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1 - тарау. Басты бет 

Авторландырудан кейін бірден жүйеге кірген кезде жұмыс аймағында басты бет 

кӛрсетіледі. 

Басты бетте келесі ақпарат/қойындылар кӛрсетіледі: 

 Еркін виджет - Виджеттер графикалық ақпараттық блоктар болып табылады 

және пайдаланушының басты бетінде пайдалы ақпаратты көрсетуге арналған. 

Виджеттерге келесі көрсетілген блоктар кіреді: 

 Картотека/ бұғаттаулар/ тыйым салулар 

 Шоттар 

 Тӛлемдер 

 Жаңалықтар  

 Хаттар 

 Баннерлер 

 

 

 

2 - тарау. Шоттар мен карталар 

2.1.  Шоттар 

Шоттар мен карталар → Шоттар → Шоттар бойынша ақпарат бӛлімінде Клиенттің шоттарының 

тізбесі кӛрсетілген. 

Экранда әр шот бойынша келесі ақпарат кӛрсетіледі: 

 Шот иесі 

 БСН / ЖСН 

 Шот № 

 Ағымдағы қалдық 
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 Валюта 

 Банктің атауы 

 Теңгедегі баламасы 

 Жоспарлы қалдық 

 Ашылу күні 

 Аяқталу күні 

 Мәртебесі  
 Шот типі

 
 

Сондай-ақ, қол жетімді функциялары: 

"Жаңарту", бұл тӛлем жүргізілгеннен кейін шоттағы ағымдағы қалдықты кӛруге мүмкіндік 

береді; 

"Іздеу", кӛптеген шоттар болған жағдайда, осы функцияны қолдана отырып, жылдам іздеуге 

болады. Содан кейін сіз "Іздеу" ӛрісін "Тазалай" аласыз немесе берілген ӛрісті "Жасыра" немесе 

"Жаза" аласыз: 

 

 

 

2.2.  Карталар 

2.1.1. Корпоративтік карталар бойынша ақпаратты қарау 

Ұйымыңыздың корпоративтік карталары бойынша ақпаратты қарау үшін: 

1. Шоттар мен карталар элементін→ Карталар → Бас мәзір карталары таңдаңыз. 

2. Жұмыс аймағында Карта инфографикасы кӛрсетілетін болады. 
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3. Ақпаратты кӛрсетудің ыңғайлы нысанын таңдаңыз: 

Инфографикада қала отырып, жеке пиктограммаларда карталардың негізгі деректерін (нӛмірі, валютасы, 

қол жетімді лимит және т.б.) қарап шығыңыз. 

А. Жеке карта бойынша толық ақпаратты қарау үшін: 

A. Қажетті картаның пиктограммасындағы карта нӛмірін екі рет шертіңіз. 

B. Карта бойынша толық толық ақпараты бар Корпоративтік карта терезесі кӛрсетілетін болады. 

 

Тек таңдалған картаның кредиттік лимиті туралы ақпаратты кӛру үшін: 
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A. Қажетті картаның пиктограммасындағы Кредиттік лимит гиперсілтемесін екі рет шертіңіз. 

B. Осы карта бойынша Лимиттер туралы ақпараты бар тӛлем картасы үшін лимиттер терезесі 

шығарылатын болады. 

 

 

Кестелік пішінге кӛшу үшін: 

a. Кесте батырмасын басыңыз. 

b. Карта тізімінің нысаны кӛрсетілетін болады.

 

Пішін кестесіндегі карталардың негізгі деректерін қарап шығыңыз. 

d. Жеке карта бойынша толық ақпаратты қарау үшін: 

A. Тізімнен қажетті картаны таңдап, Қарау батырмасын басыңыз немесе тиісті картаны екі рет 

шертіңіз. 

B. Карта бойынша толық нақты ақпараты бар Корпоративтік карта терезесі кӛрсетіледі 

Кӛрсетілген әрекеттерді орындау нәтижесінде ұйымыңызға қосылған корпоративтік карталар 

бойынша ақпарат қаралатын болады. 

 

3 - тарау. Кіріс тӛлемдер 

3.1. Кіріс тӛлемді қарау 

Кіріс тӛлемді қарау үшін: 

1. Кіріс тӛлемдерінің тізімі нысанынан қажетті құжатты таңдап, Қарау батырмасын басыңыз. 

2. Кіріс тӛлемдер терезесі ашылады. 
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Керекті шотты (-тарды) кӛру үшін «Қарау» батырмасын таңдаймыз. 

 

 

3.2. Кіріс төлемді МТ форматындағы файлға экспорттау 
МТ форматындағы файлға төлем жасау үшін: 

1. Кіріс төлемдерінің тізімі түрінде қажетті құжатты / құжаттарды таңдап, гиперсілтемені басыңыз 

«Экспорт» → «Құжатты МТ-ға экспорттау». 

2. «Кіріс тӛлемдерін экспорттау» терезесі ашылады. 

 

3. Қажет болған жағдайда, әдепкі экспорттау параметрлерін ӛзгертіңіз: 
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a. Кіріс тӛлемдерінің Экспорты ӛрісінде бір ортақ файлға немесе жеке файлға экспорттау опциясын 

таңдаңыз. 

b. «Файл атауы» ӛрісінде файл атауының маскасын ӛзгертіңіз. 

c. Файлды Кодтау ӛрісінде экспорттау файлында / файлдарында мәтінді кодтауды таңдаңыз. 

4. «Экспорттау» батырмасын басыңыз. 

5. Жүйе экспортталатын деректерді қамтитын файл / файлдармен zip - мұрағатын жасайды және 

мұрағатты сақтау / ашу үшін Сіздің браузедің типтік сұранысын шығарады. 

6. Zip - мұрағатын сақтаңыз. 

7. Кіріс төлемдер тізімінің нысанына қайтару үшін «Бас тарту» батырмасын басыңыз. Кӛрсетілген 

әрекеттерді орындау нәтижесінде олар MT файлына /файлына экспортталады. 

Ескертпе 

Әр түрлі файлдарға экспортталған кезде кӛрсетілген файл атауына реттік нӛмір автоматты түрде 

қосылады. 

4 - тарау. Картотека бойынша тізімдеме 

4.1. Картотека бойынша тізімдеменің анықтамалығымен жұмыс 
Картотека бойынша тізімдеменің анықтамалығымен жұмыс істеу үшін: 

1. Бас мәзірдің «Картотека бойынша тізімдеме» тармағын таңдаңыз. 

2. Жұмыс саласында картотека бойынша тізімдеме анықтамалығының нысаны шығарылатын болады. 

 

3. Анықтамалық жазбалар тізімін қарап шығыңыз. Қажет болған жағдайда, "Экспорттау" → "Тізімді 

XLS-ке экспорттау" элементін қолдана отырып, анықтамалық жазбалардың тізімін XLS форматына 

экспорттаңыз. 

Кӛрсетілген әрекеттерді орындау нәтижесінде картотека бойынша тізімдеме анықтамалығының 

жазбасы XLS форматында қаралатын және / немесе экспортталатын болады. 

 

5 - тарау. Салымдар 

Қазіргі уақытта "Салымдар" опционының функционалы толық іске асырылмаған: 
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5.1. Жинақ шоттары 

Бас мәзір элементі  Салымдар  → Жинақ шоттары таңдаңыз. 

 

Жинақ шоттарының тізімі ашылады: 

Ашылған нысанда: "Жинақ шотының нөмірін" немесе "Валюта кодын" кӛрсетіңіз, содан кейін 

"Кӛрсету" батырмасын басыңыз: 

 
Тізімнен керекті құжатты таңдаңыз, ақпаратпен танысыңыз. 

Таңдалған шот / шоттар бойынша "Басып шығару" батырмасының кӛмегімен кез келген 

таңдалған PDF, XLS, RTF форматында банктік салымның қабылданғаны туралы растауды басып 

шығарыңыз, тізімді XLS-ке экспорттаңыз. 

Ұсыну шарттары жабық шоттар бойынша қажет болған жағдайда қажетті жинақ шотын бӛліп 

және «Жабық депозиттік шарт бойынша анықтаманы басып шығару» батырмасын басып, 

жабық шарттар бойынша анықтамаларды басып шығарыңыз. 

Кӛрсетілген әрекеттерді орындау нәтижесінде жинақ шоттарының тізілімін қарау және қажетті 

анықтамаларды басып шығару жүзеге асырылады. 

 

5.2. Депозиттік шот бойынша есептелген сыйақы жӛніндегі тізімдеме 

Депозиттік шот бойынша есептелген сыйақы жӛніндегі тізімдеме қарау үшін: 

               Салымдар нысанында "Депозиттік шот бойынша есептелген сыйақы 

жӛніндегі тізімдемені" басыңыз. Ашылған нысанда кезеңді кӛрсетіңіз: Кезең үшін; 

Ағымдағы күн үшін; Ағымдағы апта үшін; Ағымдағы ай үшін немесе checkbox-ты 

"Кезеңге жарамдылар" деп белгілеу қажет, содан кейін "Тізімдемені кӛрсету" 

батырмасын басыңыз: 
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              Депозиттік шот бойынша есептелген сыйақы бойынша тізімдеме болған 

жағдайда, келесідей форматтарда "Басып шығару" опциясы арқылы басып шығаруға 

болатын тізімдеме кӛрсетіледі: PDF; RTF; XLS. 

Ддепозиттік шоттар бойынша есептелген сыйақы бойынша тізімдеме болмаған жағдайда, 

хабарлама кӛрсетіледі: ________ барлық депозиттік шоттар бойынша есептелген 

сыйақы бойынша тізімдеме жоқ.  

 

5.3. Салымдар түрлері 

"Салымдар" нысанында "Салымдар түрлері" батырмасын басыңыз. Ашылған нысанда 

Сізді қызықтыратын салымды бӛлектеңіз: 

 

              Осы нысанда, егер салым шарттары бойынша немесе шот бойынша қалдықта ӛзгерістер 

болса, "Жаңарту" опциясы арқылы салым бойынша ақпаратты жаңартуға, сондай-ақ "Экспорт" 

батырмасын басу арқылы салым бойынша деректердің XLS форматындағы тізімді экспорттау 

опциясы іске асыруға болады:  

 
              сондай-ақ, салым шарттарын оған 2 рет басу арқылы кӛруге болады, "Салым түрі" 

терезесі пайда болады: 

 

 

6 - тарау. Үзінді-кӛшірмелер 
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Ӛзекті үзінді - кӛшірмені жүктеу үшін "Үзінді - кӛшірме" қосымша бетіне ӛтіп, "Үзінді - 

кӛшірме" батырмасын немесе шоттар кӛрсетілген виджеттен "Алдыңғы күн үшін"/ "Бүгінгі күн 

үшін" / "Кезең үшін" батырмасын басу қажет, содан кейін таңдалған кезең үшін 

қалыптастырылған үзінді кӛшірмемен "Үзінді - кӛшірме" бетіне ӛту жүзеге асырылады

 

Күнбе-күн операциялар (таңдалған шот бойынша) бойынша үзінді-кӛшірмені қарау үшін, 

сондай-ақ ағымдағы күні қаражат түскен кезде Сізге "Үзінді-кӛшірме" бағанында кезеңді 

кӛрсету қажет: Алдыңғы күн үшін; Ағымдағы күн үшін; Апта үшін; Кезең үшін және 

"Кӛрсету" батырмасын басу керек. 

 

"Кӛрсету" батырмасын басқан кезде, Сіз сүзгі формасының астындағы нәтижелерді әкімші 

анықтаған санға дейін (әдепкі бойынша 10 ӛріс) хронологиялық ретпен кӛресіз. Іздеу 

нәтижелері болмаған жағдайда, үзінді - кӛшірменің орнына Клиентке "осы кезеңдегі 

операциялар табылмады" деген фраза кӛрсетіледі. 

 

Маңызды. Егер нәтижелер саны парақтан асып кетсе, оларды "Тағы жүктеу"  батырмасын 

басу арқылы жүктеуге болады. Бұл келесі 10 ӛрісті кӛрсетеді. 

 

"Басып шығару" батырмасын басқан кезде әр түрлі форматта басып шығару мүмкіндігі, 

сонымен қатар әр транзакцияға қосымшаларды басып шығару мүмкіндігі бар тізім ашылады.  

 
          "Үзінді - кӛшірме тарихы" батырмасын басқан кезде "Үзінді кӛшірме тарихы" нысанына 

кӛшу орын алады және 6 (алты) айға тең немесе одан кӛп кезең үшін барлық 

қалыптастырылған үзінді - кӛшірме кӛрсетіледі. 

 
 

Қалыптастырылған онлайн Үзінді - кӛшірмеде таңдалған кезең ішінде барлық жүргізілген тӛлем 

тапсырмалары кӛрсетілетін шоттар бойынша үзінді кӛшірменің (ағымдағы, жинақ, карточкалық) 

келесідей ӛрістері бар бір шот бойынша бір ғана телім болады. 

Бұл ретте, үзінді-кӛшірменің бірінші ӛріс пен соңғы ӛрісі бекітілген және келесі ақпаратты 

қамтиды: 

1) Кезең басындағы қалдық: Ағымдағы іске асыруда кӛрсетіледі 
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2) Кезең ішіндегі айналымдар жиынтығы; Дебет/Кредит бойынша сомаларды жиынтық 

жинақтаумен ағымдағы редакцияда кӛрсетіледі 

3) Кезең соңындағы қалдық: Ағымдағы редакцияда кӛрсетіледі 

Кӛрсету мысалы: 

 

Күні 

 

№ 
БСК 

Контрагент 

банк 
Контрагент 

Контрагент 

БСК 

Контрагент 

шоты 
Дебет 

Дебет 

(ұлттық 

валютадағы 
баламасы) 

Кредит 

Кредит (ұлттық 

валютадағы 
баламасы) 

Тӛлем 

мақсаты 

 ПП 

қарау 

Кезең басындағы қалдық: 100 000.00 

12.11.20 1 - - - - - 10.00 - 20.00 - 
- Қарау 

13.11.20 7 - - - - - 15.00 - 7.00 - - Қарау 

Кезең ішіндегі Айналымдар жиынтығы: 15.00  7.00    

Кезең соңындағы қалдық: 102 100.15 

 

"Кезең үшін" қалыптастырылған үзінді - кӛшірмені жекелеген күндерге бӛлу қажет болған 

жағдайда, "Қосымша" нысанында "Күндер бойынша бӛле отырып" деген ӛрісте құсбелгіні 

кӛрсету қажет 

6.1. Кезең үшін үзінді - кӛшірмені экспорттау  

 

 Экспортталатын үзінділерді кезең ішінде орындау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз: 

1. Кезең үшін үзінді - кӛшірме батырмасын басыңыз. 

2. Кезең ішінде үзінді-кӛшірмелерді экспорттау терезесі ашылады. 

 
3. Ашылған терезеде келесі ӛрістерді толтырыңыз: 

a. Экспорт форматын таңдау тізімінен үзінділерді экспорттаудың қажетті форматын таңдаңыз. 

b. Бастап кезеңі  ӛрісінде кезеңнің басын кӛрсетіңіз, аралығында ӛрісінде үзінді - кӛшірмелер 

экспорты жүзеге асырылатын кезеңнің соңын кӛрсетіңіз. 

с. Мәндерді таңдау терезесі кӛмегімен, Шоттар ӛрісінде үзінді-кӛшірмелер экспорты жүзеге 

асырылатын шоттарды кӛрсетіңіз. 

d. Аралық үзінділерді экспорттау қажет болған жағдайда, Аралық үзінділерді қосу таңдау 

ӛрісіне белгі қойыңыз. 

e. Кӛшірме-үзінділерді экспорттауды таңдау тізімінен экспорттау нұсқасын таңдаңыз 

 Бір файлда-кӛрсетілген кезеңдегі барлық үзінділер бірыңғай файл түріңде 

экспортталады. 

 Әр түрлі файлдарға-әр үзінді жеке файлмен экспортталады. 

f. Файл атауы ӛрісінде экспорттау файлының атын кӛрсетіңіз. 
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G. Таңдау тізімінен файлды Кодтау сақталған экспорттау файлын кодтауды таңдаңыз. 

4. Экспорттау процедурасын аяқтаңыз: 

• Кӛрсетілген форматтағы кӛрсетілген шоттар бойынша үзінділерді экспорттау процедурасын 

аяқтау үшін Экспорттау батырмасын басыңыз. 

 • Кӛшірмелерді экспорттау процедурасын тоқтату үшін Бас тарту батырмасын басыңыз. 

 

 

7 - тарау. Төлем құжаттары 

7.1. Төлем тапсырмасын жасау 

 
Тӛлем тапсырмасын жасау үшін: 

1. Тӛлем құжаттары тізімі нысанында құралдар тақтасындағы "Жасау" батырмасын басыңыз және 

ашылмалы тізімнен "Тӛлем тапсырмасы" элементін таңдаңыз. 

 

 

2. «Тӛлем тапсырмасы/бюджетке тӛлем» терезесі ашылады. 
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Терезе ӛрістерінің бірқатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады немесе 

ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе жүйе автоматты 

түрде толтырады (атап айтқанда, байланысты ӛрістерді толтырғаннан кейін). 

Назар аударыңыз! 

 Анықтамалықтардан мәндерді таңдау үшін тиісті ӛрістің атауындағы еренсілтемені басу арқылы 

қажетті анықтамалықты шақыру қажет. 

 Ашылмалы тізімнен мәндерді таңдау батырманың кӛмегімен жүзеге асырылады 

 Күндерді енгізу қолмен немесе батырманың кӛмегімен жүзеге асырылады  

Құжатты толтыру / редакциялау: 

Тӛлем тапсырмасы деректемелерінің мәндерін енгізіңіз немесе ӛңдеңіз: 

Қажет болса, № ӛрісінде құжат нӛмірін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, жүйе күнтізбелік жыл ішінде 

құжаттарды жасау реті бойынша нӛмірлейді. 

Күні ӛрісінде қажет болса, құжаттың күнін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, ӛріс ағымдағы күнмен 

толтырылады. 

Валюталау күні ӛрісінде қажет болған жағдайда валюталау күнін кӛрсетіңіз. Әдепкі бойынша, ӛріс 

ағымдағы күнмен толтырылады. 

Егер шұғыл тӛлемді орындау қажет болса-мерзімді тӛлемді таңдау ӛрісін толтырыңыз. 

Ескертпе: 

Жедел тӛлем ӛрісі толтырылған жағдайда, Валюталау күні ӛрісі автоматты түрде ағымдағы күнмен 

толтырылады. 

Тӛлеуші блогында тӛлеуші деректемелерінің мәндерін және тӛлем сомасын енгізіңіз немесе ӛңдеңіз: 

A. Қажет болса, тӛлеушінің шоты туралы деректерді ӛзгертіңіз: 

1. Шот ӛрісінде Шот нӛмірін ӛзгертіңіз (шоттар каталогынан таңдаңыз немесе қолмен енгізіңіз). 

2. БСН / ЖСН, тӛлеушінің атауы, КОды, Тӛлем қалдығы ӛрісі автоматты түрде толтырылады. 

Сома ӛрісінде тӛлем сомасын кӛрсетіңіз. 

Қажет болса, "ҚҚС есептеу"  толтырыңыз. Жүйе ҚҚС мӛлшерін автоматты түрде есептейді және оны 

ҚҚС ӛрісінде кӛрсетеді. 

Бенефициар блогында корреспондент деректемелерінің мәндерін келесі әдістердің бірімен енгізіңіз: 

Егер бенефициар туралы ақпарат бұрын бенефициарлар анықтамалығына енгізілген болса: 

Бенефициарлар анықтамалығынан алушыны таңдаңыз (сонымен қатар алушыны БСН ӛрісінің мәні 

бойынша іздеуге болады), батырманы басу арқылы. 

"БСН\ЖСН", "Атауы", "Шот", "БАНК", "БСК", "КБе" ӛрістері анықтамалықтың мәндерімен 

толтырылатын болады. 

Егер алушы бенефициарлар анықтамалығында (жаңа алушы) болмаса, тиісті ӛрістерді қолмен 

толтырыңыз: 

Алушы банк туралы деректерді енгізіңіз: 

1. БСК ӛрісінде Қазақстан банктерінің анықтамалығынан БСК мәнін енгізіңіз немесе таңдаңыз. 

2. Алушы банк ӛрісі автоматты түрде толтырылады. 

БСН\ЖСН ӛрісіндеалушының БСН\ЖСН немесе ЖСН енгізіңіз. 

Шот ӛрісіне алушының шот нӛмірін енгізіңіз. 

Атауы ӛрісіне алушы ұйымның атауын енгізіңіз. 

КБе ӛрісіне алушы ұйымның КБе енгізіңіз. 
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Тӛлем егжей-тегжейлері блогында тӛлем мақсатын кӛрсетіңіз: 

Егер осы құжат бойынша тӛлем салық тӛлемі болып табылса (БСК ӛрісінде Қазынашылық комитетінің 

БСК кӛрсетілген), онда БСК ӛрісі толтыру үшін қолжетімді болады. Бұл жағдайда КБК каталогынан 

қажетті КБК мәні бар жазбаны таңдаңыз. КБК атауы автоматты түрде оң жақтағы ӛрісте кӛрсетіледі. 

Алушы банк ӛрісі автоматты түрде толтырылады. 

БСН\ЖСН ӛрісінде алушының БСН\ЖСН немесе ЖСН енгізіңіз. 

Шот ӛрісіне алушының шот нӛмірін енгізіңіз. 

Атауы ӛрісіне алушы ұйымның атауын енгізіңіз. 

КБе ӛрісіне алушы ұйымның КБе енгізіңіз. 

Тӛлем егжей-тегжейлері  блогында тӛлем мақсатын кӛрсетіңіз: 

Егер осы құжат бойынша тӛлем салық тӛлемі болып табылса (БСК ӛрісінде Қазынашылық комитетінің 

БСК кӛрсетілген), онда БСК ӛрісін толтыру үшін қолжетімді болады. Бұл жағдайда КБК каталогынан 

қажетті КБК мәні бар жазбаны таңдаңыз. 

a. КБК атауы автоматты түрде оң жақтағы ӛрісте кӛрсетіледі. 

b. ТТК ӛрісіне ТТК мәнін қолмен енгізіңіз немесе БТТК анықтамалығынан тиісті жазбаны таңдаңыз. 

Тӛлемді тағайындау ӛрісі автоматты түрде ТТК атауымен толтырылады. Қажет болған жағдайда бұл 

ақпарат редакциялануы мүмкін. 

Тӛлемді тағайындау ӛрісінде, егер бұл автоматты түрде жасалмаса, ТТК атауын кӛрсетіңіз. 

Келісімшарттың ID ӛрісіне қажет болған жағдайда тӛлем тапсырмасы жасалатын валюталық 

келісімшарттың ID енгізіңіз. 

Рег ӛрісінде.хабарлама туралы куәлік / куәлік қажет болған жағдайда тіркеу куәлігінің немесе хабарлама 

туралы куәліктің нӛмірін енгізіңіз. 

Егер жасалатын тӛлем тапсырмасы тіркеу куәлігін, хабарлама туралы куәлікті немесе келісімшарттың ID 

алуды талап етпесе, "Осы тӛлем және (немесе) ақша аударымы тіркеу куәлігін, хабарлама туралы куәлікті, 

келісімшарттың есептік нӛмірін алуды талап ететін валюталық операцияны жүзеге асыруға байланысты 

емес екенін растаймын" тиісті тармағын толтырыңыз. 

Қол қою блогында, қажет болған жағдайда, автоматты түрде кӛрсетілген уәкілетті тұлғалар туралы 

ақпаратты ӛзгертіңіз: 

Басшы ӛрісіне қолмен енгізіңіз немесе анықтамалықтан бірінші басшының Т.А.Ә. таңдаңыз. 

Бас бухгалтер ӛрісіне қолмен енгізіңіз немесе анықтамалықтан бас бухгалтердің аты-жӛнін таңдаңыз. 

Назар аударыңыз! 

Егер ұйымда тек басшы болса (бас бухгалтер жоқ), бас бухгалтер ӛрісін толтыру міндетті емес. 

a. Құжатты жасауды аяқтаңыз: 

b. Жасалған құжатты банкке сақтаңыз, қол қойыңыз және жіберіңіз: 

c. "Қол қою және жіберу" батырмасын басыңыз. 

Жүйе ӛрістерді толтырудың дұрыстығын тексереді, содан кейін: 

Қателер мен ескертулер болмаған жағдайда жүйе қол қоюды және егер сіздің ӛкілеттіктеріңіз осы құжатқа 

толық қол қою үшін жеткілікті болса, құжатты банкке жіберуді ұсынады. Құжатқа қол қою жӛніндегі іс-
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әрекеттерді орындағаннан кейін қалыптастырылған құжат "Қол қойылған"мәртебесі бар тӛлем 

құжаттарының тізімінде пайда болады. 

Қателер және / немесе ескертулер болған жағдайда, ескертулер мен қате туралы хабарламалар тізімі бар 

"Тексеру нәтижелері" терезесі кӛрсетіледі. 

Ескертпе 

Құжатты сақтауға мүмкіндік бермейтін бұғаттау қателері пиктограммалармен  , құжатты "Түзетуге" 

мәртебесінде сақтауға мүмкіндік беретін қателер (болашақта редакциялау үшін) – 

пиктограммалармен, сыни емес ескертулер , бұл ретте құжатты (ескертулерді) одан әрі ӛңдеуге және 

жіберуге жол берілетін – пиктограммалармен бӛлінеді 

Бұл терезеде: Ӛңдеуге оралу және қажетті түзетулер енгізу үшін: 

"Жабу" батырмасын басыңыз құжат терезесіне оралады. Құжаттың терезесіне оралу болады. 

Құжатты болашақта ӛңдеу үшін ағымдағы деректеме мәндерімен сақтау үшін (блоктау қателері болмаған 

жағдайда): 

"Сақтау" батырмасын басыңыз. 

Жұмыс аймағында құжаттар тізіміне оралу болады. 

Қалыптастырылған құжат тізімде "Жаңа" (тек ескертулер болған жағдайда) немесе "Түзетуге" (кем 

дегенде бір қате болған жағдайда) мәртебесімен пайда болады. Кӛрсетілген әрекеттерді орындау 

нәтижесінде құжат жасалады және сақталады.  

Ескертпе 

1. Тӛлем тапсырмасын жою: 

1.1. Жасалған тӛлем тапсырмасын жою үшін алып тастау жоспарланған тӛлемді таңдау керек.  

Маңызды! Тӛлем мәртебесі "Жаңа" болуы керек 

 
Далее нажать  правую сторону мыши с выпадающего списка выбрать функцию: "Удалить": 

 

1.2. "Иә" немесе "жоқ" таңдау арқылы әрекетті растаймыз "Иә" немесе "жоқ" таңдау арқылы әрекетті 

растаймыз: 
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1.3. "Иә" мәнін таңдаған кезде тӛлем жойылады. "ОК" мәнін нұқыңыз, бұл жүйеде әрекеттерді 

жалғастыруға мүмкіндік береді. 

 

 

7.2. Жалақы төлемін құру 
Жалақы төлемін құру үшін: 

 

1. Тӛлемдер тізімі түрінде құралдар тақтасындағы және ашылмалы мәзірдегі "Құру" батырмасын басыңыз 

тізімнен "жалақы тӛлемі" элементін таңдаңыз. 

2."Жалақы тӛлемі" терезесі ашылады. 

Терезе ӛрістерінің қатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады немесе 

ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе жүйе автоматты 

түрде толтырады (атап айтқанда, байланысты ӛрістерді толтырғаннан кейін). Жалақы тӛлемінің 

деректемелерін толтыру Тӛлем құжаттары атты 6-тараудың 6.1-тармағының 2-тармақшасында 

сипатталған "Тӛлем тапсырмасы/бюджетке тӛлем" нысанына ұқсас. 
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"Қызметкерлер" блогында осы тӛлем аясында жалақы алатын қызметкерлер және олардың әрқайсысына 

тӛленетін тӛлемдер туралы ақпаратты кӛрсетіңіз: 

A. Блок құралдар тақтасындағы "Қосу" батырмасын басыңыз. 

B. Қызметкер туралы деректерді енгізу терезесі кӛрсетіледі. 

Бұл терезеде: 

1. "Тегі" ӛрісінде қызметкердің тегін кӛрсетіңіз. 

2. "Аты" ӛрісінде қызметкердің атын кӛрсетіңіз. 

3. "Әкесінің аты" ӛрісінде қажет болған жағдайда қызметкердің әкесінің атын кӛрсетіңіз. 

4. "Сома" ӛрісінде осы қызметкерге тӛлем сомасын кӛрсетіңіз. 

5. "Жеке/карточкалық шот (ЖСК)" ӛрісінде осы қызметкердің ЖСК кӛрсетіңіз. 

6. "ЖСН" ӛрісінде осы қызметкердің ЖСН кӛрсетіңіз. 

7. Қызметкер жазбасын сақтаңыз: 

a. "Сақтау" батырмасын басыңыз. 

b. Жүйе ӛрістерді толтырудың дұрыстығын тексереді, содан кейін: 

 Қателер мен ескертулер болмаған жағдайда "Жалақы тӛлемі" терезесіне оралу орын алады. 

Қызметкерлер туралы жазба "Қызметкерлер" блогының кестесінде пайда болады. 

 Қателер және / немесе ескертулер болған жағдайда, "Тексеру нәтижелері" терезесі кӛрсетіледі. 

Содан кейін "Қол қою және жіберу" батырмасын басу арқылы жасалған құжатты сақтаңыз,  қол 

қойыңыз және банкке жіберіңіз. 

 

7.3. Зейнетақы төлемін құру 
Зейнетақы төлемін құру үшін: 

 

1. Тӛлемдер тізімі түрінде құралдар тақтасындағы Құру батырмасын басып, ашылмалы тізімнен 

Зейнетақы тӛлемі элементін таңдаңыз. 

2.Зейнетақы тӛлемі терезесі ашылады. 

Терезе ӛрістерінің қатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады немесе 

ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе жүйе автоматты 

түрде толтырады (атап айтқанда, байланысты ӛрістерді толтырғаннан кейін). Зейнетақы тӛлемінің 

деректемелерін толтыру Тӛлем құжаттарының 6-тарауының 6.1-тармағының 2-тармақшасында 

сипатталған "Тӛлем тапсырмасы/бюджетке тӛлем" нысанына ұқсас. 



20 
 

 

"Қызметкерлер" блогында осы тӛлем аясында жалақы алатын қызметкерлер және олардың әрқайсысына 

тӛленетін тӛлемдер туралы ақпаратты кӛрсетіңіз: 

A. Блок құралдар тақтасындағы "Қосу" батырмасын басыңыз. 

B. Қызметкер туралы деректерді енгізу терезесі кӛрсетіледі. 

Бұл терезеде: 

1. "Тегі" ӛрісінде қызметкердің тегін кӛрсетіңіз. 

2. "Аты" ӛрісінде қызметкердің атын кӛрсетіңіз. 

3. "Әкесінің аты" ӛрісінде қажет болған жағдайда қызметкердің әкесінің атын кӛрсетіңіз. 

4. "Сома" ӛрісінде осы қызметкерге тӛлем сомасын кӛрсетіңіз. 

5. "Жеке/карточкалық шот (ЖСК)" ӛрісінде осы қызметкердің ЖСК кӛрсетіңіз. 

6. "ЖСН" ӛрісінде осы қызметкердің ЖСН кӛрсетіңіз. 

7. Қызметкер туралы жазбаны сақтаңыз: 

a. "Сақтау" батырмасын басыңыз. 

b. Жүйе ӛрістерді толтырудың дұрыстығын тексереді, содан кейін: 

 Қателер мен ескертулер болмаған жағдайда "Зейнетақы тӛлемі" терезесіне оралу орын алады. 

Қызметкерлер туралы жазба "Қызметкерлер" блогының кестесінде пайда болады. 

 Қателер және / немесе ескертулер болған жағдайда, "Тексеру нәтижелері" терезесі кӛрсетіледі. 

Содан кейін "Қол қою және жіберу" батырмасын басу арқылы жасалған құжатты сақтаңыз,  қол 

қойыңыз және банкке жіберіңіз. 

 

7.4. Әлеуметтік төлемді құру 

Әлеуметтік төлемді құру үшін: 

1. Тӛлемдер тізімі түрінде құралдар тақтасындағы Құру батырмасын басып, ашылмалы тізімнен 

Әлеуметтік тӛлем элементін таңдаңыз. 

2.Ілеуметтік тӛлем терезесі ашылады. 

Терезе ӛрістерінің қатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады немесе 

ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе жүйе автоматты 

түрде толтырады (атап айтқанда, байланысты ӛрістерді толтырғаннан кейін). Зейнетақы тӛлемінің 

деректемелерін толтыру Тӛлем құжаттарының 6-тарауының 6.1-тармағының 2-тармақшасында 

сипатталған "Тӛлем тапсырмасы/бюджетке тӛлем" нысанына ұқсас. 
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"Қызметкерлер" блогында осы тӛлем аясында жалақы алатын қызметкерлер және олардың әрқайсысына 

тӛленетін тӛлемдер туралы ақпаратты кӛрсетіңіз: 

A. Блок құралдар тақтасындағы "Қосу" батырмасын басыңыз. 

B. Қызметкер туралы деректерді енгізу терезесі кӛрсетіледі. 

 

 

Бұл терезеде: 

1. "Тегі" ӛрісінде қызметкердің тегін кӛрсетіңіз. 

2. "Аты" ӛрісінде қызметкердің атын кӛрсетіңіз. 

3. "Әкесінің аты" ӛрісінде қажет болған жағдайда қызметкердің әкесінің атын кӛрсетіңіз. 

4. "Сома" ӛрісінде осы қызметкерге тӛлем сомасын кӛрсетіңіз. 

5. "Жеке/карточкалық шот (ЖСК)" ӛрісінде осы қызметкердің ЖСК кӛрсетіңіз. 

6. "ЖСН" ӛрісінде осы қызметкердің ЖСН кӛрсетіңіз. 
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7. Қызметкер туралы жазбаны сақтаңыз: 

a. "Сақтау" батырмасын басыңыз. 

b. Жүйе ӛрістерді толтырудың дұрыстығын тексереді, содан кейін: 

 Қателер мен ескертулер болмаған жағдайда "Әлеуметтік тӛлем" терезесіне оралу орын алады. 

Қызметкерлер туралы жазба "Қызметкерлер" блогының кестесінде пайда болады. 

 Қателер және / немесе ескертулер болған жағдайда, "Тексеру нәтижелері" терезесі кӛрсетіледі. 

Содан кейін "Қол қою және жіберу" батырмасын басу арқылы жасалған құжатты сақтаңыз,  қол 

қойыңыз және банкке жіберіңіз. 

7.5. Құжаттарды импорттау 
Құжаттарды импорттау процедурасы импорттың барлық форматтары мен импортталатын құжаттардың 

түрлері үшін әмбебап болып табылады, сондықтан құжаттар импортының сипаттамасы төлем 

құжаттарының мысалында келтірілген. 

Тӛлем тапсырмаларының импорты келесідей түрде жүзеге асырылады: 

1. Бас мәзірден "Тӛлем құжаттары"  тармағын таңдаңыз. 

2. Құралдар тақтасында ашылған тізім формасында "Импорт" сілтемесіне ӛтіңіз. 

 

 

Окно импорта документов 
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Ашылған терезеде импортталатын құжаттың типін және импорт файлына негізделген құжат 

ӛрістерін толтыру ережелерін қолмен анықтау қажет болса, сондай-ақ телнұсқаларды басқаруды 

конфигурациялау қажет болса, таңдау ӛрісінен Автоматты тануды алып тастаңыз. Содан кейін: 

a. Құжат типін таңдау тізімінде импорт орындалатын қажетті құжат типін таңдаңыз. 

b. Ӛрістерді толтыру ережелері қойындысында қажетті импорттау опцияларын белгілеңіз. 

 

 

Маңызды!!! Егер құжатты импорттау кезінде қате шығатын болса 

 

 

"Ӛрістерді толтыру ережелері" қосымша бетінде "Импорттау файлынан тӛлеушінің атауын 

толтыру" және "Импорттау файлынан тӛлеушінің ЖСН/БСН толтыру" опцияларынан 

"құсбелгілерді" алып тастау және "Жүйе конфигурациясынан (Әлеуметтік және зейнетақы 

тӛлемдері үшін) корреспонденттің деректемелерін толтыру" опциясы бар "құсбелгіні" қою қажет 
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Әрі қарай, қажетті импорттау файлын таңдау үшін "Жүктеу" батырмасын басыңыз. 

"Импорттау" батырмасын басу арқылы файлды импорттаңыз. Файлды импорттау кезінде 

барлық толтырылатын деректемелерге құжатты қолмен қалыптастырғандағыдай тексерулер 

қолданылады. 
 

7.6. Өз шоттары арасында аударым 
Ӛз шоттары арасында аударымдарды  құру үшін: 

 

1. Тӛлем құжаттарының тізімі нысанында құралдар тақтасында Құру батырмасын басыңыз және шыққан 

тізімнен Ӛз шоттары арасындағы аударым элементін таңдаңыз. 

2.Ӛз шоттары арасындағы аударым терезесі ашылады. 

Терезе ӛрістерінің қатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады немесе 

ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе жүйе автоматты 

түрде толтырады (атап айтқанда, байланысты ӛрістерді толтырғаннан кейін). 

 

• Анықтамалық кітаптардан мәндерді таңдау үшін тиісті ӛрістің атауындағы гиперсілтемені басу арқылы 

қажетті каталогты шақыру керек: 

 "Есептен шығару шоты" ӛрісінде-есептен шығаруға арналған шоттар Анықтамалығынан 

мәндерді таңдау; 

 "Толтыру шоты" ӛрісінде-толтыру үшін шоттар Анықтамалығынан мәндерді таңдау; 

"Сома" ӛрісінде есептен шығару сомасын кӛрсетіңіз; 

Осыдан кейін жасалған құжатқа қол қойып, банкке "Қол қою және жіберу" батырмасын басу арқылы 

жіберіңіз. Пайда болған "Құжаттарды жіберу" терезесінде "Ок" батырмасын басыңыз: 
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, құжат сәтті орындалған жағдайда тӛлем мәртебесі "Орындалды" 

болып ӛзгеруі тиіс. 

8 - тарау. Валюталық операциялар 

8.1. Валюта сатып алуға тапсырма құру 
 

Валютаны сатып алуға арналған тапсырмаларды қалыптастыру және ӛңдеуге жіберу үшін "Бас 

мәзірде" "Валюталық операциялар" – "Валютаны сатып алуға тапсырма" опциясын 

таңдаңыз. 

 

Валютаны сатып алуға тапсырма жасау үшін: 

a) Валюта сатып алуға арналған тапсырмалар тізімі нысанында құралдар тақтасының "Құру" 

батырмасын басыңыз. 

b) "Валюта сатып алу" терезесі ашылады.   

 
 

Терезе ӛрістерінің қатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады 

немесе ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе 

құжат деректемелерін толтыру процесінде жүйе автоматты түрде толтырады. 

 

a) Валюта сатып алуға тапсырма деректемелерінің мәндерін енгізіңіз немесе ӛңдеңіз: 

Ескертпе:  

"Жеке курс" қолданылған жағдайда "Жеке курс" опциясын таңдап, "Курс" жолында 

Банкке тапсырма жіберу және жеке курсты одан әрі келісу үшін жеке курстың мӛлшерін 

кӛрсету қажет 
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b) "Нӛмір" ӛрісінде қажет болған жағдайда, құжат нӛмірін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, 

жүйе күнтізбелік жыл ішінде құжаттарды жасау реті бойынша нӛмірлейді. 

c) "Күні" ӛрісінде қажет болған жағдайда, құжаттың күнін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, 

ӛріс ағымдағы күнмен толтырылады. 

d) "Сома" блогында таңдау ӛрістері блогының тиісті жолын белгілеп, айырбасталатын 

сомаларды есептеу тәсілін кӛрсетіңіз: есептен шығару сомасын тіркеу немесе есепке алу 

сомасын тіркеу. 

e) "Сатып алу валютасы" ӛрістері блогында анықтамалықтан сатып алу валютасын 

таңдаңыз. 

f) Айырбасталатын соманы кӛрсетіңіз: 

 Егер есептен шығару сомасын белгілеу таңдалса, есептен шығару сомасы ӛрісінде 

тиісті соманы кӛрсетіңіз. 

 Егер есепке алу сомасын белгілеу таңдалса, есепке алу сомасы ӛрісінде тиісті 

соманы кӛрсетіңіз. 

Ескертпе 

Осы сомалардың екіншісі конверсия курсы кӛрсетілгеннен кейін автоматты түрде 

есептеледі және тиісті ӛрісте кӛрсетіледі. 

 

b) Курс ӛрісінде автоматты режимде стандартты курс кӛрсетіледі. 

c) Есептен шығару шоты блогының (ЖСК) ӛрісінде есептен шығару шоты 

анықтамалығынан таңдаңыз. 

d) Есепке алу шотының блогында есепке алу шотының деректемелерін таңдаңыз: 

 Есепке алу шоты (ЖСК) ӛрісінде анықтамалықтан есепке алу шотының нӛмірін 

таңдаңыз. 

 КТС ӛрісінде КТС анықтамалығынан таңдаңыз. 

 Қажет болса, Тӛлем мақсаты ӛрісіндегі мәнді ӛзгертіңіз. 

e) Комиссия алу шоты блогының Деректемелер ӛрісінде анықтамалықтан комиссия алу 

шотын таңдаңыз. 

f) Қол қою блогында Басшы ӛрісі Бас директор лауазымы бар қол қоюшыларды таңдау 

үшін қол жетімді. Әдепкі бойынша, ӛріс анықтамалықтағы осы лауазыммен бірінші жазбамен 

толтырылады.. 

Бас бухгалтер ӛрісі таңдау "Бас бухгалтер" лауазымы бар қол қоюшылар үшін қол 

жетімді. Әдепкі бойынша, ӛріс анықтамалықтағы осы лауазыммен бірінші жазбамен 

толтырылады. Егер лауазым жазбаларының бірі болмаса, жол автоматты түрде 

"қарастырылмаған" мәнімен толтырылады. 

n) Жасалған тапсырманы сақтау, қол қою және банкке жіберу үшін "Қол қою және 

жіберу" батырмасын басамыз 
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8.2. Валютаны сатуға арналған тапсырмаларды қалыптастыру және ӛңдеуге жіберу 

 

Валютаны сатуға арналған тапсырмаларды қалыптастыру және ӛңдеуге жіберу үшін Бас мәзірден 

Валюталық операциялар-Валютаны сатуға тапсырма опциясын таңдаңыз 

 

Валютаны сатуға тапсырма жасау үшін: 

a) Валютаны сатуға арналған тапсырмалар тізімі түрінде құралдар тақтасын Құру 

батырмасын басыңыз. 

b) Валютаны сату терезесі ашылады.   

 
 

Терезе ӛрістерінің қатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады 

немесе ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе 

құжат деректемелерін толтыру процесінде жүйе автоматты түрде толтырады. 

 

a) Валюта сатуға тапсырма деректемелерінің мәндерін енгізіңіз немесе ӛңдеңіз: 

Ескертпе:  

"Жеке курс" қолданылған жағдайда "Жеке курс" опциясын таңдап, "Курс" жолында 

Банкке тапсырма жіберу және жеке курсты одан әрі келісу үшін жеке курстың мӛлшерін 

кӛрсету қажет 

 

b) "Нӛмір" ӛрісінде қажет болған жағдайда, құжат нӛмірін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, 

жүйе күнтізбелік жыл ішінде құжаттарды жасау реті бойынша нӛмірлейді. 

c) "Күні" ӛрісінде қажет болған жағдайда, құжаттың күнін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, 

ӛріс ағымдағы күнмен толтырылады. 
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d) "Сома" блогында таңдау ӛрістері блогының тиісті жолын белгілеп, айырбасталатын 

сомаларды есептеу тәсілін кӛрсетіңіз: Есептен шығару сомасын тіркеу немесе Есепке 

алу сомасын тіркеу. 
e) "Сатып алу валютасы" ӛрістері блогында анықтамалықтан сатып алу валютасын 

таңдаңыз. 

f) Айырбасталатын соманы кӛрсетіңіз: 

 Егер есептен шығару сомасын белгілеу таңдалса, Есептен шығару сомасы 

ӛрісінде тиісті соманы кӛрсетіңіз. 

 Егер есепке алу сомасын белгілеу таңдалса, Есепке алу сомасы ӛрісінде тиісті 

соманы кӛрсетіңіз. 

 

Ескертпе 

Осы сомалардың екіншісі конверсия курсы кӛрсетілгеннен кейін автоматты түрде 

есептеледі және тиісті ӛрісте кӛрсетіледі. 

 

b) Курс ӛрісінде автоматты режимде стандартты курс кӛрсетіледі. 

c) Есептен шығару шоты блогының (ЖСК) ӛрісінде есептен шығару шоты 

анықтамалығынан таңдаңыз. 

d) Есепке алу шотының блогында есепке алу шотының деректемелерін таңдаңыз: 

 Есепке алу шоты (ЖСК) ӛрісінде анықтамалықтан есепке алу шотының нӛмірін 

таңдаңыз. 

 КТС ӛрісінде КТС анықтамалығынан таңдаңыз. 

 Қажет болса, Тӛлем мақсаты ӛрісіндегі мәнді ӛзгертіңіз. 

e) Комиссия алу шоты блогының Деректемелер ӛрісінде анықтамалықтан комиссия алу 

шотын таңдаңыз. 

f) Қол қою блогында Басшы ӛрісі Бас директор лауазымы бар қол қоюшыларды таңдау 

үшін қол жетімді. Әдепкі бойынша, ӛріс анықтамалықтағы осы лауазыммен бірінші жазбамен 

толтырылады. 

Бас бухгалтер ӛрісі таңдау "Бас бухгалтер" лауазымы бар қол қоюшылар үшін қол 

жетімді. Әдепкі бойынша, ӛріс анықтамалықтағы осы лауазыммен бірінші жазбамен 

толтырылады. Егер лауазым жазбаларының бірі болмаса, ӛріс автоматты түрде 

"қарастырылмаған" мәнімен толтырылады. 

n) Жасалған тапсырманы сақтау, қол қою және банкке жіберу үшін "Қол қою және 

жіберу" батырмасын басамыз 

 

8.3. Валюта айырбастауға арналған тапсырмаларды қалыптастыру және өңдеуге 

жіберу 

 

Валютаны айырбастауға арналған тапсырмаларды қалыптастыру және ӛңдеуге жіберу үшін Бас мәзірден 

Валюталық операциялар – Валютаны айырбастауға тапсырма опциясын таңдаңыз. 

 

Айырбастау тапсырмасын жасау, ресімдеу және акцепт/жӛнелту тәртібі Нұсқаулықтың 7.1-7.2-т.сәйкес 

валютаны сатып алуға/сатуға тапсырманы қалыптастыру тәртібіне ұқсас. 

 

8.4. Валюталық аударымдарды қалыптастыру және ӛңдеуге жіберу 

Валюталық аударымды жасау үшін Бас мәзірден Валюталық аударымға тапсырманы 

таңдаңыз 

Валюталық аударымға тапсырма терезесі ашылады 
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Терезе ӛрістерінің қатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады 

немесе ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе 

құжат деректемелерін толтыру процесінде жүйе автоматты түрде толтырады. 

Деректеме мәнін енгізіңіз: 

a) "Валюта аударуға тапсырма" терезесінің жалпы бӛлігінде құжаттың негізгі 

деректемелерін кӛрсетіңіз: 

 "Нӛмір" ӛрісінде қажет болған жағдайда, құжат нӛмірін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, 

жүйе күнтізбелік жыл ішінде құжаттарды жасау реті бойынша нӛмірлейді. 

 "Құжат күні" ӛрісінде әдепкі ӛріс ағымдағы күнмен толтырылады, қажет болса, 

күнтізбені пайдаланып құжат күнін ӛзгертіңіз.  

 Қажет болса, "Транслитерация" таңдау ӛрісін толтырыңыз. 

"Транслитерация" "EUR және USD" валютасындағы аударымдарда қолжетімсіз, Бұл 

функция тек "RUB" валютасындағы аударымдар үшін қажет, валюталық құжат жасалған 

кезде, аударым валютасын таңдаған кезде" RUB " - "Транслитерация" автоматты түрде 

тартылады. Егер ӛріс толтырылса, жүйе электрондық құжат ӛрістеріне символдар тек 

кириллицамен енгізілуін бақылайды. 

b) Ашық қойындыда валюта аударымына тапсырма терезесінің негізгі ӛрістері аударым туралы 

негізгі ақпаратты кӛрсетіңіз: 

 Аударым валютасын кӛрсетіңіз: 

 Валюта блогында сол жақтағы бірінші ӛрісте қолмен енгізіңіз немесе анықтамалықтан 

аударым валютасының үш әріптік кодын таңдаңыз. 

 Ӛрістер автоматты түрде толтырылады: 

• Валюта блогының оң жақ ӛрісі-сандық валюта коды. 

• Валюталау күні деген ӛрісте – Бенефициар ақша алуға тиіс күнді Клиент кӛрсетеді. Ӛрісте 

"Күнтізбе" бар, сандарды қолмен енгізу де бар. 

с) Қажет болған жағдайда валюталаудың қалаған күнін кӛрсете отырып, Валюталау күні 

ӛрісіндегі мәнді ӛзгертіңіз (ағымдағы күннен ерте емес). 

d) Комиссия типі ӛрісінде анықтамалықтан комиссияның тиісті типін таңдап, аударым үшін 

комиссияны есептен шығару тәсілін кӛрсетіңіз: 

 Егер шығындарды бенефициар тӛлесе, BEN таңдаңыз. 

 Егер шығындарды екі тарап тӛлесе, SHA таңдаңыз. 

 Егер шығындарды тӛлеуші тӛлесе, OUR таңдаңыз. 
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e) Егер шұғыл тӛлем жасау қажет болса: 

 Жедел тӛлем таңдау ӛрісін толтырыңыз. 

 Валюталау күні ӛрісі автоматты түрде ағымдағы күнмен толтырылады және редакциялау 

үшін қолжетімсіз болады. 

f) Сома (32А) ӛрісінде аударым сомасын кӛрсетіңіз. 

g) Басшы ӛрісінде Бас директор лауазымы бар қол қоюшылар таңдау үшін қол жетімді. 

Әдепкі бойынша, ӛріс анықтамалықтағы осы лауазыммен бірінші жазбамен толтырылады. 

            Бас бухгалтер ӛрісінде таңдау үшін "Бас бухгалтер" лауазымы бар қол қоюшылар қол 

жетімді. Әдепкі бойынша, ӛріс анықтамалықтағы осы лауазыммен бірінші жазбамен 

толтырылады. Егер осы лауазымдағы жазбалар болмаса, ӛріс автоматты түрде "берілмеген" 

мәнімен толтырылады және ӛңдеу мүмкін емес. 

h) Қажет болса, Тіркеме блогында құжатқа тіркеме файлдарын қосыңыз. 

 

Аударымды ӛңдеуге қатысатын жіберушінің, бенефициардың және банктердің 

деректемелерін кӛрсету үшін, валюта аударымына Тапсырма терезесінің Аударым 

деректемелері қойындысына ӛтіңіз. 
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a)  50-блокта: Жіберуші тӛлеуші деректемелерінің мәндерін енгізіңіз немесе ӛңдеңіз: 

 Шот № (тӛлеушінің шоты) ӛрісінде анықтамалықтан тӛлеушінің валюталық 

шотының нӛмірін таңдаңыз (аударым валютасымен сәйкес келетін барлық шоттар 

қол жетімді). Егер тӛлеушіде бір валюталық шот болса, ӛріс автоматты түрде 

толтырылады. Шотты таңдаған кезде шот валютасы кӛрсетіледі. 

 Анықтамалықтан шотты таңдаған кезде Атауы, Мекенжайы, Қаласы, Елі, БСН/ 

ССН, Коды, сондай-ақ Негізгі ӛрістер қойындысының Жоспарлы қалдығы 

автоматты түрде толтырылады. Мәндер болмаған жағдайда тиісті 

ӛрістердетӛлеушінің қаласын, елін және мекенжайын кӛрсетіңіз: 

    Атауы-клиенттің атауы кӛрсетілген ӛріс, атауды қолмен енгізуге болады, енгізілген 

таңбалар саны бойынша шектеу бар - 70 таңба. Ӛріс автоматты түрде толтырылады 

және қолмен енгізу де мүмкін; 

    Мекенжай-әдепкі ӛрісте ИБСО-дағы клиент картасынан деректер кӛрсетіледі, бірақ 

редакциялау мүмкіндігі бар. Енгізу тілі: RUB-кириллицамен; басқа валютада – 

латын әріптерімен; 

     Қала, ел-әдепкі ӛрісте ИБСО-дағы клиент картасынан деректер кӛрсетіледі, бірақ 

редакциялау мүмкіндігі бар. Енгізу тілі: RUB-кириллицамен; басқа валютада – 

латын әріптерімен; 

    БСН / СТН - ӛрісі ӛңделмейді, жүйе бойынша әдепкі бойынша толтырылады; 

     Код-ӛріс автоматты түрде толтырылмайды, бұл код екі саннан тұратын ақша 

жӛнелтушіге тиесілі: бірінші сан резиденттікті білдіреді (1-ҚР резиденті, 2-ҚР 

резиденті емес), екінші сан экономика секторын білдіреді 

b) 59 - блокта: Бенефициар келесі әдістердің бірімен алушының және тиісті банктердің 

деректемелерінің мәндерін енгізіңіз: 

• Егер алушы туралы ақпарат бұрын шетелдік бенефициарлардың анықтамалығына 

енгізілген болса: 

1. Шетелдік бенефициарлар анықтамалығынан бенефициар туралы қажетті жазбаны 

таңдаңыз. 

2. Шот №, Атауы, Мекенжайы, Қаласы, Елі, БСН / ССН, Резиденттік елі, БӚП, 

Кбе ӛрістері және 57-блоктың ұқсас ӛрістері: Бенефициар банк (ал делдал банктің және 58-

блоктың: Делдал банктің қатысуымен), сондай-ақ Бенефициар ел блогының ӛрістері 

анықтамалықтан мәндермен толтырылатын болады. 

 Егер бенефициар туралы деректер бұрын шетелдік бенефициарлар 

анықтамалығына (жаңа бенефициар) енгізілмесе, бенефициардың деректемелерін қолмен 

кӛрсетіңіз: 

 

1) Шот № ӛрісінде бенефициар шотының нӛмірін енгізіңіз, ӛрісте ашылмалы тізіммен 

"Шетелдік бенефициарлар анықтамалығы" бар. Қолмен енгізу кезінде цифрлар мен 

әріптерді латын әріптерімен енгізу қолжетімді (әріптер бас әріптермен жазылуы тиіс), 

RUB-20-дағы тӛлемдер үшін белгілердің ең кӛп саны, ӛзге валюталар үшін - свифт 

форматында 34 белгі; 

2) Атауы ӛрісінде бенефициар ұйымның атауын кӛрсетіңіз. Ӛріс пішімі шектеулі, 70 

таңбадан аспайды. 

3) Қала, ел ӛрісіне қаланың атын енгізіп, бенефициар тіркелген елді кӛрсетіңіз. 

4) Мекенжай ӛрісінде бенефициар тіркелген мекенжайды кӛрсетіңіз. 

5) БСН / ЖСН ӛрісінде бенефициардың БСН / ЖСН кӛрсетіңіз. Тек сандарды енгізуге 

болады (макс.12 сандарын енгізу). 

6) БӚП ӛрісінде бенефициардың БӚП-ін (бар болған жағдайда) кӛрсетіңіз. 

7) Кбе ӛрісінде бенефициардың кодын кӛрсетіңіз, осы код екі цифрдан тұратын ақша 

алушыға тиесілі: бірінші цифр резиденттікті білдіреді (1 - ҚР резиденті, 2 - ҚР 

резиденті емес), екінші цифр экономика секторын білдіреді. 

8) Бенефициар елі блогының ӛрістерінде елдер анықтамалығынан таңдаңыз немесе 

бенефициардың резиденттік елінің коды мен атауын қолмен енгізіңіз, ӛрісте ашылмалы 

тізімі бар "Елдер анықтамалығы" бар. Елді таңдау кезінде 2 симв. ел коды кӛрсетіледі. 
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Қолмен енгізу кезінде тек 2 латын әріптерін (бас әріптер) енгізуге болады. Елдің 2 

таңбалық кодын енгізген кезде, елдің атауын автоматты түрде кӛрсетіледі. 

c) Егер бенефициар деректемелерінің мәндері шетелдік бенефициарлар анықтамалығынан 

толтырылса, 57а: Бенефициар - Банк және 56А: Делдал-Банк блоктарының ӛрістері 

анықтамалықтағы мәндермен автоматты түрде толтырылуы мүмкін. Қажет болған 

жағдайда, бенефициарға қызмет кӛрсететін банк деректемелерінің мәндерін және егер 

делдал банк қажет болса-делдал банктің деректемелерін кӛрсетіңіз / ӛңдеңіз: 
 

ЕСКЕРТПЕ: валютамен, атап айтқанда қытай юанімен (CNY) аударымдарды толтыру кезінде 

57-ӛрісте  CNAPS-кодты сәйкестендіргіш ретінде пайдалану (//CN кейін 12 белгі) тоқтатылады. 

Осыған байланысты, Сізден 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қытай юанінде (CNY) 

аударымдарда, 57 және 56-ӛрістерді толтырған кезде банктің SWIFT BIC-ін кӛрсетуіңізді 

сұраймыз. 

57-ӛрісте CNAPS-кодты (//CN кейін 12 таңба) пайдаланған жағдайда, аударма 

орындалмай қалады. 

Бенефициар банкте SWIFT-код болмаған жағдайда, 56-ӛрісте CIPS қатысушысы болып 

табылатын делдал банкті, сондай-ақ 57-ӛрісте бенефициар банктің атауын және мекенжайын 

кӛрсету міндетті. 

 

 

1. 57-блокта: Банк-Бенефициар бенефициар банктің деректемелерін кӛрсетіңіз: 

a. БСК / SWIFT ӛрісінде шетелдік банктердің анықтамалығынан таңдаңыз немесе 

бенефициар банктің SWIFT кодының мәнін қолмен енгізіңіз. Бұл ӛрісте латын бас әріптері мен 

сандарын енгізуге болады. SWIFT коды әдетте 8 (ҚР — да) немесе 11 (басқа елдерде) таңбадан 

тұрады-әдетте сегіз әріп пен үш саннан тұрады. 

b. Блоктың қалған ӛрістері автоматты түрде толтырылуы мүмкін. 

c. Кор. шот ӛрісінде қажет болған жағдайда, бенефициар банктің делдал банкте ашылған 

корреспонденттік шотын кӛрсетіңіз / ӛзгертіңіз. RUB - тегі тӛлемдер үшін - ӛріс белсенді емес 

(БСК тергеннен кейін анықтамалықтан автоматты түрде толтыру), RUB-дан басқа 

валютадағы тӛлемдер үшін-қолмен енгізіледі. 

Егер "Бенефециар БАНКІ" деген 57 - бӛлімдегі "Кор. шот" деген ӛріс толтырылған болса, 

онда "Делдал банк" деген 56-бӛлімнің ӛрістері CNY, RUB-дан басқа, валютадағы тӛлемдер үшін 

толтырылуы міндетті. 

Бұл ӛрісте латын бас әріптері мен цифрларын енгізуге болады, ӛріс форматы - макс 34 

белгі. 

d. Атау ӛрісінде-бұл ӛріс БСК/SWIFT толтырған кезде жүйемен әдепкі бойынша 

толтырылады. 

e. Мекен-жай ӛрісінде-бұл ӛріс БСК/SWIFT толтырған кезде жүйемен әдепкі бойынша 

толтырылады. 

f. Қала, ел ӛрісінде-бұл ӛріс БСК/SWIFT толтырған кезде жүйе әдепкі бойынша 

толтырылады. 

2. 58-блокта: Делдал Банк қажет болған жағдайда, делдал банктің деректемелерін 

кӛрсетіңіз.: 

 

Ескертпе 

Егер "Бенефициар банкі" деген 57-блокта корреспондент-шот ӛрісі толтырылған 

болса, делдал банктің деректемелері кӛрсетіледі. 

a. "БСК / SWIFT" ӛрісінде шетелдік банктердің анықтамалығынан таңдаңыз немесе 

делдал Банктің SWIFT кодының мәнін қолмен енгізіңіз. 

b. Блоктың қалған ӛрістері автоматты түрде толтырылуы мүмкін. 

с. "Кор. Шот" ӛрісінде қажет болса, делдал банктің корреспонденттік шотын кӛрсетіңіз / 

ӛзгертіңіз. 

d. "Атауы" ӛрісінде қажет болған жағдайда, делдал банктің толық атауын кӛрсетіңіз / 

ӛзгертіңіз. 
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e. "Мекенжай" ӛрісінде қажет болған жағдайда, делдал банк тіркелген мекенжайды 

кӛрсетіңіз / ӛзгертіңіз. 

f. "Қала, ел" ӛрісінде қажет болған жағдайда, қаланың атауын кӛрсетіңіз/ӛзгертіңіз және 

елдер анықтамалығының кӛмегімен делдал банк орналасқан елді кӛрсетіңіз. 

3. Егер операция сомасы он мың АҚШ долларынан аспаса және аударым валюталық шартты 

(немесе соның негізінде тӛлем жүргізілетін ӛзге құжатты) ұсынбай жүзеге асырылса, 

қойындының тӛменгі жағындағы мәтіндік блокта тиісті растайтын жазбаны жалаушамен міндетті 

түрде белгілеңіз: 

 Егер құжат ӛз атынан жасалатын ұйым, ҚР резиденті болса-бірінші жазбаны белгілеңіз. 

 Егер оның атынан құжат жасалатын ұйым, ҚР бейрезиденті болса-екінші жазбаны 

белгілеңіз. 

 

4. Тӛлем туралы ақпаратты толтырыңыз: 

 

 Валюта аударымына арналған Тапсырма терезесінің тӛлем тағайындау қойындысы 

бойынша ӛтіңіз. 

 
 

5. 70-блокта: Тӛлем туралы ақпарат тӛлем туралы егжей-тегжейлі деректерді кӛрсетіңіз: 

1) Егер аударым валютасы – "RUB" болса, VO коды ӛрісіне қолмен енгізіңіз немесе VO кодтары 

анықтамалығынан валюталық операцияның тиісті кодын таңдаңыз. Ӛріс тек RUB тӛлемдері үшін 

міндетті болып табылады. Жүйеде ашылмалы тізімі бар "VO кодтарының анықтамалығы" бар. 

Кодты таңдау кезінде валюталық операция түрі 5 санмен кӛрсетіледі. Ӛріс қолмен ӛңделмейді. 

2) Инвойс ӛрісінде инвойс болған жағдайда, осы ӛрісте инвойс нӛмірі мен күні кӛрсетіледі. 

3) ТТК ӛрісінде анықтамалықтан мәнді таңдаңыз немесе қолмен енгізіңіз. Бұл ӛрісте тек 

сандарды енгізуге болады. ТТК таңдаған кезде 3 цифрмен кӛрсетіледі. 

4) Тӛлем мақсаты ӛрісіне қажет болған жағдайда, тӛлем мақсатын енгізіңіз. Ӛрісте ашылмалы 

тізімі бар "Тӛлем тағайындау анықтамалығы" бар, мәтінді қолмен толықтыруға болады, бұл ӛріс 

сандық ТТК таңдағаннан кейін әдепкі бойынша толтырылады. 

5) Алушыға жіберушінің ақпарат ӛрісіне қажет болған жағдайда, аударымды алушыға хабарлама 

енгізіңіз. Ӛріс шетел валютасындағы (RUB-дан басқа) тӛлемдер үшін міндетті болып табылады, 
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ақпарат латын әрпімен толтырылуы тиіс, осы тӛлемге қатысты ақпарат. 

 
 

"ВО мониторингі" қосымша бетіндегі валюталық операция туралы мәліметтер клиент 

тарапынан бастапқы құжаттардың негізінде кӛрсетіледі: 

Валюталық операция туралы мәліметтер-егер тӛлем сомасы баламада 50 000 АҚШ 

долларына тең немесе одан асатын болса, осы ӛрісте міндетті жолақтарды толтыруға тексеру іске 

асырылды; 

ВО коды (ҚР - дағы валюталық операциялардың мониторингі үшін) - ӛрісте ашылмалы 

тізіммен "Валюталық операциялар кодтарының анықтамалығы (ҚР Заңнамасы)" болады. Кодты 

таңдау кезінде валюталық операция түрі 4 санмен кӛрсетіледі. Қолмен енгізу тек сандармен; 

Тӛлем белгісі-ӛрісте "Тӛлем белгілерінің анықтамалығы" бар ашылмалы тізім бар. Кодты 

таңдау кезінде валюталық операцияның түрі 1 цифрда кӛрсетіледі. Тек 0 немесе 1 сандарын 

енгізіңіз; 

Валюталық келісімшарт № - ӛріс міндетті емес, клиенттің қалауы бойынша 

толтырылады; 

Келісімшарттың есептік нӛмірі/келісімшарттың ID-ӛрісі міндетті емес, клиенттің 

қалауы бойынша толтырылады; 

Тірк. куәлігі / хабарлама туралы куәлік - ӛріс міндетті емес, клиенттің қалауы бойынша 

толтырылады; 

Күні (валюталық келісімшарттың) - ӛріс міндетті емес, клиенттің қалауы бойынша 

толтырылады 

сондай-ақ, "Күнтізбе" бар, сандарды қолмен енгізу де бар; 

Күні (Келісімшарттың есептік нӛмірінің) - Ӛріс міндетті емес, клиенттің қалауы 

бойынша толтырылады, сондай-ақ "Күнтізбені" қамтиды, сондай-ақ сандарды қолмен енгізу де 

бар; 

Комментарии-ӛріс міндетті емес, клиенттің қалауы бойынша толтырылады. 

Валюталық келісімшарт бойынша ақша жӛнелтуші: 

Экономика секторының коды-ӛріс міндетті емес, қалауы бойынша толтырылады; 

Жүйеде ашылмалы тізімі бар "Резиденттік анықтамалығы" бар. Тек сандар енгізіледі және 

2 таңбадан артық емес; 

Резиденттік белгісі-ӛріс міндетті емес, қалауы бойынша толтырылады, 

жүйеде ашылмалы "Резиденттік анықтамалығы " бар тізімі бар. Тек сандар енгізіледі 

және 2 таңбадан артық емес; 

Резиденттік елінің коды- ӛріс міндетті емес, қалауы бойынша толтырылады; 

жүйеде  "Елдер анықтамалығы" бар ашылмалы тізімі бар. Елді таңдау кезінде 2 симв. ел 

коды кӛрсетіледі. Қолмен енгізу кезінде тек 2 латын әріптерін (бас әріптер) енгізуге болады. 2 

симв. ел коды енгізу кезінде,  ел атауы автоматты түрде кӛрсетілуі керек; 
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Жеке тұлғаның аты-жӛні немесе заңды тұлғаның атауы -ӛріс міндетті емес, клиенттің 

қалауы бойынша толтырылады; 

ЖСН / БСН-ӛріс міндетті емес, клиенттің қалауы бойынша толтырылады. 

Валюталық келісімшарт бойынша ақша алушы: 

Экономика секторының коды - ӛрісі міндетті емес, клиенттің қалауы бойынша 

толтырылады. Жүйеде ашылмалы тізімі бар "резиденттік анықтамалығы" бар. Тек сандар 

енгізіледі және 2 таңбадан артық емес болу керек; 

Резиденттік белгісі-ӛрісі міндетті емес, клиенттің қалауы бойынша толтырылады 

жүйеде ашылмалы тізімі бар "резиденттік анықтамалығы" бар. Тек сандар енгізіледі және 

2 таңбадан артық емес болу керек; 

Заңды тұлғаның аты-жӛні немесе заңды тұлғалар атауы-ӛріс міндетті емес, клиенттің 

қалауы бойынша толтырылады; 

ЖСН / БСН-ӛріс міндетті емес, клиенттің қалауы бойынша толтырылады. "Валютаны 

аударуға арналған тапсырмалар "Импорттаудың тәртібі" тӛлем құжаттары "Импорттауының 

тәртібіне ұқсас 7-тараудың "Тӛлем құжаттары" деген 6.5-тармағына сәйкес жүзеге асырылады. 

 

 

9 - тарау. Жабылған кепілдіктер 
Қазіргі уақытта "Жабылған кепілдіктер" қосымша бетінде қолданыстағы кепілдіктерді қарау 

опциясы қол жетімді. 

 

8.1. Қолданыстағы кепілдіктерді қарау үшін: 

"Жабылған кепілдіктер" нысанында "Жарамды кепілдіктер" батырмасын басыңыз. Іздеу ӛрісінде 

ашылған нысанда: Кепілдік нӛмірін немесе Валютаны кӛрсетіңіз, содан кейін "Кӛрсету" 

батырмасын басыңыз. Қолданыстағы кепілдіктердің барлық тізбесі келесілермен кӛрсетіледі: 

 Кепілдік нӛмірі  

 Кепілдік түрі 

 Ұйым (Апликант) 

 Бенефициардың атауы 

 Сомасы 

 Валютасы 

 Кепілдіктің шығарылған күні 

 Кепілдік мерзімі аяқталған күн 

сондай-ақ, іздеу ӛрісін "Тазалау" және "Жасыруға" болады. 
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10 - тарау. Валюталық келісімшарттар 
Қазіргі уақытта "Валюталық келісімшарттар" қойындысында келесі опциялар қол жетімді: 

Валюталық келісімшарттарды тіркеуге және ӛзгертуге ӛтініш. 

 

10.1.  Валюталық келісімшарттарды тіркеуге ӛтініш 

Валюталық келісім-шарттарды тіркеуге ӛтініш жасау үшін: 

1. Тӛлем құжаттарының тізімі нысанында құралдар тақтасындағы "Жасау" батырмасын 

басыңыз:   

 

2. Валюталық келісімшарттарды тіркеуге ӛтініш терезесі ашылады: 
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Терезе ӛрістерінің бірқатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады 

немесе ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе 

жүйе автоматты түрде толтырады (атап айтқанда, байланысты өрістерді толтырғаннан кейін). 

Назар аударыңыз! 

 Анықтамалықтардан мәндерді таңдау үшін тиісті ӛрістің атауындағы еренсілтемені 

басу арқылы қажетті анықтамалықты шақыру қажет. 

 Ашылмалы тізімнен мәндерді таңдау батырманың кӛмегімен жүзеге асырылады 

 Күндерді енгізу қолмен немесе батырманың кӛмегімен жүзеге асырылады 

Құжатты толтыру / редакциялау: 

Ӛтініш деректемелерінің мәндерін енгізіңіз немесе ӛңдеңіз: 

Қажет болса, № ӛрісінде құжат нӛмірін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, жүйе күнтізбелік жыл 

ішінде құжаттарды жасау реті бойынша нӛмірлейді. 

Күні ӛрісінде қажет болса, құжаттың күнін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, ӛріс ағымдағы 

күнмен толтырылады. 

2.1 Блоктар бойынша сипаттама 

 

"Бас ӛрістер" блогында құжат нӛмірі мен күні туралы ақпарат бар, оларды қолмен ӛзгертуге 

болады, сонымен қатар жіберуші мен банктің деректемелері бар. 

 
"Келісім-шарт" блогында келісім-шарттағы ақпаратты кӛрсету керек – нӛмірі, сомасы, күні және 

валютаны, УНК, Унк күнін, келісім-шарт түрінің кодын таңдау керек. 

 
"Бенефициар" блогында шарт бойынша серіктестің деректемелерін толтыру қажет.  
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"Келісім-шарт шарттары" блогында тіркеу куәліктерінің деректерін, репатриациялау мерзімін 

кӛрсету және есеп айырысу нысанын таңдау қажет. 

"Банктің қарауының жеделдігі" блогында ӛтінішті қараудың шұғылдылығын белгілеу және 

анықтамалықтан комиссияны есептен шығару шотын таңдау қажет. 

 
"Қолтаңбалар" блогында басшы мен бас бухгалтер кӛрсетілген. Егер бірнеше тұлға болса, онда 

сіз қол қоюшылар каталогынан қажетті тұлғаны таңдай аласыз. 

 
"Тіркемелер" блогында валюталық бақылау бӛлімінің менеджерлеріне қолжетімді болатын 

файлды жүктеуге болады.  

 
Бұл бӛлімде файлды жүктеуге, бұрын жүктелген файлды жоюға/ӛңдеуге немесе файлды 

басқасына ауыстыруға болады. 
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"Банктен алынған ақпарат" блогында құжаттан бас тартуға себеп болған қателер туралы ақпарат 

болады (егер тӛлемді банк қабылдамаса). 

Барлық ӛрістерді толтырғаннан кейін қателердің бар-жоғын тексеру және құжатты банкке "Қол 

қою және жіберу" батырмасын басу ұсынылады. "Болдырмау" батырмасын басу деректерді 

сақтамай нысанды жабады. 

10.2. Валюталық келісімшарттардың ӛзгерістерін тіркеуге ӛтініш 

 

1. Валюталық келісімшарттардың ӛзгерістерін тіркеуге ӛтініш жасау үшін: 

 

2. Валюталық келісімшарттардың ӛзгерістерін тіркеуге ӛтініш терезесі ашылады: 

 

2.1 Терезе ӛрістерінің бірқатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен 

толтырылады немесе ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді 
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таңдау арқылы немесе жүйе автоматты түрде толтырады (атап айтқанда, байланысты 

өрістерді толтырғаннан кейін). 

Назар аударыңыз! 

 Анықтамалықтардан мәндерді таңдау үшін тиісті ӛрістің атауындағы еренсілтемені 

басу арқылы қажетті анықтамалықты шақыру қажет. 

 Ашылмалы тізімнен мәндерді таңдау батырманың кӛмегімен жүзеге асырылады 

 Күндерді енгізу қолмен немесе батырманың кӛмегімен жүзеге асырылады 

2.2 Құжатты толтыру / редакциялау: 

2.3 Ӛтініш деректемелерінің мәндерін енгізіңіз немесе ӛңдеңіз: 

2.4 Қажет болса, № ӛрісінде құжат нӛмірін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, жүйе күнтізбелік жыл 

ішінде құжаттарды жасау реті бойынша нӛмірлейді. 

2.5 Күні ӛрісінде қажет болса, құжаттың күнін ӛзгертіңіз. Әдепкі бойынша, ӛріс ағымдағы 

күнмен толтырылады. 

2.6 2.1 Блоктар бойынша сипаттама: 

 

"Негізгі ӛрістер" блогында құжат нӛмірі мен күні туралы ақпарат бар, оларды қолмен ӛзгертуге 

болады, сонымен қатар банк пен жіберушінің деректемелері бар. 

 

"Келісімшарт" блогында валюталық келісімшарттар каталогынан бұрын тіркелген 

келісімшарттың нӛмірін таңдау керек. 

 

"Бенефициар" блогында шарт бойынша серіктестің деректемелерін толтыру қажет.  
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"Келісім-шарт шарттары" блогында тіркеу куәліктерінің деректерін, репатриациялау мерзімін 

кӛрсету және есеп айырысу нысанын таңдау қажет. 

"Банк қарауының жеделдігі" блогында ӛтінішті қараудың шұғылдығын белгілеу және 

анықтамалықтан комиссияны есептен шығару шотын кӛрсету қажет. 

 

"Қолтаңбалар" блогында басшы мен бас бухгалтер кӛрсетілген. Егер бірнеше тұлға болса, онда 

сіз қол қоюшылар каталогынан қажетті тұлғаны таңдай аласыз. 

 

"Тіркемелер" блогында валюталық бақылау бӛлімінің менеджерлеріне қолжетімді болатын 

файлды жүктеуге болады.  
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Бұл бӛлімде файлды жүктеуге, бұрын жүктелген файлды жоюға/ӛңдеуге немесе файлды 

басқасына ауыстыруға болады. 

 
"Банктен алынған ақпарат" блогында құжаттан бас тартуға себеп болған қателер туралы ақпарат 

болады (егер тӛлемді банк қабылдамаса). 

Барлық ӛрістерді толтырғаннан кейін қателердің бар-жоғын тексеру және құжатты банкке "Қол 

қою және жіберу" батырмасын басу ұсынылады. "Болдырмау" батырмасын басу деректерді 

сақтамай пішінді жабады. 

 

 

10.3.  Валюталық келісім-шарттар 

 

Бұл нысанда Клиенттің барлық Валюталық келісімшарттарын қарау мүмкіндігі жүзеге 

асырылады. Егер Сізді белгілі бір келісімшарт қызықтырса, онда іздеу ӛрісі арқылы келесі іздеу 

параметрлерін: Келісімшарт нөмірі; Келісімшарт сомасы; Бенефициар; Келісімшарттың 

есептік нөмірі/ ID; Валюта бойынша орнатуға болады, содан кейін "Көрсету" батырмасын 

басу керек. 

 

 
Әрі қарай, берілген параметрлер бойынша "Кӛру" батырмасын басу арқылы кӛруге болатын 

валюталық келісім-шарт кӛрсетіледі: 
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Бекітілген деректері бар терезе кӛрсетіледі: 

Растайтын құжаттар: 

 Күні 

 Келісім-шарт валютасындағы сома 

 Тӛлем валютасындағы сома 

 Қайта есептеу коэффициенті 

 Үшінші тұлға 

 Құжат типі. 

"Келісім-шарт бойынша растаушы құжаттардың қалдығы" және "Келісім-шарт 

валютасындағы растаушы құжаттардың жиынтық сомасы" кӛрсетіледі. 

Келісімшарт бойынша тӛлемдер: 

 Күні 

 Келісім-шарт валютасындағы сома 

 Тӛлем валютасындағы сома 

 Қайта есептеу коэффициенті 

 Үшінші тұлға 

 Құжат типі. 

сондай-ақ "Келісімшарт бойынша тӛлемдер қалдығы"; "Келісімшарт валютасындағы 

тӛлемдердің жиынтық сомасы" және "Айырма" кӛрсетіледі. 

 

 

11 - тарау. Кредиттік құжаттар 
В настоящий момент во вкладке «Кредитные документы» доступна опция: Кредиттік шарттар 

бойынша анықтамалық.  
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11.1. Кредиттік шарттар бойынша анықтамалық 

Кредиттік шарттар бойынша анықтамалықты қарау үшін осы опцияны бӛліп алу қажет, бұдан әрі 

кредиттік шарттары бар тізбе кӛрсетіледі. 

Егер сізді белгілі бір кредиттік келісім-шарт қызықтырса, онда іздеу ӛрісі арқылы келесі іздеу 

параметрлерін қалауыңыз бойынша орнатуға болады: Келісім-шарт нөмірі, содан кейін 

"Кӛрсету" батырмасын басу керек. 

Келесілермен кредиттік шарт кӛрсетіледі: 

 Шарт нӛмірі 

 Ұйымдар 

 Типі 

 Ашылған күн 

 Аяқталған күн 

 Сомасы 

 Валюта 

 Пайыз мӛлшерлемесі 

 Мәртебесі 

 Қол жетімділік кезеңі 

 Кредиттік желі 

 Келісімді кӛрсету қажет 

 СЖТМ мӛлшерлемесі. 

сондай-ақ, XLS форматындағы анықтамаларды "Экспорттау", іздеу параметрлерін "Жаңарту", 

"Тазарту" және "Жасыру " жүзеге асыруға болады. 

 

12 - тарау. Банкке хаттар 

12.1. Банкке хаттар 
Тізімді XLS форматына экспорттау мүмкіндігі бар таңдалған кезең үшін (күнін белгілеу) банкке 

хаттарды қарау. 
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"Құру" арқылы банкке хат қалыптастыру. 

 

 

Терезе ӛрістерінің қатары жүйемен толтырылады. Ақ фоны бар ӛрістер қолмен толтырылады 

немесе ӛңделеді. Сұр фоны бар ӛрістерді пайдаланушы тізімнен мәндерді таңдау арқылы немесе 

байланысты ӛрістерді толтыру кезінде жүйе толтырады. 

Бір файлға рұқсат етілген ӛлшем шегінде "Тіркеме" қосымша беті арқылы хатқа файлдар 

тіркемесі. "Жіберу" опциясы арқылы банкке хат жіберу. 

 

 

12.2. Банктен хаттар  

Банктен алынған хаттар тізімді XLS форматына экспорттау мүмкіндігі бар банкке жіберілген 

хаттар сияқты кӛрінеді. 


