Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
7-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша
Индекс: КННБ_7
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: орталық депозитарий
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың оныншы күніне дейінгі (қоса
алғанда) мерзімде.
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Нысан
_________________________________________________________________
(ұйымның толық атауы)
20__жылғы "___"________ жағдай бойынша
Бағалы
қағаздың
сәйкестендіру
шісі (ұлттық
сәйкестендіру
Ұстаушын
Эконом
нөмірі (ҰСН)
ың
Қосал
ика
немесе
р/ атауы/тегі
Резидент
қы Ұстаушын Ұстаушын секторы
халықаралық
с
, аты,
тік
шот
ың түрі
ың елі
мен
сәйкестендіру
№ әкесінің
белгісі
түрі
шағын
нөмірі (ISIN)
аты (бар
секторы
немесе бағалы
болса)
қағаздың
басқа
сәйкестендіру
шісі
көрсетіледі)
1
2
3
4
5
6
7
8

Сан Сомас
ы ы (мың
(дан теңгеме
а)
н)
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…
n

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға
_____________________________________________________ _________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
(қолы)
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға
_____________________________________________________ __________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
(қолы)
Жауапты бөлімшенің бастығы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлға
_____________________________________________________ __________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
(қолы)
Орындаушы: ____________________________________ ____________
тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
(қолы)
телефон нөмірі _________
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Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________
Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
осы нысанға қосымшада келтірілген.
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Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің
қысқа мерзімді ноттарын
ұстаушылар туралы
есеп нысанына
қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы есеп
1-Бөлім. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған
"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын ұстаушылар туралы
есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан
Республикасы Заңының 3-бабының 2-тармағының 15) тармақшасына және "Қаржы нарығы
мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағының 6) тармақшасына
сәйкес әзірленді.
3. Нысанды орталық депозитарий ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай
бойынша жасайды. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады. 500 (бес жүз)
теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе
есепке қол қоюға уәкілетті тұлға және орындаушы қол қояды.
2-Бөлім. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын
ұстаушылар туралы мәліметтер көрсетіледі.
6. 2-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын
ұстаушылар болып табылатын заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар
болса - әкесінің аты көрсетіледі.
7. 6-бағанда экономика секторы мен шағын секторына тиесілілігі көрсетіледі.
Экономика секторлары бойынша институционалдық бірліктерді жіктеу мақсаттары үшін
экономика секторлары мен шағын секторларының мынадай құрылымы және ұғымдары
қолданылады:
1) Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық бюджет қаражатынан
қаржыландырылатын министрліктерді, ведомстволарды, ғылыми-зерттеу институттарын,
институционалдық бірліктер - Қазақстан Республикасы Үкіметінің агенттерін, мемлекеттік
басқару органдары бақылайтын және республикалық бюджет қаражатынан
қаржыландырылатын қорларды, сондай-ақ мемлекеттің бақылауындағы, мемлекеттік
органдарға тән функцияларды орындайтын және нарықтық өндіріспен айналыспайтын
басқа ұйымдарды қамтиды;
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2) өңірлік және жергілікті басқару органдары облыс, қала және аудан деңгейінде
басқару функцияларын жүзеге асыратын институционалдық бірліктерді және жергілікті
бюджет қаражатынан қаржыландырылатын ұйымдарды қамтиды;
3) орталық (ұлттық) банк - қаржы жүйесінің негізгі аспектілерін бақылауды жүзеге
асыратын және ұлттық валюта эмиссиясы, халықаралық резервтерді басқару сияқты
қызметті жүргізетін институционалдық бірлік;
4) басқа депозиттік ұйымдар - қызметінің негізгі түрі қаржылық делдалдық болып
табылатын және міндеттемелері депозит және олардың аналогтары (кең ақша ұлттық
анықтамасына кіргізілетін депозиттерді алмастырушылар) нысанында болатын
институционалдық бірліктер;
5) басқа қаржы ұйымдары - делдалдық не қосалқы қаржы қызметін жүзеге асыратын
немесе қызметі қаржылық делдалдықпен тығыз байланысты, бірақ өздері делдалдардың
функцияларын орындамайтын осы сектордың барлық қалған институционалдық бірліктері;
6) мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар - көбінесе нарықтық өндіріспен
айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақылайтын институционалдық
бірліктер;
7) мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - көбінесе нарықтық өндіріспен
айналысатын және мемлекеттік басқару органдары бақыламайтын институционалдық
бірліктер;
8) үй шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар тауарлар немесе қызметтер өндіретін, бірақ осындай ұйымдарды бақылайтын
институционалдық бірліктерге кіріс немесе өзге қаржылай игіліктер келтірмейтін, тұлғалар
қауымдастықтары осы қауымдастықтардың мүшелерін тауарлармен немесе қызметтермен
қамтамасыз ету үшін құратын (әдетте мұндай қызметтер ақысыз немесе тұрақты мүшелік
жарналар есебінен көрсетіледі) немесе қызметінің негізгі түрі қайырымдылық көмек
көрсету болып табылатын институционалдық бірліктер;
9) үй шаруашылықтары - жеке тұлғалардан, сондай-ақ бірге тұратын, өз табыстары
мен мүлкін бiрiктiретiн (толық немесе iшiнара) және тауарлар мен қызметтердiң белгiлi бір
түрлерін (тұрғын үйді, тамақ өнiмдерiн және басқаларды) бiрлесiп тұтынатын жеке
тұлғалардың шағын топтарынан (отбасылардан) құралған институционалдық бiрлiктер.
8. 7-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарын
ұстаушы резиденттігінің белгісі көрсетіледі. Резиденттік белгісі "Валюталық реттеу және
валюталық бақылау туралы" 2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес айқындалады.
9. 8-бағанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нотының (бағалы қағаздың
сәйкестендірушісі (ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру
нөмірі (ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа сәйкестендірушісі көрсетіледі)
сәйкестендірушісі көрсетіледі.
10. 9-бағанда ұстаушыдағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді
ноттарының саны көрсетіледі.
11. 10-бағанда Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқамерзімді ноттарының
көлемі көрсетіледі.
12. Мәлімет болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықпен көрсетіледі.

