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«Ақтөбе мұнай өңдеу» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

 
 

 

 

 

 

  

 

Сомасы 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) теңге 

 

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАНЫҢ  
 

АНЫҚТАМАЛЫҒЫ 

 

 

 
Облигациялар шығыралымының 

анықтамалығы жасалған күн                                                                                        2015 ж. 1 шілде 

                

Қаржылық көрсеткіштер  

берілген күн                                                                                                                    2015 ж. 30 маусым 

                                                                              

 

 

 

Уәкілетті органның облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға анықтамалықта 

суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс болып табылмайды. 

Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы құжаттағы 

ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікті болмайды. Облигациялар шығарылымы анықтамалығының 

тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары 

осы анықтамалықтағы ақпараттың шынайылығы үшін жауапкершілікті болады және онда көрсетілген барлық 

ақпарат шынайы екендігін, инвесторларды Эмитентке және оның облигацияларына қатысты 

алдамайтындығын растайды.  

 
 

Ақтөбе қ. 2015 ж. 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

 

1. Эмитенттің толық және қысқартылған аталымы. 

 

Аталымның тілі Толық аталымы Қысқартылған аталымы 

Мемлекеттік тілде «Ақтөбе мұнай өңдеу» 

Жауапкершілiгi шектеулi 

серiктестiгі 

«Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

Орыс тілінде Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Актобе 

нефтепереработка» 

ТОО«Актобе нефтепереработка» 

 

Эмитенттің бұрынғы толық және қысқартылған аталымдары жоқ.  

 

Егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастырудың нәтижесінде 

құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және Эмитентке қатысты 

құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтерді көрсету қажет. 

 

Эмитент заңды тұлғаны қайта ұйымдастырудың нәтижесінде құрылған жоқ.  

 

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер. 

 

Эмитенттің бірінші мемлекеттік тіркелген күні:  

 

Эмитенттің бірінші мемлекеттік тіркелген күні: 2010 ж. 25.08. Мемлекеттік тіркеуді Қазақстан 

Республикасының Әділет Министрлігінің органдары жүргізді. Қатысушылар құрамының өзгеруіне 

байланысты «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 2014 ж.25.08-да қайта тіркеу рәсімінен өтті. Қазақстан 

Республикасының Әділет Министрлігінің органдары берген заңды тұлғаны қайта тіркеу туралы 

анықтама. 

 

3. Бизнес сәйкестендіру нөмірі. 

 

Эмитенттің БСН: 100 840 014 752 

 

4. Эмитенттің орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондарының және 

факсының нөмірлері, электрондық почтасының мекен-жайы. 

 

Эмитенттің заңды және іс жүзіндегі мекен жайы (орналасқан жері): 

Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Сазды ауылдық округы, 41- 

разъезд,  401-учаске. 

Тел/факс: +7 (7132) 741 061, 741 062 

E-mail: info@aktoberefinery.kz 

Веб-сайт: www.aktoberefinery.kz 

 

5. Эмитенттің банктік деректемелері. 

 

СТН 061800298139 

IBAN KZ038560000004302956 

«БанкЦентрКредит» АҚ АФ-да 

БСК KCJBKZKX 

Кбе 17 

ОКПО 51007498 

mailto:info@aktoberefinery.kz
http://www.aktoberefinery.kz/
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6. Эмитент қызметінің түрелірі. 

 

«Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС (бұдан әрі – Компания, Эмитент, Серіктестік) мұнайды өңдеумен 

және оны одан әрі сатумен айналысады. Компанияның өңдеу қуаты жылына 300 мың тонна 

шиікзат болатын шағын мұнай өңдеу зауыты бар. Өндірістік база Ақтөбе облысында, ауданы 16,8 

аумақта орналасқан.  Компания өнімнің 12 түрін: бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95), дизель отынын 

(4 түрі), керосин, пеш отынын, кеме отынын, мазут, дистилляттар және уайт-спирт өндіреді. 

Компанияның барлық өнімі ҚР техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінде сертификатталған.  

Эмитент қызметінің негізгі мақсаты қатысушылар мен еңбек ұжымының мүддесінде таза 

пайда алу үшін кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру. Эмитент осы мақсатты жүзеге асыру үшін 

қызметтің келесі түрлерімен айналысады: 

1) көмірсутекті шикізатты және оның өңдеу өнімдерін өңдеу, тасымалдау (магистралдық 

құбырлардан басқа), сақтау, сату, сондай-ақ көмірсутекті шикізатты және оның өңдеу 

өнімдерін өндірумен, тасымалдаумен (магистралдық құбырлардан басқа), өңдеумен 

сақтаумен, сатумен  байланысты нысандарды пайдалану және кәдеге жарату;  

2) мұнайды сатып алу және сату; 

3) жүргізілетін жұмыстардың жоғары экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететін 

экологиялық қауіпсіз және заманауи технологияларды пайдаланып мұнай өнімдерін 

және мұнайды өңдеу өнімдерін өндіру; 

4) мұнайды және мұнайды өңдеу өнімдерін сақтау; 

5) ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық және жобалық жұмыстарға тапсырыс 

беруді ұйымдастыру және оларды өздігінен жүргізу; 

6) табиғатты қорғау, өртке қарсы қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

шараларын ұйымдастыру және жүргізу; 

7) өртке қарсы қорғаныс қондырғылары мен жүйелерін монтаждау, бапқа келтіру, жөндеу 

және оларға техникалық қызмет көрсету; 

8) өндірістік және коммерциялық қызметті өндірісті басқарудың және еңбекті 

ұйымдастырудың ғылыми негізделген және экономикалық тиімді әдістерінің негізінде 

ұйымдастыру; 

9) өндірілген өнімдерді және қызметтерді Қазақстан рыногында және сыртқы рыноктарда 

сату; 

10) меншікті және тартылған қаражаттың есебінен өндірістік және әлеуметтік маңызды 

нысандарға инвестициялар салу; 

11) мұнай өнімдерін экспорттау, технологиялық және көліктік қондырғыларды, қосалқы 

бөлшектерді, катализаторларды, химиялық реагенттерді импорттау бойынша сыртқы 

экономикалық операцияларды Қазақстан Республикасының құқықтық актілеріне сәйкес 

жүргізу; 

12) өндірістік инфрақұрылымды, резерауарлар паркін жалға беруді қоса, халыққа, 

кәсіпорындар мен ұйымдарға шаруашылық және өндірістік қызметтің түрлі салаларында 

қызметтер көрсету; 

13) маркетингтік, инжинирингтік, ақпараттық, ұйымдастыру, сараптамалық, сервистік, 

өкілдіктік және агенттік қызметтер көрсету; 

14) мұнай-газ өңдеу және мұнай-химия өндірістерін жобалау және пайдалану: 

- мұнайды бастапқы және терең өңдеу бойынша; 

- октан санын жоғарылату мақсатында тауарлық бензинді компаундирлеу, оған 

қоспалар және құрамдас бөліктер қосу бойынша; 

- қасиеттері жақсы бензин алу мақсатында кондициялық емес мұнай өнімдерін 

компаундирлеу, оларға қоспалар және құрамдас бөліктер қосу бойынша; 

- дизель отынына, мазутқа қоспалар қосу бойынша; 

- мұнай майларына қоспалар қосу бойынша; 

- құрамында мұнай бар қалдықтарды өңдеу бойынша; 

15) газды, мұнайды және мұнай өнімдерін сақтау нысандарын (мұнай және газ қоймалары, 

мұнай және газ құйып алу-құю эстакадалары,  мұнай базалары, жанармай құю және газ 
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толтыру стансалары, пункттері, автоцистерналар, автогаз құю және  автогаз толтыру 

стансалары) пайдалану; 

16) оңай тұтанатын және жанғыш сұйықтықтарды қабылдау, құйып алу, құю, беру, сондай-

ақ мұнай мен мұнай өнімдерін өңдеу және сату; 

17) қызметтің жоғарыда аталған түрлеріне табиғи монополияларға жатқызылған қызметтер 

кірмейді;  

18) қызметтің Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған 

басқа да түрлері. 

 

Егер Эмитенттің  қаржылық агенттік мәртебесі болса, келесі мәліметтерді көрсету керек: 

 
Эмитент қаржылық агенттік емес. 

 

7. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер 

және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтердің  

бар екендігі туралы мәліметтер. 

 

   Рейтингтер жоқ. 

 

8. Эмитенттің барлық филиалдарының және өкілдіктерінің аталымдары, тіркелген 

күндері, орналасқан жерлері және почталық мекен-жайлары. 

 

Филиалдың аталымы Тіркелген күні Орналасқан жері 

«Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС Алматы 

қаласындағы өкілдігі 

2012 жылдың 12 наурызы Қазақстан Республикасы,                       

Алматы қ., Самал-3 мкр., 35/1-үй 

 

9. Олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) кіретіні көрсетіліп, 

аяқталған соңғы үш қаржылық жыл үшін Эмитенттің қаржылық есептігінің аудитін 

жүзеге асырған аудиторлық ұйымның толық ресми аталымы (аудитордың тегі, аты, бар 

болса әкесінің аты).   

 

Эмитенттің 2011-2014 жылдар үшін қаржылық есептігінің аудитін «Центраудит-Қазақстан» 

Тәуелсіз Аудиторлық Компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді.  

 

Толық аталымы: 
«Центраудит-Қазақстан» Тәуелсіз Аудиторлық Компаниясы» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

Лицензиясы: 

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің 1999 жылдың 27 

желтоқсанындағы сериясы МФЮ № 0000017 мемлекеттік бас 

лицензиясы 

Заңды және іс жүзіндегі мекен-

жайы: 

 Алматы қ., Әл Фараби д-лы, 19, «Нұрлы-Тау» КҚО, 1Б блогы,  

301-302 кеңселер 

Бірінші басшысы: Радостовец В.В. 

Ұйымдарда мүшелігі: 
 «Қазақстан Республикасы аудиторларының палатасы» кәсіби 

аудиторлық ұйымының мүшесі 

 

Олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) кіретіні көрсетіліп, 

анықтамалықты уәкілетті органға ұсынардың алдындағы  үш жыл ішінде олармен тиісті 

қызметтер көрсетуге келісім-шарттар жасалған, заңдық және қаржылық мәселелер 

бойынша кеңесшілердің  толық ресми аталымы 

 

Жоқ.  
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10. Эмитент корпоративтік басқару кодексін (оны қабылдау қоғамның жарғысында 

қарастырылған жағдайда)  қабылдаған күн. 

 

Жоқ.
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2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

 

11. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы. 

 

Серіктестіктің басқару органдарының құрылымы оның Жарғысында белгіленген. Жарғыға 

сәйкес «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС басқару органдары: 

 

1) Жоғарғы орган – Қатысушылардың Жалпы жиналысы; 

2) Алқалық атқарушы органның қызметін бақылауды жүзеге асыратын орган – Бақылаушы 

кеңес; 

3) Алқалық атқарушы орган – Басқарма; 

 

Серіктестіктің жоғарғы органы – Қатысушылардың Жалпы жиналысының айрықша 

құзырына келесі мәселелер жатады:   

 

1) Жарғылық капиталдың мөлшерін өзгертуді қоса, Серіктестіктің жарғысын, орналасқан жерін 

және фирмалық аталымын өзгерту, Серіктестік жарғысының жаңа редакциясын бекіту. 

2) Серіктестіктің атқарушы органын құру және оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, 

сондай-ақ Серіктестікті немесе оның мүлігін сенім білдірілген басқаруға беру туралы шешім 

қабылдау және мүлікті ондай берудің шарттарын анықтау; 

3) Серіктестіктің Бақылаушы кеңесін және (немесе) ревизиялық комиссиясын (ревизорды) 

сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестіктің 

Бақылаушы кеңесінің және (немесе) ревизиялық комиссиясының (ревизордың) есеп-

қисаптары мен қорытындыларын бекіту; 

4) Жылдық қаржылық есептілікті бекіту және таза табысты бөлу; 

5) Оларды бекіту Серіктестіктің жарғысында Серіктестіктің өзге органдарының құзырына 

жатқызылған құжаттардан басқа, ішкі ережелерді, оларды қабылдау рәсімдерін және 

Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа да құжаттарды бекіту; 

6) Серіктестіктің өзге шаруашылық Серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдарға 

қатысуы туралы шешім қабылдау; 

7) Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім қабылдау; 

8) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату теңгерімдерін бекіту; 

9) ҚР «Шектеулі және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер туралы» Заңының 34 бабына 

сәйкес Серіктестік қатысушысының үлесін мәжбүрлеп өтеп алу туралы шешім қабылдау; 

10) Серіктестіктің барлық мүлігінің кепілі туралы шешім қабылдау; 

11) ҚР «Шектеулі және қосымша жауапкершілікті серіктестіктер туралы» Заңының 39 бабына 

сәйкес Серіктестіктің мүлігіне қосымша жарналар салу туралы шешім қабылдау; 

12) Серіктестіктің қатысушыларына және үлестерді алушыларға Серіктестіктің қызметі туралы 

ақпаратты ұсынудың тәртібі мен мерзімдерін бекіту. 

 

Серіктестіктің алқалық атқарушы органы – Басқарманың айрықша құзырына келесі 

мәселелер жатады: 

 

1) Серіктестік қатысушыларының Жалпы жиналысының және Серіктестіктің Бақылаушы 

кеңесінің айрықша құзырына жатқызылғандардан басқа, Серіктестіктің қызметін 

қамтамасыз ету мәселелері.  
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12. Серіктестіктің қатысушылары. 

 

№ 

Эмитенттің әрбір 

қатысушысының тегі, аты, 

әкесінің аты, туылған жылы 

немесе аталымы 

Эмитенттің әрбір қатысушысының 

соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі, 

оның ішінде қос қызметтілік бойынша 

лауазымдары (егер қолданылатын 

болса) 

 

 

Эмитенттің 

жарғылық 

капиталындағы 

және оның 

еншілес, тәуелді 

ұйымдарындағы 

қатысу үлесі 

(акциялар/үлестер) 

1 «Алмаз Интернэшнл Трейдинг 

Компани» АҚ 

(жарғы бойынша: ҚР, Атырау қ., 

Әліпов к., 5; іс жүзінде: ҚР, 

Алматы облысы, Жамбыл ауданы, 

Ұзынағаш а., Абай к., 51А-үй) 

- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2010 ж.25.08-нан  қазірге дейін  –  

Серіктестіктің қатысушысы  

25% 

2 «Антал С» ЖШС 

(жарғы бойынша: ҚР, Алматы қ., 

Полежаев к., 28 Г; іс жүзінде: ҚР,              

Атырау қ., Гайдар к., 2А; 

ҚР, Атырау қ., Ж.Молдагалиев к., 

31-үй, 2-пәтер) 

- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС» 

2010 ж.25.08-нан  қазірге дейін  –  

Серіктестіктің қатысушысы 

25% 

3 Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевич (ҚР, Атырау қ.) 
- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

12.02.2014 ж.12.02-нан қазірге дейін  –   

Бас директор, 2014 ж.06.04-нен  қазірге 

дейін  –  Серіктестіктің қатысушысы 

17,5% 

4 Бижанов Батырбек Дюсупович 

(ҚР, Алматы қ.) 
- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2012 ж.12.11-нан  қазірге дейін  –  

Серіктестіктің қатысушысы 

12,5% 

5 Ерекенова Гульнара Сисенбаевна 

(ҚР, Алматы қ.) 
- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2012 ж.12.11-нан  қазірге дейін  –  

Серіктестіктің қатысушысы 

5% 

6 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович 

(ҚР, Алматы қ.) 
- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2010 ж.06.09-нен қазірге дейін  –  

Маркетинг және логистика бойынша 

директор, Алматы қ. Өкілдіктің 

директоры, 2012 ж.12.11-нан  қазірге 

дейін  –  Серіктестіктің қатысушысы 

5% 

7 Каражигитов Нурлан Зинешович 

(ҚР, Алматы қ.) 
- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2011 ж.05.03-нан қазірге дейін  –  

сатып алу бойынша менеджер.  

2012 ж.12.11-нан   қазірге дейін  –  

Серіктестіктің қатысушысы 

4% 

8 Каримова Дина Акимовна 

(ҚР, Алматы қ.) 
- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2012 ж.12.11-нан  қазірге дейін  –  

Серіктестіктің қатысушысы 

3% 

9 Кужагалиев Аскар Урынбасарович 

(ҚР, Астана қ.) 
- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2014 ж.27.03-нан қазірге дейін  –  

Корпоративтік директор 

2012 ж.12.11-нан  қазірге дейін  –  

Серіктестіктің қатысушысы 

2011 ж.16.05-нан 2014 ж.26.03-на дейін 

– Бақылауышы кеңестің төрағасы 

1,5% 
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10 Кужагалиев Бекадыл 

Урынбасарович (ҚР, Атырау қ.) 
- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2012 ж.12.11-нан  қазірге дейін  –  

Серіктестіктің қатысушысы 

1,5% 

 

Серіктестік қатысушыларының құрамындағы соңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер. 

 

Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысының құрамында соңғы екі жыл ішінде келесі 

өзгерістер болды. 

 2014 жылдың 17 сәуірінде ЖШС қатысушысы Аманшаев Мейрамбек Айгалтаевич  

(сатушы ретінде) пен ЖШС қатысушысы Бижанов Батырбек Дюсуповичтің (сатып алушы 

ретінде) арасында М.А.Аманшаевтың ЖШС жарғылық капиталындағы 12,5% 

мөлшеріндегі үлесін сатып алу-сату келісім-шарты жасалды.  

 Осы 2014 жылдың 17 сәуіріндегі сатып алу-сату келісім-шартын жүзеге асырудың 

нәтижелері бойынша ЖШС қатысушысы Аманшаев Мейрамбек Айгалтаевичтің ЖШС 

жарғылық капиталындағы үлесі 12,5%,  ЖШС қатысушысы Бижанов Батырбек 

Дюсуповичтің ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі 17,5% болды. 

 2014 жылдың 02 маусымында ЖШС қатысушысы Бижанов Батырбек Дюсупович (сатушы 

ретінде) пен Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевичтің (сатып алушы ретінде) арасында 

Б,Д.Бижановтың ЖШС жарғылық капиталындағы 5% мөлшеріндегі үлесін сатып алу-сату 

келісім-шарты жасалды. 

 Осы 2014 жылдың 02 маусымындағы сатып алу-сату келісім-шартын жүзеге асырудың 

нәтижелері бойынша ЖШС қатысушысы Бижанов Батырбек Дюсуповичтің ЖШС 

жарғылық капиталындағы үлесі 12,5%,  ЖШС жаңа қатысушысы Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевичтің  ЖШС жарғылық капиталындағы үлесі 5% болды. 

 2014 жылдың 01 шілдесінде ЖШС қатысушысы Аманшаев Мейрамбек Айгалтаевич  

(сатушы ретінде, үлесі 12,5%) пен ЖШС қатысушысы Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевичтің (сатып алушы ретінде, үлесі 5%)) арасында М.А.Аманшаевтың ЖШС 

жарғылық капиталындағы 12,5% мөлшеріндегі үлесін сатып алу-сату келісім-шарты 

жасалды.  

 Осы 2014 жылдың 01 шілдесінде сатып алу-сату келісім-шартын жүзеге асырудың 

нәтижелері бойынша ЖШС қатысушысы Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевичтің  ЖШС 

жарғылық капиталындағы үлесі 17,5% болды, ал М.А.Аманшаев қатысушалырдың 

құрамынан шықты. 

 

12-1. Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысының комитеттері (олар бар болса). 

Осы тармақта Эмитент қатысушыларының Жалпы жиналысының комитетінің 

(комитеттерінің) аталымын (аталымдарын), оның (олардың) құзырын, Эмитент 

қатысушыларының Жалпы жиналысы комитетінің (комитеттерінің) әрбір 

мүшесінің тегін, атын, бар болса әкесінің атын, туылған жылын және лауазымға 

тағайындалған күнін көрсету қажет.  

 

 Жоқ. 

 

12-2. Ішкі аудит қызметі (бар болса). 

 

Жоқ. Эмитенттің жарғысына сәйкес Серіктестіктің Бақылаушы кеңісінің ҚР «Шектеулі және 

қосымша жауапкершілікті серіктестіктер туралы» Заңы бойынша ревизиялық комиссияның 

құзырына жататын барлық құқықтары бар. Ревизиялық комиссия құру қажет емес. 

«Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС қатысушыларының қайта өткізілген кезектен тыс жалпы 

жиналысының 2014 ж.12.02-дағы №2 хаттамасына сәйкес ЖШС қатысушылары «ЖШС 

Бақылаушы кеңесін тарату және Бақылаушы кеңес мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 

тоқтату туралы» шешім қабылдады. Бақылаушы кеңестің Эмитенттің  қатысушылары 
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Серіктестіктің Жалпы жианалысында бекіткен құрамының болмауына байланысты осы уәкілетті 

орган жұмыс істемейді.  

 

 

13. Эмитенттің  алқалық атқарушы органы – Басқарма. 

 

№ 

Эмитент Басқарамасының 

әрбір мүшесінің тегі, аты, 

бар болса әкесінің аты және 

туылған жылы  

Басқараманың әрбір мүшесінің соңғы үш 

жылдағы және қазіргі кездегі, оның ішінде қос 

қызметтілік бойынша лауазымдары, 

лауазымға тағайындалған күндері және 

өкілеттіктері* 

Эмитенттің 

жарғылық 

капиталындағы 

және оның 

еншілес, тәуелді 

ұйымдарындағы 

қатысу үлесі 

1 Тасмагамбетов Ильяс 

Курмангалиевич 

25.02.1989 ж.  

- «КПМГ Аудит» ЖШС 

2011 ж.17.10-нан  2013 ж.01.11-на дейін – 

салық және заң  департаментінің кеңесшісі 

- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2014 ж.12.02-дан   қазірге дейін  –   Бас 

директор 

17,5% 

2 Кужагалиев Алмаз 

Урынбасарович 

22.01.1964 ж. 

 

- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2010 ж.06.09-нен қазірге дейін  –   Маркетинг 

және логистика бойынша директор, Алматы қ. 

өкілдіктің директоры 

5,0% 

3 Урманов Жанбулат 

Серикбаевич 

04.08.1960 ж. 

- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2010 ж.06.09-нен қазірге дейін  – Қаржылық 

директор  

- 

4 Ниязмагамбетов Марат 

Кожабекович 

25.12.1968 ж.  

- ИП «Булекбаева С.А.» 

2012 ж.01.02-нан 2014 ж.01.08-на дейін – 

заңгер. 

- «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС 

2014 ж.27.03-нан  қазірге дейін  –  Жалпы 

(заңгерлік) мәселелер бойынша директор  

- 

 

Эмитент Басқармасы мүшелерінің өкілеттіктері: 

1. «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС Бас директоры Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич –

Эмитенттің қызметіне жалпы басшылық жасау, барлық бөлімшелер бойынша 

стратегиялық мәселелерді үйлестіру. 

2. «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС Маркетинг және логистика бойынша директоры, Алматы қ. 

өкілдіктің директоры Кужагалиев Алмаз Урынбасарович – Эмитенттің  маркетингтік және 

логистикалық қызметін үйлестіру, кеңейту бойынша жоспарларды жүзеге асыру, Алматы 

қ. өкілдіктің жұмысын үйлестіру. 

3. «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС Қаржылық директоры Урманов Жанболат Серикбаевич – 

Эмитенттің қаржылық-экономикалық мәселер саласындағы қызметін, активтерді және 

пассивтерді басқару, қаржыландыру, бухгалтерлік есеп және есептілік мәселелерін 

үйлестіру.   

4. Жалпы (заңгерлік) мәселелер бойынша директор Ниязмагамбетов Марат Кожабекович – 

заңгерлік мәселелерге тікелей жетекшілік жүргізу. 

 

14. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға 

(басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, осы тармақта келесі мәліметтер көрсетілсін: 

1) басқарушы ұйымның толық және қысқартылған аталымы; 

2) осы ұйымның жеке атқарушы органының қызметін жүзеге асыратын тұлғаның тегі, 

аты, бар болса әкесінің аты, туылған жылы, не оның алқалық атқарушы органы 
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мүшелерінің және оның директорлары кеңесі (бақылаушы кеңесі) мүшелерінің  тегі, аты, 

бар болса әкесінің аты, туылған жылы;  

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың соңғы екі жылда істеген, 

оның ішінде қос қызметтілік бойынша барлық лауазымдары, хронологиялық тәртіпте, 

өкілеттіктері көрсетіліп;  

 4) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың Эмитенттің төленген 

капиталына (акциялар/үлестер), оның еншілес ұйымдарына және басқарушы ұйымына, 

оның ішінде тәуелді акционерлік қоғамына қатысуы.  

 

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы 

ұйымға) берілген емес. 

 

15. Қатысушылардың жалпы жиналысының мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне 

және Эмитенттің басқа да басшы тұлғаларына төленетін сыйақы. Осы тармақта 

Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне,  Директорлар кеңесі комитеттерінің 

мүшелеріне (ондайлар бар болса) және Эмитент Басқармасының мүшелеріне 

облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннің алдындағы соңғы үш айда 

төленген сыйақының (ақшалай, бағалы қағаздармен немесе қандай да бір басқа 

формада) жалпы көлемі, сондай-ақ көрсетілген тұлғаларға облигациялар шығару 

туралы шешім қабылданған күннен кейінгі он екі айда төленуі тиіс сыйақының  жалпы 

көлемі көрсетіледі.  

 

Қоғам Серіктестіктің қатысушыларына сыйақы төлемейді.  

4 адамнан тұратын Басқарманың мүшелеріне алдындағы соңғы 3 айында төленген сыйақы 

24 685 217.76 теңге болды (еңбекақы түрінде). Басқарманың мүшелеріне кейінгі 12 айда 

төленетін сыйақының жоспарланған жалпы көлемі 70 958 760 теңге. 

 

16. Эмитенттің ұйымдық құрылымы келесі бетте көрсетілген. 
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Бас директор

Бас директордың қызметі Техникалық қызметБасшылық

Бас директордың 

кеңесшісі

Бас 

директордың 

көмекшісі

Өрт 

қауіпсіздігі, 

еңбекті қорғау 

және  экология 

бойынша

инженер

Әкімшілік-

шаруашылық 

департаменттің 

бастығы

Өрт 

қауіпсіздігі 

қызметі

Әкімшілік-

шаруашылық 

департаменті

Өрт сөндіру  

постының 

бастығы,  Өрт 

қауіпсіздігі 

қызметінің 

бөлімше 

бастығы,

Өрт 

сөндіруші,

Өрт сөндіру 

машинасының 

жүргізушісі

Кадрлар

бойынша

маман, Кеңсе 

менеджері, 

Мұрағатшы,

АT маманы, 

Жұмысшылар, 

Жүргізушілер, 

Менеджер

Бас  

технолог

ӨТБ 

бастығы -

Бас  механик
Зертхана

меңгерушісі

Мұнай өңдеу 

цехының 

бастығы

Мұнай 

базасы

цехының 

бастығы

Бас  

энергетик

Бас  

механиктің 

бөлімі

Өндірістік-

техникалық 

бөлім (ӨТБ)
Зертхана

Мұнай өңдеу 

цехы

Мұнай 

базасы цехы

Бас 

энергетик-

тің бөлімі

Бас  

механиктің 

бөлімі

Өндірістік-

техникалық 

бөлім (ӨТБ)
Зертхана

Мұнай өңдеу 

цехы

Мұнай 

базасы цехы

Бас 

энергетик-

тің бөлімі

Жалпы

(заңгерлік) 

мәселелер 

бойынша

директор 

Қаржылық 

директор

Маркетинг және

логистика бойынша 

директор, 

Алматы қ. өкілдіктің 

директоры

Заңгерлік 

департамент

Қаржылық  

департамент

Алматы қ. 

өкілдігі

Маркетинг және

логистика 

бөлімінің 

бастығы

ЗаңгерЭкономист

Бас бухгалтер,  

Бас 

бухгалтердің 

орынбасары , 

Аға бухгалтер, 

Материалдық 

есеп бойынша

бухгалтер, 

Мұнай өнімдері 

бойынша

бухгалтер, 

Есептесу

операциялары

бойынша

бухгалтер

Сатып алу

бойынша

менеджер, Кеңсе 

менеджері, 

Жүргізушілер, 

Қызметтік 

жайларды

тазалаушы

Маркетинг және

логистика 

бөлімінің 

бастығы

Логистика

бойынша 

менеджер, Т/ж 

жүктерін ресімдеу 

бойынша жетекші 

маман,

Т/ж жүктерін 

ресімдеу бойынша  

маман,

Мұнайдың 

теңгерімі бойынша 

менеджер
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16-1. Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары және өкілдіктері.  

 

Эмитенттің Алматы қаласында 1 (бір) өкілдігі бар.  

 

Филиалдың аталымы Тіркелген күні Орналасқан жері 

«Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС Алматы 

қаласындағы өкілдігі 

2012 жылдың 12 наурызы Қазақстан Республикасы,                       

Алматы қ., Самал-3 мкр., 35/1-үй 

 

16-2. Эмитент қызметкерлерінің, оның ішінде  Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері 

қызметкерлерінің жалпы саны.  

 

2015 ж.01.07-дағы жағдай бойынша Алматы қаласындағы өкілдіктің қызметкерлерін қоса, 

Эмитент қызметкерлерінің жалпы саны – 133. 

 

16-3. Эмитенттің негізгі бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер. 

 

№ Аты-жөні Лауазымы  
Туылған 

жылы 

1 Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич Бас директор 1989 ж. 25.02. 

2 Кужагалиев Аскар Урынбасарович Корпоративтік директор 1957 ж. 15.04. 

3 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович Маркетинг және логистика бойынша 

директор, Алматы қ. өкілдіктің директоры 

1964 ж. 22.01. 

4 Урманов Жанбулат Серикбаевич Қаржылық директор 1960 ж. 04.08. 

5 Ниязмагамбетов Марат Кожабекович Жалпы (заңгерлік) мәселелер бойынша 

директор 

1968 ж. 25.12. 

8 Кушкинбаев Азамат Тукмурзаевич Маркетинг және логистика бойынша 

бөлімнің бастығы 

1980 ж. 19.07. 
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3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ 

 

17. Эмитент қатысушыларының жалпы саны. Егер Эмитент қатысушы заңды тұлға болса, 

осы заңды тұлғаның жарғылық капиталында он және одан көп пайыз үлестері бар ірі 

қатысушылар және Эмитенттің жарғылық капиталында он және одан көп пайыз 

үлестері бар қатысушылар туралы ақпарат (ұйымның толық және қысқартылған 

аталымы, заңды тұлғаның орналасқан жері немесе жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса 

әкесінің аты) көрсетіледі.  

 

17-1. 2015 ж.01.07-дағы жағдай бойынша Эмитент қатысушыларының құрамында 10 заңды 

және жеке тұлға болды. 

 

№ 

Акционердің толық және қысқартылған 

аталымы, заңды тұлға акционерінің 

ұйымдық-құқықтық формасы 

Заңды тұлғаның заңды және іс 

жүзіндегі мекен жайы  

 (орналасқа жері)  

Жарғылық 

капиталдағы 

үлесі 

1  «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» АҚ Қазақстан Республикасы, Атырау қ., 

Әліпов к., 5 

25% 

2 «Антал С» ЖШС Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,  

Полежаев к., 28 Г 

25% 

3 Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич Қазақстан Республикасы, Атырау қ. 17,5% 

4 Бижанов Батырбек Дюсупович Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 12,5% 

5 Ерекенова Гульнара Сисенбаевна Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 5% 

6 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 5% 

7 Каражигитов Нурлан Зинешович Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 4% 

8 Каримова Дина Акимовна Қазақстан Республикасы, Алматы қ. 3% 

9 Кужагалиев Аскар Урынбасарович Қазақстан Республикасы, Астана қ. 1,5% 

10 Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович Қазақстан Республикасы, Атырау қ. 1,5% 

 Қорытындысы    100% 

 

17-2. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) емес, бірақ Эмитенттің қызметін басқа 

ұйымдар арқылы бақылау құқы бар тұлғалар туралы мәліметтер.  

 

Ондай тұлғалар жоқ.  

 

18. Эмитенттің оларда он және одан көп пайыз үлестері бар тұлғалар туралы, заңды 

тұлғаның толық аталымы, орналасқан жері, Эмитенттің оның жарғылық 

капиталындағы үлесінің пайыздық қатынасы, қызметінің түрі, бірінші басшысының 

тегі, аты, бар болса әкесінің аты көрсетілген мәліметтер. 

 

Эмитенттің Қазақстан Республикасында да, одан тыс жерлерде де басқа ұйымдардың 

акционерлік (жарғылық) капиталдарында 10% және одан көп пайыз акциялары (үлестері) жоқ.  

 

19. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 

 

Эмитент ондай ұйымдарға қатыспайды. 

 

20. Эмитенттің басқа да үлестес тұлғалары туралы мәліметтер. 
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Эмитенттің үлестес тұлағалары (байланысты тараптары) туралы ақпарат №1 қосымшада 

берілген. 

 

21. Үлестес тұлғалардың қатысумен жасалған мәмілелер. Осы тармақта Эмитенттің соңғы 

жылы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Эмитентке қатысты үлестес 

болып табылатын тұлғалардың қатысумен жасалған мәмілелер туралы ақпарат, 

жасалған күні, заңды тұлғаның аталымы, орналасқан жері немесе жеке тұлғаның тегі, 

аты, бар болса әкесінің аты, туылған жылы, мәміленің сомасы және шешімді Эмитенттің 

қандай органы қабылдағаны көрсетеліп беріледі. 

 

Эмитенттің үлестес тұлғаларының қатысумен жасалған мәмілелер тізілімі №2 қосымшада 

берілген. 

 

21-1. Облигацияларды арнайы қаржылық компания шығарған кезде секьюритизация 

мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпарат, үлестестікті танудың негізі 

және оның пайда болған күні көрсетіліп беріледі.  

 

 Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.  
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4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СУРЕТТЕМЕСІ 

 

22. Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын, оның ішінде Эмитент үшін маңызды саладағы 

жалпы беталыстардың қысқаша суреттемесі. Эмитенттің бәсекелесі болып табылатын 

ұйымдар туралы мәліметтер. 
 

Қазақстан мұнай қоры бойынша әлемде 12-орында, көмірсутекті шикізаттың алынатын 

ресурстарының жалпы болжамы  17 млрд. тонна.  Еліміз мұнай өндіру бойынша 17-орында, бұл 

әлемдік өндірістің  2,1%-на барабар. Қазақстан ТМД елдерінің ішінде Ресейден кейін екінші ірі 

мұнай өндіруші ел. Мұнай-газ өнеркәсібінің Қазақстан экономикасындағы үлесі орасан, ол елдің 

жалпы ішкі өнімінің төрттен бір бөлігін, экспорттың төрттен үш бөлігін қалыптастырады.  
 

ЖШӨ құрылымы Экспорттың құрылымы 

28% 28% 23% 22%

72% 72% 77% 78%

2011 2012 2013 2014

Мұнай-газ саласы*

Мұнаймен және газбен байланысы жоқ салалар
  

74% 74% 76% 78%

26% 26% 24% 22%

2011 2012 2013 2014

Отын-энергетика тауарлары Басқа экспорт 

 

* мұнай-газ секторымен байланысты барлық операциялар кіреді   

 

Қазақстан Республиксының Статистика бойынша Агенттігінің (ҚРСА) деректері бойынша 

2014 жылдың нәтижелері бойынша Қазақстанда 67,9 млн. тонна шикі мұнай өндірілді, бұл 2013 

жылдың осындай көрсеткішінен 2,2% аз. Өндірістің осы төмендеуінің себебі мұнай өндірудегі 

үлесі 39,9% болатын «Теңізшевройл» ЖШС-нің 2014 жылы мұнай өндіру көлемін 1,5%-ға 

қысқартуы болды.  

Керісінше, мұнайды өңдеу көлемі 2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы 3,6%-ға өсіп,  14,3 

млн. тоннаға жетті. Осы көрсеткіш 2010 жылдан бері жыл сайын орташа 2,9%-ға тұрақты өсуде. 
 

Қазақстанда мұнайды өндіру және өңдеу деңгейі, мың тонна 

 

68 084 67 765
66 475

69 483
67 927

12 794

13 393
13 668

13 844

14 911

10 000

12 000

14 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

2010 2011 2012 2013 2014

Шикі мұнай өндіру Мұнай өнімдерін өндіру

 
 

 

 

Ақпарат көзі: ҚРСА 

Ақпарат көзі: ҚРСА 
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Қазақстандағы мұнай өңдеу секторы 

 

Қазіргі кезде Қазақстанда жалпы өңдеу көлемі жылына 18 млн. тонна мұнай болатын 3 ірі 

мұнай өңдеу зауыты (бұдан әрі – МӨЗ) және 30 аса шағын МӨЗ жұмыс істейді. Ірі МӨЗ-ге 

«Атырау МӨЗ» АҚ (АМӨЗ), «Павлодар мұнай-химия зауыты» АҚ (ПМХЗ) және 

«Шымкентмұнайоргсинтез» АҚ (ШМОС) жатады. 

Отандық МӨЗ жиынтық өндірістік қуаты 10 млн. тоннадан аса автомобиль және дизель 

отынын өндіруге жеткілікті. ҚР Энергетика Министрлігінің деректері бойынша елімізді отандық 

мұнай өнімдерімен қамтамасыз ету үшін негізгі үш МӨЗ-дің жылына 9,5 млн. тонна мұнай өңдеуі 

жеткілікті. Жиынтық қуатының жоғарылығына қарамастан, Қазақстандық өндіріс мұнай 

өнімдерінің белігілі бір түрлеріне (бензин, дизель отыны және т.б.) сұранысты 

қанағаттандырмайды. Аталған зауыттардың қондырғылары тозған, оларға реконструкция жүргізу 

қажет.   

 

Қазақстандағы негізгі МӨЗ орналасуы 

  
 

Негізгі үш МӨЗ Қазақстанның оңтүстік, батыс және солтүстік-шығыс бөліктерінде 

орналасқан. Олардың осындай орналасуын негізгі екі фактормен түсіндіруге болады:   

1) Негізгі мұнай құбырларына жақын орналасу; 

2) Бұрынғы КСРО-да мұнай өңдеу зауыттары респбликалық бағыныстылыққа тәуелсіз, 

географиялық өңірді қамтамасыз ету қағидасы бойынша салынған. Осылайша, Павлодар 

зауыты Қазақстанның солтүстік облыстары мен Ресейдің батыс облыстарын, Шымкент 

зауыты Қазақстанның оңтүстік облыстары мен Өзбекстанның Ташкент облысын 

қаматамасыз етуге есептеліп салынды. Қазақстанның солтүстік және орталық 

облыстарының көпшілігі Ресейдің мұнай өңдеу зауыттарының өнімдерімен қамтамасыз 

етілді. Олар Қазақстан шекарасына жақын салынған болатын. КСРО тараған соң ол 

зауыттар Ресейде болғандықтан, Қазақстанның көптеген облыстарында мұнай өнімдерінің 

тапшылығы туындады, ал Ресей зауыттары отандық мұнай өңдеу зауыттарына бәскелес 

болды.  

Эмитенттің өндірістік базасы орналасқан батыс Қазақстанда 2 жекеменші шағын МӨЗ: «Лад 

Ойл» ЖШС мен «Вернал Ойл Казахстан» ЖШС бар. «Лад Ойл» ЖШС Ақтөбе қаласында 

орналасқан, ол жанар-жағармайды Ақтөбе облысында, Қазақстанның басқа өңірлерінде және 

Кедендік Одақ елдерінде сатады. «Вернал Ойл Казахстан» ЖШС Қандыағаш қаласында 

орналасқан, ол да өз өнімдерін Ақтөбе облысында, Қазақстанның басқа өңірлерінде және Кедендік 

Одақ елдерінде сатады. «Вернал Ойл Казахстан» ЖШС зауытының жалпы өнімділігі жылына 150 

мың тонна. Кәсіпорын жанар-жағармайдың 5 түрін – дизель отынын, отындық мазут, пеш отынын, 

орташа дистиллят және еріткіш бензин сатады. 

Ақпарат көзі: RFCA Ratings 
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Мұнай өңдеудің өнімдері 

 

 Мұнай өңдеудің түпклікті өнімдері мұнай отындары: А-76, А-80, А-85, АИ-91-93, АИ-96 

маркалы бензиндер, дизель отыны, қазан отыны (мазут), авиациялық және жарықтандыру 

керосиндері, пеш отыны, сұйытлған газ және басқа да мұнай өнімдері. Қазақстандық МӨЗ 

өндіретін бензиндер мен дизель отындарының сапасы Ресей өнімдерінің көпшілігінің сапасынан 

төмен және әлемдік стандарттарға сәйкес емес. Барлық үш зауытта да дайын өнімнің шығу пайызы 

шет елдік зауыттардағыдан үш есеге жуық төмен, бұл қаржыландырудың көптеген жылдар бойғы 

жеткіліксіздігінің салдары.  Мысалы, қазір октан саны жоғары бензиннің шығуы:  АНПЗ – 4%, 

ПМХЗ – 21% және ШМОС – 11%. 2014 жылы осы 3 зауыт  3 млн. тоннадан аса автомобиль 

бензиндерін, оның ішінде 1,99 млн. тонна АИ-92 бензинін өндірді, бұл 2013 жылмен 

салыстырғанда 16,2%-ға көп. 

 

Қазақстанда өңделген мұнайдың құрылымы, мың тонна 
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Елдегі мұнай өндіру және өңдеу бойынша статистикалық деректерге сәйкес Қазақстанның 

мұнай өндіруші компаниялары мұнайды экспорттауға және оны сатудан түскен қаражатты 

жылдам айналдыруға тырысады. Мұнай өндіруші компаниялардың экспортқа бағдарлануы елдің 

ішінде мұнай өнімдерінің тапшылығына және бағасының жоғары болуына алып келеді. Үкімет ірі 

үш МӨЗ-ді мұнаймен қамтамасыз етудің жылдық жоспарларын дайындайды. Бірақ, мұнайға 

экспорттық және ішкі бағалардың арасында айтарлықтай айырмашылықтың болуы осы зауыттарға 

шикізат жеткізудің уақыты мен көлемдерін бұзып, тұрақсыздық туындатады. Сонымен, мұнайдың 

аз көлемде жеткізілуі осы зауыттарға оны ауқымды өңдеуге қол жеткізуге мүмкіндік бермейді.  

«ҚазМұнайГаз» АҚ деректері бойынша ҚР Энергетика Министрлігі бекіткен мұнайды өңдеу 

және мұнай өнімдерін өндіру жоспарына сәйкес 2015 жылы негізгі үш мұнай өңдеу зауыттарында 

мұнайды өңдеу көлемін 4%-ға,  14,3 млн. тоннаға дейін төмендету жоспарланған.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпарат көзі: ҚРСА 
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Мұнай өнімдері рыногының құрылымы: 
 
 

Жанармай стансалары

Жанар-жағармайды 

көтерме сату 

компаниялары

Жеке тұлғалар және 

ұйымдар

Корпоративтік клиенттер

(өнеркәсіптік, ауыл шаруашалықтық 

және басқа кәсіпорындар)

МӨЗ
(АМӨЗ, ПМХЗ, ШМОС және т.б.)
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22-2. Саланың болашақта дамуына және Эмитенттің осы саладағы орнына қатысты 

болжам. Негізгі беталыстар 

 

Қазақстандық ірі мұнай өңдеу зауыттарының аса өзекті проблемасы – қондырғыларының 

технологиялық ескіргендігі, оның нәтижесі мұнайдың терең өңделмеуі және өнім сапасының 

төмендігі. Отандық МӨЗ инфрақұрылымының ескіргеніне және шикізатты өңдеу көлемінің 

аздығына байланысты мұнайды өңдеуге жұмсалатын өзіндік шығындар артады және өнімнің 

түпкілікті құны жоғарылайды.  

Соңғы жылдары Қазақстанда МӨЗ өндірістік қуаттарын қайта құру және жаңарту жақсарып 

келеді. 2014 жылдың мамыр айында Мұнай-газ секторын 2014-2018 жылдары дамыту бойынша 

кешенді жоспар (бұдан әрі – Кешенді жоспар) қабылданды. Оны жүзеге асыру мұнайды өңдеу 

көлемдерін  17,5 млн. тоннаға дейін көбейтуге мүмкіндік береді. Осы жоспарда елдің негізгі үш 

МӨЗ жаңарту, мұнайды тереңірек өңдеуді қамтамасыз ету және Еуро-4, Еуро-5 стандарттарына 

жататын, пайдалылығы жоғары өнімдердің шығуын арттыру қарастырылған. Кешенді жоспарды 

жүзеге асырудың нәтижесінде Қазақстан Еуро-4 және Еуро-5 стандартты отандық жанармаймен, 

авиакеросинмен және отынның басқа да түрлерімен толық қамтамасыз етілетін болады.  

Кешенді жоспарға сәйкес мұнай өңдеу саласының 2018 жылға дейінгі дамуына келесі 

шаралар кіреді:  

 

№ Жобаның аталымы Орындау мерзімі 
Болжанған 

шығыстар, млн. тг. 

1 Атырау МӨЗ-де мұнайды терең өңдеу кешенін салу 2014-2016 жылдар 320 564 

2 Шымкент МӨЗ қайта құру және жаңарту  2014-2016 жылдар 278 627 

3 Павлодар МӨЗ қайта құру және жаңарту 2014-2016 жылдар 231 933 

 

Ірі үш зауытпен салыстырғанда жекеменшік шағын МӨЗ елдің мұнай өңдеу саласындағы үлесі 

аз. Сондықтан, олардың қуаты негізгі ірі МӨЗ бірін жаңарту кезінде мұнай өнімдері 

тапшылығының орнын толтыруға мүмкіндік бермейді. Дегенмен, жақын жылдары ондай шағын 

зауыттардың рыноктан қосымша үлес алу және жаңа клиенттер тарту мүмкіндігі пайда болады.  
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Эмитенттің осы саладағы орны. 

 

2010 жылы Үдемелі индустриалдық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасының 

аясында шағын МӨЗ – «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС салынды. Қазір зауыттың өңдеу қуаты 

жылына 300 мың тонна. Кәсіпорын Қазақстанда Еуро-4 және Еуро-5 стандарттары бойынша             

АИ-95 бензинін өндіретін жалғыз зауыт. 

Шағын МӨЗ өнімнің 12 түрін: бензин (АИ-80, АИ-92, АИ-95), дизель отынын (4 түрі), 

керосин, пеш отынын, кеме отынын, мазут, дистилляттар және уайт-спирт өндіреді. Зауыт іске 

қосылғалы бері 297,8 мың тонна мұнай өңдеді. Серіктестіктің өндірістік базасы Ақтөбе қаласының 

маңында, ауданы 16,8 га аумақта орналасқан.  

Эмитенттің негізгі клеиттері «Альяда Group» ЖШС, «Inter Oil Export (Интер Ойл Экспорт)» 

ЖШС, «Petro Mineral Invest» ЖШС, «Диал Қызылорда» ЖШС сияқты ірі көліктік, сауда, мұнай 

компаниялары.  

Эмитенттің осындай басқа кәсіпорындармен салыстырғанда негізі бәсекелестік 

артықшылықтары:    

- ҚР ұлттық бизнес-рейтингіне сәйкес мұнай өнімдерін өндіретін үздік 7 кәсіпорынның 

қатарына кіреді;  

- Қазақстанда Еуро-4, Еуро-5 стандарттары бойынша АИ-95 бензинін өндіретін жалғыз зауыт; 

- мұнай өнімдерімен бүкіл Ақтөбе облысын қамтамасыз ету мүмкіндігі (100% жұмыс істеген 

кезде); 

- бензинді 12 стансадан тұратын «Kazakhstan National Petroleum Company» жанармай 

стансаларының желісі арқылы сатудың жолға қойылған жүйесі; 

- өнімді шет телдерге экспорттау;   

- сауатты технологиялық және жүйелі тәсілдеме; 

- өнімнің сапасын әлемдік деңгейдегі зертаханада бақылау;  

- әлеуметтік маңызды нысан, іске қосылғалы бері бюджетке салық түрінде 4 млрд. теңге 

төленді. 

Серіктестіктің даму стратегиясына сәйкес зауыт өнемдері сатылатын өңірлерді кеңейту, 

икемді шарттардың және өнім сапасының жоғарылығының арқасында жаңа клиенттер мен тауар 

жеткізушілерді тарту жоспарланған.  

 

23. Эмитент жасасқан және болшақта оның қызметіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін 

келісім-шарттар, келісімдер туралы мәліметтер. 

 

Эмитенттің болшақта оның қызметіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін келісім-шарттары жоқ.   

 

24. Эмитент қызметін жүзеге асыру үшін алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы, 

құжаттың күні мен нөмірі, күшінде болу мерзімі және осы құжатты берген орган 

көрсетілген мәліметтер. 

 

Ондай құжаттар жоқ. 

 

25. Соңғы екі жылда немесе іс жүзінде жұмыс істеген кезеңде сатылған өнімнің (орындалған 

жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) қабылданған өлшем бірліктерінде көрсетілген 

көлемдері. 

тонна 

№ 
Өнімнің аталымы 2011 ж. 2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 

2015 ж.  

6 айы 

1 Мазут 24 969 32 786 20 330 23 099 7 200 

2 Бензин АИ-92 - - - 5 302 5 624 

3 Дизель отыны 15 846 15 225 21 225 18 256 5 790 
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4 Мұнай дистилляты (жеңіл) - - - - 2 001 

5 Еріткіш бензин 6 392 8 184 1 785 2 010 1 515 

6 Кеме отыны - - - 56 855 

7 Тұрмыстық пеш отыны 4 555 - 1 973 3 426 390 

8 Бензин АИ-95 - 28 - 2 863 308 

9 Бензин АИ-80 - - - - 87 

10 Нефрас С 30/230 - - - 1 542 - 

11 Мұнай дистилляты (орташа) 6 287 34 206 15 003 - - 

12 Техникалық керосин  - - - 240 - 

 Қорытындысы  58 050 90 429 60 317 56 793 23 770 

 

Эмитенттің соңғы екі жылда немесе іс жүзінде жұмыс істеген кезеңде сатқан өнімнің 

(орындаған жұмыстардың, көрсеткен қызметтердің) көлемдеріндегі өзгерістерді талдау.  

 

Эмитент 2011 жылдан 2014 жылға дейінгі кезеңде өз өнімдерінің санын әдәуір көбейтіп 

бестен он екіге жеткізе алды. Бұл зауытты жаңартудың және жаңа технологияларды енгізудің 

арқасында мүмкін болды.    

2012 жылы сатылған өнімнің негізгі үлесі орташа дистиллят (37,8%) және мазут (36,3%) 

болды. 2011 жылмен салыстырғанда 2012  жылы орташа дистилятты сату көлемі 4 есе, ал мазутты 

сату көлемі 31,3%-ға өсті, бұл ең алдымен зауыттың шикізатты көбірек өңдей бастауымен 

байланысты.  2012 жылы мұнай өнімдерін сатудың жалпы көлемі 55,8%-ға өсті. 

2013 жылы сатылған өнімнің негізгі үлесі дизель отыны (35,2%) және мазут (33,7%) болды. 

2012 жылмен салыстырғанда 2013  жылы дизель отынын сату көлемі 39,4%-ға өсті, мазутты сату 

көлемі 38,0%-ға азайды. Орташа дистилляттың көлемі де едәуір төмендеп, 2012 жылмен 

салыстырғанда 56,1%-ға азайды. 2012 жылмен салыстырғанда 2013 жылы мұнай өнімдерін 

сатудың жалпы көлемі 33,3%-ға азайды. 

2014 жылы мазут пен дизель отынын сату көлемдері сақталып, жалпы көлемдегі үлестері 

40,7% және 32,1% болды. 2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы мазутты сату көлемі 13,6%-ға 

өсті, дизель отынын сату көлемі 14,0%-ға азайды. 2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы мұнай 

өнімдерін сатудың жалпы көлемі 5,8%-ға азайды. 

 

26. Қызметтің негізгі түрлері бойынша өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудың 

табыстылығына оң және теріс әсер ететін факторлар. 

 

Эмитент  қызметінің негізгі түрлері бойынша өнімді сатудың табыстылығына оң әсер ететін 

факторлар: 

1) Халықаралық рынокта мұнай бағасының өсуі; 

2) Эмитенттің өндірістік инфрақұрылмын жаңарту және мұнай өңдеудің жаңа  

технологияларын қолдану; 

3) Қазақстанда экономиканың өсуі және саяси тұрақтылықтың сақталуы; 

4) Көліктік, сауда және мұнай кәсіпорындары қатарындағы тұрақты клиенттер санының  өсуі; 

5) Мұнай-газ саласындағы басқарудың көпжылдық тәжірибесі; 

6) Клиенттер санының жыл сайын өсуі. 

 

Эмитент  қызметінің негізгі түрлері бойынша өнімді сатудың табыстылығына теріс әсер 

ететін факторлар: 

1) Заңнамадағы Эмитенттің мүддесіне қатысты өзгерістер; 

2) Халықаралық рынокта мұнай бағасының төмендеуі немесе күрт ауытқулары. 
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27. Эмитенттің өз  өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 

қызметі. 

 

«Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС өз өнімдерін (бұдан әрі – мұнай өнімдері) темір жол 

цистерналарына және автоцистерналарға құйып Қазақстан Республикасына, Кедендік Одақ 

елдеріне, ТМД елдеріне және басқа шет елдерге сатады. 

Серіктестіктің www.aktoberefinery.kz сайты бар, онда әлеуетті сатып алушылар үшін 

Серіктестікке хабарласуға болатын байланыс деректері және кері байланыс көрсетілген. Сайтта 

мұнай өнімдерінің сапа төлқұжаттары, қолданыстағы бағалар  туралы хабарландырулар, тұрпатты 

келісім-шарттардың үлгілері, мұнай өнімдеріне тапсырыс беру үлгілері, маркетинг және логистика 

бөлімінің, басшылықтың  байланыс деректері орналастырылған.  

Серіктестіктің маркетинг және логистика бөлімі апта сайын әлеуетті клиенттерге 

коммерциялық ұсыныстар, мұнай өнімдерінің сату бағалары туралы ақпарат таратады. 

 

27-1. Эмитенттің олардың үлесіне тауар жеткізулер көлемінің он және одан көп пайызы 

келетін тауар жеткізушілерінің аталымы және орналасқан жерлері, пайызбен 

көрсетілген үлестері. Олардың болшақта қол жетімділігіне қатысты болжамдар 

жасалуы тиіс.   

 

№ Аталымы  Орналасқан жері 

Берешек 

сомасы, 

мың теңге 

Сатып 

алулардың 

жалпы 

көлеміндегі 

үлесі, % 

Болашақтағы 

ынтымақтастық 

бойынша болжам 

1 «Альяда Group» 

ЖШС  

Тараз қ., Қаратау мкр., 

№ 46 үй 

479 839 45,5% оң 

2 «Inter Oil Export» 

ЖШС 

Алматы қ., 

З.Космодемьянская к., 

№2/27 үй 

418 945 39,7% оң 

3 «Petro Mineral 

Invest» ЖШС 

Алматы қ., Шевченко 

к., 90 үй 

120 715 11,5% оң 

 Қалғандары   34 710 3,3% оң 

 Қорытындысы   1 054 209 100,0%  

 

27-2. Эмитенттің олардың үлесіне өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан 

түсімнің жалпы көлемінің он және одан көп пайызы келетін тұтынушыларының 

аталымы және орналасқан жерлері, пайызбен көрсетілген үлестері. Өнімдерді  

(жұмыстарды, қызметтерді) сатуға теріс әсер етуі мүмкін факторлар көрсетіледі. 

 

№ Аталымы  Сатудың жалпы көлеміндегі үлес 

1 «KNPC Батыс» ЖШС (Ақтөбе қ.) 16,22% 

2 «Элит Петролеум» ЖШС (Ақтөбе қ.) 7,54% 

3 «ФортеИнвест» ЖАҚ (Ресей, Мәскеу қ.) 6,98% 

4 TINTADE LTD (Норманд аралдары) 6,57% 

5 «Батыс жер» ЖШС (Ақтөбе қ.) 6,84% 

6 «Диал Кызылорда» ЖШС (Қызылорда қ.) 5,06% 

7 «Inter Oil Export» ЖШС (Алматы қ.)  5,05% 

http://www.aktoberefinery.kz/
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8 «NEFTEK Operating» ЖШС (Орал қ.) 4,44% 

9 «СИС» ЖШҚ (Ресей, Мәскеу қ.) 4,36% 

10 «Eurasia Gas Group» ЖШС (Есік қ.) 4,01% 

 Қалғандары  32,91% 

 Қорытындысы  100,00% 

 

Лизинг алушыларды тартуға теріс әсер ететін факторалар жоқ. 

 

28. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар: 

 

28-1. Эмитенттің маусымдық қызметі, Эмитент қызметінің маусымдық сипаттағы 

түрлері, олардың Эмитенттің жалпы табысындағы үлесі. 

 

Эмитенттің қызметі маусымдық сипатта емес, оның маусымдық ауытқулары жоқ. Дегенмен, 

дизель отынын сатуда көктемгі-жазғы және күзгі-қысқы кезеңдер бар, ол кездерде өнімінің осы 

түрін сату көлемі өседі. Серіктестің 2015 жылдың 1 тоқсанында дайын өнімді сатуының жалпы 

көлемінде дизель отынының үлесі 14,9% болды. 

 

28-2. Эмитентке жеткізілетін шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы 

көлеміндегі импорттың үлесі. 

  

2015 жылдың 1 тоқсанында шикізатты және қоспаларды сатып алудың жалпы көлемінде 

импорттың үлесі 3,41% болды. Шикізат және компаундирлеуге арналған қоспалар Кедендік одақ 

елдерінен, оның ішінде Ресейден сатып алынды. 

 

28-3. Эмитент сататын өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі 

экспорттың үлесі. 

 

2015 жылдың 1 тоқсанында өнімді сатудың жалпы көлемінде экспорттың үлесі 21,74% болды. 

Өнім экспортталатын елдер: Кедендік одақ (Ресей) және Еуропалық одақ  (Норманд аралдары - 

Джерси). 

 

28-4. Егер осы мәміленің (мәмілелердің) сомасы Эмитент активтерінің теңгерімдік 

құнының он пайызынан асатын болса, облигациялар шығару туралы шешім 

қабылданған күннен алты ай ішінде жасалуы немесе орындалуы тиіс мәміле 

(мәмілелер) туралы мәліметтер. 

 

Эмитент облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күннен алты ай ішінде 

активтерінің теңгерімдік құнының он пайызынан асатын мәмілелердің жасалуы күтілмейді.    

 

28-5. Болашақ міндеттемелер. Эмитенттің болашақ міндеттемелері және олардың 

Эмитенттің қызметіне жасауы мүмкін теріс әсерлері, оның ішінде Эмитенттің 

басқа Эмитенттің облигациялары бойынша кепілдіктері, ондай Эмитент, 

облигациялардың саны, өтелу күні және валютасы туралы ақпарат көрсетіледі.    

 

Эмитенттің Қоғамның қызметіне теріс әсер етуі мүмкін болашақ міндеттемелері жоқ. Осы  

жылдың соңына дейін ондай мәмілелердің жасалуы күтілмейді. 

 

28-6. Эмитенттің сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер. Эмитенттің қатысумен 

өткен, олардың нәтижелері бойынша Эмитенттің қызметі тоқтатылуы немесе 
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шектелуі, оған ақшалай немесе өзге де міндеттемелер жүктелуі мүмкін сот 

процесстерінің мәні суреттеледі. 

 

 

1) Серіктестіктің (талапкер) «ТАЗ KZ» ЖШС-не (жауапкер) 2014 ж.25.07-дегі №2014-168-

PRC «Мұнайды, газ конденсатын өңдеу және мұнай өнімдерін жөнелту бойынша келісім-

шарттың» шарттарын орындамаудың аясында Серіктістіктің пайдасына 55 800 000 теңге 

берешекті (шикізат өңдеуге жеткізілмегені үшін мүліктік жауапкершілік ретінде) өндіру 

туралы талап арызы бойынша азаматтық іс:  

- Ақтөбе облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының (бұдан 

әрі – МАЭС) 2014 ж. 15.12-дағы шешімімен Серіктестіктің талап арыздық талаптарын 

қанағаттандырудан бас тартылды;  

- Ақтөбе облыстық сотының азаматтық істер бойынша аппелациялық сот алқасының 

2015 ж.17.02-дағы қаулысымен Серіктестіктің аппеляциялық шағымы 

қанағаттандырылмады;  

- Ақтөбе облыстық сотының азаматтық істер бойынша кассациялық сот алқасының 

қаулысымен Серіктестіктің кассациялық шағымы қанағаттандырылмады;  

- Серіктестің ҚР Жоғары сотының қадағалау алқасына бірінші, апелляциялық және 

кассациялық инстанциялар шешімдерінің күшін жою туралы өтініш жасады.    

2) Серіктестіктің (талапкер) «Сұңқаройл Компани» ЖШС-не (жауапкер) 2011 ж.27.10-дағы 

№086-PRC-2011  «Мұнайды өңдеу, компаундирлеу және мұнай өнімдерін жөнелту 

бойынша келісім-шарттың» шарттарын орындамаудың аясында Серіктістіктің пайдасына      

2 967 594,23 теңге берешекті (дебиторлық берешек ретінде) өндіру туралы талап арызы 

бойынша азаматтық іс:  

- МАЭС 2014 ж.6.11-дағы шешімімен Серіктестіктің талап арыздық талаптары толық 

қанағаттандырылды; 

- Ақтөбе облыстық сотының азаматтық істер бойынша аппелациялық сот алқасының 

2015 ж.06.02-дағы қаулысымен жауапкердің аппеляциялық шағымы 

қанағаттандырылмады;  

- Серіктестік берешекті мәжбүрлеп өндіріп алуға сот шешімін орындау парағын                   

2015 ж.10.03-да атқарушы органға жолдады.   

3) Д.З.Қадыровтың (талапкер) Серіктестікке (жауапкер) жұмысқа қайта қабылдау және еңбек 

ету мүмкіндігінен заңсыз айырудың нәтижесінде келтірілген материалдық шығынды өтеу 

туралы талап арызы бойынша азаматтық іс: 

- Ақтөбе қалалық соты 2014 ж.16.10-да Д.З.Қадыровты жұмыстан шығару заңсыз деп 

танып, амалсыз бос жүрген уақыты үшін 391 584 теңге мөлшерінде еңбекақы төлеу 

туралы шешім шығарды, талап арыздың қалған бөлігі (жұмысқа қайта қабылдау 

туралы талап) қанағаттандырылмады;  

- Ақтөбе облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер бойынша аппелациялық сот 

алқасының 2014 ж.18.12-дағы қаулысымен Серіктесіктің (бірінші инстанция соты 

шешімінің күшін жою туралы) және талапкердің (жұмысқа қайта қабылдау туралы 

талап)   аппеляциялық шағымдары қанағаттандырылмады;  

- Ақтөбе облыстық сотының азаматтық және әкімшілік істер бойынша кассациялық сот 

алқасының 2015 ж.17.02-дағы қаулысымен Серіктесіктің және талапкердің 

кассациялық шағымдары қанағаттандырылмады;  

- Ақтөбе қалалық сотының 2015 ж.27.02-дағы анықтауымен Серіктестіктің сот актісін 

жаңадан белігілі болған жағдаяттар бойынша қайта қарау туралы өтініші қарауға 

қабылданды және Серіктестіктің пайдасына қаралды;  

- Қазіргі кезде талапкер Ақтөбе облыстық сотына аппеляциялық шағым берді.  

 

28-7. Эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына соңғы жыл ішінде мемлекеттік 

уәкілетті органдар және/немесе сот тағайындаған барлық әкімшілік санкциялар 

туралы мәліметтер. Санкция қолданылған күн, санкцияны қолданған орган, 
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санкцияның себептері, түрі және мөлшері, сондай-ақ санкцияның орындалу 

дәрежесі көрсетілсін.   

 

Ондай санкциялар жоқ. 

28-8. Тәуекел факторлары. Облигацияларды ұстаушылар ұшырасатын тәуекел 

факторларына толық талдау жасалсын. 

 

Нарықтық тәуекел: 

Нарықтық тәуекел – қаржылық құралдың әділ құнының немесе ақшалай қаражаттардың 

болашақ ағындарының рыноктық бағалардың өзгеруіне байланысты ауытқуының тәуекелі. 

Нарықтық тәуекелге валюталық, пайыздық және бағалық тәуекелдер кіреді.  

 

Пайыздық тәуекел: 

Пайыздық тәуекел – қаржылық құралдың әділ құнының немесе ақшалай қаражаттардың 

болашақ ағындарының рыноктық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне байланысты 

ауытқуының тәуекелі. Серіктестіктің сыйақы мөлшерлемелерімен байланысты әлеуетті тәуекелі 

сыйақы мөлшерлемесі тіркелген, бірақ АҚШ долларының бағамы бойынша индекстелетін 

қаржылық саладағы міндеттемелермен байланысты. Серіктестіктің басшылығы алынған қарыздар 

бойынша өзгеріп отыратын пайыздық мөлшерлемелердің жоқтығына және қаржылық салаға 

жататын сыйақы бойынша міндеттемелер құнының болмашы екендігіне байланысты, пайыздық 

тәуекелді барынша аз деп бағалайды.  

 

Валюталық тәуекел: 

Валюталық тәуекел – қаржылық құралдың әділ құнының немесе ақшалай қаражаттардың 

болашақ ағындарының шет ел валюталары бағамдарының өзгеруіне байланысты ауытқуының 

тәуекелі. Серіктестік шет ел валютасында көрсетілген дебиторлық және кредиторлық 

берешектерді хеджирлемейді және валюталық тәуекелдерге бейімділік деңгейінде шектеулер 

қоймайды. Серіктестіктің валюталық тәуекелі АҚШ долларындағы саудалық дебиторлық берешек 

бойынша пайда болады.  

 

Өтімділік тәуекелі: 

Өтімділік тәуекелі – Серіктестікте олар бойынша есеп айырысу ақшалай қаражатпен немесе 

өзге қаржылық активтермен жүргізілетін қаржылық міндеттемелерді орындау кезінде қиындықтар 

пайда болуының тәуекелі. Өтімділік тәуекелі қаржылық активті оның әділ құнына жақын бағамен 

дереу сатудың мүмкін еместігінің нәтижесінде пайда болуы мүмкін.  

 

Кредиттік тәуекел: 

Кредиттік тәуекел – қаржылық құрал тараптарының бірінің өзінің міндеттемелерін 

орындамауы арқылы екінші тарапқа қаржылық залал келтіруінің тәуекелі.  Серіктестікте олар 

бойынша әлеуетті кредиттік тәуекел пайда болатын қаржылық активтер негізінен сатылған 

өнімдер (жұмыстар, қызметтер) үшін алынатын берешек түрінде.  

 

 

28-9. Эмитенттің қызметі туралы, Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын рыноктар 

туралы басқа ақпарат. 

 

Ондай ақпарат жоқ. 
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5. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

 

29. Материалдық емес активтердің теңгерімдік құны материалдық емес активтердің жалпы 

теңгерімдік құнының бес және одан көп пайызын құрайтын түрлері. 

 

2015 жылдың 30 маусымдағы жағдай бойынша. 

теңге 

Аталымы  Бастапқы құны 
Жинақталған 

тозу 

Теңгерімдік 

құны 

Негізгі қордың 

жалпы 

теңгерімдік 

құнындағы  

үлесі 

SANA-2001 бағдарламалық 

жасақтамасы 
105 357 55 312 50 045 27,5% 

«Алтын Кадрлар» 

бағдарламасын жеткізу және 

компьютерге орнату 

76 500 46 856 29 644 16,3% 

«1С Кәсіпорындар 6» 

бағдарламалық өнімі  
69 643 42 656 26 986 14,8% 

Басқа да материалдық емес 

активтер 
1 763 756 1 688 441 75 315 41,4% 

МЕА теңгерімдік құнының 

барлығы 
2 015 256 1 833 266 181 990 100,0% 

 

30. Негізгі қорлардың теңгерімдік құны Эмитенттің негізгі қорларының жалпы теңгерімдік 

құнының бес және одан көп пайызын құрайтын түрлері. 

 

2015 жылдың 30 маусымдағы жағдай бойынша. 

мың теңге 

Аталымы 
Бастапқы 

құны 

Жинақталған 

тозу 

Теңгерімдік 

құны 

Негізгі 

қордың 

жалпы 

теңгерімдік 

құнындағы  

үлесі 

Тозу 

%  

Ғимараттар мен құрылыстар 2 818 182 1 358 257 1 459 925 84,4% 48% 

Жер телімдері 56 129 - 56 129 3,2% - 

Компьютерлер және 

ақпаратты өңдеуге арналған 

қондырғылар 

8 354 7 627 758 0,04% 91% 

Машиналар, қондырғылар, 

ақпарат беру құрылғылары, 

компьютерлік техника 

437 530 308 274 129 255 7,5% 70% 

Көлік құралдары 171 961 98 002 73 959 4,3% 57% 

Басқа негізгі қорлар 26 284 16 191 10 094 0,6% 62% 

Негізгі қорлардың 

барлығы 
3 518 440 1 788 351 1 730 120 100,0%  

 

31. Инвестициялар. Басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар, ұзақ 

мерзімді инвестициялар және инвестициялық қоржын. 

 

Эмитент басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей инвестициялар салған жоқ. 
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32. Дебиторлық берешек. Осы тармақта Эмитенттің алдындағы дебиторлық берешегі 

дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан көп пайызы мөлшерінде 

болатын ұйымдардың аталымы, не Эмитенттің ірі он дебиторының тізімі көрсетіліп, 

дебиторлық берешектің құрылымы ашылады. 

 

Дебиторлық берешегі дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан көп пайызы 

мөлшерінде болатын ұйымдар, 2015 жылдың 30 маусымдағы жағдай бойынша, мың теңге: 

 

№ Дебитордың аталымы  
Пайда болу 

себептері 

Өтеу 

мерзімдері 

Сомасы, 

мың теңге 

Жалпы  

дебитор-

лық 

берешек-

тегі үлесі 

1  «Алмаз  Интернэшнл 

Трейдинг Компани» АҚ Қысқа мерзімді 

дебиторлық 

берешек 

(мұнай өнімдерін 

жеткізу) 

2015 ж. 52 548 57,0% 

2 «A&T Energy Georgia» ЖШҚ 2015 ж.  19 160 20,8% 

3  «Eurasia Gas Group» ЖШС 2015 ж.  7 442 8,1% 

4  «Сadex Trade» ЖШС 2015 ж.  2 943 3,2% 

 Қалғандары   46 893 50,9% 

 Жұмыскерлерге арналған 

қысқа мерзімді дебиторлық 

берешек 

  4 394 4,8% 

 Басқа активтер құнсыздануы 

арналған сақтық қор 

  (41 210) (44,7) 

 Қорытындысы    92 169 100,0% 

 

32-1. Эмитенттің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, сондай-ақ әрбір 

активтің құны және тиісті келісім-шарттардың аяқаталатын күні көрсетіліп, сенім 

білдірілген басқаруға берілген, активтердің жалпы көлемінің он пайызынан кем 

емес активтері туралы мәліметтер.  

 

Эмитенттің міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, сондай-ақ сенім білдірілген 

басқаруға берілген, активтердің жалпы көлемінің он пайызынан кем емес активтері туралы 

мәліметтер жоқ. 

 

33. Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталының 2015 жылдың 30 маусымдағы 

жағдай бойынша мөлшері. 

 

Жарғылық капитал: 500 000 мың теңге. 

Меншікті капитал: 740 979 мың теңге.  

 

Эмитенттің Жарғысына (қолданыстағы редакциядағы) сәйкес Серіктестіктің қызметін 

қамтамасыз ету үшін қатысушылардың жарналарының есебінен 500 000 000 теңге мөлшерінде 

жарғылық капитал құрылған. Эмитент қызметінің соңғы үш жылында жарғылық капиталдың 

мөлшері өзгерген жоқ.  
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34. Қарыздар. Осы тармақта валютасы, сыйақы мөлшерлемесі, қатамасыз етудің түрлері көрсетіліп, қазіргі банктік қарыздар мен кредиттік 

желілер туралы ақпарат беріледі. Жақын он екі айдан өтелетін сомалар тоқсандар бойынша бөлініп, қалған сомалар жылдар бойынша 

көрсетіледі.  

 

№ 
Қарыз берушінің 

аталымы  

Қарыздың 

сомасы, 

теңге 

Қарыздың 

тұрпаты 

Қарыз-

дың 

валюта-

сы 

Келісім-

шарттың 

мерзімі  

Сыйақы 

мөлшер-

лемесі 

Міндеттемелерді 

қамтамасыз ету  

Өтелетін сомалар 

2015 ж.  

3-тоқсан 

2015 ж. 

4-тоқсан 

2016 ж. 

1-тоқсан 

2016 ж. 

2-тоқсан 

3-4 тоқсан 

2016 ж. 

1 "БанкЦентрКредит" АҚ 600 000 000 №30/11 

кредиттік 

желі 

KZT 18.07.2015 13% Эмитенттің мекен-

жайындағы жер 

телімі бар мұнай 

базасы;  

"Алмаз Интернэшнл 

Трейдинг Компани" 

АҚ және"Антал С" 

ЖШС кепілдіктері 

83 200 510 80 283 843 68 146 237 43 871 025 21 694 706 

2 "БанкЦентрКредит" АҚ 389 362 856 №05/13 

кредиттік 

желі 

KZT 24.02.2016 13% Эмитенттің мекен-

жайындағы жер 

телімі бар мұнай 

базасы 

3 "БанкЦентрКредит" АҚ 62 990 308 №33/13 

кредиттік 

желі 

KZT 03.11.2016 13% Эмитенттің мекен-

жайындағы жер 

телімі бар мұнай 

базасы 

4 "БанкЦентрКредит" АҚ 30 000 000 №395/12 

автокредит 

KZT 07.08.2015 13% Lexus Lx 570 

автомобилі, 2 бірлік 

5 "БанкЦентрКредит" АҚ 15 000 000 №475/12 

автокредит 

KZT 18.09.2015 13% Lexus Lx 570 

автомобилі; 

"Алмаз Интернэшнл 

Трейдинг Компани" 

АҚ және"Антал С" 

ЖШС кепілдіктері 

  Қорытындысы  1 097 353 164 
     

83 200 510 80 283 843 68 146 237 43 871 025 21 694 706 
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35. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруымен байлынысты кредиторлық берешек 

(тауар жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар).  Осы тармақта 

Эмитенттің олардың алдындағы кредиторлық берешегі кредиторлық берешектің жалпы 

сомасының бес және одан көп пайызы мөлшерінде болатын ұйымдардың аталымы, не 

Эмитенттің ірі он кредиторының тізімі көрсетіліп, кредиторлық берешектің құрылымы 

ашылады. 
 

мың теңге 
 

№ Аталымы Орналасқан жері 
Пайда болу 

себептері 

Өтеу 

мерзімдері 

Сомасы, 

мың 

теңге 

Сатып 

алулардың 

жалпы 

көлеміндегі 

үлесі, % 

1 «Альяда Group» 

ЖШС  

Тараз қ., Қаратау мкр., 

№ 46  

Шикізат үшін 2015 ж. 479 839 44,1% 

2 «Inter Oil Export» 

ЖШС 

Алматы қ., 

З.Космодемьянская к., 

№ 2/27  

Шикізат үшін 2015 ж. 418 945 38,5% 

3 Petro Mineral 

Invest 

Алматы  қ.,  Шевченко 

к., № 90 

Шикізат үшін 2015 ж. 120 715 11,1% 

 Қалғандары     37 396 3,4% 

 Еңбекақы төлеу 

қысқа мерзімді 

берешек 

   22 916 2,1% 

 Жалға алу қысқа 

мерзімді 

берешек  

   2 694 0,2% 

 Төлеу арналған 

қысқа мерзімді 

берешек 

   3 374 0,3% 

 Басқа 

кредиторлық 

қысқа мерзімді 

берешек 

   2 867 0,3% 

 Қорытындысы    1 088 747 100,0% 

 

35-1. Эмитенттің аяқталған соңғы үш қаржылық жылда (үш жылдың әрқайсысы бөлек 

көрсетіліп) алған (тартқан) таза табысының (залалының) мөлшері. 
 

мың теңге 

Жыл  Таза табыс 

31.12.2012 ж. (ауд.) 589 188 

31.12.2013 ж. (ауд.) 227 581 

31.12.2014 ж. (ауд.) (107 325) 

30.06.2015 ж. (ауд. емес) (410 650) 

 

35-2. Левередж. Осы тармақта Эмитент левереджінің аяқталған соңғы үш қаржылық 

жылдың бірінші күніндегі, сондай-ақ облигациялардың бірінші шығарылымының 
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(облигациялық бағдарламаның) анықтамалығын ұсынардың алдындағы соңғы 

тоқсанның соңындағы жағдай бойынша шамасы көрсетіледі. 

 

мың теңге 

Аталымы 
01.01.2013 ж. 

(ауд.) 

01.01.2014 ж. 

(ауд.) 

01.01.2015 ж 

(ауд.) 

01.07.2015 ж. 

(ауд. емес) 

Міндеттемелер, 

мың теңге 
2 274 035 2 824 400 2 744 082 1 472 559 

Меншікті 

капитал, мың. 

теңге 

1 204 698 1 032 279 1 324 954 740 979 

Левередждің 

шамасы 
1,89 2,74 2,07 1,99 

 

35-3. Эмитенттің қызметінен аяқталған соңғы үш қаржылық жылдың бірінде, оның 

аудиторлық есеп-қисаппен расталған қаржылық есептілігіне сәйкес алынған 

ақшалай қаражаттардың таза ағындары.  

мың теңге 

Аталымы 
31.12.2012 ж. 

(ауд.) 

31.12.2013 ж. 

(ауд.) 

31.12.2014 ж. 

(ауд.) 

30.06.2015 ж. 

(ауд. емес) 

Операциялық қызметтен түскен 

ақшалай қаражаттың таза сомасы 

130 514 399 196 1 581 603 83 839 

Инвестициялық қызметтен түскен 

ақшалай қаражаттың таза сомасы 

(425 796) (757 013) (86 605) (6 841) 

Қаржылық қызметтен түскен 

ақшалай қаражаттың таза сомасы 

483 039 91 545 (1 503 552) (84 034) 

Ақшалай қаражаттың және 

олардың баламаларының таза 

өзгерісі 

187 757 (266 272) (8 554) (7 035) 

Кезеңнің басындағы  

ақшалай қаражат және олардың 

баламалары 

91 317 279 387 13 087 9 477 

Кезеңнің соңындағы  

ақшалай қаражат және олардың 

баламалары 

279 387 13 087 4 618 2 441 



 

30 

 

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР  

 

36. Эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдарына 

қатысты: 

 

36-1. Әрбір шығарылым облигациясының жалпы саны, түрі, номиналдық құны, әрбір 

шығарылым бойынша орналастырылған облигациялардың саны, сондай-ақ 

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, негізгі 

қарыздың сомасы, әрбір шығарылым бойынша есептелген және төленген 

сыйақының сомасы, өтеп алынған күн көрсетіліп, өтеп алынған облигациялардың 

саны. Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, ондай 

шығарылымның мемлекеттік тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні.  

 

Эмитент бұрын облигациялар шығарған жоқ. 

 

36-2. Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі, номиналдық құны, 

сондай-ақ акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі. 

Айналымдағы акциялардың, өтеп алынған күн көрсетіліп, өтеп алынған 

акциялардың саны. Акцияларды өтеп алу әдістемесі бекітілген күн. Акциялардың 

шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, ондай шығарылымның мемлекеттік 

тіркеу нөмірі және мемлекеттік тіркеу күні. 

 

Эмитент бұрын акциялар шығарған жоқ. 

 

36-3.  Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өзінің міндеттемелерін 

орындамауы, облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіру), 

міндеттемелерді орындамаудың мөлшерлері және оларды орындаудың 

кешіктірілген мерзімі туралы ақпаратты қоса, акциялар бойынша дивидендтер  

төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері туралы мәліметтер, бағалы қағаздар 

бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылардың сомасы (түрлері және 

шығарыламдары бойынша бөлек).  

 

Эмитенттің  бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өзінің міндеттемелерін орындамау 

фактілері жоқ.  

 

36-4. Бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе дәрменсіз 

деп танылған, не күші жойылған жағдайда, ондай шешімдерді қабылдаған 

мемлекеттік орган, оларды қабылдаудың негіздері және күні көрсетіледі.  

 

Эмитент бұрын бағалы қағаздар шығарған жоқ. 

 

36-5. Әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төлеу күні, төленуі тиіс сомалар, 

өтеу күні және әрбір шығарылым бойынша өтелуі тиіс сомалар.  

 

Эмитент бұрын облигациялар шығарған жоқ. 
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36-6. Есептелген дивидендтердің сомалары және төленген дивидендтердің сомалары 

көрсетіліп,  соңғы екі қаржылық жылдың әрбір жылы үшін немесе іс жүзінде болған 

кезең үшін бір акцияға (қарапайым, артықшылықты) дивидендтің мөлшері. 

 

Аталымы 
31.12.2011 ж. 

(ауд.) 

31.12.2012 ж. 

(ауд.) 

31.12.2013 ж. 

(ауд.) 

31.12.2014 ж. 

(ауд.) 

30.06.2015 ж. 

(ауд. емес) 

Есептелген  

дивидендтердің сомасы 

300 000 000 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Төленген 

дивидендтердің сомасы  

300 000 000 - - - - 

 

 

36-7.  Сауда-саттықты ұйымдастырушының аталымын қоса, оларда Эмитенттің бағалы 

қағаздарымен сауда жүргізілген негізгі рыноктар.  

 

Эмитент бұрын бағалы қағаздар шығарған жоқ. 

 

36-8.  Бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрінің оларды ұстаушыларға беретін 

құқықтары, оның ішінде облигацияларды ұстаушылардың осы құқықтарды жүзеге 

асыру тәртібі көрсетіліп, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде жүзеге 

асырылған және бағалы қағазды ұстаушылармен жасалған сату-сатып алу келісім-

шарттарында қарастырылған құқықтар.  

 

Эмитент бұрын облигациялар шығарған жоқ. 





 

 

 

№1 қосымша. Эмитенттің үлестес тұлғаларының тізімі 

 
Заңды тұлғалар 

№ 

п/п 

Заңды тұлғаның толық 

аталымы  

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні 

мен нөмірі, почталық мекен-жайы және 

іс жүзіндегі орналасқан жері 

 

Үлестестікті танудың негізі 
Үлестестік пайда  

болған күн 
Ескертулер  

1 2 3 4 5 6 

1 «Алмаз Интернэшнл  

Трейдинг Компани» АҚ 

10.03.1994 ж.,  

№665-1915-АҚ. 

Заңды мекен-жайы: 

ҚР, 040900, Алматы облысы, Қарасай 

ауданы, Қаскелең қ., Жанғозин к., 55\1-үй  

Іс жүзіндегі мекен-жайы: 

ҚР, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, 

Самал-3 мкр., «Жаңа әлем» ТК, 35/1-үй 

Қазақстан Республикасының 

«Шектелген және қосымша 

жауапкершілікті серіктестіктер 

туралы» Заңының 12-1 бабының 

2-тармағының 1) тармақшасының 

негізінде 

25.08.2010 ж. құрылтайшы 

2 «Антал С» ЖШС 01.04.2009 ж., 

№2347-1910-02-ЖШС 

Заңды мекен-жайы: 

ҚР, Атырау қ., Гайдар к., 2А; 

Іс жүзіндегі мекен-жайы: ҚР, Атырау қ., 

Ж.Молдағалиев к., 31-үй, 2-пәтер) 

Қазақстан Республикасының 

«Шектелген және қосымша 

жауапкершілікті серіктестіктер 

туралы» Заңының 12-1 бабының 

2-тармағының 1) тармақшасының 

негізінде 

25.08.2010 ж. құрылтайшы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Жеке тұлғалар 

№ 

п/п 

Тегі, аты, әкесінің аты 

(бар болса) 
Туылған күні Үлестестікті танудың негізі 

Үлестестік пайда  

болған күн 
Ескертулер  

1 2 3 4 5 6 

1 Тасмагамбетов Ильяс Курмангалиевич 25.02.1989 ж.  Қазақстан Республикасының «Шектелген 

және қосымша жауапкершілікті 

серіктестіктер туралы» Заңының 12-1 

бабының 2-тармағының 1) тармақшасының 

негізінде 

04.06.2012 ж. қатысушы 

2 Бижанов Батырбек Дюсупович 09.07.1968 ж. Қазақстан Республикасының «Шектелген 

және қосымша жауапкершілікті 

серіктестіктер туралы» Заңының 12-1 

бабының 2-тармағының 1), 3) 

тармақшаларының негізінде 

12.11.2012 ж.  қатысушы 

3 Кужагалиев Алмаз Урынбасарович 22.01.1964 ж. Қазақстан Республикасының «Шектелген 

және қосымша жауапкершілікті 

серіктестіктер туралы» Заңының 12-1 

бабының 2-тармағының 1), 2) 

тармақшаларының негізінде 

12.11.2012 ж. қатысушы 

4 Ерекенова Гульнара Сисенбаевна 31.05.1970 ж. Қазақстан Республикасының «Шектелген 

және қосымша жауапкершілікті 

серіктестіктер туралы» Заңының 12-1 

бабының 2-тармағының 1) тармақшасының 

негізінде 

12.11.2012 ж. қатысушы 

5 Каражигитов Нурлан Зинешович 18.09.1970 ж.  Қазақстан Республикасының «Шектелген 

және қосымша жауапкершілікті 

серіктестіктер туралы» Заңының 12-1 

бабының 2-тармағының 1) тармақшасының 

негізінде 

12.11.2012 ж. қатысушы 

6 Каримова Дина Акимовна 12.02.1976 ж. Қазақстан Республикасының «Шектелген 

және қосымша жауапкершілікті 

серіктестіктер туралы» Заңының 12-1 

бабының 2-тармағының 1) тармақшасының 

негізінде 

12.11.2012 ж.  қатысушы 



 

 

 

7 Кужагалиев Аскар Урынбасарович 15.04.1957 ж. Қазақстан Республикасының «Шектелген 

және қосымша жауапкершілікті 

серіктестіктер туралы» Заңының 12-1 

бабының 2-тармағының 1), 2) 

тармақшаларының негізінде 

12.11.2012 ж. қатысушы 

8 Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович 17.12.1969 ж. Қазақстан Республикасының «Шектелген 

және қосымша жауапкершілікті 

серіктестіктер туралы» Заңының 12-1 

бабының 2-тармағының 1), 2) 

тармақшаларының негізінде 

12.11.2012 ж. қатысушы 



 

 

 

№2 қосымша. Эмитенттің үлестес тұлғаларының қатысуымен жасалған мәмілелердің тізілімі 

 

№ 

п/п 

 «Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС-мен ерекше 

қатынастармен байланысты тұлғалар 

 

Уәкілетті органның шешім қабылдаған күні 

 және шешімнің № 
Келісім-шарт жасалған күн, мәміленің сомасы 

1 «Алмаз  Интернэшнл Трейдинг Компани» 

АҚ (Қазақстан Республикасы, Алматы 

облысы, Жамбыл ауданы, Ұзынағаш ауылы,   

Абай көшесі, № 51/А) 

Басқарманың 2014 ж. 03 қыркүйегіндегі №65 

хаттамасы 

 

Мәміленің сомасы – 9 031 506,25 теңге (2014 ж. 

шикізат сатып алу), 2014 ж.03.09-дегі №2014-208-

Buy-Crude-CPT келісім-шарт бойынша 

2 «Алмаз  Интернэшнл Трейдинг Компани» 

АҚ 

Басқарманың 2014 ж. 27 ақпанындағы №7 

хаттамасы 

 

Мәміленің сомасы – 405 300 583,62 теңге (2014 ж. 

өнімді сату), 2014 ж.27.02-дағы  № 2014-08-Sale-

EXW келісім-шарт бойынша 

3 «Алмаз  Интернэшнл Трейдинг Компани» 

АҚ 

Бас директор 2014 жылдың желтоқсан айында 

бекіткен сату бағаларының негізінде 

Мәміленің сомасы – 13 324 523,25 теңге (2015 ж. 

өнімді сату), № 2014-08-Sale-EXW келісім-шарт 

бойынша 

 




