Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы
№ 263 қаулысына
20-қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы "___"________ жағдай бойынша
Индекс: 1-REG_RD
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын: орталық депозитарий
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың он екісіне дейінгі мерзімде.

2

Нысан
1-кесте. Эмитенттер және акциялар шығарылымы туралы мәліметер

№

Эмитенттің
атауы

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру
нөмірі (бұдан әрі - БСН)

1

2

3

Жарияланған акциялар
саны
жай
артықшылықты
акциялар
акциялар
4
5

кестенің жалғасы:
Орналастырылған акциялар
саны
артықшылықты
жай акциялар
акциялар
6
7

Дауыс беретін
акциялар саны

Эмитент сатып алған акциялар саны
жай акциялар

8

9

артықшылықты
акциялар
10

2-кесте. Акционерлер тізілімі
Акциялар ұстаушыЖеке сәйкестендіру нөмірі
жеке тұлғаның тегі, Жеке / (бұдан әрі - ЖСН) / БСН не
Эмитенттің Эмитент№
аты, әкесінің аты (бар заңды
басқа сәйкестендіру нөмірі
атауы
тің БСН
болса) немесе заңды тұлға (Қазақстан Республикасының
тұлғаның атауы
бейрезиденттері үшін)
1

2

3

4

5

6

кестенің жалғасы:
Резиденттік елі
Бағалы қағазды сәйкестендіргіш (ұлттық
Акциялар
сәйкестендіру нөмірі (ҰСН) немесе
Акциялар
оффшорлық
ұстаушы
халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN)
ел
түрі
атауы
аймақ
түрі
немесе бағалы қағаздың басқа
коды
(иә/жоқ)
сәйкестендіргіші көрсетіледі)
7
8
9
10
11
12
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кестенің жалғасы:
Акциялар ұстаушының жеке шотындағы
эмитент акцияларының саны

Акциялар ұстаушыға тиесілі
акциялар санының эмитент
акцияларының санына
арақатынасы (пайызбен)

оның ішінде:

сенімгерлік
ауыртпалық
акциялар
басқаруға
салынған
орналастырылғ Қосымша
ұстаушының берілген
мәліметте
акциялар
ан
барлығ
жеке
акциялар
р
ұстаушының
дауыс (артықшылықт
ы
шотындағы ұстаушының барлығ
жеке
береті ы және қоғам
эмитенттің
жеке
ы
шотындағы
н
сатып алған
оқшауланған шотындағы
эмитент
акцияларды
акцияларын
эмитент
акцияларын
шегергенде)
ың саны акцияларын
ың саны
ың саны
13
14
15
16
17
18
19
20

3-кесте. Ауыртпалық салынған, оқшауланған немесе сенімгерлік басқаруға берілген
акциялар бойынша мәліметтер
Акциялар
ұстаушыжеке
тұлғаның
тегі, аты,
Эмитенттің Эмитенттің
№
әкесінің аты
атауы
БСН
(бар болса)
немесе
заңды
тұлғаның
атауы
1
2
3
4

ЖСН) / БСН не
басқа
сәйкестендіру
нөмірі (Қазақстан
Республикасының
бейрезиденттері
үшін)
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Бағалы қағазды
сәйкестендіргіш
(ұлттық
сәйкестендіру нөмірі
(ҰСН) немесе
Акциялар
халықаралық
саны
сәйкестендіру нөмірі
(ISIN) немесе бағалы
қағаздың басқа
сәйкестендіргіші
көрсетіледі)
6
7

4

кестенің жалғасы:
Пайдасына
ауыртпалық
ЖСН) / БСН не
ЖСН) / БСН не
Сенімгерлік
салынуы
басқа
басқа
басқарушының
жүзеге
сәйкестендіру
сәйкестендіру
тегі, аты,
Мәртебесі асырылған
нөмірі (Қазақстан
нөмірі (Қазақстан Негізі
әкесінің аты
тұлғаның тегі, Республикасының
Республикасының
(бар болса)
аты, әкесінің
бейрезиденттері
бейрезиденттері
немесе атауы
аты (бар болса)
үшін)
үшін)
немесе атауы
8
9
10
11
12
13

4-кесте. Эмитенттің акцияларымен жасалған мәмілелер туралы есеп
Бір акцияның Мәміл Акциян
№
құны
Эмитентті Эмитентті Акцияла ISI Мәміл Акцияла
е
ы
п/
ң атауы
ң БСН
р түрі
N е түрі р саны валют сомас көлемі иеленуш
п
(теңге
і
а түрі
ы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

кестенің жалғасы:
Акцияны
Акция
Акцияны
Қарсы әріптестің
иеленушінің
қарсы
иеленушінің
ЖСН) / БСН не
ЖСН) / БСН не
әріптесінің
резиденттік
басқа
басқа
резиденттік Мәмілені
елі
Қарсы сәйкестендіру
сәйкестендіру
елі
тіркеу Ескерту
әріптес нөмірі (Қазақстан
нөмірі (Қазақстан
күні
Республикасының
Республикасының
ел
бейрезиденттері атауы ел
атауы
бейрезиденттері
коды
коды
үшін)
үшін)
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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)
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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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Акцияларды ұстаушылар
тізілімі туралы
есеп нысанына
қосымша
Әкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Акцияларды ұстаушылар тізілімі туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) әкімшілік деректер жинауға арналған
"Акцияларды ұстаушылар тізілімі 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 ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай
бойынша жасайды.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер, жауапты бөлімшенің бастығы немесе олар
есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұлғалар және орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысан мынадай қаржы ұйымдарының:
1) екінші деңгейдегі банктердің;
2) ерекше қызмет түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын
ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, ерекше қызмет түрі банкноттарды,
монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды тұлғаларды және
төлем карточкаларымен операциялар бойынша есептеулерді қоса алғанда, банктік қызмет
бойынша есеп айрысуға қатысушылар арасында ақпараттық, телекоммуникациялық және
технологиялық өзара іс-қимыл етуді қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсететін
ұйымдарды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардың;
3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының;
4) инвестициялық портфельді басқарушылардың акцияларын ұстаушылардың
құрылымын ашып көрсетеді.
6. Нысан 5-тармақта көрсетілген қаржы ұйымдарының әрбір типі бойынша жекежеке толтырылады.
7. 1-кестеде эмитенттердің атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірлері, сондай-ақ
эмитенттің жарияланған, орналастырылған, дауыс беретін және сатып алған акцияларының
саны көрсетіледі.
8. 2-кесте бойынша:
1) 4-бағанда акциялары номиналды ұстауда тұрған меншік иелері туралы ақпаратты
және орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде бар олар жөніндегі мәліметтерді
жариялауды ескере отырып, акциялардың меншік иесі және (немесе) номиналды
ұстаушысы көрсетіледі;
2) 5-бағанда азаматтық құқық субъектісі көрсетіледі: жеке немесе заңды тұлға;
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3) 6-бағанда акцияны ұстаушының ЖСН/БСН не басқа сәйкестендіру нөмірі
(Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Акцияны ұстаушы Қазақстан Республикасы резидентінің ЖСН/БСН толтыру міндетті;
4) 7-бағанда акцияларды ұстаушының түрі: меншік иесі немесе номиналды ұстаушы
болып көрсетіледі;
5) 8 және 9-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің
жіктеуішісіне сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;
6) 10-бағанда мәліметтер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 5371 болып тіркелген "Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар
рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында
лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен
акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың
тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысына
сәйкес айқындалады;
7) 11-бағанда акция түрі: жай немесе артықшылықты болып көрсетіледі;
8) 20-бағанда акцияларды ұстаушының құжатындағы деректемелер туралы
мәліметтер, акцияларды ұстаушының тіркелу орны және тұрғылықты (не орналасқан) жері
көрсетіледі.
9. 3-кестеде эмитенттердің есепті күні Акционерлердің тізіліміне сәйкес ауыртпалық
салынған, оқшауланған немесе сенімгерлік басқаруға берілген барлық акциялары бойынша
мәліметтер көрсетіледі.
10. 3-кесте бойынша:
1) 8-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:
"1" - Эмитенттің ауыртпалық салынған акциялары туралы мәліметтер;
"2" - Эмитенттің оқшауланған акциялары туралы мәліметтер;
"3" - Эмитенттің сенімгерлік басқаруға берілген акциялары туралы мәліметтер;
"4" - Репо операцияларының объектісі болып табылатын акциялар туралы
мәліметтер.
2) 9 және 10-бағандарда пайдасына ауыртпалық салынуы жүзеге асырылған
тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не басқа
сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін);
3) 11 және 12-бағандарда пайдасына сенімгерлік басқаруға беруі жүзеге асырылған
тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не басқа
сәйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін);
4) 13-бағанда растайтын құжаттардың атауы мен деректемелерін көрсетумен,
ауыртпалық салыну, оқшаулану және сенімгерлік басқаруға берілу негіздері көрсетіледі.
3-кестеде репо операцияларының объектісі болып табылатын акциялар бойынша
ақпаратты көрсету қажет.
11. 4-кесте бойынша:
1) 2-бағанда міндеттемелері бойынша мәмілелер жасалған акциялары бар эмитенттің
атауы;
2) 6-бағанда мәміле түрі (репо ашу және жабу операцияларын қоспағанда, сатып алу,
сату және басқа мәмілелер) көрсетіледі;
3) 7-бағанда олар бойынша мәміле жасалған акциялар саны көрсетіледі;
4) 8 және 9-бағандарда мәміленің тиісті валютасында мәміле жүргізілген валюта түрі
және бір акцияның құны көрсетіледі;
5) 10-бағанда мәміленің көлемі (теңгемен) көрсетіледі;
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6) 11-бағанда жеке шотынан акциялары есептен шығарылған акция иеленушісі
көрсетіледі. Заңды тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар
бойынша тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;
7) 13 және 14-бағандарда жеке шотынан акциялары есептен шығарылған акцияны
ұстаушының Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика
комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішісіне
сәйкес резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;
8) 15-бағанда жеке шотына есепке жазылған қарсы әріптес көрсетіледі. Заңды
тұлғалар бойынша заңды тұлғаның атауы көрсетіледі. Жеке тұлғалар бойынша тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса) көрсетіледі;
9) 17 және 18-бағандарда жеке шотына акциялары есепке жазылған тіркелген
тұлғаның Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің
ресми интернет-ресурсында орналастырылған әлем елдерінің жіктеуішісіне сәйкес
резиденттік елінің атауы және коды көрсетіледі;
10) 19-бағанда мәмілені тіркеу күні "кк.аа.жжжж" форматында көрсетіледі.
4-кестеде репо ашу және жабу операциялары бойынша деректерді қоспағанда,
тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) акцияларды есептен шығару
"есепке жазу) мәмілелері бойынша деректер көрсетіледі.
12. Мәліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

