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РЕДАКЦИЯДАН:

Құрметті оқырмандар!
Қазақстан Ұлттық Банкі Сіздердің назарларыңызға 2016 жылғы 1–30 маусым аралығындағы кезеңдегі «ҚҰБ
Хабаршысы» журналының кезекті № 6 шығарылымын ұсынып отыр.
«Басты оқиғалар» бөлімінде Сіздер базалық мөлшерлеменің 10,5 пайызға дейін төмендеуімен, инфляция
болжамымен және қаржы нарығындағы ахуалмен таныса аласыздар.
Сондай-ақ Сіздер басылым беттерінде Қазақстан Ұлттық Банкі әзірлеген және Қазақстан Республикасының
Әділет министрлігінде тіркелген нормативтік құқықтық актілер туралы ақпарат аласыздар.
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Басты оқиғалар�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
«Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер
базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету
жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі
туралы актіні беру қағидаларын бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы
№ 263 қаулысы�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
«Көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 14 қаулысына өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы
№ 264 қаулысы���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын реттеу
мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы
№ 265 қаулысы����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31
«Валюталық реттеудің және валюталық бақылаудың кейбір мәселелері туралы» ҚРҰБ
Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 269 қаулысы��������������������������������������������������������������������������������������� 51
«Микроқаржы ұйымдары есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну мерзімдерін және оларды табыс
ету қағидаларын бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 272 қаулысы����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
«Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді
ұсыну қағидаларын, мерзімдерін және көлемдерін бекіту туралы» ҚРҰБ Басқармасының 2016 жылғы
28 қарашадағы № 278 қаулысы���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������73
«Delta Bank» акционерлік қоғамына банктік және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар
нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын депозиттерді қабылдау, жеке
және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде тоқтата тұру туралы» ҚРҰБ Басқармасының
2017 жылғы 19 маусымдағы № 103 қаулысы�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 97
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

БАСТЫ ОҚИҒАЛАР
Базалық мөлшерлемені 10,5 %-ға дейін төмендету туралы
2017 жылғы 5 маусым

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі базалық мөлшерлемені +/–1 % дәлізбен 10,5 %-ға дейін төмендету
туралы шешім қабылдады. Жылдық инфляция нысаналы дәлізде орнықты, халықтың инфляциялық күтулері
қалыпты болып қалуда, экономика белсенділігінің жанданғаны байқалады. Қалыптасып жатқан ақша-кредит
талаптарын есептегенде және күйзелістер болмаған жағдайда инфляция 2017 және 2018 жылдары белгіленген
нысаналы дәліз шегінде болады.
Инфляциялық қысымның экономиканың және жиынтық сұраныстың өте жылдам қалыпқа келуі жағдайын
дағы тәуекелдері айтарлықтай деп бағаланбайды. Экономиканың дамуының базалық сценарийінің іске
асырылуы (мұнай бағасы – бір баррель үшін 50 АҚШ долл.), сондай-ақ жағымсыз күйзелістер болмаған
және инфляцияның нақты серпіні болжанатын өлшемдерге сәйкес келген жағдайда алдағы 12 айда базалық
мөлшерлеменің төмендеу үрдісі жалғасуы мүмкін. Ұлттық Банк нақты пайыздық базалық мөлшерлемені
экономиканың өсуінің ұзақ мерзімді әлеуетті қарқынымен салыстырмалы деңгейде ұстап тұратын болады.
Сонымен қатар Қазақстан экономикасы үшін айтарлықтай қолайсыз сценарийді бағалау базалық
мөлшерлемеге қатысты айтарлықтай консервативті тәсілді болжайды.
Базалық мөлшерлеме бойынша шешім мынадай факторлар ескеріле отырып қабылданды.
Жылдық инфляция 2017 жылғы мамырда нысаналы дәліз шеңберінде 7,5 % мөлшерінде қалыптасты және
Ұлттық Банктің бағаларына толығымен сәйкес келеді.
Соңғы бірнеше ай бойы байқалған азық-түліктің белгілі бір түрлеріне, атап айтқанда көкөніс пен етке
ұсыныстың күйзелісі азық-түлік инфляциясында айтарлықтай өзгерістер туындатпай, азық-түліктің әлемдік
бағасы индексінің үш ай қатарынан төмендеуімен ішінара өтелуде. Азық-түлік тауарларының ішкі ұсынысының
күтілетін маусымдық өсуі, бағалау бойынша, 2017 жылғы 3-тоқсанның соңына дейін жылдық инфляцияның
одан әрі баяулауына ықпал ететін болады. Сонымен қатар, 2016 жылғы 4-тоқсандағы базаның төмен болуы
салдарынан ағымдағы жылдың соңына қарай жылдық инфляция аздап қысқа уақытқа көтерілуі мүмкін. Ұлттық
Банк ұсыныстар жағындағы шығасылардың өсуімен байланысты және сұраныс жағында қолданылатын кредиттеу
талаптарына тікелей байланысты емес инфляцияның әдейі шектелген көтерілуіне жауап ретінде ақша-кредит
талаптарын қатаңдату қажет деп санамайды.
Халықтың инфляцияның болашақтағы деңгейіне қатысты күтулері іс жүзінде өзгеріссіз қалуда, жекелеген
ауытқулар айтарлықтай емес және жалпы үрдіске әсер етпейді. Күтілетін инфляцияның бір жыл алға арналған
сандық бағалауы қалыптасқан инфляцияның (6,1 %) мәнінен төмен деңгейде белгіленді, бұл оның 2018 жылға
белгіленген нысаналы дәлізге біртіндеп жақындап жатқанын білдіреді.
Халықтың күтулері мен валюта нарығының кәсіби қатысушыларының теңге бағамының ағымдағы деңгейде
сақталуы бойынша тұрақты күтулері аясында салымшылардың валюталық басымдығының өзгеруі жалғасуда.
Мамыр айының алдын ала деректері бойынша депозиттердің құрылымында теңгедегі депозиттердің үлесінің
валюталық депозиттерден 2017 жылғы наурызда қол жеткізілген асып кетуі сақталып отыр.
Экономикадағы іскерлік белсенділік айтарлықтай жандануды көрсетіп отыр, бұл ретте инфляциядан кейін
қысым болмайды. Экономиканың базалық салалары бойынша қысқа мерзімді экономикалық индикаторы өсу
аймағында тұр. 2017 жылғы сәуірдің деректері бойынша ол соңғы 3 жылдағы ең жоғары мәнге – 107,1 %-ға жетті.
Халық арасында экономикалық перспективаларға қатысты жүргізілген пікіртерімнің деректері бақыланып
отырған үрдісті және экономикалық агенттерде позитивтік күтулердің болуын растайды. Тұтынушылық
сұраныстың біртіндеп өсуі байқалып отыр. Қаңтар-наурызда халықтың нақты кірістері 2,4 %-ға өсті, бұл негізінен
бюджеттің әлеуметтік төлемдерге арналған шығыстарының ұлғаюымен түсіндіріледі.
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Сыртқы талаптар Қазақстан экономикасының өсуін қолдады. Мұнайдың әлемдік бағасы айдың көп бөлігінде
шамалы өскенін көрсете отырып, мамыр айында бір баррель үшін 48–54 доллар аралығында болды.
Ақша-кредит талаптары базалық мөлшерлеме төмендегеннен кейін қалыпты-қатаңнан бейтарапқа дейін
жұмсаруда. Теңгенің толық бағаланбаған (әлсіз), Қазақстанның өндірушілеріне баға қолдауын жасайтын нақты
бағамына қосымша ретінде нақты пайыздық мөлшерлеме (яғни инфляцияның 2017 жыл үшін 6–8 % және 2018 жыл
үшін 5–7 % таргеттелетін деңгейіне түзетілген номиналдық мөлшерлеме) деңгейі төмендейді, бұл банктердің
кредиттік ресурстарға сұранысын қолдауды қамтамасыз етеді. Соған қарамастан, артық өтімділік болса да, банк
капиталының шектелуі қорландыру құнына қарағанда, кредитке ұсынысты тежейтін аса маңызды фактор болып
табылады.
Базалық мөлшерлеме бойынша кезекті шешім 2017 жылғы 17 шілдеде Астана уақыты бойынша сағат 17.00-де
жарияланатын болады.

Инфляция болжамы туралы
2017 жылғы 6 маусым

Алматы қ.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жылына 4 рет болжамдық раунд жүргізеді, оның барысында
негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің, бірінші кезекте инфляцияның ортамерзімді кезеңдегі (алдағы 7
тоқсандағы) болжамын жүзеге асырады. Алынған болжамдар мен бағалар негізінде Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі ақша-кредит саясаты бойынша, оның ішінде базалық мөлшерлеме деңгейі бойынша шешімдер
қабылдайды.
2017 жылғы 3 маусымда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі кезекті «2017 жылғы сәуір-мамыр»
болжамдық раундын1 аяқтады. Болжам кезеңі 2017 жылғы 2-тоқсан – 2018 жылғы 4-тоқсан аралығы.
Негізгі сценарий ретінде бүкіл болжамдық кезеңде мұнай бағасының бір баррель үшін 50 АҚШ доллары2
деңгейінде болуы қарастырылады. Сыртқы инфляциялық аяны және сыртқы сұранысты бағалау айтарлықтай
өзгерістерге ұшыраған жоқ және тұтастай алғанда өткен болжамдық раундтың траекторияларына сәйкес келеді.
Ақша-кредит саясатының негізгі мақсаты ретінде инфляция жылдық көрсеткіште баяулау үрдісін
жалғастырады. Оған инфляциялық күтулердің тұрақтануы, ішкі ақша және валюта нарығында ахуалдың
болжамдылығының сақталуы ықпал етеді. Соңғы бірнеше ай бойы байқалып отырған азық-түліктің, атап
айтқанда көкініс пен еттің белгілі бір түрлеріне деген ұсыныс күйзелісі азық-түлік инфляциясында айтарлықтай
өзгерістерді туындатпай, азық-түлікке деген әлемдік баға индексінің үш ай қатарынан төмендеуімен ішінара
өтелді. Жазғы айларда азық-түлік тауарлары ішкі ұсынысының күтіліп отырған маусымдық өсуі, бағалау бойынша
2017 жылғы 3-тоқсанның соңына дейінгі кезеңде жылдық инфляцияның бұдан әрі баяулауына ықпал етеді. Оған
қоса, ағымдағы жылдың соңына қарай 2016 жылғы 4-тоқсанның төмен базасы салдарынан жылдық инфляцияның
шамалы көтерілуі ықтимал, алайда бұл әсердің ықпалы қысқа мерзімді болады, 2018 жылы Ұлттық Банктің
бағалауы бойынша жылдық инфляцияның төмендеуі жалғасады. Қазақстанда 2017 жылы болжамға сәйкес
жылдық инфляция нысаналы 6–8 %-дық дәліз шегінде болады, 2018 жылы нысаналы 5–7 %-дық дәлізге біртебірте кіре бастайды (1-график).
Инфляцияның негізгі тәуекелдері азық-түлік нарығындағы ұсыныстың күйзелістерімен, өңдеуші өнеркәсіптің
өндіруші кәсіпорындары бағасының өсуімен, теңгенің негізгі сауда әріптестердің валюталарына қатысты
құнсыздануымен байланысты. Бір баррель үшін 40 АҚШ доллары болатын сценарий іске асырылған жағдайда
жылдық инфляция 2017 жылы нысаналы дәлізден асады деген тәуекел ұлғаяды.
Экономикалық өсу қарқыны 2017 жылы 2,8 %-ға дейін (алдыңғы болжамдық раунд 2,2 %) және 2018 жылы
3,6 %-ға дейін жеделдетіледі. Өсу қарқынын қайта қарау 2017 жылғы 1 тоқсандағы Қазақстан экономикасының
қалпына келуінің күтпеген жоғары қарқынына байланысты. Алдыңғы болжамдық раундта 2017 жылы ішкі
сұраныстың бір қалыпты өсу серпіні және 2018 жылы оның жеделдетілуі күтілген. Бұл ретте 2017 жылдың
1
2

Макроэкономикалық көрсеткіштер болжамы 2017 жылғы 18 мамырдағы жағдай бойынша статистикалық ақпарат негізінде дайындалды.
Пікіртерімге және ірі инвестициялық банктер мен халықаралық институттардың (Thompson Reuters, Bloomberg, Дүниежүзілік банк, ХВҚ) болжамдарына
сәйкес Brent сұрыпты мұнайдың орташа бағасы 2017 жылы және 2018 жылы бір баррель үшін тиісінше 56,4 және 60,2 АҚШ долл. құрайды.
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басында экономикалық белсенділіктің қалпына келуінің барынша сенімді қарқыны байқалады: өндіріс
көлемдерінің өсуі экономиканың барлық негізгі салаларында байқалды, негізгі капиталға инвестициялардың
өсуі сақталды, 2015 жылғы қарашадан бастап алғаш рет халықтың нақты ақша табыстары өсуді көрсетіп отыр. Өз
кезегінде, ішкі экономикалық белсенділіктің қалпына келуі импорттың өсуіне апарды. Осылайша, 2017 жылдың
жоғары базасы 2018 жылы ІЖӨ-нің өсу қарқынын қайта қарауға ықпал етті.
Бұл ретте болжам жасалған кезеңде экономикалық өсудің алғышарттары өзгерген жоқ, оларға сәйкес нақты
жалақының көтерілуі, негізгі капиталға инвестицияның өсуі, минералды ресурстарды өндіру және шығару
көлемінің өсуі аясында ішкі тұтынудың өсуі күтіледі. Ішкі сұраныстың кеңеюі нәтижесінде тұтынушылық және
инвестициялық тауарлар импортының өсуі ІЖӨ өсуін тежейтін фактор ретінде болады. 2018 жылы нақты ІЖӨ
экономикадағы инфляциялық қысымды күшейте отырып, өзінің әлеуетті мәнінен жоғары болады.
«2017 жылғы сәуір-мамыр» болжамдық раундының нәтижелері бойынша барынша толығырақ ақпарат
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сайтында 2017 жылғы 1-тоқсанның «Инфляцияға шолуында»
жарияланады.
1-график Brent мұнайының бағасы бір баррель үшін 50 АҚШ доллары болған кездегі инфляция болжамы және
фактісі, өткен жылдың тиісті тоқсанымен салыстырғанда тоқсанда %-бен (бір тоқсандағы орташа алынғаны)
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2017 жылғы 1– 30 маусым

Қаржы нарығындағы ахуал туралы
2017 жылғы 27 маусым 

Алматы қ.

1. 2017 жылғы мамырдағы инфляция және инфляциялық күтулер
Қазақстан Республикасында инфляция 2017 жылғы мамырда 0,5 %, ағымдағы жылдың басынан бері – 3,3 %
болды.
Жылдық көрсеткіш бойынша инфляция 7,5 % деңгейінде сақталды және 2017 жылға арналған 6–8 % нысаналы
дәліз шегінде болуын жалғастыруда. Бұл ретте азық-түлік тауарларының бағасы 9,7 %-ға, азық-түлікке жатпайтын
тауарлардікі 7,8 %-ға, ақылы қызметтер бағасы 4,7 %-ға көтерілді.
Халықтың инфляциялық күтулері тұрақты деңгейде. Халық арасында жүргізілген пікіртерім нәтижелері
бойынша инфляцияның бір жылдан кейін күтілетін сандық бағасы 2017 жылғы мамырда 6,1 % болды (1-график).
1-график Инфляция және күтілетін инфляция
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Дереккөзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті, GfK Kazakhstan

2. 2017 жылғы мамырдағы халықаралық резервтер (жедел деректер)
және ақша агрегаттары
Жедел деректер бойынша, 2017 жылғы мамырда Ұлттық Банктің жалпы халықаралық резервтері 30,4 млрд
АҚШ долларына дейін 2,2 %-ға (немесе 644,3 млн АҚШ долларына) ұлғайды. Шетел валютасындағы активтер
19,2 млрд АҚШ долларына дейін 2,5 %-ға (немесе 475,9 млн АҚШ долларына) ұлғайды, алтындағы активтер
оның бағасы 0,1 %-ға төмендеген кезде жүргізілген операциялар нәтижесінде 11,2 млрд АҚШ долларына дейін
1,5 %-ға (немесе 168,4 млн АҚШ долларына) өсті.
Үкіметтің сыртқы борышына қызмет көрсету бойынша операциялар және банктермен жасалған валюталықпайыздық своп операцияларының бір бөлігінің аяқталуы банктердің корреспонденттік шоттарындағы шетел
валютасындағы қалдықтың ұлғаюымен және Үкіметтің Ұлттық Банктегі шоттарына валютаның түсімімен
бейтараптандырылды.
Ұлттық қордың шетел валютасындағы активтерін қоса алғанда, елдің халықаралық резервтері (62,7 млрд
АҚШ доллары) 2017 жылғы мамырда жедел деректер бойынша, 93,1 млрд АҚШ долларына дейін 0,5 %-ға ұлғайды.
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2017 жылғы мамырда ақша базасы 5,4 %-ға кеңейіп, 5 536,2 млрд теңгені құрады. Тар ақша базасы, яғни екінші
деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктегі мерзімді депозиттерін ескермегендегі ақша базасы 4 978,6 млрд теңгеге
дейін 4,2 %-ға кеңейді.
2017 жылғы мамырда ақша массасы 19 449,2 млрд теңгеге дейін 0,1 %-ға аздап төмендеді, айналыстағы қолмақол ақша 1 741,9 млрд теңгеге дейін 1,0 %-ға ұлғайды.

3. Ұлттық Банктің ақша-кредит саясаты саласындағы операциялары
Ұлттық Банктің операциялары ақша-кредит саясатын жүргізу мақсаттарына және артық өтімділікпен
сипатталған ақша нарығындағы ахуалға байланысты болды.
6 маусымнан бастап базалық мөлшерлеме пайыздық мөлшерлемелердің симметриялық +/–1 % дәлізі
сақтала отырып, 11 %-дан 10,5 %-ға дейін төмендетілді (2-график).
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2-график Базалық мөлшерлеменің және оның пайыздық дәлізінің серпіні

Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттары. Қысқа мерзімді ноттар эмиссиясының көлемі
2017 жылғы мамырда 4 344,5 млрд теңгені құрады. 28 аукцион өткізілді, оның ішінде 20 аукцион 3 472,1 млрд
теңге сомаға 7 күндік ноттарды орналастыру бойынша, 5 аукцион 627,2 млрд теңге сомаға 1 айлық ноттарды
орналастыру бойынша, 1 аукцион 124,1 млрд теңге сомаға 3 айлық ноттарды орналастыру бойынша, 1 аукцион
71,1 млрд теңге сомаға 6 айлық ноттарды орналастыру бойынша және 1 аукцион 50,0 млрд теңге сомаға 1 жылдық
ноттарды орналастыру бойынша өткізілді.
Орташа алынған кірістілік орналастырылған 7 күндік ноттар бойынша 10,25 %-ды, 1 айлық ноттар бойынша
10,04 %-ды, 3 айлық ноттар бойынша 9,75 %-ды, 6 айлық ноттар бойынша 9,68 %-ды, 1 жылдық ноттар бойынша
9,45 %-ды құрады.
Айналыстағы ноттардың көлемі 2017 жылғы мамырдың соңында 2 717,5 млрд теңгені құрады.
2017 жылғы мамырдың қорытындысы бойынша Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноттары бойынша кірістіліктің
төмендеуі, сондай-ақ 2 – 4 жылы айналыс мерзімі, барынша айтарлықтай төмен кірістілігі бар орта мерзімді
бағалы қағаздарды орналастыру салдарынан бүкіл кірістілік қисығы бойынша кірістіліктердің төмендеуі
байқалып отыр (3-график).
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3-график Кірістіліктің тәуекелсіз қисығының өзгеруі
Жылдық
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Тұрақты қолжетімді ақша-кредит саясатының құралдары. Тұрақты қолжетімді ақша-кредит саясатының
құралдары бойынша барлық операцияның сомасы мамыр айында 10 487,9 млрд теңгеге дейін 5,0 %-ға ұлғайды.
Олардың басым бөлігін екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық Банктің бір және жеті күндік депозиттеріне
өтімділікті орналастыру бойынша операциялар құрады, олардың көлемі 7 776,7 млрд теңгеге дейін 13,4 %-ға
қысқарды. Ұлттық Банктің Қазақстан қор биржасындағы бір күндік кері РЕПО (МБҚ-мен авторепо) жүргізу
бойынша мәмілелерінің көлемі 4,1 есе қысқарды және 19,4 млрд теңгені құрады, тікелей РЕПО (МБҚ-мен
авторепо) операциялары бойынша көлем 2,9 есе ұлғайып, 2 691,8 млрд теңгені құрады.
Ақша нарығындағы ақша-кредит саясатының операцияларын жүргізу кезінде таргеттелетін (нысаналы)
мөлшерлеме болып табылатын TONIA индикаторын қалыптастыру негізінен базалық мөлшерлеменің пайыздық
дәлізінің төменгі шегіне жақын болды (4-график). Ұлттық Банктің операциялары салдарынан 2017 жылғы
мамырда 1 күндік РЕПО (TONIA индикаторы3) операциялары бойынша орташа алынған мөлшерлеме жылдық
10,07 % деңгейінде (2017 жылғы сәуірде – 10,46 %) қалыптасты.
4-график Таргеттелетін индикатордың серпіні, %
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4. 2017 жылғы мамырдағы валюта нарығы
2017 жылғы мамырда теңгенің айырбастау бағамы бір АҚШ доллары үшін 310,40–318,43 теңге аралығында
өзгерді. 2017 жылғы мамырдың соңында теңгенің АҚШ долларына қатысты биржалық бағамы бір айда 0,7 %-ға
нығайып (жыл басынан 6,3 %-ға нығайып), бір АҚШ доллары үшін 312,26 теңге болды.
2017 жылғы мамырда KZT/USD валюталық жұбы бойынша операциялардың жалпы көлемі 5,1 %-ға ұлғайып,
12,6 млрд АҚШ долларын құрады, оның ішінде Қазақстан қор биржасындағы биржалық сауда-саттықтың көлемі
3

Биржада МБҚ-мен автоматты РЕПО секторында жасалған, РЕПО-ны мерзімі бір жұмыс күніне ашу мәмілелері бойынша орташа алынған пайыздық мөлшерлеме
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бір айда 3,3 млрд АҚШ долларына дейін 22,7 %-ға ұлғайды, биржадан тыс валюта нарығында операциялардың
көлемі 9,3 млрд АҚШ долларына дейін 0,1 %-ға аздап төмендеді.
2017 жылғы мамырда халықтың қолма-қол АҚШ долларын нетто-сатып алуының көлемі айырбастау
пункттерінде 350,5 млн АҚШ долларына дейін ұлғайды.

5. 2017 жылғы мамырдың соңындағы жағдай бойынша депозит нарығы
Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттерінің көлемі бір айда 0,2 %-ға төмендеп, 2017 жылғы
мамырдың соңында 17 707,3 млрд теңгені құрады. Заңды тұлғалардың депозиттері 10 130,8 млрд теңгеге дейін
0,4 %-ға қысқарды, жеке тұлғалардың депозиттері іс жүзінде өзгерген жоқ және 7 576,5 млрд теңге болды.
2017 жылғы мамырдың соңындағы жағдай бойынша ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі 9 164,7 млрд
теңгені (бір айда 0,8 %-ға ұлғайды), шетел валютасындағы депозиттердің көлемі бір айда 1,3 %-ға қысқарып,
8 542,6 млрд теңгені құрады.
Үш ай қатарынан ұлттық валютадағы депозиттердің көлемі шетел валютасындағы депозиттердің көлемінен
артып түсуде. Долларлану деңгейі мамырда 48,8 %-дан 48,2 %-ға дейін төмендеуін жалғастырды.
Заңды тұлғалардың ұлттық валютамен депозиттері 2017 жылғы мамырда 0,2 %-ға ұлғайып, 5 766,4 млрд теңге
болды, шетел валютасымен депозиттер 4 364,4 млрд теңгеге дейін (заңды тұлғалардың депозиттерінен 43,1 %)
1,2 %-ға қысқарды.
Жеке тұлғалардың теңгемен депозиттері 2017 жылғы мамырда 1,8 %-ға ұлғайып, 3 398,2 млрд теңгені құрады,
шетел валютасымен депозиттер 1,4 %-ға төмендеп, 4 178,2 млрд теңге (жеке тұлғалардың депозиттерінен 55,1 %)
болды.
Мерзімді депозиттер мамырда 1,5 %-ға қысқарды және 12 045,9 млрд теңге болды. Мерзімді депозиттер
құрылымында ұлттық валютамен салымдар 5 778,6 млрд теңге (бір айда 0,2 %-ға ұлғайды), шетел валютасымен
салымдар 6 267,2 млрд теңге болды (бір айда 3,0 %-ға төмендеді).
2017 жылғы мамырда банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық валютамен мерзімді депозиттері бойынша
орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 8,7 % (2016 жылғы желтоқсанда – 10,5 %), жеке тұлғалардың депозиттері
бойынша 12,4 % (12,2 %) деңгейде қалыптасты.

6. 2017 жылғы мамырдың соңындағы жағдай бойынша кредит нарығы
Банктердің экономиканы кредиттеуінің көлемі 2017 жылғы мамырдың соңында бір ай ішінде 0,1 %-ға ұлғайып,
12 606,4 млрд теңгені құрады. 2017 жылғы мамырда заңды тұлғаларға теңгемен берілген кредиттердің көлемі
8 475,2 млрд теңгеге дейін 0,4 %-ға қысқарды, жеке тұлғаларға теңгемен берілген кредиттер көлемі 4 131,2 млрд
теңгеге дейін 1,2 %-ға ұлғайды.
Ұлттық валютамен бір айда берілген кредиттердің көлемі 1,0 %-ға 8 903,5 млрд теңгеге дейін ұлғайды.
Олардың құрылымында заңды тұлғаларға берілген кредиттер 0,5 %-ға, ал жеке тұлғаларға берілген кредиттер
1,7 %-ға өсті. Шетел валютасымен кредиттердің көлемі 3 702,9 млрд теңгеге дейін 1,9 %-ға қысқарды, оның
ішінде заңды тұлғаларға берілгені 1,7 %-ға, жеке тұлғаларға берілгені 3,6 %-ға төмендеді. Теңгемен берілген
кредиттердің үлес салмағы бір айда 70,0 %-дан 70,6 %-ға дейін өсті.
Ұзақ мерзімді кредиттер көлемі 2017 жылғы мамырдың соңында 10 558,5 млрд теңгеге дейін 0,7 %-ға ұлғайды,
қысқа мерзімді кредиттер көлемі 2 047,9 млрд теңгеге дейін 2,5 %-ға төмендеді.
Шағын кәсіпкерлік субъектілерін кредиттеу 2017 жылғы мамырда 3 041,8 млрд теңгеге дейін (экономикаға
берілген кредиттердің жалпы көлемінен 24,1 %) 0,7 %-ға қысқарды.
Салалар бойынша банктердің экономикаға берген кредиттерінің барынша айтарлықтай сомасы сауда (жалпы
көлемдегі үлесі – 19,5 %), өнеркәсіп (14,0 %), құрылыс (7,6 %), ауыл шаруашылығы (5,8 %) және көлік (4,6 %) сияқты
салаларға тиесілі.
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2017 жылғы 1– 30 маусым

2017 жылғы мамырда банктік емес заңды тұлғаларға ұлттық валютамен берілген кредиттер бойынша
сыйақының орташа алынған мөлшерлемесі 13,3 % (2016 жылғы желтоқсанда – 14,5 %), жеке тұлғаларға 18,6 %
(18,4 %) болды.

7. 2017 жылғы мамырдағы банк секторы
2017 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының банк секторын 33 банк құрайды.
Банк секторының жиынтық активтері 2017 жылғы 1 маусымда ағымдағы жылдың басынан бастап 2,6 %-ға
азайып, 24 888,9 млрд теңгені құрады. Активтердің құрылымында ең көп үлесті кредиттер – 57,8 %, бағалы
қағаздар портфелі – 12,6 %, қолма-қол ақша, тазартылған бағалы металдар мен корреспонденттік шоттар – 12,3 %
иеленді.
90 күннен астам мерзімі өткен берешегі бар кредиттердің көлемі (NPL) 1 705,0 млрд теңгені немесе несие
портфелінен 11,1 %-ды құрады.
Несие портфелі бойынша провизиялар 1 686,2 млрд теңге немесе несие портфелінен 11,0 % (2017 жылдың
басында – 1 642,9 млрд теңге немесе 10,6 %) мөлшерінде қалыптастырылды.
Банк секторының жиынтық міндеттемелерінің мөлшері 2017 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда 3,4 %-ға
азайып, 2017 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 21 943,4 млрд теңгені құрады. Банктер міндеттемелерінің
құрылымында ең жоғары үлесті клиенттердің салымдары – 76 %, айналысқа шығарылған бағалы қағаздар – 6,3 %,
басқа банктерден және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған
қарыздар – 6,8 % иеленеді.
Жиынтық міндеттемелерде банктердің Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы
міндеттемелері 2017 жылдың басымен салыстырғанда 7,4 %-дан 6,0 %-ға дейін (немесе 1 687,5 млрд теңгеден
1 311,1 млрд теңгеге дейін) төмендеді.
2017 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша банк секторының жиынтық меншікті капиталы 2017 жылғы қаңтармамыр аралығында 3,7 %-ға ұлғайып, 2 945,5 млрд теңге болды.
Екінші деңгейдегі банктер ағымдағы жылдың басынан алған бөлінбеген таза пайда 176,2 млрд теңге (2016
жылғы осындай кезеңде – 175,3 млрд теңге) болды.
Екінші деңгейдегі банктердің таза пайыздық маржасы және пайыздық спрэд 2017 жылғы 1 маусымдағы жағдай
бойынша тиісінше 4,6 % және 3,8 %-ды құрады.

8. 2017 жылғы сәуірдегі сақтандыру секторы
2017 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша сақтандыру секторында 32 сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
жұмыс істейді.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары активтерінің жиынтық көлемі 2017 жылғы 1 маусымда 882,8 млрд
теңге болды, жыл басынан бері 3,1 %-ға ұлғайды.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының міндеттемелері 493,7 млрд теңге болды, жыл басынан бері
8,6 %-ға өсті.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары қолданыстағы сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары
бойынша қабылданған міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қалыптастырған сақтандыру
резервтерінің көлемі жыл басымен салыстырғанда 7,7 %-ға өсіп, 444,4 млрд теңгені құрады.
Меншікті капитал 389,0 млрд теңгені құрады, жыл басынан 3,2 %-ға азайды.
Сақтандыру сыйлықақылары 2017 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 2016 жылғы осындай көрсеткішпен
салыстырғанда 3,6 %-ға ұлғайды және 171,4 млрд теңге құрады, оның ішінде тікелей сақтандыру шарттары
бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 153,9 млрд теңге болды.
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2017 жылғы бес айдың қорытындысы бойынша «өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру
сыйлықақылары 24,7 млрд теңгені құрады, бұл 2016 жылғы осындай кезеңмен салыстырғанда 23,5 %-ға артық.
«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша жинақталған сақтандыру сыйлықақыларының жиынтық сақтандыру
сыйлықақыларындағы үлесі 2016 жылғы 1 маусымдағы 12,1 %-ға қарағанда 14,4 % болды.
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақыларының көлемі 64,8 млрд теңгені немесе сақтандыру
сыйлықақыларының жиынтық көлемінен 37,8 %-ды құрады. Бұл ретте қайта сақтандыруға берілген сақтандыру
сыйлықақыларынан 86,7 % Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне қайта сақтандыруға берілді.
2017 жылдың басынан бері төленген сақтандыру төлемдерінің жалпы көлемі (қайта сақтандыруға
қабылданған шарттар бойынша жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегергенде) 31,7 млрд теңге болды,
ол 2016 жылғы осыған ұқсас кезеңнен салыстырғанда 1,2 %-ға аз.

9. 2017 жылғы қаңтар-мамырдағы зейнетақы жүйесі
Салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтары 2017 жылғы қаңтар-мамырда 309,6 млрд теңгеге
(4,6 %) ұлғайып, 2017 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 6 994,8 млрд теңгені құрады.
2017 жылғы қаңтар-мамырда зейнетақы активтерін 114,4 млрд теңгеге инвестициялаудан «таза» кіріс артты,
ол 2017 жылғы 1 маусымда 2 338,7 млрд теңгені құрады.
Міндетті зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының саны (зейнетақы
жинақтары жоқ ЖЗШ-ны есептемегенде) 2017 жылғы 1 маусымда 9,4 млн шотты құрады.
Зейнетақы төлемдерінің сомасы 2017 жылғы қаңтар-мамырда 106,0 млрд теңгені құрады.
БЖЗҚ-ның жиынтық инвестициялық портфелінің негізгі үлесін 2017 жылғы 1 маусымда бұрынғыдай, ҚР-ның
мемлекеттік бағалы қағаздары мен ҚР эмитенттерінің корпоративтік бағалы қағаздары алады (зейнетақы
активтерінің жалпы көлемінен тиісінше 42,5 % және 38,9 %). Өз кезегінде, банктердегі салымдардың үлесіне
зейнетақы активтерінің жалпы көлемінен 6,3 % тиесілі болды.

10. Реттеу
Банк секторы
Банктердің қызметін Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитеті (бұдан әрі – БҚБК) қағидаттарының
халықаралық практикасын пайдалана отырып реттеуді одан әрі жетілдіру бойынша жұмыс жоспарланып отыр,
атап айтқанда ағымдағы реттеуіш режимнің Базель III негізгі қағидаттарына өтуі бойынша, оның ішінде меншікті
капиталдың жеткіліктілігі мен өтімділік бойынша жұмыс жалғастырылады.
БҚБК стандарттарына өту шегінде орта мерзімді келешекте Pillar II екінші құрауышты – «қадағалау процесін»
енгізу бойынша тәсілдер әзірленеді, ол SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) әдіснамасына
негізделеді. SREP әдіснамасын тиімді енгізу және тәуекелге бағдарланған қадағалау толыққанды жұмыс істеп
тұруы мақсатында тиісті заңнамалық өзгерістерді қабылдау талап етіледі.
Жаңа қадағалау моделі бизнес модельдің жұмыс істеу қабілеттілігін және оған тиесілі тәуекелдерді,
тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылау жүйелерін, капиталдың жеткіліктілігін және өтімділікті айқындаудың
ішкі жүйелерін бағалау әдіснамасын қамтиды. Тәуекел деңгейі жоғары және/немесе тәуекел-менеджменті
қанағаттанарлықсыз банктер үшін қадағалау үстемесін (add-on) енгізу көзделетін болады.
Бағалы қағаздар нарығы
Теңгемен құралдардың тартымдылығын арттыру және корпоративтік бағалы қағаздар нарығын дамыту
мақсатында 2017 жылғы 27 наурызда «Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін
(жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын
талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар
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нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының № 54 қаулысы (бұдан әрі – № 54 қаулы) қабылданды.
№ 54 қаулы бағалы қағаздар нарығын қайта жаңғырту мәселелері бойынша Қаржылық тұрақтылық жөніндегі
кеңестің отырысында аталған шараларды іске асыру шеңберінде қабылданды, және қор биржасының ресми
тізімінің құрылымын оны үш: «Негізгі», «Балама» және «Аралас» алаңға бөлу арқылы реформалауды көздейді.
«Негізгі» алаң акциялар мен облигациялардың ірі эмитенттеріне, ал «балама» – акциялар мен
облигациялардың эмитенттері ретінде барынша жеңіл талаптармен шағын және орта бизнесті тартуға
бағытталған. «Аралас» модель исламдық бағалы қағаздарды, инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын,
туынды қаржы құралдарын, МБҚ, халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздарын қамтиды.
Ұлттық Банк бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қатысушыларды реттеуде тәуекелге бағдарланған тәсілді
ендіру жөніндегі жұмысты жүргізуді жоспарлап отыр. Аталған жұмыстың шеңберінде кәсіби қатысушыларды
жасалған операциялардың жиынтығына және олар қабылдайтын тәуекелдердің, сондай-ақ қаржы жүйесіне теріс
әсердің әлеуетті тәуекелінің деңгейіне қарай реттеуді саралау жөніндегі мәселелерді қарау болжанып отыр.
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Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2017 жылғы 24 ақпанда № 14840 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қазан 

№ 263

«Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және
кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын
ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз
ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын
талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы № 263 Қаулысы
«Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004
жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
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1.

Қоса беріліп отырған Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік
тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік
бюроның сәйкестігі туралы актіні беру қағидалары бекітілсін.

2.

Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық
элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3.

Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік
он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап
күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік
тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне
енгізуге жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
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5.

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

6.

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

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ақпарат және коммуникациялар министрі
2017 жылғы 27 қаңтар
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрі
2017 жылғы 25 қаңтар
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қазандағы
№ 263 қаулысымен
бекітілді

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және
кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын
ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз
ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын
талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру
қағидалары
1.

Осы Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер
базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету
жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі
туралы актіні беру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы кредиттік
бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі (бұдан әрі – Кредиттік
бюро туралы заң) және «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді.

2.

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер
базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету
жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі
туралы актіні беру туралы өтініш (бұдан әрі – өтініш) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға
(бұдан әрі – уәкілетті орган) ұсынылады.
Өтінішті өтініш беруші қағаз тасымалдағышта не «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы
электрондық түрде ұсынады.

3.

Өтінішке Кредиттік бюро туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген
құжаттар қоса беріледі.

4.

Өтініш беруші кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсатты және кредиттік тарихтардың
деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз
ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі
туралы актіні алуға арналған құжаттарды ұсынған жағдайда және кредиттік бюро Кредиттік бюро
туралы заңның 8-бабында белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда, өтініш берушіге Қағидаларға
2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат
және Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кредиттік тарихтардың деректер базасын,
пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі
кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы акті
беріледі.
Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсатты және кредиттік тарихтардың деректер
базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету
жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі
туралы актіні беру туралы шешім не дәлелді бас тарту Кредиттік бюро туралы заңның 9-бабының
2-тармағында көзделген мерзім шегінде беріледі.
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Кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға
кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні уәкілетті органның комиссиясы (бұдан әрі – комиссия)
жасайды және тексерілетін кредиттік бюроның өкіліне қол қоюға жіберіледі. Егер комиссия мүшесі
қабылданған шешіммен келіспесе және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын
ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға
және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіге қол қоймаса, онда
ол өзінің бас тарту себептері туралы ақпаратты комиссияға жазбаша нысанда ұсынады, ол кредиттік
тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік
бюроның сәйкестігі туралы актіге қоса беріледі.
Кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға
кредиттік бюроның сәйкестігі туралы акт комиссия мүшелерінің үштен екісінің қолы болған жағдайда
жасалған болып саналады.
Комиссия және оның құрамы туралы ереже уәкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.
5.

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсатты және кредиттік тарихтардың деректер
базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету
жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі
туралы актіні уәкілетті орган шектеусіз мерзімге береді.

6.

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсатты және кредиттік тарихтардың деректер
базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету
жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі
туралы актіні беруден бас тарту Кредиттік бюро туралы заңның 10-бабында көзделген негіздер
бойынша жүргізіледі.
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Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру
құқығына рұқсат және кредиттік
тарихтардың деректер базасын,
пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді
қорғау және олардың сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік
бюроға және үй-жайларға
қойылатын талаптарға кредиттік
бюроның сәйкестігі туралы актіні
беру қағидаларына
1-қосымша
Нысан


(уәкілетті органның толық атауы)



(өтініш берушінің толық атауы)

– ға
– дан

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және
кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын
ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз
ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын
талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні
беру туралы өтініш
Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын,
пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік
бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беруді сұраймын.

Өтініш беруші туралы мәліметтер:
1.

Өтініш берушінің орналасқан жері (нақты мекенжайы)


(индексі, облысы, қаласы, ауданы, көшесі, үйдің нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, телефон нөмері, факсы)
2.

Кредиттік бюроның бірінші басшысы және бас бухгалтері туралы мәліметтер


(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)), туылған жылы және күні, байланыс телефондарының нөмірлері)
3.
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Кредиттік бюроның акционерлері (құрылтайшылары, қатысушылары) туралы мәліметтер:
жеке тұлғалар үшін: тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), туылған жылы және күні

;

заңды тұлғалар үшін: толық атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер, жарғылық
капиталының мөлшері
.

№6

4.

Толық төленгенін растайтын құжаттарды: төлем тапсырмаларын, кассалық кіріс ордерінің
деректемелерін көрсете отырып жарғылық капиталдың мөлшері (акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық
нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда)
.

5.

Жарияланған акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі және күні
(акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғалар үшін)







2017 жылғы 1– 30 маусым


6.

.
Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналары мен парақтарының саны
.
Өтініш беруші өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігін толығымен растайды.
Өтініш беру үшін өтініш беруші уәкілеттік берген адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса), лауазымы




(қолы)
Ақпараттық жүйелерде қамтылатын, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға
келісемін.

20

жылғы «

»

Мөр орны (болған кезде)
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Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру
құқығына рұқсат және кредиттік
тарихтардың деректер базасын,
пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді
қорғау және олардың сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі
кредиттік бюроға және үй-жайларға
қойылатын талаптарға кредиттік
бюроның сәйкестігі туралы актіні
беру қағидаларына
2-қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасының елтаңбасы
Уәкілетті органның толық атауы
Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат
Рұқсаттың нөмірі

Төраға (Төрағаның орынбасары)
Мөр орны
Алматы қаласы

20

Берілген күні 20

жылғы «

»

(кредиттік бюроның толық атауы)

№6
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Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру
құқығына рұқсат және кредиттік
тарихтардың деректер базасын,
пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді
қорғау және олардың сақталуын
қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік
бюроға және үй-жайларға қойылатын
талаптарға кредиттік бюроның
сәйкестігі туралы актіні
беру қағидаларына
3-қосымша
Нысан

Акт
(кредиттік бюроның атауы)
кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау
және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға
қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы
20

жасалған орны

жылғы « »
берілген күні

Осы кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік
бюроның сәйкестігі туралы актіні мынадай құрамдағы комиссия жасады:




қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті
органның өкілдері:

Комиссияның жұмысына кредиттік
қатысушыларының өкілдері қатысады:

.
тарихтарды

қалыптастыру

және

оларды




пайдалану

жүйесі

.

Комиссия тексерген объектілердің және зерделеген құжаттардың толық сипаты:



.

Кредиттік тарихтарды қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесі қатысушысының өкілдері
түсіндірмелерінің қысқаша мазмұны:



.

Комиссияның кредиттік бюроның техникалық және өзге құжаттарын тексеруінен, оның техникалық
үй-жайларын, электрондық-компьютерлік жабдығын, байланыс жүйелері мен қорғаныш құрылғыларын және
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кредиттік тарихтарды қалыптастыру және оларды пайдалану жүйесіндегі жұмысқа арналған өзге объектілерді
тексеруінен мыналар анықталды:




_
(қойылатын талаптарға сәйкес келуі (сәйкес келмеуі) және ұйымның ақпараттық қызметтер нарығындағы
қызметін бастау (жалғастыру) үшін жеткілікті болуы (жеткіліксіз болуы).

.

Кредиттік бюроға комиссияның актісіне қоса берілген мынадай техникалық құжаттама және өзге құжаттар
ұсынылды:



.

Комиссия мүшелері:
			
(лауазымы)


				



(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))
келісілді (келісілген жоқ)

			

(лауазымы) 			

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))



келісілді (келісілген жоқ)

			

(лауазымы)				

(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))


келісілді (келісілген жоқ)
Комиссия жетекшісі:
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қазандағы
№ 263 қаулысына
қосымша

Күші жойылды деп танылатын Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері
құрылымдық элементтерінің тізбесі
1.

«Кредиттік бюроның қызметін лицензиялау ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы
26 мамырдағы № 76 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5256
тіркелген, 2008 жылғы 1 тамызда «Заң газеті» газетінде № 116 (1342) жарияланған).

2.

«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне лицензиялау мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 28
қарашадағы № 182 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5478
тіркелген, 2009 жылғы 17 ақпанда «Заң газеті» газетінде № 24 (1447) жарияланған) бекітілген Қазақстан
Республикасының лицензиялау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін
нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 5-тармағы.

3.

«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтiк құқықтық актілеріне сәйкестендiру нөмiрлерi
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 29
наурыздағы № 50 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 6219 тіркелген, 2010 жылғы 26 тамызда Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге
де орталық мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 14 жарияланған) бекітілген Қазақстан
Республикасының сәйкестендiру нөмiрлерi бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгiзiлетiн
нормативтiк құқықтық актілері тiзбесiнің 20-тармағы.

4.

«Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 109
қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9712 тіркелген,
2014 жылғы 28 қазанда «Заң газеті» газетінде № 162 (2556) жарияланған) бекітілген Қазақстан
Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 7-тармағы.
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Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2016 жылғы 12 желтоқсанда № 14506 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қазан 

№ 264

«Көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін айқындау
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 14 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

24

1.

«Көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 14 қаулысына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13460 тіркелген, 2016 жылғы 11 сәуірде «Әділет»
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін айқындау
қағидаларында:
3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Көлік құралына келтірілген зиянның мөлшерін есептеуді сақтандырушы 10 (он) жұмыс күні
ішінде Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін
айқындау туралы өтініш негізінде жүзеге асырады. Бұл ретте зақымданған көлік құралын қараптексеруді сақтандырушы және(немесе) сақтандырушының сақтандырушымен жасалған тапсырма
шартының негізінде іс-әрекет жасайтын уәкілетті тұлғасы зардап шегуші (пайда алушы) немесе
сақтанушы (сақтандырылушы) мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін айқындау туралы өтініш
берген күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады және Қағидалардың 7-тармағында
көзделген мәліметтер қамтылған, еркін нысандағы қарап-тексеру актісін жасау арқылы
ресімделеді.»;
11-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Зардап шегуші (пайда алушы) немесе олардың өкілі зиянның мөлшері туралы есепті алған
күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде алған есепте зиянның мөлшеріне жүргізілген есептің
нәтижелерімен келісетіні не келіспейтіні туралы белгіні көрсетеді. Зардап шегушінің (пайда
алушының) немесе олардың өкілінің сұратуы бойынша сақтандырушы зиянның мөлшері туралы
есепке қосымша түсіндірме береді.»;
мынадай мазмұндағы 56–1-тармақпен толықтырылсын:
«56–1. Көлік құралына техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған бір норма-сағаттың
ең төменгі құны Қағидаларға 10–1-қосымшаға сәйкес анықталады.»;
1-қосымша осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;
осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес редакциядағы 10–1-қосымшамен толықтырылсын.

2.

Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік
он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап
күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкіне енгізуге жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
3.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4.

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

5.

Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа
енгізіледі.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі
Басқармасының
2016 жылғы 28 қазандағы № 264 қаулысына
1-қосымша
Көлік құралына келтірілген зиянның
мөлшерін айқындау қағидаларына
1-қосымша
Нысан
Келіп түскен күні
				
(жылы, күні, айы)

Кіріс тіркеу нөмірі
№
Басқарма Төрағасына
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
және сақтандыру ұйымының атауы)
– дан
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса),
тұрғылықты жері не
болып табылатын заңды тұлғаның атауы
орналасқан орны, байланыс деректері),
сақтанушы
сақтандырылушы
зардап шегуші
пайда алушы
өкіл
(өтініш берушінің мәртебесі бір ұяшықта немесе
өкілі өтініш берген кезде екі ұяшықта көрсетіледі)

26

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Мүлікке келтірілген зиянның мөлшерін
айқындау туралы өтініш





(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) не заңды тұлғаның атауы)




басқаратын,

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



(көлік құралының маркасы және мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісі)








көлік құралы және

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) не заңды тұлғаның атауы)




тиесілі

басқаратын,

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

көлік құралы арасында болған

(көлік құралының маркасы және мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісі)




тиесілі

(жол-көлік оқиғасының болған күн, қала, орны)

жол-көлік оқиғасына байланысты 


(көлік құралының маркасы және мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісі)

мүлікке

келтірілген зиянның мөлшерін есептеуді ұйымдастыруды сұраймын.
Зақымданған көлік құралын қарап-тексеруді:
жылғы «


		

»

сағат

минутта

(көлік құралының орналасқан жері)

мекенжайында жүргізуді сұраймын,

өтініш берушінің байланыс деректері 
									(телефон)

.

Зақымданған көлік құралын қарап-тексеру өтініш беруші осы өтінішті берген күннен кейінгі 2 (екі) жұмыс
күні ішінде жүзеге асырылады).
				
(өтініш берушінің қолы) 				
(толтырылған күні)
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі
Басқармасының
2016 жылғы 28 қазандағы № 264 қаулысына
2-қосымша
Көлік құралына келтірілген зиянның
мөлшерін айқындау қағидаларына
10–1-қосымша

Көлік құралына техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге
арналған бір норма-сағаттың ең төменгі құны

Көлік құралына техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған бір норма-сағаттың ең төменгі құны 1,
2, 3 және 4-кестелерде көрсетілген көрсеткіштерді Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы
заңнамасында тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің (бұдан әрі – АЕК) мәніне көбейту
арқылы айқындалады.
1-кесте. Шетелдік үлгідегі көлік құралдарына (Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (бұдан әрі – ТМД) елдерінің
аумағында шығарылған шетелдік үлгідегі көлік құралдарын қоса алғанда) техникалық қызмет көрсетуге және
жөндеуге арналған норма-сағаттың АЕК-пен көрсетілген құны
Көлік құралының осы Қосымшаның 5-кестесіне сәйкес
айқындалатын класы

норма-сағаттың құны
5 жылға дейін
пайдалану

5 жылдан жоғары
пайдалану

2.2 АЕК

2.0 АЕК

Жол талғамайтындар, пикаптар (жүктемесіз массасы > 2 100 кг)

2.4 АЕК

2.2 АЕК

«S», спорт (спорткарлар, купе, кабриолеттер)

2.6 АЕК

2.4 АЕК

Кепілдік берілмеген көлік құралдары
«А», ерекше шағын (мини)
«В», шағын
«С», ортадан төмен
«D», орта
«Е», ортадан жоғары (үлкен)
Жол талғамайтындар, пикаптар (жүктемесіз массасы < 2 100 кг)
«М», көпнысаналы (минивэндер, микроавтобустар)
Жүріп өту мүмкіндігі жоғары әмбебаптар

«F», өкілдік
Кепілдік берілген көлік құралдары (Қазақстан Республикасының аумағында көлік құралын өткізген ресми
өкілге кепілдік беріп көрсетілетін қызметтің күшін растайтын құжат болған кезде)
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«А», ерекше шағын (мини)

3.0 АЕК

«В», шағын

4.0 АЕК

«С», ортадан төмен

4.0 АЕК

«D», орта

4.0 АЕК

«Е», ортадан жоғары (үлкен),

5.0 АЕК

Жол талғамайтындар, пикаптар (жүктемесіз массасы < 2 100 кг)

5.0 АЕК
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норма-сағаттың құны
5 жылға дейін
пайдалану

5 жылдан жоғары
пайдалану

«М», көпнысаналы (минивэндер, микроавтобустар)

5.0 АЕК

Жүріп өту мүмкіндігі жоғары әмбебаптар

5.0 АЕК

Жол талғамайтындар, пикаптар (жүктемесіз массасы > 2 100 кг)

5.0 АЕК

«S», спорт (спорткарлар, купе, кабриолеттер)

7.0 АЕК

«F», өкілдік

8.5 АЕК

2-кесте. ТМД елдерінде шығарылған көлік құралдарына техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге
арналған норма-сағаттың құны
ТМД елдерінде шығарылған көлік құралдары

Норма-сағаттың құны

Қызмет кепілдік берілмей көрсетілетін, пайдалану мерзімі 5
жылдан жоғары жеңіл автомобильдердің барлық үлгісі

1. 5 АЕК

Қызмет кепілдік берілмей көрсетілетін, пайдалану мерзімі 5
жылға дейінгі жеңіл автомобильдердің барлық үлгісі

2.0 АЕК

ТМД елдерінде шығарылған, қызмет кепілдік беріліп техниБір норма-сағаттың құны жөндеу кәсіпорныкалық тұрғыдан көрсетілетін жеңіл автомобильдердің барлық ның, ресми дилердің норма-сағатының мәні
үлгісі
негізінде, бірақ 3.0 АЕК-тен асырмай қабылданады
3-кесте. Автобустарға, жүк және арнаулы көлік құралдарына техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге
арналған норма-сағаттың құны
Көлік құралының шығарушы елдер бойынша санаты

Норма-сағаттың құны

ТМД елдерінде шығарылған автобустар, жүк және арнаулы
көлік құралдары

2.5 АЕК

Азия елдерінде (Қытай Халық Республикасы, Корея Республикасы және Жапонияны қоспағанда басқа елдер) шығарылған автобустар, жүк және арнаулы көлік құралдары

2.5 АЕК

Америка Құрама Штаттарында, Жапонияда, Еуропа Одағы
елдерінде шығарылған автобустар, жүк және арнаулы көлік
құралдары

2.5 АЕК

Қызмет кепілдік беріліп техникалық тұрғыдан көрсетілетін
көлік құралдарының барлық үлгісі

Бір норма-сағаттың құны жөндеу кәсіпорнының, ресми дилердің норма-сағатының мәні
негізінде, бірақ 4.0 АЕК-тен асырмай қабылданады

4-кесте. Мототехникаға техникалық қызмет көрсетуге, жөндеуге арналған норма-сағаттың құны
Көлік құралдарының шығарушы елдер бойынша санаты

Норма-сағаттың құны

ТМД елдерінде, Қытай Халық Республикасында шығарылған
мототехника

1.5 АЕК

Еуропа Одағы елдерінде, Америка Құрама Штаттарында,
Жапонияда, Корея Республикасында шығарылған мототехника

2.0 АЕК

Қызмет кепілдік беріліп техникалық тұрғыдан көрсетілетін
мототехниканың барлық түрі

Бір норма-сағаттың құны жөндеу кәсіпорнының, ресми дилердің норма-сағатының мәні
негізінде, бірақ 3.0 АЕК-тен асырмай қабылданады
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5-кесте. Көлік құралдарының класы
Көлік құралының класы

ұзындығы

ені

<3.6

<1.6

«В», шағын

3.6–3.9

до 1.7

«С», ортадан төмен

3.9–4.4

1.6–1.75

«D», орта

4.4–4.7

1.7–1.8

«Е», ортадан жоғары (үлкен)

>4.6

>1.7

Жол талғамайтындар, пикаптар (жүктемесіз массасы < 2 100 кг)

<4.6

1.7–1.8

«М», көпнысаналы (минивэндер, микроавтобустар)

>4.6

>1.7

Жүріп өту мүмкіндігі жоғары әмбебаптар

>4.6

>1.7

Жол талғамайтындар, пикаптар (жүктемесіз массасы > 2 100 кг)

4.6–4.8

>1.7

«S», спорт (спорткарлар, купе, кабриолеттер)

4.4–4.7

1.7–1.8

>4.6

>1.7

«А», ерекше шағын (мини)

«F», өкілдік
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Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2016 жылғы 26 қаңтарда № 14733 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қазан

№ 265

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық
актілеріне қаржы нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер
енгізу туралы № 265 қаулысы
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.

Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын
реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін.

2.

Қаржы нарығының әдіснамасы департаменті (Әбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн
ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4.

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

5.

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

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат және коммуникациялар министрлігі
Министр
Д. Абаев
2016 жылғы 25 қарашадағы
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«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрлігі
Министр
Б. Сұлтанов
2016 жылғы 30 қарашадағы
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Министр
Қ. Бишімбаев
2016 жылғы 26 желтоқсандағы
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі
Басқармасының
2016 жылғы 28 қазандағы
№ 265 қаулысына
қосымша

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы
нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесі
1.

«Екінші деңгейдегі банктерді (банк холдингтерін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға, екінші деңгейдегі
банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке тұлғалардың депозиттерін тікелей
төлем жасау не депозиттерге міндетті кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа
банкке аудару арқылы оларды қайтарып беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы
25 желтоқсандағы № 295 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 4521 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру не рұқсат беруден бас
тарту, банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке тұлғалардың депозиттерін
қайтару, оларды басқа банкке аудару қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат
беру не рұқсат беруден бас тарту, банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке
тұлғалардың депозиттерін қайтару, оларды басқа банкке аудару қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктерді (банк холдингтерін) ерікті түрде
қайта ұйымдастыруға, екінші деңгейдегі банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ
жеке тұлғалардың депозиттерін тікелей төлем жасау не депозиттерге міндетті кепілдік беру
жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа банкке аудару арқылы оларды қайтарып беру
қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру не рұқсат беруден бас
тарту, банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке тұлғалардың депозиттерін
қайтару, оларды басқа банкке аудару қағидалары»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру не рұқсат беруден
бас тарту, банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке тұлғалардың депозиттерін
қайтару, оларды басқа банкке аудару қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан
Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі –
Заң) және «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау
туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және
банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру не рұқсат беруден бас
тарту, банктерді ерікті түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке тұлғалардың депозиттерін
қайтару, оларды басқа банкке аудару тәртібін айқындайды.»;
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Уәкілетті орган Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктерді (банк холдингтерін)
ерікті түрде қайта ұйымдастыруға берілген рұқсаттардың тізілімін және Қағидаларға
2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктерді ерікті түрде таратуға берілген рұқсаттардың
тізілімін жүргізеді.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру не аталған рұқсат
беруден бас тарту тәртібі»;
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7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беруден бас тарту Заңның
61-бабында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі.
Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беруден бас тарту туралы
шешімде бас тартудың негіздері көрсетіледі. Ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беруден
бас тарту туралы дәлелді жауап банкке (банк холдингіне) жазбаша түрде бас тарту туралы
шешімнің көшірмесімен қоса беріледі.»;
2–1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2–1-тарау. Жеке тұлғалардың депозиттерін тікелей төлем жасау не депозиттерге міндетті
кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа банкке аудару арқылы оларды
қайтарып беру тәртібі»;
7–6-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Уәкілетті органның сұрау салуы бойынша банк жеке тұлғалардың депозиттерін аударуға қатысты
ақпаратты ұсынады.»;
7–8-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) ерікті түрде таратылатын банктің филиалдары бойынша депозитор жеке тұлғалардың тізімі,
онда мынадай ақпарат қамтылады:
депозитордың жеке сәйкестендіру коды (банк шотының нөмірі);
депозитордың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туылған күні;
депозитордың жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі және оны берген мемлекеттік
орган туралы мәліметтер, берілген күні;
жеке сәйкестендіру нөмірі;
депозитордың заңды мекенжайы, тұрғылықты орны;
банк шоты және (немесе) банк салымы шарты жасалған күні және нөмірі, шарттың қолданылу
мерзімі;
салым бойынша сыйақы мөлшерлемелері;
депозит сомасы, сондай-ақ салым бойынша есептелген және депозитор алған сыйақы
сомасы;»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру тәртібі»
Банктерді (банк холдингтерін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға берілген рұқсаттар тізілімінің
нысаны Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу мәселелері
бойынша нормативтік құқықтық актілерінің осы тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес
редакциясында жазылсын;
Банктерді ерікті түрде таратуға берілген рұқсаттар тізілімінің нысаны Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес
редакциясында жазылсын;
Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға (біріктіруге, қосуға, бөлуге, бөлініп шығуға,
қайта құруға) рұқсат беру туралы өтінішхаттың нысаны Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда
жазылсын;
4-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға
рұқсат беру не рұқсат беруден бас тарту, банктерді ерікті
түрде таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке тұлғалардың
депозиттерін қайтару, оларды басқа банкке аудару
қағидаларына 4-қосымша
Нысан»;
5-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мәтін мынадай редакцияда жазылсын:
«Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта
ұйымдастыруға рұқсат беру не рұқсат
беруден бас тарту, банктерді ерікті түрде
таратуға рұқсат беру, сондай-ақ жеке
ұлғалардың депозиттерін қайтару, оларды
басқа банкке аудару қағидаларына
5-қосымша
Нысан».
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2.

«Тұрақтандыру банкін құру, лицензиялау, жарғылық және меншікті капиталдарының барынша төмен
мөлшерін қалыптастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 5 тамыздағы № 179 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5782 тіркелген, 2009 жылғы 2
қазанда «Заң газеті» газетінде № 150 (1573) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Тұрақтандыру банкін құру, банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу,
жарғылық және меншікті капиталдарын қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Тұрақтандыру банкін құру, банктік және өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия алу, жарғылық және меншікті капиталдарын қалыптастыру қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Тұрақтандыру банкін құру, лицензиялау, жарғылық және
меншікті капиталдарының барынша төмен мөлшерін қалыптастыру ережесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Тұрақтандыру банкін құру, банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу,
жарғылық және меншікті капиталдарын қалыптастыру қағидалары»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Тұрақтандыру банкін құру, банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу,
жарғылық және меншікті капиталдарын қалыптастыру қағидалары «Қазақстан Республикасындағы
банктер және банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы (бұдан әрі – Банктер туралы заң),
«Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын
мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Рұқсаттар және
хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес әзірленді және тұрақтандыру банкін құру, банктік және өзге де операцияларды жүргізуге
лицензия алу, жарғылық және меншікті капиталдарын қалыптастыру тәртібін айқындайды.»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті
орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) консервация режимінде тұрған банктің (бұдан әрі – банк)
уақытша әкімшілігінен банктің активтері мен міндеттемелерін тұрақтандыру банкіне беру
бойынша операция жүргізу туралы ұсынысты алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде
тұрақтандыру банкін құру туралы шешім қабылдайды және қабылданған шешім туралы уақытша
әкімшілікке дереу хабарлайды.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Уәкілетті орган тұрақтандыру банкіне банктік және өзге де операцияларды жүргізуге
лицензияны осы Қағидалардың қосымшасында бекітілген нысан бойынша береді.»;
8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Инвестор тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларын сатып алған кезде, банк
тұрақтандыру банкі мәртебесін жоғалтады және осы банктің жарғылық және меншікті
капиталдарының ең төмен мөлшері Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 13919 тіркелген «Пруденциялық нормативтердің және сақталуға міндетті өзге де
нормалар мен белгілі бір күнге банк капиталының мөлшері лимиттерінің нормативтік мәндерін
және есептеу әдістемесін және Банктің ашық валюталық позициясын есептеу қағидаларын және
лимиттерін белгілеу туралы» 2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының қаулысында белгілеген мөлшерлерден кем болмауға тиіс.»;
Банктік және өзге де операцияларды жүргізуге лицензияның нысаны Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес
редакцияда жазылсын.

3.

«Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының, банк
холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысына не банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру)
ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің
ірі қатысушысы белгілеріне ие тұлғаға тиесілі банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының,
инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сенімгерлік басқаруды, сондай-ақ сенімгерлік
басқару кезеңінде уәкілетті органның не ұлттық басқарушы холдингтің іс-әрекеттерін жүзеге асыру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13
ақпандағы № 32 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7519
тіркелген, 2012 жылғы 23 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 339–345 (27419) жарияланған)
мынадай өзгерістер енгізілсін:
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көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық
портфельді басқарушының, банк холдингінің, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысына не банктің,
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының, банк холдингінің,
сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы белгілеріне ие тұлғаға тиесілі банктің, сақтандыру (қайта
сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын сенімгерлік басқаруды,
сондай-ақ сенімгерлік басқару кезеңінде уәкілетті органның не ұлттық басқарушы холдингтің
іс-әрекеттерін жүзеге асыру қағидаларында:
8, 9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Қаржы ұйымының акцияларын сенімгерлік басқару кезеңінде, бірақ сенімгерлік басқару
мерзімі аяқталғанға дейін күнтізбелік 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей Ұлттық Банкке қаржы
ұйымының сенімгерлік басқаруға берілген акциялары меншік иесінің өзіне тиесілі қаржы
ұйымының сенімгерлік басқаруға берілген барлық акцияларын сату туралы өтінішхатын (бұдан
әрі – өтінішхат) ұсынуға жол беріледі.
Өтінішхатта қаржы ұйымының сенімгерлік басқаруға берілген акцияларын сатып алуға ниет
білдірген тұлға (тұлғалар) туралы және осы тұлға (осы тұлғалар) сатып алуға ниет білдірген
акциялардың саны туралы мәліметтер көрсетіледі.
9. Өтінішхат Ұлттық Банкке мыналар:
1) Банктер туралы заңның 17–1-бабының, Сақтандыру туралы заңның 26-бабының және Бағалы
қағаздар нарығы туралы заңның 72–1-бабының талаптарына сәйкес өтінішхатта көрсетілген
тұлғаның (тұлғалардың) қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі не сақтандыру
холдингі) мәртебесін алуы үшін қажетті құжаттар;
2) Банктер туралы заңның 47–1-бабының 2-тармағына, Сақтандыру туралы заңның 53–1-бабының
2-тармағына және Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 72–3-бабының 2-тармағына сәйкес
өтінішхатта көрсетілген тұлғаның (тұлғалардың) уәкілетті органның талаптарын орындағанын
растайтын құжаттар;
3) қаржы ұйымының сенімгерлік басқаруға берілген акцияларының меншік иесі мен өтінішхатта
көрсетілген тұлғаның (тұлғалардың) арасында жасалған, өтінішхат қанағаттандырылған
жағдайда оның күшіне енетіні көзделген сатып алу – сату шарты қоса беріліп ұсынылады.
10. Ұлттық Банк өтінішхатта көрсетілген акцияларды иеленушілер Банктер туралы заңның 47–1бабы 2-тармағының, Сақтандыру туралы заңның 53–1-бабы 2-тармағының және Бағалы қағаздар
нарығы туралы заңның 72–3-бабы 2-тармағының талаптарын орындаған жағдайда өтінішхатты
қанағаттандырады.».

этого нет в русской версии

4.
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«Банк конгломератымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалардың тізбесін белгілеу туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 13 ақпандағы № 37 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7474 тіркелген, 2012 жылғы 24
мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде № 261–266 (27340) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк конгломератымен ерекше қатынаста болатын тұлғалардың тізбесін белгілеу туралы»;
1-тармақта:
бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Банк конгломератымен ерекше қатынаста болатын тұлғалар болып:
1) банк конгломераты бас ұйымының лауазымды адамы, басшы қызметкері, бірінші басшысы және бас
бухгалтері, сондай-ақ олардың жұбайы (зайыбы) және жақын туыстары;
2) банк конгломераты бас ұйымының ірі қатысушысы болып табылатын жеке немесе заңды тұлға не
банк конгломераты бас ұйымының ірі қатысушысының лауазымды адамы, сондай-ақ олардың жұбайы
(зайыбы) және жақын туыстары;
3) осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген адамдары ірі қатысушылары не лауазымды
адамдары;
4) банк конгломератының бас ұйымы ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлға, осы заңды
тұлғаның лауазымды адамдары, олардың жұбайы мен зайыбы және жақын туыстары;
5) банк конгломератының қатысушылары;
6) банк конгломераты қатысушыларының үлестес тұлғалары танылатыны белгіленсін.»;
екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк конгломератының бас ұйымының акционері болып табылатын ұлттық басқарушы холдинг
және акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызы осындай
ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды тұлғалар, сондай-ақ банктің тәуелсіз директор болып
табылатын лауазымды адамы басқару органдарында тәуелсіз директор болып табылатын заңды
тұлғалар, екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған
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ұйым және акционері уәкілетті орган болып табылатын сауда-саттықты ұйымдастырушы, егер банктің
лауазымды адамы осы ұйымдарда лауазымды адам болып табылған жағдайда, банк конгломератымен
ерекше қатынаста болатын тұлғалар болып танылмайды.».
5.

«Банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және осы банктің немесе банк
холдингінің еншілес ұйымдары шығарған, міндеттемелеріне банк немесе банк холдингі кепілдік берген
облигациялармен мәмілелер жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 62 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7507 тіркелген, 2012 жылғы 24 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде
№ 261–266 (27340) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Банктің немесе банк холдингінің меншікті облигациялармен және
осы банктің немесе банк холдингінің еншілес ұйымдары шығарған, міндеттемелеріне банк немесе банк
холдингі кепілдік берген облигациялармен мәмілелер жасау қағидаларында:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Банк немесе банк холдингі қағаз тасымалдағыштағы есептің бір данасын облигацияларды
сатып алу мәмілесі жүзеге асырылған күннен бастап бір ай ішінде қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға ұсынады. Есептің екінші
данасы осы есеп жасалған күннен бастап 5 (бес) жыл бойы банкте немесе банк холдингінде
сақталады.».

6.

«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті және (немесе) инвестициялық
портфелін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдарының дара және институционалдық
инвесторларды білікті инвесторлар деп тану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 78 қаулысына (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7557 тіркелген, 2012 жылғы 25 шілдеде «Егемен Қазақстан»
газетінде № 415–421 (27495) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті
және (немесе) инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың
дара және институционалдық инвесторларын білікті инвесторлар деп тану қағидаларында:
1-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) уәкілетті орган – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті орган.»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын тұлға тізілімді жүргізуді Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7734 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 165 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар
нарығында қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-техникалық құралдардың және өзге
жабдықтардың нұсқаулығының талаптарына сәйкес келетін бағдарламалық қамтамасыз етуде
электрондық түрде жүзеге асырады.
Тұлғаны білікті инвестор деп тану туралы шешім қабылдаған күннен бастап келесі жұмыс күнінен
кешіктірмей тұлғаны тізілімге қосу жүзеге асырылады.
Тізілімде білікті инвестор туралы мынадай ақпарат қамтылады:
тұлға туралы жазбаны тізілімге енгізу күні;
осы тұлға білікті инвестор болып танылғанға қатысты қызмет түрлері және (немесе) бағалы
қағаздардың және (немесе) өзге қаржы құралдарының түрлері;
тұлғаны тізілімнен алып тастау күні;
тұлғаны тізілімнен алып тастау себебі;
жеке тұлға үшін:
тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);
жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері;
заңды мекенжайы және тұрғылықты жері;
заңды тұлға үшін:
толық және қысқартылған атауы;
заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) нөмірі мен күні;
орналасқан жері.
Тізілімге өзгерістер енгізу білікті инвестордың өтініші, оның ішінде білікті инвестор мәртебесінен
бас тарту туралы өтініш бойынша жүзеге асырылады.
Тізілімнен заңды тұлғаны алып тастауға байланысты өзгерістер енгізу, сондай-ақ егер заңды тұлға
белгіленген талаптардың сақталуын растамаған жағдайда жүзеге асырылады.
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Білікті инвестордың сұрау салуы бойынша білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын тұлға білікті
инвесторға осы тұлға туралы ақпараттан тұратын тізілімнен үзінді көшірмені ұсынады.
Білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын тұлға есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен
кешіктірмейтін мерзімде уәкілетті органға Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша
білікті инвесторлар туралы мәліметтерді тоқсан сайын ұсынады.
Білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын тұлға уәкілетті органның талабы бойынша сұрау
салуда айқындалған мерзімде электронды нысанда және (немесе) қағаз тасымалдауышта тізілімді
ұсынады.»;
Білікті инвесторлар туралы мәліметтер нысаны Тізбеге 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.
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7.

«Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын банктің еншілес ұйымының алуы тиіс
кірістерін Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы заңнамасында көзделген
қызмет түрлерін жүзеге асырудан түскен кірістерге жатқызу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 100 қаулысына (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7606 тіркелген, 2012 жылғы 18 шілдеде «Егемен
Қазақстан» газетінде № 405–409 (27483) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын банктің
еншілес ұйымының алуы тиіс кірістерін Қазақстан Республикасының банктер және банк қызметі туралы
заңнамасында көзделген қызмет түрлерін жүзеге асырудан түскен кірістерге жатқызу қағидаларында:
3-тармақта:
7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9468 тіркелген «Бас
банктің күмәнді және үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымның қызметі қағидаларын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 23
сәуірдегі № 71 қаулысының, (бұдан әрі – № 71 Қағидалар) талаптарына сәйкес келетін күмәнді
және үмітсіз активтердің сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарында (бұдан әрі –
іс-шаралар жоспары) көрсетілген іс-шараларды іске асыру шеңберінде қарыз беру;»;
16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«16) бас банктің күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын екінші деңгейдегі банктердің
еншілес ұйымдары № 71 Қағидаларда көрсетілген және бас банк қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті ұйымға ұсынған күмәнді және үмітсіз
активтердің сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарында көзделген күмәнді және
үмітсіз активтер ретінде сатып алған мүлікпен және (немесе) мүліктік кешенмен байланысты
тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді (лицензияланатын қызмет түрлерін қоса алғанда)
өндіру және өткізу.»;
4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Ұйым активтердің ішкі тізілімінде көрсетілген активтерді қалыптастыруды және олардың
№ 71 Қағидалардың талаптарына сәйкес келуі бойынша ай сайынғы тексеруді қамтамасыз
етеді;».

8.

«Банк холдингінің, сондай-ақ банктің ірі қатысушысының банктің және банк конгломератының меншікті
капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттерін қолдау шаралары туралы нұсқаулықты бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы № 128 қаулысына
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7624 тіркелген, 2012 жылғы 15
тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде № 510–515 (27588) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Банк холдингінің, сондай-ақ банктің ірі қатысушысының банктің
және банк конгломератының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттерін қолдау шаралары
туралы нұсқаулықта:
1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Банк холдингі, сондай-ақ банктің ірі қатысушысы Нұсқаулықта көзделген, банктің және банк
конгломератының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерін қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті
орган) Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7601 тіркелген «Банк
конгломератына арналған нормативтік мәндерін және пруденциалдық нормативтер мен
өзге де міндетті лимиттерді есептеу әдістемелерін, сондай-ақ есептілікті ұсыну нысандары
мен мерзімдерін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 ақпандағы № 92 (бұдан әрі – № 92 қаулы)
және Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13919 тіркелген
«Пруденциялық нормативтердің және сақталуға міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге
банк капиталының мөлшері лимиттерінің нормативтік мәндерін және есептеу әдістемесін және
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Банктің ашық валюталық позициясын есептеу қағидаларын және лимиттерін белгілеу туралы»
2016 жылғы 30 мамырдағы № 147 (бұдан әрі – № 147 қаулы) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының қаулыларында белгілеген деңгейде қолдау бойынша шаралар қабылдайды.»;
3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) банк холдингі және (немесе) банктің ірі қатысушылары бар банкте тәуекелдерді басқару
жүйелерінің және ішкі бақылаудың, оның ішінде көрсетілген жүйелердің Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9322 тіркелген «Екінші деңгейдегі банктерге арналған
тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылы 26 ақпандағы № 29
қаулысымен белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалаудың болуын жыл сайын бақылауды;»;
9 және 10-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Банктің және банк конгломератының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттері
№ 92 және № 147 қаулыларда белгіленген ең төмен нормативтік мәндерден төмендеген
жағдайда:
1) банк холдингі, сондай-ақ банктің ірі қатысушысы – банктің және банк конгломератының
меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің төмендеу фактісі анықталған күннен
бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде банк акционерлерінің жалпы жиналысының орындалуға
міндетті, оның ішінде Нұсқаулықта белгіленген банктің және банк конгломератының меншікті
капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттерін жедел қамтамасыз ету шараларын қамтитын
Іс-шаралар жоспарын (бұдан әрі – Іс-шаралар жоспары) қабылдауының бастамашысы болады
және Іс-шаралар жоспары қабылданғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күні ішінде оны уәкілетті
органға ұсынады;
2) банк холдингі не банкті бақылайтын немесе шарттың күшіне орай немесе өзге тәсілмен
банктің шешімдеріне ықпал етуге мүмкіндігі бар банктің ірі қатысушысы банктің және банк
конгломераты меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің төмендеу фактісі
анықталған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға Нұсқаулықта белгіленген
банктің және банк конгломератының меншікті капиталы жеткіліктілігінің коэффициенттерін
жедел қамтамасыз ету шараларын қамтитын Іс-шаралар жоспарын келісу үшін ұсынады.
Банкте біреуден артық банк холдингі не банктің ірі қатысушылары болған жағдайда осы
банк холдингтері және (немесе) банктің ірі қатысушылары – жеке тұлғалар осы тармақтың 2)
тармақшасында көрсетілген іс-әрекеттерді бірлесіп жүзеге асырады.
10. Уәкілетті органмен келісілген Іс-шаралар жоспарында банк холдингінің не банктің ірі
қатысушысының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентін қолдау жөніндегі
шараларды орындау мерзімдері және олардың орындалуы жөніндегі ақпаратты уәкілетті органға
ұсыну мерзімдері көрсетіледі.
Банк холдингінің не банктің ірі қатысушысының Іс-шаралар жоспарында айқындалған іс-шараларды
орындауы туралы ақпараты оны растайтын құжаттармен қоса беріледі. Іс-шаралар жоспарының кез
келген талабы орындалмаған жағдайда банк холдингі не банктің ірі қатысушысы орындамау себептері
туралы уәкілетті органды хабардар етеді.».
9.

«Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының инвестициялық портфельді
басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентін қолдауы жөніндегі шаралар туралы
нұсқаулықты бекіту жөнінде» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26
шілдедегі № 200 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8697
тіркелген, 2013 жылғы 2 қазанда «Заң газеті» газетінде № 148 (2349) жарияланған) мынадай өзгеріс
енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының
инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентін
қолдауы жөніндегі шаралар туралы нұсқаулықта:
4-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 тіркелген, «Банктің,
банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру
холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы
мәртебесін иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларын және көрсетілген келісім алу үшін
ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысына сәйкес жасалған Басқарушының
қаржылық жай-күйі нашарлауы мүмкін жағдайда Басқарушыны қайта капиталдандыру жоспарында
көзделген шараларды қабылдаудан тұрады.».
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10. «Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ерікті зейнетақы жарналарын тарту қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 213
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8798 тіркелген, 2013
жылғы 25 желтоқсанда «Заң газеті» газетінде № 191 (2392) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулымен бекітілген Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының ерікті зейнетақы
жарналарын тарту қағидаларында:
1-тармақтың 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«6) уәкілетті орган – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау
жөніндегі уәкілетті орган.».
11.

«Кастодиан банк пен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының арасында жасалатын кастодиандық үлгі
шарттың нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы
27 тамыздағы № 234 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 8795 тіркелген, 2013 жылғы 15 қарашада «Заң газеті» газетінде № 172 (2373) жарияланған) мынадай
өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Кастодиан банк пен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының арасында жасалатын үлгілік
кастодиандық шарттың нысанын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Кастодиан банк пен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының
арасында жасалатын үлгілік кастодиандық шарттың нысаны бекітілсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Кастодиан банк пен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының
арасында жасалатын кастодиандық үлгі шарт нысанында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Кастодиан банк пен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының арасында жасалатын үлгілік
кастодиандық шарт»;
4-тармақтың 23) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«23) Қордың теңгедегі немесе шетел валютасындағы банктік инвестициялық шоттарынан ақша
аудару және қаржы құралдарын есепке алуға арналған шоттардан бағалы қағаздарды есептен
шығару туралы бұйрықтарын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен (бұдан әрі – уәкілетті
орган) Қордың лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру туралы хабарлама алған күннен бастап
уәкілетті органнан Қор лицензиясының қолданылуын қайта бастау туралы хабарламасын алған
күнге дейін орындамауға;».

12. «Кастодиандық үлгі шарттар нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 67 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 9487 тіркелген, 2014 жылғы 16 маусымда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Кастодиандық үлгілік шарттар нысандарын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) қоса беріліп отырған Кастодиан банк және арнайы қаржы компаниясы, сондай-ақ инвестициялық
портфельді басқарушының арасында жасалатын кастодиандық үлгілік шарттың нысаны;
2) қоса беріліп отырған Кастодиан банк пен арнайы қаржы компаниясының арасында жасалатын
кастодиандық үлгілік шарттың нысаны бекітілсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Кастодиан банк және арнайы қаржы компаниясы, сондай-ақ
инвестициялық портфельді басқарушының арасында жасалатын кастодиандық үлгі шартында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Кастодиан банк және арнайы қаржы компаниясы, сондай-ақ инвестициялық портфельді
басқарушының арасында жасалатын кастодиандық үлгілік шарт»;
5-тармақтың 24) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«24) егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, Компанияға, Басқарушыға, сондай-ақ
қор биржасына жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмейтіні
туралы дереу хабарлауға міндетті.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Кастодиан банк және арнайы қаржы компаниясы арасында
жасалатын кастодиандық үлгі шарт нысанында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
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«Кастодиан банк және арнайы қаржы компаниясы арасында жасалатын кастодиандық үлгілік
шарт»;
4-тармақтың 16) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«16) егер мәміле оның сауда жүйесінде жасалған болса, қаржы нарығын және қаржы
ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, Компанияға,
сондай-ақ қор биржасына жасалған мәміленің Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес келмейтіні туралы дереу хабарлауға міндетті.»;
13. ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2017.27.03. № 54 қаулысымен күші жойылды (бұр. ред. қара)

в русской версии еще 2 страницы текста
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Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
1-қосымша
Банкті (банк холдингін) ерікті
түрде қайта ұйымдастыруға
рұқсат беру не рұқсат беруден
бас тарту, банктерді ерікті түрде
таратуға рұқсат беру, сондай-ақ
жеке тұлғалардың депозиттерін
қайтару, оларды басқа банкке
аудару қағидаларына
1-қосымша
Нысан

Банктерді (банк холдингтерін) ерікті түрде қайта
ұйымдастыруға берілген рұқсаттардың тізілімі
№
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Банктің
(банк холдингінің)
атауы

Банктер (банк
холдингтері) акционерле-рінің (қатысушыларының)
жалпы жиналысы
хаттамасының күні
мен нөмірі

Банкті (банк холдингін) ерікті түрде
қайта ұйымдастыруға берілген
рұқсаттың күні мен
нөмірі

Банкті (банк холдингін) қайта
ұйымдастыру нәтижесінде құрылған
заңды тұлғаның
(заңды тұлғалардың) атауы

Банкті (банк холдингін) қайта
ұйымдастыру нәтижесінде құрылған
заңды тұлға (заңды
тұлғалар) қызметінің түрі
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Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
2-қосымша
Банкті (банк холдингін) ерікті
түрде қайта ұйымдастыруға
рұқсат беру не рұқсат беруден
бас тарту, банктерді ерікті түрде
таратуға рұқсат беру, сондай-ақ
жеке тұлғалардың депозиттерін
қайтару, оларды басқа банкке
аудару қағидаларына
2-қосымша
Нысан

Банктерді ерікті түрде таратуға берілген рұқсаттардың тізілімі
№

Банктің
атауы

Банктер акционерлерінің жалпы
жиналысы хаттамасының күні
және нөмірі

Банкті ерікті түрде таратуға берілген рұқсаттың
күні мен нөмірі

Банктің таратылғанын әділет
органдарында тіркеу туралы
ақпарат
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Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
3-қосымша
Банкті (банк холдингін) ерікті
түрде қайта ұйымдастыруға
рұқсат беру не рұқсат беруден
бас тарту, банктерді ерікті түрде
таратуға рұқсат беру, сондай-ақ
жеке тұлғалардың депозиттерін
қайтару, оларды басқа банкке
аудару қағидаларына
3-қосымша
Нысан

№
күні

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
Төрағасы

Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға
(біріктіруге, қосуға, бөлуге, бөлініп шығуға, қайта құруға)
рұқсат беру туралы өтінішхат



(өтініш берушінің атауы)

банк (банк холдингі) акционерлерінің


(өткізілген орны)

жалпы жиналысының
жылғы «
»
№ шешіміне сәйкес банкті (банк холдингін) (біріктіру,
қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) (керегінің асты сызылсын) арқылы


(банкті (банк холдингін)



қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған (заңды тұлғаға (тұлғаларға) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға
рұқсат беруді сұрайды.
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Банк (банк холдингі) өтінішхатқа қоса берілген құжаттар мен мәліметтердің дәйектілігі, сондай-ақ
өтінішхатты қарауға байланысты сұралатын қосымша ақпараттың және құжаттардың уәкілетті органға уақтылы
ұсыну үшін толық жауап береді.
Қоса берілген құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін, әрқайсысы бойынша даналар және
парақтар саны көрсетіледі):
Банк акционерлерінің атынан уәкілеттік берілген адам (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)), аталған
өкілеттіктерді алуға негіз болып табылатын құжатқа сілтеме).
(қолы)
Мөр орны (бар болса)
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Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
4-қосымша
Тұрақтандыру банкін
құру, банктік
және өзге де операцияларды
жүргізуге лицензия алу,
жарғылық және меншікті
капиталдарын қалыптастыру
қағидаларына
қосымша
Нысан

Қазақстан Республикасының
елтаңбасы
Уәкілетті органның толық атауы Банктік және
өзге де операцияларды жүргізуге лицензия
Лицензияның нөмірі


Берілген күні

жылғы «

»

(банктің толық атауы)

Осы лицензия операциялардың мынадай түрлерін (ұлттық және (немесе) шетел валютасында) жүргізуге
құқық береді:
1) банктік операцияларды:

2) өзге де операцияларды:

Төраға (Төрағаның орынбасары)
Мөр орны
Алматы қаласы
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2017 жылғы 1– 30 маусым

Өзгерістер енгізілетін
Қазақстан Республикасының
қаржы нарығын реттеу
мәселелері бойынша
нормативтік құқықтық
актілерінің тізбесіне
5-қосымша
Бағалы қағаздар нарығында
брокерлік және (немесе) дилерлік
қызметті және (немесе)
инвестициялық портфелін
басқару жөніндегі қызметті
жүзеге асыратын ұйымдарының
дара және институционалдық
инвесторларды білікті инвесторлар
деп тану қағидаларына
қосымша

Білікті инвесторлар туралы мәліметтер
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

Индекс: F1-QI
Кезеңділік: тоқсан сайын
Ұсынады: білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын тұлға
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі айдың соңғы күнінен кешіктірмеген мерзімде тоқсан сайын.
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Нысан
20


жылғы «

»

жағдай бойынша

(білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын тұлғаның толық атауы)

1. Білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын тұлға туралы мәліметтер
1.1

Ұйымның толық атауы

1.2

Ұйымның қысқартылған атауы

1.3

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі

1.4

Бағалы қағаздар нарығында кәсіби
қызметті жүзеге асыруға лицензиялардың болуы туралы мәліметтер

1.5

Лицензияның нөмірі

1.6

Лицензия беру күні

2. Білікті инвесторлардың тізілімі туралы мәліметтер берілетін күн
2.1

Білікті инвесторлардың тізілімі туралы
мәліметтер берілетін күн

2.2

Есепті кезеңде тізілімге енгізілген жеке
тұлғалардың саны

2.3

Есепті кезеңде тізілімнен шығарылған
жеке тұлғалардың саны

2.4

Тізілімде тұрған жеке тұлғалардың, оның
ішінде Қазақстан Республикасы
бейрезиденттерінің саны

2.5

Есепті кезеңде тізілімге енгізілген заңды
тұлғалардың саны

2.6

Есепті кезеңде тізілімнен шығарылған
заңды тұлғалардың саны

2.7

Тізілімде тұрған заңды тұлғалардың,
оның ішінде Қазақстан Республикасы
бейрезиденттерінің саны

3. Жеке және заңды тұлғалар оларға қатысты білікті инвесторлар деп танылған қызмет түрлері туралы
мәліметтер
3.1 Қызмет түрі

3.2 Осы қызмет түріне қатысты білікті
3.3 Осы қызмет түріне қатысты білікті
инвесторлар деп танылған жеке тұлғалар инвесторлар деп танылған заңды
саны
тұлғалар саны

4. Жеке және заңды тұлғалар оларға қатысты білікті инвесторлар деп танылған бағалы қағаздардың және
(немесе) өзге қаржы құралдарының түрлері туралы мәліметтер
4.1 Бағалы қағаздардың
және (немесе) өзге
қаржы құралдарының
түрі

4.2 Осы бағалы қағаздардың және
(немесе) өзге қаржы құралдарының
түріне қатысты білікті инвесторлар деп
танылған жеке тұлғалар саны

4.3 Осы бағалы қағаздардың және
(немесе) өзге қаржы құралдарының
түріне қатысты білікті инвесторлар
деп танылған заңды тұлғалар саны

5. Есепті кезеңде білікті инвесторлардың қаражаты есебінен қаржы құралдарымен жасалған мәмілелердің
көлемі туралы мәліметтер (мың теңге)
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5.1

Жеке тұлғалар есебінен жасалған
мәмілелер көлемі

5.2

Заңды тұлғалар есебінен жасалған
мәмілелер көлемі

2017 жылғы 1– 30 маусым

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
		
қолы

		
күні

Бас бухгалтер

		
қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
		
күні

Орындаушы 
					
		
қолы

тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)

		
күні

Мөр орны (ол бар болса)
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
берілген.
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Білікті инвесторлар туралы
мәліметтердің нысанына
қосымша

Білікті инвесторлар туралы мәліметтер
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
1. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Білікті инвесторлар туралы мәліметтер» әкімшілік деректерді
жинауға арналған нысанды (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 55) тармақшасына, «Бағалы қағаздар рыногы туралы»
2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5–1-бабының 3-тармағына және «Қаржы
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Білікті инвесторларды тануды жүзеге асыратын тұлға Нысанды есепті кезеңің соңындағы жағдай
бойынша тоқсан сайын толтырады. Нысандағы деректер Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасы – теңге және мың теңгемен толтырылады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін
дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан астам сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4.

Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер және орындаушы
қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
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5.

1.1 – 1.6 аралығындағы жолдарда білікті инвестор деп тануды жүзеге асыратын тұлғаны сәйкестендіретін
мәліметтердің негізіндегі деректер көрсетіледі.

6.

2.1 – 2.7 аралығындағы жолдарда білікті инвесторлар тізілімінің немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасын ескере отырып қалыптастырылған дерекқордың ақпараты негізіндегі деректер көрсетіледі.

7.

3.1 – 3.3 аралығындағы жолдарда білікті инвесторлар тізілімінің немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасын ескере отырып қалыптастырылған дерекқордың ақпараты негізіндегі деректер көрсетіледі.

8.

4.1 – 4.3 аралығындағы жолдарда эмиссиялық бағалы қағаздардың болуы және иеленушілері, номиналды
ұстауды есепке алу жүйесі туралы ақпараттың негізіндегі деректер көрсетіледі.

9.

5.1 және 5.2-жолдарды толтыру кезінде есепті кезеңнің соңғы күнін қоса алғанда, есепті жылдағы
деректер көрсетіледі.

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2016 жылғы 23 желтоқсанда № 14564 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қараша 

№ 269

Валюталық реттеудің және валюталық бақылаудың кейбір
мәселелері туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 269 Қаулысы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы және «Валюталық реттеу
және валюталық бақылау туралы» 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.

«Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы
16 шілдедегі № 144 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 9801 тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау
операцияларын ұйымдастыру қағидаларының 40-тармағы үшінші бөлігінің қолданылуы 2017 жылғы 1
қаңтардан бастап 2017 жылғы 31 желтоқсанға дейін (қоса алғанда) тоқтатыла тұрсын.

2.

«Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 154 қаулысына
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 264 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 13580 тіркелген, 2016 жылғы 16 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Осы қаулы осы қаулының 2016 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының
он бірінші абзацын және 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының
елуінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік отыз күн
өткен соң қолданысқа енгізіледі.».

3.

Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Баймағамбетов А.М.) Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына:
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгенінен кейін күнтізбелік
он күн ішінде «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға;
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік
он күн ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне,
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге
жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
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мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
5.

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

6.

Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

нет “Согласовано” - 5 шт
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№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2017 жылғы 26 қаңтарда № 14741 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қараша 

№ 272

Микроқаржы ұйымдары есептілігінің тізбесін, нысандарын,
ұсыну мерзімдерін және оларды табыс ету қағидаларын
бекіту туралы
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика
туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы және «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ:
1.

Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес микроқаржы ұйымдары есептілігінің тізбесі;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік
және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есептің нысаны;
3) осы қаулыға 3-қосымшаға сәйкес заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы
туралы есептің нысаны;
4) осы қаулыға 4-қосымшаға сәйкес тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің нысаны;
5) осы қаулыға 5-қосымшаға сәйкес микрокредиттер, оның ішінде негізгі борыш және (немесе)
есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы нақтыланған,
сондай-ақ резервтердің (провизиялардың) мөлшері туралы есептің нысаны;
6) осы қаулыға 6-қосымшаға сәйкес Микроқаржы ұйымдарының есептілікті табыс ету қағидалары
бекітілсін.

2.

Микроқаржы ұйымдары Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (микроқаржы
ұйымының орналасқан жері бойынша) осы қаулының 1-тармағының 2), 3), 4) және 5) тармақшаларында
көзделген есептілікті тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейін (қоса
алғанда) ұсынады.

3.

«Микроқаржы ұйымының есептілік беру тізбесін, нысандарын және қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 373
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8340 тіркелген, 2013
жылғы 18 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде № 129 (28068) жарияланған) күші жойылды деп
танылсын.

4.

Зерттеулер және статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін оны Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан Республикасы
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.
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5.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

6.

Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының
орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

7.

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

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
Айдапкелов Н.С.
2016 жылғы «
»
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№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 272 қаулысына
1-қосымша

Микроқаржы ұйымдары есептілігінің тізбесі
Микроқаржы ұйымдарының есептілігіне мыналар кіреді:
1)

банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік және ағымдағы шоттардың талдамасы
туралы есеп;

2)

заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы туралы есеп;

3)

тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп;

4)

микрокредиттер, оның ішінде негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен
берешегі бар микрокредиттер туралы нақтыланған, сондай-ақ резервтердің (провизиялардың) мөлшері
туралы есеп.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 272 қаулысына
2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік
және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

Индекс: ҚС_СКАШ 2
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: микроқаржы ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейін (қоса алғанда)
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2017 жылғы 1– 30 маусым

Нысан
(микроқаржы ұйымының атауы)
(мың теңге)
р/с №

Атауы

1

2

1

Корреспонденттік шоттар

Резиденттік елі
3

Сомасы
4

1.1.
…
2

Ағымдағы шоттар

2.1.
…
3

Талап еткенге дейінгі салымдар

3.1.
…
4

Мерзімді салымдар

4.1.
…
5

Шартты салымдар

5.1.
…
Барлығы

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Орындаушы
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Телефон нөмері:			
Қол қойылған күні 20

жылғы «

»

Мөр орны (бар болса)
Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.
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Банктерде орналастырылған
салымдардың, корреспонденттік
және ағымдағы шоттардың талдамасы
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік
және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Банктерде орналастырылған салымдардың, корреспонденттік
және ағымдағы шоттардың талдамасы туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
27-бабының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Нысанды микроқаржы ұйымы тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін
дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4.

Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
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5.

2-бағанда салым орналастырылған және (немесе) корреспонденттік және (немесе) ағымдағы шот
ашылған банктің атауы көрсетіледі.

6.

3-бағанда салым орналастырылған және (немесе) корреспонденттік және (немесе) ағымдағы шот
ашылған банктің резиденттік елі көрсетіледі.

7.

4-бағанда корреспонденттік, ағымдағы шоттың, талап еткенге дейінгі салымның, мерзімді, шартты
салымның баланстық құны көрсетіледі.

8.

Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 272 қаулысына
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың
құрылымы туралы есеп
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

Индекс: ҚС_ЗТКИ 3
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: микроқаржы ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейін (қоса алғанда)
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Нысан
(микроқаржы ұйымының атауы)
р/с
№

Заңды тұлғаның
атауы

1

2

1.

Жай акциялар

Баланстық құны
(мың теңге)
3

Саны
(дана)
4

Эмитенттің жарғылық
капиталында қатысу үлесі

Сатып
алу күні

5

6

Ескерту
7

1.1
…
2

Артықшылықты
акциялар

2.1
…
3

Салымдар мен
пайлар

3.1
…
4

Барлығы

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Орындаушы
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Телефон нөмері:
Қол қойылған күні 20

жылғы «

»

Мөр орны (бар болса)
Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.
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Заңды тұлғалардың капиталына
инвестициялардың құрылымы
туралы есеп нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың
құрылымы туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Заңды тұлғалардың капиталына инвестициялардың құрылымы
туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
27-бабының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Нысанды микроқаржы ұйымы тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан
жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4.

Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5.

3-бағанда қаржы активі ол бойынша қалыптастырылған провизиялар (резервтер) шегерілгеннен кейін
баланста танылатын баланстық құн сомасы көрсетіледі.

6.

5-бағанда эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлесі үтірден кейін екі таңбамен көрсетіледі.

7.

Нысанның барлық деректері капиталында микроқаржы ұйымы қатысатын заңды тұлғалардың жай және
артықшылықты акциялары, салымдары мен пайлары бөлігінде ұсынылады.

8.

Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 272 қаулысына
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

Индекс: ҚС_НК 3
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: микроқаржы ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейін (қоса алғанда).
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1-заңды тұлға

1-заңды тұлға
ның енші
лес ұйым
дары неме
се ірі қаты
сушы
лары

1-заңды тұлға
ның енші
лес ұйым
дары не
месе ірі қаты
сушылары

2-заңды тұлға

1.1.

1.2.

1.3.

2.

4

…

3.1.

3

…

2.1.

1-заңды тұлға

2

1

1

Кредитордың
атауы

р/с
№

3

Бизнес – сәйкестен
діру нөмірі (заңды
тұлға үшін) немесе
жеке сәйкестен дірунө
мірі (жеке тұлға, оның
ішінде дара кәсіпкер
үшін бар болса)
4

Тір
кел
ген
елі

5

6

7

8

9

10

оның
ішінде
шетел
валютасында

бар
лығы

оның
ішінде
шетел
валютасында

барлығы

бар
лығы

оның
ішінде
шетел
валютасында

ұзақмерзімді

қысқамерзімді

11

Бар
лығы

12

оның
ішінде
шетел
валютасында

қысқамерзімді

Кредиторлық берешек

ұзақмерзімді

Қарыздар

(микроқаржы ұйымының атауы)

13

Барлығы

14

15

оның
Ес
ішінде керту
шетел
валютасында

Өзге де көздер

16

Бар
лығы

(мың теңге)

Нысан

№6
2017 жылғы 1– 30 маусым
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…

10.1.

10

…

9.1.

9.

…

8.1.

8

…

7.1.

7

…

6.1.

6

….

5.1

5

…

ЖИЫНТЫҒЫ

2

1

4.1.

Кредитордың
атауы

р/с
№

3

Бизнес – сәйкестен
діру нөмірі (заңды
тұлға үшін) немесе
жеке сәйкестен дірунө
мірі (жеке тұлға, оның
ішінде дара кәсіпкер
үшін бар болса)
4

Тір
кел
ген
елі

5

бар
лығы

6

оның
ішінде
шетел
валютасында

ұзақмерзімді

7

барлығы

8

оның
ішінде
шетел
валютасында

қысқамерзімді

Қарыздар

9

бар
лығы

10

оның
ішінде
шетел
валютасында

ұзақмерзімді

11

Бар
лығы

12

оның
ішінде
шетел
валютасында

қысқамерзімді

Кредиторлық берешек

13

Барлығы

14

15

оның
Ес
ішінде керту
шетел
валютасында

Өзге де көздер

16

Бар
лығы

Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Орындаушы
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Телефон нөмері:
Қол қойылған күні 20

жылғы «

»

Мөр орны (бар болса)
Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Тартылған ақшаның негізгі
көздері туралы есеп
нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп» нысанын
(бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
27-бабының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Нысанды микроқаржы ұйымы тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін
дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4.

Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5.

Нысанды толтырған кезде микроқаржы ұйымы жеке және заңды тұлға-ұйымдардың он ірі
кредиторларын (азаю тәртібімен басқалармен салыстырғанда кредиттің ең үлкен мөлшерін ұсынған
ұйымдар ұйымның ірі кредиторлары болып табылады).
Бұл ретте, микроқаржы ұйымының заңды тұлғаның және оның ірі қатысушыларының (қатысу үлесі 10
және одан көп пайызды құрайтын)/жиынтығында микроқаржы ұйымының 10 ірі кредиторының қатарына
кіретін еншілес ұйымдардың алдында міндеттемелері болған жағдайда тиісті тармақтарда мұндай
тұлға және оның ірі қатысушылары (қатысу үлесі 10 және одан көп пайызды құрайтын)/ еншілес ұйым
бойынша мәліметтер көрсетіледі.
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6.

Нысанда микроқаржы ұйымымен тартылған ақшаның баланстық құнының сомасы көрсетіледі.

7.

Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 272 қаулысына
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Микрокредиттер, оның ішінде негізгі борыш және (немесе)
есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар
микрокредиттер туралы нақтыланған, сондай-ақ резервтердің
(провизиялардың) мөлшері туралы есеп
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

Индекс: ҚС_МБ–5
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: микроқаржы ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күніне дейін (қоса алғанда).
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Нысан
(микроқаржы ұйымының атауы)
(мың теңге)
р/с
№

Атауы

Негізгі
борыш
1

1

Заңды тұлғаларға берілген микрокредиттер,
оның ішінде:

1.1

Мерзімі өткен берешегі жоқ микрокредиттер

1.2

Негізгі борыш және/ немесе есептелген
сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар
микрокредиттер, оның ішінде:

1.2.1

1 – 30 күнге дейін

1.2.2

31 – 60 күнге дейін

1.2.3

61 – 90 күнге дейін

1.2.4

90 күннен астам

2

Жеке тұлғаларға берілген микрокредиттер,
оның ішінде:

2.1

Мерзімі өткен берешегі жоқ микрокредиттер

2.2

Негізгі борыш және/ немесе есептелген
сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар
микрокредиттер, оның ішінде:

2.2.1

1 – 30 күнге дейін

2.2.2

31 – 60 күнге дейін

2.2.3

61 – 90 күнге дейін

2.2.4

90 күннен астам

Есептелген Қамтамасыз
сыйақы
етудің құны
2

3

барлығы (1+2)
Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Орындаушы
								 			
		
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 			
қолы
Телефон нөмері:
Қол қойылған күні 20

68

жылғы «

»

Резервтер
(провизиялар)
4

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Мөр орны (бар болса)
Ескерту: әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға
қосымшада келтірілген.
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Микрокредиттер, оның ішінде негізгі
борыш және (немесе) есептелген сыйақы
бойынша мерзімі өткен берешегі бар
микрокредиттер туралы нақтыланған,
сондай-ақ резервтердің (провизиялардың)
мөлшері туралы есеп нысанына қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Микрокредиттер, оның ішінде негізгі борыш және (немесе)
есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар
микрокредиттер туралы нақтыланған, сондай-ақ резервтердің
(провизиялардың) мөлшері туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме (бұдан әрі – Түсіндірме) «Микрокредиттер, оның ішінде негізгі борыш және (немесе)
есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар микрокредиттер туралы нақтыланған,
сондай-ақ резервтердің (провизиялардың) мөлшері туралы есеп» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
27-бабының 4) тармақшасына сәйкес әзірленді.

3.

Нысанды микроқаржы ұйымы тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін
дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең және одан жоғары сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

4.

Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және
орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5.

Нысанда негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар
микрокредиттер, сондай-ақ негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен
берешегі жоқ микрокредиттер туралы мәліметтер көрсетіледі.

6.

Нысандағы микрокредиттер бойынша деректер есепті күндегі жағдай бойынша негізгі борыш және
(немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек күндерінің санына байланысты келтіріледі.
Нысанда есепті күнге дейін берілген микрокредиттер бойынша негізгі борыштың және есептелген
сыйақының барлық қалдығы, оның ішінде мерзімі өткен берешегін ескере отырып көрсетіледі.
Негізгі борыш – микрокредит бойынша сыйақыны, өсімпұлды және айыппұлды есептемегенде, кредиттеу
кезеңнің белгілі сәтінде қарыз алушы микроқаржы ұйымына төлеуге тиіс өтелмеген борыштың сомасы.

7.

70

Нысанның 1-жолының мәні Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8305
тіркелген «Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеуді жүзеге
асыру және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 381 қаулысында

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

(бұдан әрі – № 381 қаулы) белгіленген Берілген микрокредиттер бойынша активтер мен шартты
міндеттемелерді жіктеу туралы есепке Нысанның 1 және 5-кестелеріндегі «барлығы (1+2+3)» деген
жолдар сомасына сәйкес келеді.
Нысанның 2-жолының мәні № 381 қаулыда белгіленген Берілген микрокредиттер бойынша активтер
мен шартты міндеттемелерді жіктеу туралы есепке Нысанның 2 және 6-кестелеріндегі «барлығы
(1+2+3)» деген жолдар сомасына сәйкес келеді.
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Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 272 қаулысына
6-қосымша

Микроқаржы ұйымының есептілікті табыс ету қағидалары

72

1.

Микроқаржы ұйымының есептілікті табыс ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Микроқаржы
ұйымдары туралы» 2012 жылғы 2 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді
және микроқаржы ұйымының орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
аумақтық филиалына (бұдан әрі – уәкілетті органның филиалы) микроқаржы ұйымының есептілікті
табыс ету мерзімдері мен тәртібін айқындайды.

2.

Есептілік уәкілетті органның филиалына электрондық форматта табыс етіледі.

3.

Есептіліктегі деректер ұлттық валюта – теңгемен көрсетіледі.

4.

Есепті күндегі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер
немесе олар есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар қол қояды, мөрмен расталады және
микроқаржы ұйымында сақталады.

5.

Электрондық форматта табыс етілетін деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін
бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар уәкілеттік берген тұлғалар қамтамасыз етеді.
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Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
2017 жылғы 3 ақпанда № 14761 тіркелген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2016 жылғы 28 қараша 

№ 278

Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді ұсыну қағидаларын,
мерзімдерін және көлемдерін бекіту туралы
«Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004
жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес және «Мемлекеттік
статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 2)
тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1.

Қоса беріліп отырған Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақпараттар
мен мәліметтерді ұсыну қағидалары, мерзімдері және көлемдері бекітілсін.

2.

«Кредиттік бюролардың ақпаратты және мәліметтерді беру ережесін, мерзімін және көлемін бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 27 тамыздағы № 223 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4951 тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

3.

Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен:
1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан
Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн
ішінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізіліміне, Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;
3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми
интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз басылымдарында ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5.

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

6.

Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа
енгізіледі.
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«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
Н. Айдапкелов
2016 жылғы «
»
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 278 қаулысымен
бекітілген

Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді ұсыну
қағидалары, мерзімдері және көлемдері
1.

Осы Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді
ұсыну қағидалары, мерзімдері және көлемдері (бұдан әрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы
кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан
Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес әзірленген және кредиттік бюролардың
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді ұсыну тәртібін, мерзімдерін
және көлемдерін белгілейді.

2.

Кредиттік бюролар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне:
1) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей Қағидалардың
3-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген ақпараттар мен мәліметтерді;
2) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей Қағидалардың
3-тармағының 4) және 5) тармақшаларында көзделген ақпаратты ұсынады.

3.

Кредиттік бюролар ұсынатын ақпараттар мен мәліметтерде:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кредиттік тарихтың деректер базасындағы
кредиттік тарихтың саны туралы ақпарат;
2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат берушілер бөлігінде қарыз беру туралы
шарттардың және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер;
3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кредиттік тарихтың деректер базасынан берілген
кредиттік есептердің саны туралы мәліметтер;
4) Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік
есепті алу туралы жасасқан шарттар жөніндегі ақпарат;
5) Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша есепті тоқсан ішінде қосымша қызмет түрлерін
жүзеге асыру нәтижелері туралы ақпарат қамтылады.

4.

Кредиттік бюролар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне Қағидалардың 3-тармағында
көзделген ақпараттар мен мәліметтерді электрондық форматта ұсынады.

5.

Қағаз тасымалдағыштағы ақпараттарға және мәліметтерге кредиттік бюроның бірінші басшысы (ол
болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және оларды жасауға жауапты орындаушы қол қояды,
мөрмен расталады (бар болса) және кредиттік бюрода сақталады.

6.

Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін
кредиттік бюроның бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) қамтамасыз етеді.
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Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді
ұсыну қағидаларына, мерзімдеріне және көлемдеріне
1-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Кредиттік тарихтың деректер базасындағы кредиттік
тарихтың саны туралы ақпарат
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

(кредиттік бюроның атауы)
Индекс: Pril_1
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: кредиттік бюро
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.
№

Көрсеткіштердің атауы

Есепті кезеңдегі кредиттік
тарихтың
саны

Үдемелі жиынтықпен деректер базасы
жасалғаннан бастап кредиттік тарихтың саны

1

2

3

4

1

Кредиттік тарихтың жалпы саны

1.1

оның ішінде

1.2

жеке тұлғалар
бойынша
заңды тұлғалар
бойынша

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
								 			
		
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))			
(қолы)
Орындаушы 							 			 			
		
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)) 		
(қолы) 		
(телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20

жылғы «

»

Мөр орны (бар болса)
Ескерту:
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.
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Кредиттік тарихтың деректер
базасындағы кредиттік тарихтардың
саны туралы ақпарат нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Кредиттік тарихтың деректер базасындағы кредиттік
тарихтың саны туралы ақпарат
1. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған «Кредиттік тарихтың деректер базасындағы
кредиттік тарихтың саны туралы ақпарат» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру
туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес
әзірленді.

3.

Нысанды кредиттік бюролар ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады.

4.

Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5.

3-бағанда есепті айда кредиттік тарихтың деректер базасына енгізілген кредиттік тарихтың саны
көрсетіледі.

6.

4-бағанда үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап кредиттік тарихтың деректер
базасына енгізілген кредиттік тарихтың саны көрсетіледі.

77

Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді
ұсыну қағидаларына, мерзімдеріне және көлемдеріне
2-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Ақпарат берушілер бөлігінде қарыз беру туралы шарттардың
және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

(кредиттік бюроның атауы)
Индекс: Pril_2
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: кредиттік бюро
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.
№

Ақпарат берушінің
атауы

Есепті кезеңде қарыз беру туралы
шарттар саны
барлығы

1
1

2
Екінші деңгейдегі банктер

1.1
1.n
2

Банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын
ұйымдар

2.1
2.n
3
3.1
3.n
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3

оның ішінде
жеке
тұлғалар
бойынша

заңды
тұлғалар
бойынша

4

5

Есепті кезеңде шартты міндеттемелер бойныша шарттар саны
барлығы

6

оның ішінде
жеке
тұлғалар
бойынша

заңды
тұлғалар
бойынша

7

8
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№

Ақпарат берушінің
атауы

Есепті кезеңде қарыз беру туралы
шарттар саны
барлығы

1
4

2

3

оның ішінде
жеке
тұлғалар
бойынша

заңды
тұлғалар
бойынша

4

5
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Есепті кезеңде шартты міндеттемелер бойныша шарттар саны
барлығы

6

оның ішінде
жеке
тұлғалар
бойынша

заңды
тұлғалар
бойынша

7

8

Тауарларды және
көрсетiлетiн қызметтердi
кредитке өткiзетiн не
төлемдердiң мерзімін
ұзартатын жеке
кәсіпкерлер немесе заңды
тұлғалар

4.1
4.n
5

Жылжымайтын мүлікке
құқықтарды тiркеудi
жүзеге асыратын
мемлекеттік органдар

5.1
5.n
6

Табиғи монополия
субъектілері

6.1
6.n
7

Ақпарат беру
туралы шарттар негізінде
өзге де тұлғалар

7.1
7.n
Барлығы

Кестенің жалғасы келесі бетте
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№

Ақпарат
берушінің
атауы

Үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап
қарыз беру туралы шарттар
саны
барлығы

9
1

Екінші деңгейдегі банктер

1.1
1.n
2

Банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдар

2.1
2.n
3

Микроқаржы
ұйымдары

3.1
3.n
4

Тауарларды
және
көрсетiлетiн
қызметтердi
кредитке
өткiзетiн не
төлемдердiң
мерзімін
ұзартатын жеке
кәсіпкерлер
немесе заңды
тұлғалар

4.1
4.n
5

Жылжымайтын мүлікке
құқықтарды
тiркеудi жүзеге
асыратын
мемлекеттік
органдар

5.1
5.n
6

80

Табиғи
монополия
субъектілері

оның ішінде
жеке
тұлғалар
бойынша

заңды
тұлғалар
бойынша

10

11

Үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап
шартты міндеттемелер бойныша
шарттар саны
барлығы

12

оның ішінде
жеке
тұлғалар
бойынша

заңды
тұлғалар
бойынша

13

14

Ақпарат
берушінің
деректер
базасында
ақпаратты
соңғы жаңарту
күні

15

№6

№

Ақпарат
берушінің
атауы

Үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап
қарыз беру туралы шарттар
саны
барлығы

9

оның ішінде
жеке
тұлғалар
бойынша

заңды
тұлғалар
бойынша

10

11

2017 жылғы 1– 30 маусым

Үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап
шартты міндеттемелер бойныша
шарттар саны
барлығы

12

оның ішінде
жеке
тұлғалар
бойынша

заңды
тұлғалар
бойынша

13

14

Ақпарат
берушінің
деректер
базасында
ақпаратты
соңғы жаңарту
күні

15

6.1
6.n
7

Ақпарат беру
туралы
шарттар
негізінде өзге
де тұлғалар

7.1
7.n
Барлығы
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
								 			
		
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))			
(қолы)
Орындаушы 							 			 	
		
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)) 		
(қолы) 		
(телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20

жылғы «

»

Мөр орны (бар болса)
Ескерту:
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.
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Ақпарат берушілер бөлігінде
қарыз беру туралы шарттардың және
шартты міндеттемелердің саны
мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Ақпарат берушілер бөлігінде қарыз беру туралы шарттардың
және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер
1. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған «Ақпарат берушілер бөлігінде қарыз беру туралы
шарттардың және шартты міндеттемелердің саны туралы мәліметтер» нысанын (бұдан әрі – Нысан)
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру
туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес
әзірленді.

3.

Нысанды кредиттік бюролар ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады.

4.

Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-жолдарда ақпарат берушілердің әрбір белгіленген тобы бойынша қарыз беру және шартты
міндеттемелер туралы шарттардың жалпы саны көрсетіледі.

6.

3, 4, 5-бағандарда есепті айдың ішінде жасалған қарыз беру туралы шарттар саны көрсетіледі.

7.

6, 7, 8-бағандарда есепті айдың ішінде жасалған шартты міндеттемелер бойынша шарттар саны
көрсетіледі.

8.

9, 10, 11-бағандарда үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап жасалған қарыз беру
туралы шарттар саны.

9.

12, 13, 14-бағандарда үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап жасалған шартты
міндеттемелер бойынша шарттар саны.

10. 15-бағанда ақпарат берушінің деректер базасында ақпаратты соңғы жаңарту күні көрсетіледі.
11.

82

3-жолда «Микроқаржы ұйымы туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастырылған
Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілген микроқаржы ұйымдары бойынша мәліметтер
көрсетіледі. Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілмеген микроқаржы ұйымдары «Ақпарат ұсыну
туралы шарттардың негізінде өзге тұлғалар» 7-жолында көрсетіледі.

№6

2017 жылғы 1– 30 маусым

Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді
ұсыну қағидаларына, мерзімдеріне және көлемдеріне
3-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Кредиттік тарихтың деректер базасынан берілген кредиттік
есептердің саны туралы мәліметтер
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

(кредиттік бюроның атауы)
Индекс: Pril_3
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: кредиттік бюро
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.
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6.1

6

5.n

5.1

5

4.n

4.1

4

3.n

3.1

3

2.n

2.1

2

1.n

Пайдасына банк кепілдігі немесе
кепілдеме берілген тұлғалар

Ақпарат беру туралы шарттар негізінде
өзге де тұлғалар

Тауарларды және көрсетiлетiн
қызметтердi кредитке өткiзетiн не
төлемдердiң мерзімін ұзартатын жеке
кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар

Микроқаржы ұйымдары

Банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

Екінші деңгейдегі банктер

2

1

1.1

1

Кредиттік есепті алушының атауы

№

3

барлығы

4

жеке тұлғалар бойынша
5

заңды
тұлғалар
бойынша

Есеп 1

6

жеке
тұлғалар
бойынша
7

заңды
тұлғалар
бойынша

Есеп n

8

жеке
тұлғалар
бойынша
9

заңды
тұлғалар
бойынша

Жағымсыз ақпарат бар
есеп

10

Кредиттік тарихтың субъектісі
туралы ақпараттың жоқ екені
туралы есеп

Есепті кезеңде есеп түрлері бойынша берілген кредиттік есептердің саны
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10

Уәкілетті орган

9

оның ішінде

заңды
тұлғалар
бойынша

жеке тұлғалар бойынша

Берілген түзетілген кредиттік есептердің саны

Барлығы

Кредиттік тарих субъектілері

8

7.n

7.1

7

Облигацияларды ұстаушылардың
мүдделерін білдіру туралы шарт
жасасқан облигациялар эмитентінің
кредиттік есебіне қатысты облигацияларды ұстаушылардың өкілдері

2

1

6.n

Кредиттік есепті алушының атауы

№

3

барлығы

4

жеке тұлғалар бойынша
5

заңды
тұлғалар
бойынша

Есеп 1

6

жеке
тұлғалар
бойынша
7

заңды
тұлғалар
бойынша

Есеп n

8

жеке
тұлғалар
бойынша
9

заңды
тұлғалар
бойынша

Жағымсыз ақпарат бар
есеп

10

Кредиттік тарихтың субъектісі
туралы ақпараттың жоқ екені
туралы есеп

Есепті кезеңде есеп түрлері бойынша берілген кредиттік есептердің саны
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5.n

5.1

5

4.n

4.1

4

3.n

3.1

3

2.n

2.1

2

1.n

1.1

1

№

Ақпарат беру туралы шарттар
негізінде
өзге де тұлғалар

Тауарларды және көрсетiлетiн
қызметтердi кредитке өткiзетiн не төлемдердiң мерзімін
ұзартатын жеке кәсіпкерлер
немесе заңды тұлғалар

Микроқаржы ұйымдары

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

Екінші деңгейдегі банктер

Кредиттік есепті алушының
атауы

Кестенің жалғасы

11

барлығы

12

жеке тұлғалар бойынша
13

заңды
тұлғалар
бойынша

Есеп 1

14

жеке
тұлғалар
бойынша
15

заңды
тұлғалар
бойынша

Есеп n

16

жеке тұлғалар бойынша
17

заңды тұлғалар бойынша

Жағымсыз ақпарат бар есеп

18

Кредиттік тарихтың
субъектісі туралы
ақпараттың жоқ
екені туралы есеп

Үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап есеп түрлері бойынша берілген
кредиттік есептердің саны

Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысы

10

Уәкілетті орган

9

оның ішінде

заңды тұлғалар бойынша

жеке тұлғалар бойынша

Берілген түзетілген кредиттік
есептердің саны

Барлығы

Кредиттік тарих субъектілері

Облигациялар
ды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт
жасасқан облигациялар
эмитентінің кредиттік есебіне
қатысты облигацияларды
ұстаушылардың өкілдері

Пайдасына банк кепілдігі
немесе кепілдеме берілген
тұлғалар

Кредиттік есепті алушының
атауы

8

7.n

7.1

7

6.n

6.1

6

№

11

барлығы

12

жеке тұлғалар бойынша
13

заңды
тұлғалар
бойынша

Есеп 1

14

жеке
тұлғалар
бойынша
15

заңды
тұлғалар
бойынша

Есеп n

16

жеке тұлғалар бойынша
17

заңды тұлғалар бойынша

Жағымсыз ақпарат бар есеп

18

Кредиттік тарихтың
субъектісі туралы
ақпараттың жоқ
екені туралы есеп

Үдемелі жиынтықпен деректер базасы жасалғаннан бастап есеп түрлері бойынша берілген
кредиттік есептердің саны
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Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
								 			
		
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))			
(қолы)
Орындаушы 							 			 	
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)) 		
(қолы)
(телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20

жылғы «

»

Мөр орны (бар болса)
Ескерту:
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.
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Кредиттік тарихтың деректер базасынан
берілген кредиттік есептердің саны
туралы мәліметтер нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Кредиттік тарихтың деректер базасынан берілген кредиттік
есептердің саны туралы мәліметтер
1. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған «Кредиттік тарихтың деректер базасынан
берілген кредиттік есептердің саны туралы мәліметтер» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру
туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес
әзірленді.

3.

Нысанды кредиттік бюролар ай сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады.

4.

Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-жолдарда кредиттік есепті алушылардың әрбір белгіленген тобы бойынша есеп түрлері
бөлігінде берілген кредиттік есептердің жалпы саны көрсетіледі.

6.

«Есеп 1», «Есеп n» бағандарында берілген кредиттік есептер түрлерінің атауы көрсетіледі.

7.

10-жолда кредиттік есептегі ақпаратпен келіспеу туралы кредиттік тарих субъектісінің өтінішіне сәйкес
түзетілген берілген кредиттік есептердің саны көрсетіледі.

8.

3-жолда «Микроқаржы ұйымы туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастырылған
Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілген микроқаржы ұйымдары бойынша мәліметтер
көрсетіледі. Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілмеген микроқаржы ұйымдары «Ақпарат ұсыну
туралы шарттардың негізінде өзге тұлғалар» 5-жолында көрсетіледі.
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Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді
ұсыну қағидаларына, мерзімдеріне және көлемдеріне
4-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік есепті алу туралы
жасасқан шарттар жөніндегі ақпарат
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

(кредиттік бюроның атауы)
Индекс: Pril_4
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: кредиттік бюро
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.
№

Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне
қатысушының атауы

Шарттың
нөмірі

Шарт жасасқан
күні

1

2

3

4

Ақпарат берушілер:
1.

Екінші деңгейдегі банктер:

1.1
1.n
2

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдар:

2.1
2.n
3

Микроқаржы ұйымдары:

3.1
3.n
4

Тауарларды және көрсетiлетiн қызметтердi кредитке өткiзетiн не
төлемдердiң мерзімін ұзартатын жеке кәсіпкерлер немесе заңды
тұлғалар:

4.1
4.n
5
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№

Кредиттік тарихты қалыптастыру және оны пайдалану жүйесіне
қатысушының атауы

Шарттың
нөмірі

Шарт жасасқан
күні

1

2

3

4

5.1
5.n
6

Табиғи монополия субъектілері

6.1
6.n
7

Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар:

7.1
7.n
Ақпарат беру туралы жасасқан шарттардың жалпы саны:
Кредиттік есептерді алушылар:
1.

Екінші деңгейдегі банктер:

1.1
1.n
2

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдар:

2.1
2.n
3

Микроқаржы ұйымдары:

3.1
3.n
4

Тауарларды және көрсетiлетiн қызметтердi кредитке өткiзетiн не
төлемдердiң мерзімін ұзартатын жеке кәсіпкерлер немесе заңды
тұлғалар:

4.1
4.n
5

Ақпарат беру туралы шарттар негізінде өзге де тұлғалар:

5.1
5.n
6

Пайдасына банк кепілдігі немесе кепілдеме берілген тұлғалар:

6.1
6.n
7

Облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарт
жасасқан облигациялар эмитентінің кредиттік есебіне қатысты
облигацияларды ұстаушылардың өкілдері:

7.1
7.n
Кредиттік есепті алу туралы жасасқан шарттардың жалпы саны.
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Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
								 			
		
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))			
(қолы)
Орындаушы 							 			 	
		
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))		
(қолы) 		
(телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күні 20

жылғы «

»

Мөр орны (бар болса)
Ескерту:
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.
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Ақпарат беру туралы және (немесе)
кредиттік есепті алу туралы жасасқан
шарттар жөніндегі ақпарат нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік есепті алу
туралы жасасқан шарттар жөніндегі ақпарат
1. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған «Ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік
есепті алу туралы жасасқан шарттар жөніндегі ақпарат» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру
туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес
әзірленді.

3.

Нысанды кредиттік бюролар тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады.

4.

Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-жолдарда ақпарат берушілердің және кредиттік есепті алушылардың әрбір белгіленген
тобы бойынша есеп түрлері бөлігінде ақпарат беру туралы және (немесе) кредиттік есепті алу туралы
жасасқан шарттардың жалпы саны көрсетіледі.

6.

3-жолда «Микроқаржы ұйымы туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының
14-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің интернет-ресурсында орналастырылған
Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілген микроқаржы ұйымдары бойынша мәліметтер
көрсетіледі. Микроқаржы ұйымдарының тізіліміне енгізілмеген микроқаржы ұйымдары «Ақпарат ұсыну
туралы шарттардың негізінде өзге тұлғалар» 5-жолында көрсетіледі.
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Кредиттік бюролардың Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкіне ақпараттар мен мәліметтерді
ұсыну қағидаларына, мерзімдеріне және көлемдеріне
5-қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Есепті тоқсан ішінде қосымша қызмет түрлерін жүзеге
асыру нәтижелері туралы ақпарат
Есепті кезең: 20

жылғы «

»

жағдай бойынша

(кредиттік бюроның атауы)
Индекс: Pril_5
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: кредиттік бюро
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы жұмыс күнінен кешіктірмей.
№

Клиенттің атауы

Негізі

Қызметтің атауы

Қызметтің құны
мың теңгемен

Қызмет көрсету күні

1

2

3

4

5

6

1.

1 қызмет түрі

1.1
1.n
2.

2 қызмет түрі

2.1
2.2
2.n
n.

n қызмет түрі

n.1
n.n
Барлығы
Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
								 			
		
(тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))			
(қолы)
Орындаушы 							 			 		
		
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса))		
(қолы) 		
(телефон нөмірі)
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Есепке қол қойылған күні 20

жылғы «

2017 жылғы 1– 30 маусым

»

Мөр орны (бар болса)
Ескерту:
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанға қосымшада
келтірілген.
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Есепті тоқсан ішінде қосымша
қызмет түрлерін жүзеге асыру
нәтижелері туралы ақпарат нысанына
қосымша

Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру
бойынша түсіндірме
Есепті тоқсан ішінде қосымша қызмет түрлерін жүзеге асыру
нәтижелері туралы ақпарат
1. Жалпы ережелер
1.

Осы түсіндірме әкімшілік деректер жинауға арналған «Есепті тоқсан ішінде қосымша қызмет түрлерін
жүзеге асыру нәтижелері туралы ақпарат» нысанын (бұдан әрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай
талаптарды айқындайды.

2.

Нысан «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру
туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сәйкес
әзірленді.

3.

Нысанды кредиттік бюролар тоқсан сайын жасайды және есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша
толтырады.

4.

Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) және орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
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5.

2-бағанның 1, 2, n-жолдарында «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік
тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 7-бабының
2-тармағында көзделген шеңберінде есепті тоқсан ішінде қызметтер көрсетілген қызметтің қосымша
түрлерінің атаулары көрсетіледі.

6.

5-бағанның 1, 2, n-жолдарында әрбір белгіленген қызмет түрі шеңберінде көрсетілген қызметтің жалпы
құны көрсетіледі.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Алматы қ.					

2017 жылғы 19 маусым 

№ 103

«Delta Bank» акционерлік қоғамына банктік және өзге
операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында
қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның қолданылуын
депозиттерді қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк
шоттарын ашу бөлігінде тоқтата тұру туралы
Банктерді қадағалау департаментінің ұсынысын қарап, «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 47-бабының 2-тармағы б) тармақшасының, 48-бабының
1-тармағы в), г) тармақшаларының және Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы
№ 1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі – Ұлттық Банк) туралы
ереженің 23-тармағы 31) тармақшасының негізінде Ұлттық Банк Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1

1.

Мыналарды үнемі (қатарынан күнтізбелік он екі ай ішінде үш және одан көп рет):
– төлем және аударым операциялары бойынша шарттық міндеттемелерді тиісінше орындамау;
– пруденциялық нормативтерді бұзу түрінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны
үшін «Delta Bank» акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Банк) банктік және өзге де операцияларды
жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға 2007 жылғы 24 қазанда берілген
№ 213 лицензияның (бұдан әрі – Лицензия) қолданылуы депозиттерді қабылдау, жеке және заңды
тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде қоса алғанда 2017 жылғы 3 тамызға дейін тоқтатыла
тұрсын.
Лицензияның депозиттерді қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде
қолданылуы 2017 жылғы 21 маусымнан бастап тоқтатыла тұрған деп саналады.

2.

Банкке:
1) Лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған мерзім аяқталғанға дейін депозиттерді қабылдау, жеке
және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде ұлттық және шетел валютасында банктік
операциялар жүргізуге тыйым салынады;
2) 2017 жылғы 2 тамыздан кешіктірмей Ұлттық Банкті анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде Банк
жүргізген іс-шаралар туралы хабардар етсін.

3.

Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.):
1) Лицензияның қолданылуының тоқтатыла тұруына байланысты Банк қызметіне бақылау белгілесін;
2) осы қаулының көшірмесін:
орындау үшін Банкке;
назарға алу үшін «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамына жіберсін;
3) қабылданған шешім туралы ақпаратты Ұлттық Банктің интернет-ресурсына орналастырсын.

4.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар
басқармасы (Терентьев А.Л.) Банктерді қадағалау департаментінен жариялауға өтінім алғаннан кейін
осы қаулыны Ұлттық Банктің ресми басылымдарында жариялауға шаралар қабылдасын.

5.

Осы қаулының орындалуын бақылау Ұлттық Банк Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6.

Осы қаулы14 қабылданған күнінен бастап күшіне енеді.

«Delta Bank» акционерлік қоғамына банктік және өзге операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берілген
лицензияның қолданылуын депозиттерді қабылдау, жеке және заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу бөлігінде тоқтата тұру туралы.
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ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-KZT
Е-KZT – это электронная платежная система, которая позволяет
оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно
хранить всю информацию о поступлениях и платежах.
Оплата комунальных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр,
скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга,
а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz

Отличительной особенностью «е-kzt» является простота в использовании,
минимальный тариф и удобный интерфейс.
Оплата при помощи электронных денег происходит моментально,
а открытие и пополнение электронного кошелька
занимает считанные минуты в режиме он-лайн без
необходимости заполнения бланков с персональной информацией.

вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме

HTTPS:/ / WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK

