

№ Баптар атауы Сома
Пайызбен 
есепке алу 
коэффи-
циенті

Есеп-
телетін 
сома

1 Қол жетімді тұрақты қаржыландыру    
1.1 нормативтің 11-тармағында көрсетілген инвести-

цияларды шегергенге дейінгі меншікті капитал 
(өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем екінші деңгейдегі 
капиталдың құралдарын қоспағанда)

 100  

1.2 капиталдың қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл 
жəне одан жоғары өзге құралдары жəне 
міндеттемелері

 100  

1.3 тұрақты депозиттер  95  
1.4 тұрақтылығы төмен депозиттер  90  
1.5 қаржылық емес ұйымдар ұсынған, қалған өтеу 

мерзімі 1 (бір) жылдан кем міндеттемелер
 50  

1.6 клиенттің клиринг, кастодиандық қызмет, 
өтімділікті басқару жөніндегі қызметіне байланы-
сты салымдар

 50  

1.7 шет мемлекеттердің орталық үкіметтері, шет 
мемлекеттердің жергілікті органдары жəне 
халықаралық қаржы ұйымдары ұсынған, қалған 
өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем міндеттемелер.

 50  

1.8 қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан астам жəне 1 
(бір) жылдан кем міндеттемелердің басқа түрлері

 50  

1.9 ертерек мерзімінен бұрын алу мүмкіндігімен 
заңды тұлғалардың салымдары

 0  

1.10 басқа міндеттемелер, оның ішінде мерзімсіз 
міндеттемелер (кейінге қалдырылған салық 
міндеттемелері үшін арнайы режим белгілеумен)

 0  

1.11 міндеттемелердің мөлшері туында қаржы 
құралдары бойынша активтердің мөлшерінен 
асып кеткен жағдайда, туынды қаржы құралдары 
бойынша активтерді қоспағанда, туынды қаржы 
құралдары бойынша міндеттемелердің нетто 
тұрақты қорландыру коэффициенті 

 0  

1.12 сатып алу күні қаржы құралдарын, шетел валюта-
сын сатып алудан туындайтын төлемдер

 0  

2 Қажетті тұрақты қаржы активтері    
2.1 қолма-қол ақша  0  
2.2 ұлттық Банктегі резервтер  0  
2.3 қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан кем шетел 

мемлекеттерінің орталық банктеріне қойылатын 
талаптар

 0  

2.4 сату күні қаржы құралдарын, шетел валютасын 
сатудан туындайтын түсімдер

 0  

2.5 ауыртпалық салынбаған бірінші деңгейдегі 
жоғары сапалы өтімді активтер, Ұлттық Банктегі 
ақшалай қаражат пен резервтерді қоспағанда

 5  

2.6 банк қайта кепілге сала алатын, бірінші 
деңгейдегі жоғары сапалы өтімді активтер-
мен қамтамасыз етілген, қалған өтеу мерзімі 6 
(алты) айдан кем, қаржы ұйымдарына берілген 
ауыртпалық салынбаған қарыздар

 10  

2.7 қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан кем, 
қаржы ұйымдарына берілген өзге ауыртпалық 
салынбаған қарыздар

 15  

2.8 екінші деңгейдегі ауыртпалық салынбаған жоғары 
сапалы өтімді активтер

 15  

2.9 алты (6) айдан астам жəне 1 (бір) жылдан кем 
мерзімге ауыртпалық салынған жоғары сапалы 
өтімді активтер

 50  

2.10 қалған өтеу мерзімі 6 (алты) айдан астам жəне 
1 (бір) жылдан кем, қаржы ұйымдарына, шетел 
мемлекеттерінің орталық банктеріне берілген 
қарыздар

 50  

2.11 клиенттің басқа банктердегі клиринг, 
кастодиандық қызмет, өтімділікті басқару 
жөніндегі қызметіне байланысты салымдар

 50  

2.12 қаржылық емес ұйымдарға берілген қарыздарды, 
тұтынушылық қарыздарды, шағын кəсіпкерлік 
субъектілеріне берілген қарыздарды қосқанда, 
қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жылдан кем жоғары 
сапалы өтімді активтер болып табылмайтын өзге 
активтер

 50  

2.13 қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл жəне одан 
жоғары, кредиттік тəуекел деңгейі бойынша 
35 (отыз бес) пайыздан аспайтын ауыртпалық 
салынбаған ипотекалық кредиттер.

 65  

2.14 қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды 
қоспағанда, қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл жəне 
одан жоғары, кредиттік тəуекел деңгейі бой-
ынша 35 (отыз бес) пайыздан аспайтын өзге 
ауыртпалық салынбаған қарыздар.

 65  

2.15 туынды қаржы құралдарымен жасалатын опе-
рациялар бойынша бастапқы маржа ретінде 
қамтамасыз ету болып табылатын ақша, бағалы 
қағаздар жəне өзге активтер, орталық контрагент-
ке міндетті төлем ретінде берілген ақша немесе 
өзге активтер.

 85  

2.16 қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды 
қоспағанда, кредиттік тəуекел деңгейі бойынша 
35 (отыз бес) пайыздан асатын жəне қалған өтеу 
мерзімі 1 (бір) жыл жəне одан жоғары, негізгі 
борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бой-
ынша мерзімі өткен берешек бар қарыздарды 
қоспағанда, ауыртпалық салынбаған кредиттер.

 85  

2.17 қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл жəне одан 
жоғары, жоғары сапалы өтімді активтер болып 
табылмайтын жəне қор биржаларында айналым-
да болатын, ауыртпалық салынбаған бағалы 
қағаздар (акциялар).

 85  

2.18 қор биржаларында айналымда болатын тауар-
лар, оның ішінде тазартылған алтын

 85  

2.19 1 (бір) жыл жəне одан жоғары мерзімге 
ауыртпалық салынған активтер

 100  

2.20 активтердің мөлшері туында қаржы құралдары 
бойынша міндеттемелердің мөлшерінен асып 
кеткен жағдайда, туынды қаржы құралдары 
бойынша міндеттемелерді қоспағанда, туынды 
қаржы құралдары бойынша активтердің нетто 
тұрақты қорландыру коэффициенті

 100  

2.21 қалған өтеу мерзімі 1 (бір) жыл жəне одан 
жоғары, қаржы ұйымдарына берілген өзге актив-
тер, оның ішінде жұмыс істемейтін кредиттер, 
қарыздар.

 100  

2.22 қор биржаларында айналыста болмайтын акци-
ялар, материалдық активтер, банктің меншікті 
капиталынан шегерілген баптар, жинақталған 
сыйақы, сақтандыру активтері, еншілес 
ұйымдардағы үлестер, мерзімі өткен борыш бой-
ынша пайыздық мөлшерлеме.

 100  

3 Тұрақты қаржыландырудың қажетті шартты жəне 
болуы мүмкін міндеттемелері.

   

3.1 кез келген клиенттерге берілген 
қайтарылмайтын жəне шартты-қайтарып алы-
натын кредит желілері жəне өтімділік желілері 
(пайдаланылмаған көлемнің үлесі)

 5  

3.2 өзге міндеттемелер, оның ішінде мына құралдар:
сөзсіз қайтарып алынатын кредит желілері жəне 
өтімділік желілері;
саудалық қаржыландыру бойынша 
міндеттемелер (оның ішінде кепілдіктер мен 
кепілдемелер);

 50  

тауарлар мен қызметтерді экспорттау мен им-
порттауды қаржыландырумен байланысты емес 
кепілдіктер мен кепілдемелер;
шарттық емес міндеттемелер, оның ішінде банк 
шығарған борышты төлеп алудың мүмкін бола-
тын талаптары, немесе құрылымдық өнімдерге 
байланысты.

4 Нетто тұрақты қорландыру коэффициенті    

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
_______________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні

Орындаушы 
________________________________________________________________ ______ 
тегі, аты, əкесінің аты 
(егер жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілген болса) күні
 
Телефоны:_________________________ 

Мөр орны (бар болса)

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы 
есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің талдамасы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Нетто тұрақты қорландыру коэффициен-
тінің талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына, «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 екiншi деңгейдегi банктер əр айдың біріндегі жағдай бойынша ай сайын 
жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 

болып тіркелген «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір 
күнге шектi банк капиталының мөлшерiн жəне Ашық валюталық позицияларды есеп-
теу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 қаулысына сəйкес 
толтырылады.

6. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды жəне 
ұсынылмайды.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
4 қаң тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16173 болып енгізілді. 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан             №245               Алматы қаласы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру 
брокері есептілігінің тізбесін, нысандарын,

табыс ету мерзімдерін және оларды ұсыну қағидаларын 
бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 
«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, «Қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 
4 шілдедегі жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің басқармасы қаулы етеді:

1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен 

сақтандыру брокері есептілігінің тізбесі;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес ақшаның жəне орналастырылған салымдардың 

қалдықтары туралы есептің нысаны;
3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес ақшаның жəне исламдық сақтандыру қорының 

актив тері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есептің нысаны;
4) осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;
5) осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып 

алынған бағалы қағаздар туралы есептің нысаны;
6) осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес кері репо, репо операциялары туралы есептің 

нысаны;
7) осы қаулыға 7-қосымшаға сəйкес қайта сақтандырушылардан алынатын со-

малар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын 
сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-
жабдықтар туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру 
қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес «жалпы сақтандыру» саласы бойынша 
сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есептің нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес «өмірді сақтандыру» саласы бойынша 
сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сəйкес сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 
нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сəйкес ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары 
туралы есептің нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сəйкес ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген 
талаптар туралы есептің нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сəйкес сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық 
сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есептің нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сəйкес сақтандыру төлемдері туралы есептің нысаны;
17) осы қаулыға 17-қосымшаға сəйкес міндеттемелердің көлемі бойынша есептің 

нысаны;
18) осы қаулыға 18-қосымшаға сəйкес қайта сақтандыруға берілген сақтандыру 

сыйлықақылары туралы есептің нысаны;
19) осы қаулыға 19-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент-

терімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есептің нысаны;
20) осы қаулыға 20-қосымшаға сəйкес исламдық қаржыландыру қағидаттары 

жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есептің нысаны;
21) осы қаулыға 21-қосымшаға сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, 

исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мəмілелер 
туралы есептің нысаны;

22) осы қаулыға 22-қосымшаға сəйкес ірі қатысушыларды немесе сақтандыру 
холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері туралы мəліметтердің нысаны;

23) осы қаулыға 23-қосымшаға сəйкес ұлттық жəне шетел валюталарындағы актив-
тер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есептің нысаны;

24) осы қаулыға 24-қосымшаға сəйкес өзге дебиторлық жəне өзге кредиторлық 
берешектер туралы есептің нысаны;

25) осы қаулыға 25-қосымшаға сəйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына 
исламдық сақтандыру қоры есебінен инвестицияланған инвестициялар туралы 
есептің нысаны;

26) осы қаулыға 26-қосымшаға сəйкес сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, 
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған 
сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

27) осы қаулыға 27-қосымшаға сəйкес екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен 
жасалған сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

28) осы қаулыға 28-қосымшаға сəйкес жалпы жəне əкімшілік шығыстар туралы 
есептің нысаны;

29) осы қаулыға 29-қосымшаға сəйкес баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар 
туралы есептің нысаны;

30) осы қаулыға 30-қосымшаға сəйкес экономикалық қызмет түрлері бойынша 
сақтандыру сыйлықақыларын жəне сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есептің 
нысаны;

31) осы қаулыға 31-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының өңірлері бойын-
ша сақтандыру шарттары бойынша қабылданған жəне жүзеге асырылған сақтандыру 
сыйлықақылары мен сақтандыру төлемдері туралы есептің нысаны;

32) осы қаулыға 32-қосымшаға сəйкес сақтандыру өнімдері туралы есептің нысаны;
33) осы қаулыға 33-қосымшаға сəйкес қайта сақтандыру қызметі туралы есептің 

нысаны;
34) осы қаулыға 34-қосымшаға сəйкес сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» 

саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 
үшін) берілген қарыздар туралы есептің нысаны;

35) осы қаулыға 35-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының сақтандыру 
брокерлерінің қатысуымен жасалған қайта сақтандыру шарттары туралы есептің 
нысаны;

36) осы қаулыға 36-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының сақтандыру 
брокерлерінің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары туралы есептің нысаны;

37) осы қаулыға 37-қосымшаға сəйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
жəне сақтандыру брокерінің есептілікті ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта:

1) ай сайын - осы қаулының 1-тамағының 2), 4), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 
16), 17), 18), 19), 23) жəне 28) тармақшаларында көзделген есептілікті есепті айдан 
кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде.

Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы тармақтың 1) тармақшасында 
көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 9) жəне 20) 
тармақшаларына сəйкес есептілікті есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 
дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

2) ай сайын - осы қаулының 1-тармағының 21) тармақшасында көзделген есептілікті 
есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

3) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 26), 29), 32) жəне 33) тармақшаларында 
көзделген есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса 
алғанда) мерзімде табыс етеді.

Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы осы тармақтың 3) тармақшасында 
көзделген есептілікке қосымша осы қаулының 1-тармағының 25) тармақшасына 
сəйкес есептілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса 
алғанда) мерзімде;

4) тоқсан сайын - осы қаулының 1-тармағының 22) тармақшасында көзделген 
есеп тілікті есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) 
мерзімде;

5) жартыжылдықтар бойынша - осы қаулының 1-тармағының 24) жəне 27) 
тармақшаларында көзделген есептілікті есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың алтын-
шы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде;

6) жыл сайын - осы қаулының 1-тармағының 30), 31) жəне 34) тармақшаларында 
көзделген есептілікті есепті жылдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса 
алғанда) мерзімде табыс етеді.

3. Сақтандыру брокері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тоқсан сайын 
осы қаулының 1-тармағының 35) жəне 36) тармақшаларында көзделген есептілікті 
электрондық форматта, есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 
(қоса алғанда) мерзімде табыс етеді.

4. Мыналардың:
1) «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары жəне сақтандыру брокерлері 

есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
27 мамырдағы № 81 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11769 тіркелген, 2015 жылғы 21 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне сақтан-
дыру қызметін реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 45 
қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15542 
тіркелген, 2017 жылғы 5 қыркүйекте Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша 
нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 3-тармағының күші жойылды деп танылсын.

5. Зерттеулер жəне статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

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

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң депар-
таментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 6-тармағында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

6. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы 

коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында 
ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін. 

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

 Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы ______________ Н. Айдапкелов 
2018 жылғы 5 қаңтар

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 1-қосымша

Cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру
брокері есептілігінің тізбесі

Cақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру брокері есептілігінің 
тізбесіне мыналар кіреді:

1) ақшаның жəне орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп;
2) ақшаның  жəне  исламдық  сақтандыру  қорының  активтері  есебінен 

орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп;
3) бағалы қағаздар туралы есеп;
4) исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
5) кері репо, репо операциялары туралы есеп;
6) қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан (қайта сақта-

ну шылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;
7) инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;
8) инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған 

негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп;
9) «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу тура-

лы есеп;
10) «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу ту-

ралы есеп;
11) сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;
12) ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп;
13) ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген талаптар туралы есеп;
14) сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен 

шығыстар туралы есеп;
15) сақтандыру төлемдері туралы есеп;
16) міндеттемелердің көлемі бойынша есеп;
17) қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп;
18) Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта 

сақтандыру) шарттары туралы есеп;
19) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп;
20) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мəмілелер туралы есеп;
21) ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
акционерлері туралы мəліметтер;

22) ұлттық жəне шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің 
мерзімдерін салыстыру туралы есеп;

23) өзге дебиторлық жəне өзге кредиторлық берешектер туралы есеп;
24) басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен 

инвестицияланған инвестициялар туралы есеп;
25) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен жасалған сақтандыру жəне қайта 
сақтандыру шарттары туралы есеп;

26) екінші деңгейдегі банктердің қатысуымен жасалған сақтандыру шарттары 
туралы есеп;

27) жалпы жəне əкімшілік шығыстар туралы есеп;
28) баланстан тыс шоттар бойынша қалдықтар туралы есеп;
29) экономикалық қызмет түрлері бойынша сақтандыру сыйлықақыларын жəне 

сақтандыру төлемдерін жіктеу туралы есеп;
30) Қазақстан Республикасыны ң өңірлері бойынша сақтандыру шарттары бойын-

ша қабылданған жəне жүзеге асырылған сақтандыру сыйлықақылары мен сақтандыру 
төлемдері туралы есеп;

31) сақтандыру өнімдері туралы есеп;
32) қайта сақтандыру қызметі туралы есеп;
33) сақтанушыларға («өмірді сақтандыру» саласындағы қызметті жүзеге асыра-

тын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары үшін) берілген қарыздар туралы есеп;
34) Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған 

қайта сақтандыру шарттары туралы есеп;
35) Қазақстан Республикасының сақтандыру брокерлерінің қатысуымен жасалған 

сақтандыру шарттары туралы есеп.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 2-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ақшаның жəне орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 2 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)

Р/с 
№ 

Баптың атаулары (банктер  
жəне өзге заңды тұлғалар 

бөлігінде)

Ба
нк

 ко
ды Рейтингілік 

агенттіктің 
атауы Ре

йт
ин
гі 

Ақша сомасы

теңге-
мен

теңгемен 
қайта есеп-

телген, шетел 
валютасында 
ақша қалдығы жи

ын
ты

ғы
 

1 2 3 4 5 6 7 8
Ақша сомасы

1 Кассадағы ақша
2 Жолдағы ақша
2.1  
…
3 Ағымдағы шоттардағы ақша
3.1
…
4 Жинақ шоттарындағы ақша
4.1
…
5  Басқалар
5.1
…
6 Барлық ақша

Салымдар х х х
7 Талап етуге дейiнгi салымдар х х х
7.1 х х х
… х х х
8 Ме рзімді салымдар х х х
8.1 х х х
… х х х
9 Шартты салымдар х х х
9.1 х х х
… х х х
10 Барлық салым х х х

кестенің жалғасы: 
Салым бойынша негізгі сома Салым бойынша сыйақы

Құ
нс
ыз

да
ну
ға

 
ре
зе
рв
те
р

Ес
ке
рт
у

те
ңг
ем

ен теңгемен қайта 
есептелген, ше-
тел валютасында 
ақша қалдығы

салым 
сомасының 
 жиынтығы те

ңг
ем

ен теңгемен қайта 
есептелген, шетел 
валютасын да ақша 

қалдығы

сыйақы 
сомасының 
жиынтығы

9 10 11 12 13 14 15 16
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х  х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х  х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х  х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________  __________
                    тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
              тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)

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

 Ақшаның жəне орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп 
нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Ақшаның жəне орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Ақшаның жəне орналастырылған 

салымдардың қалдықтары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бой-
ынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

8318 тіркелген «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 Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 
24 желтоқсандағы № 385 қаулысына (бұдан əрі – № 385 қаулы) сəйкес рейтингілік 

(Жалғасы 21-бетте) 
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агенттіктің атауы көрсетіледі. Бұл ретте рейтингілік агенттік болмаған жағдайда 
4-бағанда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі.

6. 5-бағанда № 385 қаулыға сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтинг 
көрсетіледі.

7. 5-жолда Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде жəне орталық 
депозитарийде орналастырылған, бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге 
асыратын ұйымдардың шотындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы, 
сондай-ақ 1, 2, 3 жəне 4-жолдарға енгізілмеген басқа ақша көрсетіледі.

8. 16-бағанда:
1) егер меншік құқығына шектеу болса, мың теңгемен ауыртпалық салу сомасы 

жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі;
2) егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы бағалы қағаздар 

нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жəне (немесе) инвестициялық 
портфельді басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарында болса, 
«сенімгерлік басқару», «брокерлік қызмет көрсету» деп, сондай-ақ осы ұйымның 
 атауы көрсетіледі;

3) егер екінші деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес 
тұлғасы болса, «үлестес тұлға» деп көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 3-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ақшаның жəне исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен 
орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 3 - FI(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)

Р/с 
№ 

Баптың атаулары (банктер  
жəне өзге заңды тұлғалар 

бөлігінде)

Ба
нк

 ко
ды Рейтингілік 

агенттіктің 
атауы Ре

йт
ин
гі 

Ақша сомасы

теңге-
мен

теңгемен 
қайта есеп-

телген, шетел 
валютасында 
ақша қалдығы жи

ын
ты

ғы
 

1 2 3 4 5 6 7 8

Ақша сомасы
1 Кассадағы ақша
2 Жолдағы ақша

2.1
…
3 Ағымдағы ш оттардағы ақша

3.1
…
4 Жинақ шоттарындағы ақша

4.1
…
5 Басқалар

5.1
…
6 Барлық ақша

Салымдар х х х
7 Талап етуге дейiнгi салымдар х х х

7.1 х х х
… х х х
8 Мерзімді салымдар х х х

8.1 х х х
… х х х
9 Шартты салымдар х х х

9.1 х х х
… х х х
10 Барлық салым х х х

кестенің жалғасы: 
Салым бойынша негізгі сома Салым бойынша сыйақы

Құ
нс
ыз

да
ну
ға

 
ре
зе
рв
те
р

Ес
ке
рт
у

те
ңг
ем

ен теңгемен қайта 
есептелген, ше-
тел валютасында 
ақша қалдығы

салым 
сомасының 
 жиынтығы те

ңг
ем

ен теңгемен қайта 
есептелген, шетел 
валютасын да ақша 

қалдығы

сыйақы 
сомасының 
жиынтығы

9 10 11 12 13 14 15 16

х х х х х х х  
х х х х х х х  
  х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х
х х х х х х х

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                    тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
        лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)

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

 Ақшаның жəне исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен 
орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп нысанына қосымша
 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Ақшаның жəне исламдық сақтандыру қорының активтері есебінен 

орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Ақшаның жəне исламдық сақтандыру 
қорының активтері есебінен орналастырылған салымдардың қалдықтары туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

8318 тіркелген «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 Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқ-
сандағы № 385 қаулысына (бұдан əрі – № 385 қаулы) сəйкес рейтингілік агенттіктің 
атауы көрсетіледі. Бұл ретте рейтингілік агенттік болмаған жағдайда 4-бағанда 
«рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі.

6. 5-бағанда № 385 қаулыға сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтинг не-
месе Standard & Poor’s ұлттық шəкiлі бойынша рейтинг немесе басқа рейтингілiк агент-
тiктердiң бiрiнiң ұлттық шəкiлi бойынша осыған ұқсас деңгейдегi рейтинг көрсетіледі.

7. 5-жолда Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде жəне орталық 
депозитарийде орналастырылған, бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге 
асыратын ұйымдардың шотындағы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы, 
сондай-ақ 1, 2, 3 жəне 4-жолдарға енгізілмеген басқа ақша көрсетіледі.

8. 16-бағанда:
1) егер меншік құқығына шектеу болса, мың теңгемен ауыртпалық салу сомасы 

жəне ауыртпалық салу негіздемесі көрсетіледі;
2) егер сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы бағалы қағаздар нарығында 

брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жəне (немесе) инвестициялық портфельді 
басқару қызметін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарында болса, «сенімгерлік 
басқару», «брокерлік қызмет көрсету» деп, сондай-ақ осы ұйымның атауы көрсетіледі;

3) егер екінші деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес 
тұлғасы болса, «үлестес тұлға» деп көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 4-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 4 - I(R)O_M 
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
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оның ішінде ауыртпалық 
салынған бағалы қағаздар

ауыртпа-
лық 

салынған 
бағалы 
қағаздар, 
барлығы

оның ішінде 
репо шартта-

рымен 
ауырт палық 
салынған 
бағалы 
қағаздар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Қазақстан 

Республикасының 
мемлекеттік 
бағалы қағаздары

(Жалғасы. Басы 20-бетте) 1.1  
…  
2 Қазақстан 

Республикасы 
ұйымдарының 
мемлекеттік 
емес эмиссиялық 
бағалы қағаздары

2.1 екінші деңгейдегі 
банктер

2.1.1  
…  
2.2 екінші деңгейдегі 

банктерді 
қоспағанда, заңды 
тұлғалар

2.2.1  
…  
2.3 «Қазақстан Даму 

Банкі» акционерлік 
қоғамының облига-
циялары

2.3.1  
…  
3 Шет 

мемлекеттердің 
бағалы қағаздары

3.1  
…  
4 Қазақстан 

Республикасының 
бейрезиденттері- 
эмитенттердің 
мемлекеттік емес 
бағалы қағаздары

4.1  
…  
5 Халықаралық 

қаржы 
ұйымдарының 
бағалы қағаздары

5.1  
…  
6 Инвестициялық 

қорлардың пай-
лары

6.1  
…  
7 Басқалар

7.1  
…  
8 Барлығы
кестенің жалғасы:
Сатуға арналған қолда бар бағалы 

қағаздар
Пайда немесе шығын арқылы əділ құны 
бойынша ескерілетін бағалы қағаздар

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен Баланстық құны (нетто) мың теңгемен
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…

кестенің жалғасы:

Өтелгенге дейін ұсталатын 
бағалы қағаздар

Ауыртпалық салынған 
бағалы қағаздар бой-
ынша баланстық құны 
(нетто), мың теңгемен
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Ба
рл
ығ
ы оның ішінде 

РЕПО шарттары-
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күніне
е септі 
күні

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
…

кестенің жалғасы:

Рейтингі «Сақтандыру қызметі 
туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 
48-бабының 3-тармағы 1) 

тармақшасының талаптары-
на сəйкес келуі

Ес
ке
рт
у

эмитенттің 
сатып алу 
күнінде 

эмитент-
тің есепті 

күні 

бағалы қағаз-
дың сатып 
алу күнінде 

бағалы 
қағаздың 
есепті күні 

31 32 33 34 35 36
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 
Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Бағалы қағаздар туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын 

(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Заңы (бұдан əрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 
2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.
6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен 

көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналды/сатып алу құнының оны 
шығару кезінде айқындалған ақшалай көрінісі, сондай-ақ оны өтеу кезінде облигация 
ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен көрсетіледі. 
Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

8. 10-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған код-
тар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес 
көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып 
алу валютасы көрсетіледі.

9. 11-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздардың 
сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны көрсетіледі.

10. 16-бағанда есепті күні, пайда немесе шығын арқылы əділ құны бойынша 
ескерілетін үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың 
номиналды құны көрсетіледі.

11. 20-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы қағаздардың 
сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны көрсетіледі.

12. 24-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны 
көрсетіледі.

13. 25-бағанда репо шарттарымен ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың 
баланстық құны көрсетіледі.

14. 28-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың 
акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

15. 29 жəне 30-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми 
тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының са-
наты Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15175 тіркелген 
«Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) 
бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына 
қойлатын талаптарды бекіту жəне Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
27 наурыздағы № 54 қаулысына (бұдан əрі - № 54 қаулы) сəйкес көрсетіледі. 
Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 29 жəне 
30-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы 
бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

16. 31, 32, 33 жəне 34-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген «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 Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі 
берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 31, 32, 33 жəне 34-бағандарда 
«рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

17. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталында қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-
бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 
35-бағанда «иə» сөзі жазылады.

18. 36-бағанда егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу болса 
(бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады, репо мəмілесінің 
объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың теңгемен жəне ауыртпалық 
салу негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының үлестесі болып табылатын заңды тұлға болса, «иə» 
сөзі жазылады.

19. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 5-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған
бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 5 - FI(R)O_M 
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
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Р/с 
№ 

Эмитенттің
атауы

Эм
ит
ен
т-
ел
ді
ң 
ат
ау
ы

Ба
ға
лы

 қа
ға
зд
ың

 а
та
уы

Ұл
тт
ық

 с
əй
ке
ст
ен
ді
ру

 
нө
мі
рі

 н
ем

е-
се

 х
ал
ық
ар
ал
ық

 
сə
йк
ес
те
нд
ір
у 
нө
мі
рі

Бағалы қағаздар-
дың саны (дана)

Ба
ға
лы
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ты
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у 
құ
ны

Ба
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лы

 қа
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та
сы

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде 
ауыртпалық 
салынған 
бағалы 
қағаздар, 
барлығы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік бағалы 
қағаздары

1.1  
…  
2 Қазақстан Республикасы 

ұйымдарының мемлекеттік 
емес эмиссиялық бағалы 
қағаздары

2.1 екінші деңгейдегі банктер
2.1.1  

…  
2.2 екінші деңгейдегі банктерді 

қоспағанда, заңды тұлғалар
2.2.1  

…  
2.3 «Қазақстан Даму Банкі» 

акционерлік қоғамының об-
лигациялары

2.3.1  
…  
3 Шет мемлекеттердің бағалы 

қағаздары
3.1  
…  
4 Қазақстан Республикасының 

бейрезиденттері- 
эмитенттердің мемлекеттік 
емес бағалы қағаздары

4.1  
…  
5 Халықаралық қаржы 

ұйымдарының бағалы 
қағаздары

5.1  
…  
6 Инвестициялық қорлардың 

пайлары
6.1  
…  
7 Басқалар

7.1  
…  
8 Барлығы

кестенің жалғасы:
Сатуға арналған қолда бар бағалы 

қағаздар
Пайда немесе шығын арқылы əділ құны бой-

ынша ескерілетін бағалы қағаздар
Баланстық құны (нетто) мың 

теңгемен Баланстық құны (нетто) мың теңгемен
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(п
ро
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зи
я-
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рд
ың

) 
мө

лш
ер
і

номиналды 
құны/сатып 
алу құны

дисконт, 
сыйлықақы

есептелген 
сыйақы

оң/теріс 
түзету

10 11 12 13 14 15 16 17 18
…

кестенің жалғасы:
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар Ауыртпалық 

салынған 
бағалы 
қағаздар 
бойынша 
баланстық 
құны (нетто), 
мың теңгемен Са

ты
п 
ал
у 
құ
ны

Ө
те
у 
кү
ні

Халық-
аралық 
қор 

биржа-
сының 
атауы

Баланстық құны (нетто) мың теңгемен

номиналды 
құны/сатып 
алу құны

дисконт, 
сыйлық-
ақы

есеп-
телген 
сыйақы

резервтердің 
(провизия-

лардың) мөлшері

19 20 21 22 23 24 25 26
…

кестенің жалғасы:
Қор биржа-
сы тізімінің 
санаты

Рейтингі
«Сақтандыру 
қызметі тура-
лы» Қазақстан 

Республикасының 
Заңы 48-бабының 

3-тармағы 1) тармақ-
шасының талапта-
рына сəйкес келуі

Ес
ке
рт
у

сатып 
алу 

күніне

есеп-
ті 
күні

эмитенттің 
сатып алу 
күнінде 

эмитент-
тің 

есепті 
күні 

бағалы 
қағаздың 
сатып алу 
күнінде 

бағалы 
қағаздың 
есепті 
күні 

27 28 29 30 31 32 33 34
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
           лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)

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

Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы 
есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып алынған бағалы
қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Исламдық сақтандыру қоры есебінен 

сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы (бұдан əрі - Сақтандыру қызметі туралы заң) 74-бабының 
2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың атауы көрсетіледі.
6. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 8-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен 

көрсетілетін сыйақы есептелетін облигацияның номиналды/сатып алу құнының 
оны шығару кезінде айқындалған ақшалай мəні, сондай-ақ оны өтеу кезінде обли-
гация ұстаушыға төленуге жататын сома көрсетіледі. Сомасы шығару валютасымен 
көрсетіледі. Акциялар бойынша акцияларды сатып алу валютасымен сатып алу құны 
көрсетіледі.

8. 9-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған код-
тар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес 
көрсетіледі. Облигациялар бойынша шығару валютасы, акциялар бойынша – сатып 
алу валютасы көрсетіледі.

9. 10-бағанда есепті күні, сатуға арналған қолда бар үлестік бағалы қағаздардың 
сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны көрсетіледі.

10. 15-бағанда есепті күні, пайда немесе шығын арқылы əділ құны бойынша 
ескерілетін үлестік бағалы қағаздардың сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың 
номиналды құны көрсетіледі.

11. 19-бағанда есепті күні, өтелгенге дейін ұсталатын үлестік бағалы қағаздардың 
сатып алу құны, борыштық бағалы қағаздардың номиналды құны көрсетіледі.

12. 23-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың баланстық құны 
көрсетіледі.

13. 26-бағанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-заңды тұлғалардың 
акциялары бойынша халықаралық қор биржасының атауы көрсетіледі.

14. 27 жəне 28-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми 
тізіміне сəйкес талаптары № 54 қаулыда белгіленген Қазақстан Республикасының 
резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының 
қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 27 жəне 28-бағаналарда «листингі жоқ» 
деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы 
қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша 
толтырылмайды.

15. 29, 30, 31 жəне 32-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген «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 Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі 
берген рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 29, 30, 31 жəне 32-бағандарда 
«рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемле-
кеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

16. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталында қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-
бабы 3-тармағының 1) тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 
33-бағанда «иə» сөзі жазылады.

17. 34-бағанда егер бағалы қағаздар бойынша меншік құқығына шектеу болса 
(бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады, репо мəмілесінің 
объектісі болып табылады), ауыртпалық салу сомасы мың теңгемен жəне ауыртпалық 
салу негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының үлестесі болып табылатын заңды тұлға болса, «иə» 
сөзі жазылады.

18. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 6-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Кері репо, репо операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 6 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)

Р/с 
№ 

Операция 
мазмұны/Бағалы 
қағаз эмитентінің 

атауы

«Сақтандыру қызметі 
туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 
48-бабының 3-тармағы 1) 
тармақшасының талапта-

рына сəйкес келуі
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 «Автоматты» 

тəсiлмен жаса-
латын кері репо 
операциясы

1.1  
…
2 Репо опера-

циясы
2.1 «Тікелей» тəсілі 

2.1.1  
…
2.2 «Автоматты» 

тəсіл 
2.2.1  

…
кестенің жалғасы:

Репо операция-
сының мерзімі

(күндер)

Сыйақы 
мөлшерлемесі 

(пайызбен)

Репо шарттарымен 
ауыртпалық салынған 
бағалы қағаздардың 

саны

Репо со-
масы

теңгемен

Бағалы 
қағаз ва-
лютасы

Ес
ке
рт
у

10 11 12 13 14 15
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
           лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса) 
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

 Кері репо, репо операциялары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды 
толтыру бойынша түсіндірме

Кері репо, репо операциялары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Кері репо, репо операциялары ту-
ралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын, есепті кезеңнің 
соңындағы жағдай бойынша 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда репо мəмілесінің объектісі болып табылатын бағалы қағаз эмитентінің 

атауы көрсетіледі.
6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акцияларды (жарғылық капиталда 

қатысу үлестерін) Сақтандыру қызметі туралы заңның 48-бабы 3-тармағының 1) 
тармақшасында көзделген мөлшерде сатып алған жағдайда, 3-бағанда «иə» сөзі 
жазылады.

7. 4-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген жəне 
(немесе) сатып алынған бағалы қағаздың түрі көрсетіледі.

8. 5-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген 
жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздың ұлттық сəйкестендіру нөмірі немесе 
халықаралық сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

9. 6-бағанда репо шарты жасалған күні көрсетіледі.
10. 8-бағанда репо ашылған күні көрсетіледі.
11. 9-бағанда репо жабылған күні көрсетіледі.
12. 10-бағанда репо операциясының мерзімі (күндері) көрсетіледі.
13. 11-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциясына қатысушылар белгілеген 

жəне жабу бағасын жəне жабу мəмілесінің сомасын есептеу үшін пайдаланылатын репо 
жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі.

14. 12-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген жəне 
(немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.

15. 13-бағанда репо сомасы (теңгемен ) көрсетіледі.
16. 14-бағанда репо операциясына сəйкес бағалы қағаз валютасы «Валюталар 

мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 ҚР ҰЖ Қазақстан 
Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі.

17. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 7-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан 
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру 

сыйлықақылары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 7 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)

Р/с 
№ 

Қайта сақтандырушының 
/сақтандыру агентінің/ 
қайта сақтанушының 

(цеденттің)/
сақтандыру брокерінің/
сақтанушының атауы

Берешек сомасы
Құнсыз-
дануға 
арналған 
резерв-
тер 

Ес
ке
рт
у

Ба
рл
ығ
ы оның ішінде

мерзімі 
өтпеген 
берешек

90 күнге дейінгі 
мерзімге 

мерзімі өткен 
берешек

басқа 
бере-
шек

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Қайта сақтандырушылар

1.1
…
2 Сақтандыру агенттері

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2. 6 Басқа сақтандыру 

агенттері
3 Сақтандыру брокерлері

3.1
…
4 Қайта сақтанушылар (це-

денттер) 
4.1
…
5 Сақтанушылар

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5. 6 Басқа сақтанушылар

6 Барлығы 
Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
           лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан 
(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру 

сыйлықақылары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қайта сақтандырушылардан алынатын сомалар, сақтанушылардан 

(қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын сақтандыру 
сыйлықақылары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қайта сақтандырушылардан алынатын 

сомалар, сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) жəне делдалдардан алынатын 
сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бой-
ынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
5. 2-бағанда сақтандыру немесе қайта сақтандыру шарттары бойынша берешегі 

бар қайта сақтандырушылардың, сақтандыру агенттерінің, сақтандыру брокерлерінің, 
қайта сақтанушылардың (цеденттердің) жəне сақтанушылардың атауы көрсетіледі.

6. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-жолдарда сақтандыру агенттері берешегінің жалпы 
сомасындағы ең көп үлесі бар сақтандыру агенттері көрсетіледі, қалған сақтандыру 
агенттерінің жиынтық берешегі «Басқа сақтандыру агенттері» 2.6-жолында көрсетіледі.

7. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5-жолдарда сақтанушылар берешегінің жалпы сомасындағы ең 
көп үлесі бар сақтанушылар көрсетіледі, қалған сақтанушылардың жиынтық берешегі 
«Басқа сақтанушылар» 5.6-жолында көрсетіледі.

8. 6-бағанада 90 күннен асатын мерзімге мерзімі өткен берешек бойынша ақпарат 
көрсетіледі.

9. 8-бағанада егер қайта сақтандырушы, сақтандыру агенті, сақтандыру брокері, 
қайта сақтанушы немесе сақтанушы ірі қатысушы, еншілес ұйым, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ірі қатысушы болып табылатын немесе қомақты қатысатын немесе 
өзге үлестес ұйым болып табылатын ұйым болса, «иə» сөзі жазылады.

10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 8-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 

Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 8 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)
 Р/с
№

Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-
жабдықтар туралы ақпарат

Сатып алу 
құны

Баланстық 
құны

Ескерту

1 2 3 4 5
1 Инвестициялық мүлік

1.1
…
2 Жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-

жабдықтар
2.1
…
3 Басқа негізгі құрал-жабдықтар
4 Барлығы 
Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
               тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
            лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп нысанына 
қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-

жабдықтар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 

(Жалғасы 22-бетте) 
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0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 
1000 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 5. 2-бағанда инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат 

көрсетіледі.
6. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға инвести-

циялардың жалпы сомасы «Басқа негізгі құрал-жабдықтар» 3-жолында көрсетіледі.
7. 5-бағанда егер жылжымайтын мүлік түріндегі инвестициялық мүлік/негізгі құрал-

жабдықтар бойынша меншік құқығына шектеу бар болса, «иə» деген сөз жазылады 
жəне ауыртпалық салу негіздері көрсетіледі.

8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 9-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып 
алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 9 - FI(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)
Р/с
№

Инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-
жабдықтар туралы ақпарат

Сатып алу 
құны

Баланстық 
құны

Ескерту

1 2 3 4 5
1 Инвестициялық мүлік

1.1
…
2 Жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-

жабдықтар
2.1
…
3 Өзге де негізгі құрал-жабдықтар
4 Барлығы  
Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
        лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып 
алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Инвестициялық мүлік жəне исламдық сақтандыру қоры есебінен сатып 
алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Инвестициялық мүлік жəне исламдық 

сақтандыру қоры есебінен сатып алынған негізгі құрал-жабдықтар туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда инвестициялық мүлік жəне негізгі құрал-жабдықтар туралы ақпарат 

көрсетіледі.
6. Жылжымайтын мүлік болып табылмайтын негізгі құрал-жабдықтарға инвестиция-

лардың жалпы сомасы «Басқа негізгі қаражат» 3-жолында көрсетіледі.
7. 5-бағанда инвестициялық мүлік/жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-

жабдықтар бойынша меншік құқығын шектеу бар болса, «иə» деген сөз көрсетіледі 
жəне ауыртпалық салудың негіздемесі көрсетіледі.

8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 10-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу 
туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 10 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті 
жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге)

Р/с 
№
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1 2 3 4 5 6 7
1 Міндетті сақтандыру
1.1 көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-

құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру
1.2 тасымалдаушының жолаушылар 

алдындағы азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.3 өсiмдiк шаруашылығындағы 
сақтандыру

1.4 жекеше нотариустардың азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.5 экологиялық сақтандыру
1.6 аудиторлық ұйымдардың азаматтық-

құқықтық жауапкершiлiгін сақтандыру
1.7 туроператордың жəне турагенттiң 

азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн 
сақтандыру

1.8 қызметi үшiншi тұлғаларға зиян 
келтiру қаупiмен байланысты 
объектiлер иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.9 қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн 
атқарған кезде оны жазатайым 
жағдайлардан сақтандыру

1.10 сақтандырудың өзге де түрлері (сы-
ныптары)

2 Ерiктi жеке сақтандыру
2.1 жазатайым жағдайлардан сақтандыру
2.2 ауырған жағдайдан сақтандыру
2.3 сақтандырудың өзге де түрлері (сы-

ныптары)
3 Ерiктi мүлiктiк сақтандыру
3.1 автомобиль көлiгiн сақтандыру
3.2 темiржол көлiгiн сақтандыру
3.3 əуе көлiгiн сақтандыру
3.4 су көлiгiн сақтандыру
3.5 жүктердi сақтандыру
3.6 осы Нысанның 3.1–3.5-жолдарында 

көрсетілген сыныптарды қоспағанда, 
мүлiктi залалдан сақтандыру

3.7 автомобиль көлiгi иелерiнiң азамат-
тық-құқықтық жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

3.8 əуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.9 су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.10 осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарында 
көрсетілген сыныптарды қоспағанда, 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiктi 
сақтандыру

3.11 қарыздарды сақтандыру
3.12 ипотекалық сақтандыру
3.13 кепілдіктер мен кепілдемелерді 

сақтандыру
3.14 басқа да қаржы шығындарынан 

сақтандыру
3.15 осы Нысанның 3.11–3.14-жолдарында 

көрсетілген сыныптарды қоспағанда, 
қаржы ұйымдарының шығындарын 
сақтандыру

3.16 титулдық сақтандыру
3.17 сот шығыстарынан сақтандыру
3.18 сақтандырудың өзге де түрлері (сы-

ныптары)
4 Барлығы

кестенің жалғасы:
Орын алған, бірақ 

мəлімделмеген шығындар 
резервінің таза сомасы

Мəлiмделген, бiрақ рет-
телмеген шығындар 

резерві, жалпы сомасы

Мəлiмделген, бiрақ рет-
телмеген шығындар 
резервіндегі қайта 

сақтандырушының үлесі
8 9 10
…

кестенің жалғасы:
Мəлiмделген, бiрақ 

реттелмеген шығындар 
резервінің таза сомасы

Сақтандыру 
резервтерінің 
жалпы сомасы

Сақтандыру 
резервтерінің жалпы 
сомасындағы қайта 

сақтандырушының үлесі

Жалпы 
сақтандыру 
резервтерінің 
таза сомасы

11 12 13 14
…    

 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы ақпарат 
Р/с
№

Атауы Ақпарат

1 2 3
1 Актуарийдің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
2 Лицензияның берілген нөмірі мен күні
3 Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту бағдарламасынан өту туралы 

мəліметтер 
4 Біліктілік емтиханын тапсыру туралы мəліметтер 

(Жалғасы. Басы 20-21-беттерде) 5 Тұрғылықты мекенжайы
6 Байланыс телефондары
7 Факс
8 Электрондық пошта

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу 
туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн
есептеу туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша 

сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабы 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды «жалпы сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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 (бір мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру 

резервтерінің сомасы көрсетіледі. 
6. Сақтандыру резервтері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 9529 тіркелген «Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу 
əдiстемесiне жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы 
№ 76 қаулысына сəйкес есептеледі.

7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде қайта сақтандырушының 
үлесі цедентке сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы 
жəне қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға берілетін тəуекелдер бойынша 
сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер шегеріле отырып көрсетіледі.

8. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы 
деректер толығымен көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 11-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу 
туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 11 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті 
жүзеге асыратын исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге) 

Р/с
№
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1 2 3 4 5 6
1 Барлығы
1.1 өмірді сақтандыру
1.2 аннуитеттік сақтандыру, оның 

ішінде
1.2.1 зейнетақы аннуитеті шарттары
1.2.2 аннуитет шарттары
1.2.3 аннуитеттік сақтандырудың өзге 

де түрлері 
1.3 жазатайым жағдайлардан 

сақтандыру 
1.4 ауырған жағдайдан сақтандыру
1.5 қызметкер еңбек (қызмет) мiндет-

терiн атқарған кезде оны жаза-
тайым жағдайлардан сақтандыру

1.6 сақтандырудың өзге де түрлері 
(сыныптары) 

кестенің жалғасы:
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 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарий туралы ақпарат
Р/с
№

Атауы Ақпарат

1 2 3
1 Актуарийдің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
2 Лицензияның берілген нөмірі мен күні
3 Актуарийлердің ең аз міндетті оқыту бағдарламасынан өту туралы 

мəліметтер 
4 Біліктілік емтиханын тапсыру туралы мəліметтер 
5 Тұрғылықты мекенжайы
6 Байланыс телефондары
7 Факс
8 Электрондық пошта

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                    тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
            лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу 
туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру резервтерiн есептеу 

туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша 
сақтандыру резервтерiн есептеу туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабы 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды «өмірді сақтандыру» саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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 (бір мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда есепті кезеңнің соңындағы сақтандыру сыныптары бөлігінде сақтандыру 

резервтерінің сомасы көрсетіледі. 
6. Сақтандыру резервтері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 9529 тіркелген «Сақтандыру резервтерін қалыптастыруға, есептеу 
əдiстемесiне жəне олардың құрылымына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 6 мамырдағы 
№ 76 қаулысына сəйкес есептеледі.

7. 4-бағанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резерві бөлігінде қайта сақтандырушының 
үлесі цедентке сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша комиссиялық сыйақы 
жəне қайта сақтандырушыдан қайта сақтандыруға берілетін тəуекелдер бойынша 
сақтандыруды қорғауға жатпайтын өзге өтеулер шегеріле отырып көрсетіледі.

8. 1.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

9. 1.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жаза-
тайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

10. Нысанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының штаттағы актуарийі туралы 
деректер толығымен көрсетіледі.

11. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 12-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 12 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде

Нысан
(мың теңге) 

Р/с
№

Сақтандыру 
сыныптарының 

атауы 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартта-
ры бойынша қабылданған сақтандыру 

сыйлықақылары 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Міндетті сақтандыру
1.1 көлiк құралдары иелерiнiң 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгi 

1.2 тасымалдаушының жо-
лаушылар алдындағы 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгi

1.3 өсiмдiк шаруашылығындағы 
сақтандыру

1.4 жекеше нотариустардың 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандыру

1.5 экологиялық сақтандыру
1.6 аудиторлық ұйымдардың 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгі

х х

1.7 туроператордың жəне 
турагенттiң азаматтық-
құқықтық жауапкершілiгi

1.8 қызметi үшiншi тұлғаларға 
зиян келтiру қаупiмен байла-
нысты объектiлер иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгi

1.9 қызметкер еңбек (қызмет) 
мiндеттерiн атқарған 
кезде оны жазатайым 
жағдайлардан сақтандыру

1.10 сақтандырудың өзге де 
түрлері (сыныптары)

2 Ерiктi жеке сақтандыру
2.1 өмірді сақтандыру
2.2 аннуитеттік сақтандыру, 

оның ішінде
2.2.1 зейнетақы аннуитеті шарт-

тары
х х

2.2.2 аннуитет шарттары
2.2.3 аннуитеттік сақтандырудың 

өзге де түрлері 
2.3 жазатайым жағдайлардан 

сақтандыру 
2.4 ауырған жағдайдан 

сақтандыру
2.5 сақтандырудың өзге де 

түрлері (сыныптары) 
3 Ерікті мүліктік сақтандыру
3.1 автомобиль көлігін 

сақтандыру 
3.2 темір жол көлігін сақтандыру 
3.3 əуе көлігін сақтандыру
3.4 су көлігін сақтандыру
3.5 жүктерді сақтандыру
3.6 осы Нысанның 3.1–3.5-жол-

дарында көрсетілген сынып-
тарды қоспағанда, мүлiктi 
залалдан сақтандыру

3.7 автомобиль көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.8 əуе көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.9 су көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандыру

3.10 осы Нысанның 3.7–3.9-жол-
дарында көрсетілген сы-
ныптарды қоспағанда, 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiктi сақтандыру

3.11 қарыздарды сақтандыру
3.12 ипотекалық сақтандыру
3.13 кепілдіктер мен 

кепілдемелерді сақтандыру
3.14 басқа да қаржы 

шығындарынан сақтандыру
3.15 осы Нысанның 

3.11–3.14-жолдарында 
көрсетілген сыныптар-
ды қоспағанда, қаржы 
ұйымдарының шығындарын 
сақтандыру

3.16 титулдық сақтандыру
3.17 сот шығыстарынан 

сақтандыру
3.18 сақтандырудың өзге де 

түрлері (сыныптары)
4 Барлығы 

кестенің жалғасы:
Қайта сақтандыруға берілген 
сақтандыру сыйлықақылары
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Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттарын 

бұзуға байланысты шығыстар
барлығы оның ішінде 

ба
рл
ығ
ы

оның ішінде
рези-
дентке

бейрези-
дентке

сақтандыру 
шарттары 
бойынша

қайта 
сақтандыру 
шарттары 
бойынша

12 13 14 15 16 17 18 19
… 
кестенің жалғасы:

Еңбек 
сіңірілмеген 
сыйлықақы 
резервінің 
өзгеруі

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы 
резервінде қайта сақтандыру 

активтерінің өзгеруі
Еңбек 

сіңірілмеген 
сыйлықақы 
резервінің 
таза со-
масы

Еңбек сіңірілген 
сақтандыру 

сыйлықақылары-
ның таза со-

масы (16-баған 
– 17-баған – 

24-баған)
барлығы

оның ішінде

резидентке бейрезидентке

20 21 22 23 24 25
… 

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Сақтандыру сыйлықақылары ту-
ралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-

лы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

6. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жаза-
тайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 13-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп 

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 13 – I(R)O_ М
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
… 
Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
               тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
           лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Ірі сақтандыру (қайта сақтандыру) 
шарттары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 49-бабының 1-тармағына жəне 74-бабының 2-тармағына 
сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 5. Нысанда есепті кезеңде (айда, онкүндікте) күшіне енген сақтандыру (қайта 

сақтандыру) шарттары (көлiк құралдары иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн 
міндетті сақтандыру сыныбы жəне жинақтаушы өмірді сақтандыру бойынша 
жасалған шарттарды қоспағанда) бойынша ақпарат, сақтандыру резервтерінде қайта 
сақтандырушының үлестері болып табылатын активтерді шегере отырып, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының активтері сомасына тең немесе оның он пайызынан аса-
тын жиынтық жауапкершілік лимиті (жалпы сақтандыру сомасы) көрсетіледі.

6. 3-бағанда сақтанушы көрсетіледі.
7. 4-бағанда пайда алушы көрсетіледі.
8. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының сомасы көрсетіледі.
9. 6-бағанда жауапкершілік лимиті (сақтандыру сомасы) көрсетіледі.
10. 8-бағанда сақтандыру/қайта шартының талаптарына сəйкес сақтандыруды 

қорғау кезеңі көрсетіледі. Сақтандыруды қорғаудың əр түрлі кезеңдері бар бірнеше 
сақтандыру (қайта сақтандыру) объектілері болғанда бір сақтандыру (қайта сақтандыру) 
шарты шеңберінде сақтандыруды қорғаудың ең ерте басталу күні мен ең кеш аяқталу 
күні көрсетіледі.

11. 9-бағанда сақтандыру объектісінің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі.
12. 10-бағанда Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде № 2405 тіркелген 

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) бойынша ірі мəмілені тануға арналған нормативті 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 
17 маусымдағы № 186 қаулысының талаптарына сəйкес келетін сақтандыру (қайта 
сақтандыру) бойынша ірі мəмілені жасау туралы сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының директорлар кеңесінің шешімі көрсетіледі.

13. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 14-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген талаптар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 14 – I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

(мың теңге) 
Р/с
№

Сақтандыру 
сыныптарының 

атауы 

Сақтанушы 
(пайда алушы)

Жауапкершілік 
лимиті (сақтандыру 

сомасы)

Сақтандыру 
төлемінің сомасы

1 2 3 4 5
1     
2     
3     

 Жиынтығы    

кестенің жалғасы:
Қайта сақтандырушыдан 
күтілетін өтем мөлшері 

Мəлімделген талап 
сомасы

Сақтандыру жағдайдың қысқаша 
сипаттамасы 

6 7 8
...   

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген талаптар туралы есеп 
нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі мəлімделген талаптар туралы есеп 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Ірі сақтандыру төлемдері жəне ірі 
мəлімделген талаптар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда тиісті сақтандыру сыныбы бойынша қалыптастырылған таза сақтандыру 

резервтерінің жалпы сомасына тең немесе оның он пайызынан асатын мөлшерде 
есепті кезеңде (айда, онкүндікте) мəлімделген, бірақ сақтандыру төлемдерін жүзеге 
асыру бойынша реттелмеген талаптар бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
шарттары бойынша есепті кезеңде (айда, онкүндікте) (көлiк құралдары иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру сыныбы жəне жинақтаушы 
өмірді сақтандыру бойынша жасалған шарттарды қоспағанда) жүргізілген сақтандыру 
төлемдері бойынша ақпарат көрсетіледі.

6. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 15-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен 
шығыстар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 15 – I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде 
Нысан

(мың теңге) 

Р/с
№

Сақтандыру 
сыныптарының

атауы

Сақтандыру қызметі 
бойынша комиссиялық 
сыйақы түріндегі кірістер

Сақтандыру қызметі 
бойынша комиссиялық 

сыйақы түріндегі 
шығыстар

ба
рл
ығ
ы оның ішінде

ба
рл
ығ
ы оның ішінде

резидент-
терден

бейрези-
денттер-

ден
резидент-
терге

бейре-
зидент-
терге

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Міндетті сақтандыру:
1.1 көлiк құралдары иелерiнiң 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгi 

1.2 тасымалдаушының жо-
лаушылар алдындағы 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгi

1.3 өсiмдiк шаруашы-
лығындағы сақтандыру

1.4 жекеше нотариустардың 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

1.5 экологиялық сақтандыру
1.6 аудиторлық ұйымдардың 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгі

1.7 туроператордың жəне 
турагенттiң азаматтық-
құқықтық жауапкершілiгi

1.8 қызметi үшiншi тұлғаларға 
зиян келтiру қаупiмен 
байланысты объектiлер 
иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгi

1.9 қызметкер еңбек 
(қызмет) мiндеттерiн 
атқарған кезде оны жа-
затайым жағдайлардан 
сақтандыру

1.10 сақтандырудың өзге де 
түрлері (сыныптары)

2 Ерiктi жеке сақтандыру:
2.1 өмірді сақтандыру
2.2 аннуитеттік сақтандыру, 

оның ішінде:
2.2.1 зейнетақы аннуитеті 

шарттары
2.2.2 аннуитет шарттары
2.2.3 аннуитеттік сақтан-

дырудың өзге де түрлері 
2.3 жазатайым жағдайлардан 

сақтандыру 
2.4 ауырған жағдайдан 

сақтандыру
2.5 сақтандырудың өзге де 

түрлері (сыныптары) 
3 Ерікті мүліктік сақтандыру:
3.1 автомобиль көлігін 

сақтандыру 
3.2 темір жол көлігін 

сақтандыру 
3.3 əуе көлігін сақтандыру
3.4 су көлігін сақтандыру
3.5 жүктерді сақтандыру
3.6 оы Нысанның 3.1–3.5 

-жолдарында көрсетілген 
сыныптарды қоспағанда, 
мүлiктi залалдан 
сақтандыру

3.7 автомобиль көлiгi 
иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

(Жалғасы 23-бетте) 
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3.8 əуе көлiгi иелерiнiң аза-
маттық-құқықтық жауап-
кершiлiгiн сақтандыру

3.9 су көлiгi иелерiнiң аза-
маттық-құқықтық жауап-
кершiлiгiн сақтандыру

3.10 осы Нысанның 3.7–3.9- 
жолдарында көрсе-
тілген сыныптарды 
қоспағанда, азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiктi 
сақтандыру

3.11 қарыздарды сақтандыру
3.12 ипотекалық сақтандыру
3.13 кепілдіктер мен кепілде-

мелерді сақтандыру
3.14 басқа да қаржы шығын-

дарынан сақтандыру
3.15 осы Нысанның 

3.11–3.14-жолдарын-
да көрсетілген сынып-
тарды қоспағанда, 
қаржы ұйымдарының 
шығындарын сақтандыру

3.16 титулдық сақтандыру
3.17 сот шығыстарынан 

сақтандыру
3.18 сақтандырудың өзге де 

түрлері (сыныптары)
4 Барлығы

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
            тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 Орындаушы _______________________________________ _________
        лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен 
шығыстар туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен 
шығыстар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Сақтандыру қызметі бойынша 

комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер мен шығыстар туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 (бір мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-

лы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі.

6. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жаза-
тайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы»   2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 16-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Сақтандыру төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Индекс: 16 – I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан 

(мың теңге) 

 № 
Сақтандыру

сыныптарының
атауы

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бой-
ынша шығыстар

ба
рл
ығ
ы

оның ішінде 
сақтандыруға 
қабылданған 
шарттар бой-

ынша

қайта сақтандыруға 
қабылданған шарттар 

бойынша 

жеке 
тұлға-
ларға

заңды 
тұлға-
ларға

 резидент-
терден

бейрези-
денттер-

ден
1 2 3 4 5 6 7

1 Міндетті сақтандыру
1.1 көлік құралдары иелерінің 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

1.2 тасымалдаушының жолаушы-
лар алдындағы азаматтық-
құқықтық жауапкершілігі

1.3 өсімдік шаруашылығындағы 
сақтандыру

1.4 жеке нотариустардың 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін сақтандыру

1.5 экологиялық сақтандыру
1.6 аудиторлық ұйымдардың 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

х

1.7 туроператордың жəне 
турагенттің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

1.8 қызметі үшінші тұлғаға зиян 
келтіру қаупімен байла-
нысты болатын объект 
иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі

1.9 қызметкер еңбек (қызмет) 
мiндеттерiн атқарған кезде 
оны жазатайым жағдайлардан 
сақтандыру

1.10 сақтандырудың өзге де түрлері 
(сыныптары)

2 Ерiктi жеке сақтандыру
2.1 өмірді сақтандыру
2.2 аннуитеттік сақтандыру, оның 

ішінде
2.2.1 зейнетақы аннуитеті шарттары х
2.2.2 аннуитет шарттары
2.2.3 аннуитеттік сақтандырудың 

өзге де түрлері
2.3 жазатайым жағдайлардан 

сақтандыру
2.4 ауырған жағдайдан сақтандыру 
2.5 сақтандырудың өзге де түрлері 

(сыныптары) 
3 Ерікті мүліктік сақтандыру 
3.1 автомобиль көлігін сақтандыру 
3.2 темір жол көлігін сақтандыру 
3.3 əуе көлігін сақтандыру 
3.4 су көлігін сақтандыру
3.5 жүктерді сақтандыру
3.6 осы Нысанның 3.1–3.5-жолда-

рында көрсетілген сыныптарды 
қоспағанда, мүлiктi залалдан 
сақтандыру 

3.7 автомобиль көлiгi иелерiнiң 
азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандыру 

3.8 əуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгiн 
сақтандыру 

3.9 су көлiгi иелерiнiң азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгiн 
сақтандыру

3.10 осы Нысанның 3.7–3.9-жол-
дарында көрсетілген сынып-
тарды қоспағанда, азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiктi 
сақтандыру

3.11 қарыздарды сақтандыру
3.12 ипотекалық сақтандыру
3.13 кепілдіктер мен кепілдемелерді 

сақтандыру
3.14 басқа да қаржы шығындарынан 

сақтандыру
3.15 осы Нысанның 3.11–3.14-жол-

дарында көрсетілген сынып-
тарды қоспағанда, қаржы 
ұйымдарының шығындарын 
сақтандыру 

3.16 титулдық сақтандыру
3.17 сот шығыстарынан сақтандыру
3.18 сақтандырудың өзге де түрлері 

(сыныптары)
4 Барлығы

кестенің жалғасы:

Мəлімделген 
шағымдар 

саны

Сақтандыру 
төлемдерінің саны Регресстік талап бойынша өтеу (нетто)

ба
рл
ығ
ы оның ішінде

жеке 
тұлғалар

заңды 
тұлғалар барлығы

оның ішінде регресс бойын-
ша қайта сақтандырушыға 

берілген өтеу
8 9 10 11 12 13

 х

х
…

(Жалғасы. Басы 20-22-беттерде) кестенің жалғасы:
Қайта сақтандыруға берілген тəуекелдер

бойынша шығыстарды өтеу
Сақтандыру 

төлемдерін жүзеге 
асыру бойынша 
таза шығыстар

Сақтандыру 
шығындарын 
реттеу бойын-
ша шығыстар

бар-
лығы

оның ішінде 
резиденттерден бейрезиденттерден

14 15 16 17 18
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сақтандыру төлемдері туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Сақтандыру төлемдері туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Сақтандыру төлемдері туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 
Нысандағы сома 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
5. 8-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішіндегі сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының реттелмеген шығындарын тіркеу журналында тіркелген 
мəлімделген шағымдар саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі.

6. 9-бағанда есепті жылдың басынан басталған кезең ішіндегі сақтандыру 
төлемдерінің саны (өспелі қорытындымен) көрсетіледі. Бір сақтандыру жағдайы 
бойынша бір пайда алушыға аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша кезеңді 
төлемдер түрінде жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдері бір сақтандыру төлемі 
ретінде көрсетіледі. 

7. 10 жəне 11-бағандарда «сақтандыру төлемдерінің саны» сақтандыру төлемін 
нақты алушы болып табылатын сақтанушы (пайда алушы) жөніндегі ақпарат көрсетіледі. 

8. 18-бағанда сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға байланысты қызметтерді 
(бағалаушылардың қызметтерін жəне заң қызметтерін) сатып алу бойынша сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының қосымша шығыстарының сомасы көрсетіледі. 

9. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-
лы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі. 

10. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жаза-
тайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі. 

11. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 17-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Міндеттемелердің көлемі бойынша есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 17 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын 
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
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1 2 3 4 5 6
1 Міндетті сақтандыру 

1.1 көлік құралдары иелерінің 
азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, 
оның ішінде: 

1.1.1 жеке тұлғалар 
1.1.2 заңды тұлғалар 
1.2 тасымалдаушының жолаушылар 

алдындағы азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі, оның ішінде: 

1.2.1 жеке тұлғалар
1.2.2 заңды тұлғалар
1.3 өсімдік шаруашылығындағы 

сақтандыру, оның ішінде: 
1.3.1 жеке тұлғалар 
1.3.2 заңды тұлғалар
1.4 жеке нотариустардың азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін 
сақтандыру, оның ішінде: 

1.4.1 жеке тұлғалар 
1.4.2 заңды тұлғалар
1.5 экологиялық сақтандыру, оның 

ішінде: 
1.5.1 жеке тұлғалар 
1.5.2 заңды тұлғалар 
1.6 аудиторлық ұйымдардың 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, 
оның ішінде: 

1.6.1 жеке тұлғалар х х х х
1.6.2 заңды тұлғалар 
1.7 туроператордың жəне турагенттің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігі, 
оның ішінде: 

1.7.1 жеке тұлғалар 
1.7.2 заңды тұлғалар
1.8 қызметі үшінші тұлғаға зиян келтіру 

қаупімен байланысты болатын объ-
ект иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігі, оның ішінде: 

1.8.1 жеке тұлғалар 
1.8.2 заңды тұлғалар
1.9 қызметкер еңбек (қызмет) 

мiндеттерiн атқарған кезде 
оны жазатайым жағдайлардан 
сақтандыру, оның ішінде:

1.9.1 жеке тұлғалар 
1.9.2 заңды тұлғалар 
1.10 сақтандырудың өзге де түрлері (сы-

ныптары), оның ішінде: 
1.10.1 жеке тұлғалар 
1.10.2 заңды тұлғалар 
1.11 Жеке тұлғаларды міндетті 

сақтандыру бойынша жиынтығы
1.12 Заңды тұлғаларды міндетті 

сақтандыру бойынша жиынтығы 
2 Ерiктi жеке сақтандыру: 

2.1 өмірді сақтандыру, оның ішінде: 
2.1.1 жеке тұлғалар 
2.1.2 заңды тұлғалар 
2.2 аннуитеттік сақтандыру, оның 

ішінде: 
2.2.1 зейнетақы аннуитеті шарттары

2.2.1.1 жеке тұлғалар
2.2.1.2 заңды тұлғалар х х х х
2.2.2 аннуитет шарттары

2.2.2.1 жеке тұлғалар
2.2.2.2 заңды тұлғалар
2.2.3 аннуитеттік сақтандырудың өзге де 

түрлері, оның ішінде
2.2.3.1 жеке тұлғалар 
2.2.3.2 заңды тұлғалар

2.3 жазатайым жағдайлардан 
сақтандыру, оның ішінде: 

2.3.1 жеке тұлғалар 
2.3.2 заңды тұлғалар 
2.4 ауырған жағдайдан сақтандыру, 

оның ішінде: 
2.4.1 жеке тұлғалар 
2.4.2 заңды тұлғалар 
2.5 сақтандырудың өзге де түрлері (сы-

ныптары), оның ішінде: 
2.5.1 жеке тұлғалар 
2.5.2 заңды тұлғалар
2.6 Жеке тұлғаларды ерікті жеке 

сақтандыру бойынша жиынтығы 
2.7 Заңды тұлғаларды ерікті жеке 

сақтандыру бойынша жиынтығы 
3 Ерікті мүліктік сақтандыру: 

3.1 автомобиль көлігін сақтандыру, 
оның ішінде: 

3.1.1 жеке тұлғалар 
3.1.2 заңды тұлғалар
3.2 темір жол көлігін сақтандыру, оның 

ішінде: 
3.2.1 жеке тұлғалар 
3.2.2 заңды тұлғалар 
3.3 əуе көлігін сақтандыру, оның 

ішінде: 
3.3.1 жеке тұлғалар 
3.3.2 заңды тұлғалар
3.4 су көлігін сақтандыру, оның ішінде: 

3.4.1 жеке тұлғалар 
3.4.2 заңды тұлғалар 
3.5 жүктерді сақтандыру, оның ішінде: 

3.5.1 жеке тұлғалар 
3.5.2 заңды тұлғалар
3.6 осы Нысанның 3.1–3.5-жолда-

рында көрсетілген сыныптарды 
қоспағанда, мүлiктi залалдан 
сақтандыру, оның ішінде: 

3.6.1 жеке тұлғалар 
3.6.2 заңды тұлғалар
3.7 автомобиль көлiгi иелерiнiң 

азаматтық-құқықтық 
жауапкершiлiгiн сақтандыру, оның 
ішінде: 

3.7.1 жеке тұлғалар 
3.7.2 жаңды тұлғалар 
3.8 əуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-

құқықтық жауапкершiлiгiн 
сақтандыру, оның ішінде: 

3.8.1 жеке тұлғалар 
3.8.2 заңды тұлғалар 
3.9 су көлiгi иелерiнiң азаматтық-

құқықтық жауапкершiлiгiн 
сақтандыру, оның ішінде: 

3.9.1 жеке тұлғалар
3.9.2 заңды тұлғалар
3.10 осы Нысанның 3.7–3.9-жолдарын-

да көрсетілген сыныптарды қос-
пағанда, азаматтық-құқықтық жауап-
кершiлiктi сақтандыру, оның ішінде: 

3.10.1 жеке тұлғалар
3.10.2 заңды тұлғалар
3.11 қарыздарды сақтандыру, оның 

ішінде: 
3.11.1 жеке тұлғалар 
3.11.2 заңды тұлғалар 
3.12 ипотекалық сақтандыру, оның 

ішінде: 
3.12.1 жеке тұлғалар 
3.12.2 заңлы тұлғалар
3.13 кепілдіктер мен кепілдемелерді 

сақтандыру, оның ішінде:
3.13.1 жеке тұлғалар 
3.13.2 заңды тұлғалар 
3.14 басқа да қаржы шығындарынан 

сақтандыру, оның ішінде: 
3.14.1 жеке тұлғалар 
3.14.2 заңды тұлғалар
3.15 осы Нысанның 3.11–3.14-жолда-

рында көрсетілген сыныптарды 
қоспағанда, қаржы ұйымдарының 
шығындарын сақтандыру

3.15.1 жеке тұлғалар
3.15.2 заңды тұлғалар
3.16 титулдық сақтандыру

3.16.1 жеке тұлғалар
3.16.2 заңды тұлғалар
3.17 сот шығыстарынан сақтандыру, 

оның ішінде: 
3.17.1 жеке тұлғалар
3.17.2 заңды тұлғалар
3.18 сақтандырудың өзге де түрлері (сы-

ныптары), оның ішінде: 
3.18.1 жеке тұлғалар
3.18.2 заңды тұлғалар 
3.19 Жеке тұлғаларды ерікті мүліктік 

сақтандыру бойынша жиынтығы 
3.20 Заңды тұлғаларды ерікті мүліктік 

сақтандыру бойынша жиынтығы 
4 Барлығы оның ішінде: 

4.1 жеке тұлғалар 
4.2 заңды тұлғалар  
кестенің жалғасы:
Қолданыстағы сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттары бойын-

ша міндеттемелердің көлемі (мың 
теңгемен) 

Қолданыстағы сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттары бойынша 

сақтандыру сыйлықақыларының сомасы 
(мың теңгемен) 

ба
р-

лы
ғы оның ішінде, қайта сақтандыруға 

берілген ба
р-

лы
ғы оның ішінде, қайта сақтандыруға 

берілген
резиденттерге бейрезиденттерге резиденттерге бейрезиденттерге

7 8 9 10 11 12

х х х х х х

х х х
х х х
х х х
х х х х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
х х х
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
        лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.
Міндеттемелер көлемі бойынша есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Міндеттемелер көлемі бойынша есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Міндеттемелер көлемі бойынша есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңының 74-бабы 2-тармағына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар, жəне орындаушы қол қояды. 

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
5. 4 жəне 6-бағандарда оларға сүйене отырып, сақтандыру сыйлықақысының 

мөлшері айқындалатын сақтандыру нысандары бірліктерінің саны көрсетіледі. 
6. Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандырудың ерікті жəне міндетті 

түрлері бойынша, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандырудан, тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыруды қоспағанда, əрбір сақтандыру 
(қайта сақтандыру) шарты бойынша 4 жəне 6-бағандарда сақтандырудың бір ныса-
ны көрсетіледі. 

7. Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру сыныбында 4 жəне 6-бағандарда көлік құралдарының саны көрсетіледі.

8. 7-бағанда қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелердің жəне 
кіріс қайта сақтандырудың жалпы көлемі көрсетіледі. 

9. 10-бағанда қолданыстағы сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру 
сыйлықақыларының жəне кіріс қайта сақтандырудың сомасы көрсетіледі. 

10. Сақтандырудың бірнеше сыныптары шегінде ерікті сақтандыру шартын жасаған 
жағдайда сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша ақпарат: 

1) 3, 4, 5, 6-бағандарда осы шарт бойынша міндеттемелердің көлемінде ең үлкен 
үлесі бар сақтандыру сыныбына сəйкес көрсетіледі; 

2) 7, 8, 9, 10-бағандарда əрбір сақтандыру сыныбы бойынша жеке көрсетіледі. 
11. Аннуитеттік сақтандыру сыныбында қолданыстағы сақтандыру (қайта 

сақтандыру) шарттары бойынша міндеттемелер көлемі көрсетілмейді. 
12. 2.2.1-жолда «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру тура-

лы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған 
зейнетақы аннуитеті шарттары көрсетіледі. 

13. 2.2.2-жолда «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жаза-
тайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жасалған аннуитет шарттары көрсетіледі. 

14. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 18-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 18 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын 
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде

Нысан 

Р/с
№

Қайта сақтандыру 
ұйымының атауы
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атауы ел 
коды

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Бейрезидент-сақтандыру 

(қайта сақтандыру) 
ұйымдары 

1.1
…
2 Резидент-сақтандыру 

(қайта сақтандыру) 
ұйымдары

2.1
…
3 Барлығы

кестенің жалғасы:

Бейрезидент-
сақтандыру брокерінің 
орналасқан жері (елі) 

Қайта сақтан-
дыруға берілген 
міндеттемелер 

көлемі (ағымдағы 
жылдың басынан 
басталған кезең 
ішінде) (мың 
теңгемен)

Қолданыстағы 
сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарт-
тары бойынша 

қай та сақтандыруға 
берілген міндетте-
мелер көлемі (мың 

теңгемен)

Қайта сақтандыру 
ұйымына берілген 

сақтандыру 
сыйлықақылары 

(ағымдағы жылдың 
басынан басталған 

кезең ішінде)
(мың теңгемен) 

атауы ел коды

9 10 11 12 13
…

кестенің жалғасы:
Қолданыстағы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) шартта-

ры бойынша қайта сақтандыру 
ұйымына берілген сақтандыру 
сыйлықақылары (мың теңгемен)

Қайта 
сақтандыру түрі 
(факультативтік/ 
облигаторлық)

Қайта сақтан-
дыру нысаны 

(пропорционал-
ды/ пропорцио-
налды емес)

Сақтандыру 
сыныбының 

атауы

14 15 16 17
…   

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілі к деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп 
нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру 

сыйлықақылары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы (аббревиату-

раларды жəне қысқартуларды қолданусыз) көрсетіледі.
6. 3-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

8318 тіркелген «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 Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 385 қаулысына сəйкес рейтингілік агенттіктердің бірі берген рейтингі көрсетіледі. 
Рейтингі болмаған кезде 3-бағанда «рейтингісі жоқ» деп көрсетіледі.

7. 11-бағанда міндеттемелер көлемі есептік кезеңнің басынан басталған кезеңде 
жасалған қайта сақтандыру шарттары бойынша көрсетіледі.

8. 12-бағанда қолданыстағы сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 
қайта сақтандыруға берілген міндеттемелердің жиынтық сомасы аннуитеттік сақтандыру 
сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, міндеттемелер көлемі 
бойынша есептің 8 жəне 9-бағандарының сомасына сəйкес келеді.

9. 12-бағанның «Резиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары» жолы 
бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне қолданыстағы сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер сомасы 
аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын қоспағанда, 
міндеттемелер көлемі бойынша есептің 8-бағанның жиынтық сомасына сəйкес келеді.

10. 12-бағанның «Бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары» жолы 
бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қолданыстағы сақтандыру 
(қайта сақтандыру) шарттары бойынша қайта сақтандыруға берілген міндеттемелер 
сомасы аннуитеттік сақтандыру сыныбы бойынша міндеттемелер көлемінің сомасын 
қоспағада, міндеттемелер көлемі бойынша есептің 9-бағанының жиынтық сомасына 
сəйкес келеді.

11. 13-бағанда қайта сақтандыру ұйымының берілген сақтандыру сыйлықақылардың 
жиынтық сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 12-бағанының жиынтық 
сомасына сəйкес келеді.

12. 13-бағанның «Резиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары» 
жолы бойынша Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген сақтандыру 
сыйлықақыларының сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 13-бағанының 
жиынтық сомасына сəйкес келеді.

13. 13-бағанның «Бейрезиденттер-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары» 
жолы бойынша Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне берілген сақтандыру 
сыйлықақыларының сомасы сақтандыру сыйлықақылары туралы есептің 14-бағанының 
жиынтық сомасына сəйкес келеді.

14. 17-бағанда сақтандыру сыныбының атауы көрсетіледі. Егер əртүрлі сақтандыру 
сыныптары бойынша сақтандыру сыйлықақылары бір қайта сақтандыру ұйымына 
берілген жағдайда, сақтандыру сыныптарының тізбесі бір жолда көрсетіледі.

15. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 19-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 19 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде 
Нысан 

(мың теңге)

Р/с 
№ Атауы Елдің 

коды

Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттары 
бойынша сақтандыру 

сыйлықақысы

Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарт-
тары бойынша 

міндеттемелер көлемі
сақтан-
дыру

қайта 
сақтандыру

сақтан-
дыру

қайта 
сақтандыру

1 2 3 4 5 6 7
1 Сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымдары
1.1
…
2 Заңды тұлғалар 
2.1
…
3 Жеке тұлғалар 
3.1
…
4 Барлығы 

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
         лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру 
(қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен жасалған сақтандыру (қайта 
сақтандыру) шарттары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының бейрези-

дент терімен жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда Қазақстан Республикасының бейрезиденттермен жасалған тікелей 

жəне кіріс қайта сақтандыру шарттары бойынша есепті кезеңнің басынандағы кезеңде 
қабылданған сақтандыру сыйлықақылары көрсетіледі.

6. 2-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, заңды тұлғаның жəне жеке 
тұлғаның атауы көрсетіледі.

7. 3-бағанда елдің коды көрсетіледі.
8. 4-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру 

сыйлықақылары туралы есептің 7 жəне 8-бағандарында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттерінен қабылданған сақтандыру сыйлықақылары со-
масына сəйкес келеді.

9. 5-бағанда сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сомасы сақтандыру 
сыйлықақылары туралы есептің 11-бағанында көрсетілген Қазақстан Республикасының 
бейрезидентт ерінен қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған қайта 
сақтандыру сыйлықақылары сомасына сəйкес келеді.

10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 20-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің
мүшелері туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 20 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан

Р/с № Кеңес мүшелері Тұрған жері (елі) Тағайындау күні
1 2 3 4
1
2
…

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                    тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

(Жалғасы 24-бетте) 
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Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері
туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелері

туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Исламдық қаржыландыру қағидаттары 
жөніндегі кеңестің мүшелері туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бой-
ынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңестің мүшелерінің 

болуы туралы ақпарат көрсетіледі.
6. 3-бағанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшесінің нақты 

тұрған жері көрсетіледі.
7. Нысанда исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңес мүшелерінің бо-

луы туралы ақпарат болмаған жағдайда 2-бағанда «жоқ» деп көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 245 қаулысына 21-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мəмілелері туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 21 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан 

1-кесте (Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасау)
(мың теңге)
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2-кесте (Өзге операциялар)
 (мың теңге)
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кестенің жалғасы:
Шарт талапта-
ры бойынша 

қамтамасыз ету
Төленетін сыйақы (жылдық 

пайызбен)
Сақтандыру (қайта 

сақтандыру) 
ұйымының дирек-
торлар кеңесі не 
акционерлерінің 
жалпы жиналысы 

(директорлар кеңесі 
болмаған жағдайда) 
үлестес тұлғалармен 
мəміле жасау ту-
ралы шешімінің 
деректемелері

Есепті 
күндегі 

ағымдағы 
қалдық 
(мың 

теңгемен)

Ес
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рт
у

түрі
құны 
(мың 

теңгемен

сақтандыру 
(қайта 

сақтандыру) 
ұйымының 
пайдасы-
на үлестес 

тұлға

үлестес 
тұлғаның 
пайдасына 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 

ұйымы

10 11 12 13 14 15 16
… 
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымы мəмілелерінің жалпы сомасы (сақтандыру төлемдерін 
қоспағанда) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14794 
тіркелген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының 
пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесін, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық 
нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету 
мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру 
топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс 
ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып 
алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) 
қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы 
ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын об-
лигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің 
тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы 
құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) 
тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304 қаулысына сəйкес есептелетін нақты төлем 
қабілеттілігі маржасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғамен 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының операцияларының əрбір түрі бойынша со-
масы мөлшерінен жиынтықты 0,1 пайыздан аспайды, 20_жылғы «____»  ________ 
жағдай бойынша __________ мың теңгені құрайды. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы есепті кезеңде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларға 
жеңілдікті талаптар ұсынылмағанын жəне осы Нысанда көрсетілгендерден басқа 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен басқа мəмілелерді 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүзеге асырылмағанын растайды.

Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                     тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
           лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мəмілелері туралы есеп 

нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мəмілелері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтан дыру 

(қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен мəмілелері туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда тиісті есепті күндегі жағдай бойынша, оның ішінде Нысанда көрсетілген 

мəмілелер бойынша (бірақ олармен шектелмей) Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14794 тіркелген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу 
əдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, 
табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру 
топтарының пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету 
қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын 
заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын 
талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары 
облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін 
талап етілетін ең төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акция-
лар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы 
№304 қаулысына сəйкес есептелетін нақты төлем қабілеттілігі маржасының сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғамен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
операцияларының əрбір түрі бойынша сомасы мөлшерінен жиынтықты 0,1 пайыздан аспай-
тын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының барлық мəмілесі туралы мəліметтер көрсетіледі.

6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша мəмілелердің сомасын анықтаған 
кезде сақтандыру сыйлықақысы немесе сақтандыру төлемдері сомасы негізге алынады.

7. Егер басқа операциялар бойынша мəмілелердің талаптары қамтамасыз етудің не-
месе сыйақы төлеудің болуын көздемесе, 10, 11 немесе 12, 13-бағандар толтырылмайды.

8. Нысанда ағымдағы жылдың басынан басталған кезеңде жасалған мəмілелер 
бойынша мəліметтер көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 22-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының акционерлері туралы мəліметтер

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 22 - I(R)O_Q
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде.

(Жалғасы. Басы 20-23-беттерде) Нысан  
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Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының акционерлерi туралы мəлiметтер нысанына қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алғанда, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының акционерлерi туралы мəлiметтер
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса 
алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының акционерлерi туралы мəлiметтер» нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңына 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша тол-
тырады. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда ірі қатысушыларды немесе сақтандыру холдингтерін қоса алған-

да, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтан-
дыру) ұйымының акционерлері, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
акционерлерінің қатысушылары (акционерлері), сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттерінің сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталын-
да үлесі бойынша, оның ішінде тікелей жəне жанама қатысу үлесі бойынша ақпарат 
көрсетіледі. Акционерлердің тікелей қатысу үлесі бухгалтерлік теңгерім бойынша 
төленген жарғылық капиталдың сомасына, ал жалпы қатысу үлесі – жүз пайызға тең. 
Орналастырылған акциялардың жалпы санынан бес жəне одан да көп пайызға ие 
акционерлер туралы мəліметтер əрбір акционер бойынша жеке көрсетіледі. Қалған 
акционерлер бойыша мəліметтер «өзге акционерлер» жолы бойынша көрсетіледі. 

6. Қазақстан Республикасының бейрезидентінің сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жарғылық капиталында үлесі Қазақстан Республикасының бейрезиденті - 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тікелей акционерлеріне тиесілі акциялар 
санының пайыздық үлесі (бағанда реттік нөмірі 6) жəне Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері сақтандырудың (қайта сақтандыру) жарғылық капиталына жана-
ма қатысуға тиесілі акциялар санының пайыздық арақатынасы ретінде есептеледі. 
Жанама қатысу пайызы Қазақстан Республикасының резиденті – акционердің тікелей 
қатысу пайызын Қазақстан Республикасының бейрезиденті – қатысушы акционердің 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық капиталындағы қатысу пайызна 
көбейту жолымен анықталады (бағандардың реттік нөмірі 6 жəне 10).

7. 7-бағанда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы акционерлерінің акцияларына 
ауыртпалық салынған болса, ауыртпалық сомасы мың теңгемен жəне ауытпалықтың 
негізі көрсетіледі.

8. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сатып алынған акциялары» жолында 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларының саны көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 23-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Ұлттық жəне шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің 
мерзімдерін салыстыру туралы есеп

Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 23 - I(R)O_М
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне дейінгі 

(қоса алғанда) мерзімде
Нысан 

(мың тенге)

Р/с 
№ 

Көрсеткіштің
атауы

Талап етілгенге дейін 30 күнге дейін
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 АКТИВТЕР

1 Ақша қаражаты жəне 
ақша қаражатының 
баламалары

2 Орналастырылған 
салымдар 

3 Бағалы қағаздар, 
оның ішінде:

3.1 сатуға арналған 
қолда бар бағалы 
қағаздар 

3.2 өтеуге дейін ұста-
латын бағалы 
қағаздар

3.3 пайда немесе шы-
ғын құрамында өзге-
рістері көрсетілетін 
əділ құны бойынша 
бағаланатын бағалы 
қағаздар

4 Қайта сақтандыру 
активтері

5 Сақтандырушылар-
дан (қайта сақтан-
дырушылардан) 
жəне делдалдардан 
алуға сақтандыру 
сыйлықақылары, 
оның ішінде:

5.1 Мерзімі 90 күннен 
асқан берешек

5.2 Құнсыздануға ре-
зервтер

6 Басқа дебиторлық 
берешек

7 Басқа активтер
8 Мерзімі жоқ басқа 

активтер
х х х х х х х х х х х х

 Активтер жиынтығы
 МІНДЕТТЕМЕЛЕР
9 Резервтер, оның 

ішінде:
9.1 еңбек сіңірілмеген 

сыйлықақы резерві
9.2 Өмірді сақтандыру 

(қайта сақтандыру) 
шарттары бойынша 
болмаған шығындар 
резерві

9.3 аннуитет шарттары 
бойынша болмаған 
шығындар резерві

9.4 болған, бірақ

мəлімделмеген 
шығындар бойынша 
резервтер

9.5 мəлімделген, бірақ 
реттелмеген шығын-
дар бойынша ре-
зервтер 

10 Қайта сақтан дыру-
шы лармен есеп айы-
рысулар

11 Басқа міндеттемелер
12 Мерзімі жоқ басқа 

міндеттемелер
 Міндеттемелер 

жиынтығы
кестенің жалғасы:

3 айға дейін 6 айға дейін 1 жылға дейін 

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде

Ба
рл
ығ
ы

оның ішінде

те
ңг
ем

ен
АҚ

Ш
 д
ол
ла

-
ры

ме
н

Еу
ро
ме

н
 р
ес
ей

 р
уб
ль

-
ме

н
ба
сқ
а 
ш
ет
ел

 
ва
лю

та
сы

-м
ен

те
ңг
ем

ен
АҚ

Ш
 д
ол
ла

-
ры

ме
н

Еу
ро
ме

н
 р
ес
ей

 р
уб
ль

-
ме

н
ба
сқ
а 
ш
ет
ел

 
ва
лю

та
сы

-м
ен

те
ңг
ем

ен
АҚ

Ш
 д
ол
ла

-
ры

ме
н

Еу
ро
ме

н
 р
ес
ей

 р
уб
ль

-
ме

н
ба
сқ
а 
ш
ет
ел

 
ва
лю

та
сы

ме
н

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

х х х х х х х х х х х х х х х х х х
…
…

кестенің жалғасы:
3 жылға дейін 5 жылға дейін 10 жылға дейін
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кестенің жалғасы:

10 жылдан астам Жиынтығы
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Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                    тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
           лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Ұлттық жəне шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің 
мерзімдерін салыстыру туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

Ұлттық жəне шетел валюталарындағы активтер мен міндеттемелердің 
мерзімдерін салыстыру туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Ұлттық жəне шетел валюталарындағы 

активтер мен міндеттемелердің мерзімдерін салыстыру туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтыра-
ды. 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Əрбір активке (міндеттемеге) арналған Нысанды толтырған кезде сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымы дебиторлардың міндеттемелерді орындауын талап ететін 
жəне кредиторлардың талаптарын орындайтын барынша аз мерзім көзделеді. 

6. Активтер күмəнді борыштар бойынша қалыптастырылған резервтерді шегере 
отырып енгізіледі. 

7. «Басқа активтер» деген 7-жол бойынша, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
Нысанның 1, 2, 3, 4, 5 жəне 6-жолдарында көрсетілгендерді қоспағанда, дебиторлардың 
міндеттемелерді орындауын талап ететін мерзімі бар активтер көрсетіледі. 

8. «Басқа міндеттемелер» деген 11-жол бойынша, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы Нысанның 9 жəне 10-жолдарында көрсетілгендерді қоспағанда, кредиторлардың 
талаптарды орындауын талап ететін мерзімі бар міндеттемелер көрсетіледі. 

9. Мəліметтер болмаған жағдайда6 Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 24-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Өзге дебиторлық жəне өзге кредиторлық берешектер туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 24 - I(R)O_Q
Кезеңділігі: жартыжылдықтар бойынша
Ұс ынатындар: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: жартыжылдықтар бойынша есепті жартыжылдықтан кейінгі айдың 

алтыншы жұмыс күніне дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан 

(мың теңге)
Р/с
№ 

Берешек түрі Бере-
шек 
сома-
сы

Құнсызда-
нуға 

арналған 
резервтер Ес

ке
рт
у

1 2 3 4 5
1 Өзге дебиторлық берешек, оның ішінде мынадай 

түрлері бойынша: 
   

1.1 аяқталмаған құрылыс    
1.2 регресс бойынша берешек    
1.3 активтерді сатуға байланысты берешек    
1.4 кепілдік берілген жарна бойынша берешек    
1.5 жалақы бойынша берешек    
1.6 жеткізушілерге жəне мердігерлерге төленген аванстар 

бойынша берешек 
   

1.7 талан-тараж, ысырап жəне басқа да теріс пайдалану 
бойынша берешек

   

1.8 айыппұл, өсімпұл жəне тұрақсыздық айыбы бойын-
ша берешек 

   

1.9 берілген қаржылық көмек    
1.10 жалдау бойынша есептелген кірістер    
1.11 жалға алынған мүлікті күрделі жөндеу
1.12 сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша 

делдалдарға берілген аванстар
1.13 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 

банктеріндегі, жəне орталық депозитарийдегі бағалы 
қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік 
қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарындағы 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

1.14 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банк-
теріндегі инвестициялық портфельді басқару жөнін дегі 
қызметті жүзеге асыратын ұйымның шоттарын дағы 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ақшасы

1.15 өзге дебиторлық берешек    
2 Өзге кредиторлық берешек, оның ішінде мынадай 

түрлері бойынша: 
   

2.1 жөндеуге есептелген шығыстар    
2.2 жарнамаға есептелген шығыстар    
2.3 есептелген өкілеттік шығыстар    
2.4 есептелген басқа да жалпы шаруашылық шығыстары    
2.5 жалдау бойынша есептелген шығыстар    
2.6 активтерді сатып алуға байланысты берешек    
2.7 үлестес тұлғаларға берешек    
2.8 алынған қаржылық лизинг    
2.9 «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-ға 

міндетті жарналар 
   

2.10 «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» АҚ-ға 
төтенше жарналар 

   

2.11 өзге кредиторлық берешек    
Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы _______________________________________ _________
        лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
телефон нөмірі:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________   
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Өзге дебиторлық жəне өзге кредиторлық берешектер туралы есеп нысанына 
қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
Өзге дебиторлық жəне өзге кредиторлық берешектер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Өзге дебиторлық жəне өзге кредиторлық 

берешектер туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 74-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы 1 қаңтардағы жəне 1 шілдедегі жағдай бойынша, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша 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 олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. «Өзге дебиторлық берешек» деген 1.15-жолда берешек сомасы Нысанға 

түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі. 
6. «Өзге кредиторлық берешек» деген 2.11-жолда берешек сомасы Нысанға 

түсіндірме жазбада ашып көрсетіледі.
7. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №245 қаулысына 25-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Басқа заңды тұлғалардың капиталына исламдық сақтандыру қоры есебінен 

инвестицияланған инвестициялар туралы есеп 
Есепті кезең: 20 __ жылғы «___» __________ жағдай бойынша

Индекс: 25 - FI(R)O_Q
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың алтыншы жұмыс күніне 

дейінгі (қоса алғанда) мерзімде
Нысан 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Қазақстан Республикасының 

резидент қаржы ұйымдары 
1.1 екінші деңгейдегі банк тер 

1.1.1 жай акциялар 
1.1.1.1

…
1.1.2 Артықшылықты акция лар 

1.1.2.1
…
1.2 сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымдары
1.2.1 жай акциялар 

1.2.1.1
…

1.2.2 Артықшылықты акция лар
1.2.2.1

…
1.3 өзге қаржы ұйымдары 

1.3.1 жай акциялар 
1.3. 1.1

…  
1.3.2 Артықшылықты акциялар

1.3. 2.1
…

1.3.3 жарғылық капиталда қатысу 
үлестері

1.3.3.1
…
2 Акционе-рлік инвести-циялық 

қорлар
2.1 жай акциялар 

2.1.1
…
2.2 Артықшылықты акциялар

2.2.1
…
3 Қаржы ұйымдары болып 

табылмайтынзаңды тұлғалар 
3.1 жай акциялар 

3.1.1
…
3.2 Артықшылықты акциялар

3.2.1
…
4 Сақтандыру қызме тін ав-

томаттандыруды/міндетті 
сақтандыру түрлері бой-
ынша деректер базасын 
қалыптастыруды жəне 
жүргізуді жүзеге асыратын 
заңды тұлғалар

4.1 жай акциялар 
4.1.1

…
4.2. артықшылықты акциялар
4.2.1  

…  
4.3 жарғылық капиталда қатысу 

үлестері
4.3.1

…
5 Айрықша қызмет түрі ретінде 

сақтан дыру агентінің қыз-
метін жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар 

5.1 жай акциялар 
5.1.1

…
5.2 артықшылықты акциялар

5.2.1
…
5.3 жарғылық капиталда қатысу 

үлестері
5.3.1

…
6 Бейрезидент қаржы ұйымдары

6.1 Банктер 
6.1.1 жай акциялар

6.1.1.1
…

6.1.2 артықшылықты акциялар
6.1.2.1

…
6.1.3 жарғылық капиталда қатысу 

үлестері
6.1.3.1

…
6.2 сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымдары 
6.2.1 жай акциялар

6.2.1.1
…

6.2.2 артықшылықты акциялар

6.2.2.1
…

6.2.3 жарғылық капиталда қатысу 
үлестері

6.2. 3.1
…
6.3 жинақтаушы зейнетақы 

қорлары 
6.3.1 жай акциялар

6.3.1.1
…

6.3.2 артықшылықты акциялар
6.3.2.1

…
6.3.3 жарғылық капиталда қатысу 

үлестері
6.3.3.1

…
6.4 Бағалы қағаздар нарығының 

кəсіби қатысушылары 
6.4.1 жай акциялар

6.4.1.1
…

6.4.2 артықшылықты акциялар
6.4.2.1

…
6.4.3 жарғылық капиталда қатысу 

үлестері
6.4.3.1

…
7 Барлығы  
Бiрiншi басшы немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ __________
                  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе 
есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ________________ _________
                тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
 
Орындаушы _______________________________________ _________
          лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «___»__________

Мөр орны (бар болса)

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

(Жалғасы бар) 


