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«Жүректен жүрекке» монеталар сериясынан
«proof» сапасымен алтын жалатылған
«Ана» ескерткіш күміс монетасын айналысқа шығару туралы
2014 жылғы 21 қараша

Алматы

Қазақстан Республикасының Ҧлттық Банкі 2014 жылғы 21 қарашадан
бастап «proof» сапасымен номиналы 500 теңгелік «Жҥректен жҥрекке»
монеталар сериясынан алтын жалатылған «Ана» ескерткіш кҥміс монетасын
айналысқа шығару туралы хабарлайды.
Монетаның бет жағында (аверсінде) орталық бөлігінде ішіне ою-өрнек
салынған жҥректің стильдендірілген бейнесі, монетаның номиналын
білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазба, монета дайындалған металды, оның
сынамы мен массасын білдіретін «Ag 925 31,1 g» деген жазба және Қазақстан
теңге сарайының тауар белгісі орналасқан. Монетаны айналдыра жалпақ
кҥңгірт жиек жҥргізілген, оның ҥстінде мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН
ҦЛТТЫҚ БАНКІ» және ағылшын тілінде «NATIONAL BANK OF
KAZAKHSTAN» деген жазу бар.

Монетаның сырт жағында (реверсінде) орталық бөлікте кҥңгірт бетінде
стильдендірілген кҥннің алтындатылған бейнесінің аясында ана мен баланың
бейнесі, мемлекеттік тілде «АНА», орыс тілінде «МАМА» деген жазба және
соғылған жылын білдіретін «2014» деген сан орналасқан. Айналдыра
мемлекеттік тілде «ЖҤРЕКТЕН ЖҤРЕККЕ», орыс тілінде «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» және ағылшын тілінде «FROM HEART TO HEART» деп
жазылған.
Монеталардың бет және сырт жағындағы бейнелер мен жазулар
бедерлі.
Қыры (гурты) бедерлі.

Монета 925 сынамды кҥмістен жасалған, массасы – 31,1 грамм,
диаметрі – 38,61 мм, дайындау сапасы – «proof», ең көп таралымы – 5 мың
дана.
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Республикасының бҥкіл аумағында көрсетілген қҧнымен төлемнің барлық
тҥрлері бойынша, сондай-ақ шоттарға, салымдарға, аккредитивтерге есептеу
ҥшін және аударым жасау ҥшін қабылдануға міндетті, Қазақстан
Республикасының барлық банктерінде шектеусіз ҧсақталады және
айырбасталады.
«Ана» монетасы – монеталарда адамзатқа ортақ қҧндылықтарды
көрсетуге және оларды адамнан адамға, жҥректен жҥрекке өзіндік бағдар
ретінде жеткізуге арналған серияның алғашқы монетасы. Бҧл сериядағы
монеталар жақын және жақсы көретін адамдарға тамаша сыйлық болады.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003
жылғы 25 қыркҥйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Ҧлттық валюта –
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тҧжырымдамасына сәйкес әзірленген.
Ескерткіш монетаны «Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің
Қазақстан теңге сарайы» шаруашылық жҥргізу қҧқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны дайындаған және коллекциялық қҧны бойынша
сатуға арналған. Монета кәдесыйлық ораумен шығарылады және Қазақстан
Республикасы Ҧлттық Банкінің мемлекеттік, орыс және ағылшын
тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.
Монетаны Қазақстан Республикасы Ҧлттық Банкінің барлық
филиалдарында, сондай-ақ ҚРҦБ-ның www.nationalbank.kz
сайтының
«Ҧлттық валюта» парақшасындағы интернет – дҥкен арқылы сатып алуға
болады. Алматы қаласында мына мекенжай бойынша сатып алуға болады:
Панфилов көшесі, 98. Анықтама ҥшін телефоны (727) 273-83-98.

Толығырақ ақпаратты мына телефондар бойынша алуға болады: +7 (727) 2704 639,
+7 (727) 2704 585; +7 (727) 3302 497, e-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz.

