ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ
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2 0 1 3 ж ы л ғ ы 22 тамыз
Ұлттық валюта – теңгенің енгізілуінің
20 жылдығына арналған ескерткіш
монеталарды айналысқа шығару туралы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2013 жылғы 22 тамыздан бастап ұлттық
валюта – теңгенің енгізілуінің 20 жылдығына арналған «proof» сапасымен номиналы 500
теңгелік жəне 5000 теңгелік күміс, «proof» сапасымен номиналы 100 000 теңгелік алтын,
нейзильбер қоспасынан жасалған номиналы 50 теңгелік ескерткіш монеталарды
айналысқа шығару туралы хабарлайды.
Номиналдық құны 500 теңгелік «proof» сапасымен жасалған күміс монетаның
бет жағында (аверсінде) жоғарғы бөлігінде бес рет қайталанған өрнекті сегіз қырлы
розетканың жəне мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» деген жазудың
ішінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Төменгі бөлігінде монетаның
номиналын білдіретін «500 ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Номиналдың сол жағында Қазақстан
теңге сарайының тауар белгісі жəне монетаның массасын білдіретін «31,1g» деген жазу,
оң жағында монета дайындалған металды жəне оның сынамы білдіретін «Ag 925» деген
жазу бар. Монетаны айналдыра моншақ жүргізілген жəне жиегі шығыңқы.

Номиналдық құны 5 000 теңгелік «proof» сапасымен жасалған күміс
монетаның бет жағында (аверсінде) жоғарғы бөлігінде бес рет қайталанған өрнекті сегіз
қырлы розетканың жəне мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» деген
жазудың ішінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Төменгі бөлігінде
монетаның номиналын білдіретін «5 000 ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Номиналдың сол
жағында Қазақстан теңге сарайының тауар белгісі жəне монетаның массасын білдіретін «1
kg» деген жазу, оң жағында монета дайындалған металды жəне оның сынамы білдіретін
«Ag 925» деген жазу бар. Монетаны айналдыра моншақ жүргізілген жəне жиегі шығыңқы.

Күміс монеталардың сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде ұлттық
валютаның стильдендірілген жеті банкноты бейнесінің ішінде «Қазақстанның
Тəуелсіздігіне 20 жыл» монетасының бейнесі орналасқан. Монетаның төменгі сол
жағында мемлекеттік тілде үш жолға «ТЕҢГЕГЕ 20 ЖЫЛ» деген жазу жəне соғылған
жылын білдіретін «2013» деген сан жазылған. Монетаның сол жақ бөлігінде айналдыра
ұлттық валюта – теңге символының графикалық бейнесі орналасқан. Айналдыра
шығыңқы жиек.
Монеталардың бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерленген.
Монеталар 925 сынамды күмістен жасалған.
Номиналы 500 теңгелік монетаның массасы 31,1 грамм, диаметрі – 38,61 мм.,
дайындау сапасы – «proof», таралымы – 5 мың дана, қыры (гурты) бедерлі.
Номиналы 5 000 теңгелік монетаның массасы 1000 грамм, диаметрі – 100 мм,
таралымы – 200 дана, қыры (гурты) бедерлі.
Ескерткіш алтын монетаның бет жағында (аверсінде) төменгі бөлігінде
монетаның номиналын білдіретін «100 000 теңге» деген жазу айналдыра екі жолға
орналасқан. Монетаның периметрі бойынша жалпақ күңгірт жиек жүргізілген, онда
айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» деген жазу ойып
жазылған жəне монета дайындалған металды, оның сынамы мен массасын білдіретін «Au
999 2000g» деген жазу бар. Жазулар ұлттық өрнектің элементімен бөлінген. Күңгірт
жиектің ішкі жағынан үш қатар моншақ жүргізілген. Монетаның ортаңғы бөлігі жылтыр.

Монетаның сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде ұлттық валютаның
стильдендірілген жеті банкноты бейнесінің ішінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы
бейнеленген. Монетаның төменгі сол жағында мемлекеттік тілде үш жолға «ТЕҢГЕГЕ 20
ЖЫЛ» деген жазу жəне соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан жазылған.
Монетаның сол жақ бөлігінде айналдыра ұлттық валюта – теңге символының графикалық
бейнесі орналасқан. Айналдыра шығыңқы жиек.
Монеталардың бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерленген.
Монета 999 сынамды алтыннан жасалған, массасы 2000 грамм, диаметрі – 100 мм.,
дайындау сапасы – «proof», таралымы – 60 дана, қыры (гурты) бедерлі.
Нейзильбер қоспасынан жасалған ескерткіш монетаның бет жағында (аверсінде)
жоғарғы бөлігінде Қазақстан Республикасының елтаңбасы бейнеленген. Елтаңбаның оң
жағында «ҚҰБ» деген аббревиатура бар. Төменгі бөлігінде монетаның номиналын
білдіретін «50 ТЕҢГЕ» деген жазу бар. Номиналдың сол жəне оң жағында ұлттық
өрнектің элементі бейнеленген. Айналдыра мемлекеттік тілде «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ
БАНКІ» деген жазу жəне шығыңқы жиек бар.

Монетаның сырт жағында (реверсінде) орталық бөлігінде ұлттық валютаның
стильдендірілген жеті банкноты бейнесінің ішінде «Қазақстанның Тəуелсіздігіне 20 жыл»
монетасының бейнесі орналасқан. Монетаның төменгі сол жағында мемлекеттік тілде үш
жолға «ТЕҢГЕГЕ 20 ЖЫЛ» деген жазу жəне соғылған жылын білдіретін «2013» деген сан
жазылған. Монетаның сол жақ бөлігінде айналдыра ұлттық валюта – теңге символының
графикалық бейнесі орналасқан. Айналдыра шығыңқы жиек.
Монеталардың бет жəне сырт жағындағы бейнелер мен жазулар бедерленген.
Монета нейзильбер қоспасынан жасалған, диаметрі – 31 мм., массасы – 11,17 грамм,
таралымы – 100 мың дана, қыры (гурты) бедерлі.
Номиналы 50 теңгелік, 500 теңгелік, 5 000 теңгелік жəне 100 000 теңгелік ескерткіш
монеталар Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында көрсетілген құнымен төлемнің
барлық түрлері бойынша, сондай-ақ шоттарға, салымдарға, аккредитивтерге есептеу үшін
жəне аударым жасау үшін қабылдануға міндетті, Қазақстан Республикасының барлық
банктерінде шектеусіз ұсақталады жəне айырбасталады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің осы ресми хабарға
түсіндірмесі
2013 жылғы 15 қарашада ұлттық валютаның енгізілгеніне 20 жыл толады.
Ескерткіш монеталарды «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан теңге
сарайы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік кəсіпорны
дайындаған.
Монеталардың дизайны Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 25
қыркүйектегі № 1193 Жарлығымен бекітілген Ұлттық валюта – Қазақстан теңгесі
банкноттары мен монеталары дизайнының тұжырымдамасына сəйкес əзірленген.
«Proof» сапасымен жасалған ескерткіш монеталар кəдесыйлық ораумен шығарылады
жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік, орыс жəне ағылшын
тілдеріндегі нөмірлік сапа сертификатымен жабдықталған.
Нейзильбер қоспасынан жасалған ескерткіш монеталардың алты мың данасы
жақсартылған сапамен дайындалды жəне арнайы пластикалық термовакуумды орауға
салынған.
Монеталарды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің барлық аумақтық
филиалдарында, сондай-ақ ҚРҰБ-ның www.nationalbank.kz. ресми Интернетресурсындағы Интернет-дүкен арқылы сатып алуға болады.
Алматы қаласында монеталарды мына мекенжайда сатып алуға болады: Панфилов
көшесі, 98. Анықтама телефоны +7 (727) 273-83-98.
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