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Сандық
индикаторлар:

Формула

Мәліметтер дереккөзі

1. Капитал жеткіліктілігі көрсеткіштері
Пруденциалды нормативтердің мәндері туралы мәліметтер

1.1. С-1 индикаторы
Пруденциалды нормативтерден К1
коэффициентінің нақты мәні
1.2. С-2 индикаторы
1.3. С-3 индикаторы

Пруденциалды нормативтерден К2
коэффициентінің нақты мәні
Пруденциалды
нормативтерден К1-2
коэффициентінің нақты мәні

1.4 C-4 индикаторы
1.4.1 Өзіндік капиталдың
орташа мәні (4 тоқсан үшін)
1.4.2 Активтерінің орташа
мәні (4 тоқсан үшін)

*100%

Пруденциалды нормативтердің мәндері туралы мәліметтер
Пруденциалды нормативтердің мәндері туралы мәліметтер
1.4.1 Өзіндік капиталдың орташа мәні (4 тоқсан үшін)= Жиынтық балансы
(700-Н нысаны) =(СК1+СК2+СК3+СК4)/4
СК1- Есепті тоқсанның 1 күніне берілген өзіндік капитал жағдайы
СК2- Алдыңғы есепті тоқсанның 1 күніне берілген өзіндік капитал жағдайы
...
1.4.2 Активтерінің орташа мәні (4 тоқсан үшін)= Жиынтық балансы (700-Н
нысаны)= (А1+А2+А3+А4)/4
А1- Есепті тоқсанның 1 күніне берілген активтердің барлығы
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А2- Алдыңғы есепті тоқсанның 1 күніне берілген активтердің барлығы,
...
2. Активтер сапасының көрсеткіштері
2.1. А-1 индикаторы

(2.1.1 Барлық резервтер
(провизиялар)/ 2.1.2. 90
күннен артық кешіктірілген
берешек қарыздар

2.1.1. Барлық резервтер (провизиялар) – қарыздар туралы, соның ішінде
бөлшектегі негізгі қарыз және (немесе) есептелген сыйақы бойынша
кешіктірілген борышы бар, сондай-ақ қаржылық есептердің халықаралық
стандарттарына сәйкес құралған резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп
(ФС_ЗПД_МСФО) = «Барлығы» бағанасы бойынша «Резервтер
(провизиялар)» бағаны 7 жолының мағынасы «Жалпы несие портфелі»
(бағана коды 64);
*100%

2.2. А-2 индикаторы
(2.2.1 90 күннен артық
кешіктірілген берешек таза
(нетто) қарыздар
2.2.2 Қарыздар барлығы

*100%

2.1.2. 90 күннен артық кешіктірілген берешек қарыздар = қарыздар туралы,
соның ішінде бөлшектегі негізгі қарыз және (немесе) есептелген сыйақы
бойынша кешіктірілген борышы бар, сондай-ақ қаржылық есептердің
халықаралық стандарттарына сәйкес құралған резервтер (провизиялар)
мөлшері туралы есеп
(ФС_ЗПД_МСФО) =«Кешіктірілген берешек
қарыздары 90 күннен 180 күнге дейінгі қарыздар сомасы» 13 жолының
«Барлығы» бағанының «Негізгі қарыз» бағанасының мағынасы (бағана
коды 57)+«Кешіктірілген берешек қарыздары 181 күннен жоғары
қарыздар сомасы» 14 жолының «Барлығы» бағанының «Негізгі қарыз»
бағанасының мағынасы (бағана коды 57);
2.2.1. 90 күннен артық кешіктірілген берешек таза (нетто) қарыздар –
қарыздар туралы, соның ішінде бөлшектегі негізгі қарыз және (немесе)
есептелген сыйақы бойынша кешіктірілген борышы бар, сондай-ақ қаржылық
есептердің халықаралық стандарттарына сәйкес құралған резервтер
(провизиялар) мөлшері туралы есеп (ФС_ЗПД_МСФО) = «Кешіктірілген
берешек қарыздары 90 күннен 180 күнге дейінгі қарыздар сомасы» 13
жолының «Барлығы» бағанының «Негізгі қарыз» бағанасының
мағынасы (бағана коды 57) - «Резервтер (провизиялар)» бағанасы
мағынасы (бағана коды 64) + «Кешіктірілген берешек қарыздары 181
күннен жоғары қарыздар сомасы» 14 жолының «Барлығы» бағанының
«Негізгі қарыз» бағанасының мағынасы (баған коды 57) - «Резервтер
(провизиялар)» бағанасы мағынасы (бағана коды 64);
2.2.2. Қарыздар барлығы – қарыздар туралы, соның ішінде бөлшектегі негізгі
қарыз және (немесе) есептелген сыйақы бойынша кешіктірілген борышы бар,
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2.3 А-3 индикаторы

(2.3.1 4 санаттағы күмәнді
таза (нетто) активтер мен
шартты міндеттемелер+2.3.2
санаттағы күмәнді таза
(нетто) активтер мен шартты
міндеттемелер+2.3.3 сенімсіз
таза (нетто) активтер мен
шартты міндеттемелер)
(2.3.4 Барлық активтер+2.3.5.
Шартты және мүмкін
талаптар)

*100%

сондай-ақ қаржылық есептердің халықаралық стандарттарына сәйкес құралған
резервтер (провизиялар) мөлшері туралы есеп (ФС_ЗПД_МСФО) = «Негізгі
қарыз» бағанасы бойынша «Барлығы» (57 бағананың коды) бағаны 7
жолының мағынасы «Ссудалық портфельдің барлығы» - «Резервтер
(провизиялар)» бағанасы мағынасы (бағана коды 64).
2.3.1. 4 санаттағы күмәнді активтер мен шартты міндеттемелер Қаржылық есептердің халықаралық стандарттарына сәйкес құралған Активтер
және шартты міндеттемелердің, сондай-ақ резервтердің (провизиялардың)
құрылымдары туралы есеп (ФС_КА_МСФО)= «Стандартты және жіктелген
активтер мен шартты міндеттемелердің барлығы» 11 жолының «4
санаттағы күмәнді...» бағанындағы «Негізгі қарыз» бағанасы (33
бағананың коды) мағынасы + «Дисконт, сыйлықақы» бағанасы
мағынасы (34 бағананың коды) + «Есептелінген сыйақы» бағанасының
мағынасы (35 бағананың коды) -«Резервтер (провизиялар)» бағанасы
мағынасы (бағана коды 40).;
2.3.2. 5 санаттағы күмәнді активтер мен шартты міндеттемелер - Қаржылық
есептердің халықаралық стандарттарына сәйкес құралған Активтер және
шартты міндеттемелердің, сондай-ақ резервтердің (провизиялардың)
құрылымдары туралы есеп (ФС_КА_МСФО)= «Стандартты және жіктелген
активтер мен шартты міндеттемелердің барлығы» 11 жолының «5
санаттағы күмәнді...» бағанындағы «Негізгі қарыз» бағанасы мағынасы
(41 бағананың коды)+ «Дисконт, сыйлықақы» бағанасы мағынасы (42
бағананың коды) + «Есептелінген сыйақы» бағанасының мағынасы (43
бағананың коды) -«Резервтер (провизиялар)» бағанасы мағынасы (бағана
коды 48);
2.3.3. Сенімсіз активтер және шартты міндеттемелер - Қаржылық есептердің
халықаралық стандарттарына сәйкес құралған Активтер және шартты
міндеттемелердің, сондай-ақ резервтердің (провизиялардың) құрылымдары
туралы есеп (ФС_КА_МСФО) = «Стандартты және жіктелген активтер мен
шартты міндеттемелердің барлығы» 11 жолының «Сенімсіз...» (49
бағананың коды) бағанындағы «Негізгі қарыз» бағанасы мағынасы +
«Дисконт, сыйлықақы» бағанасы мағынасы (50 бағананың коды) +
«Есептелінген сыйақы» бағанасының мағынасы (51 бағананың коды) «Резервтер (провизиялар)» бағанасы мағынасы (бағана коды 56);
2.3.4. Барлық Активтер- Жиынтық баланс (700-Н нысаны) = Активтер(1)
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2.3.5. Шартты және мүмкін талаптар = Шартты және мүмкін талаптар мен
міндеттемелер есебі= Барлығы Шартты және мүмкін талаптар жолағының
мәні.
3. Активтердің шоғырлану көрсеткіштері
3.1.А1-1 индикаторы
3.1.1 Шоғырландырылған
займдар сомасы
(экономикалық қызмет түрі
бойынша 50% аса меншікті
капитал)
3.1.2. Стандартты және
жіктелген банктік займдардың
сомасы
*100%

3.2. А1-2 индикаторы
3.2.1. Жылжымайтын мүлік
кепілдігіне берілетін банктік
займдар
*100%
(3.2.2. Барлығы қарыздар +
3.2.3. Банк портфеліндегі
бағалы қағаздар+ 3.2.4.
Капиталға салынатын
инвестициялар)

3.1.1. Шоғырландырылған несиелер сомасы (экономикалық қызмет түрі
бойынша МК 50% - дан астам) – Салалар (соның ішінде Қазақстан
Республикасының резидент емес тұлғалары) бойынша займдар, соның ішінде
негізгі қарыз бен (немесе) есептелінген сыйақы бойынша кешіктірілген
борышы бар, сондай-ақ қаржылық есептердің халықаралық стандарттарына
сәйкес құралған
резервтер (провизиялар) мөлшері
туралы есеп
(ФС_ПЗО_МСФО) = экономикалық қызмет түрлері бойынша МК 50% дан астам мәндегі «Барлығы» бағандарының «Негізгі қарыз»
бағаналарындағы бағаншаларының сомасы;
3.1.2. Стандартты және жіктелген банктік несиелердің сомасы – займдар,
соның ішінде бөлшектегі негізгі қарыз бен (немесе) есептелінген сыйақы
бойынша кешіктірілген борышы бар, сондай-ақ қаржылық есептердің
халықаралық стандарттарына сәйкес құралған резервтер (провизиялар)
мөлшері туралы есеп (ФС_ПЗО_МСФО) = «Негізгі қарыз» бағанасындағы
«Барлығы» (57 бағананың коды) бағаны бойынша «Қарыз портфелі
барлығы» 7 жолақтың мәні.
3.2.1. Жылжымайтын мүлік кепілдігіне берілетін банктік займдар Қамтамасыз ету түрлері бойынша банктік займдар туралы есеп (ФС_ЗД) =
«Барлығы» бағанасындағы «Барлығы» бағаны (7 бағананың коды)
«Займдар (жылжымайтын мүлік кепілдігіне)» бойынша 1 жолақтың мәні;
3.2.2. Барлығы қарыздар - Қамтамасыз ету түрлері бойынша банктік займдар
туралы есеп (ФС_ЗД) = «Барлығы» бағанасындағы «Барлығы» бағаны (7
бағананың коды) «Барлығы қарыздар» бойынша 7 жолақтың мәні;
3.2.3. Банктік портфеліндегі бағалы қағаздар – Жиынтық баланс (700-Ннысан)= 1201+1202+1452+1459+1481+1485;
3.2.4. Капиталға салынатын инвестициялар - Жиынтық баланс (700-Н
нысан)= 1470.
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4. Кірістілік көрсеткіштері
4.1. Е-1 индикаторы

4.1.1 Провизиялар құрылғанға дейінгі таза кіріс (4 тоқсан үшін) –
Жиынтық баланс (700-Н нысаны), Кірістер мен шығындар
N 1–Есепті тоқсанның бірінші күні
П1 – есепті тоқсанның бірінші күніне берілген бөлінбеген таза пайда
П2 - бөлінбеген таза пайда күніне – (N1- бір тоқсан)
П3 - бөлінбеген таза пайда күніне – (N1- екі тоқсан)
П4- бөлінбеген таза пайда күніне – (N1-үш тоқсан)
П5- бөлінбеген таза пайда күніне – (N1- төрт тоқсан)

4.1.1. Провизиялар
құрылғанға дейінгі таза кіріс
(4 тоқсан үшін)

Р1 - Есепті тоқсанның бірінші күніне қамтамасыз етуге қаржы бөлу
Р2 - Қамтамасыз етуге қаржы бөлу күніне – (N1- бір тоқсан)
Р3- Қамтамасыз етуге қаржы бөлу күніне– (N1- екі тоқсан)
Р4- Қамтамасыз етуге қаржы бөлу күніне – (N1- үш тоқсан)
Р5 - Қамтамасыз етуге қаржы бөлу күніне – (N1- төрт тоқсан)

4.1.2. |Тәуекелдік деңгейі
бойынша есептелген
активтердің орташа мәні (4
тоқсан үшін)|
*100%

Т1 –Есепті тоқсанның бірінші күніне резервтерді (провизияларды) қалпына
келтіруден түсетін кірістер
Т2 - Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер күніне
– (N1- бір тоқсан)
Т3 - Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер күніне
– (N1- екі тоқсан)
Т4- Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер – (N1-үш
тоқсан)
Т5- Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түсетін кірістер – (N1төрт тоқсан)
M1 – есепті тоқсанға дейінгі тоқсан
М2 - М1 алдындағы тоқсан
М3 - М2 алдындағы тоқсан
М4 - М3 алдындағы тоқсан
ПП1 - М1 үшін бөлінбеген таза пайда
ПП2 - М2 үшін бөлінбеген таза пайда
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ПП3 - М3 үшін бөлінбеген таза пайда
ПП4 - М4 үшін бөлінбеген таза пайда
РП1 - М1 үшін қамтамасыз етуге қаржы бөлу
РП2 - М2 үшін қамтамасыз етуге қаржы бөлу
РП3 - М3 үшін қамтамасыз етуге қаржы бөлу
РП4 - М4 үшін қамтамасыз етуге қаржы бөлу
ТТ1- М1 үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер
ТТ2- М2 үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер
ТТ3- М3 үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер
ТТ4- М4 үшін резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер
(ПП1,...,ПП4) тоқсанындағы бөлінбеген таза пайда келесіге тең:
 егер есеп күнтізбелік жылдың екінші, үшінші немесе төртінші тоқсаны
үшін жасалса = (4 класс бойынша БАРЛЫҚ КІРІСТЕР - 5 класс
бойынша БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР) тоқсан аяғында –(4 класс
бойынша БАРЛЫҚ КІРІСТЕР - 5 класс бойынша БАРЛЫҚ
ШЫҒЫНДАР) тоқсан басына

егер күнтізбелік жылдың бірінші тоқсанындағы есеп болса (4 класс
бойынша БАРЛЫҚ КІРІСТЕР - 5 класс бойынша БАРЛЫҚ
ШЫҒЫНДАР) тоқсан аяғына,
(РП1,...,РП4) тоқсанындағы қамтамасыз етуге қаржы бөлу келесіге тең:




егер есеп күнтізбелік жылдың екінші, үшінші немесе төртінші тоқсаны
үшін жасалса= 5450 жолақтың коды (Қамтамасыз етуге қаржы
бөлу) тоқсан аяғында –5450 жолақтың коды (Қамтамасыз етуге
қаржы бөлу)) тоқсан басына
егер есеп күнтізбелік жылдың бірінші тоқсаны үшін жасалса = 5450
жолдың коды (Қамтамасыз етуге қаржы бөлу) тоқсан аяғына

(ТТ1,....,ТТ4) тоқсанындағы резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден
түсетін кірістер келесіге тең:
 егер есеп күнтізбелік жылдың екінші, үшінші немесе төртінші тоқсаны
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үшін жасалса = 4950 жолақтың коды (Резервтерді (провизияларды)
қалпына келтіруден түсетін кірістер ) тоқсан аяғында –4950
жолақтың коды (Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден
түсетін кірістер) тоқсан басына
егер есеп күнтізбелік жылдың бірінші тоқсаны үшін жасалса = 4950
жолақтың коды (Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден
түсетін кірістер ) тоқсан аяғына

Провизиялар құрылғанға дейінгі таза кіріс (4 тоқсан үшін) = (ПП1+РП1ТТ1)+(ПП2+РП2-ТТ2)+(ПП3+РП3-ТТ3)+(ПП4+РП4-ТТ4)
4.1.2. Тәуекелдік деңгейі бойынша есептелген активтердің орташа мәні (4
тоқсан үшін) - Жиынтық баланс (700-Н нысаны), Пруденциалды нормативтер.

4.2. Е-2 индикаторы

4.2.1. Бөлінбеген таза пайданың орташа
мәні (5 тоқсан үшін) – 4.2.2. бір
стандартты ауытқу

Белгіленген күніне тәуекелдік деңгейі бойынша есептелген активтер =
Меншікті капитал (3) белгіленген күніне / К2 белгіленген күніне (К2
прудециалды нормативтерден)
N 1– есепті тоқсанның бірінші күні
АВ1 – Есепті тоқсанның бірінші күніне тәуекелдік деңгейі бойынша есептелген
активтер
АВ2 - Тәуекелдік деңгейі бойынша есептелген активтер күніне – (N1- бір
тоқсан)
АВ3 - Тәуекелдік деңгейі бойынша есептелген активтер күніне – (N1- екі
тоқсан)
АВ4 - Тәуекелдік деңгейі бойынша есептелген активтер күніне – (N1-үш
тоқсан)
АВ5 - Тәуекелдік деңгейі бойынша есептелген активтер күніне – (N1-төрт
тоқсан)
Тәуекелдік деңгейі бойынша есептелген активтердің орташа мәні (4 тоқсан
үшін) = (АВ1+АВ2+АВ3+АВ4)/4| (модуль)
4.2.1. Бөлінбеген таза пайданың орташа мәні (5 тоқсан үшін) – Жиынтық
баланс (700-Н-нысаны)
M1 – есепті тоқсанның алдындағы тоқсан
М2 - М1 алдындағы тоқсан
М3 - М2 алдындағы тоқсан
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М4 - М3 алдындағы тоқсан
М5 - М4 алдындағы тоқсан
ПП1 - М1 үшін бөлінбеген таза пайда
ПП2 - М2 үшін бөлінбеген таза пайда
ПП3 - М3 тоқсан үшін бөлінбеген таза пайда
ПП4 - М4 тоқсан үшін бөлінбеген таза пайда
ПП5 - М5 тоқсан үшін бөлінбеген таза пайда
(ПП1,...,ПП4) тоқсанындағы бөлінбеген таза пайда келесіге тең:
 егер есеп күнтізбелік жылдың екінші, үшінші немесе төртінші тоқсаны
үшін жасалса = (4 класс бойынша БАРЛЫҚ КІРІСТЕР - 5 класс
бойынша БАРЛЫҚ ШЫҒЫНДАР) тоқсан аяғында –(4 класс
бойынша БАРЛЫҚ КІРІСТЕР - 5 класс бойынша БАРЛЫҚ
ШЫҒЫНДАР) тоқсан басына

егер күнтізбелік жылдың бірінші тоқсанындағы есеп болса (4 класс
бойынша БАРЛЫҚ КІРІСТЕР - 5 класс бойынша БАРЛЫҚ
ШЫҒЫНДАР) тоқсан аяғына,
Бөлінбеген таза пайданың орташа мәні (5 тоқсан үшін) = ПП =
(ПП1+ПП2+ПП3+ПП4+ПП5)/ 5
4.2.2. Таза пайданың стандартты ауытқуы Таза пайданың стандартты ауытқуы мына формула бойынша есептеледі:

(( ÏÏ 1  ÏÏ ) 2  ( ÏÏ 2  ÏÏ ) 2  ( ÏÏ 3  ÏÏ ) 2  ( ÏÏ 4  ÏÏ ) 2  ( ÏÏ 5  ÏÏ ) 2 ) /(5  1)
4.3. Е-3 индикаторы

4.3.1. Тоқсандағы пайыздық кірістер келесіге тең:
(4*4.3.1 Тоқсандағы
пайыздық кірістер /4.3.2
Тоқсандағы пайыздар
есептелінетін активтердің
орташа мәні) –(4*4.3.3
Тоқсандағы пайыздық
шығыстар /
4.3.4 Тоқсанда тартылған
ресурстардың орташа мәні)

*100%

 егер есеп күнтізбелік жылдың екінші, үшінші немесе төртінші тоқсаны
үшін жасалса – Кірістер мен шығыстар = тоқсан соңындағы (4100,
4200, 4250, 4300, 4320, 4400, 4450, 4465, 4470, 4480, 4490) жолақтары
кодтарының сомасы- тоқсан басындағы (4100, 4200, 4250, 4300, 4320,
4400, 4450, 4465, 4470, 4480, 4490) жолдардың кодтарының сомасы

егер есеп күнтізбелік жылдың бірінші тоқсаны үшін жасалса – Кірістер
мен шығыстар = (4100, 4200, 4250, 4300, 4320, 4400, 4450, 4465, 4470,
4480, 4490) жолақтары кодтарының сомасы.
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4.3.2. Тоқсандағы пайыздар есептелінетін активтердің орташа мәні =
(А1+А2+А3+А4)/4
N1 – есепті тоқсанының бірінші күні
А1 – есепті тоқсанының бірінші күніне пайыздар есептелінетін активтер
А2 – (N1 – бір ай) – күнгі пайыздар есептелінетін активтер
А3 – (N1 – екі ай) – пайыздар есептелінетін активтер
А4 – (N1 – үш ай) – пайыздар есептелінетін активтер
(А1, ... ,А4) күніне пайыздар есептелінетін активтер – Жиынтық баланс (700-Н
нысаны) = 1100 + 1200 + 1250 + 1300 + 1320 + 1400 + 1450 +
1461+1470+1480+1490;
4.3.3. Тоқсандағы пайыздық шығыстар келесіге тең:
 егер есеп күнтізбелік жылдың екінші, үшінші немесе төртінші тоқсаны
үшін жасалса – Кірістер мен шығыстар = тоқсан соңындағы (5030, 5040,
5050, 5060, 5090, 5110, 5120, 5200, 5250, 5300, 5400) жолақтары кодтарының
сомасы - тоқсан басындағы (5030, 5040, 5050, 5060, 5090, 5110, 5120, 5200,
5250, 5300, 5400) жолақтары кодтарының сомасы

егер есеп күнтізбелік жылдың бірінші тоқсаны үшін жасалса – Кірістер
мен шығыстар = тоқсан соңындағы (5030, 5040, 5050, 5060, 5090, 5110, 5120,
5200, 5250, 5300, 5400) жолақтары кодтарының сомасы.

4.4 Е-4 индикаторы

(4*(4.4.1 Бір тоқсанға
пайыздық кірістер -4.4.2 Бір
тоқсанға пайыздық
шығыстар))
___________________

4.3.4. Тоқсанда тартылған ресурстардағы орташа мәні = (О1+О2+О3+О4)/4
N 1– есепті тоқсанның бірінші күні
О1 – есепті тоқсанның бірінші күнінде тартылған ресурстар
О2 - (N1- бір ай) – күнгі тартылған ресурстар
О3- (N1- екі ай) – күнгі тартылған ресурстар
О4- (N1-үш ай) – күнгі тартылған ресурстар
(О1,...,О4) күнгі тартылған ресурстар = Жиынтық баланс (700-Н-нысаны) –
2020+2030+2040+2050+2110+2120+2200+2255+2300+2400.
4.4.1 Бір тоқсанға пайыздық кірістер - 4.3.1 қараңыз
4.4.2 Бір тоқсанға пайыздық шығыстар - 4.3.3 қараңыз
*100%

4.4.3 Бір тоқсанға пайыз есептелетін активтердің орташа мәні – 4.3.2
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4.4.3 Бір тоқсанға пайыз
есептелетін активтердің
орташа мәні

қараңыз

5. Өтімділік көрсеткіштері
5.1. L-1 индикаторы
5.1.1. Өтімді активтер
5.1.2. Активтердің жиынтығы
5.2.L-2 индикаторы

*100%

5.1.1.
Өтімді
активтер
–
Жиынтық
баланс
(700-Н-нысан)
1000+1010+1051+1052+1053+1101+1102+1103+1201+1251+1252+1253+1301+1
303+1452+1461
5.1.2. Активтердің жиынтығы - Жиынтық баланс (700-Н-нысаны) –
Активтердің жиыны (1)

Пруденциалды
нормативтерден ағымдағы
өтімділік К4 коэффициентінің
нақты мәні

Пруденциалды нормативтердің мәні жайлы ақпараттар
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