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(Соңы 14-бетте) 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 30 шілде            №161          Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы 

кәсіби қатысушыларының және бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының есептілік ұсыну 

мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 197-нөмірде)

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне 
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың 

шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері 
бойынша) туралы есеп нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне 
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың 
шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері 

бойынша) туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті 

зейнетақы жарналарының көлемі жəне Қазақстан Республикасының облыста-
ры бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке 
тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға 
арналған нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар-
ды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. 2-бағанда жеке тұлғаның атына ашылған жеке тұлғалардың шартты зей-

нетақы шоттарының саны өңірлер бойынша бөліп  көрсетіледі. Шартты зейнетақы 
шоттарында тұрған жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының сомасы 
3-бағанда көрсетіледі.

6. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 38-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 11-қосымша

 
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы 
жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері 
бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
 
Индекс: 7- ENPF_DPV_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(мың теңгемен)

Облыс/қала атауы

Зейнетақы 
жинақтары бар 

салымшылардың/ 
алушылардың 
жеке зейнетақы 

шоттарының саны

Жинақтар 
сомасы

Зейнетақы 
жинақтары жоқ 

салымшылардың/ 
алушылардың 
жеке зейнетақы 

шоттарының саны
1 2 3 4

Ақмола   
Ақтөбе   
Алматы   
Атырау   
Шығыс Қазақстан   
Жамбыл   
Батыс Қазақстан   
Қарағанды   
Қызылорда   
Қостанай   
Маңғыстау   
Павлодар   
Солтүстік Қазақстан   
Түркістан   
Астана қаласы   
Алматы қаласы   
Шымкент қаласы
Өңір көрсетілмеген   
Жиынтығы

 
Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам 
____________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                   қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілеттік берілген адам
____________________________________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                        қолы

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

телефон нөмірі: ____________________

Есепке қол қою күні 20___ жылғы «__»________________

 Ескертпе: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы 
жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының 
көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке 

зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша
 
 Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы 
жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының 
көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке 

зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 
жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» ны-
санын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 
5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жəне 

зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы 
шоттарының саны салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, 
көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда 
көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жəне 
зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы 
шоттарының саны, салымшыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, 
көрсетіледі.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 39-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
28 тамыздағы №167 қаулысына 12-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 
жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері 
бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 7- ENPF_OPPV_OBL

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан 

(мың теңге)

Облыс/қала атауы

Зейнетақы 
жинақтары бар 

салымшылардың/ 
алушылардың 
жеке зейнетақы 

шоттарының саны

Жинақтар 
сомасы 

Зейнетақы 
жинақтары жоқ 

салымшылардың/ 
алушылардың 
жеке зейнетақы 

шоттарының саны
1 2 3 4

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

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                      қолы 
 
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                        қолы 
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                         тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)            қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________

Ескертпе: Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі (салымшының/алушының 
тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы 

шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 
жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері 
бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың 
зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны ту-
ралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жəне 

зейнетақы жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы 
шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп 
көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 3-бағанда 
көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жəне 
зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы 
шоттарының саны салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп 
көрсетіледі.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 40-қосымша

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

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, 
ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

 Индекс: 8- ENPF_Vyplaty

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен 
кешіктірмей
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1 2 3 4 5 6 7 8
Зейнетақы жинақтарының төлемдері 100

есебінен:
міндетті зейнетақы жарналары: 101
жасы бойынша 102
мүгедектігі бойынша 103
Қазақстан Республикасынан тыс жер-
лерге шығуына байланысты

104

мұрагерлерге 105
жерлеуге 106
басқа тұлғаларға 107

есебінен:
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары: 200
жасы бойынша 201
мүгедектігі бойынша 202
Қазақстан Республикасынан тыс жер-
лерге шығуына байланысты

203

мұрагерлерге 204
жерлеуге 205
басқа тұлғаларға 206

есебінен:
ерікті зейнетақы жарналары: 300
елу жасқа жеткен кезде 301
мүгедектігі бойынша 302
Қазақстан Республикасынан тыс жер-
лерге шығуына байланысты

303

мұрагерлерге 304
жерлеуге 305
басқа тұлғаларға 306

Зейнетақы жинақтарын сақтандыру 
ұйымына аудару

400

есебінен:
міндетті зейнетақы жарналары: 401
жасы бойынша 402
мүгедектігі бойынша 403
ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем 
емес төлемді қамтамасыз ету үшін 
зейнетақы жинақтары жеткiлiктi болған 
жəне «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру ту-
ралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 31-
бабы 1-тармағының 2) тармақшасында 
белгіленген жасқа толған кезде

404

міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-
ры есебінен зейнетақы жинақтары 
жеткіліксіз болған кезде

405

есебінен:
міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары: 500
жасы бойынша 501
мүгедектігі бойынша 502

ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем 
емес төлемді қамтамасыз ету үшін 
зейнетақы жинақтары жеткiлiктi болған 
жəне «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру ту-
ралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы 
Қазақстан Республикасы Заңының 32-
бабы 1-тармағының 1) тармақшасында 
белгіленген жасқа толған кезде

503

міндетті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақы жинақтары 
жеткіліксіз болған кезде

504

есебінен:
ерікті зейнетақы жарналары: 600
жасы бойынша 601
мүгедектігі бойынша 602
міндетті зейнетақы жарналары 
есебінен зейнетақы жинақтары 
жеткіліксіз болған кезде

603

міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-
ры есебінен зейнетақы жинақтары 
жеткіліксіз болған кезде

604

Басқа зейнетақы төлемдері 700

Барлығы 1000

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                                       қолы

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

Орындаушы __________________________________ ________________ 
                         тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)               қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн: 20___жылғы «___»__________

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

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы 
жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері 

туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

 
Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, 
ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті 
зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша б ірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 
5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде шоттардан төлемдер 

жасалған салымшалар/алушылар саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.
6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде салымшыларға/

алушыларға жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. 
Төлемдер саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға жасалған 
төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы 
(жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған 
салымшалар/алушылар саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде салымшыларға/алушыларға 
жасалған төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат 
салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде 
көрсетіледі.

10. 8-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы 
көрсетіледі.

11. 405, 504, 603 жəне 604 жолдарда салымшылар/алушылар саны мəлімет 
түрінде көрініс тапқан жəне 401, 500, 600 жолдарда жинақталмайды.

12. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 41-қосымша

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

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы 
төлемдері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
 
Индекс: 8- ENPF_Vyplaty_OPVR

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі - ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен 
кешіктірмей.
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1 2 3 4 5 6 7 8
Зейнетақы жинақтарын төлеу 100
жасы бойынша 110
мүгедектігі бойынша 111
Басқа тұлғаларға 112
Жұмыс берушінің міндетті 
зейнетақы жарналары бой-
ынша жалпы зейнетақы 
төлемдері:

1000

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы 
 
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                          қолы 
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                       тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                 қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________

Ескертпе: Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы 
төлемдері туралы есеп нысанына қосымша

 
 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы 
төлемдері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға арналған 

«Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері 
туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 
 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде төлемдер жасалған 

жеке тұлғалардың саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.
6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде жеке тұлғаларға 

жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. Төлемдер 
саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзакциялар) 
негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы 
(жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған 
жеке тұлғалар саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде жеке тұлғаларға жасалған 
төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға 
жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

10. 8-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішіндегі төлемдер саны көрсетіледі.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 42-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
28 тамыздағы №167 қаулысына 15-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
 
Индекс: 1 - ENPF_CBSA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(мың теңгемен)

Р/с
№

Эмитенттің атауы
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Бағалы қағаздар саны 
(дана)
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ы

оның ішінде 
ауыртпалық 

салынған бағалы 
қағаздар
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ық
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ағ
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ға
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ың

 іш
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оғ
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рі
лг
ен

 б
ағ
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қа
ға
зд
ар

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Қазақстан 

Республикасының 
мемлекеттік бағалы 
қағаздары

   

1.1.    
…    
2. Қазақстан Республикасы 

ұйымдарының 
мемлекеттік емес 
эмиссиялық бағалы 
қағаздары

2.1. екінші деңгейдегі 
банктердің бағалы 
қағаздары

   

2.1.1.    
…    

2.2. екінші деңгейдегі 
банктерді қоспағанда, 
заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздары

   

2.2.1.    
…    
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. Жиынтығы    

кестенің жалғасы:

Номиналдық құн Төлем 
валюта-

сы

Бір 
бағалы 
қағазды 
сатып алу 
бағасы

Кезең Бағалы 
қағаздың 
сатымдық 

құны
валюта Бір бағалы 

қағаздың 
құны

есепке 
қою күні

өтеу күні

9 10 11 12 13 14 15
…

кестенің жалғасы:

Бағалы қағаздардың баланстық құны Рейтингі
Барлығы оның ішінде ауыртпалық 

салынған бағалы қағаздар

Ан
ық
та
ма

: қ
ұр
ыл

ға
н 
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-
зе
рв
те
р 

(п
ро
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зи
я 
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р)

Ес
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ке
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лу

 с
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ы
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еп
ке

 қо
ю

 кү
ні
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ес
еп
ті 
кү
ні

ба
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ығ
ы

ди
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т, 
сы

йа
қы

ес
еп
те
лг
ен

 
сы

йа
қы

оң
/ т
ер
іс 
тү
зе
ту ауыртпалық 

салынған 
бағалы 
қағаздар, 
барлығы

оның ішінде 
репоға 
берілген 
бағалы 
қағаздар

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
…

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                            қолы 
 
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                            қолы 
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                           тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)            қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________

Ескертпе: Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы 
есеп нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен 

сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп» əкімшілік деректерін жинауға 
арналған нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар-
ды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 
 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы 

қағаздары жəне міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша де-
ректер көрсетіледі. Депозитарлық қолхаттар бойынша оның базалық активінің 
мəліметтері көрсетіледі. 

6. 2 жəне 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы жəне оның резиденттік 
елі көрсетіледі.

7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле оты-
рып көрсетіледі

8. 5- бағанда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі, эмитенттің айналыс 
мерзімі аяқталған жəне эмитент оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған 
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері жөніндегі талап ету 
құқықтарына қатысты – талап ету құқықтарының сəйкестендіргіші көрсетіледі.

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
10. 9 жəне 11-бағандарда валюталар кодтары Қазақстан Республикасының 

«Валюталар мен қорларды белгілейтін кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 
мемлекеттік жіктеліміне сəйкес көрсетіледі.

11. 10-бағанда борыштық бағалы қағаздың оны шығару кезінде айқындалған, 
купондық борыштық бағалы қағаз бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы 
есептелетін құны, сондай-ақ борыштық бағалы қағазды ұстаушыға оны өтеу 
кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен 
көрсетіледі. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

12. 12-бағанда мəміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта 
көрсетілген баға көрсетіледі (биржалық куəлік, брокердің жəне (немесе) дилердің 
есебі, халықаралық банкаралық ақпарат аудару жəне төлем жасау жүйесі бой-
ынша (SWIFT) алынған растау).

13. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «жжжж.кк.аа» 
форматында көрсетіледі.

14. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі «жжжж.кк.аа» 
форматында көрсетіледі.

15. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) 
төленген сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын 
қосқанда, сатып алуға тікелей байланысты шығыстарды қоса алғандағы қаржы 
құралдарының сатып алу құны, сондай-ақ аудару бойынша банк қызметтері 
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(Соңы. Басы 13-бетте) 

жəне сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған шамасы (мұндай 
бар болса) көрсетіледі.

16. 16-бағанда бухгалтерлік есепте бейнеленген бағалы қағаздар құны 
көрсетіледі.

17. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік 
есептегі құны көрсетіледі.

18. 21-бағанда репоға берілген ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың 
бухгалтерлік есептегі құны көрсетіледі

19. 22-бағанда қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сəйкес 
құрылған резервтер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизия-
лар) қосу белгісімен абсолютті шамада көрсетіледі.

20. 23-бағанда бағалы қағаздың санаты ретінде мынадай символ: 1 - «сату 
үшін қолда бар бағалы қағаздар», 2 - «пайда немесе шығын арқылы əдiл құны 
бойынша бағаланатын бағалы қағаздар», 3 - «өтелгенге дейін ұсталатын бағалы 
қағаздар» көрсетіледі.

21. 24 жəне 25-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін 
реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды 
тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер 
тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) 
3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар 
бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, 
мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі 
болмаған кезде 25 жəне 26-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл 
бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойын-
ша толтырылмайды.

22. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 43-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
28 тамыздағы №167 қаулысына 16-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Керi репо жəне меншікті активтер есебінен жасалған репо операция-
лары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
 
Индекс: 1 - ENPF_REPO_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан
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Р/с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кері репо операциялары   
1.1. тура тəсіл   
1.1.1.    
1.2. автоматты тəсіл   
1.2.1.    
2 Репо операциялары   
2.1. тура тəсіл   
2.1.1.    
2.2. автоматты тəсіл   
2.2.1.    
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Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                       қолы 
 
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                       қолы 
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                        тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                  қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________

Ескертпе: Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо 
операциялары туралы есеп нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары 
туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен 

жасалған кері репо жəне репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі 
- Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо жəне (немесе) кері репо операцияла-

ры бойынша берілген жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.
6. 6-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген 

жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 7-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге 

арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық 
жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.

8. 14 жəне 15-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды 
тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер 
тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген) 
3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар 
бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, 
мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі 
болмаған кезде 14 жəне 15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл 
бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойын-
ша толтырылмайды. 14-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күнгі 
рейтинг көрсетіледі.

9. 16 жəне 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының 
ресми тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы 
қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы 
тізімінің санаты болмаған кезде 16 жəне 17-бағандарда «листингі жоқ» деп 
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы 
қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 
бойынша толтырылмайды.

10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 44-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
28 тамыздағы №167 қаулысына 17-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша жəне 
ақша қаражатының баламалары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
 
Индекс: 1- ENPF_Vklady_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(мың теңгемен)

Р/с 
№ Ұйымның атауы

Рейтинг 

Ва
лю

та

Банктік салым 
шартының 

жасалған күні 
мен нөмірі
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күніне

есеп-
ті 
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күні нөмірі

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Кассадағы ақша       
2. Жолдағы ақша       
2.1.        
…        
3. Екінші деңгейдегі банк-

тердегі шоттардағы ақша
      

3.1.        
…        
4. Банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдардағы 
шоттардағы ақша

      

4.1.        
…        
5. Басқа ақша жəне ақша ба-

ламалары
      

5.1.        
…        
6. Ақша жəне ақша қаражат-

тары баламаларының 
барлығы

      

7. Талап етілгенге дейінгі 
салымдар

      

7.1.        
…        
8. Қазақстан Республика-

сының екінші деңгейдегі 
банктердегі мерзiмдi са-
лымдар

      

8.1.        
…        
9. Шартты салымдар       
9.1.        
…        
10. Бейрезидент ұйымдардағы 

мерзiмдi салымдар
      

10.1.        
…        
11. Барлық салымдар       

кестенің жалғасы:

Салым бой-
ынша сыйақы 
мөлшерлемесі 
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Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                       қолы 
 
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                         қолы 
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                               тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)           қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________

Ескертпе: Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша 
жəне ақша қаражатының баламалары туралы есеп нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша жəне 
ақша қаражатының баламалары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен 

орналастырылған салымдар мен ақша жəне ақша қаражатының баламалары 
туралы есеп» нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 
 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. 3 жəне 4-бағандарды толтыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін 
реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін 
заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік 
агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8318 тіркелген) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген 
рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 4 жəне 5-бағандарда «рейтингі 
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге 
арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық 
жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.

7. 5 жəне 13-бағандарда 1, 2, 3, 4, 5 жəне 6-жолдар толтырылады.
8. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, 

салым мерзімі ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі.
9. 11 жəне 12-бағандарда меншікті активтерді салымдарға орналастыру сома-

сы көрсетіледі. Активтер теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 11-баған 
толтырылады. Активтер шетел валютасындағы салымға орналастырылған 
жағдайда баламасы теңгемен 11-бағанда бір мезгілде көрсетіле отырып, 
12-баған толтырылады. 11-баған мың теңгемен, 12-баған шетелдік валютаның 
мың бірлігімен толтырылады.

10. Нысан салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып, əрбір валюта, 
банк жəне ұйым бойынша, сондай-ақ əрбір шот пен салым бойынша жеке-же-
ке толтырылады.

11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 45-қосымша

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

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
 
Индекс: 1- ENPF_IKDU

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

(мың теңгемен)

№
Заңды 

тұлғаның 
атауы

Сатып 
алу 
құны

Баланстық құны
Жарғылық 
капиталдағы 
үлес (пайыз-

бен) Са
ты

п 
ал
ын

ға
н 
кү
ні

Е
ск
ер
тп
е

бар-
лығы

оның ішінде 
есептелген 
дивидендтер

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
…

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                       қолы 
 
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                       қолы 
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                           тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)               қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________

Ескертпе: Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп 
нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп

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

талына инвестициялар туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған ны-
санын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың 
теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін 
дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) 
теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. Нысанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қауымдасқан 

ұйымдардың, сондай-ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестиция-
ларының мөлшері туралы мəліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.
7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың ка-

питалына инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.
8. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша 

есептелген дивидендтер сомасы көрсетіледі.
9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 46-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
28 тамыздағы №167 қаулысына 19-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер тура-
лы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
 
Индекс: 1- ENPF_DEALINGS_SA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

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

Нысан

1-кесте. Меншікті активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

№ Мəмілені 
жасау 
күні
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тырушының
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9 10 11 12 13 14 15

кестенің жалғасы:

Мəміле 
жасалған күнге 
бір бағалы 
қағаздың ең 
төменгі құны 

Мəміле 
жасалған күнге 
бір бағалы 
қағаздың ең 
жоғарғы құны

Бағалы 
қағаздар 
бойынша 
кірістілік 

(пайызбен)

Мəміле 
сомасы

Қарсы 
серік-
тестің 
атауы

Қарсы 
серік-
тестің 
рейтингі

16 17 18 19 20 21

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

(теңгемен)

№
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3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған бағалы 
металдар

 (теңгемен)

№
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4-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған туынды қаржы құралдары 

 (теңгемен)

№

М
əм

іл
е 
жа

са
у 
кү
ні

Бр
ок
ер
ді
ң 
жə

не
 (н
ем

е-
се

) д
ил
ер
ді
ң 
ат
ау
ы

Қа
рж

ы 
құ
ра
лд
ар
ын

 
ес
еп
ке

 қо
ю

 кү
ні

М
əм

іл
е 
бо
йы

нш
а 
ес
еп

-
те
у 
кү
ні

Ту
ын

ды
 қа

рж
ы 

құ
ра
лы

ны
ң 
тү
рі

Ба
ға
лы

 қа
ға
зд
ар
ды

ң 
сə
йк
ес
те
нд
ір
у 
нө
мі
рі

На
ры

қ

Ба
за
лы

қ а
кт
ив

 ж
əн
е 

он
ың

 р
ей
ти
нг
і

Қа
рс
ы 
аг
ен
т ж

əн
е 
он
ың

 
ре
йт
ин
гі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кестенің жалғасы:

Мəміле талаптарының
сипаттамасы

Хе
дж

и-
рл
еу

 кө
ле
мі

Ин
ве
ст
иц
ия
лы

қ ш
еш

ім
ні
ң 

нө
мі
рі

 м
ен

 кү
ні

М
əм

іл
е 
жа

са
у 
кү
ні
нд
ег
і 

ва
ри
ац
ия
лы

қ м
ар
жа

, т
ең
ге

М
əм

іл
е 
жа

са
у 
кү
ні
нд
ег
і 

ба
ст
ап
қы

 м
ар
жа

, п
ай
ыз

Са
уд
а-
са
тт
ық

 р
еж

им
і

Ес
ке
рт
пе

М
əм

іл
е 
тү
рі

Қа
рж

ы 
құ
ра
лд
ар
ын

ың
 

са
ны

, д
ан
а

М
əм

іл
е 
ба
ға
сы

 те
ңг
е

М
əм

іл
е 
со
ма

сы
, м

ың
 

те
ңг
е

М
əм

іл
е 
ва
лю

та
сы

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                       қолы 
 
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                        қолы 
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                        тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)             қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қою күні 20_____ жылғы «_____»__________

Ескертпе: Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі 
түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер 
туралы есеп нысанына қосымша

 
 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер 
туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестици-

ялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға 
арналған нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезең (ай) үшін ай 
сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. 1-кесте бойынша:
1) 2-бағанда халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарығында мəміле 

жасалған жағдайда оны жасау күні көрсетіледі (trade date);
2) 7-бағанда мəміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, 

дивидендтер төлеу, кері репо операциясы - ашу (жабу) жəне басқа);
3) 8-бағанда сауда жүйесінде мəміле жүзеге асырылған не мəміле 

ұйымдастырылмаған нарықта жасалған сауда-саттықты ұйымдастырушы 
көрсетіледі;

4) 9-бағанда эмитенттің атауы жəне бағалы қағаздармен сауда-саттықтарды 
ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттықтарға жіберілген 
бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі;

5) 11 жəне 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды 
көрсетуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының 
ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;

6) 15-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мəміленің жүзеге 
асырылғанын растайтын (биржалық куəлік, брокердің-дилердің есебі, SWIFT 
жүйесі бойынша алынған растау) бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін 
нақты төрт белгіге дейін дəл төлем валютасында бағасы көрсетіледі. Бастапқы 
құжатта валютада көрініс тапқан баға болмаған жағдайда номиналды құнының 
пайызбен көрініс тапқан баға көрсетіледі;

7) 16 жəне 17-бағандарда Bloomberg ақпараттық-аналитикалық жүйелердің 
деректері бойынша осы қаржы құралы айналысы көрініс табатын халықаралық 
(шетел) қор биржаларында не REUTER номиналды құн валютасында жасалған 
акцияларды сатып алу (сату) бойынша мəмілелер бойынша бағалар көрсетіледі;

8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік пайызбен көрсетіледі 
(облигациямен мəміле бойынша - бағалы қағаздармен сауда-саттықты 
ұйымдастырушының сауда жүйесінде иелігінен айыру не сатып алу нəтижесінде 
пайда болған кірістілік; кері репо операциялары бойынша - автоматты репо сек-
торында мəміле жасау нəтижесінде пайда болған кірістілік);

9) 19-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома көрсетіледі;
10) 20 жəне 21-бағандар халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарықтарында 

жасалған мəмілелер бойынша толтырылады.
6. 2-кесте бойынша:
1) 2-бағанда салым салынған жағдайда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының инвестициялық шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 
ағымдағы шотына аударым күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шарт-
ты бұзған жағдайда - ақшаны инвестициялық шотқа қайтару күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға 
салу, салым бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе 
банктік салым шартының мерзімі өткеннен соң салымды қайтару);

3) 9-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома көрсетіледі.
7. 3-кесте бойынша:
1) 2-бағанда мəмілені жасау күні көрсетіледі (trade date);
2) 5-бағанда мəміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату жəне басқа);
3) 6-бағанда тазартылған бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;
4) 8-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге 

арналған кодтар» ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық 
жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;

5) 10-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома көрсетіледі.
8. 4-кесте бойынша:
1) 2-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында мəмілені жасау күні көрсетіледі;
2) 4-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында бухгалтерлік есептегі қаржы 

құралдарын бастапқы мойындау күні көрсетіледі;
3) 5-бағанда «жжжж.кк.аа.» форматында мəміле бойынша есеп айырысу 

күні көрсетіледі;
4) 6-бағанда туынды қаржы құралдарының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, 

форвард, своп жəне басқа да туынды қаржы құралдары);
5) 7-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып 

табылған жағдайда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
6) 8-бағанда сауда жүйесінде мəміле жүзеге асырылған сауда-саттықты 

ұйымдастырушының атауы жəне «қор биржасының (ел) атауы» форматында 
оның резиденттігі елі не мəміле «ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор 
биржасында жасалмағаны көрсетіледі;

7) 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың 
жəне оның эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар жəне 
басқа да базалық активтер) жəне «базалық актив (рейтинг) (рейтингілік 
агенттік)» форматында рейтингілік агенттік (бар болса) берген базалық активтің 
рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер болмаса, онда базалық 
актив көрсетіледі жəне «базалық актив (рейтингі жоқ)» форматында рейтинг 
болмағаны нұсқалады;

8) 10-бағанда егер мəміле қор биржасында жасалмаса, қарсы агент, оның 
резиденттік елі, сондай-ақ «қарсы агент/елі/рейтингі (рейтингілік агенттігі)» 
форматында осы қарсы агентке берілген рейтингі көрсетіледі. Қарсы агент-
те рейтинг болмаған жағдайда «қарсы агент/елі/рейтингі жоқ» форматында 
ақпарат көрсетіледі;

9) 11-бағанда мəміле (сатып алу, сату жəне басқа) түрі көрсетіледі;
10) 16-бағанда егер мəміле хеджирлеу мақсатында жасалса «иə» сөзі жəне 

«иə/хеджирлеу объектісінің деректемелері» форматында хеджирлеу объектісінің 
деректемелері (бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, ва-
лютасы) көрсетіледі. Егер мəміле хеджирлеу мақсатында жасалмаса «жоқ» 
сөзі көрсетіледі;

11) 17-бағанда инвестициялық комитеттің мəмілені жасау туралы 
инвестициялық шешімді қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі;

12) 18-бағанда бар болса вариациялық маржа - биржа есептейтін жəне 
мерзімді келісімшарт белгіленімінің өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа 
қатысушының міндеттемелері өзгеруінің ақшалай көрінісі көрсетіледі;

13) 19-бағанда бар болса бастапқы маржа - биржа айқындайтын, клиент əрбір 
ашық позиция үшін енгізуі тиіс базалық активтің нарықтық құнының сомалық 
үлесі көрсетіледі;

14) 20-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі 
не биржа ережелерінде көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады;

15) 21-бағанда мəміле тараптарында талаптардың жəне міндеттемелерді 
туындау шарттары көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен көрсетіледі.

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы кəсіби 
қатысушыларының жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

есептілік ұсыну мəселелері бойынша өзгерістер енгізілетін нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне 47-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 
28 тамыздағы №167 қаулысына 20-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен 
сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
 
Индекс: 9- ENPF_DEFAULT_PA

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші жұмыс 
күнінен кешіктірмей.

Нысан

___________________________ есебінен құралған зейнетақы активтері

(в тенге)
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Кестенің жалғасы:

Берешек мөлшері
Барлық 
берешек

Реттеу 
түрі жəне 
берешек 
сомасы
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өсімпұл
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…

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________________
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                                    қолы

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

Орындаушы __________________________________ ________________ 
                      тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)               қолы 
Телефон нөмірі:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн: 20___жылғы «___»__________

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

Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған дефолтқа жол берген 
эмитенттердің қаржы құралдары бойынша есеп нысанына қосымша

 
 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен 
сатып алынған қаржы құралдары бойынша есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі - Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің есебінен 

сатып алынған дефолтқа жол берген эмитенттердің қаржы құралдары бойынша 
есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі - Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры тоқсан сайын, есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен 
көрсетіледі.

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

 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 
5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналарының, 

міндетті кəсіби зейнетақы жарналарының жəне ерікті зейнетақы жарналарының 
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жəне жұмыс 
берушінің міндетті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.

«Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында «міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кəсіби зейнетақы жарналары жəне ерікті 
зейнетақы жарналары» немесе «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарна-
лары» сияқты зейнетақы жарналарына қарай қалыптастырылған зейнетақы 
активтері бойынша мəліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типін немесе салым 
шартының нөмірін көрсетумен көрсетіледі.

7. 4-бағанда бағалы қағаздардың сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.
8. 5-бағанда талап ету құқығын сəйкестендіргіш көрсетіледі.
9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
10. 7-бағанда қаржы құралын өтеу күні көрсетіледі.
11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралын тануды тоқтату күні 

көрсетіледі.
12. 13-баған 9, 10, 11 жəне 12-бағандардың сомасы болып табылады.
13. 14-бағанда берешекті реттеу түрі: оңалту/қайта құрылымдау, банкроттық, 

атқарушылық іс жүргізу, соттан тыс реттеу, сондай-ақ кредиторлар талаптарының 
тізілімінде танылған берешекті өтеу туралы жасалған келісімге сəйкес соттың 
шешімімен айқындалған берешектер сомасы көрсетіледі.

14. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 
жылғы 19 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне №17390 болып енгізілді.
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(Жалғасы 16-бетте) 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 30 шілде             №159            Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне есептілікті ұсыну мәселелері 

бойынша өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметi туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 
шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика 
туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілеріне есептілікті ұсыну мəселелері бойынша 
өзгерістер енгізу туралы тізбе (бұдан əрі – Тізбе) бекітілсін. 

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 
оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

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

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

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне 
сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз 
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

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

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті Төрағасының м.а.
_____________________ Қ. Орынханов 
2018 жылғы 18 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 30 шілдедегі №159 қаулысына қосымша

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

1. «Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын 
міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік талаптар ту-
ралы қағидаларды, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, ең төмен резервтік 
талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен резервтік талаптарды резерв-
теу жəне олардың нормативтерінің орындалуын бақылауды жүзеге асыру 
тəртібін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 20 наурыздағы № 38 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10776 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 мамыр-
да «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банктердің ең төмен резервтік талаптарды 
есептеу үшін қабылданатын міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең 
төмен резервтік талаптар туралы қағидаларда, ең төмен резервтік талаптарды 
есептеу, ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен 
резервтік талаптарды резервтеу жəне олардың нормативтерінің орындалуын 
бақылауды жүзеге асыру тəртібінде:

26 жəне 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Банк Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес электрондық форматта ең 

төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау туралы ақпаратты 
Ұлттық Банкке ұсынады. 

27. Қағаз тасымалдағыштағы ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін 
орындау туралы ақпаратқа бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке 
қол қоюға уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол қояды жəне банкте 
сақталады.»;

9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ең төменгі резервтік талаптардың 
нормативтерін орындау туралы ақпарат осы Өзгерістер енгізілетін Қазақстан 
Республикасының есептілікті ұсыну мəселелері бойынша нормативтік құқықтық 
актілерінің тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жа-
зылсын.

2. «Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орында-
луы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды та-
быс 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) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Пруденциялық нормативтердің орында-
луы туралы есеп Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп Тізбеге 3-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленген шартты жəне ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы 
есеп Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленген туынды қаржы құралдары бойынша шартты жəне ықтимал та-
лаптар мен міндеттемелердің талдамасы туралы есеп Тізбеге 5-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің 
(валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп Тізбеге 6-қосымшаға сəйкес ре-
дакцияда жазылсын;

7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Уақыт аралықтары бойынша ашық 
позицияларды бөлу (валюталар бөлігінде) туралы есеп Тізбеге 7-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Жалпы пайыздық тəуекелді есептеудің 
(валюталар бөлігінде) талдамасы туралы есеп Тізбеге 8-қосымшаға сəйкес ре-
дакцияда жазылсын;

10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Бір қарыз алушыға келетін тəуекелдің 
(қарыз алушылар бөлігінде) ең жоғары мөлшерінің талдамасы туралы есеп 
Тізбеге 9-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша k4 ағымдағы өтімділік коэффициентінің 
талдамасы туралы есеп Тізбеге 10-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша k4-1, k4-2, k4-3 мерзімді өтімділік 
коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп Тізбеге 11-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша k4-4, k4-5, k4-6 мерзімді валюталық 
өтімділік коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп Тізбеге 12-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

14-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Аптаның (айдың) əрбір жұмыс күні 
үшін əрбір шетел валютасы бойынша валюталық позициялар жəне валюталық 
нетто-позиция туралы есеп Тізбеге 13-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Ішкі активтердің, ішкі жəне өзге 
міндеттемелердің орташа айлық шамасын, қаражат бөлігін ішкі активтерге ор-
наластыру коэффициентін есептеу туралы есеп Тізбеге 14-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

16-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Банктерді Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге капиталдандыру коэффициент-
терінің талдамасы туралы есеп Тізбеге 15-қосымшаға сəйкес редакцияда жа-
зылсын;

17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Секьюритилендіру кезінде меншікті 
капиталдың жеткіліктілігі коэффициенттерін есептеу туралы есеп Тізбеге 
16-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

18-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Ислам банктері ұсынатын кредиттік 
тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің талдамасы туралы есеп 
Тізбеге 17-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

19-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Ислам банктері ұсынатын кредиттік 
тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне ықтимал міндеттемелердің 
талдамасы туралы есеп Тізбеге 18-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

20-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Ислам банктері ұсынатын тауар-
материалдық қорлардың нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық 
тəуекелдің талдамасы туралы есеп Тізбеге 19-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын;

20-1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Өтімділікті өтеу коэффициентінің 
талдамасы туралы есеп Тізбеге 20-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

20-2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тұрақты қорландырудың нетто 
коэффициентінің талдамасы туралы есеп Тізбеге 21-қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын;

Екiншi деңгейдегi банктердің пруденциялық нормативтердің орындалуы ту-
ралы есептілікті ұсыну қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер не-

месе олар есепке қол қоюға уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушы қол 
қояды жəне банкте сақталады.»:

3. «Өзара сақтандыру қоғамдары есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну 
мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі № 129 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
12074 болып тіркелген, 2015 жылғы 6 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қызмет туралы есеп Тізбеге 22-қосым-
шаға сəйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Инвестициялық портфель туралы есеп 
Тізбеге 23-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Сақтандыру сыйлықақылары мен 
сақтандыру төлемдері туралы есеп Тізбеге 24-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын;

5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Сақтандыру резервтері туралы есеп 
Тізбеге 25-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

Өзара сақтандыру қоғамдарының есептілікті ұсыну қағидаларында:
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Есепті күндегі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке 

Қоғамның бірінші басшысы, бас бухгалтері немесе олар есепке қол қоюға 
уəкілеттік берген адамдар жəне орындаушысы қол қояды жəне Қоғамда 
сақталады.»:

4. «Микроқаржы ұйымдары есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну 
мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 272 
қаулысына (2017 жылғы 26 қаңтарда Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14741 болып тіркелген, 2017 
жылғы 9 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді: 
«Микроқаржы ұйымдары есептілігінің тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне 

оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы»
2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Банктердегі ағымдағы шоттардың жəне 

орналастырылған салымдардың талдамасы туралы есеп Тізбеге 26-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Заңды тұлғалардың капиталына 
инвестициялардың құрылымы туралы есеп Тізбеге 27-қосымшаға сəйкес ре-
дакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тартылған ақшаның негізгі көздері ту-
ралы есеп Тізбеге 28-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Микрокредиттер, оның ішінде негізгі 
борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар 
микрокредиттер туралы нақтыланған, сондай-ақ резервтердің (провизиялардың) 
мөлшері туралы есеп Тізбеге 29-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

Микроқаржы ұйымының есептілікті табыс ету қағидаларында:
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Есепті күндегі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке 

бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік берген 
адамдар, орындаушы қол қояды жəне микроқаржы ұйымында сақталады.»: 

5. «Банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, 
инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары, инвестициялық 
портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе 
одан көп пайызына ие (дауыс беру мүмкіндігі бар) ірі қатысушылар есептілігінің 
тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 26 желтоқсандағы № 315 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14832 болып тіркелген, 2017 жылғы 13 наурызда 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді: 
«Банктердің ірі қатысушылары, банк холдингтері, сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушылары, сақтандыру холдингтері, 
инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушылары, инвестициялық 
портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының жиырма бес немесе 
одан көп пайызына ие (дауыс беру мүмкіндігі бар) ірі қатысушылар есептілігінің 
тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын бекіту 
туралы»

2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының 
жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысының кірістері мен мүлкі туралы 
мəліметтер Тізбеге 30-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының 
жеке тұлға болып табылатын ірі қатысушысы туралы мəліметтер Тізбеге 
31-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының заңды тұлға болып табылатын ірі қатысушысының, 
банк холдингінің, сақтандыру холдингінің лауазымды тұлғалары туралы 
мəліметтер Тізбеге 32-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды 
тұлға болып табылатын ірі қатысушысы, банк холдингі, сақтандыру холдингі жəне 
заңды тұлға болып табылатын, инвестициялық портфельді басқарушының дауыс 
беретін акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызына ие (дауыс беру 
мүмкіндігі бар) ірі қатысушы қатысушысы (акционері) болып табылатын ұйымдар 
туралы мəліметтер Тізбеге 33-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды 
тұлға болып табылатын ірі қатысушыларының (акционерлері), банк холдингінің, 
сақтандыру холдингінің, заңды тұлға болып табылатын, инвестициялық 
портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының жиырма бес неме-
се одан көп пайызына ие (дауыс беру мүмкіндігі бар) ірі қатысушысы туралы 
мəліметтер, сондай-ақ екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып та-
былатын ірі қатысушысы, банк холдингін, сақтандыру холдингін, заңды тұлға 
болып табылатын, инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін 
акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызына ие (дауыс беру мүмкіндігі 
бар) ірі қатысушыға бақылауды жүзеге асыратын тұлғалар туралы мəліметтер 
Тізбеге 34-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Байланысты тұлғалармен, оның ішінде 
үлестес тұлғалармен есепті кезең ішінде жасалған, сондай-ақ есепті күндегі 
жағдай бойынша қолданыстағы мəмілелер туралы мəліметтер жəне байланысты 
тұлғалардың, оның ішінде үлестес тұлғалардың тізілімі Тізбеге 35-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Шоғырландырылған қаржылық 
есептілікті жасау жөніндегі жұмыс кестелерінің талдамасы туралы есеп Тізбеге 
36-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Шоғырландырылған (шоғырлан-
дырылмаған) қаржылық есептілік жəне оған түсіндірме жазба Тізбеге 37-қосым-
шаға сəйкес редакцияда жазылсын;

10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының заңды немесе жеке тұлғасы болып табылатын ірі 
қатысушысына, банк холдингіне, сақтандыру холдингіне тиесілі екiншi деңгейдегi 
банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акциялары санының жəне 
(немесе) пайыздық арақатынасының өзгеруі, сондай-ақ акцияларды сатып алу 
үшін пайдаланылатын қаражат көздері туралы мəліметтер Тізбеге 38-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Сақтандыру тобына қатысушылардың 
сақтандыру тобы меншікті капиталының он жəне одан көп пайызы болатын, 
есепті күнгі жағдай бойынша қолданыстағы, үшінші тұлғалар (тұлғалар тобы) 
алдындағы барлық міндеттемелері туралы мəліметтер Тізбеге 39-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Есепті кезең ішінде жасалған, сондай-
ақ есепті күндегі жағдай бойынша қолданыстағы сақтандыру тобының топ 
ішіндегі мəмілелер туралы мəліметтер Тізбеге 40-қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын;

Екiншi деңгейдегi банктердің ірі қатысушыларының, банк холдингтерінің, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының ірі қатысушыларының, 
сақтандыру холдингтерінің, инвестициялық портфельді басқарушылардың ірі 
қатысушыларының, инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін 
акцияларының жиырма бес немесе одан көп пайызына ие (дауыс беру мүмкіндігі 
бар) ірі қатысушылардың есептілікті ұсыну қағидаларында:

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Екiншi деңгейдегi банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, 

инвестициялық портфельді басқарушының заңды тұлға болып табылатын ірі 
қатысушысы, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - банк холдингі, 
сақтандыру холдингі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жыл сайын, 
қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік бір жүз сексен күн ішінде аудиторлық 
ұйым растаған мемлекеттік тілдегі немесе орыс тіліндегі шоғырландырылған, 
бар болған жағдайда шоғырландырылмаған жылдық қаржылық есептілікті жəне 
оған түсіндірме жазбаны ұсынады.

Түсіндірме жазба өзі орналасқан жердегі елдің тиісті қадағалау органының 
талаптарына сəйкес жасалады.»;

6. «Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, оны ұсыну 
мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2017 жылғы 30 маусымдағы № 112 қаулысына (2017 
жылғы 11 тамызда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15481 болып тіркелген, 2015 жылғы 22 тамыз-
да «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Жұмыс істеуге қабылданған берешектің 
(берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) құрылымы туралы 
есеп Тізбеге 41-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Иеленген берешектің құрылымы туралы 
есеп Тізбеге 42-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тартылған ақшаның негізгі көздері ту-
ралы есеп Тізбеге 43-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қабылданған қарыздар, оның ішінде 
негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі 
бар қарыздар туралы есеп Тізбеге 44-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидаларында:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер не-

месе олар есепке қол қоюға уəкілеттік берген адамдар, орындаушы қол қояды 
жəне коллекторлық агенттікте сақталады.».

 
 Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының 

есептілікті ұсыну мəселелері бойынша нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне 1-қосымша

Банктердің ең төмен резервтік талаптарды есептеу үшін қабылданатын 
міндеттемелерінің құрылымын қоса алғанда, ең төмен резервтік та-

лаптар туралы қағидаларға, ең төмен резервтік талаптарды есептеу, 
ең төмен резервтік талаптардың нормативтерін орындау, ең төмен 

резервтік талаптарды резервтеу жəне олардың нормативтерінің орында-
луын бақылауды жүзеге асыру тəртібіне 9-қосымша

 
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін
орындау туралы ақпарат

 Есепті кезең: 20__ жылғы «___» _________________ жағдай бойынша
 
 Индекс: ЕРТ-2015

 Кезеңділігі:
 1) 2015 жылғы 7 шілде аралығында əрбір 14 (он төрт) күн;
 2) 2015 жылғы 21 шілдеден бастап əрбір 28 (жиырма сегіз) күн.

 Ұсынатындар: екінші деңгейдегі банктер

 Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

 Ұсыну мерзімі: банктің резервтік активтерді қалыптастыруының есепті 
 кезеңінің соңғы күнінен кейінгі оныншы жұмыс күнінен кеш емес.
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Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтері:
 n1 – банктің ұлттық валютадағы ішкі қысқамерзімді міндеттемелері бойынша 

ең төменгі резервтік талаптардың нормативі;
 n2 - банктің ұлттық валютадағы сыртқы қысқамерзімді міндеттемелері бой-

ынша ең төменгі резервтік талаптардың нормативі;
 n3 - банктің ұлттық валютадағы ішкі ұзақмерзімді міндеттемелері бойынша 

ең төменгі резервтік талаптардың нормативі;
 n4 - банктің ұлттық валютадағы сыртқы ұзақмерзімді міндеттемелері бой-

ынша ең төменгі резервтік талаптардың нормативі;
 n5 - банктің шетел валютасындағы ішкі қысқамерзімді міндеттемелері бой-

ынша ең төменгі резервтік талаптардың нормативі;
 n6 - банктің шетел валютасындағы сыртқы қысқамерзімді міндеттемелері 

бойынша ең төменгі резервтік талаптардың нормативі;
 n7 - банктің шетел валютасындағы ішкі ұзақмерзімді міндеттемелері бойын-

ша ең төменгі резервтік талаптардың нормативі;
n8 - банктің шетел валютасындағы сыртқы ұзақмерзімді міндеттемелері бой-

ынша ең төменгі резервтік талаптардың нормативі.
 
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                                           қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                                            қолы

Орындаушы
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                                            қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

 Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін
орындау туралы ақпарат нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау туралы 
ақпарат

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға 
арналған «Ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін орындау туралы 
ақпарат» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптар-
ды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 
30 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабына сəйкес əзірленді.

3. Нысанда ең төменгі резервтік талаптарды айқындау кезеңіндегі резервтік 
міндеттемелер бойынша деректер жəне резервтік активтерді қалыптастыру 
кезеңіндегі резервтік активтер бойынша деректер беріледі. Нысандағы дерек-
тер ұлттық валютада резервтік активтерді қалыптастыру кезеңі аяқталғаннан 
кейін толтырылады.

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

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. Нысан міндеттемелер тізбесіне сəйкес банктің резервтік міндеттемелері 

мен резервтік активтері құрылымын ашады.
6. Нысанда ең төменгі резервтік талаптардың нормативтерін жəне резервтік 

активтерді есепке ала отырып резервтік міндеттемелердің түрі ашылады. 
Ең төменгі резервтік талаптар тиісті резервтік міндеттемелер түрі бойын-
ша ең төменгі резервтік талаптардың нормативтеріне көбейтілген резервтік 
міндеттемелерді қосу жəне орташалау арқылы есептеледі.

7. Мəндер бүтін мың теңгемен көрсетіледі: 
500 (бес жүзге) тең жəне одан аз мəндер нөлге дейін дөңгелектенеді; 
500 (бес жүзден) артық мəндер 1000 (мыңға) дейін дөңгелектенеді. 

 Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының
есептілікті ұсыну мəселелері бойынша нормативтік құқықтық 

актілерінің тізбесіне 2-қосымша

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

 
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп

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

________________________________________________
(банктің атауы)

 
Индекс: 1-BVU_Prud_norm

Кезеңділігі: ай сайын

 Ұсынатын: екінші 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 а   з м өлшер і  
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 
активт ерінің құнын қайта бағалау резервтері

 

11 Мыналарды шегергендегі негі згі капитал:  
11.1 меншікті сатып алынған жай акциялар  
11.2 г   удвилл қосқанда, м атериалдық 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 

байланысты сатудан түскен кірістер
 

11.8 осын дай 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 капитал-
дан 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 капи-
талда 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 қатыс   ты танылған 
кейінге қалдырылған салық активтерінің бөлігі бар қаржы 
ұйымының жай акцияларына банк инвестицияларының 
асу сомасы (реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін 
жиынтығында банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пай-
ызынан 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 ак-
тивтерінің үлесіне құқығын растайтын өзге қаржы құралы 
туындайтын критерийлерге сəйкес келетін мерзімсіз шарт-
тар

 

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 Мыналарды шегергендегі қосымша капитал:  
13.1 тікелей не жанама тəсілмен меншікті мерзімсіз қаржы 

құралдарына банктің инвестициялары
 

13.2 банктің сатып алынған меншікті артықшылықты акция-
лары

 

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 капи-
талда қатысу үлестері) бар қаржы ұйымдарының қаржы 
құралдарына инвестициялары)

 

13.4 банктің шығарылған акциялардың (жарғылық капитал-
да қатысу үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызы 
бар қаржы ұйымдарының мерзімсіз қаржы құралдарына 
банктің қосымша капиталдан шегерілуге жататын инве-
стициялары

 

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 

реттелген 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 (рет-

телген 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 капи-
талда 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 бо-
рышына банктің екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуге 
жататын инвестициялары

 

19 Меншікті капиталдан шегерілуге жататын оң айырма  
19.1 Меншікті капиталдан шегері луге 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 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13939 болып тіркелген) 
(бұдан əрі – № 144 нормативтер) 1-қосымшаға сəйкес 
белгіленген Ислам банктері үшін пруденциалдық 
нормативтердің нормативтік мəндеріне жəне өзге де

сақтауға міндетті нормалар мен лимиттерді есеп айы-
рысу 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 позици-
яларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн 
белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген) (бұдан əрі 
– № 170 нормативтер) 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 сай есептелген провизиялар 
(резервтер) мен қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 
заңнамасының талаптарына сəйкес қалыптастырылған 
провизиялар (резервтер) арасындағы меншікті капитал-
дан шегерілуге тиіс оң айырма

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

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

 

19.2.3  № 144 нормативтерге жəне № 170 нормативтерге 
1-қосымшаларға сəйкес есептелген провизиялар (резерв-
тер) мен қаржылық есептіліктің халықаралық стандартта-
рына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талапта-
рына 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 актив-
тер 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 

болып 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 қатынас-

тармен байланысты емес өзара байланысты қарыз алу-
шылар 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 алу-
шылар 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 алушылар бойынша тəуекелдер сомасы

 

48 Банкпен айрықша қатынастармен байланысты қарыз алушы-
лар 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 туындауы мүмкін үшінші тұлғалардың пайда-
сына қарыз алушы үшін қамтамасыз етiлмеген шартты 
мiндеттемелердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
тəуелсiз рейтингiнiң бiр тармағынан төмен болмайтын 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң рейтингi немесе Fitch не-
месе Moody’s Investors Service агенттiктерінiң (бұдан əрі 
– басқа рейтингтік агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне 
талаптарды жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А» 
төмен емес рейтингi немесе одан басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар бейрезиденттерді қоспағанда, Standard & Poor’s 
агенттігінің «А» төмен емес немесе бір қарыз алушыға не-
месе өзара байланысты қарыз алушылар тобына қатысты 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар бейрезиденттерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасының оффшор аймақтарда 
тіркелген немесе азаматтары болып табылатын бейрези-
денттер 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

 

52 Əрқайсысының мөлшері меншікті капиталдың 10 (он) пай-
ызынан 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 есепте-

уге арналған активтер:
 

66.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз 
рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша

 

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

уге арналған міндеттемелер
 

67.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз 
рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
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 рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша

 

68.3 (валюта түрі көрсетіледі)  
68.4 (валюта түрі көрсетіледі)  
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69 k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есепте-
уге арналған активтер:

 

69.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз 
рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
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 рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
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 рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ елдердің шетел валюталары бойынша

 

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

уге арналған активтер:
 

72.1 Standard&Poor’s агенттігінің «А» төмен емес тəуелсіз 
рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
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 рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
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 рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осындай деңгейдегі рейтингі бар елдердің шетел валю-
талары 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік 
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) бан-
ктерге депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асы-
ратын 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 ал-
дындағы 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 ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)        қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                                           қолы

Орындаушы
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
 
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

 Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы
есеп нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме

Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп 

 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға 
арналған «Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы» 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 адамдар жəне орындаушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. Нысан «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 ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 
30 мамырдағы № 144 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13939 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 144 нормативтер) 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 позицияларды есептеу 
қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген) 
(бұдан əрі – № 170 нормативтер) 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-та-
рауына сəйкес толтырылады.

7. 5-жолда № 144 нормативтерге 1-қосымшада жəне № 170 нормативтерге 
4-қосымшада белгіленген өлшемшарттарға 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 шегерген-
нен кейін қалған заңды тұлға активтерінің үлесіне құқығын растайтын өзге қаржы 
құралы туындайтын, № 144 нормативтерге 1-қосымшада жəне № 170 норма-
тивтерге 4-қосымшада белгіленген өлшемшарттарға 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 норматив-
терге 4-қосымшада белгіленген өлшемшарттарға 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 нормативтер-
ге 4-қосымшада белгіленген өлшемшарттарға 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 норматив-
тердің 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 
капиталдан шегерілуге тиіс айырмасы теріс болған жағдайда, 19.1-жолда 0 
көрсетіледі.

18. 19.2-жолда № 144 нормативтерге жəне № 170 нормативтерге 1-қосым-
шаларға 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 про-
визиялар (резервтер) арасындағы оң айырма № 144 нормативтердің 6-тармағы 
үшінші бөлігінің жəне № 170 нормативтердің 7-тармағының талаптары ескеріле 
отырып көрсетіледі.

19. 19.2.1-жолда № 144 нормативтерге жəне № 170 нормативтерге 1-қосым-
шаларға сəйкес есептелген қарыздар жəне бұрын берілген банктік қарыздар бой-
ынша дебиторлық берешек бойынша провизиялар (резервтер) көрсетіледі. Егер 
қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сəйкес қалыптастырылған 
провизиялар (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 норматив-
терге 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 бойынша дебиторлық берешек бойынша 
провизиялар (резервтер) көрсетіледі.

 21. 19.2.3-жол № 144 нормативтерге жəне № 170 нормативтерге 1-қосым-
шаларға 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 про-
визиялар (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 
талдамасы 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 
талдамасы 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 
туралы 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 «Банктің жəне банк конгломератының қаржылық жай-күйінің на-
шарлауына əсер ететін факторларды белгілеу, сондай-ақ Ертерек ден қою ша-
раларын 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 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13606 болып тіркелген) 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 
бейрезиденттер і  алдындағы  міндеттемелерге  капиталдандыру 
коэффициенттерінің талдамасы туралы есеп деректеріне сəйкес толтырылады.

34. 85-жол ішкі активтердің, ішкі жəне өзге міндеттемелердің орташа айлық 
шамасын, 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.

 
 Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті ұсыну 

мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 
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 талдама-
сы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
 

________________________________________________
(банктің атауы)

 
Индекс: 2-BVU_RA

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: 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 Fitch неме-
се Moody’s Investors Service агенттiктерінiң 
(бұдан əрі – басқа рейтингтік агенттіктер) 
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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің орталық 
банктеріне берілген қарыздар

 0  

8 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен 
емес борыштық рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 
Банкін дегі салымдар жəне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне өзге де 
талаптар

 0  

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

 0  

12 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен 
емес борыштық рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің 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 бюд-
жетке 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 
рейтингтік агенттіктердің 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар банктерге талаптар

 0  

21 І тəуекел тобына енгізілген активтер бойын-
ша есептелген сыйақы

 0  

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

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

 20  

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

 20  

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

 20  

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

 20  

26 Қазақстан Республикасының жергілікті билік 
органдарына берілген қарыздар

 20  

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

 20  

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

 20  

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

 20  

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

 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардың 
дебиторлық берешегі

 20  

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

 20  

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

 20  

36 Қазақстан Республикасының жергілікті билік 
органдары шығарған бағалы қағаздар

 20  

37 Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» төмен 
емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша «kzААА»-
дан «kzАА-» дейінгі рейтингтік бағасы не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру 
позициялары

 20  

40 ІІ тəуекел тобына енгізілген активтер бойын-
ша есептелген сыйақы

 20  

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

«ВВВ-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 рейтингтік 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 рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік 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-жолдарында 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-жолдарында көрсетілген 
жеке тұлғаларға берілген қарыздарды 
қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй 
қарыз сомасының кепіл құнына қатынасы 
кепіл құнының 51 (елу бірден) 85 (сексен 
бес) пайызды қоса алғандағы шекте болады

 50  

49 Басқа ипотекалық тұрғын үй қарыздары 
(осы кестенің 72, 74, 75 жəне 76-жолдарын-
да 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 стандарттарына 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 
стандарттарына 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-жолдарында көрсетілген қарыздарды 
қоспағанда)

 75  

52 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген 
сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күннен астам мерзімі өткен берешегі бар, 
Қазақстан Республикасының резиденттеріне 
берілген, қаржылық есептіліктің халықаралық 
стандарттарына сəйкес қарыздардың 
өтелмеген бөлігінен 50 (елу) пайыздан көп 
провизиялар (резервтер) қалыптастырылған 
қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын 
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, мына-
дай 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің 
орталық банктеріндегі салымдар

 50  

55 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен 
«ВВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар ұйымдардағы са-
лымдар

 50  

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

 50  

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

 50  

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

 50  

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

 50  

63 Ашылған корреспонденттiк шоттар бойын-
ша Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен 
«ВВ-»-ке дейінгі (қоса алғанда) борыш тық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттік-
тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар Қазақстан Республикасының 
резиденттері-банктерге немесе Standard 
& Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тен «ВВ+»-ке 
дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейре-
зидент-банкке талаптар

 50  

64 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік 
қоғамына талаптар

 50  

65 ІІІ тəуекел тобына енгізілген активтер бойын-
ша есептелген сыйақы

 50  

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

«В-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің 
орталық үкіметтеріне берілген қарыздар

 100  

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

 100  

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

 100  

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

 100  

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

 100  

71 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің «А-» 
төмен борыштық рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар резидент-
ұйымдарға, тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
резидент-ұйымдарға жəне Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар жəне тиісті валюталық түсімі 
жоқ жəне (немесе) валюталық тəуекелдері 
қарыз алушының тарапынан тиісті хеджир-
леу 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 хеджирлеу 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 «Пруденциалдық 
қалыптардың қалыптық жəне өзге де орын-
далуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi 
маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, 
белгiлi бір күнге шектi банк капиталының 
мөлшерiн жəне Ашық валюталық позици-
яларды есептеу қағидалары мен олардың 
лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15886 болып 
тіркелген) 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 (бұдан əрі – № 
170 нормативтер) 5-қосымшаның 74-жолы-
на сəйкес мынадай критерийлердің біріне 
сəйкес келетін тұтынушылық кредиттер

 150  

75 Жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтардан 
бастап берілген, қамтамасыз етілмеген 
қарыздар, оның ішінде №170 норматив-
терге 5-қосымшаның 75-жолына 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 неме-
се рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар жəне тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ елдердің орталық 
банктеріндегі салымдар

 100  

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

 100  

79 Standard & Poor’s агенттігінің «А-» төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар резидент ұйымдардағы, тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйым дар-
дағы жəне Standard & Poor’s агент тігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттік-
тердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы 
салымдар

 100  

80 Standard & Poor’s агенттігінің «А-»төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар резидент ұйымдардың, тиісті 
рейтингтік бағасы жоқ резидент ұйымдардың 
жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-
тен «ВВ-»-ке дейінгі борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің 
жəне тиісті рейтингтік 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 рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар елдердің 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ елдердің 
жергілікті билік органдары шығарған бағалы 
қағаздар

 100  
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(Жалғасы 18-бетте) 

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

 100  

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

 100  

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

 100  

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

 100  

88 Ашылған корреспонденттiк шоттар бойынша 
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар Қазақстан Республикасының 
резиденттері-банктерге немесе Standard 
& Poor’s агенттігінің «ВВ+» төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар бейрезидент-банкке талаптар

 100  

89 IV тəуекел тобына енгізілген активтер бой-
ынша есептелген сыйақы

 100  

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

дын ала төлемі
 100  

V-топ
94 Заңды тұлғалардың банктің инвестиция-

сынан басқа акциялар бөлігіндегі (жарғы 
капиталындағы қатысу үлесі) жəне реттелген 
борышқа салған салымдардағы əділ құн бой-
ынша ескерілген инвестициялар

 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 шоғырлан-
дырылмайтын 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 рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің орталық үкіметтеріне 
берілген қарыздар

150  

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

150  

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

150  

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

150  

101 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар бейрезидент-ұйымдарға жəне 
тиісті рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-
ұйымдарға жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
жəне тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (неме-
се) 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* 
аумағында тіркелген заңды тұлғалар не-
месе олардың азаматтары* болып та-
былатын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттеріне берілген қарыздар:

150  

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

150  

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

150  

106 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар бейрезидент ұйымдардағы 
жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрези-
дент ұйымдардағы салымдар

150  

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

150  

108 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен 
борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар бейрезидент ұйымдардың жəне 
тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент 
ұйымдардың дебиторлық берешегі

150  

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

150  

110 Standard & Poor’s агенттігінің «В-» төмен 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік 
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 рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар елдердің жергілікті билік орган-
дары шығарған бағалы қағаздар

150  

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

150  

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

150  

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

150  

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

350  

116 V тəуекел тобына енгізілген активтер бойын-
ша есептелген сыйақы

150  

117 Тəуекелді активтер жиынтығы:    
 
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Орындаушы
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
 
Ескерту: 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) əкімшілік деректер жинауға 
арналған «Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтердің тал-
дамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

 2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы» 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 адамдар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге жататын 
активтер 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.

 Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті 
ұсыну мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

4-қосымша

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

 
 Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Кред  иттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген шартты жəне 
ықтимал міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

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

________________________________________________
(банктің атауы)

 
Индекс: 2-BVU_RUIVO

Кезеңділігі: ай сайын

 Ұсынатын: екінші деңгейдегі банк

 Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.
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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 Fitch немесе 
Moody’s Investors Service агенттiктерінiң 
(бұдан əрі – басқа рейтингтік агенттіктер) 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се 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 неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 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 

 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 
рейтингтiк агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се 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 немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 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

 0 20  

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 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банк 
иелігіне берілген ақшамен немесе
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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 немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 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

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 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се 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 немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен міндеттемелері толық 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша 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 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
банк иелігіне берілген ақшамен неме-
се 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 немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 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
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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 не-
месе Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
жəне орталық банктері шығарған бағалы 
қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің І 
тобына енгізілетін қарсы əріптестермен 
жасалған басқа да өтімділігі жоғары ба-
ғалы қағаздарды сатып алу не сату бой-
ынша шартты (ықтимал) міндеттемелер 
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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 рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
жəне орталық банктері шығарған бағалы 
қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің ІІ 
тобына енгізілетін қарсы əріптестермен 
жасалған басқа да өтімділігі жоғары ба-
ғалы қағаздарды сатып алу не сату бой-
ынша 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 не-
месе Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
жəне орталық банктері шығарған бағалы 
қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің ІІІ 
тобына енгізілетін қарсы əріптестермен 
жасалған басқа да өтімділігі жоғары ба-
ғалы қағаздарды сатып алу не сату бой-
ынша 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 не-
месе Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
жəне орталық банктері шығарған бағалы 
қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің IV 
тобына енгізілетін қарсы əріптестермен 
жасалған басқа да өтімділігі жоғары ба-
ғалы қағаздарды сатып алу не сату бой-
ынша 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 не-
месе Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» 
жəне одан жоғары тəуелсіз рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері 
жəне орталық банктері шығарған бағалы 
қағаздарды кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің V 
тобына енгізілетін қарсы əріптестермен 
жасалған басқа да өтімділігі жоғары ба-
ғалы қағаздарды сатып алу не сату бой-
ынша шартты (ықтимал) міндеттемелер
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1.11 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мына-
лар бойынша: 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 рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген 
ақшамен немесе тазартылған қымбат 
металдармен міндеттемелері қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің І тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері
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1.12 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мына-
лар бойынша: 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 рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар шет мемлекеттердің орталық
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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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген 
ақшамен немесе тазартылған қымбат 
металдармен міндеттемелері қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІІ то-
бына енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері

1.13 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мына-
лар бойынша: 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 рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген 
ақшамен немесе тазартылған қымбат 
металдармен міндеттемелері қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІІІ то-
бына енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері
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1.14 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мына-
лар бойынша: 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 рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген 
ақшамен немесе тазартылған қымбат 
металдармен міндеттемелері қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІV то-
бына енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері 
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1.15 Банктің қаржы міндеттемелерінсіз; мына-
лар бойынша: 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 рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің бағалы 
қағаздарымен; банк иелігіне берілген 
ақшамен немесе тазартылған қымбат 
металдармен міндеттемелері қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің V то-
бына енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері
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1.16 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің І тобына енгі-
зілетін тұлғалармен жасалған, банктің 
талабы бойынша кез келген сəтте күші 
жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыз-
дар мен салымдарды орналастыруы бой-
ынша ықтимал (шартты) міндеттемелер
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1.17 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІІ тобына 
енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің 
талабы бойынша кез келген сəтте күші 
жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыз-
дар мен салымдарды орналастыруы бой-
ынша ықтимал (шартты) міндеттемелер
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1.18 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін тұлғалармен жасалған, банктің 
талабы бойынша кез келген сəтте күші 
жойылуға тиіс, банктің болашақта қарыз-
дар мен салымдарды орналастыруы бой-
ынша ықтимал (шартты) міндеттемелер
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1.19 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІV тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің талабы бойынша кез келген сəтте 
күші жойылуға тиіс, банктің болашақта 
қарыздар мен салымдарды орнала-
стыруы бойынша ықтимал (шартты) 
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 қарыз-
дар мен салымдарды орналастыруы бой-
ынша 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 пайдасы-
на 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 пайдасы-
на 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 пайдасы-
на 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 пайдасы-
на 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 пайдасы-
на 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  
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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 ен-
гізілетін тұлғалармен жасалған, банктің 
болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан аз қа-
рыз дар мен салымдарды орналасты-
руы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 20 0  

2.2 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІІ тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жыл-
дан аз қарыздар мен салымдарды орна-
ластыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 20 20  

2.3 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІІІ тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жыл-
дан аз қарыздар мен салымдарды орна-
ластыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 20 50  

2.4 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің IV тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жыл-
дан аз қарыздар мен салымдарды орна-
ластыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер 

 20 100  

2.5 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің V тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жыл-
дан аз қарыздар мен салымдарды орна-
ластыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 20 150  

2.6 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-»-тен 
«АА-» дейін тəуелсіз рейтингi немесе 
басқа рейтингтік агенттiктердiң 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 рейтингтікагенттiктердiң 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 рейтингтік агенттiктердiң 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 рейтингтік 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 рейтингтік агенттiктердiң 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 рейтингтік 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 рейтингтік агенттiктердiң 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 рейтингтік 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 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 рейтингтік агенттiктердiң 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 рейтингтік 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 неме-
се басқа рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік 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 
немесе басқа рейтингтік 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 немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
банктердің бағалы қағаздарымен қам-
тамасыз етілген, кредиттік тəуекел дəре-
жесі бойынша мөлшерленген актив тердің 
І тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына ұсынылған банк аккредитивтері

 20 0  

2.12 Міндеттемелері мыналар бойынша: 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен 
«АА-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орталық банктерінің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары дең-
гейінде борыштық рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен 
«АА-»-ке дейін жəне одан жоғары деңге-
йінде тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет 
мемле кеттердің орталық үкіметтерінің 
жəне орта лық банктерінің бағалы қағаз-
дарымен; Standard & Poor`s агенттігінің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейінде 
борыштық рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің ІІ то-
бына енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері

 20 20  

2.13 Міндеттемелері мыналар бойынша: 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен 
«АА-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік 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 
немесе басқа рейтингтік 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 рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің бағалы қағаздарымен 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген ак-
тив тердің ІІІ тобына енгізілетін тұлға-
лар дың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері

 20 50  

2.14 Міндеттемелері мыналар бойынша: 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен 
«АА-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік 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 
немесе басқа рейтингтік 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 рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің бағалы қағаздарымен 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін 
тұлғалардың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері I группу активов, взвешен-
ных по степени кредитного риска

 20 100  

2.15 Міндеттемелері мыналар бойынша: 
Standard & Poor`s агенттігінің «А-»-тен 
«АА-»-ке дейін тəуелсіз рейтингі неме-
се басқа рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік 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 
немесе басқа рейтингтік 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 рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің бағалы қағаздарымен 
қамтамасыз етілген, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген актив-
тердің V тобына енгізілетін тұлғалар-
дың пайдасына ұсынылған банк 
аккредитивтері 

 20 150  

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

 20 20  

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

 20 50  

2.18 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да 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 немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzААА»-тен «kzАА-»-ке дейінгі рейтингтік 
бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары 

 20 100  

2.19 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да 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 немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzААА»-тен «kzАА-»-ке дейінгі рейтингтік 
бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары 

 20 150  

2.20 Банк арнайы қаржы компаниясына ұсын-
ған бір жылға дейін қоса алғанда бастап-
қы өтеу мерзімі бар өтімділік құралдары

 20 -  

III топ
3.1 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-

ша мөлшерленген активтердің І тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жыл-
дан аз қарыздар мен салымдарды орна-
ластыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 50 0  

3.2 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІІ тобына 
енгізілетін тұлғалармен жасалған, банк-
тің болашақта өтеу мерзімі 1 жылдан 
аз қарыздар мен салымдарды орналас-
тыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 50 20  

3.3 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІІІ тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жыл-
дан аз қарыздар мен салымдарды орна-
ластыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 50 50  

3.4 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің IV тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жыл-
дан аз қарыздар мен салымдарды орна-
ластыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер 

 50 100  

3.5 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің V тобы-
на енгізілетін тұлғалармен жасалған, 
банктің болашақта өтеу мерзімі 1 жыл-
дан аз қарыздар мен салымдарды орна-
ластыруы бойынша ықтимал (шартты) 
міндеттемелер

 50 150  

3.6 Міндеттемелері мыналармен: Standard 
& Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-
ке дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары

 50 0  

деңгейінде борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірі-
нің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
заңды тұлғалардың бағалы қағаз да-
рымен толығымен қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген активтердің І то-
бына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына берілген банк кепілдіктері жəне 
кепілдемелері

3.7 Міндеттемелері мыналармен: Standard 
& Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-
ке дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар заңды тұлғалардың бағалы 
қағаздарымен толығымен қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің ІІ 
тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына берілген банк кепілдіктері жəне 
кепілдемелері

 50 20  

3.8 Міндеттемелері мыналармен: Standard 
& Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-
ке дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар заңды тұлғалардың бағалы 
қағаздарымен толығымен қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің 
ІІІ тобына енгізілетін тұлғалардың пай-
дасына берілген банк кепілдіктері жəне 
кепілдемелері 

 50 50  

3.9 Міндеттемелері мыналармен: Standard 
& Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-
ке дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар заңды тұлғалардың бағалы 
қағаздарымен толығымен қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша 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 
рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар заңды тұлғалардың бағалы 
қағаздарымен толығымен қамтамасыз 
етілген, кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің V 
тобына енгізілетін тұлғалардың пайда-
сына берілген банк кепілдіктері жəне 
кепілдемелері

 50 150  

3.11 Міндеттемелері мыналармен: Standard 
& Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-
ке дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар заңды тұлғалардың бағалы 
қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген активтердің І тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері

 50 0  

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

 50 20  

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

 50 50  

3.14 Міндеттемелері мыналармен: Standard 
& Poor`s агенттігінің «ВВВ-» -тен «А-»-
ке дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар заңды тұлғалардың бағалы 
қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІV тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері

 50 100  

3.15 Міндеттемелері мыналармен: Standard 
& Poor`s агенттігінің «ВВВ-»-тен «А-»-
ке дейін тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік 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 не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар банктердің кепілдіктерімен 
(кепілдемелерімен); Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейінде борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік 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 
рейтингтік 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 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар банктердің 
бағалы қағаздарымен; Standard & Poor`s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары

 50 150  
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(Жалғасы. Басы 15-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

деңгейінде борыштық рейтингі не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар заңды тұлғалардың бағалы 
қағаздарымен толық қамтамасыз етілген, 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің V тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банк аккредитивтері

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 шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің II тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s 
агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кре-
дит рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzА+»-тен «kzА-» -ке дейінгі рейтингтік 
бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары

 50 20  

3.18 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің IIІ тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s 
агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кре-
дит рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzА+»-тен «kzА-» -ке дейінгі рейтингтік 
бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары

 50 50  

3.19 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің IV тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s 
агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кре-
дит рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzА+»-тен «kzА-» -ке дейінгі рейтингтік 
бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары 

 50 100  

3.20 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s 
агенттігінің «А+»-тен «А-»-ке дейін кре-
дит рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzА+»-тен «kzА-» -ке дейінгі рейтингтік 
бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша 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 бойын-
ша мөлшерленген активтердің І тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банктің өзге кепілдіктері 
(кепілдемелері)

 100 0  

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

 100 20  

4.8 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІІІ тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банктің өзге кепілдіктері 
(кепілдемелері)

 100 50  

4.9 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІV тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасы-
на берілген банктің өзге кепілдіктері 
(кепілдемелері) 

 100 100  

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

 100 150  

4.11 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген активтердің І тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банктің өзге аккредитивтері

 100 0  

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

 100 20  

4.13 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІІІ тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банктің өзге аккредитивтері

 100 50  

4.14 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтердің ІV тобы-
на енгізілетін тұлғалардың пайдасына 
ұсынылған банктің өзге аккредитивтері 

 100 100  

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

 100 150  

4.16 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген актив-
тердің ІІ тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агент-
тік тердің бірінің осыған ұқсас деңгей-
дегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzВВВ+»-тен «kzВВВ-» -ке дейінгі 
рейтингтік бағасы немесе басқа рей тинг-
тік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар секьюритилендіру позициялары

 100 20  

4.17 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген актив-
тердің ІІІ тобына енгізілетін тұлғаларға 
қатысты Standard & Рооr’s агенттігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейін кредит 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агент-
тік тердің бірінің осыған ұқсас дең гей-
дегі рейтингі немесе Standard & Рооr’s 
агенттігінің ұлттық шəкілі бойын ша 
«kzВВВ+»-тен «kzВВВ-» -ке де йінгі 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары

 100 50  

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

 100 100  

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

 100 150  

4.20 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген активтердің І тобы-
на енгізілетін тұлғалардың алдындағы 
банктің өзге шартты (ықтимал) 
міндеттемелері

 100 0  

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

 100 20  

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

 100 50  

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

 100 100  

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

 100 150  

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

 350 20  

4.26 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s 
агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін 
кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бойын-
ша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» -ке дейін гі 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг-
тік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бо-
йынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар секьюритилендіру позициялары

 350 50  

4.27 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s 
агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін 
кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & 
Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» -ке дейінгі 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтинг-
тік агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рей-
тингі бар секьюритилендіру позициялары

 350 100  

4.28 Банк шартты міндеттемелер шоттарын-
да ұстап тұрған жəне кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына енгізілетін 
тұлғаларға қатысты Standard & Рооr’s 
агенттігінің «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейін 
кредит рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard 
& Рооr’s агенттігінің ұлттық шəкілі бой-
ынша «kzВВ+»-тен «kzВВ-» -ке дейінгі 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің ұлттық шəкілі бойын-
ша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
секьюритилендіру позициялары

 350 150  

5 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген шартты міндеттемелер 
жиынтығы:

X X

 
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)           қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)           қолы

Орындаушы
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)            қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
 
Ескерту: 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) əкімшілік деректер жинауға 

арналған «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 тура-
лы» 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 адамдар жəне орындаушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. Нысан «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 позициялар-
ды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 
170 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№15886 болып тіркелген) 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 пайызбен кредиттік тəуекел коэффициентінің мəні (5-баған) 
көрсетіледі.

8. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды 
жəне ұсынылмайды.

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

5-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы №75 қаулысына 5-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды 
қаржы құралдары бойынша шартты жəне ықтимал талаптар мен 

міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»_____________

_______________________________________________
(банктің атауы)

 
Индекс: 1-BVU_RPFI

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: екiншi деңгейдегі банк

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан
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1 2 3 4 5=3*4 6 7 8=(5+6)*7
1 Кредиттік тəуекел 

дəрежесі бойынша 
мөлшерленген

 0   0  

активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

2 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0   20  

3 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0   50  

4 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0   100  

5 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0   150  

6 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі, сыйақы 
мөлшерлемесіне бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0,5   0  

7 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі, сыйақы 
мөлшерлемесіне бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0,5   20  

8 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі, сыйақы 
мөлшерлемесіне бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0,5   50  

9 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі, сыйақы 
мөлшерлемесіне бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0,5   100  

10 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі, сыйақы 
мөлшерлемесіне бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 0,5   150  

11 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 1,5   0  

12 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 1,5   20  

13 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 1,5   50  

14 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 1,5   100  

15 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
сыйақы мөлшерлемесіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 1,5   150  

16 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланысты туын-
ды қаржы құралдарымен 
операциялар

 1   0  

17 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланысты туын-
ды қаржы құралдарымен 
операциялар

 1   20  

18 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланыс ты туын-
ды қаржы құ ралдарымен 
операциялар

 1   50  

19 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланысты туын-
ды қаржы құралдарымен 
операциялар

 1   100  

20 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланысты туын-
ды қаржы құралдарымен 
операциялар

 1   150  

21 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, валюта мен алтын 
бағамдарының өзгеруіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 5   0  

22 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, валюта мен алтын 
бағамдарының өзгеруіне 
байланыс ты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 5   20  

23 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, валюта мен алтын 
бағамдарының өзгеруіне 
байланыс ты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 5   50  

24 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, валюта мен алтын 
бағамдарының өзгеруіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 5   100  

25 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, валюта мен алтын 
бағамдарының өзгеруіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 5   150  

26 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам 
дейінгі, валюта мен алтын 
бағамдарының өзгеруіне 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7,5   0  

27 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бес жылдан астам, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланысты ту-
ынды қаржы құралдарымен 
операциялар

 7,5   20  

28 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бес жылдан астам, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланысты ту-
ынды қаржы құралдарымен 
операциялар

 7,5   50  

29 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бес жылдан астам, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланысты туын-
ды қаржы құралдарымен 
операциялар

 7,5   100  

30 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бес жылдан астам, валюта 
мен алтын бағамдарының 
өзгеруіне байланысты туын-
ды қаржы құралдарымен 
операциялар

 7,5   150  

31 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы құралдары-
мен операциялар

 6   0  

32 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 6   20  

33 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 6   50  

34 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 6   100  

35 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 6   150  

36 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, акцияларға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 8   0  

37 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, акцияларға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 8   20  

38 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, акцияларға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 8   50  

39 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, акцияларға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 8   100  

40 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, акцияларға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 8   150  

41 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
акцияларға байланысты ту-
ынды қаржы құралдарымен 
операциялар

 10   0  

42 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   20  
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43 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   50  

44 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   100  

45 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
акцияларға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   150  

46 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, алтыннан 
басқа, қымбат металдарға 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   0  

47 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, алтыннан 
басқа, қымбат металдарға 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   20  

48 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, алтыннан 
басқа, қымбат металдарға 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   50  

49 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, алтыннан 
басқа, қымбат металдарға 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   100  

50 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылға дейінгі, алтыннан 
басқа, қымбат металдарға 
байланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   150  

51 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, алтыннан басқа, 
қымбат металдарға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   0  

52 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, алтыннан басқа, 
қымбат металдарға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   20  

53 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, алтыннан басқа, 
қымбат металдарға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   50  

54 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, алтыннан басқа, 
қымбат металдарға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   100  

55 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агенттер-
мен жасалған, өтеу мерзімі 
бір жылдан бес жылға 
дейінгі, алтыннан басқа, 
қымбат металдарға бай-
ланысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 7   150  

56 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
алтыннан басқа, қымбат 
металдарға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 8   0  

57 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
алтыннан басқа, қымбат 
металдарға байланысты ту-
ынды қаржы құралдарымен 
операциялар

 8   20  

58 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
алтыннан басқа, қымбат 
металдарға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 8   50  

59 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
алтыннан басқа, қымбат 
металдарға байланысты ту-
ынды қаржы құралдарымен 
операциялар

 8   100  

60 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бес жылдан астам, 
алтыннан басқа, қымбат 
металдарға байланысты 
туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 8   150  

61 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
енгізілетін қарсы агент-
термен жасалған, өтеу 
мерзімі бір жылға дейінгі, 
қымбат металдар-
ды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байла-
нысты туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   0  

62 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланы-
сты, өтеу мерзімі бір жылға 
дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   20  

63 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланы-
сты, өтеу мерзімі бір жылға 
дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   50  

64 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланыс-
ты, өтеу мерзімі бір жылға 
дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   100  

65 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланыс-
ты, өтеу мерзімі бір жылға 
дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 10   150  

66 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланысты, 
өтеу мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 12   0  

67 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланысты, 
өтеу мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 12   20  

68 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланысты, 
өтеу мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 12   50  

69 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланысты, 
өтеу мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 12   100  

70 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланысты, 
өтеу мерзімі бір жылдан бес 
жылға дейінгі туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 12   150  

71 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің І тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланы-
сты, өтеу мерзімі бес жыл-
дан асатын туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 15   0  

72 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІ тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланы-
сты, өтеу мерзімі бес жыл-
дан асатын туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 15   20  

73 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІІІ тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланы-
сты, өтеу мерзімі бес жыл-
дан асатын туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 15   50  

74 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің ІV тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланы-
сты, өтеу мерзімі бес жыл-
дан асатын туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 15   100  

75 Кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген 
активтердің V тобына 
кіретін қарсы агенттермен 
жасалған, қымбат метал-
дарды қоспағанда, басқа 
құндылықтарға байланы-
сты, өтеу мерзімі бес жыл-
дан асатын туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 15   150  

Кредиттік тəуекел ескеріле оты-
рып мөлшерленген туынды 

қаржы құралдарының жиынтығы

X X

 
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)        қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Орындаушы
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
 
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды 
қаржы құралдары бойынша шартты жəне ықтимал талаптар мен 

міндеттемелердің талдамасы туралы есеп нысанына қосымша

 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды 
қаржы құралдары бойынша шартты жəне ықтимал талаптар мен 

міндеттемелердің талдамасы туралы есеп

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

арналған «Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген туынды қаржы 
құралдары бойынша шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің тал-
дамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы» 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 адамдар жəне орындаушы қол қояды.

 2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 5. 3 жəне 6-бағандарда туынды қаржы құралдарының номиналды жəне 

нарықтық құны көрсетіледі.
6. 5-бағанда туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тəуекел коэффициентінің 

мəніне көбейтілген туынды қаржы құралдары бойынша номиналды құны 
көрсетіледі.

7. 8-бағанда туынды қаржы құралдары үшін кредиттік тəуекел ескерілген ту-
ынды қаржы құралдарының номиналды құны мен туынды қаржы құралдарының 
нарықтық құнының қарсы агент үшін кредиттік тəуекел коэффициентінің мəніне 
көбейтілген сомасы көрсетіледі.

 
Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті 

ұсыну мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 
6-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) талда-
масы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»_____________

_______________________________________________
(банктің атауы)

 
Индекс: 1-BVU_RSPR

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: 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

Па
йы

зд
ар
ме

н 
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а 
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1 2 3 4 5
1 Тəуелсіз рейтингі Standard&Poor’s агенттігінің «АА-

» төмен емес немесе Fitch немесе Moody’s Investors 
Service агенттiктерінiң (бұдан əрі – басқа рейтингтік 
агенттіктер) осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінен төмен 
емес шет мемлекеттердің орталық үкіметтері жəне 
орта лық банктері шығарған, мемлекеттік мəртебесі 
бар бағалы қағаздар, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары түріндегі сыйақы мөл-
шерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тəуе-
келді біртекті қаржы құралдары бойынша ашық пози-
циялар сомасы

 0  

2 Қазақстан Республикасының жергілікті өкімет органда-
ры шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бағалы қағаздары, дербес рейтингі Standard&Poor’s 
агенттігінің «ВВВ-» төмен емес немесе басқа 
рейтингтік 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 біртекті 
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 рейтингтік 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 бай-
ланысты нарықтық тəуекелді біртекті 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 рейтингтік 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 бай-
ланысты нарықтық тəуекелді біртекті қаржы құралдары 
бойынша ашық позициялар сомасы

 1,6  

5 Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты 
нарықтық тəуекелді біртекті қаржы құралдары бойын-
ша ашық позициялар сомасы

 8  

Айрықша тəуекел жиынтығы 0 X 0
 
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Орындаушы
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

 Ескерту: 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) əкімшілік деректер жинауға 

арналған «Айрықша пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) тал-
дамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы» 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 адамдар жəне орындаушы қол қояды.

 
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 
5. Нысан «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 позициялар-
ды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерiн белгiлеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 
170 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№15886 болып тіркелген) (бұдан əрі - №170 қаулы) сəйкес толтырылады.

6. 3-бағанда біртекті қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасы 
көрсетіледі.

7. 5-бағанда пайыздармен айрықша тəуекел коэффициенті ескеріле оты-
рып, біртекті 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 нор-
малар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi 
банк капиталы мөлшерiнің 8-қосымшасында көрсетілген халықаралық қор бир-
жалары пайдаланылады.

9. Есепті кезеңде мəліметтер болмаған жағдайда Нысан толтырылмайды 
жəне ұсынылмайды.

 Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті 
ұсыну мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

7-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 8 мамырдағы №75 қаулысына 7-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар 
бөлігінде) туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»_____________
________________________________________________

(банктің атауы)
Индекс: 1-BVU_ROPVI

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынатын: екiншi деңгейдегі банк

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.

Нысан

(мың теңгемен) 

Аймақтар Уақыт 
аралықтары

Ашық 
пози-
ция-
лар

М
өл
ш
ер
ле
у 

ко
эф

ф
иц
ие
нт
і Мөлшер-

ленген 
ашық по-
зициялар

М
өл
ш
ер
ле
нг
ен

 
жа

бы
қ п

оз
иц
и-

ял
ар

Жиынтық 
мөлшер-

ленген ашық 
позициялар

ұз
ын

қы
сқ
а

ұз
ын

қы
сқ
а

ұз
ын

қы
сқ
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 айдан аз 0,00

1-3 ай 0,002
3-6 ай 0,004
6-12 ай 0,007
1-аймақ 
жиынтығы

2 1-2 жыл 0,0125
2-3 жыл 0,0175
3-4 жыл 0,0225
2-аймақ 
жиынтығы

3 4-5 жыл 0,0275
5-7 жыл 0,0325
7-10 жыл 0,0375
10-15 жыл 0,045
15-20 жыл 0,0525
20 жылдан 
астам

0,06

3-аймақ 
жиынтығы

X

 Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)                                           қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Орындаушы
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________

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

 
Уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу
(валюталар бөлігінде) туралы есеп нысанына қосымша

 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар 
бөлігінде) туралы есеп

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

арналған «Уақыт аралықтары бойынша ашық позицияларды бөлу (валюталар 
бөлігінде) туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы» 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 адамдар жəне орындаушы қол қояды.

  2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 5. 3 жəне 4-бағандарда ашық позициялар сомасы көрсетіледі.
6. 6 жəне 7-бағандарда мөлшерлеу коэффициенті ескеріле отырып 

мөлшерленген ашық позициялар сомасы көрсетіледі.
7. 8-бағанда мөлшерленген жабық позициялар сомасы көрсетіледі.
8. 9 жəне 10-бағандарда жиынтық мөлшерленген ашық позициялар сома-

сы көрсетіледі.
 

 Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті 
ұсыну мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

8-қосымша

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

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Жалпы пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде)
талдамасы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
________________________________________

(банктің атауы)
 Индекс: 1- BVU_ROPR

 Кезеңділігі: ай сайын

 Ұсынатын: екiншi деңгейдегі банк

 Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

 Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес. 

 Нысан
 (мың теңгемен)

№ Позициялар атауы Сомасы
1 2 3
1 Аймақтар бойынша өтемақы жасалған мөлшерленген по-

зициялар есебі
 

2 1-аймақ  
3 Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық пози-

ция бойынша жиынтығы
 

4 Мөлшерленген ашық позиция (ұзын)  
5 Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)  
6 Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық 

позиция
 

7 Мөлшерленген ашық позиция  
8 2-аймақ  
9 Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық пози-

ция бойынша жиынтығы
 

10 Мөлшерленген ашық позиция (ұзын)  
11 Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)  
12 Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық 

позиция
 

13 Мөлшерленген ашық позиция  
14 3-аймақ  
15 Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық пози-

ция бойынша жиынтығы
 

16 Мөлшерленген ашық позиция (ұзын)  
17 Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)  
18 Жиынтық ашық позиция бойынша мөлшерленген жабық 

позиция
 

19 Мөлшерленген ашық позиция  
20 1 жəне 2-аймақтар арасындағы жабық позиция  
21 2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
22 1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
23 2 жəне 3-аймақтар бойынша жабық позиция  
24 3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
25 2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
26 1 жəне 3-аймақтар бойынша жабық позиция  
27 1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
28 3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
29 Қалған мөлшерленген ашық позиция  
30 Аймақтар бойынша мөлшерленген жабық позициялар 

сомасының 10 пайызы
 

31 1-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 
40 пайызы

 

32 2-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 
30 пайызы

 

33 3-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 
30 пайызы

 

34 1 жəне 2 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық 
позицияның 40 пайызы

 

35 2 жəне 3 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық 
позицияның 40 пайызы

 

36 1 жəне 3 аймақ арасындағы мөлшерленген жабық 
позицияның 100 пайызы

 

37 Қалған мөлшерленген ашық позицияның 100 пайызы  
38 Жалпы пайыздық тəуекел жиынтығы  

 
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)        қолы

Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген адам
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)         қолы

Орындаушы
______________________________________________________ ________
тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)        қолы

Телефон нөмірі:_________________________

Қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________
 
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 

түсіндірме осы нысанға қосымшада келтірілген.

Жалпы пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде)
талдамасы туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша 
түсіндірме

Жалпы пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) 
талдамасы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға 
арналған «Жалпы пайыздық тəуекелді есептеудің (валюталар бөлігінде) тал-
дамасы туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі тура-
лы» 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 адамдар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 3-бағанда аймақтардың əрқайсысының уақыт аралықтары бойынша 
мөлшерленген жəне қалдық ашық/жабық позициялар бойынша сома көрсетіледі.

6. 3-бағанда 38-жол бойынша жалпы пайыздық тəуекел жөніндегі мəліметтер 
көрсетіледі.

 Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

9-қосымша

Қазақстан Республикасының 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

 Ұсынатын: екiншi деңгейдегі банк

 Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

 Ұсыну мерзімі: есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кеш емес.


