ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
№ 26 БАСПАСӨЗ Р Е Л И З І
2012 жылғы 7 маусым
Халықаралық инвестициялар
cтатистикасы жөніндегі ақпаратты ұсыну
құрылымының өзгеруі туралы
Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі шетелдік инвестициялар
салынған салалар және Қазақстан инвесторларының салалары бойынша
Халықаралық инвестициялардың статистикасы1 жӛніндегі ақпаратты 2012
жылғы 10 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда
министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті тӛрағасының 2007
жылғы 14 желтоқсандағы № 683 о-д бҧйрығымен бекітілген Экономикалық
қызмет тҥрлерінің жалпы жіктеуішіне (бҧдан әрі – ЭҚЖЖ) сәйкес
орналастыратын болады.
Бҧрын

халықаралық

инвестицияларды

салалар

бойынша

бӛлу

Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Стандарттау,
метрология және сертификаттау комитеті тӛрағасының 2003 жылғы 30
желтоқсандағы № 542 бҧйрығымен бекітілген ЭҚЖЖ сәйкес жҥзеге
асырылды.
Халықаралық инвестицияларды 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 683
о-д бҧйрыққа сәйкес салалар бойынша бӛлудің жаңа ҧсынымы 1-кестеде,
Халықаралық инвестицияларды 2003 жылғы 30 желтоқсандағы № 542
бҧйрыққа сәйкес салалар бойынша бӛлудің жҥзеге асырылатын ҧсынымы 2кестеде келтірілген.
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Халықаралық

инвестициялардың

статистикасы

бӛлімінде

1-кесте. 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 683 о-д ЭҚЖЖ сәйкес ақпарат орналастыру
қҧрылымы (жаңа ҧсыным)
Қызмет тҥрінің атауы
АУЫЛ, ОРМАН ЖӘНЕ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
КЕН ӚНДІРУ ӚНЕРКӘСІБІ ЖӘНЕ КАРЬЕРЛЕРДІ ҚАЗУ
Кӛмір және лигнит ӛндіру
Шикі мҧнайды және табиғи газды ӛндіру
Металл кендерін ӛндіру
Кен ӛндіру ӛнеркәсібінің басқа салалары
Кен ӛндіру ӛнеркәсібі саласындағы техникалық кызметтер
ӚҢДЕУ ӚНЕРКӘСІБІ
Тағам, сусын және темекі ӛнімдерін ӛндіру
Тоқыма, киім, тері және ілеспе тауарлар ӛндіру
Ағаш және қағаз бҧйымдарын ӛндіру
Кокс және мҧнай ӛңдеу ӛнімдерін ӛндіру
Химиялық ӛнеркәсіп ӛнімдерін ӛндіру
Негізгі фармацевтикалық ӛнімдерді ӛндіру
Резеңке және пластмасса бҧйымдарын, сонымен қатар металды емес минералды ӛнімдерін ӛндіру
Металлургия ӛнеркәсібі және машиналар мен жабдықтардан ӛзге дайын металл бҧйымдарын ӛндіру
Компьютерлер, электрондық және оптикалық бҧйымдарды жасау
Электр жабдықтарын жасау
Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабдықтар жасау
Кӛлік қҧралдары мен жабдықтарын ӛндіру
Басқа ӛндіріс, кӛліктер мен жабдықтарды жӛндеу және қҧрастыру
ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ, ГАЗ, БУ БЕРУ ЖӘНЕ АУА БАПТАУ
СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ; КӘРІЗ ЖҤЙЕСІ, ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ ЖИНАЛУЫН ЖӘНЕ ТАРАТЫЛУЫН
БАҚЫЛАУ
ҚҦРЫЛЫС
КӚТЕРМЕ ЖӘНЕ БӚЛШЕК САУДА; АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ЖӘНЕ МОТОЦИКЛДЕРДІ ЖӚНДЕУ
Қатты, сҧйық және газ тәрізді отынды және осыларға ҧқсас ӛнімдерді кӛтерме саудада сату
КӚЛІК ЖӘНЕ ҚОЙМАЛАУ
Қҧбырмен тасымалдау
ТҦРУ ЖӘНЕ ТАМАҚТАНУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР
АҚПАРАТ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
ҚАРЖЫ ЖӘНЕ САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІ
Қаржы қызметтері, сақтандыру және зейнетақы қорлары қызметтерін қоспағанда
Міндетті әлеуметтік сақтандырудан басқа, сақтандыру, қайта сақтандыру және зейнетақы
қорларының қызметі
Қаржыландыру және сақтандыру қызметтерін ҧсыну бойынша қосалқы қызмет
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҤЛІКПЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР
КӘСІБИ, ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
Қҧқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет
Бас компаниялар қызметі; басқару мәселелері бойынша кеңестер беру
Сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет
Геологиялық барлаулар мен ізденістер бойынша қызмет
Ғылыми зерттеулер және әзірлемелер
Басқа кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚОСАЛҚЫ ҚЫЗМЕТ КӚРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚОРҒАНЫС; МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
БІЛІМ БЕРУ, ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ, ӚНЕР, ОЙЫН-САУЫҚ ЖӘНЕ
ДЕМ АЛУ
ӚЗГЕ ДЕ ҚЫЗМЕТТЕР ТҤРЛЕРІН ҦСЫНУ
ҤЙ ҚЫЗМЕТШІСІН ЖАЛДАЙТЫН ЖӘНЕ ӚЗІ ТҦТЫНУ ҤШІН ТАУАРЛАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕР
ӚНДІРЕТІН ҤЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫ ҚЫЗМЕТІ
ЖОҒАРЫДА КӚРСЕТІЛГЕН САНАТТАРҒА ЖАТҚЫЗЫЛМАҒАН ҚЫЗМЕТ ТҤРЛЕРІ

2-кесте. 2003 жылғы 30 желтоқсандағы № 542 ЭҚЖЖ сәйкес ақпарат орналастыру
қҧрылымы (2012 жылғы 10 шілдеге дейінгі ҧсыным)
Салалардың атауы
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, АҢШЫЛЫҚ, ОРМАН ӚСІРУ ЖӘНЕ БАЛЫҚ АУЛАУ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ауыл шаруашылық, аңшылық және соған байланысты қызмет кӛрсету
балық аулау, балық ӛсіретін жердің және балық фермасының қызметі
ТАУ-КЕН ӚНЕРКӘСІБІ
кӛмір мен лигнит ӛндіру, торф ӛңдеу
ӛңделмеген мҧнай және табиғи газ ӛндіру
уран кенін ӛндіру
металл кенін ӛндіру
тау-кен ӛнеркәсібінің басқа салалары
ӚҢДЕУШІ ӚНЕРКӘСІП
ауыл шаруашылық ӛнімдерін қайта ӛңдеу
тоқыма және тігін ӛнеркәсібі
тері, теріден бҧйым жасау ӛндіру және аяқ киім ӛндіру
ағаш ӛндірісі, баспа жҧмысы және полиграфия ӛнеркәсібі
кокс ӛндіру, мҧнай айдау, ядролық материалдарды ӛндіру және ӛңдеу
химия ӛнеркәсібі
резеңке, пластмасса бҧйымдарын ӛндіру
ӛзге металл емес минерал ӛнімдер ӛндіру
металлургия ӛнеркәсібі және металл ӛңдеу
қара металлургия
тҥсті металлургия
дайын металл бҧйымдарын ӛндіру
машина және жабдық ӛндіру
электрлік және электрондық жабдықтар ӛндіру
кӛлік қҧралдарын ӛндіру
ӛнеркәсіптің басқа салалары
ЭЛЕКТР ҚУАТЫН, ГАЗДЫ ЖӘНЕ СУДЫ ӚНДІРУ МЕН ОЛАРДЫ БӚЛУ
ҚҦРЫЛЫС
САУДА, АВТОМОБИЛЬДЕРДІ ЖӘНЕ ҤЙДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН БҦЙЫМДАРДЫ ЖӚНДЕУ
отынның кӛтерме саудасы
ҚОНАҚ ҤЙЛЕР МЕН МЕЙРАМХАНАЛАР
КӚЛІК ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС
қҧрылықтағы кӛлік
қҧбыр бойынша тасымалдау
су кӛлігі
әуе кӛлігі
қосалқы кӛлік қызметі
почта және байланыс
байланыс
ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІ
ақша делдалдығы
басқа да қаржы делдалдығы
сақтандыру
қаржы делдалдығына және сақтандыруға қосалқы қызмет
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҤЛІКПЕН ОПЕРАЦИЯЛАР, ЖАЛҒА АЛУ ЖӘНЕ КӘСІПОРЫНДАРҒА ҚЫЗМЕТ
КӚРСЕТУ
жылжымайтын мҥлік
қызметкерлерсіз жалдау
есептеу техникасы және соған байланысты қызмет
зерттеулер мен әзірлеулер
негізінен кәсіпорындарға кӛрсетілетін қызметтер
қҧқық, бухгалтерлік есеп жҥргізу және басқару мәселелері бойынша кеңес беру саласындағы
қызмет
геологиялық барлау және зерттеу жҥргізу жӛніндегі қызмет
МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ
БІЛІМ БЕРУ, ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТ
БІРЛЕСТІКТЕР, АССОЦИАЦИЯЛАР ЖӘНЕ КӘСІБИ ҦЙЫМДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ
ЖОҒАРЫДА КӚРСЕТІЛГЕН САНАТТАРҒА ЖАТҚЫЗЫЛМАҒАН ҚЫЗМЕТ ТҤРЛЕРІ

