Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
17-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша
Индекс: 1-REG_PEREVOD
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатын: орталық депозитарий
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың отызына дейінгі мерзімде.
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і
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Қарсы серіктестің
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атауы
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…

Экономика секторы

ел коды Иеленуші
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Орналастыру
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кестенің жалғасы:
Бұйрықтың
нөмірі

Бұйрықтың күні

26

27

Қарсы
бұйрықтың
нөмірі
28

Қарсы
бұйрықтың күні

Ескерту
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…
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 _________
Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы "___" __________
Ескерту: Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
осы нысанға қосымшада келтірілген.
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Қаржы құралдарын аудару
операциялары туралы
есеп нысанына
қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қаржы құралдарын аудару операциялары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған
"Қаржы құралдарын аудару операциялары 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-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына 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. Нысанды орталық депозитарий тоқсан сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай
бойынша жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімше бастығы немесе олар
есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан/қосалқы
шоттарынан (жеке шоттарына/қосалқы шоттарына) есептен шығару (есепке жазу)
операциялары (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша
талап ету құқықтары (бұдан әрі - талап ету құқығы) бойынша деректер көрсетіледі.
6. 1-бағанда міндеттемелері бойынша бағалы қағаздармен немесе талап ету
құқықтарымен мәмілелер жасалған эмитенттің атауы көрсетіледі.
7. 3-бағанда қаржы құралының түрі көрсетіледі.
8. 4-бағанда берілген бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі (ұлттық
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN) немесе басқа
бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).
Талап ету құқықтары бойынша айналыс мерзімі өткен және эмитенттің оны өтеу
бойынша міндеттемелері орындалмаған бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі
(ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
немесе басқа бағалы қағазды сәйкестендіргіш көрсетіледі).
9. 6-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздар шығарылымы
валютасының коды "Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар" ҚР ҰК 07 ISO
4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі.
10. 7-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздардың номиналды құны
көрсетіледі. Облигациялар бойынша оны шығару кезінде айқындалған, купондық
облигация бойынша пайыздармен көрсетілетін сыйақы есептелетін құны, сондай-ақ
облигацияны ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. Исламдық
бағалы қағаздар бойынша исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде
белгіленген талаптармен оларды бастапқы орналастыру шеңберінде инвестор исламдық
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бағалы қағаздарды кезінде төлейтін исламдық бағалы қағаздардың құны көрсетіледі. Құны
шығару валютасымен көрсетіледі.
11. 8-бағанда облигациялар мен исламдық бағалы қағаздарды өтеу күні
"кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.
12. 9-бағанда мәміле түрі (репо ашу және жабу операцияларын қоспағанда, сатып
алу, сату және өзге мәмілелер) көрсетіледі.
13. 10-бағанда операция жүргізілген бағалы қағаздардың немесе талап ету
құқықтарының саны көрсетіледі.
14. 11 және 12-бағандарда валюта түрі мен тиісті операция валютасында операция
жүргізілген бір бағалы қағаздың (талап ету құқығының) құны көрсетіледі.
15. 13-бағанда мәміле көлемі теңгемен көрсетіледі. Мәміле шетел валютасында
жасалған жағдайда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген ресми бағамы
бойынша теңгемен мәміле жасау күніндегі бағасы көрсетіледі.
16. 14 және 15-бағандарда меншік иесі және жеке шотынан/қосалқы шотынан
бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушының
ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері
үшін) көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке
тұлғалар бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.
17. 16 және 17-бағандарда қарсы серіктесі және жеке шотына/қосалқы шотына
бағалы қағаздар (талап ету құқығы) есепке жазылған тіркелген тұлғаның ЖСН/БСН не
басқа сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін)
көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар
бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі.
18. 18 және 19-бағандарда жеке шотынан/қосалқы шотынан бағалы қағаздар (талап
ету құқығы) есептен шығарылған қаржы құралын ұстаушының Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында
орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды
көрсетіледі.
19. 20 және 21-бағандарда жеке шотына/қосалқы шотына бағалы қағаздар (талап ету
құқықтары) есепке жазылған тіркелген тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика
министрлігі
Статистика
комитетінің
ресми
интернет-ресурсында
орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды
көрсетіледі.
20. 22 және 23-бағандарда "Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші
(ЭҚЖЖ)" 03-2007 Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеуішіне сәйкес экономика
секторының атауы көрсетіледі. 15-бағанда жеке шотынан/қосалқы шотынан бағалы
қағаздар (талап ету құқықтары) есептен шығарылған ұстаушы бойынша ақпарат
көрсетіледі. 23-баған жеке шотына/қосалқы шотына бағалы қағаздары (талап ету
құқықтары) есепке жазылған тіркелген тұлға бойынша толтырылады.
21. 24-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:
"1" - бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру;
"2" - бағалы қағаздардың немесе талап ету құқықтарының қайталама айналысы.
22. Мәліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

