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Алғысөз
1 Қазақстан Республикасы Сауда жəне интеграция министрлігі Техникалық реттеу
жəне метрология комитеті «Қазақстан стандарттау жəне сертификаттау институты» ШЖҚ
РМК ƏЗІРЛЕП ЕНГІЗДІ
2 Қазақстан Республикасы Сауда жəне интеграция министрлігі Техникалық реттеу
жəне метрология комитеті Төрағасының 2019 жылғы «11» қазандағы №376-од
бұйрығымен БЕКІТІЛІП, ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ
3 Осы жіктеуіш ISO 4217-2015 Codes for the representation of currencies (Валюталар
мен қорларды белгілеуге арналған кодтар) халықаралық стандартымен бірдей.
ISO 4217-2015 халықаралық стандартын Қаржылық қызметтер, SC 7 Кіші комитеті,
Банк жүйесі ISO/TC 68 техникалық комитеті əзірледі.
Негізінде осы жіктеуіш əзірленген халықаралық стандарттың ресми данасы жəне
сілтемелер берілген халықаралық стандарттардың ресми даналары Бірыңғай мемлекеттік
нормативтік техникалық құжаттар қорында бар.
Стандарттың «Нормативтік сілтемелер» тарауында жəне мəтінінде сілтемелік
халықаралық стандарттар жаңғыртылған.
Сəйкестік дəрежесі - бірдей (IDT)
4 Осы жіктеуіште Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 5 қазандағы № 183-VІ
«Стандарттау туралы» Заңының нормалары іске асырылған.
5 ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталар мен кодтарды белгілеуге арналған
кодтар» ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ
Осы жіктеуішке енгізілген өзгерістер туралы ақпарат жыл сайын басып
шығарылатын «Стандарттау жөніндегі құжаттар» каталогынде, ал өзгерістер мен
түзетулер мəтіні ай сайын басып шығарылатын «Ұлттық стандарттар» ақпараттық
каталогтарында жарияланады. Осы жіктеуіш қайта қаралған (ауыстырылған) немесе
жойылған жағдайда, тиісті хабарлама ай сайын басып шығарылатын «Ұлттық
стандарттар» ақпараттық каталогында жарияланады.

Осы жіктеуіш Қазақстан Республикасы Сауда жəне интеграция министрлігі
Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің рұқсатынсыз ресми басылым ретінде
толықтай немесе бөлшектеліп басылып шығарыла, көбейтіле жəне таратыла алмайды
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Кіріспе
Валюталарды сəйкестендіру үшін əмбебап қолданылатын код қажет. Осы ұлттық
жіктеуіш ISO 3166-1 сəйкес Біріккен Ұлттар ұйымынан алынған елдер атауларының
тізіміне негізделген валюта кодтары үшін көп салалы стандартпен танылған болып
табылады. ISO 4217 кодтарының тізімі қызметтің барлық салаларында бүкіл дүниежүзі
бойынша бизнестің банктік жүйесінде қолданылады.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТЫ
ВАЛЮТАЛАР МЕН ҚОРЛАРДЫ БЕЛГІЛЕУГЕ АРНАЛҒАН КОДТАР
Енгізілген күні 2020-07-01
1 Қолданылу саласы
Осы ұлттық жіктеуіш (бұдан əрі – жіктеуіш) валюталар мен қорларды белгілеу үшін оған үш
таңбалы алфавиттік жəне баламалы үш таңбалы цифрлық кодтарды белгілейді. Шағын ақша
бірліктері бар валюталар үшін, олардың жəне валюта арасында ондық арақатынас ұсынылған.
Осы ұлттық жіктеуіш сондай-ақ қорлар мен бағалы металдар үшін қолданылуы мүмкін.
Осы ұлттық жіктеуіш жұмыс тəртібін, қодтарды қолдану əдістерін енгізуді, анықтауды
белгілейді.
Осы жіктеуіш сауда, коммерция жəне банк ісі салаларында валюталар мен қорларды
белгілеуге арналған. Жіктеуіш деректерді қолымен де жəне автоматты түрде өңдеуге арналған.
2 Нормативтік сілтемелер
Осы жіктеуішті қолдану үшін стандарттау бойынша мынадай сілтемелік құжаттар қажет.
Күні көрсетілген сілтемелер үшін сілтемелік нормативтік құжаттың көрсетілген басылымы ғана
қолданылады, күні көрсетілмеген сілтемелер үшін сілтемелік құжаттың соңғы басылымы (оның
барлық өзгерістерін қоса алғанда) қолданылады:
ISO 3166-1-2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1:
Country codes (Елдер мен олардың бөлімшелерінің атауларын көрсетуге арналған кодтар. 1-бөлім.
Елдер кодтары)
3 Терминдер мен анықтамалар
Осы жіктеуіште тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер қолданылады:
3.1 Елдің атауы (country name): Ерекше геосаяси мүддені білдіретін елдің, тəуелді елдің
немесе басқа облыстың атауы.
3.2 Валюта (currency): Жауапты органдардың географиялық жағдайына арналған сілтемемен
анықталған құн алмасу құралы.
3.3 Қорлар (fund): Валютаға байланысты ақша ресурстары.
3.4 Шағын ақша бірлігі (minor unit): Тиісті ақша бірлігінің құрамдас бөлігі болып
табылатын тіркелген валюта бірлігі (яғни банктегі тіркеуге сəйкес).
Мысалы: Цент АҚШ долларының жүзден бір бөлігін немесе стерлинг фунтының жүзден бір бөлігі болып
табылатын пенниді құрайды.
Ескертпе - Кейбір валюталарда елдің, аймақтың монеталық жүйесі ішінде жүруіне ие аз ақша бірліктері бар, бірақ
валютаны ресми тіркеуді жүргізу кезінде ұлттық немесе халықаралық банк жүйесінде пайдаланылмайды.

3.5 Деноминация (redenomination): Валюта бірлігі құнының өзгеруі, бірлікті сəл түзету
немесе валюта атауын өзгерту.
3.6 Қаржы органы (monetary authority): Елдің немесе елдердің валютасын құқықтық
бақылауды жүзеге асыру үшін валюталық егемендікке ие жəне ақша бірлігін, номиналдарды жəне
т.б. анықтау құқығы бар орган.
3.7 Валюталық себет (currency basket): Таңдалған валюта тобы, онда орташа өлшенген мəн
құн өлшемі немесе міндеттеме сомасы ретінде пайдаланылады.
Ресми басылым
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Ескертпе – Валюталық себет өңірлік валюталық қозғалыстар үшін бағдар ретінде жұмыс істейді; оның құрамы
мен салмағы мақсатқа байланысты.

4 Кодтар тізіміне қосу қағидаттары
Кодтар халықаралық қаржы биржаларында пайдаланылатын, валюталардың немесе
қорлардың атаулары мен бірегей мəнін ұсынады. Ерекше жағдайларда ISO 3166-1 стандартының
5.1.3 көрсетілгендей елдердің кодтарынан жəне қаржылық реттеу органдарынан алады (5.1.4
қоспағанда).
5 Код құрылымы
5.1 Алфавиттік код
5.1.1. Осы ұлттық жіктеуіште AAA-дан бастп ZZZ-ге дейін 26 символды (диакритикалық
белгілерді есептемегенде) латын алфавитінің үш бас əріптерінен тұратын комбинация
қолданылады.
5.1.2 Валюталық кодтың алғашқы екі белгісі ISO 3166-1 көрсетілгендей (ерекшелік 5.1.4
қараңыз), ол берілген валюталық органдардың бірегей кодын білдіреді.
5.1.3 Алфавиттік кодтың үшінші белгісі ретінде негізгі валюта бірлігінің немесе қордың
атауынан болатын мнемоникалық индикатор қолданылады.
5.1.4 Егер валюта ISO 3166-1 сəйкес бір елде пайдаланумен байланысты болмаса, онда
белгілеу үшін мыналар қолданылады:
а) Еуропалық Одақ жəне Еуро жағдайында, ISO 3166 Техникалық қызмет көрсету агенттігі
(бұдан əрі - Агенттік) Еуропалық Одақ үшін екі əріпті «EU» код элементін жəне осы жіктеуіштің
мақсаттарында «EUR» қолдануды бекітті.
б) Агенттік беретін кодтар ISO 3166-1-2013 8.1.3 сəйкес XA-дан XZ-ге дейінгі кодтар
сериясынан тұрады.
5.1.5 Егер ISO 3166-1 географиялық бірлігі бірыңғай валютамен байланысты болмаса, онда
қарастырылған валюта ұлттық қаржы органымен айналысқа шығады жəне басқа елдерде
қолданылады, код 5.1.2 көрсетілгендей эмитент-елдің екі əріпті кодтарына негізделеді.
5.1.6 Үш əріптік кодтар кез-келген уақытта беріледі жəне қайта пайдаланылмайды.
5.2 Сандық код
Сандық код елдер мен аймақтарды белгілеу үшін Біріккен Ұлттар Ұйымының стандарттық
кодының негізінде əзірленген. Кез келген қосымша кодтар пайдаланушы тағайындаған 950-ден
998-ге дейінгі кодтар ауқымы шегінде таралуы тиіс.
6 Шағын ақша бірліктері
Қажетті жағдайда валютаны аз ақша бірліктерімен көрсету талап етіледі. Мұндай
жағдайларда, тиісті валюта мен оның аз ақша бірлігі арасындағы бар ондық арақатынасты білу
қажет. Аталған ақпарат бірінші тізімде (8.1) жəне екінші тізімде (8.2) «шағын бірліктер» бағанында
келтірілген. «0» саны осы валютада шағын бірліктің жоқ екенін білдіреді, ал «1», «2» жəне «3»
тиісінше 10:1, 100:1, 1000:1 базалық валютасымен арақатынасты білдіреді. Шағын ақша
бірліктерінің атаулары берілмеген.
7 Деноминация
Осы тарау валютаның деноминациясын анықтайды, ол мыналарды қамтиды:
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- валюта бірлігі құнының өзгеруі;
- шағын ақша бірлігінің өзгеруі;
- валюта атауының өзгеруі.
Операциялық жүйелерге əсер етуді азайту үшін, бірлік шамалы өзгерген немесе валюта атауы
өзгерген жағдайда, егер бұл қаржылық реттеу органы талап етпесе, əріптік жəне сандық кодтар
өзгермеуі тиіс.
Валюта бірлігінің құны өзгерген жағдайда, Агенттік осы валютаға оны осы валюта бірлігінің
бастапқы құнынан ажыратуға мүмкіндік беретін жаңа əріптік жəне сандық кодты береді; егер мұны
қаржы органы талап етпесе, валюта атауы өзгермеуі тиіс. Мұндай жағдайларда ескі жəне жаңа
купюрлер бір уақытта жəне əдетте, белгілі бір кезең ішінде əрекет етеді жəне бірінші тізімде (8.1)
бірдей елдің атауымен екі код пайда болады. Көрсетілген кезең өткеннен кейін валютаның
бастапқы коды үшінші тізімге (8.3) ауыстырылады.
ISO 3166 екі əріптік жəне үш таңбалы сандық кодқа өзгерістер енгізген кезде, ISO 4217 тиісті
екі əріптік жəне үш таңбалы сандық кодқа міндетті түрде өзгеріс кіргізеді.
8 Тізімдер
Ескертпе - Осы жіктеуіш кодтарының үш тізімі ISO www.iso. org/iso/currency codes веб-сайтында жарияланған.

8.1 Бірінші тізім: валюталар, қорлар жəне қымбат металдар кодтары
Осы тізім валюталарды, қорларды жəне бағалы металдарды ұсынатын субъектілерді
мынадай бес деректер бағанында алфавиттік тəртіппен тіркейді:
— субъект: ел атауының қысқаша нысаны, қордың немесе бағалы металдың сипаттамасы;
— валюта: тиісті субъектінің валюта атауы;
— əріптік код: валютаның үш əріпті кодының элементі;
— сандық код: үш таңбалы сандық кодының элементі;
— екінші дəрежелі бірлік: екінші дəрежелі бірлік элементі.
8.2 Екінші тізім: Агенттікте тіркелген қорлардың кодтары
Осы тізім Агенттікте тіркелген қорлардың кодтарын ұсынатын субъектілерді мынадай алты
деректер бағанында алфавиттік тəртіппен тіркейді:
- субъект: ел атауының қысқаша нысаны, қордың немесе бағалы металдың сипаттамасы;
- валюта: тиісті субъекті үшін валюта атауы;
- қордың түрі;
- əріптік код: валютаның үш əріптік кодының элементі;
- сандық код: үш таңбалы сандық код элементі;
- екінші дəрежелі бірлік: екінші дəрежелі бірлік элементі.
8.3 Үшінші тізім: валюта мен қорлардың тарихи атауларына арналған кодтар
Осы тізім валюта мен қорларды ұсынатын тарихи нысандарды мынадай бес деректер
бағанында алфавиттік тəртіппен тіркейді:
- субъект: ел атауының қысқаша нысаны, қордың немесе бағалы металдың сипаттамасы;
- валюта: тиісті субъекті үшін валютаның атауы;
- əріптік код: валютаның үш əріптік кодының элементі;
- сандық код: үш таңбалы сандық код элементі;
- алып тасталған күні.
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9 Техникалық қызмет көрсету
9.1 Жалпы ережелер
Агенттік (ISO 4217/MA) ISO кеңесіне бағынады жəне мынадай функцияларды орындайды:
а) тиісті валюталық органдардың келісімі бойынша, ал қажет болған жағдайда, жəне МА-дан
ISO 3166-1-ге дейін өзгертуді, толықтыруды жəне жоюды жүзеге асырады;
б) жаңа кодтарды шығаруға, өзгерістер мен ерекшеліктерге қатысты қаржы органдарына
кеңес береді;
в) валюталар тізімін, қорлардың кодтарын жаңартады жəне таратады;
г) мүдделі тараптарды тізімдерге енгізілген өзгерістер туралы хабардар етеді;
д) қажеттілігіне қарай кодтарды беру практикасы бойынша қосымша ережелерді əзірлейді.
9.2 Тізімдердегі өзгерістер
Жаңа кодтарды беру, бірінші, екінші жəне үшінші тізімдерге өзгерістер мен ерекшеліктер
енгізу қаржылық реттеу органдарының талабы бойынша ғана жүргізіледі.
10 Өтінім берушілерге арналған нұсқау
Қорлар кодындағы қажеттілік қаржылық реттеу органдары ғана бере алатын дəлелді
өтініммен расталуы тиіс.

ƏОЖ 069.64

МСЖ 03.060 01.140.30 (IDT)

Түйін сөздер: шағын ақша бірлігі, деноминация, сандық код, валюта
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Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт
стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан № 376-од от «11» октября 2019 года.
3 Настоящий классификатор идентичен международному стандарту ISO 4217-2015
Codes for the representation of currencies (Коды для представления валют и фондов).
Международный стандарт ISO 4217-2015 разработан техническим комитетом
ISO/TC 68, Финансовые услуги, Подкомитет SC 7, Банковская система.
Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан
настоящий классификатор, и официальные экземпляры международных стандартов, на
которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных
технических документов
В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные
стандарты актуализированы.
Степень соответствия – идентичная (IDT)
4 В настоящем классификаторе реализованы нормы Законов Республики Казахстан
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ.
5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и
фондов»
Информация об изменениях к настоящему классификатору публикуется в ежегодно
издаваемом каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В
классификатора
случае
пересмотра
(замены)
или
отмены
настоящего
соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом
информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий классификатор не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан.
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Введение
Для идентификации валют необходим универсально применимый код. Настоящий
национальный классификатор является признанным многоотраслевым стандартом для
кодов валют, основанным на списке названий стран, полученных от Организации
Объединенных Наций в соответствии с ISO 3166-1. Списки кодов ISO 4217 используются
в банковской системе бизнеса по всему миру во всех областях деятельности.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОДЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВАЛЮТ И ФОНДОВ
Дата введения 2020-07-01
1 Область применения
Настоящий национальный классификатор (далее – классификатор) устанавливает
трехзначный алфавитный и эквивалентный ему трехзначный цифровой коды для обозначения
валют и фондов. Для валют, имеющих малые денежные единицы, представлено десятичное
соотношение между ними и самой валютой.
Настоящий национальный классификатор также может применяться для фондов и
драгоценных металлов.
Настоящий национальный классификатор устанавливает порядок работы, внедрение,
определение методов применения кодов.
Настоящий классификатор предназначен для обозначения валют и фондов в сферах
торговли, коммерции и банковского дела. Классификатор предназначен как при ручной, так и при
автоматизированной обработке данных.
2 Нормативные ссылки
Для применения настоящего классификатора необходимы следующие ссылочные
документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное
издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют
последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):
ISO 3166-1-2013 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions
– Part 1: Country codes (Коды для представления названий стран и их подразделений.
Часть 1. Коды стран).
3 Термины и определения
В
настоящем
классификаторе
применяются
следующие
термины
с
соответствующими определениями:
3.1 Название страны (country name): Название страны, зависимой страны или другой
области, представляющей особый геополитический интерес.
3.2 Валюта (currency): Средство обмена стоимостей, определенное ссылкой на
географическое положение ответственных органов.
3.3 Фонды (fund): Денежные ресурсы, связанные с валютой.
3.4 Малая денежная единица (minor unit): Единица зарегистрированной валюты (т. е
согласно регистрации в банке), являющаяся составной частью соответствующей денежной
единицы.
Пример: Цент составляет одну сотую часть доллара США или пенни, являющийся одной сотой частью фунта
стерлинга.
Примечание – Некоторые валюты имеют малые денежные единицы, которые имеют хождение внутри монетной
системы страны, местности, но не используются в национальной или международной банковской системой при
проведении официальной регистрации валюты.

Издание официальное
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3.5 Деноминация (redenomination): Изменение стоимости единицы валюты, незначительная
поправка единицы или изменение названия валюты.
3.6 Финансовый орган (monetary authority): Орган, обладающий валютным суверенитетом
для осуществления правового контроля над валютой страны или стран и имеющий право
определять денежную единицу, номиналы и т.д.
3.7 Валютная корзина (currency basket): Выбранная группа валют, в которой
средневзвешенное значение используется как мера стоимости или сумма обязательства.
Примечание – Валютная корзина функционирует как ориентир для региональных валютных движений; ее состав
и вес зависит от цели.

4 Принципы включения в списки кодов
Коды представляют названия и единичные значения валют или фондов, используемых на
международных финансовых биржах. В особых случаях получают из кодов стран, как указано в
5.1.3 стандарта ISO 3166-1, и органами финансового регулирования (за исключением 5.1.4).
5 Структура кода
5.1 Алфавитный код
5.1.1 В настоящем национальном классификаторе используется комбинация заглавных трех
букв из 26 символьного латинского алфавита (не учитывая диакритические знаки) начиная с AAA
до ZZZ.
5.1.2 Первые два знака валютного кода представляют собой уникальный код валютных
органов, к которым он присвоен, как указано в ISO 3166-1 (исключения см. в 5.1.4).
5.1.3 В качестве третьего знака алфавитного кода используется индикатор, предпочтительно
мнемонический, который происходит от наименования основной валютной единицы или фонда.
5.1.4 Если валюта не связана с употреблением в одной стране, согласно ISO 3166-1, тогда для
обозначения применяется следующее:
a) В случае Европейского союза и евро, Агентство по техническому обслуживанию
(далее – Агенство) ISO 3166 утвердили элемент двухбуквенного кода «EU» для Европейского
союза и использование «EUR» в целях настоящего классификатора.
б) Коды, присваемые Агентством, состоят из серии кодов от XA до XZ в соответствии с 8.1.3
ISO 3166-1-2013.
5.1.5 Если географическая единица ISO 3166-1 не связана с единой валютой, то
рассматриваемая валюта эмитируется национальным финансовым органом и используется
другими странами, код основан на двухбуквенном коде страны-эмитента, как указано в 5.1.2.
5.1.6 Трехбуквенные коды присваиваются в любое время и не используются повторно.
5.2 Цифровой код
Цифровой код разработан на основе стандартного кода Организации Объединенных Наций
для обозначения стран и регионов. Любые дополнительные коды должны быть распределены в
пределах назначенного пользователем диапазона кодов от 950 до 998.
6 Малые денежные единицы
При необходимости требуется выражать валюты в малых денежных единицах. В таких
случаях, необходимо знать существующее десятичное соотношение между соответствующей
валютой и ее малой денежной единицей. Данная информация приведена в колонке «малые
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единицы» в первом списке (8.1) и втором списке (8.2). Цифра «0» означает отсутствие малой
единицы в данном валюте, тогда как «1», «2» и «3» обозначают соотношение с базовой валютой
10:1, 100:1, 1000:1 соответственно. Наименования малых денежных единиц не представлены.
7 Деноминация
Настоящий раздел определяет деноминацию валюты, которая включает в себя следующее:
- изменение стоимости единицы валюты;
- изменение малой денежной единицы;
- изменение названия валюты.
Для уменьшения влияния на операционные системы, в случае незначительного изменения
единицы или изменения названия валюты, буквенный и числовой коды не должны изменяться,
если это не требует орган финансового регулирования.
В случае изменения стоимости единицы валюты Агентство присваивает этой валюте новый
буквенный и числовой код, который позволит отличить ее от первоначальной стоимости единицы
этой валюты; наименование валюты не должно изменяться, если этого не требует финансовый
орган. В таких случаях старые и новые купюры иногда действуют одновременно и обычно в
течение определенного периода, и в первом списке (8.1) появляются два кода с одинаковым
названием страны. По истечении указанного периода исходный код валюты будет перемещен в
третий список (8.3).
При внесении изменения двухбуквенного и трехзначного числового кода в ISO 3166
обязательно приводят изменение соответствующего двухбуквенного и трехзначного числового
кода в ISO 4217.
8 Списки
Примечание – Три списка
ISO www.iso.org/iso/currency_codes.

кодов

настоящего

классификатора

опубликованы

на

веб-сайте

8.1 Список первый: коды валют, фондов и драгоценных металлов
Настоящий список регистрирует в алфавитном порядке субъекты, представляющие валюты,
фонды и драгоценные металлы, в следующих пяти столбцах данных:
- субъект: краткая форма названия страны, описание фонда или драгоценного металла;
- валюта: название валюты для соответствующего субъекта;
- буквенный код: элемент трехбуквенного кода валюты;
- числовой код: элемент трехзначного числового кода;
- второстепенная единица: элемент второстепенной единицы.
8.2 Список второй: коды фондов, зарегистрированные в Агентстве
Настоящий список регистрирует в алфавитном порядке субъекты, представляющие коды
фондов, зарегистрированных в Агентстве, в следующих шести столбцах данных:
- субъект: краткая форма названия страны, описание фонда или драгоценного металла;
- валюта: название валюты для соответствующего субъекта;
- тип фонда;
- буквенный код: элемент трехбуквенного кода валюты;
- числовой код: элемент трехзначного числового кода;
- второстепенная единица: элемент второстепенной единицы.
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8.3 Список третий: коды для исторических названий валют и фондов
Настоящий список регистрирует в алфавитном порядке исторические объекты,
представляющие валюты и фонды, в следующих пяти столбцах данных:
- субъект: краткая форма названия страны, описание фонда или драгоценного металла;
- валюта: название валюты для соответствующего субъекта;
- буквенный код: элемент трехбуквенного кода валюты;
- числовой код: элемент трехзначного числового кода;
- дата снятия.
9 Техническое обслуживание
9.1 Общие положения
Агентство (ISO 4217/MA) подчиняется Совету ISO и выполняет следующие функции:
а) осуществляет изменения, дополнения и отмену по согласованию с соответствующими
валютными органами, а в случае необходимости, и с МА по ISO 3166-1;
б) консультирует финансовые органы относительно выпуска новых кодов, изменений и
исключений;
в) обновляет и распространяет списки валют, коды фондов;
г) информирует заинтересованные стороны об изменениях, внесенных в списки;
д) разрабатывает по мере необходимости дополнительные правила по практике присвоения
кодов.
9.2 Изменения в списках
Выдача новых кодов, внесение изменений и исключений в первый, второй и третий списки
производится только по требованию органов финансового регулирования.
10 Руководство для заявителей
Необходимость в коде фондов должна быть подтверждена мотивированной заявкой, которая
может быть подана только органами финансового регулирования.
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