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Уəкілетті органның облигация бағдарламасы шығарылымының проспектін 
мемлекеттік тіркеуі инвесторларға шығарылым проспектінде жазылған 
облигацияларды сатып алуға қатысты қандай болса да ұсыныстар беру болып 
табылмайды жəне уəкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауапты болмайды. 
Облигациялық бағдарлама шығарылымының проспекті тек қана Қазақстан 
Республикасының заңнамалық талаптарына сай қаралсын. Эмитенттің лауазымды 
қызметкерлері осы проспектіде келтірілген ақпараттың растығына жауапты, жəне 
осында келтірілген барлық ақпараттың дұрыстығын құптайды,  эмитент жəне оның 
облигациялары инвесторлар үшін жаңылысуға апаратын жол болып табылмайды. 
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«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

I КОМПАНИЯ МЕН ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ  
 

2. Компанияның атауы:  

 Қоғамның атауы Толық Қысқартылған 
Қазақ тілінде “АСТАНА-ФИНАНС ”  акционерлiк қоғамы “АСТАНА-ФИНАНС” АҚ 
Орыс тілінде Акционерное общество “АСТАНА-ФИНАНС” АО “АСТАНА-ФИНАНС” 
Ағылшын тілінде “ASTANA-FINANCE” Joint Stock Company “ASTANA-FINANCE” JSC 

 
Эмитенттің атауындағы өзгерістер туралы деректер: 

Тіркеу (қайта тіркеу) күні Толық атауы Қысқартылған атауы 

1997 жылғы 23 желтоқсан 
«Ақмола арнайы экономикалық аймағының 
экономикалық жəне əлеуметтік даму қоры» 
мемлекеттік мекемесі 

«ААЭА ЭƏДҚ» ММ 

1998 жылғы 30 сəуір «Ақмола қоры» жабық акционерлік қоғамы «Ақмола қоры» ЖАҚ 
1999 жылғы 14 тамыз «Астана-финанс» ашық акционерлік қоғамы «Астана-финанс» ААҚ 
2004 жылғы 30 наурыз «Астана-Финанс» акционерлік қоғамы «Астана-Финанс» АҚ 
 

 
3. Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу туралы мəліметтер: Қазақстан Республикасы Əділет 

министрлігінің Астана қаласының Əділет басқармасы берген, 2004 жылғы 30 наурыздағы №9146-1901-АО 
заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік. 
 

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі: 0314  0012  9573 
 

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондары мен факстың нөмірлері 
туралы мəлімет, электрондық поштаның мекен-жайы, банк реквизиттері 

Орналасқан жері Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Бегелдинов көшесі, 12 

Пошталық мекен-жайы Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Бегелдинов көшесі, 12 
Коммуникациялық  
реквизиттері 

Тел.: (3172) 59-19-19,  факс: (3172) 59-10-51 
Ресми web сайт: www.af.kz , e-mail: af@af.kz 

Банк реквизиттері  

ЖСК  008 467 113   “Цеснабанк” АҚ 
БСК  195 301 703  СТН  0314 0012 9573 
ЖСК  005 467 242  Солтүстік регионалдық дирекцияда “Казкоммерцбанк” АҚ  
БСК  195 301 716  СТН 0314 0012 9573 
ЖСК  000 609 385   «Тұран Əлем Банк» АҚ  Астана қаласындағы 
филиалында  
БСК  195 301 304  СТН  0314 0012 9573 
ЖСК  005 467 766  Астане қаласындағы «Альфа Банк» ААҚ ЕБ филиалында  
БСК 195 301 728 СТН 0314 0012 9573 

 
6. Қызметтің негізгі түрлерін жүргізуге арналған лицензиялар: 
 

1. Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі 
агенттігінің  жəне номиналдық ұстаушы ретінде (мерзімсіз) бағалы қағаздар нарығында клиенттердің 
шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік жəне дилерлік қызметпен айналысатын қаржылық ұйымдардың 
2006 жылғы 28 наурыздағы № 0001201193 лицензиясы. 
2. Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі 
агенттігінің жəне инвестициялық қоржынды басқару бойынша қызметпен айналысуға арналған (мерзімсіз) 
қаржылық ұйымның 2006 жылғы 25 сəуірдегі № 0003200425 лицензиясы. 
3. Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі 
агенттігінің  Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банк операцияларын ұлттық жəне 
шетел валютасымен жүргізуге 2006 жылғы 10 тамыздағы № 56 лицензиясы 

http://www.af.kz
mailto:af@af.kz
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Банк операцияларының рұқсат берілген түрлерінің тізбесі:  
a. бағалы қағаздарды сатып алу, сату мақсатында, туынды бағалы қағаздарды жəне олар 

бойынша сыйақы алуды қосқанда, заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу жəне жүргізу; 
b. бағалы қағаздарды сатып алу, сату мақсатында, туынды бағалы қағаздарды жəне олар 

бойынша сыйақы алуды қосқанда, банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу жəне жүргізу; 

c. аударым операциялары: бағалы қағаздарды сатып алу, сату кезінде, туынды бағалы 
қағаздарды жəне олар бойынша сыйақы алуды қосқанда, ақша аударымы бойынша заңды жəне 
жеке тұлғалардың тапсырмаларын орындау; 

d. банктік заем операциялары: төлем жасау, мерзімдік жəне қайтарылу шартымен ақшалай 
кредиттер беру. 

 
 
 
 

7. Эмитенттің құрылуы мен қызметінің қысқаша тарихы. Эмитентті құрудың жəне оның қызметінің 
мақсаттары: 

 
«Астана-финанс» АҚ 1997 жылдың желтоқсанында құрылды. Компания өз қызметінің басында Астана 
қаласы Арнайы экономикалық аймағы (бұдан əрі – АЭА) Əкімшілік кеңесінің қаржы агенті болды. АЭА-ның 
тіршілігі мерзімінен бұрын тоқтатылғаннан кейін, Компанияның мақсаттары мен міндеттері біршама өзгерді. 
Компания серпінді дами отыра жəне Қазақстан рыногында ұсынылатын қызметтердің тобын кеңейтіп, 
Қазақстанның қаржы жəне қор рыноктарында жайғасымдарын нығайта отыра несиелік оң тарихты 
қалыптастырып, өз қызметін едəуір кеңейтті. Қазіргі уақытта «Астана-финанс» АҚ экономиканың əр түрлі 
салаларындағы кəсіпорындарға жəне халыққа банк қызметтерінің жекелеген түрлерін көрсететін, 
Қазақстанның жекелеген аймақтарын дамытуға бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыратын 
банктік емес қаржы ұйымы болып табылады. Компанияның құрылуы мен дамуының негізгі кезеңдері 
төменде берілген.  
 
Қазіргі уақытта «Астана-финанс» АҚ  Қазақстанның жекелеген аймақтарының дамуына арналған, 
инвестициялық жобаларды қаржыландыруда, банктің жекелеген түрлері бойынша экономиканың əралуан  
саласындағы кəсіпорындарға жəне тұрғындарға қызмет көрсетуде.  
 
Компанияның дамуындағы жаңа кезең  2006 жылғы наурыз айындағы бағалы қағаздар нарығында 
клиенттердің шоттарын номиналды ұстаушы ретінде алып брокерлік-дилерлік қызметті іс-жүзіне енгізу үшін 
алынған лицензиясымен, 2006 жылғы сəуір айындағы инвестициялық қоржынды басқару үшін алынған 
лицензиясымен байланысты.  
 
Қазақстанның қаржылық жəне қор нарығы базасындағы нормативті-заңды өзгерістер, атап айтқанда: 
лицензиялауды жəне шоғырлануды қадағалау сұрақтары бойынша заңның өзгеруі, банктік несиелендіруді 
брокерлік-дилерлік қвзметпен алмастыруға мүмкіндік берді, сөйтіп Компания қарызға беру қызметін бағалы 
қағаздар қызметімен кəсіби қатысушы ретінде шығуға мүмкіндік алды. 

Нарық тенденциясын талдау жəне Алматы қаласындағы Халықаралық (регионалды) қаржы орталығының 
құрылуы, брокерлік-дилерлік қызметтің маңызды келешегін растайды  жəне Компанияның ең бір басым 
бағыты ретінде қарастырылады.  

 

Негізгі оқиғалардың хронологиясы 

1997 ж. 23 
желтоқсаны  

§ Компанияның құрылған күні: «Ақмола арнайы экономикалық аймағының экономикалық 
жəне əлеуметтік даму қоры» мемлекеттік мекеме болып тіркелді. 

1998 ж. 30 сəуірі § Компанияның акционерленген күні: Компания банк операцияларының жеке түрлерін 
жүзеге асыратын банктік емес қаржы ұйымы “Ақмола қоры ” ЖАҚ болып қайта тіркелді. 

1998 ж. 1 маусымы § Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің банк операцияларын теңгеде жүргізуіне №21 
Мемлекеттік лицензиясын алуды.  

1998 ж. 1 қазаны § Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің банк операцияларын теңгеде жəне шетел ва-
лютада жүргізуіне №25 Мемлекеттік лицензиясын алуды. 

1999 ж. 14 тамызы § Компанияны “Астана-финанс” ААҚ-на қайта тіркеуді.  
1999 ж. қазан айы  § Астана қаласы Мəслихаты сессиясының шешімімен бекітілген қалалық “Тұрғын үй 

құрылысын ипотекалық несиелендіру бағдарламасын” іске асыруды бастады. 
2000 ж. 17 қаңтары § Компания акциялары “В” санаты бойынша «Қазақстан қор биожасы» ЖАҚ ресми 

тізіміне енгізілді.  
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2000 ж. маусымы § Компания акционерлерінің саны 500 адамнан асты.  
2001 ж. 30 қаңтары      § Компания Астана қаласындағы Тұрғын үй құрылысын ипотекалық несиелендіру 

Бағдарламасын іске асыру жөніндегі қаржы операторын анықтау бойынша тендерді 
ұтып алды. 

2001 ж. 15 наурызы § Компанияға Қазақстан Республикасы құнды қағаздар жөнінде Ұлттық комиссиясы 
Директоратының шешімімен Ашық Халық Қоғамы мəртебесі берілді. 

2001 ж. 25 сəуірі § Жарғының жаңа редакциясын тіркеу: Астана қаласы АЭА-ның 2001 жылы  
1 қаңтарынан бастап таратылуымен байланысты, 2001 жылы 26 қаңтарындағы 
акционерлердің Жалпы жиналысы шешімінің негізінде Компания Жарғысын қайта тіркеу 
жүргізілді.   

2001 ж. 25 мамыры § «Астана-финанс» ААҚ-ның акциялары «В» санатынан «Қазақстан қор биржасы» ЖАҚ-
ның құнды қағаздары ресми тізімінің «А» санатына аударылды. 

2001 ж. 29 маусымы § Облигациялардың бірінші эмиссиясын тіркеу: құнды қағаздар бойынша Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық комиссиясымен «Астана-Финанс» ААҚ-ның АҚШ-тың 10 (он миллион) 
миллион доллар сомасына атаулы купон түріндегі облигациялардың бірінші эмиссиясы 
тіркелді.  

2001 ж. 2 шілдесі § Биржа кеңесінің шешімімен Компанияның қамтамасыз етілмеген бірінші эмиссияның 
атаулы купондық облигациялары «А» санаттағы құнды қағаздардың ресми тізіміне 
енгізілді. Компания облигацияларын Қазақстан қор биржасында орналастыруды 
бастаған күні. 

2001 ж. 6 тамызы § Сенімгерлік (траст) операцияларын жүзеге асыру үшін Қазақстан Респбуликасы Ұлттық 
банкінің лицензиясын алды.  

2001 ж. 24 тамызы § Компания Атырау қаласындағы тұрғын үй құрылысын қаржыландыру Бағдарламасын 
іске асыру жөніндегі қаржы операторын анықтау бойынша тендерді ұтып алды. 

2001 ж. 23 қазаны § Moody’s Investors Service Рейтинг агенттігімен Ва3 (тиянақты келешек) деңгейінде 
халықаралық эмиссиялық рейтинг берілді.  

2002 ж. 14 ақпаны § Орал қаласында филиалын ашты. 
2002 ж. 21 наурызы § Облигациялардың екінші эмиссиясын тіркеу: Қазақстан Республикасы Ұлттық банкімен 

«Астана-Финанс» ААҚ-ның 4,5 миллиард теңге сомасына қамтамасыз етілмеген атаулы 
купон түріндегі индекстелген облигациялардың екінші эмиссиясы тіркелді.  

2002 ж. 29 наурызы § Биржа кеңесінің шешімімен қамтамасыз етілмеген екінші эмиссияның атаулы купондық 
индекстелген облигациялары «А» санаты бойынша ресми тізімге енгізілді.  

2002 ж. 18 маусым § Алматы қаласында филиалын ашты. 
2002 ж. желтоқсаны § Қазақстан Республикасы Ұлттық банкімен вексельдердің бірінші класстағы эмитент 

ретінде танылды жəне  вексельдердің бірінші класстағы эмитенттердің тізіміне бір 
күнтізбелік жыл мерзімге  енгізілді.  

2003 ж. 6 наурызы § Moody’s Investors Service Рейтинг агенттігімен Компанияның эмиссиялық рейтингісін 
Ва3 деңгейінен Ва1 деңгейіне жоғарлатты.  

2003 ж. сəуірі  § Landesbank Sachsen Girozentrale-мен (Humboldtstrasse 25, 04105, Leipzig Federal 
Republic of Germany) (бұдан əрі - Саксония жер банкі) 4 миллион ЕВРО сомасындағы 
«Кірпіш зауытының құрылысы» жобасын іске асыруға несиелік шарт жасасты. 

2003 ж. мамыры § «Казкоммерцсекьюритиз» АҚ компанияның BВ+/тұрақты  деңгейіндегі ішкі несиелік 
рейтингін беруі; 

§ Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft-пен (BG IN Export Finance, Alekxanderplatz 2, 
10178 Berlin Federal Republic of Germany) (бұдан əрі - Банкгезельшафт Берлин) 7 109,7 
мың ЕВРО жалпы сомасына ауыл шаруашылық техникасын жəне жабдығын лизингке 
беру жөніндегі жобаны іске асыру шегінде несиелік шарттар жасасты.  

2003 ж. 1 шілдесі § Компания негізгі мақсаты машина жасау кешенін дамыту жəне жүк автомобильдерін 
сату болып табылатын «Казахстан-КАМАЗ» автомобиль консорциумның қатысушы 
болды.  

2003 ж. 2 шілдесі § Компанияның бірінші эмиссиясындағы корпоративтік облигациялары айналымын 
аяқтады жəне өтеді.   

2003 ж. 19 
қарашасы 

§ Облигациялардың үшінші эмиссиясын тіркеу: Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі 
1 (бір) миллиард теңге сомаға қамтамасыз етілген атаулы купондық индекстелген 
облигациялардың үшінші эмиссиясын тіркеді.  

2003 ж. 27 
қарашасы 

§ Биржа кеңесінің шешімімен «Астана-финанс» ААҚ-ның қамтамасыз етуімен атаулы ку-
пон түріндегі индекстелген облигациялары «А» санаттағы құнды қағаздардың ресми 
тізіміне енгізілді.  Қазақстан қор биржасында Компанияның облигацияларын орнала-
стыруды бастаған күн. 

2003 ж. 31 
желтоқсаны 

§ Қазақстан Республикасының весельдердің бірінші сыныптағы эмитенті ретінде тануы 
жəне жаңа күнтізбелік жыл мерзіміне весельдердің бірінші сыныптағы эмитенттерінің 
тізіміне енгізуі. 

2004 ж. 30 наурызы § Компанияны «Астана-финанс» АҚ ретінде қайта тіркеу 
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2004 ж. 13 сəуірі  § Облигациялардың төртінші эмиссиясын тіркеу: Қазақстан Республикасының Қаржы ры-
ногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі сомасы 2 (екі) 
миллиард теңге атаулы купондық индекстелген облигациялардың төртінші эмиссиясы 
тіркеді. 

2004 ж. 18 мамыры § Биржа кеңесінің шешімімен қамтамасыз етілмеген төртінші эмиссияның атаулы 
купондық индекстелген облигациялары «А» санаты бойынша ресми тізімге енгізілді. 
Қазақстан қор биржасында Компанияның облигацияларын орналастыруды бастаған 
күн. 

2004 ж. мамыры § Moody’s Investors Service рейтинг агенттігі Компанияның эмиссиялық рейтингін Ba1 
деңгейде растады.  

2004 ж. 27 тамызы § «Ипотекалық несиелерге кепілдік беру (сақтандыру қоры)» ЖАҚ-мен жасалған Бас 
келісімге қол қою  

2004 ж. қыркүйегі § Астана қаласында қуыс бетоннан құрылыс материалдарын өндіру жөніндегі «Экотон+» 
ААҚ еншілес кəсіпорнының зауытын жүргізу  

2004 ж. 20 қазаны § Көкшетау қаласында Компанияның өкілдігін ашу 
2004 ж.  қазан айы  § Іскерлік қызметіндегі жоғары сапа үшін Халықаралық қоры Басқармасының шешімімен 

(Швейцария, Женева) «Астана-финанс» АҚ «Іскерлік қызметтегі жоғары сапа үшін» ал-
тын медалімен марапатталды. Медальды алу Компанияның мінсіз беделін жəне оның 
іскерліқ қызметте жоғары сапаға ұмтылуын тану болып табылады.. 

2004 ж. 5 қарашасы § Қарағанды қаласында Компанияның өкілдігін ашу 
2004 ж. желтоқсаны § Іскерлік қызметіндегі жоғары сапа үшін Халықаралық қоры Басқармасының шешімімен 

(Швейцария, Женева) «Атырау-Недвижимость» АҚ еншілес кəсіпорны «Іскерлік 
қызметтегі жоғары сапа үшін» алтын медалімен марапатталды. 

2004 ж. 20 
желтоқсан 

§ «Астана-финанс» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы 1 500 000 көлеміндегі жай 
атаулы акциялардың қосымша эмиссиясы арқылы Қоғамның жарғылық капиталын 
ұлғайту туралы шешім қабылдады. 

2004 ж. 29 
желтоқсан 

§ Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі вексельдерді есепке қайта алу лимитін 400 
млн. теңгеге ұлғайтып, вексельдердің бірінші сыныптағы эмитенті мəртебесін жаңа 
күнтізбелік жылға растады. 

2005 ж. 5 қаңтары § Бірінші облигациялық бағдарламаны жəне оның шеңберінде облигациялардың бірінші 
шығарылымын тіркеу: Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі Компанияның сомасы 7 миллиард 
теңгені құрайтын бірінші облигациялық бағдарламасын жəне оның шеңберінде сомасы 
5 миллиард теңгені құрайтын облигациялардың бірінші шығарылымын тіркеді. 

2005 ж. 21 қаңтары § KASE биржа кеңесінің шешімімен бірінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі 
бірінші эмиссияның қамтамасыз етілмеген атаулы купондық индекстелген облигация-
лары «А» санатындағы бағалы қағаздардың ресми тізіміне енгізілді.       

2005 ж. 2 ақпаны  § Акциялардың бесінші эмиссиясын тіркеу: Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі Компанияның. 

2005 ж. ақпаны § «Астана-финанс» АҚ, «Орталық Азия Отын-энергетика компаниясы» ЖАҚ (ҚР) жəне 
«КАМАЗ» ААҚ (РФ) Көкшетау қаласында автобустарды өндіретін «NEOBUS» бірлескен 
кəсіпорнын құрды. 

2005 ж. 1 сəуірі § Компанияның екінші эмиссияның сомасы 4,5 миллиард теңгені құрайтын 
корпорациялық облигацияларының айналымын аяқтау жəне  өтеу.  

2005 ж. 8 маусымы § Бірінші облигациялық бағдарламаны шеңберінде облигациялардың екінші 
шығарылымын тіркеу: Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі Компанияның сомасы 2 миллиард 
теңгені құрайтын облигациялардың екінші шығарылымын тіркеді. 

2005 ж. маусымы § Екінші облигациялық бағдарламаны жəне оның шеңберінде облигациялардың бірінші 
шығарылымын тіркеу: Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі Компанияның сомасы 8 миллиард 
теңгені құрайтын бірінші облигациялық бағдарламасын жəне оның шеңберінде сомасы 
8 миллиард теңгені құрайтын облигациялардың бірінші шығарылымын тіркеді. 

2005 ж. шілдесі § Moody’s Investors Service рейтингтік агенттігі  Ba1 деңгейінде Компанияның эмиссиялық 
рейтингін растады. 

2005 ж. қыркүйекі § 10,0 млрд. теңге көлемінде үшінші облигациялық бағдарлама тіркелді. 
2005 ж. қыркүйекі § «Астана-Недвижимость» АҚ  жарғы капиталындағы үлес іске асырылды. 
2005 ж. қыркүйекі § «Атырау-Недвижимость» АҚ жарғы капиталындағы үлес іске асырылды. 
 2005 ж. қыркүйекі § «Астана-финанс» ипотекалық ұйымы» АҚ құрылды  
2005 ж. қазаны § «Астана-финанс» лизинг компаниясы» АҚ құрылды 
2005 ж. қазаны § ҚР ХБ Басқармасының 2005 ж. 18.10. № 129  қаулысы бойынша векселдерді қайта са-

нау лимиті  400 млн. теңгеден  1 млрд. теңгеге дейін өсті 
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2005 ж. жылтоқсаны § Вексельдерді қайта санау лимиті  1 млрд. теңгеден  2 млрд. теңгеге дейін артты 
 2006 ж. 09 қаңтары § Нидерландтағы Роттердам сауда-өнеркəсіп Палатасында  «Astana Finance B.V.». 

еншілес бөлімшесі заңды тұлға ретінде тіркелді  
2006 ж. 24 қаңтары § Fitch Ratings (Лондон)  халықаралық рейтингтік агенттігі  «Астана-финанс» АҚ «ВВ +»  

деңгейінде тұрақты болжаммен ұзақмерзімді несиелік рейтинг тағайындады. Бұдан 
басқа    "Астана-Финанс"  АҚ «В» деңгейінлегі қысқамерзімді несиелік рейтинг, «Д/Е» 
дербес жəне «3» қолдау рейтингін тағайындады. 

2006 ж. ақпаны § Нидерландтағы «Astana Finance B.V.»  еншілес бөлімшесі арқылы «Астана-финанс» АҚ 
үшжылдық дебюттік еврооблигацияларын  125 млн. АҚШ долларына орналастырылды.  

2006 ж. 28 наурызы § Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне 
қадағалау жөніндегі агенттігінен «Астана-финанс» АҚ брокерлік-жəне дилерлік 
қызметпен айналысу үшін лицензия алды.  

2006 ж. сəуірі § «Лихтей»  ЖШС 100 пайыздық үлесін сатып алу (  «Астана-финанс» шағыннесие 
ұйымы» ЖШС болып қайта аталды ). 

2006 ж. 25 сəуірі § Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне 
қадағалау жөніндегі агенттігінен «Астана-финанс» АҚ  инвестициялық қоржынды 
басқару бойынша қызмет істеу үшін лицензия алды.  

 
2006 ж. 11 мамыры 

§ Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде субординарланған 9,0 млд. теңге 
көлеміндегі  облигациялар жəне 500 млд. теңге көлеміндегі  ипотекалық облигациялар 
шығарылды. 

 
 
2006 ж. 12 мамыры 

§ «Қазақстандық қор биржасы» АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен үшінші облигациялық 
бағдарламаның шегінде субординарланған 9,0 млд. теңге көлеміндегі облигациялар  
жəне 500 млд. теңге көлеміндегі  ипотекалық облигациялар «Астана-финанс» АҚ  «А» 
категориялы ресми бағалы қағаздар  тізіміне енгізілді.  

 
2006 ж. маусымы 
 
 

§ Брокерлік-дилерлік қызметті іс-жүзіне асыру үшін алынған лицензияның шегінде Ком-
пания «АстанаГазСервис» АҚ-на  консультантшы жəне андеррайтерші ретінде шықты: 
«АстанаГазСервис» АҚ облигациялары «В» листингіндегі ресми тізімге енгізілді. 

2006 ж. тамызы § ҚР Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігінің  
Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген банк операцияларын 
ұлттық жəне шетел валютасымен жүргізуге 2006 жылғы 10 тамыздағы № 56 лицензия-
сы алынды. 

2006 ж. тамызы § Қазақстан қор биржасының (KASE) 2006 жылғы 18 тамыздағы шешімімен «Астана-
финанс» АҚ :  "К", "Р" и  "Н" санаттары бойынша KASE мүшесі болып қабылданды.   

5 қыркүйек § Сомасы 10 миллиард теңге төртінші облигациялық бағдарламаны тіркеу. 

2006ж. 8 қыркүйек § «АФ Алтын» тəуекелдік инвестициялаудың жабық жарналық инвестициялық корын 
тіркеу. 

2006ж. 22 қыркүйек 

§ Сомасы 500 млн. теңгені құрайтын үшінші облигациялық бағдарлама шеңберінде 
облигациялардың үшінші шығарылымын жəне сомасы 10 млрд. теңгені құрайтын 
төртінші облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялардың бірінші 
шығарылымын тіркеу. 

2006ж. 25 қыркүйек 
§ Сомасы 30 млрд. теңгені құрайтын бесінші облигациялық бағдарламаны жəне сомасы 6 

млрд. теңгені құрайтын бесінші облигациялық бағдарлама шеңберінде 
облигациялардың бірінші шығарылымын тіркеу. 

2006ж. қараша 
§ «Euromoney» халықаралық іскерлік басылымы «Астана-Финанс» АҚ-ын «Еуропанын 

дамушы елдерінде корпорациялық басқару жөніндегі жетекші институт» 
номинациясында 2006 жылдың үздік компаниясы деп таныды. 

2006ж. 1 қараша § «Астана-Финанс» брокерлік компаниясы» АҚ еншілес компаниясын мемлекеттік тіркеу 

2006ж. 9 қараша 
§ «Astana Finance B.V.» (Нидерланды) еншілес бөлімшесі арқылы  сомасы 175 млн. АҚШ 

долларын қүрайтын «Астана-Финанс» АҚ-ның бесжылдық еурооблигациялары 
орналастырылды.  

2006ж. 16қараша § «Астана-Финанс Береке» интервалдық жарналық инвестициялық корын тіркеу. 

2006ж. 30 қараша § Moody’s Investors Service халықаралық рейтинг агенттігі Компанияның рейтингін Ba1 
деңгейінде растады. 
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2006ж. 11 
желтоқсан 

§ Fitch ratings халықаралық рейтинг агенттігі «Астана-Финанс» АҚ-на ұлттық бағана 
бойынша рейтингін А+(kaz) деңгейінде берді.  

 
2006ж. 25 
желтоқсан 

§ Акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысында жарияланған акциялардың санын  
4.000.000 данаға, 7.700.000 данаға дейін ұлғайту туралы шешім қабылданды, оның 
ішінде 1.925.000 дана артықшылықты акция.  

2006ж. желтоқсан § «АстанаГазСервис» АҚ, «Ақжайык-Недвижимость» АҚ, «Күміс Қасқыр» ЖШС жарғылық 
капиталындағы үлестерді өткізу. 

2007ж. 16 ақпан § Сомасы 8 млрд. теңгені құрайтын бесінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі 
облигациялардың екінші шығарылымын тіркеу. 

2007ж. 23 ақпан 

§ Алматы қаласының аумақтық қаржы орталығының (ААҚО) арнайы сауда алаңының 
сараптау кеңесінің 2007 жылғы 22 ақпандағы шешімімен «Астана-Финанс» АҚ-ның 
бағалы қағаздары ААҚО-ның арнайы сауда алаңының ресми тізіміне 1 шарты бойынша 
(«С» санаты) енгіізілді. 

2007ж. 15 наурыз § Сомасы 8 млрд. теңгені құрайтын бесінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі 
облигациялардың үшінші шығарылымын тіркеу. 

2007ж. 16 наурыз 
§ CbondS ақпараттық агенттігінің деректері бойынша «Астана-Финанс» АҚ қазақстандық 

эмитенттер андеррайтингінің көлемі бойынша жəне ең тез дамыған инвестициялық 
банкинг ретінде екінші орынға ие болды.  

2007ж. 27 наурыз § «АФ АСЫЛ» тəуекелдік инвестициялаудың жарналық инвестициялық корын тіркеу. 

2007ж. 29 наурыз 

§ «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның Биржа кеңесінің шешімімен «Астана-Финанс» АҚ-ның 
сомасы 8 млрд. теңгені құрайтын бесінші облигациялық бағдарламаның шеңберіндегі 
облигациялардың үшінші шығарылымы бағалы қағаздардың ресми тізіміне «А» санаты 
бойынша енгізілді.  

 
2007ж. 20 сəуір § «Астана-Финанс» АҚ-ның «Альфа-Банк Башкортостан» ААҚ сатып алу бойынша мəміле 

аяқталды. 

 
Компания қызметінің сипаттамасы. 

1997 жылдан бастап «Астана-финанс» АҚ қаржы институты тəріздес белсенді түрде дамыды, ол 
үшін банк қызметінің бөлек түрлерін көрсетуге арналған барлық лицензиялар болды. Бүгінгі күні компания , 
клиенттердің əрдайым өсіп келе жатқан қажеттіліктерің қанағаттандыру үшін, өз алдына компанияның 
қаржылық өнімдерін кеңейту мақсатын қойып отыр.  

 Компанияның несиелік қызметінің белсенді даму салдарынан, несиелендіру серпінділігінің өсуіне 
байланысты, «Астана-финанс»  ипотекалық ұйымы АҚ жəне «Астана-финанс» Лизинг компаниясы АҚ 
қаржылық еншілес компанияларын құру туралы шешім қабылданып, өз кезегінде компанияның жұмысын 
жаңа перспективаға жəне басымдылыққа шоғырландырды. 

«Астана-финанс» АҚ Топтарының даму концепциясына түзету енгізу төмендегімен негізделеді: 
• Қазақстанның жəне жалпы экономиканың озық дамуы, компанияның негізгі бизнесі тез дамып 

келе жатқан Астана қаласында орналасқан. 
• Заңның өзгеруіне байланысты брокерлік-дилерлік қызмет пен банктік несиелендіруді қоса 

атқару мүмкіндігі, бизнес үшін жаңа мүмкіндіктерді туғызды. 
             Бағалы қағаздар нарығында көп жылдық тəжірибиеге ие бола тұрып (компания 5 эмиссия 
акциясын, 4 эмиссия облигациясын жəне 3 облигациялық бағдарламаны, соның ішінде ипотекалық жəне 
реттелген облигациялар), компания жаңа басым бағыттарды анықтады – брокерлік жəне дилерлік қызмет, 
инвестициялық қоржын мен басқару бойынша қызмет. 
             Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің дербес шоттарын жүргізу құқығына ие дилерлік жəне 
брокерлік қызметпен айналысуға мерзімсіз лицензияны 2006 жылғы 28 наурызда Қазақстан 
Республикасының қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі берді. 
              2006 жылғы 25 сəуірде Қазақстан Республикасының қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу 
жəне қадағалау жөніндегі агенттігі инвестициялық қоржынды басқару үшін мерзімсіз лицензия берді.  
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              Компанияның мақсаты көрсетіп жүрген қызмет спектірін жəне инвестбанкингтің жоғары  стандарт 
сапасын қаржы сервистерін кеңейту арқылы қызмет көрсететін қаржы топтарын құру болып табылады. 
              Компания ҚР қолданылып жүрген заң шеңберінде банктік қызмет спектірін көрсетеді, сонымен 
қатар лицензияға сəйкес номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің дербес шоттарын  жүргізу құқығына ие 
дилерлік жəне брокерлік қызметпен айналысуға арналған лицензияға сай жəне келесі негізгі бағыттар 
бойынша инвестициялық қоржынды басқару лицензиясы: 
 
Брокерлік – дилерлік қызмет: Инвестициялық қоржынды 

басқару бойынша қызмет: 
Банк қызметтері 

-Брокерлік қызмет көрсету 
оның ішінде бағалы қағаздарды 
номиналды ұстау 
 
-Андеррайтинг, қаржы 
сұрақтары бойынша 
консультация жүргізу 

-Жеке жəне институциялық 
инвесторлардың қоржының 
сеніммен басқару 

-Шағын жəне орта бизнес 
субъектілерін несиелендіру 
-Корпоротивтік несиелендіру 
-Кепілдіктерді беру 
 Еншілес бөлімшелер арқылы: 
-Лизингтік операциялар 
-Ипотекалық несиелендіру 
- Шағын несиелендіру 

 
Бүгінгі күні «Астана-финанс» АҚ   қызмет саласында, өндіріс саласында жəне қаржы саласында жұмыс 
істеп тұрған  компаниялар тобын ұсынады: 
    Қаржылық: «Астана-финанс» АҚ, «Астана-финанс» лизингтік компаниясы» АҚ, «Астана-финанс» 
ипотекалық ұйым» АҚ, «Шағынкредитті «Астана-финанс» ұйымы» ЖШС,  Astaha Fihahce B.V.»; 
§     өндірістік: «Экотон+» АҚ; 
§ қызмет көрсету саласы: «Standart Leasing Corporation». 

 
8. Халықаралық жəне отандық рейтинг агенттіктерінен рейтингтің барлығы туралы мəлімет: 

Компания «Moody’s Investors Service» классификациясынан «Ва1» рейтингіне ие. 2005 жылғы  30 караша  
Moody’s Investors Service  халықаралық агенттігі «Астана-финанс» АҚ Ва1 деңгейін кезекті рет растады. 
 
 Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі 2007 жылғы 18 желтоксан «Астана-финанс» АҚ «ВВ +»  
деңгейінде тұрақты болжаммен ұзақмерзімді несиелік рейтинг тағайындады.  
 
 

9. Эмитенттің өкілеттілігінің жəне барлық филиалдарының  атауы, тіркелген күні,  орналасқан 
жері жəне пошталық адресі.  

• Алматы қаласындағы филиал:  
 
Толық атауы Алматы қаласындағы филиал  
Поштаның толық  мекен-жайы  050000, Алматы қаласы, Самал-3 ш/а, 25 үй.  
Есепке алынып тіркелген күні 2002 жылғы 18 маусым  
Жетекшінің аты-жөні  Омарова Анар Қайсақызы 

Қызметінің негізгі түрі 
 

 «Астана-Финанс» АҚ-ның мүдделерін ұсыну жəне қорғау, бизнес 
несиелендіру, Алматы қаласында тұрғын үйді ипотекалық несиелендіру, 
лизинг қызметтерін көрсету  

Филиалға берілген капиталдың 
шамасы Филиалға капитал берілмеген 

 
• Атырау қаласындағы филиал: 

Толық атауы Атырау қаласындағы филиал 
Поштаның толық мекен-жайы 060011,  Атырау қаласы,  Азаттық д/ы, 48, . 201 в офис 
Есепке алынып тіркелген күні 2001 жылғы 09 шілде 
Жетекшінің аты-жөні Смағұлова Алтынай Амангелдіқызы 

Қызметінің негізгі түрі 
 

«Астана-Финанс» АҚ-ның мүдделерін ұсыну жəне қорғау, бизнес- 
несиелендіру, Атырау қаласында тұрғын үйді ипотекалық 
несиелендіру, лизинг қызметтерін көрсету 

Филиалға берілген капиталдың 
шамасы Филиалға капитал берілмеген 

 
• Орал қаласындағы филиал: 
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Толық атауы Орал қаласындағы филиал 
Поштаның толық мекен-жайы 090000, Орал қаласы,  Дмитриев көшесі, 104/1 
Есепке алынып тіркелген күні 2002 жылғы 14 ақпан 
Жетекшінің аты-жөні Сағындықова Ларилла Ғазизқызы 

Қызметінің негізгі түрі 
 

«Астана-Финанс» АҚ-ның мүдделерін ұсыну жəне қорғау, бизнес-
несиелендіру, Орал қаласында тұрғын үйді ипотекалық 
несиелендіру, лизинг қызметтерін көрсету 

Филиалға берілген капиталдың 
шамасы Филиалға капитал берілмеген 

 
10. Аудитор 
 Deloitte & Touche жауапкершілігі шектеулі  серіктестік. Басқарушы серіктес  Darryl Hadaway. 

 
11. Эмитенттің корпорациялық басқару кодексін қабылдауы туралы ақпарат.  
2006 жылғы 30 қыркүйек күні акционерлердің жалпы жиналысында қабылданды.  

 
 

II. Эмитенттің басқару органдары  

12. Басқару органдарының құрылымы  

Басқарудың жоғарғы органы – ационерлердің жалпы жиналысы. Егер Жалпы жиналысқа қатысу 
үшін тіркеудің аяқталған сəтінде дауыс беру акциялардың жалпы елу жəне одан да көп пайызға ие 
болатын Акционерлер (Жалпы жиналысты өткізу сəтінде дауыс беру құқығы бар) тіркелінсе, 
акционерлердің Жалпы жиналысы шешімді қабылдауға құқылы.  

 Басқару органы – директорлардың кеңесі. Акционерлердің Жалпы Жиналыстары аралығында 
жəне Қоғам Жарғысы мен 2003 жылғы 13 мамырдағы “Акционерлік қоғамдар туралы” Заңның (бұдан əрі – 
Заң) ережелері рұқсат беретін дəрежеде Қоғам қызметінің жалпы басшылығын, Жалпы жиналысының 
айрықша құзыретіне жататын мəселелерін есептемегенде, Директорлар Кеңесі жүзеге асырады. 
            Атқарушы орган – Басқарма. Ағымдағы қызметті басқару Төраға басқаратын Қоғамның атқарушы 
органымен – Басқармамен жүзеге асырылады. Басқарма Акционерлер Жалпы жиналысының жəне Қоғам 
директорлары Кеңесінің шешімдерін орындайды. Қоғам басқармасы Қоғамның атынан əрекет етеді, оның 
ішінде оның мүдделерінің өкілі болып табылады, Қоғам Жарғымен белгіленген тəртіпте Қоғам атынан 
мəмілелер жасайды, штат кестесін бекітеді, Қоғамның барлық қызметкерлерімен орындауға міндетті 
шешімдерді (қаулыларды, бұйрықтарды жəне өкімдерді) шығарады жəне нұсқаулар береді. 

 Ішкі аудит қызметі 
  Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметті бақылау үшін ішкі аудит бөлімі жұмыс істейді. Ішкі аудит 
бөлімінің қызметкерлері директорлар кеңесінің құрамына  жəне атқарушы органға сайлана алмайды. Ішкі 
аудит бөлімі тек қана Директорлар кеңесіне бағынады жəне өзінің жұмысы туралы Директорлар кеңесіне  
есеп береді.   
 
13. 2008 жылғы 01 наурыздағы жай-күй бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің мүшелері 
 

Директорлар 
кеңесі 

мүшелерінің 
аты-жөні, туған 

жылы 

Осы уақытта жəне хронология тəртіпте соңғы үш жыл ішінде 
атқарған қызметі 

Эмитенттің 
жарғылық 
капиталына 
қатысу 
үлесі 

(пайыз 
түрінде) 

Эмитенттің 
еншілес 
жəне 
тəуелді 

ұйымдары
на қатысу 
үлесі 

(пайыз 
түрінде) 

Исламов Кин-
таль  
Кинтальевич, 
1964 ж. т. 

Директорлар Кеңесінің Төрағасы 
§ 2005ж. мамыр - «Астана-Финанс» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы 
§ 1997ж. желтоқсан - 2005ж. мамыр – ААЭА ЭƏДҚ директоры, «Астана-

Финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасы 
0,000054 жоқ 

Мəмештегі 
Садуақас  
Халыксоветұлы   
1969 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі 

§ 2007ж. қараша – «Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі;   
§ 2007ж. ақпан - 2007ж. желтоқсан –  «ТұранƏлем Банкі» АҚ 

Директорлар Кеңесінің мүшесі, Директорлар Кеңесі Төрағасының 

 

жоқ 

  

жоқ 
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орынбасары; 
§ 2005ж қаңтар.  – 2007ж. ақпан – «ТұранƏлем Банкі» АҚ-ның Басқарма 

төрағасы. 

Мужчиль Татья-
на Евгеньевна,  

1948 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің Тəуелсіз Мүшесі 
§ 2004ж. – қазіргі уақытқа дейін - Директорлар Кеңесінің тəуелсіз 

мүшесі;  
§ 1999-12.2004ж. – ҚР Парламентінің депутаты. 

 

жоқ жоқ 

Жақсыбек 
Дəурен 
Əділбекұлы,   
1978 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің Тəуелсіз Мүшесі 
§ 2007ж. қараша – қазіргі уақытқа дейін – «Астана-Финанс» АҚ 

Директорлар Кеңесінің тəуелсіз мүшесі; 
§ 2006ж қазан. – қазіргі уақытқа дейін - «Цеснабанк» АҚ-ның Басқарма 

төрағасы, Директорлар Кеңесінің мүшесі; 
§ 2005ж. мамыр –2006ж. қазан – «Медет-Холдинг» ЖШС Қадағалаушы 

Кеңесінің Төрағасы.  

жоқ жоқ 

Мамеш Дархан 
Абдимашұлы, 
1972 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің Тəуелсіз Мүшесі 
§ 2001ж. наурыз – 2006ж. «Қазақтелеком» ААҚ Орталық аппаратының 

Экономикалық департаментінің директоры  
жоқ жоқ 

Бөкенбаев 
Жақып 
Құттыбекұлы, 
1969 ж.т. 

 «Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің Тəуелсіз Мүшесі 
«Қазақстан коммуналдық жүйелер" АҚ 
§ 2005ж. – қазіргі уақытқа дейін «Астана-Финанс» АҚ Директорлар 

Кеңесінің тəуелсіз мүшесі;  
2006ж. – қазіргі уақытқа дейін «Қазақстан коммуналдық жүйелер" АҚ 
Президенті;  
§ 2004ж. желтоқсан – 2005ж. –  «Оңтүстік жарық» ЖШС-нің бас 

директоры, Шымкент қ. кеңесі 
  

жоқ жоқ 

Айтекенов 
Қайрат 
Медыбайұлы,  
1963 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі 
§ 2007ж. қараша – қазіргі уақытқа дейін – «Астана-Финанс» АҚ 

Директорлар Кеңесінің Мүшесі; 
§ 2007ж. шілде – қазіргі уақытқа дейін – «Қазына» тұрақты даму 

қоры» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары;  
§ 2006ж. – 2007ж. – ҚР Туризм жəне спорт Вице-Министрі; 
§ 2003ж. – 2006ж. – ҚР Экономика жəне бюджеттік жоспарлау Вице-

Министрі. 

жоқ жоқ 

Қабашев Мақсат 
Рахымжанұлы, 
1967 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ Директорлар Кеңесінің Мүшесі 
§ 2008ж. – қазіргі уақытқа дейін – «Қазақстанның Инвестициялық 

Қоры» АҚ-ның Басқарма төрағасы; 
§ 2007ж. қараша – қазіргі уақытқа дейін «Астана-Финанс» АҚ 

Директорлар Кеңесінің Мүшесі; 
§ 2007ж. шілде  – 2008ж. – «Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ 

Басқарма төрағасының орынбасары; 
§ 2006ж. – 2007ж. – «Қазына» тұрақты даму қоры» АҚ-ның 

Басқарушы директоры; 
§ «Ұлттық инновациялық Қор» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары. 

жоқ жоқ 

Савчук Алек-
сандр Викторо-
вич,  

1969 ж.т. 

«Астана-Финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасы 
§ 05.2005ж. – «Астана-Финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасы 
§ 01.2000-05.2005ж. – «Астана-Финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

орынбасары  
0,000189 жоқ 

Соңғы екі жылдың ішінде Директорлар Кеңесінің құрамындағы өзгерістер: 

1) 2007 жылғы 30 қарашадан бастап Директорлар кеңесінің мына мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен бұрын 
тоқтатылды:  

- Түсүбеков Əміржана Нұрышұлы; 
- Сухотин Александра Владимировича; 
- Сұрапбергенов Тимур Əбдікəрімұлы. 

 
Директорлар кеңесіне мыналар сайланды: 

- Мамештеги Садуақас Халықсоветұлы; 
- Жақсыбек Дəурен Əділбекұлы; 
- Айтекенов Қайрат Медыбайұлы; 
- Қабашев Мақсат Рахымжанұлы. 
 

2) 2006 жылғы 30 қырүйектен бастап – Айгүл Ермағамбетқызы Асқарованың өкілеттіктерін тақтату, Директорлар 
кеңесінің құрамына Əміржан Нұрышұлы Түсүпбеков сайланды (акционерлердің кезектен тыс жалпы 
жиналысының №2 хаттамасы); 
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3) 2005 жылдың 17 мамырынан – Директорлар кеңесінің əрекет ететін құрамы (Акционерлер жалпы 
жиналысының №1 хаттамасы);  

4) 2004 жылдың 20 желтоқсанынан 2005 жылдың 17 мамырына дейін (Акционерлер жалпы 
жиналысының №3 хаттамасы); 

- Мещеряков Н.И. – Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 
- Сухотин А.В.; 
- Нурпеисов Ж.Б.; 
- Туржанова А.Т.; 
- Сурапбергенов Т.Д.; 
- Мужчиль Т.Е.; 
- Аманбаев М.К.; 
- Исламов К.К.    
5) 2004 жылдың 27 мамырынан 2005 жылдың 20 желтоқсанына дейін (Акционерлер жалпы 

жиналысының №2 хаттамасы) 
- Мещеряков Н.И. – Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 
- Сухотин А.В.; 
- Нурпеисов Ж.Б.; 
- Крутиховский И.Г.; 
- Исламов К.К.; 
- Ахметова Ж.А.; 
- Островский А.П.; 
- Фалей М.А. 
6) 2003 жылдың 16  мамырдан - 2004 жылдың 27 мамырына дейін (Акционерлердің Жалпы 

жиналысының №1 хаттамасы): 
- Н.И. Мещеряков– Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 
- А.В. Сухотин; 
- М.С.Іргебаев; 
- И.Г. Крутиховский; 
- К.К. Исламов; 
- Ж.А. Ахметова; 
- А.П. Островский; 
- М.А Фалей. 
7) 2002 жылдың 16 мамырдан – 2003 жылдың 16  мамырына дейін (Акционерлердің Жалпы 

жиналысының №2 хаттамасы): 
- Н.И. Мещеряков– Директорлар Кеңесінің Төрағасы; 
- А.В. Сухотин; 
- Қ.И. Өскенбаев; 
- И.Г. Крутиховский; 
- К.К. Исламов; 
- Ж.А. Ахметова; 
- А.П. Островский; 
- М.А Фалей. 
 

14. 2008 жылғы 01 наурыздағы жай-күй бойынша Қоғамның алқалы атқарушы органы (Басқарма)  

Басқарма 
мүшелерінің аты-
жөні жəне туған 

жылы  

Осы уақытта жəне соңғы үш жыл ішінде 
атқарған қызмет 

 

Эмитенттің 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлесі 

(пайыз түрде) 

Эмитенттің 
еншілес жəне 

тəуелді 
ұйымдарына 
қатысу үлесі 

(пайыз 
түрінде) 

Савчук Алек-
сандр  
Викторович,  
1969 ж.т.  

«Астана-Финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасы 
§ 05.2005ж. – «Астана-Финанс» АҚ-ның 

Басқарма төрағасы 
§ 01.2000-05.2005ж. – «Астана-Финанс» АҚ 

Басқарма төрағасының орынбасары 

 
0,000189 жоқ 

Ахметова Роза 
Бижанқызы,  
1961 ж.т. 

«Астана-финанс» АҚ басқармасы төрағасының 
орынбасары. 
§ 2001 жылдың мамыр айынан бастап - «Астана-

финанс» АҚ басқармасы төрағасының 

 
0,000189 жоқ 
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орынбасары; 

Ким Ирина Ген-
надиевна, 
1971 ж.т. 

«Астана-финанс» ААҚ басқармасы төрағасының 
орынбасары. 
§ 2004 жылдың 20 мамырынан бастап –        «Ас-

тана-финанс» ААҚ басқармасы төрағасының 
орынбасары; 

§ 01.04.03ж.-20.05.04ж. – «Астана-
Недвижимость» ААҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары 

§ 01.06.98ж. – 01.04.03ж. «Астана-финанс» ААҚ 
несиелендіру бөлімінің бастығы 

0,0010 жоқ 

Ибатуллина Эль-
мира Павловна,  
1974 ж.т. 

"Астана-финанс" АҚ басқарма төрағасының орын-
басары, Заң басқармасының директоры 
§ 2005ж. наурыздан - "Астана-финанс" АҚ 

басқарма төрағасының орынбасары, "Астана-
финанс" АҚ Заң басқармасының директоры 

§ 02.2004-03.2005ж. – "Астана-финанс" АҚ заң 
бөлімінің бастығы 

§ 03.2003-02.2004ж. – "Астана-финанс" АҚ заң 
бөлімі бастығының орынбасары  

07.1999-03.2003ж. – "Астана-финанс" АҚ заң 
бөлімінің жетекші маманы  

0,0010 Жоқ 

Седова Раиса  
Идрисовна,  
1971 ж.т. 

«Астана-финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасының 
орынбасары 
§ 2007ж. – қазіргі уақытқа дейін  - «Астана-финанс» 
АҚ-ның Басқарма төрағасының орынбасары; 

2000ж. – 2007ж. «Астана-финанс» АҚ-ның Бас 
бухгалтері, Басқарма төрағасының орынбасары 

0,001892 жоқ 

Жұмартбаева 
Татьяна Влади-
миров 
на, 
1963 ж.т.  

«Астана-финанс» АҚ-ның Басқарушы директоры-
Басқарма мүшесі 
§ 2007ж. қараша -  қазіргі уақытқа дейін «Астана-
финанс» АҚ-ның Басқарушы директоры-
Басқарма мүшесі; 
§ 2007ж. сəуір – 2007ж. қараша -   «Астана-финанс» 

АҚ-ның Басқарушы директоры; 
§ 2007 қаңтар - 2007ж. сəуір  – «Астана-финанс» 

АҚ-ның Басқарма Төрағасының кеңесшісі; 
2003-2006г. –МҰЗҚ Бас директорының орынбаса-
ры.  

  

Жоқ Жоқ 

Алдамберген 
Алина 
Өтемісқызы, 1963 
ж.т. 

«Астана-финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасының 
орынбасары 
§ 2008 ж. қаңтар –  қазіргі уақытқа дейін – «Астана-
финанс» АҚ-ның Басқарма төрағасының 
орынбасары; 
§ 2006ж. – 2007ж. –ҚР Алматы қ. аймақтық қаржы 
орталығының қызметін ретеу жөніндегі  агенттігінің 
Басқарма төрағасының орынбасары;  
§ 2005ж. – 2006 ж. «ДАБ «ABN Банк Казахстан» АҚ 
Басқарма төрағасының орынбасары. 

   

Жоқ Жоқ 

 
 
 
 
 
 
 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

Ішкі аудит бөлімі 

Аты-жөні  жəне 
туған жылы 

Соңғы үш жылда жəне қазіргі уақытта атқарып 
жатқан лауазымы 

Эмитенттің 
Жарғы 

Капиталынд
ағы үлесі 

(пайызбен) 

Эмитенттің 
еншілес жəне 

тəуелді 
ұйымдарына 
қатысу үлесі 
(пайызбен) 

Сидалина Шолпан 
Мұстафақызы Ішкі аудит бөлімінің бастығы 0.00 0.00 

Жанат Мадина   Ішкі аудит бөлімінің маманы 0.00 0.00 
Серікбаев Асқар  

Муратұлы Ішкі аудит бөлімінің маманы 0.00 0.00 

 
15. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы 
ұйымға) берілген жағдайда 
Бұл тармақты акционерлік қоғамдар толтырмайды  
 
16. Директорлар Кеңесінің жəне Басқарманың мүшелеріне төленетін сыйақы: 
 
 

Атау Желтоқсан,2008
ж. Қаңтар,2008 ж. Ақпан, 2008ж. 

Шығару туралы 
шешімін қабылдаған 
күнінен келесі он екі 

айдың ішінде 
жоспарланған 

төлемдер (01.03.08 – 
01.03.09) 

Директорлар Кеңесі 
мүшелеріне төленетін 
сыйақының сомасы 

5 625 5 625 5 625 67 500 

Атқарушы органы 
мүшелеріне төленетін 
сыйақының сомасы 

28 411 28 411 28411 340 920 

Барлығы: 34 036 34 036 34 036 408 432 
 
 
17. Қоғамның ұйымдастыру құрылымы 
  
Эмитент қызметкерлерінің саны 
 
 
 
 
 
 
 
 
Құрылымдық бөлімшелердің басшылары туралы мəлімет  
 
 

Лауазымы Қызметкердің аты-жөні 
Басқарма төрағасы Савчук Александр Викторович  
Басқарма төрағасының орынбасары Ахметова Роза Бижановна 
Басқарма төрағасының орынбасары Ибатуллина Эльмира Павловна 
Басқарма төрағасының орынбасары Ким Ирина Геннадиевна  
Басқарма төрағасының орынбасары Седова Раиса Идрисовна  
Басқарма төрағасының орынбасары Алдамберген Алина Өтемісқызы, 

Көрсеткіштер 01.03.08 
Бас офис қызметкерлерінің саны 222 
Филиалдар мен өкілдіктер қызметкерлерінің саны 15 
Жиыны 237 
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Басқарушы директор – Басқарма мүшесі Жұмартбаева Татьяна Владимировна 
Бас бухгалтер Исмаилова Гузель Адиловна 
Басқарушы директор Селиванова Наталья Анатольевна 
Басқарушы директор Тумабеков Ержан Əбдікəрімұлы  
Басқарушы директор Сарсекеева Гаухар Қогабаевна  
Басқарушы директор  Каримов Серик Амантайұлы 
Қорландыру жəне өтімділік басқармасының директоры Касенова Динара Кадесқызы  
Заң жұмысы басқармасының директоры  Тоқмұрзин Расул Талапұлы 
Кепілдік қамтамасыз ету жəне проблемалы қарыздар 
басқармасының директоры Такенов Азамат Серикбайұлы  
Халықаралық капитал рыноктары басқармасының 
директоры  Агибаев Алмас Құдиярбекұлы 
Маркетинг жəне PR басқармасының директоры Балакай Александр  Владимирович 
Туынды өнімдер басқармасының директоры  Кенесарина Динара Сағирқызы 
Корпорациялық несиелендіру басқармасының 
директоры Арсланова Əлия Қалкаманқызы  
Сатулар басқармасының директоры Капалеишвили Георгий  Ираклиевич 
Рыноктарды талдау басқармасының директоры Тильга Андрей Константинович 
Несиелерді сүйемелдеу жəне мониторингі 
басқармасының директоры Рашитова Наталья Хамитовна  

 
 

III. АКЦИОНЕРЛЕР 
 

18. 2008 ЖЫЛҒЫ 01 НАУРЫЗҒА ДЕЙІН Компанияның акционерлері (қатысушылары) 
 

Заңды тұлғалар – акционер-
лердің толық/қысқарған 

атауы  немесе жеке тұлғалар 
– акционерлердің тегі, аты-

жөні 

Заңды тұлғалар – акционе-
рлердің орналасқан жері 
немесе жеке тұлғалар – ак-
ционерлердің төлқұжаттық 

деректері жəне 
тұрғылықты жері 

Акционерлердің 
эмитенттің орна-
ластырылған ак-
циялардың ак-
циялардың жал-
пы санына үлесі 

(пайызбен) 

Акционерлердің 
эмитенттің 

жарғылық капи-
талдағы үлесі 

(пайызбен) 

Астана қаласының «Қаржы 
Департаменті» ҚБ   

Астана қаласы, Омаров 
көшесі, 60 16,77 25,50 

ЖШС «Астана-Строй сервис»  Астана қаласы, Кабанбай Ба-
тыр көшесі 21 офис 5 11,56 17,29 

ЖШС «Казахстан стандарт ин-
вест» 

Астана қаласы, Бигельдинов 
көшесі, 54 7,81 11,87 

ЖШС «САЯ-инвест» Астана қаласы, Алматы 
көшесі , 49 9,43 14,34 

ЖШС «Logistic Technopark» Алматы, Угольная көшесі,  22А 40,9 11,86 
Барлық акцияларды иесі 487 меншік иесі   

 
Эмитенттің акционерлері  (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитенттің 
төленген жарғылық капиталында отыз жəне одан көп пайызды бақылайтын тұлғалар туралы мəлімет.  
Эмитенттің акционерлері  (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы эмитенттің 
төленген жарғылық капиталында отыз жəне одан көп пайызды бақылайтын тұлғалар жоқ. 
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19. Компания жарғылық капиталында акциялардың он жəне одан да көп пайызын иеленген заңды 
тұлғалар туралы мəліметтер  

р/н Заңды тұлғаның толық 
атауы 

Заңды 
тұлғаның 
жарғылық 
капитал-
дағы 
қатысу 
үлесі 

Қызмет түрі Орналасқан жері Басшының тегі, 
аты-жөні 

1. 1 «Лизинговая компания 
«Астана-финанс» АҚ 100,0 Қаржылық қызмет 

010000,  Астана 
қаласы, Бигельдинов 
көшесі , 12 

Ниязбекова Жанар 
Амангелдіқызы 

2. 2«Астана-финанс» 
ипотекалық ұйымы» АҚ 100,0 Қаржылық қызмет 

010000, Астана 
 қаласы, Бигельдинов 
көшесі , 12 

Кулмурзаева 
Гульнар  Ноябреевна 

3.   "Астана-финанс" 
шағыннесие ұйымы» БЖҚ 100,0 Қаржылық қызмет 

010000, Астана 
 қаласы, Бигельдинов 
көшесі , 12 

Шинкарюк Александ-
ра Владимировна 

4.  АҚ «Астана-Финанс 
«Брокерлiк компаниясы» 100,0 Қаржылық қызмет 050000, Алматы, ш-а 

Самал-3,25 
Алдамберген Алина 
Отемicкызы 

5.  ОАО «АФ Банк» 99,84 Қаржылық қызмет 
450076,Россия,  р-ка 
Башкортостан,г. Уфа, 
ул. Гоголя, д. 60/1. 

Нигаматьянов Ансаф 
Амирьянович 

6.  АО «Кредитная компания 
«Астана-Финанс» 100,0 Қаржылық қызмет 050000, Алматы, ш-а 

Самал-3,25 
Есентугулов Жомарт 
Акказиевич 

7. 7Astana-Finance B.V. 100,0 Қаржылық қызмет   

8.  Standard Leasing 
Corporation 100,0 Лизинглік операциялар 

Crystal Offices 
OT Center, Victoria 
Mahe, Seychelles 

Бода Лайош 

§
«Думан» ойын-сауық ор-
талығы АҚ 10,0 

Астана қаласының саябақ 
ауданында  ойын-сауық 
нысандары кешенін, акти-
втерін басқару жəне оны 
пайдалану 

010000, Астана қ, 
Ташенов  көш,  
6/2 үй 

Матжанова Патима 
Туралиевна 

 

20. Эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банк, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 
 

• Компания 1999 жылдың мамыр айынан бастап Қазақстан Республикасы Қаржыгерлер 
Қауымдастығының мүшесі болып табылады. Қауымдастықтың негізгі мақсаттары: 
– қаржы нарқын жəне салық салуды реттеу мəселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілерді 

əзірлеуге қатысу; 
– Қазақстандағы қаржы, бюджеттік, салық жəне валюта саясатын əзірлеуге жəне таратуға қатысу; 
– Қаржылық қызмет көрсету нарығы инфрақұрылымының əрі қарай дамуына қатысу; 
– Отандық кəсіпкерлерді қолдау жəне қорғау жөніндегі шараларды əзірлеуге жəне жүзеге асыруға 

қатысу болып табылады. 
 

• Компания 2003 жылдың 1 шілдесінде құрылған “Қазақстан-КАМАЗ” Автомабиль Консорциуымына 
қатысушы болып табылады. Консорциум мақсаты Қазақстан Республикасындағы автомобиль жа-
сау жəне дамытудың мемлекеттік бағдарламасына, ішкі жəне сыртқы нарықта КАМАЗ автомабиль 
техникасының  қозғалуына қатысу болып табылады. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

 
21 тармақтарда көрсетілмеген басқа да аффилиирленген тұлғалар туралы мəліметтер 
 Эмитенттің лауазымды тұлғасының аффилиирленген тұлғалары туралы мəліметтер 

Эмитенттің лауазымды 
тұлғалары 

Эмитенттің лауазымды тұлғаларына 
жақын туыстығы бар тұлғалар: ата-

аналары, жұбайы, апасы, қарындасы ( 
сіңлісі), ағасы, ұлы, қызы (аты-жөні) 

Эмитенттің аффилиирлен-
ген тұлғасы болып табыла-
тын жеке тұлғаға қайын 

болуы (жұбайының ағасы, 
апасы, қарындасы (сіңлісі) 
ата-анасы, ұлы немесе 

қызы) 
Савчук Александр Вик-
торович - эмитенттің 
Басқарма төрағасының 
орынбасары 
1969 ж.т. 

Əкесі Савчук Виктор Андреевич 
Шешесі Савчук Хадиша  
Ағасы Савчук Тимур Викторович 
Қызы Савчук Адель Александровна 

- 

Ахметова Роза 
Бижанқызы – 
эмитенттің Басқарма 
төрағасының орынба-
сары 
1961 ж.т. 

Шешесі Ахметова Сафура Жүнүсбекқызы 
Ағасы Ахметов Ғалихан Бижанұлы 
Сіңлісі Ахметова Сəуле Бижанқызы  
Сіңлісі Мұқаева Шолпан Бижанқызы 
Ұлы Ахметов Тимур Нурланұлы 

- 

Ким Ирина Геннадиевна 
– Басқарма 
төрағасының орынба-
сары 
1971 ж.т. 

Жұбайы Пак Эдуард Владимирович 
Қызы Пак Елена Эдуардовна 

- 

Ибатуллина Эльмира 
Павловна – Басқарма 
төрағасының орынба-
сары, Заң 
басқармасының дирек-
торы 
1974 ж.т. 

Шешесі – Ибатуллина Гульсияр Хакиевна 

- 

Седова Раиса Идрисов-
на -  басқарма 
төрағасының орынба-
сары, бас бухгалтері 
1971 ж.т. 

Əкесі Аипов Идрис Исмаилович 
Шешесі Аипова Фарида Зарифовна 
Сіңлісі Аипова Галия Идрисовна 
Күйеуі Седов Александр  
Қызы Седова Надежда Васильевна  
Қызы Седова Екатерина Васильевна  

Күйеуінiң шешесі – Седова 
Наталья Андреевна 
Апасы – Куликова Галина 
Васильевна 
Ағасы – Седов Виктор Ва-
сильевич 

Жұмартбаева Татьяна  
Владимировна, 
1963 ж.т.  

Шешесі Абжуева Валентина Ефимовна 
Жұбайы Жұмартбаев Ерсен Өзбекұлы 
Ұлы Жұмартбаев Таир Ерсенұлы  

- 

22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен болған операциялар 
Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен соңғы қаржы жылында болған ірі мəмілелер туралы 
01.03.2007 ақпарат 
 

Контрагенттің атауы Мəміленің түрі Мəміленің сома-
сы 

Мəміленің 
мерзімі  

Мəміленің 
валютасы  

«Экотон+» АҚ Бизнестiк қаржыландыру 
(ұзақ мерзiмдiк) 

652 832 644,64 20.08.03-20.09.12 Евро 

«Экотон+» АҚ Бизнестiк қаржыландыру 
(ұзақ мерзiмдiк) 

6 918,00 01.10.04-01.01.09 Теңге коэф. 
(USD) 

ЖШС MMA Holding Бизнестiк қаржыландыру 
(орташа мерзiмдiк) 

1 914 729 167,00 13.12.06-13.08.09 Теңге коэф. 
(USD) 

ЖШС Внешинвест 
Компания 

Бизнестiк қаржыландыру 
(орташа мерзiмдiк) 

2 015 833 333,00 13.12.06-13.12.09 Теңге коэф. 
(USD) 

ЖШС Терминал Бизнестiк қаржыландыру 
(орташа мерзiмдiк) 

2 015 833 333,00 13.12.06-13.06.09 Теңге коэф. 
(USD) 

Коммуналдық жеке Бизнестiк қаржыландыру 123 000 000,00 15.11.06-15.11.11 Теңге коэф. 
(USD) 
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меншiк қоры (ұзақ мерзiмдiк) 
 
IV ЭМИТЕНТТІҢ ҚЫЗМЕТІН СИПАТТАУ 

23. Эмитенттің қызметіндегі жалпы тенденциялардың қысқаша сипаттамасы, оның ішінде эмитент 
қызметінің негізгі түрлері бойынша:  

v эмитенттің бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəлімет 

 2008 жылғы 01 қаңтардағы жай-күй бойынша Қазақстанда екінші деңгейдегі 35 банк 
жұмыс істейді, оның ішінде Алматы қаласында 34 Банк жəне Банктің 370 есеп-касса бөлімдері 
орналасқан.   

 Екінші деңгейдегі банктердің жиынтық есептік меншікті капиталының мөлшері 2007 
жылдың басынан бастап 613,2 млрд. теңгеге (52,5%) ұлғайды жəне 2008 жылғы 01 қаңтардағы 
жай-күй бойынша 1 781,8 млрд. теңгені құрады.     Осы орайда бірінші деңгейдегі капитал 57,2 
пайызға, 1 283,7 млрд. теңгеге дейін ұлғайды, екінші деңгейдегі капитал 45,5 пайызға, 560,9 млрд. 
теңгеге дейін ұлғайды 

 Өткен жылдың ішінде банктердің жиынтық активтерінің мөлшері 2 811,4 млрд.  теңгеге 
(31,7%)  ұлғайды жəне 2008 жылғы 01 қаңтардағы жай-күй бойынша 11 683,4 млрд. теңгені 
құрады. 

Банк секторының 
жиынтық 
активтерінің 
динамикасы мен 
құрылымы 

2007 жылғы 01 қаңтар 2008 жылғы 01 қаңтар Өсім, %. 

Млрд. теңге Үлес 
салмағы, % 

Млрд. теңге Үлес 
салмағы, % 

Қолма-қол ақша, 
аффинирленген 
асыл металдар 
жəне 
корреспонденттік 
шоттар 

989,9 11,1 1 013,9 8,7 2,7 

Басқа банктерге 
орналастырылған 
салымдар 

520,6 5,9 639,6 5,5 22,9 

Бағалы қағаздар 1 240,4 14,0 787,8 6,7 -36,5 

Банктік қарыздар 
мен «кері РЕПО» 
операциялары  

5 991,8 67,5 8 868,3 75,9 48,0 

Капиталға 
инвестициялар 97,1 1,1 222,5 1,9  2,3 есе 

Басқа активтер 35,2 0,4 151,3 1,3  4,3 есе 

Барлық активтер 8 872,0 100 11 683,4 100 31,7 

 Банктердің активтерінің құрылымында үлкен бөлікті клиенттер берген қарыздар (75,9%), қолма-қол 
ақша, аффинирленген асыл металдар жəне корреспондеттік шоттардағы қалдықтар (8,7%), бағалы 
қағаздар портфелі (6,7%), басқа банктерге орналастырылған салымдар (5,5%) алады.     Клиенттерге 
берілген қарыздар 2 876,5 млрд. теңгеге немесе  48,0 пайызға ұлғайды, қолма-қол ақша, аффинирленген 
асыл металдар жəне корреспондеттік шоттардағы қалдықтар 27,0 млрд. теңгеге немесе 2,7 пайызға 
ұлғайды, бағалы қағаздар 452,6 млрд. теңгеге немесе 36,5 пайызға азайды, басқа банктерге 
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орналастырылған салымдар 119,0 млрд. теңгеге немесе 22,9 пайызға ұлғайды, капиталға инвестициялар 
125,4 млрд. теңгеге немесе 2,3 есе ұлғайды. 

 2007 жылдың басынан бастап екінші деңгейдегі банктердің міндеттемелерінің жалпы сомасы 
2 255,1 млрд. теңгеге (28,2%) ұлғайды жəне  есепкезеңінің аяғында 10 256,7 млрд. теңгені құрады.  

 Еншілес ұймдардың арнаулы мақсаттағы салымдары көлемінің 971,9 млрд. теңгеге немесе 62,4 
пайызға, жеке тұлғалардың алдындағы міндеттемелердің 413,6 млрд. теңгеге немесе 40,0 пайызға, банк 
операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын басқа банктер мен ұйымдардан алынған қарыздардың 
379,1 млрд. теңгеге 1 798,2 млрд. теңгеге дейін өсуі банктер міндеттемелерінің ұлғаюына елеулі əсерін 
тигізеді.   

Банк секторының 
жиынтық 
міндеттемелерінің 
динамикасы мен 
құрылымы 

2007 жылғы 01 қаңтар 2008 жылғы 01 қаңтар Өсім, %. 

Млрд. теңге Үлес 
салмағы, % 

Млрд. теңге Үлес 
салмағы, % 

Банкаралық 
салымдар 257,5 3,2 319,9 3,1 24,2 

Банк 
операцияларының 
жеке түрлерін 
жүзеге асыратын 
басқа банктер мен 
ұйымдардан 
алынған қарыздар 

1 419,1 17,7 1 798,20 17,5 26,7 

Қазақстан 
Республикасының 
Үкіметінен 
алынған қарыздар  

2,2 0,0 7,7 0,1   3,5  есе  

Халықралық қаржы 
ұйымдарынан 
алынған қарыздар 

27,4 0,3 85,1 0,8  3,1 есе 

Заңды 
тұлғалардың 
салымдары 

2 123,7 26,5 2 447,1 23,9 15,2 

Жеке тұлғалардың 
салымдары 1 034,2 12,9 1 447,8 14,1 40,0 

Еншілес 
ұймдардың 
арнаулы 
мақсаттағы 
салымдары 

1 557,1 19,5 2 529,0 24,7 62,4 

Айналымға 
шығарылған 
бағалы қағаздар  

421,6 5,3 467,6 4,6 10,9 

Бағалы 
қағаздармен «РЕ-
ПО» операциялары 

530,0 6,6 245,4 2,4 -53,7 
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Басқа 
міндеттемелер 628,8 8,0 908,9 8,8 44,5 

Барлық 
міндеттемелер 8 001,60 100 10 256,70 100 28,2 

 2008 жылғы 01 қаңтарға дейін екінші деңгейдегі банктер табыс салығын өтегеннен кейін 
221,2 млрд. теңге мөлшерінде жиынтық таза табыс алды (2007 жылғы 01 қаңтарға дейінгі жай-
күй бойынша - 101,9 млрд. теңге).  Табыс салығын төлеуге дейінгі таза табыстың жиынтық 
активтерге қатынасы  (ROA) 2,28 құрады (01.01.07 ж. дейінгі жай-күй бойынша - 1,44%), табыс 
салығын төлеуге дейінгі таза табыстың меншікті капиталға қатыынасы (ROE) - 18,64% 
(01.01.07 ж. дейінгі жай-күй бойынша - 14,65%). 

• эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы 

 

Активтер 
  млн. теңге 

 2005 2006 2007 

 1 1 194 869 Казкоммерцбанк 2 269 193 Казкоммерцбанк 2 714 259 Казкоммерцбанк 
2 997 805 Банк ТуранАлем 1 824 994 Банк ТуранАлем 2 648 603 Банк ТуранАлем 
3 559 665 Народный Банк 1 047 196 АТФБанк  1 567 245 Народный Банк 
4 359 069 АТФБанк 977 040 Народный Банк 1 192 070 Альянс Банк 
5 332 758 Альянс Банк 924 834 Альянс Банк 989 598 АТФБанк  
6 330 307 Банк ЦентрКредит 570 952 Банк ЦентрКре-

дит 880 897 Банк ЦентрКре-
дит 

7 151 525 Банк Каспийский 205 521 Нурбанк  325 928 ТемiрБанк  
8 122 492 Нурбанк 199 404 ТемiрБанк  257 422 Банк Каспийский 
9 105 133 Евразийский банк 196 350 Банк Каспийский 228 457 Астана-Финанс 

10 75 945 ТемiрБанк 151 637 Евразийский 
банк 204 040 Нурбанк  

11 43 538 Астана-Финанс 131 201 Астана-Финанс 183 797 Евразийский банк 
12 33 672 ЦеснаБанк 86 258 ЦеснаБанк 150 039 ЦеснаБанк 
13 24 429 TexaKaBank 27 292 TexaKaBank 61 697 ДБ АО «Сбер-

банк России» 
 

Меншікті капитал 
  млн. теңге 

 2005 2006 2007 

1 87 369 Казкоммерцбанк 223 263 Казкоммерцбанк 404 282 Банк ТуранАлем 
2 85 890 Банк ТуранАлем 167 470 Банк ТуранАлем 266 872 Казкоммерцбанк 
3 63 998 Народный Банк 64 425 АТФБанк  156 564 Альянс Банк 
4 28 032 Альянс Банк 113 495 Народный Банк  141 295 Народный Банк  
5 27 355 АТФБанк 83 413 Альянс Банк 75 765 АТФБанк 
6 26 109 Банк ЦентрКредит 39 766 Банк ЦентрКредит 70 042 Банк ЦентрКредит 
7 16 004 Банк Каспийский 27 573 ТемiрБанк  54 108 ТемiрБанк  
8 14 456 Нурбанк 24 353 Нурбанк 38 688 Нурбанк 
9 14 305 ТемiрБанк 21 491 Банк Каспийский 35 528 ДБ АО «Сбербанк 

России» 
10 11 598 Евразийский банк 18 232 Евразийский банк 29 775 Банк Каспийский 
11 5 646 Астана-Финанс 10 844 ЦеснаБанк  19 983 Евразийский банк 
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12 3 958 ЦеснаБанк 8 706 Астана-Финанс 19 499 ЦеснаБанк 
13 2 807 TexaKaBank 4 416 TexaKaBank 10 629 Астана Финанс 

 
Активтердің ROA  табыстылық коэффициенті 

  2005 2006 2007 
1 3,89% Банк Каспийский 3,67% TexaKaBank 3,13% Ситибанк Казахстана 
2 4,51% TexaKaBank 3,03% Евразийский банк 3,12% Альянс Банк 
3 4,36% ТемiрБанк 2,95% ТемiрБанк 2,48% ТемiрБанк 
4 3,38% Евразийский банк 2,90% Нурбанк 2,46% Банк Каспийский 
5 3,28% Народный Банк 2,70% Народный Банк 2,14% ДБ АО «Сбербанк Рос-

сии» 
6 2,88% Астана-Финанс 2,11% Астана-Финанс 2,09% Народный Банк 
7 2,14% Нурбанк 2,11% Альянс Банк 1,84% Банк ТуранАлем 
8 2,02% Казкоммерцбанк 2,10% Банк ЦентрКредит 1,71% Казкоммерцбанк 
9 1,99% Банк ЦентрКредит 1,45% Банк ТуранАлем 1,57% Банк ЦентрКредит 

10 1,80% ЦеснаБанк 1,26% Банк Каспийский 1,49% Нурбанк 
11 1,77% Банк ТуранАлем 0,93% АТФБанк 1,37% Евразийский Банк 
12 1,52% АТФБанк 0,80% ЦеснаБанк 1,23% Астана-Финанс 
13 0,71% Альянс Банк 0,56% Казкоммерцбанк 0,61% АТФБанк 

 
 

Капиталдың ROE табыстылық коэффициенті 

  2005 2006 2007 
1 41,22% TexaKaBank 28,93% Банк ЦентрКредит 27,28% Ситибанк Казахстана 
2 35,12% Банк Каспийский 27,00% Астана-Финанс 26,36% Астана-Финанс 
3 31,46% Народный Банк 26,70% TexaKaBank 23,77% Альянс Банк 
4 28,67% Евразийский банк 26,09% Евразийский банк 23,16% Народный Банк 
5 26,46% Казкоммерцбанк 23,82% Народный Банк 19,69% Банк ЦентрКредит 
6 26,11% ТемiрБанк 23,68% Альянс Банк 19,53% Банк Каспийский 
7 26,04% Астана-Финанс 21,53% Нурбанк 17,35% Казкоммерцбанк 
8 24,82% Банк ЦентрКредит 19,02% ТемiрБанк 14,91% ТемiрБанк 
9 21,82% Банк ТуранАлем 15,63% Банк ТуранАлем 12,61% Евразийский банк 

10 18,21% Нурбанк 14,13% АТФБанк 12,04% Банк ТуранАлем 
11 17,77% АТФБанк 12,82% Банк Каспийский 7,99% АТФБанк 
12 17,14% ЦеснаБанк 6,40% Казкоммерцбанк 7,83% Нурбанк 
13 7,25% Альянс Банк 6,20% ЦеснаБанк 7,75% ЦеснаБанк 

Соңғы үш жылдың нəтижелері бойынша «Астана-финанс» АҚ-ның екінші деңгейдегі банктердің 
арасындағы жайғасымы меншікті капитал табыстылығының көрсеткіштері бойынша елеулі түрде артты.   
2006 жылдың қорытындылары бойынша бұрыңғы жылмен салыстырғанда Компания 5 орынға жоғары 
көтеріліп, екінші орынға ие болды, бұл Компанияның тұрақты жəне қарқынды дамуын көрсетеді.  2007 
жылдың қорытындылары бойынша Компания екінші орынды сақтап қалды.  

• саланың болашақ дамуына жəне эмитенттің осы саладағы жағдайына қатысты болжам 

Компанияның даму стратегиясы.  

Компания тобының миссиясы. Жоғары сапалы жəне сенімді қаржылық жəне инвестициялық 
қызметтердің кең спектрін ұсыну жəне қамтамасыз ету.   

Көз қарас: 

Корпорациялық басқарудың, мөлдірліктің, кəсібиліктің жəне шешім қабылдауда жылжымалылықтың  
жоғары стандарттары бар жетекші қаржы тобы болу 
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Стратегиялық мақсат: Қазақстан Республикасының қаржы рыногы бизнесінің таңдап алынған 
сегменттеріндегі жетекшіліктің арқасында құндылықтарды бəсекелестерден гөрі көп жасау 
 
Стратегиялық міндеттер: 

Қаржы шеңберінде: 

o Шоғырландырылған активтердің көлемін 2008 жылы 2 млрд. АКШ долларына дейін 
ұлғайту.   

Клиенттер шеңберінде: 
o Клиент базасын сақтап қалу жəне кеңейту. 
o Ұсынылатын қызметтердің спектрін кеңейту жəне сапасын жақсарту. 
o Бір клиентке арналған табысты ұлғайту. 

Бизнес-процестер шеңберінде:  

o Стратегияға бағдарланған басқару жүйесін құру.  
o Бизнес-процестерді регламенттеу жəне автоматтандыру жолымен ұсынылатын 

қызметтердің сенімділігін жəне сапасын көтеру.  
o Тəуекелдіктерді басқару жүйесін оңтайландыру.  

Қызметкерлер шеңберінде:  

o Қызметкерлерді ынталандыру жүйесін əзірлеу жəне енгізу. 
o Корпорациялық мəдениетті көтеру.  
o Кəсіби кадрлар резервін құру. 

Жетістіктің басты факторлары: 
• Клиенттердің талаптарын қанағаттандыруға бағытталу. 
• Компаниялар тобын тиімді басқару.   
• Бизнес құрылымын қалыптастыруға инновациялықты қолдану. 
• Қаржыландырудың кешенді схемаларын пайдалану.  
• Бизнесті жүргізудің халықаралық стандарттары.  

 Бəсекелік артықшылықтар: 
• Шешім қабылдаудағы жылдамдық. 
• Біліктілі жəне жас қызметкерлер.  
• Астана қаласы Əкімдігінің қолдауы.  
• Шетелдік қаржыландыру көздеріне қол жеткізушілік. 

Бизнесті дамытудың негізгі бағыттары: 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР РЫНОГЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТ 

Қазақстанда қор рыногын əрі қарай дамыту үшін құқықтық алаң жасалған, қажетті инфрақұрылым бар: қор 
биржасы, орталық депозитарий, тіркеушілер, дилер-брокерлер институты.  Қор рыногы қаржы ресурстарын 
əлеуетті инвесторлардан қарыз алушыларға ұйымдастырылған түрде жылжытуды қамтамасыз ететін 
экономиканың маңызды буыны ретінде өз рөлін кеңейтеді. Республика экономикасының, оның ішінде оның 
қаржы секторының дамуының нəтиже ретінде бағалы қағаздар рыногының кəсіби қатысушыларының 
қызметтеріне сұраныс артып келеді.    
Перспективалар. Бағалы қағаздар рыногында халықаралық стандарттарға сəйкес жоғары сапалы 
қызметтер кешенін ұсыну арқылы клиенттердің талаптарын əрі қарай қанағаттандыру бағалы қағаздар 
рыногындағы қызметті жетілдірудің негізгі бағыты болып табылады.  Қажеттілік бар жəне инвестициялық 
банкингтің қызметтерін дамыту үшін мүмкіндіктер жасалады.  
Компаниялар тобы қарыз алушылар базасын өсірді.  Клиенттер оң несиелік тарихы бар тұрақты бизнесті 
танытады.  Осындай компаниялар шығаратын бағалы қағаздар қазақстандық сияқты шетел 
инвесторлардың да қызығушылығын туғызады.   Сондықтан, Компания бизнесті ашуға қарыз беруді, 
клиентті қор рыногына шығаруды жəне басқаларды қоса, кешенді қаржылық өнімді ұсынып, рынокке 
шығуға ниеті бар.  
Қойылған міндеттерді жүзеге асыру бойынша нақты кадамдар: 

• Компаниялар мен рыноктарды зерттеуді жүргізу, бар мүмкіндіктерді анықтау. 
• Клиенттік базаны қалыптастыру. 
• Мəмілелердің көлемін прогрессивті түрде ұлғайту.  
• БҚ портфелінің сапасын көтеру. 
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• Жоғары табыстылыққа жету. 
 
НЕСИЕЛЕНДІРУ 
Қазақстанда кəсіпкерлер секторы экономикада елеулі орынға ие.  Шағын жəне орта бизнесті дамыту үшін 
мемлекет тарапынан қажетті жағдайлар жасалды. Қаржылық сектор өз дамуының жаңа сапалы деңгейіне 
орналасты жəне оның əрі қарай қызмет етуі үшін негіз құруға арналған реформалардың көбі əлдеқашан 
жүзеге асырылған. Қазақстанның несиелік рейтингінің инвестициялық деңгейге дейін жақсаруы 
Қазақстанның қаржы секторының ойдағыдай дамып жатқанын растайды.   Ол өзінің даму деңгейі бойынша 
көрші елдерден бірнеше жылға озып, ТМД елдерінің қаржы жүйелерінің ішінде ең реформаланған болып 
табылады.   
Перспективалар. Қазіргі уақытта несиелендіру Компаниялар тобы қызметінің негізгі түрі болып табылады.  
Клиентке бағдарлану, маркетинг аспаптарының кең спектрін қолдану жəне ұсынылатын қызметтердің 
номенклатурасын кеңейту қызметті жетілдірудің негізгі бағыты болып табылады.  
Қойылған міндеттерді жүзеге асыру бойынша нақты қадамдар: 

• Көрсетілетін қызметтердің спектрін кеңейту. 
• Несие портфелінің құрылымында шағын жəне орта бизнес кəсіпорындарының үлестерін 

ұлғайту.  
• Клиенттік базаны əрі қарай диверсификациялау мақсатымен аймақтық экспансия.  
• Бағалық емес факторларды жетілдіру арқылы қызметтердің сапасын үнемі көтеру 

(операциялардың уақыты, шешім қабылдау жылдамдығы, консалтинг). 
• Кейіннен қор рыногына шығару үшін Клиенттік базаны қалыптастыру.  

 
ҚАРЖЫ ЛИЗИНГІ 

Өңдеу өнеркəсібінің жəне басқа салалардың дамуы Қазақстан экономикасының шикізат 
секторынан тəуелділігі мəселесін шешу ісіндегі басты жайт болып табылады.     Əртүрлі 
деректер бойынша Қазақстанда негізгі қорлардың тозу деңгейі 60 пайыздан бастап 80 дейін 
барады.  Негізгі құралдарға инвестицияларды қаржыландыру аспабы ретінде лизинг жаңарту 
ісінде үлкен рөл атқара алады.   Мемлекеттік қолдаудың арқасында лизинг қаржы рыногының 
маңызды секторларының бірі болып келеді.   

Перспективалар.  Лизингтің жабдықты сатып алу үшін тікелей несиелендіруден өзінің 
экономикалық тиімділігі мен мақсатқа бағытталғандығы сияқты ұтымды айырмашылығы 
бар.     Шағын кəсіпорындар үшін лизинг операцияларының барлық түрлерінің ең басты 
артықшылығы - бұл коммерциялық несиелермен салыстырғанда мəміленің кепілдік қамтамасыз 
етуіне қойылатын елеулі аз талаптар жəне лизинг операцияларына салық салудың 
прогрессивті тəртібі.   

Қойылған міндеттерді жүзеге асыру бойынша нақты қадамдар: 
• Басымдық салаларда жаңа клиенттерді іздеу.  
• Жаңа жеткізушілерді іздеу арқылы лизинг өнімдерінің ассортиментін кеңейту. 
• Қазақстанның аймақтарында жаңа филиалдарды ашу арқылы өткізу арналарын кеңейту.  

 
ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУ 

Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 21 тамыздағы № 1290 «Тұрғын үйді ұзақ мерзімді 
қаржыландыру жəне ипотекалық несиелендіру жүйесін дамыту тұжырымдамасы туралы» 
Қаулысы шыққан сəттен бастап Қазақстанның рынгында тұрғын үйді сатып алуды ұзақ 
мерзімді қаржыландыруды қамтамасыз ету бойынша тетіктер істей бастады, бұл бұқараға 
жылжымайтын мүлікті сатып алуға мүмкіндік берді, сондай-ақ құрылыс индустриясының 
дамуына түрткі болды.  

2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақстан Республикасының нарқы халық 
табысының қарқынды өсуімен, оның урбанизациялануымен, сондай-ақ өндірістің өсуімен 
сипатталады, бұл тұрғын үй құрылысы рыногының дамуын ынталандырады.     Ипотекалық 
несиелендіруді пайдаланып, жылжымайтын мүлікті сатып алу бойынша жасалатын мəмілелер 
күннен күнге артып келеді.  Ипотекалық несиелендіру рыногының көлемі жыл сайын 2-3 есе 
артқан болатын.    

2006 жылы азаматтарға құрылыс жəне тұрғын үйді сатып алу үшін берілген несиелердің 
сомасы Ипотекалық компаниялар активтерінің ай сайынғы өсімін ескергенде 348 167 
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млн.теңгені құрады.  2006 жылғы сатулардың жалпы көлемінде «Астана-финанс» ипотекалық 
ұйымының үлесі 4,2 пайызды құрады.     

Перспективалар. Компаниялар тобы ипотекалық портфелдің көлемін коммерциялық жылжымайтын мүлік 
арқылы өсіре алады.   
Қойылған міндеттерді жүзеге асыру бойынша нақты қадамдар: 

• Ипотекалық өнімдердің ассортиментін кеңейту.  
• Қазақстан бойынша Компаниялар тобының желісін дамыту.   
• Клиенттерге көрсетілетін қызметтердің сапасын көтеру мен ұсыну мерзімдерін азайту 

мақсатымен бизнес-процестерді автоматтандыру. 
МИКРОНЕСИЕЛЕНДІРУ 
Халықтың тұтынушылық несиелерге қызығушылығы жыл сайын артып келеді.  Осылайша, мысалы, екінші 
деңгейдегі банктердің тұтынушылық несиелері бойынша портфелдің өсімі 2004-2006 жылдарында 784,2 
млрд. теңгеге дейін өсті, бұл ЖІӨ-нің 8 пайызын құрайды.    
Перспективалар. Жақын арадағы жылдарда ЖІӨ-нің өсуімен бірге тұтынушылық несиелердің де озық 
өсімі болжалады.   
Қойылған міндеттерді жүзеге асыру бойынша нақты қадамдар: 

• Микронесиелендірудің тартымды шарттарын əзірлеу жəне енгізу.  
• Аймақтық желінің даму жүйесін пысықтау.  
• Құжаттарды тез қарау үшін автоматтандыру жүйесін əзірлеу.  
• Жарнамалық науқанды күшейту.  
• Клиенттерді тарту бойынша агенттік желіні кеңейту.  
Аталған шаралар Компанияға шоғырландырылған активтердің көлемін 2008 жылы 2 млрд. АҚШ 

долларына дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді.  Негізгі қызметтен түскен табыстардың үлесі 
шоғырландырылған табыстар сомасының 90 пайызынан төмен болмайды.  Құрылатын провизиялар несие 
портфелі көлемінің 3 пайызынан аспайды.   Табыссыз немесе табысы төмен активтердің үлесі активтер 
сомасының 10 пайызынан жоғары болмайды, ал капиталдың жеткіліктілігі кемінде 7 пайыз деңгейінде 
сақталады.   
 
24. Кейіннен эмитенттің қызметіне елеулі əсерін тигізе алатын,  эмитент жасаған өзара-шарттар, 
келісімдер туралы мəлімет.  
«Астана-финанс» АҚ кейіннен Қоғамның қызметіне елеулі əсерін тигізе алатын өзара-шарттарды, 
келісімдерді жасаған жоқ.    
 
25. Эмитент қызметін жүзеге асыру үшін алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы мəлімет. 

1. Атаулы ұстаушы ретінде клиентердің шоттарын жүргізу құқығын пайдаланып, бағалы қағаздар 
рыногында брокерлік жəне дилерлік қызметпен айналысуға арналған, Қазақстан Республикасының 
Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі берген, 2006 
жылғы 28 наурыздағы № 0001201193 лицензия (мерзімсіз).  

2. Инвестициялық портфелді басқару жөніндегі қызметпен айналысуға арналған, Қазақстан 
Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі 
берген, 2006 жылғы 25 сəуірдегі № 0003200425 лицензия (мерзімсіз). 

3. Қазақстан Республикасының банк заңнамасында ескерілген банк опреацияларын ұлттық жəне 
шетел валютасымен жүргізуге арналған, Қазақстан Республикасының Қаржы рыногы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі берген, 2006 жылғы 10 тамыздағы № 56 
лицензия. 
Банк операцияларының рұқсат етілген түрлерінің тізімі:  
e. туынды бағалы қағаздарды жəне олар бойынша сыйақы алуды қоса, бағалы қағаздарды сатып 

алу, сату мақсатымен заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу жəне жүргізу; 
f. туынды бағалы қағаздарды жəне олар бойынша сыйақы алуды қоса, бағалы қағаздарды сатып 

алу, сату мақсатымен банк операцияларының жеке түрлерін жүзеге асыратын банктер мен 
ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу жəне жүргізу;  

g. аудару операциялары: туынды бағалы қағаздарды жəне олар бойынша сыйақы алуды қоса, 
бағалы қағаздарды сатып алу, сату кезінде заңды жəне жеке тұлғалардың ақша аудару 
бойынша тапсырмаларын орындау; 

h. банктік қарыздық операциялар: ақылылық, мерзімділік жəне қайтарымдылық шарттарымен 
ақша түріндегі несиелерді ұсыну. 
 

26. Соңғы екі жылдың ішінде немесе нақты тіршілік ету кезеңінде өткізілген, қолданыстағы 
физикалық немесе сандық өлшем бірліктерімен көрсетілген өнімнің (орындалған жұмыстардың, 
қызметтердің) көлемдері. 
Банк қызметтерінің жеке түрлерін жүзеге асыратын ұйым осы тармақты толтырмайды.  
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27. Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (қызметтердің, жұмыстардың) 
табыстылығына оң жəне теріс əсерін тигізетін факторлар.   
Компанияның қызметіне əсерін тигізетін басты факторлар 

а) маусымдық сипаты бар қызмет түрлері: 

Өзінің табиғаты бойынша маусымдық сипаты жоқ қаржы қызметтерін ұсыну Компания қызметінің негізгі 
түрі болып табылады. Бірақ, экономиканың əртүрлі салаларында қызмет ететін кейбір санаттағы қарыз 
алушы талаптарының мөлшерлі маусымдығы бар.  Көбінесе бұл ауыл шаруашылығы, құрылыс сияқты 
салалардың кəсіпорындары. Сонда да, қарыз алушылардың қаржы ресурстарына мұқтаждықтарының 
маусымдығы Компанияның қызметіне елеулі əсерін тигізбейді, өйткені бұл маусымдық мұқтаждық 
жойылады.       

б) Компанияға жеткізілетін қызмет импортының үлесі жəне Компания өткізетін қызмет 
экспортының үлесі:  

Компания 2003 жылдан бастап, инвестициялық жобаларды іске асыру үшін шетел қаржы 
институттарының қаржы ресурстарын тартуды жəне ұсынылатын қызметтердің спектрін кеңейтуді 
жүзеге асырып келеді.   
Еншілес кəсіпорыннан дебиторлық берешекті сатып алу бойынша операциялар (факторинг) Компания 
іске асыратын қызметтердің экспорты болып табылады.   

Компанияның табыстылығына оң жəне теріс əсерін тигізетін факторлар. 
 
Компанияның табыстылығына оң əсерін тигізетін негізгі факторлар: 

− Ұсынылатын қызметтердің ассортиментін кеңейту (ауыл шаруашылығы техникасын, жүк жəне 
жеңіл автомобильдерді лизингпен беру, микронесиелендіру, коммерциялық жылжымайтын мүлікті 
несиелендіру); 

− жартысынан көбі бағалы қағаздарды сатудан түскен табыстар болған, пайыздық емес табыстар 
үлесінің ұлғаюы алынған лицензияның шеңберінде брокерлік жəне дилерлік қызметті жүзеге 
асыруға байланысты;  

− Несие портфелінің өсуі; 
− Активтердің құрылымында табысты активтер үлесінің ұлғаюы 

 
Компанияның табыстылығына теріс əсерін тигізетін негізгі факторлар: 

− Несиелер бойынша нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің төмендеуі; 
− Компанияның бизнесін кеңейтуге байланысты əкімшілік шығындардың артуы; 
− Доллардың девальвациясы; 
− Несиелендіру рыногында бəсекенің көтерілуі.  

 
28. Эмитенттің өз өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі. 
Банк қызметтерінің жеке түрлерін көрсету қызметінің негізгі түрі болған «Астана-финанс» АҚ қаржы ұйымы 
болып табылады.   Заңды жəне  жеке тұлғалар Эмитент қызметтерінің кең спектрінің негізгі тұтынушылары 
болып табылады. 
 
29. Компанияның қызметіне əсерін тигізетін басты факторлар. 
 

• Эмитент қызметінің маусымдығы, эмитент қызметінің  маусымдық сипаты бар түрлері жəне 
олардың эмитенттің жалпы табысындағы үлесі.  
«Астана-финанс» АҚ ұйымы болып табылады, маусымдық сипаты жоқ банк қызметтерінің жеке 
түрлерін көрсету оның қызметінің негізгі түрі болып табылады. 

 
• Егер мəміленің (мəмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он 

пайызынан асса, облигациялардың шығарылымы туралы шешім қабылдау күнінен бастап 
алты айдың ішінде жасалуға немесе орындалуға тиісті болған мəміле (мəмілелер) туралы 
мəлімет.   
Эмитент Компания активтерінің баланстық құнының он пайызынан артатын жəне облигациялардың 
шығарылымы туралы шешім қабылдау күнінен бастап алты айдың ішінде жасалуға немесе 
орындалуға тиісті болған мəмілелерді жасаған жоқ. 

 
• Болашақ міндеттемелер. эмитенттің болашақ міндеттемелері жəне осы міндеттемелердің 

эмитенттің қызметіне тигізе алатын теріс əсері көрсетіледі, оның ішінде осындай эмитент, 
облигациялардың саны, кепілдіктің шарттары, өтеу күні жəне кепілдік берілген 
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шығарылымның валютасы туралы ақпаратты қоса, үшінші тұлғалардың кепілдіктерімен 
қамтамасыз етілген өзге эмитенттердің облигациялар бойынша эмитенттің кепілдіктері 
туралы.  
Эмитенттің Компанияның қызметіне теріс əсерін тигізе алатын болашақ міндеттемелері  жоқ.  

 
• Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəлімет. Нəтижесінде эмитенттің қызметін 

тоқтату немесе шектеу, оған ақшалай немесе өзге міндеттемелерді салу ықтимал болған, 
эмитент қатысқан сот процестері мəнінің сипаттамасы ұсынылсын.   
Эмитент нəтижесінде Компанияның қызметін тоқтату немесе шектеу, оған ақшалай немесе өзге 
міндеттемелерді  салу ықтимал болған сот процестеріне қатыспайды.  

 
• Тəуекелдік факторлары. Облигацияларды ұстаушылар ұшырайтын тəуекелдік факторларын 

егжей-тегжейлі талдау ұсынылсын. 

Тəуекелдік факторларын талдау.  

Компания қолданыстағы заңнаманың талаптарына жəне қолдануға жарамды халықаралық 
пратикаларға сəйкес, тəуекелдіктерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша тұрақты жəне белсенді жұмысты 
жүргізеді. Ұйымдық тұрғысынан тəуекелдіктерді басқару жүйесі үш деңгейден тұрады.  

Тəуекелдіктерді басқарудың бірінші деңгейі – бөлімшелер, операцияларды жасау кезінде 
белгіленген лимиттер мен процедуралардың шеңберінде Қоғамның ішкі құжаттарын басшылыққа алады. 

Тəуекелдіктерді басқарудың екінші деңгейі – басқа құрылымдық бөлімшелердің (бөлімдердің, 
басқармалардың) белгіленген процедураларды атқаруларын бақылайтын арнаулы бөлімшелер 
(Тəуекелдіктерді басқару жөніндегі бөлім жəне Ішкі аудит). Директорлар кеңесіне тікелей бағынудың 
нəтижесінде бақылаушы бөлімшелердің бақылау астындағы операцияларды жасаушы құрылымдық 
бөлімшелерден тəуелсіз болуы.   

Тəуекелдіктерді басқарудың үшінші деңгейі – алқалы органдар (Несиелік комитет, Қоғамның 
активтері мен пассивтерін басқару жөніндегі комитет, Инвестициялық комитет), деңгейге тəуекелдіктерді 
басқару үшін жалпы жауапкершілік жүктелген.    Бұл органдар нақты операциялар бойынша тəуекелдіктер 
туралы шешім қабылдайды жəне  осындай шешімдерді қабылдау бойынша өкілеттіктердің бір бөлігін 
жоғарыда аталған деңгейлерге аударатын процедураларды бекітеді.  

Экономикалық 

 Компания Қазақстан Республикасында болған ағымдағы  макроэкономикалық жай-күйді, елдің 
жəне Қоғам бар болған аймақтардың экономикалық даму болжамдарын назарға алып, өз қызметін жүзеге 
асырады.  

Қоғамның қызметіне əсерін тигізетін əртүрлі факторлардың ішінде экономикалық факторлар ең 
үлкен əсер тигізетін факторлар болып табылады, олар Қоғамның кейіннен ойдағыдай дамуына да, əрі 
қарай өсіп даму мүмкіндігіне де қауіп төндіре алады.  
 
Компания экономикалық тəуекелдіктердің екі негізгі тобын көрсетеді:   
§ сыртқы; 
§ ішкі. 
 
Сыртқы тəуекелдіктер 

Республикадағы 
макроэкономикалық 
жағдайға байланысты 
тəуекелдіктер  

Мемлекеттегі макроэкономикалық жағдай кез келген кəсіпорынның 
қызметіне елеулі əсерін тигізеді. Тəуекелдіктердің осы тобының ішінде халық 
табысы деңгейінің өзгеруі, жұмыссыздық деңгейі, тұтынушылық бағаларының 
индексі, теңгенің шетел валютасына (АҚШ доллары, еуро) бағамы Қоғамның 
қызметіне ең үлкен əсерін тигізеді.     

Саяси тəуекелдік 

Республиканың минералдық-шикізаттық базасын экспорттау мүмкіндігін 
қамтамасыз ету Қазақстанның əлем рыноктарына шығу мүмкіндігіне 
байланысты. Тиісінше Қазақстан мұнайгаз секторына үлкен сенім артады.   
Бірақ, қазіргі күні мұнай елге барлық салық түсімінің 30 пайызын жəне 
республиканың валюталық түсімінің 40 пайызынан астамын бергенімен 
Казақстанның экономикасы көмірсутегіне тұтас тəуелді емес.   Елде 
тездетілген экономикалық даму үшін қажетті база құрылған.   Үкімет 
Индустриалдық-инновациялық дамудың арнаулы стратегиясын қабылдады, 
ол экономиканы диверсификациялауға мүмкіндік береді жəне əлем 
рыногындағы көмірсутегінің нарқы еліміздің экономикалық тұрақтылығына 
елеулі əсер бермейтіндей болған жағдайға келтіреді.  

Құқықтық тəуекелдік Қазақстанның заң жүйесіне байланысты тəуекелдіктер де бар, өйткені бұл 
жүйе сыртқы əлеуметтік, экономикалық жəне саяси факторлардан толық 
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тəуелсіз бола алмайды.  Демек, осы саладағы бизнестің шарттарын 
өзгертуге апаратын заңнамадағы, бағалы қағаздардың рыногын құқықтық 
реттеудегі өзгеріске, сондай-ақ мемлекеттік бақылаушы органдар 
талаптарының қатаң болуына  байланысты тəукелдіктің орны бар.   

 

Бағалы қағаздар 
рыногындағы кəсіби 
қызметке байланысты 
тəуекелдіктер  

«Астана-финанс» АҚ-ның брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметін 
жүзеге асыруға арналған лицензияны, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногында 
инвестициялық портфелді басқаруды жүзеге асыруға арналған лицензияны 
алуына байланысты Қоғам үшін осы қызмет түріне байланысты тəуекелдік 
пайда болады.   Батыс елдерімен салыстырғанда қазақстандық бағалы 
қағаздар рыногы əлі жолдың ең басында.   Сонымен бірге, бағалы қағаздар 
рыногындағы қызметке байланысты тəуекелдіктерді сақтандыруды дамыту 
бағалы қағаздар рыногының бір қалыпты түрде қызмет етуінің негізгі 
аспектілерінің бірі болып табылады.   Сақтандыруды осы түрі бағалы 
қағаздар рыногындағы кəсіби қызметтің стандатына айналуға тиісті, негізгі 
күш қор рыногындағы қызметке бейімделген, арнаулы сақтандыру өнімдерін 
əзірлеуге жəне технологияларды жетілдіруге  бағытталуға тиісті.  

Сыртқы тəуекелдіктерді толық жою мүмкін емес, бірақ оларды бағалауға жəне бағалы қағаздар 
рыногындағы заң жəне нормативтік құқықтық актілердің талаптарын орындауды қадағалау; үшінші 
тұлғалармен жасалатын шарттардың міндетті түрдегі заңдық, экономикалық жəне кепілдік 
сараптамасын жүргізу; ұлттық қаржы жəне қор рыноктарының дамуы мен шетел рыноктарының даму 
тенденцияларын тұрақты талдауын жəне мониторингін жүзеге асырудың   көмегімен қабылдауға 
жарамды деңгейге дейін азайтуға болады. 
Ішкі тəуекелдіктер 

Несиелік тəуекелдік 

Қарыз алушының (эмитенттің) Несиелік шарттың, бағалы қағаздар 
шығарылмының талаптарымен белгіленген Кредиторға тиесілі негізгі борыш 
пен пайыздарды төлемеу. тəуекелдігі.  Несиелік тəуекелдік бағалы 
қағаздармен есеп айырысуды реттеу кезеңінде серіктестіктің 
міндеттемелерді орындамауға байланысты пайда болатын ысырап 
тəуекелдігінен де тұрады.  
Мыналар Қоғам үшін несиелік тəуекелдікті азайтудың негізгі аспаптары 
болып табылады:  

− несиелендірудің əртүрлі лимиттерін белгілеу; 
− клиенттердің қаржылық жағдайын терең жəне жанжақты талдау; 
− клиенттердің несие қабілеттілігін анықтаудың ішкі əдістемелерінің бар 
болуы; 

− несиелендіру мəселелері бойынша шешім қабылдаудың алқалылығы 
жəне кешенділігі (Қоғамның Несиелік комитеті); 

− несиелік салымдарды диверсификациялау. 
Несиелік жəне инвестициялық портфелді əжептəуір кең салалық 

диверсификациялау Қоғамға экономиканың əртүрлі салаларындағы 
белсенділіктің дүркін ырғақтарынан сақтануға, тұрақты несиелендіруді жүзеге 
асыруға жəне несиелік портфельді сақтауға жəне оның өсуіне əлеует құруға 
мүмкіндік береді. Мұндай тəсіл Қоғамның клиенттік базасын кеңейтуге жəне 
несиелік тəуекелдіктерді азайтуға мүмкіндік береді.  

Пайыздық тəуекелдік 

Қоғамның пайыздық тəуекелдігі нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің күрт 
өзгеруінде.  Пайыздық мөлшерлемелердің серпілісі Қоғамның теріс 
маржасын туғызуы мүмкін, өйткені мерзім мен көлемі бойынша құбылмалы 
пайыздық мөлшерлемелері бар міндеттемелер тіркелген пайыздық 
мөлшерлемесі бар активтерге əрқашан сəйкес келе бермейді.      Қоғам 
пайыздық тəуекелдіктің бар болғанын түсініп,  пайыздық мөлшерлемелердің 
тұрақты мониторингін жəне олардың ықтимал өзгерістерін болжауды 
жүргізеді жəне мерзім мен табыстылық бойынша несие портфелінің 
құрылымын оңтайландыру саясатын пайдаланады.   

Валюталық тəуекелдік 

Қоғамның валюталық тəуекелдігі теңгенің күрт девальвациясында, бұл 
валюталық міндеттемелерге қызмет ету бойынша шығындардың өсуіне 
апарады, өйткені қазіргі уақытта Қоғамның міндеттемелеріндегі валюталық 
міндеттемелердің үлесі барлық талаптардың сомасындағы валюталық 
талаптардың үлесінен асады. Компания валюталық тəуекелдікті азайту 
мақсатымен өз саясатын қайта қарап, ресурстарды орналастырудың 
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құрылымын оңтайландырды.  Ішінара, Компания тарту көздері мен берілетін 
несиелер арасындағы валютаны, өтеу мерзімдері мен кезеңдерін 
баланстаудың белсенді саясатын бастады.   Тұтас алғанда Компания 
валюталық талаптар мен міндеттемелердің тұрақты мониторингін жасайды 
жəне валюталық бағамның ықтимал өзгерістерін ескеретін несиелік 
саясатты жүргізеді.     

Өтімділік тəуекелдігі 

Компания стратегиялық даму жоспарына сəйкес іскерлік белсенділігін 
қарқынды өсіреді жəне кеңейтеді, ол осы мақсат үшін меншікті жəне қарыз 
қаражатын тартады.    
Орындау мерзімінің басталуына қарай міндеттемелерді уақытында жəне 
тиісті түрде қанағаттандыруды қамтамасыз ету өтімділік тəуекелдігін 
басқарудың негізгі міндеті болып табылады.   
Компания балансының өтімділік тəуекелдігін азайту мақсатымен тұрақты 
түрде ГЭП-талдауды жəне ақша ағындарын талдауды жүргізеді.    

Операциялық 
тəуекелдік 

Компания операциялық тəуекелдіктерді басқару үшін басты мақсаты 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес келетін жəне Қоғамның операцияларын 
дайындау, қорытындылау, авторлау жəне бақылау тəртібін реттейтін ішкі 
регламенттерді процедураларды əзірлеуді қамтамасыз ету болып 
табылатын ішкі бақылау жүйесін үнемі жетілдіреді.   Қазіргі ішкі бақылау 
жүйесі есеп құжаттамасындағы қаржылық ақпараттың дəл көрсетілуін 
қамтамасыз етеді.   Қоғамда тəуекелдіктерді басқарудың сенімді тетіктері 
бар. Бұлар мүдделердің жанжалын болдырмау мақсатымен міндеттемелерді 
шектеуді, активтердің физикалық сақталуын бақылаудың бар болуын, 
қызметкерлердің əрекеттерін авторлау жүйесін ұйымдастыруды, ішкі 
регламенттер мен процедуралардың орындалуын бақылауды, ақпараттық 
жүйелерге қол жеткізуді шектеуді қоса (бірақ осымен шектелмей), бақылау 
процедураларының тиісті түрдегі іске асырылуына кепілдік береді.  
 
 
 
Операциялық тəуекелдіктердің құрамдас бөлігі болып табылатын 
техникалық жəне технологиялық тəуекелдіктер Қоғамға біршама қауіп 
төндіреді жəне Қоғамның ақпарат жүйесінің адекватты жəне тиісті түрдегі 
қызмет етуіне байланысты, өйткені Қоғам қазіргі заманғы ақпараттық 
технологияларды кеңінен пайдаланады жəне енгізеді.  Ақпараттық 
технологияларды дамыту Қоғамның шаруашылық қызметін есепке алу мен 
бизнес процестерін автоматтандырудың қазіргі заманғы бағдарламаларын 
белсенді пайдалану бағытында жүзеге асырылады.     

 

• Эмитенттің қызметі туралы, эмитент қызметін жүзеге асыратын рыноктар туралы басқа ақпарат. 
Акциялар мен облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның бағалы қағаздардың ресми тізіміне «А» 
санаты, сондай-ақ Арнаулы сауда алаңының «С» санаты бойынша енгізілді.   
 

V. КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ  
 
Эмитенттің активтері 01.01.2008 ж. жай-күй бойынша 228,46  млрд. теңгені құрады 
 
30. 2008 жылғы 01 қаңтарға дейінгі жай-күй бойынша материалдық емес активтер 
 

п/н Материалдық емес активтердің атауы 
(нетто) 

2008 жылғы 01 
қаңтарға дейінгі  

сальдо, 
 (мың тенге) 

Үлес салмағы 
(пайыз) 

1 Лицензиялық келісім 372,00 0,05 
2 Бағдарламалық қамтамасыз ету 518 602,00 78,72 
3 Гудвилл 124 376,00 18,88 
4 Басқа активтер 15 468,00 2,35 
 ЖИЫНЫ: 658 818,00 100,00 
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31. Негізгі құралдар 

р/н Негізгі құралдардың атауы (нетто) 01.01.2008ж. сальдосы 
(мың теңге) 

Үлес салмағы 
(пайыз) 

1 Жер  7 691,00 0,22 

2 Ғимарат жəне үймерет 2 860 003,00 83,30 

3 Машиналар жəне құрал-жабдықтар 126 270,00 3,68 

4 Көлік құралдары 193 981,00 5,65 
5 Аяқталмаған құрылыс 0 0 
6 Басқалар 245 602,00 7,15 
 Жиыны: 3 433 547,00   100,00% 

 
32. Инвестициялар 
 

 
Инвестициялар, 01.01.2008ж.  

 
мың. теңгемен 

Еншілес ұйымдарының капиталына жасалған ұзақ мерзім-
ді инвестициялар 

4 039 370 

Саудаға салынған қаржылық активтер 24 552 766 
Жылжымайтын мүлiкке салынған инвестициялар 1 075 084 
Құнсыздық резервсіз саудаға салынған инвестициялар 767 964 

 
33. Дебиторлық берешек 
2008 жылғы 01 қаңтардағы жай-күй бойынша эмитенттің 10 (он) ірі қарыз алушысы бойынша 
қарыздардың құрылымы   
                                                                                                                                                                                   теңге 

р/н 

 
Қарыз 

алушының ата-
уы 

шарт Берешек сома-
сы 

Пайда болған 
мерзімі 

Өтеу 
мерзімі 

1 «Цесна 
Корпорациясы» АҚ 

№ 4/46 – 07  
15.06.2007ж. 4 678 976,47 20.06.07 ж. 20.06.08 ж. 

«Цесна Корпорациясы» 
АҚ   4 678 976,47   

2 «Ұлы Жер» ЖШС № 4/01-07  
09.01.2007 ж. 2 029 689,24 09.01.07 ж. 09.01.09 ж. 

3 «Ұлы Жер» ЖШС №4/37–07  
16.04.2007 ж. 1 323 570,90 16.04.07 ж. 16.05.09 ж. 

4 «Ұлы Жер» ЖШС №4/37-07/1  
16.04.2007 ж. 971 518,30 27.09.07 ж. 27.05.09 ж. 

«Ұлы Жер» ЖШС  4 324 778,44   

5  «Комильфо Плюс» 
ЖШС 

№4/171-06  
14.12.2006 ж. 4 545 649,08 20.12.06 ж. 20.12.09 ж. 

«Комильфо Плюс» ЖШС  4 545 649,08   

6 «GeFest» ЖШС № АЛ -13/К  
07.05.2007 ж. 4 264 128,80 11.05.07 ж. 11.05.08 ж. 

«GeFest» ЖШС  4 264 128,80   

7 «Sky Hope» ЖШС № 4/33-07  
04.04.2007 ж. 3 860 174,83 04.04.07 ж. 04.04.10 ж. 

«Sky Hope» ЖШС  3 860 174,83   
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8  «Capital Telecom-
munications» ЖШС 

№4/54 – 07  
27.06.2007 ж. 3 779 341,21 27.06.07 ж. 27.07.09 ж. 

9  «Capital Telecom-
munications» ЖШС 

№5/51 – 07  
26.07.2007 ж. 122 827,58 26.07.07 ж. 26.01.08 ж. 

«Capital Telecommunica-
tions» ЖШС  3 902 168,79   

10 
«Investment Compa-
ny «Сapital Manage-

ment» ЖШС 

№4/30 – 07 
29.03.2007 ж. 396 600,35 29.03.07 ж. 29.03.08 ж. 

11 
«Investment Compa-
ny «Сapital Manage-

ment» ЖШС 

№ 4/56-07  
28.06.2007 626 463,00 28.06.07 ж. 28.06.14 ж. 

12 
«Investment Compa-
ny «Сapital Manage-

ment» ЖШС 

№ 5/101-07  
31.10.2007 118 908,90 21.11.07 ж. 21.01.08 ж. 

13 
«Investment Compa-
ny «Сapital Manage-

ment» ЖШС 

№ 5/95-07  
03.10.2007 2 520 632,32 03.10.07 ж. 03.11.08 ж. 

«Investment Company 
"Capital Management" 
ЖШС 

 3 662 604,58   

14 «Скиф Недвижи-
мость» ЖШС 

№ 4/68-07  
16.07.2007 1 142 091,73 30.07.07 ж. 30.08.08 ж. 

15  «Скиф Недвижи-
мость» ЖШС 

№ 5/96-07  
11.10.2007 2 309 928,67 15.10.07 ж. 15.11.08 ж. 

«Скиф Недвижимость» 
ЖШС  3 452 020,40   

16 «OKK VL-GROUP» 
ЖШС 

№ 4/48-07  
12.06.2007 3 562 653,26 12.06.07 ж. 12.02.10 ж. 

«OKK VL-GROUP» ЖШС  3 562 653,26   

17 «Финанс-4» ЖШС № 4/38-07  
21.05.2007 3 485 492,09 21.05.07 ж. 21.05.10 ж. 

18 «Финанс-4» ЖШС № 4/40-07  
21.05.2007 65 942,19 21.05.07 ж. 21.05.10 ж. 

«Финанс – 4» ЖШС  3 551 434,28   

ЖИЫНЫ  39 804 588,93   

 
 
34. Эмитенттің жарғылық капиталы 
01.01.2008 ж. жай-күйі бойынша эмитенттің жарғылық капиталы 4 450 000  мың теңге, меншікті капиталы 
10 628 549  мың теңге көлемінде өтелді. 

35. Эмитенттің міндеттемелері 

Эмитент алған қолданыстағы қарыздар туралы ақпарат (2008 жылғы 01 наурызға дейінгі жай-күй 
бойынша). 

Банк-кредитордың атауы Өнімнің түрі Қамтамасыз 
етудің түрі 

Қарыз 
валюта
сы 

 Шарт 
бойынша 
қарыз 
сомасы 

Сыйақы 
мөлшерлем
есі (%) 

Саксонский земельный 
банк (Sachsen LB) Мақсатты қарыз HERMES өтеуі EUR 4 000 000 Euribor + 

1.15% 
Саксонский земельный 
банк (Sachsen LB) Мақсатты қарыз US EXIM өтеуі USD 3 000 000 Libor + 

4.5% 

Саксонский земельный 
банк (Sachsen LB) Мақсатты қарыз Өтеусіз EUR 1 840 050 

6 month 
Euribor + 

3,3 % 

Берлинский банк (Landes-
bank Berlin) 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) HERMES өтеуі EUR 23 066 856 

 

6 month 
Euribor + 
1,15 % 
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Берлинский банк (Landes-
bank Berlin) 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) HERMES өтеуі EUR 25 972 640 

 

6 month 
Euribor + 
0,75 % 

Берлинский банк (Landes-
bank Berlin) 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) KUKE өтеуі EUR 2 874 353 

 

6 month 
Euribor + 
1,15 % 

Берлинский банк (Landes-
bank Berlin) 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) EDC өтеуі USD 1 561 850 

6 month 
Euribor + 
1,15 % 

Берлинский банк (Landes-
bank Berlin) 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) 

Қамтамасыз 
етуінсіз  EUR 3 529 164 

6 month 
Euribor + 

3 % 

Берлинский банк (Landes-
bank Berlin) 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) 

Қамтамасыз 
етуінсіз EUR 173 081 Euribor + 

3,5% 

Берлинский банк (Landes-
bank Berlin) 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) 

Қамтамасыз 
етуінсіз EUR 458 671 Euribor + 

2,75% 

Берлинский банк (Landes-
bank Berlin) 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) US EXIM өтеуі USD 1 858 086 

6 month 
Libor + 0,5 

% 

Moore’s Creek Capital Cor-
poration 

Айналым қаражатын 
толықтыруға арналған 

қарыз 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 3 165 000 000 8.65% 

Citibank N.A. 
Айналым қаражатын 
толықтыруға арналған 

қарыз 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 6 400 000 000 9% 

Blue Crest Mercantile B.V 
Айналым қаражатын 
толықтыруға арналған 

қарыз 

Қамтамасыз 
етуінсіз USD 20 000 000 6.5% 

UBS AG Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) IRG өтеуі CHF 3 995 000 

 
Sebr+0,5

% 
 

DEERE CREDIT, INC Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) 

                       USEx-
Im өтеуі 

 
USD 9 431 048 Libor + 

0,5 % 
 
Matrix Group B.V. 

 «Астана-Финанс» АҚ-
ның вексельдері 

Қамтамасыз 
етуінсіз EUR 253 693 3,15% 

 

Export Development Canada Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) EDC өтеуі USD 5 937 486 Libor + 

2,52% 

Export Development Canada Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) EDC өтеуі USD 612 000 Libor + 2 

% 
Private Export Funding Cor-
poration 

Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) US –EXIM өтеуі USD 35 666 934 Libor+0,5 

 

Astana-Finance BV Облигациялық қарыз  Қамтамасыз 
етуінсіз USD 300 000 000 

7,7142% 
 

9,0956% 

Astana-Finance BV Облигациялық қарыз Қамтамасыз 
етуінсіз EUR 40 000 000 7.956 

Drezdner Bank 
Айналым қаражатын 
толықтыруға арналған 

қарыз 

Қамтамасыз 
етуінсіз USD 25 000 000 Libor + 

3% 

Deutsche Bank Мақсатты қарыз CESCE өтеуі EUR 11 129 210 Euribor + 
0,85 % 

Standart Bank 
Айналым қаражатын 
толықтыруға арналған 

қарыз 

Қамтамасыз 
етуінсіз USD 20 000 000 

6 month 
Libor + 
3,75 % 

KBC Bank Мақсатты қарыз (лизинг 
бағдарламасы) ONDD өтеуі EUR 2 174 330 

6 month 
Euribor + 
0,75 % 

Номура банк Ноталар Қамтамасыз 
етуінсіз JPY 11 000 000 000 JPYLibor 

+ 4% 

Oppenheimer Funds Ноталар Қамтамасыз 
етуінсіз USD 55 000 000 9,16% 
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Nomura Intl. Ноталар Қамтамасыз 
етуінсіз USD 15 000 000 8,7% 

Petercam SA Ноталар Қамтамасыз 
етуінсіз EUR 10 000 000 8,21% 

Astana-Finance BV 
Айналым қаражатын 
толықтыруға арналған 

қарыз 

Қамтамасыз 
етуінсіз USD 54 514 000 

7,625%, 
8,137% 
8,62% 
8,00% 

Астана қаласының Күрделі 
құрылыс департаменті 

Субордининацияланған 
қарыз 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 2 219 233 0% 

Астана қаласының Күрделі 
құрылыс департаменті 

Астана қаласында 
тұрғын үй 

бағдарламасын іске 
асыру 

Аяқталмаған 
құрылыс 
объектіəлері  

KZT 2 040 000 2% 

Атырау облысының əкімдігі 

Атырау қаласында 
тұрғын үй 

бағдарламасын іске 
асыру 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 550 000 0,01% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз 
(үшінші эмиссия) 

Бөлінген 
ипотекалық 
қарыздар бойынша 
ипотекалық 
куəліктер  

KZT 1 000 000 000 7% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз 
(төртінші эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 2 000 000 000 11.9% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз 
(бесінші эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 5 000 000 000 9,7% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз 
(алтыншы эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 2 000 000 000 12.5% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз 
(жетінші эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 8 000 000  000 12.5% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз 
(сегізінші эмиссия) 

Бөлінген 
ипотекалық 
қарыздар бойынша 
ипотекалық 
куəліктер 

KZT 500 000 000 6% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз 
(тоғызыншы эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 9 000 000 000 8% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз 
(оныншы эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 500 000 000 7,5% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз (он 
бірінші эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 10 000 000 000 7,5% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз (он 
екінші эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 6 000 000 000 10% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз (он 
төртінші  эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 8 000 000 000 7,8% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз (он 
бесінші  эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 42 000 000 000 7,88% 

«Орталық депозитарий» АҚ Облигациялық қарыз (он 
алтыншы  эмиссия) 

Қамтамасыз 
етуінсіз KZT 14 000 000 000 6,69% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өтеу мерзімі бойынша қарыздардың уақытша құрылымы 

(01.03.08ж. жай-күйі бойынша, мың теңгемен) 
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№ Атауы Борыштың 
ағымдағы 
сомасы 

2008 2009 2010-2019 

Қарыз бойынша 
кредитор 

2 тоқ. 3 тоқ. 4 тоқ.   

        
1 Астана қаласының 

Күрделі құрылыс 
департаменті 

4 259 839     4 259 839 

2 Атырау 
облысының əкімдігі 

550 000     550 000 

        
3 Үшінші 

шығарылымның 
облигациялары 

982 732     966 100     

        
4 Төртінші 

шығарылымның 
облигациялары 

1 467 456         1 487 640 

        
5 Бесінші 

шығарылымның 
облигациялары 

4 679 232         4 746 810 

        
6 Алтыншы 

шығарылымның 
облигациялары 

675 412         691 510 

        
7 Жетінші 

шығарылымның 
облигациялары 

2 477 618         2 867 720 

        
8 Сегізінші 

шығарылымның 
облигациялары 

438 634         467 860 

        
9 Тоғызыншы 

шығарылымның 
облигациялары 

7 470 235         6 005 083 

        
10 Оныншы 

шығарылымның 
облигациялары 

104 536         115 050 

        
11 Он бірінші 

шығарылымның 
облигациялары 

362 989         362 989 

        
12 Он екінші 

шығарылымның 
облигациялары 

6 000 000    6 000 000      

        
13 Он төртінші 

шығарылымның 
облигациялары 

6 259 691     7 280 324 

        
        
15 Он бесінші 

шығарылымның 
облигациялары 

46 892 070     46 892 070 

        
        
16 Он алтыншы 

шығарылымның 
облигациялары 

5 972 367  6 091 000    
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17 

 
Landesbank Berlin 

 
8 660 244 

379 809 643 185 404 102  
1 998 896 

 
5 234 252 

 
18 

 
Moore's Creek 
Capital Corp. 

 
3 165 000 

  3 165 000     

 
19 

 
Citibank N.A. 

 
6 400 000 

  6 400 000   

 
20 

 
Blue Crest Mercan-
tile B.V. 

 
2 417 000 

    
2 417 000 

 

 
21 

 
Standard Bank Plc. 

 
2 417 000 

    
2 417 000 

  

 
22 

 
Sachsen LB 

 
695 852 

120 850 
 

162 637   
212 582 

 
199 783 

 
23 

 
Export Development 
Canada 

 
533 681 

29 194 49 957 36 589  
158 301  

 
259 640 

 
24 

 
PEFCO 

 
2 484 727 

294 036 100 781 294 036  
789633 

 
1 006 241 

 
25 

 
Deere Credit 

 
1 299 575 

 144 397   
288 794 

 
866 384 

 
26 

 
Astana Finans B.V. 

 
2 962 517 

    
1 601 263 

 
1 361 254 

 
27 

 
Astana Finans B.V. 

 
43 604 200 

    
15 106 

250 

 
28 497 950 

 
28 

 
Drezdner Bank 

 
755 313 

755 313       

 
29 

 
UBS AG 

 
230 212 

46 043  46 042  
92 085 

 
183 939 

 
30 

 
Nomura 
International 

 
14 539 750 

    
1 812 750 

 
12 727 000 
 

 
31 

 
Векселя 

 
21 763 

 5 441   
10 882 

 
5 440 

 
32 

 
Oppenheimer    

 
6 646 675 

     
6 646 750 

 
33 

 
Petercam SA 

 
1 837 300 

     
1 837 300 

 
36. Кредиторлық берешек 
2008 жылғы 01 қаңтардағы жай-күй бойынша эмитенттің 10 (он) ірі кредиторы қарыздарының 
құрылымы 

 теңге 

р/н Кредитордың атауы Берешек сомасы Пайда болған 
мерзімі Өтеу мерзімі 

1 Nomura International Plc 10 495 779 17.12.07ж. 13.03.17г ж. 

2 
Landes Bank  Berlin (Bank Gesell-
shaft Berlin) 8 681 842 22.05.03 ж. 17.03.10 ж. 

3 OPPENHEIMERFUN DS, INC 6 616 500 14.03.07 ж. 14.03.12 ж. 
4 CITIBANK Internetional PLC 6 400 000 22.12.06 ж. 23.12.08 ж. 
5 Астана қ. КҚД (ДАПР г. Астана)  4 259 839 04.08.00 ж. 31.12.05 ж. 
6 Standart Bank London Limitid 2 406 000 05.02.07 ж. 05.08.09 ж. 
7 Blue Crest  Mercantile B.V. 2 406 000 12.01.07 ж. 12.01.09 ж. 
8 Рruvate  Export  Funding Corporation 2 573 740 14.12.05 ж. 24.12.12 ж. 
9 Petrcam SA 1 771 700 14.03.07 ж. 14.03.12 ж. 

10 Deere Credit, Inc 1 134 555 24.04.07 ж. 24.04.13 ж. 
ЖИЫНЫ 46 745 955   

VI. Құнды қағаздардың шығарылымдары туралы мəліметтер 
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37. Облигациялардың бұрынғы шығарылымдары туралы мəліметтер: 

Облигациялардың алғашқы шығарылымы туралы мəліметтер 

Шығарылған облигациялар түрі     Атаулы купондық 

Шығарылған облигациялар саны 100 000 (жүз мың) дана 

Бір облигацияның номиналдық құны АҚШ 100 (жүз) доллары 

Шығарылымның номиналдық көлемі    АҚШ 10 000 000 (он миллион) доллары 

Шығару нысаны құжатсыз 

Шығарылған күні 02.07.01 

Шығарылымды мемлекеттік тіркеу тура-
лы мəлімет    

“Астана-финанс” АҚ облигациялар айналымының бірінші 
шығарылымының шарттары Қазақстан Республикасының 
құнды қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясында 2001 жылғы 
29 маусымда тіркелген жəне құнды қағаздардың мемлекеттік 
тізімдемесіне № А35 тіркелген. 

Ұлттық сəйкестендірілген нөмірі KZ2CUY02A356 

Купондық сыйақы мөлшерлемесі  9 %  жылдық 

Төлемнің кезеңділігі Жылына 2 (екі) рет 

Қамсыздандырылу  Қамсыздандырылмаған 

Айналым мерзімі Айналым басталған күннен бастап 2 жыл 

Тізілімді ұстаушы туралы мəлімет (Тір-
кеуші) 

 «Фондовый центр» АҚ,  
050012, Алматы қ, Мəуленов көшесі, 92 үй,  

Андеррайтере туралы мəлімет 

 «Фондовый сервис» АҚ, 050091, Алматы қ, Қарасай батыр 
көшесі, 62 үй, Қазақстан Республикасы құнды қағаздар 
жөніндегі Ұлттық комиссияның 1998 жылғы 25 қарашадағы №  
0401200068  лицензиясы 

“Қазақстан биржа қоры” ЖАҚ сауда 
жүйесінің листинг категориясына енгізу 
туралы мəлімет 

Бірінші шығарылымдағы облигация “Қазақстан биржа қоры” АҚ 
сауда жүйесінің “А” категориясына енгізілген. (қысқаша атауы  
KASE. 

Орналастыру қорытындылары туралы 
мəліметтер 

Орналастыру басталған күн – 02.07.01.; Орналастыру 
аяқталған күн – 26.11.01. Орналастыру қорытындысы бойынша 
есеп 2002 жылдың 14 ақпанында Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкімен бекітілген.  

Орналастырудың жалпы көлемі 

100.000 (жүз мың)  дана дисконт есепке алғанда “лас” баға 
бойынша орналастырылған. Таратудың нақты сомасы 
1.434.161.749,84 теңгені құрайды. (АҚШ 9.774.297,19 доллары-
на сəйкес).  

Сауда нарығы туралы мəліметтер  

Сауда Қазақстан ұйымдастырған, сол сияқты 
ұйымдастырмаған нарығында жүзеге асырылады. 
Ұйымдастыру нарығында сауданы ұйымдастырушы - 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ. 

Негізгі борыштың сомасы  Облигациялар толық өтелді  

Өтеліп алынған жəне мерзімінен бұрын 
өтелген облигациялардың күні жəне са-
ны  

2003 жылдың 5 қаңтары – 25 000 (жиырма бес мың) дана 
мерзімінен бұрын өтеу; 

Есептелген жəне төленген сыйақының 
сомасы  

1.687.500 АҚШ доллары есептелді, 1.687.500 АҚШ доллары 
төленді  

Өтеу күні жəне облигациялар бойынша 
төлемдердің жалпы мөлшері 

Өтеу күні – 2003 жылғы 02 шілде; 
2003 жылғы 05 қаңтар – негізгі борыштың сомасы 2.500.000 (екі 
миллион бес жүз мың) АҚШ доллары бөлігін мерзімінен бұрын 
өтеу; 
2003 жылғы 02 шілде – негізгі борыштың сомасы 7.500.000 
(жеті миллион бес жүз мың) АҚШ доллары қалдығын өтеу. 
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Жасалған купондық төлемдердің сомалары: 
 2002 жылғы 04-08 қаңтар – 450.000 (төрт жүз елу мың) АҚШ 
доллары; 
2002 жылғы 02 шілде – 450.000 (төрт жүз елу мың) АҚШ долла-
ры; 
2003 жылғы 05 қаңтар – 450.000 (төрт жүз елу мың) АҚШ дол-
лары; 
2003 жылғы 02 шілде– 337.500 (үш жүз отыз жеті мың бес жүз) 
АҚШ доллары; 
Есептер ҚР Ұлттық банкінің бағамы бойынша төлеу күнінің 
алдыңғы күні теңгемен жүргізілді. 

Облигациялардың екінші шығарылымы туралы мəліметтер 

Шығарылған облигациялардың түрі Атаулы купондық индекстелген  
Шығарылған облигациялардың саны 45 000 000 (қырық бес миллион) дана 
Бір облигацияның номиналдық құны 100 (жүз) теңге  

Индекстелген номиналдық құн 

Девальвация/ревальвация қарқынының коэффицентіне 
номиналдық құнын өндіру. Девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффиценті (Кd) "Қазақстан қор биржасы" АҚ 
белгіленген АҚШ долларының облигациялар айналымы 
басталған күнгі бағамға ұқсас ағымдағы орта есеппен алынған 
биржалық бағамның (Xt)  қатынасы ретінде есептеледі 
(Kd=Xt/Xo). Ревальвация жағдайында Kd коэффициенті “1” 
(бірлікке) тең деп алынады. 

Шығарылымның номиналдық көлемі    4 500 000 000 (төрт  миллиард бес жүз миллион) теңге 

Шығару нысаны Құжатсыз 

Шығарылған күні 01.04.02 

Шығарылымның мемлекеттік тіргелгені 
туралы мəліметтер    

«Астана-финанс» АҚ облигациялар айналымының екінші 
шығарылымының шарттары Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкінде  2002 жылғы 21 наурызда тіркелген жəне 
құнды қағаздардың мемлекеттік тіркеуіне А51-нөмірмен 
енгізілген.  

Ұлттық идентификациялық нөмірі KZ2CКY03A510 

Купондық сыйақы мөлшерлемесі  9 % жылдық  

Төлемақы кезеңділігі Жылына 2 (екі) рет 

Қамсыздандырылуы Қамсыздандырылусыз 

Айналым мерзімі Айналым басталған күннен бастап 3 жыл 
Облигацияларды «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ сауда жүйесі листингінің 
санатына енгізу туралы мəліметтер 

Екінші шығарылымның облигациялары «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ сауда жүйесінің «А» санатына енгізілген. 

Тізілімді ұстаушы (тіркеуші) туралы 
мəліметтер 

«Қор орталығы» АҚ, 
050012, Алматы қаласы, Мəуленов көшесі, 92-үй,  

 Андеррайтер, маркет-мейкер туралы 
мəліметтер 

«ТұранƏлемСекьюритис» АҚ, Алматы қаласы, Самал 1 шағын 
ауданы, 36-үй, Қазақстан Республикасының құнды қағаздар 
жөніндегі Ұлттық комиссиясының 1999 жылғы 02 
желтоқсандағы № 0401200159  лицензиясы. 

Орналастыру қорытындылары туралы 
мəліметтер 

Орналастырудың басталған күні – 2002 жылғы 01 сəуір; 
Орналастырудың аяқталған күні – 2003 жылғы 26 қыркүйек. 
Облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы 
есепті Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі 2003 жылғы 
23 желтоқсанда бекітті. 

Орналастырудың жалпы көлемі  45.000.000 (қырық бес миллион)  дана дисконтты есепке 
алғандағы «лас» баға бойынша орналастырылған. Тартудың 
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нақты сомасы 4.491.283.212,32 (төрт миллиард төрт жүз тоқсан 
бір миллион екі жүз сексен үш мың екі жүз он екі) теңге 32 
тиынды құрады.. 

Сауда нарықтары туралы мəліметтер 

Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған да, 
ұйымдастырылмаған да  нарықтарында жүзеге асырылады. 
Ұйымдастырылған нарықта сауданы ұйымдастырушы  - 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ. 

Негізгі борыштың сомасы  Облигациялар толық өтелді  

Өтеліп алынған жəне мерзімінен бұрын 
өтелген облигациялардың күні жəне са-
ны  

30.07.2003 – 47 600 дана; 
05.08.2003 – 40 900 дана; 
07.08.2003 – 27 100 дана мерзімінен бұрын өтеу 

Есептелген жəне төленген сыйақының 
сомасы  

872 214 007,57 теңге есептелді, 872 214 007,57 теңге төленді  

Өтеу күні жəне облигациялар бойынша 
төлемдердің жалпы мөлшері 

Өтеу күні – 2005 жылғы 01 сəуір 448 844 дана өтелді 
Жасалған купондық төлемдердің сомалары: 
2002 жылғы 01 қазан – 10.184.082,52 (он миллион жүз сексен 
төрт мың сексен екі) теңге 52 тиын; 
2003 жылғы 01 сəуір – 66.941.341,05 (алпыс алты миллион 
тоғыз жүз қырық бір мың үш жүз қырық бір) теңге 05 тиын; 
2003 жылғы 01 қазан – 189.149.184,0 (жүз сексен тоғыз милли-
он жүз қырық тоғыз мың жүз сексен төрт) теңге; 
01.04.2004  - 201.979.800,00 теңге; 
01.10.2004  - 201.979.800,00 теңге; 
01.04.2005  - 201.979.800,00 теңге. 

Облигациялардың үшінші шығарылымы туралы мəліметтер 

Шығарылымның жалпы көлемі 1 000 000 000  (бір миллиард) теңге 
Шығарылған облигациялардың түрі Атаулы купондық индекстелген,қамсыздандырылуымен 
Облигациялардың жалпы саны 10 000 000 (он миллион) дана 
Айналымның басталған күні  2003 жылғы 27 қараша 
Облигацияның номиналдық құны (N) 100 теңге 

Индекстелген номиналдық құн (Ni) 

Девальвация/ревальвация қарқынының коэффицентіне(Кd) 
номиналдық құнын(N)  өндіру.  
Девальвация/ревальвация қарқынының коэффиценті (Кd) 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ таңғы (негізгі) сессиясында 
белгіленген АҚШ долларының облигациялар айналымы 
басталған күнгі бағамға (Xo) ұқсас орта есеппен алынған 
биржалық бағамның (Xt)теңгеге қатынасы ретінде есептеледі 
(Kd=Xt/Xo). Ревальвация жағдайында Kd коэффициенті “1” 
(бірлікке) тең деп алынады. 
Үтірден кейінгі таңбалар саны мен дөңгелектеу əдісі КASE ішкі 
құжаттарымен белгіленеді. 

Айналым мерзімі Айналым басталған күннен бастап 5 жыл 
Шығару нысаны Құжатсыз 
Купондық сыйақы мөлшерлемесі  Индекстелген номиналдық құнның жылдық 7%-ы 

Мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер 

«Астана-финанс» АҚ облигацияларының үшінші 
шығарылымының проспектісі Қазақстан Республикалық 
банкінде 2003 жылғы 19 қарашада тіркелген жəне құнды 
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне А99-нөмірмен енгізілген. 

Ұлттық идентификациялық нөмір KZ2CКY05A994 

Облигацияларды «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ сауда жүйесі листингінің 
санатына енгізу туралы мəліметтер 

Үшінші шығарылымның облигациялары 2003 жылғы 27 
қыркүйекте «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінің 
«А» санатына енгізілген. 

Реестр ұстаушы (тіркеуші) туралы 
мəліметтер 

«Қор орталығы» АҚ, 
050012, Алматы қаласы, Мəуленов көшесі, 92-үй,  

 Андеррайтер, маркет-мейкер туралы «ТұранƏлемСекьюритис» АҚ, Алматы қаласы, Самал 1 шағын 
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мəліметтер ауданы, 36-үй, Қазақстан Республикасының құнды қағаздар 
жөніндегі Ұлттық комиссиясының 1999 жылғы 02 
желтоқсандағы№0401200159  лицензиясы. 

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі 
(Өкіл) туралы мəліметтер 

«ТұранƏлемБанкі» акционерлік қоғамы облигацияларды 
ұстаушылардың мүдделерін қорғайтын, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына, Эмитентпен бекітілген 
қызмет көрсету жөніндегі шартқа жəне шығарылымның осы 
Проспектісіне сəйкес өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыратын 
Өкіл болып табылады, мекен-жайы: 480099, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қаласы, Жолдасбеков көшесі, 97-үй. 
Облигациялар ұстаушылардың өкілі Эмитенттің үлестес 
тұлғасы болып табылмайды. Өкіл өз міндеттерін 
облигацияларды ұстаушылардың айрықша мүдделерінде 
орындайды  
Өкіл төмендегі қызметтерді жүзеге асырады: 
§ Облигацияларды ұстаушылар алдында Эмитенттің осы 

Проспектімен белгіленген міндеттемелерді орындауына 
бақылау жасайды; 

§ Облигацияларды ұстаушылар алдында Эмитенттің 
міндеттемелерді  орындауын қамтамасыз ететін мүліктің 
жағдайын бақылайды; 

§ Облигацияларды ұстаушылар алдында Эмитенттің 
міндеттемелерді  орындауын қамтамасыз ететін мүлікке 
қатысты Эмитентпен кепілзат шартын жасайды; 

§ Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғауға бағытталған шаралар қабылдайды; 

§ Облигацияларды ұстаушыларға осы тармақтың 1)-3) 
тармақшаларына сəйкес өзінің іс-əрекеттері мен сол іс-
əрекеттердің нəтижелері туралы ақпарат беріп отырады. 

Облигациялар бойынша 
міндеттемелердің орындалуын 
қамтамасыз ету тəсілдері 

Эмитенттің облигациялары ипотекалық кредиттердің 
шарттары жөніндегі ипотекалық куəліктердің  пулымен 
қамтамасыз етілген. Кепілдік шарты Эмитент пен облигация 
ұстаушылар арасында жасалады, олардың атынан жəне 
аманат бойынша облигация ұстаушылардың мүддесінде 
əрекет жасаушы Өкіл жұмыс істейді.  Облигация ұстаушылар 
өздерінің кепілзат иесі ретіндегі құқықтарын Өкіл арқылы іске 
асырады.   
 
Эмитент кепілзат құрамына енгізілетін өзгерістер мен 
толықтыруларды қоса алғандағы мəліметтердің 
дайындалуына жауап береді. Кепілзат мүлігін ауыстыру, 
шығару жəне толықтыру жөніндегі операциялар тиісті 
жазуларды Кепілзат тізіліміне енгізу жəне «Астана 
қаласындағы жылжымайтын мүлік жөніндегі орталық» РМК 
жəне «Алматы қаласындағы жылжымайтын мүлік жөніндегі 
орталық» РМК ұсыну жолымен Эмитентпен тіркеледі. Эмитент 
кепілдікке алынған ипотекалық куəліктердің құнын 
айналымдағы облигациялардың олар бойынша есептелген 
сыйақыларды қоса алғандағы жалпы номиналдық құнының 
100%-ынан төмен емес деңгейде ұстауға міндеттенеді. 
Кепілзат құнын есептеу кезінде ипотекалық несиелер 
бойынша негізгі қарызы есепке алынатын болады. Кепілзат 
құнын көрсетілген деңгейде ұстау үшін Эмитент берілген  
ипотекалық несиелер бойынша оны жаңа ипотекалық 
куəліктермен толықтырады. 
 
Эмитент төмендегі жағдайлардың бірі туындаған жағдайда: 
1) қарыз алушы ипотекалық несие бойынша ақшалай 
міндеттемесін орындамаса немесе тиісті жағдайда 
орындамаса;  
 2) қарыз алушы ипотекалық несие бойынша ақшалай 
міндеттемесін мерзімінен бұрын орындаса; 
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3) ипотекалық несие бойынша ақшалай міндеттемесін 
қамтамасыз етуге қызмет ететін ипотека бұйымы жоғалса; 
4) соттың ипотекалық шартты жарамсыз деп тану туралы 
немесе оны бұзу туралы шешімі заң күшіне енсе; 
5) ипотекалық несие немесе ипотекалық облигациялар 
бойынша ақшалай міндеттеменің қамтамасыз етілуіне қызмет 
ететін ипотека бұйымына құқықбелгілеуші құжаттар жоғалса 
кепілзатқа берілген мүліктің құрамына кіретін ипотекалық 
куəліктердің алмастырылуын жүргізуге тиіс. 
 
Кепілдік жəне оны тоқтату заңнамамен белгіленген тəртіпте 
міндетті мемлекеттік тіркеуге жатады. Кепілдік құқығы 
мемлекеттік тіркеуден өткен сəттен басталады. Кепілдікті 
мемлекеттік тіркеуден өткізу жəне оны тоқтату шығындары  
Эмитентке жүктеледі. 
 
Кепілдікке алынған мүлік Эмитенттің облигацияларды өтеу 
жөніндегі міндеттемесін орындауды жəне дефолт жағдайында 
Өкілдің кепілдікке алынған мүлікті төлеу немесе сату 
салығына байланысты облигацияларды ұстаушылардың 
қажетті шығындарын өтеуді қамтамасыз етеді.   

Облигация ұстаушылардың құқықтары 

Шығарылған ипотекалық облигациялар  «Астана-финанс» 
ААҚ ипотекалық куəліктерінің кепілдігімен қамтамасыз етілген 
тікелей, шартсыз міндеттемелері  болып табылады. 
Облигация ұстаушылар: 
1)   өздеріне тиесілі облигациялардың номиналдық құнын 
алуға; 
2)   сыйақыларын алуға; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 
тəртіпте өз талаптарын қанағаттандаруға; 
4) облигацияларды еркін сатуға жəне басқа тəсілмен 
оқшауландыруға; 
5) облигациялық меншік құқығынан туындайтын басқа да 
құқықтарға; 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес кепілдік 
бұйымының құнынан қанағаттануға құқылы. 
Өкілге қатысты ұстаушының: 
1) өз міндеттемелерінің  уақытылы жəне тиесілі орындалуын 
талап етуге; 
2) Өкілге қоятын өз сұраныстарына уақытылы жазбаша жауап 
алуға; 
3) өздерінің құқықтары мен заңдық құқықтарын қорғау жөнінде 
шаралар қабылдануын талап етуге; 
4) облигацияларды қамтамасыз етуге қызмет ететін кепілдік 
мүліктің жағдайын бақылау нəтижелері туралы уақытылы 
жазбаша хабарлануға;  
5) Эмитентке облигацияларды ұстаушылар Өкілінің өз 
міндеттерін орындамайтыны немесе тиісті түрде 
орындамайтыны туралы шағым жасауға құқығы бар. Бұл 
жағдайда Эмитент Өкілді ауыстыруға құқылы; 
6) заңнамада қарастырылған басқа да құқықтары бар. 

Облигацияларды ұстаушылар Өкілінің 
құқықтары мен міндеттері 

Облигацияларды ұстаушылардың Өкілі: 
§ Эмитенттен кепілдікке алынған мүліктің сақталуын 

қамтамасыз етуге, соның ішінде озбырлықтан жəне үшінші 
тұлға тарапынан қорғауға қажетті шаралар қабылдауды 
талап етуге; 

§ Эмитенттен кепілдікке алынған мүліктің жоғалу қаупінің 
тууы туралы, кепілдікке алынған мүліктің құрамында 
болған өзгерістер туралы шұғыл жазбаша хабарлауын 
талап етуге; 

§ Эмитенттен облигациялар шығарылымының 
Анықтамалығын сақтаудағы кез келген қиындықтар туралы 
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Өкілге жазбаша хабарлауды талап етуге; 
§ Эмитенттің облигация ұстаушылар алдындағы өз 

міндеттемелерін орындауға жəне көрсетілген 
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге қатысты 
ақпараттарға қол жеткізуге; 

§ өз құзыреті шегінде осы Проспектіде белгіленген 
міндеттемелердің орындалуына байланысты мемлекеттік 
органдар мен сот алдында ұстаушылардың мүдделерін 
алға тартуға құқылы. 

Облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен міндеттерін 
қорғау мақсатында Өкіл: 
§ облигация ұстаушылардың құқықтары мен мүдделерінің 

бұзылуына əсерін тигізетін жағдайларды анықтауғы жəне 
ол жағдайлар туралы үш күнтізбелік күн ішінде оларға 
хабар беруге;  

§ Эмитенттің облигация ұстаушылар алдындағы міндеттерін 
орындауды қамтамасыз ететін мүлікке кепілдік құқығын 
ресімдеуге жəне тіркеуге байланысты құқықтық 
қатынастарда облигация ұстаушылардың мүдделерін алға 
қоюға; 

§ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
белгіленген тəртіпте облигацияларды ұстаушылар 
алдында Эмитенттің міндеттемелерін орындауды 
қамтамасыз ететін мүліктің жағдайына бақылауды жүзеге 
асыруға; 

§ Облигациялар бойынша сыйақыларды уақытылы төлеуге 
бақылау жасауды жүзеге асыру; 

§ Облигацияларды ұстаушылар алдында Эмитенттің 
міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ететін мүліктің 
жағдайы туралы уəкілетті орган мен облигация 
ұстаушыларға ақпарат беріп отыруға; 

§ уəкілетті орган мен облигация ұстаушыларға Өкіл ретіндегі 
өзінің өкілеттіктерінің тоқтағаны туралы Эмитентпен 
шартты бұзған күннен бастап үш күн ішінде хабарлауға; 

§ уəкілетті орган мен облигация ұстаушыларға олардың 
сұраулары бойынша Өкіл ретіндегі оның қызметіне 
қатысты ақпараттар мен құжаттарды ұсынуға;  

§ қызметтік, коммерциялық жəне басқа да заңмен 
қорғалатын құпиялардан тұратын мəліметтерді 
жарияламауға; 

§ кепілдікке алынған мүлікті Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес сатуға міндетті. 

Эмитенттің құқықтары мен міндеттері  

Эмитенттің төмендегідей құқықтары мен міндеттері бар: 
§ кепілдікке алынған мүліктің құнын ұстау үшін алдын ала іс-

əрекет қабылдау; 
§ кепілдікке алынған мүлікті үшінші тұлға тарапының 

озбырлығынан қорғауға қажетті шараларды қабылдау 
(заңнамада қарастырылған тəртіпте Эмитентті банкрот деп 
танылған жағдайдан басқа кезде); 

§ облигацияларды ұстаушылар Өкіліне кепілдікке бақылау 
жасауды жүзеге асыруға мүмкіндік беру; 

§ кепілдікке алынған мүлікке қауіптің тууы, кепілдікке 
алынған мүліктің құрамында болған өзгерістер, оның 
үшінші бір тұлға тарапынан бұзылуы жəне олардың осы 
мүлікке дəмесі туралы Өкілге 2 (екі) жұмыс күнінен 
кешіктірмей хабарлау; 

§ Аудиторға əрбір 6 (алты) ай сайын кепілдікке бақылау 
жасауын жүзеге асыруға мүмкіндік беру; 

§ Осы Проспектінің шарттарын сақтай алмайтындай кез 
келген қиындық туралы Өкілге дереу жазбаша хабарлау; 

§ Облигациялар бойынша кепілдікті «Астана қаласы 
бойынша жылжымайтын мүлік жөніндегі орталық» РМК-да, 
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«Алматы қаласы бойынша жылжымайтын мүлік жөніндегі 
орталық» РМК-да тіркеу жəне кепілдік құрамына өзгерістер 
мен толықтыруларды уақытылы енгізу; 

§ Осы облигацияларды шығарылымының Анықтамалығына 
сəйкес өзіне алынған міндеттемелерді тиянақты орындау. 

Төлем агенті туралы мəліметтер Төлем агентінің қызметтерін Эмитент дербес жүзеге асырады. 

Орналастыру қорытындылары туралы 
мəліметтер 

Орналастырудың басталған күні – 2003 жылғы 28 қараша; 
орналастырудың аяқталған күні  – 2004 жылғы 20 ақпан. 
Орналастырудың қорытындылары туралы есепті Қазақстан 
Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі 30.03.04ж. бекітті. 

Орналастырудың жалпы көлемі  

10.000.000 (он миллион)  дана диконтты есепке алғанда «лас» 
баға бойынша орналастырылған. Тартылған нақты сома 
939.973.260,82 (тоғыз жүз отыз тоғыз миллион тоғыз жетпіс үш 
мың екі жүз алпыс)  теңге 82 тиынды құрады. 

Сауда нарықтары туралы мəліметтер 

Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған да, 
ұйымдастырылмаған да  нарықтарында жүзеге асырылады. 
Ұйымдастырылған нарықта сауданы ұйымдастырушы  - 
«Қазақстандық қор биржасы» АҚ. 

Негізгі борыштың сомасы  1 000 000 000,00 теңге 

Өтеліп алынған жəне мерзімінен бұрын 
өтелген облигациялардың күні жəне са-
ны  

- 

Есептелген жəне төленген сыйақының 
сомасы  

105 000 000 теңге есептелді, 105 000 000 теңге төленді  

Купондық сыйақыны өтеу күні жəне 
төлеу мерзімі  

Өтеу күні – 2008 жылғы 27 қараша; 

сыйақыны төлеу мерзімі – жыл сайын 27 мамырда жəне 27 
қарашада.  

Облигациялардың төртінші шығарылымы туралы мəліметтер 

Шығарылымның жалпы көлемі 2.000.000.000  (екі миллиард) теңге 
Шығарылған облигациялардың түрі атаулы купондық индекстелген 
Облигациялардың жалпы саны 20.000.000 (жиырма миллион) дана 
Айналымның басталған күні  2004 жылғы 18 мамыр 
Облигацияның номиналдық құны (N) 100 теңге 
Айналым мерзімі айналым басталған күннен бастап 7 жыл 
Шығару нысаны Құжатсыз 

Купондық сыйақы мөлшерлемесі  

бірінші жылы жылдық 9 пайыз, кейінгі жылдарда i+m, мұнда i – 
тұтынушы бағалары индексінің өсімі/ төмендеуі ретінде 
есептелген инфляция (индекстің шамасы пайызбен минус 
100%) жəне m – тіркелген маржа жылдық 2,5%. Айналымның 
екінші жылынан бастап, купондық сыйақының мөлшерлемесі 
жылына екі рет қайта қаралады. Купонның ең үлкен шамасы – 
жылдық 14%, ең аз шамасы – 2,5% (дефляция кезінде).  

Индекстеу сипаттамасы 

Купондық төлемдердің индексациясы инфляция деңгейінің 
өзгерісіне сəйкес жүзеге асырылады. Инфляция деңгейі 
Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі Агенттігі 
жариялаған соңғы 12 айдағы тұтынушылар бағасы 
деңгейіндегі кезекті купондық төлемге (Xt) дейінгі алдыңғы 2 
(екі) айдың өзгерісі ретінде есептеледі ( индекстің мəні 
пайызбен минус 100%).    

Мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер 
«Астана-финанс» АҚ облигацияларының төртінші 
шығарылымының проспектін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкі 2004 жылғы 13 сəуірде тіркеген жəне бағалы 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

қағаздардың тізіліміне №В16 болып енгізілді  

Ұлттық идентификациялық нөмір KZ2CКY07В162 

Облигацияларды «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ сауда жүйесі листингінің 
санатына енгізу туралы мəліметтер 

Төртінші шығарылымның облигациялары 2004 жылғы 18 ма-
мырда «Қазақстандық қор биржасы» АҚ сауда жүйесінің "А" 
санатына енгізілді 

Реестр ұстаушы (тіркеуші) туралы 
мəліметтер "Қор орталығы" АҚ, 480012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92,  

 Андеррайтер, маркет-мейкер туралы 
мəліметтер «ТұранƏлемСекьюритис» АҚ, Алматы қ., Самал 1 ш.ауд., 36 үй 

Облигацияларды ұстаушылардың 
құқықтары 

Шығарылатын облигациялар "Астана-финанс" АҚ-ның тікелей 
шартсыз міндеттемелері болып табылады.  
Облигацияларды ұстаушылардың мынадай құқықтары бар: 
1) өздері ие болған облигациялардың атаулы құнын алу 
құқығы; 
2) сыйақы алу құқығы; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;  
4) облигацияларды еркін сату жəне өзге түрде шеттету 
құқығы; 
5) облигацияларға меншік құқығына сүйенетін өзге де 
құқықтар. 

Эмитенттің құқықтары мен міндеттері  

Эмитенттің мынадай құқықтары мен міндеттері бар: 
§ осы облигациялар шығарылымының Проспектіне сəйкес 

өзіне алған міндеттемелерді адал орындау; 
§ Жаңа купондық кезең басталғанға дейінгі 5 (бес) жұмыс 

күндік мерзімнен кешіктірмей жаңа купондық кезеңге 
арналған купондық сыйақы мөлшерлемесінің нақты шама-
сы туралы KASE-ге хатпен жəне обллигацияларды 
ұстаушыларға «Казахстанская правда» газетінде жария-
лау арқылы хабарлау.  

Төлем агенті туралы мəліметтер  Эмитент төлем агенті міндеттерін дербес жүзеге асырады. 

Орналастыру қорытындылары туралы 
мəліметтер 

Орналастыруды бастау күні - 18.05.04.; орналастыруды аяқтау 
күні –18.10.04. Орналастырудың қорытындылары туралы 
есепті Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне 
қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі 
10.11.04ж. бекітті. 

Орналастырудың жалпы көлемі  Жалпы атаулы құны 2.000.000.000 (екі миллиард) теңге. 
20.000.000 (жиырма миллион) дана  

Сауда нарықтары туралы мəліметтер 

Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған рыноктарында жүзеге асырылды. 
Ұйымдастырылған рыноктағы сауданы ұйымдастырушы - 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ 

Негізгі борыштың сомасы  2 000 000 000,00 теңге 

Өтеліп алынған жəне мерзімінен бұрын 
өтелген облигациялардың күні жəне са-
ны  

- 

Есептелген жəне төленген сыйақының 
сомасы  

180 000 000 теңге есептелді, 180 000 000 теңге төленді  

Купондық сыйақыны өтеу күні жəне 
төлеу мерзімі  

Өтеу күні – 2011 жылғы 18 мамыр;                                                       
Сыйақыны төлеу мерзімдері - жыл сайын 18 мамырда жəне 18 
қарашада  

 
 
 
Бірінші облигациялық бағдарламаның шегінде бірінші шығарылымы туралы мəліметтер 
 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

Шығарылымның жалпы көлемі 5.000.000.000  (бес миллиард) теңге 
Шығарылған облигациялардың түрі атаулы купондық индекстелген 
Облигациялардың жалпы саны 50.000.000 (елү миллион) дана 
Айналымның басталған күні  2005 жылғы 21 қаңтар 
Облигацияның номиналдық құны (N) 100 теңге 
Айналым мерзімі айналым басталған күннен бастап 5 жыл 
Шығару нысаны Құжатсыз 

Купондық сыйақы мөлшерлемесі  

бірінші жылы жылдық 9 пайыз, кейінгі жылдарда i+m, мұнда i – 
тұтынушы бағалары индексінің өсімі/ төмендеуі ретінде 
есептелген инфляция (индекстің шамасы пайызбен минус 
100%) жəне m – тіркелген маржа жылдық 2%. Айналымның 
екінші жылынан бастап, купондық сыйақының мөлшерлемесі 
жылына екі рет қайта қаралады. Купонның ең үлкен шамасы – 
жылдық 12,5%, ең аз шамасы – 2% (дефляция кезінде).  
Эмитент əрбір жартыжылдық аяқталғанға дейін 3 күнтізбелік 
күннің ішінде Қазақстан Республикасының баспа басылымда-
рында жаңа мөлшерлемені көрсетіп, облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін өзгерту туралы хабарлан-
дыруды мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жариялайды, сон-
дай-ақ осы туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на ресми 
хатпен хабарлайды.   

Мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер 

«Астана-финанс» АҚ Бірінші облигациялық бағдарламаның 
шегінде облигацияларының бірінші шығарылымының 
проспектін 2005 жылғы 05 қаңтарда тіркеген жəне Мемлекеттік 
бағалы қағаздардың тізіліміне № В50-1 болып енгізілді  

Ұлттық идентификациялық нөмір KZPC1Y05D501 

Облигацияларды «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ сауда жүйесі листингінің 
санатына енгізу туралы мəліметтер 

облигациялары 2005 жылғы 21 қаңтарда «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ сауда жүйесінің "А" санатына енгізілді 

Реестр ұстаушы (тіркеуші) туралы 
мəліметтер "Қор орталығы" АҚ, 480012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92,  

 Андеррайтер, маркет-мейкер туралы  «ТұранƏлемСекьюритис» АҚ, Алматы қ., Самал 1 ш.ауд., 36 үй 

Облигацияларды ұстаушылардың 
құқықтары 

Шығарылатын облигациялар "Астана-финанс" АҚ-ның тікелей 
шартсыз міндеттемелері болып табылады.  
Облигацияларды ұстаушылардың мынадай құқықтары бар: 
1) өздері ие болған облигациялардың атаулы құнын алу 
құқығы; 
2) сыйақы алу құқығы; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;  
4) облигацияларды еркін сату жəне өзге түрде шеттету 
құқығы; 
5) облигацияларға меншік құқығына сүйенетін өзге де 
құқықтар. 

Төлем агенті туралы мəліметтер  Эмитент төлем агенті міндеттерін дербес жүзеге асырады. 

Орналастыру қорытындылары туралы 
мəліметтер 

Орналастыруды бастау күні - 21.01.05.; орналастыруды аяқтау 
күні –17.05.05. Орналастыру қорытындылары туралы есеп 
Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттікте 
қаралуда жатыр, шығыс № 20-1323-1 20.05.2005ж., кіріс 
№140/20  23.05.05ж. жіберілген хат.  

Орналастырудың жалпы көлемі  Жалпы атаулы құны 5.000.000.000 (бес миллиард) теңге. 
50.000.000 (елү миллион) дана  

Сауда нарықтары туралы мəліметтер 
Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған рыноктарында жүзеге асырылды. 
Ұйымдастырылған рыноктағы сауданы ұйымдастырушы - 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

"Қазақстан қор биржасы" АҚ 

Негізгі борыштың сомасы  5 000 000 000,00 теңге 

Өтеліп алынған жəне мерзімінен бұрын 
өтелген облигациялардың күні жəне са-
ны  

- 

Есептелген жəне төленген сыйақының 
сомасы  

150 000 000теңге есептелді, 0 теңге төленді  

Купондық сыйақыны өтеу күні жəне 
төлеу мерзімі  

Өтеу күні – 2010 жылғы 21 қаңтар;                                                       
Сыйақыны төлеу мерзімдері - жыл сайын 21 қаңтарда жəне 21 
шілдеде 

 
Бірінші облигациялық бағдарламаның шегінде екінші шығарылымы туралы мəліметтер  
 
Шығарылымның жалпы көлемі 2.000.000.000  (екі миллиард) теңге 
Шығарылған облигациялардың түрі атаулы купондық индекстелген 
Облигациялардың жалпы саны 20.000.000 (жиырма миллион) дана 
Айналымның басталған күні  облигациялардың айналымы облигациялардың осы 

шығарылымын «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне 
енгізу күнінен басталады 

Облигацияның номиналдық құны (N) 100 теңге 

Индекстелген номиналдық құн (Ni) 

Девальвация/ревальвация қарқынының коэффицентіне(Кd) 
номиналдық құнын(N)  өндіру.  
Девальвация/ревальвация қарқынының коэффиценті (Кd) 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ таңғы (негізгі) сессиясында 
белгіленген АҚШ долларының облигациялар айналымы 
басталған күнгі бағамға (Xo) ұқсас орта есеппен алынған 
биржалық бағамның (Xt)теңгеге қатынасы ретінде есептеледі 
(Kd=Xt/Xo). Ревальвация жағдайында Kd коэффициенті “1” 
(бірлікке) тең деп алынады. 
Үтірден кейінгі таңбалар саны мен дөңгелектеу əдісі КASE ішкі 
құжаттарымен белгіленеді.  

Айналым мерзімі айналым басталған күннен бастап 7 жыл 
Шығару нысаны Құжатсыз 

Купондық сыйақы мөлшерлемесі  

бірінші жылы жылдық 9 пайыз, кейінгі жылдарда i+m, мұнда i – 
тұтынушы бағалары индексінің өсімі/ төмендеуі ретінде 
есептелген инфляция (индекстің шамасы пайызбен минус 
100%) жəне m – тіркелген маржа жылдық 2%. Айналымның 
екінші жылынан бастап, купондық сыйақының мөлшерлемесі 
жылына екі рет қайта қаралады. Купонның ең үлкен шамасы – 
жылдық 12,5%, ең аз шамасы – 2% (дефляция кезінде).  
Эмитент əрбір жартыжылдық аяқталғанға дейін 3 күнтізбелік 
күннің ішінде Қазақстан Республикасының баспа басылымда-
рында жаңа мөлшерлемені көрсетіп, облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін өзгерту туралы хабарлан-
дыруды мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жариялайды, сон-
дай-ақ осы туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на ресми 
хатпен хабарлайды.   

Мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер 
«Астана-финанс» АҚ Бірінші облигациялық бағдарламаның 
шегінде облигацияларының екінші шығарылымының проспекті 
Мемлекеттік тіркеуде уəкілетті органдарда жатыр. 

Ұлттық идентификациялық нөмір KZPC2Y07В505 

Реестр ұстаушы (тіркеуші) туралы 
мəліметтер "Қор орталығы" АҚ, 480012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92,  

 Андеррайтер, маркет-мейкер туралы 
мəліметтер «ТұранƏлемСекьюритис» АҚ, Алматы қ., Самал 1 ш.ауд., 36 үй 

Облигацияларды ұстаушылардың Шығарылатын облигациялар "Астана-финанс" АҚ-ның тікелей 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

құқықтары шартсыз міндеттемелері болып табылады.  
Облигацияларды ұстаушылардың мынадай құқықтары бар: 
1) өздері ие болған облигациялардың атаулы құнын алу 
құқығы; 
2) сыйақы алу құқығы; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;  
4) облигацияларды еркін сату жəне өзге түрде шеттету 
құқығы; 
5) облигацияларға меншік құқығына сүйенетін өзге де 
құқықтар. 

Төлем агенті туралы мəліметтер  Эмитент төлем агенті міндеттерін дербес жүзеге асырады. 
Орналастыру қорытындылары туралы 
мəліметтер Орналастырылған жоқ 

Орналастырудың жалпы көлемі  Жалпы атаулы құны 2.000.000.000 (екі миллиард) теңге. 
20.000.000 (жиырма миллион) дана  

Сауда нарықтары туралы мəліметтер 

Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған рыноктарында жүзеге асырылды. 
Ұйымдастырылған рыноктағы сауданы ұйымдастырушы - 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ 

Негізгі борыштың сомасы  - 

Өтеліп алынған жəне мерзімінен бұрын 
өтелген облигациялардың күні жəне са-
ны  

- 

Есептелген жəне төленген сыйақының 
сомасы  

0 теңге есептелді, 0 теңге төленді  

Купондық сыйақыны өтеу күні жəне 
төлеу мерзімі  

облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бастап 
10 жұмыс күні ішінде. Купонды төлеу облигациялардың айна-
лымы басталған күннен бастап тиісінше 6 (ай) сайын, жылына 
екі рет жүргізіледі 

 
Екінші облигациялық бағдарламаның шегінде бірінші шығарылымы туралы мəліметтер 
 
Шығарылымның жалпы көлемі 8.000.000.000  (сегіз миллиард) теңге 
Шығарылған облигациялардың түрі атаулы купондық индекстелген 
Облигациялардың жалпы саны 80.000.000 (сексен миллион) дана 
Айналымның басталған күні  айналым басталатын күннен; 

облигациялардың айналымы облигациялардың осы 
шығарылымын «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне 
енгізу күнінен басталады. 

Облигацияның номиналдық құны (N) 100 теңге 
Айналым мерзімі айналым басталған күннен бастап 10 жыл 
Шығару нысаны Құжатсыз 

Купондық сыйақы мөлшерлемесі  

бірінші жылы жылдық 9 пайыз, кейінгі жылдарда i+m, мұнда i – 
тұтынушы бағалары индексінің өсімі/ төмендеуі ретінде 
есептелген инфляция (индекстің шамасы пайызбен минус 
100%) жəне m – тіркелген маржа жылдық 2%. Айналымның 
екінші жылынан бастап, купондық сыйақының мөлшерлемесі 
жылына екі рет қайта қаралады. Купонның ең үлкен шамасы – 
жылдық 12,5%, ең аз шамасы – 2% (дефляция кезінде).  
Эмитент əрбір жартыжылдық аяқталғанға дейін 3 күнтізбелік 
күннің ішінде Қазақстан Республикасының баспа басылымда-
рында жаңа мөлшерлемені көрсетіп, облигациялар бойынша 
купондық сыйақы мөлшерлемесін өзгерту туралы хабарлан-
дыруды мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жариялайды, сон-
дай-ақ осы туралы «Қазақстан қор биржасы» АҚ-на ресми 
хатпен хабарлайды.   



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

Мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер 

«Астана-финанс» АҚ Бірінші облигациялық бағдарламаның 
шегінде облигацияларының бірінші шығарылымының 
проспектін 2005 жылғы 24 маусым айында тіркеген жəне 
Мемлекеттік бағалы қағаздардың тізіліміне № В63-1 болып 
енгізілді  

Ұлттық идентификациялық нөмір KZPC1Y10B634 
Облигацияларды «Қазақстандық қор 
биржасы» АҚ сауда жүйесі листингінің 
санатына енгізу туралы мəліметтер 

облигациялары 2005 жылғы 30 маусым айында «Қазақстандық 
қор биржасы» АҚ сауда жүйесінің "А" санатына енгізілді 

Реестр ұстаушы (тіркеуші) туралы 
мəліметтер "Қор орталығы" АҚ, 050012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92,  

 Андеррайтер, маркет-мейкер туралы  «ТұранƏлемСекьюритис» АҚ, Алматы қ., Самал 1 ш.ауд., 36 үй 

Облигацияларды ұстаушылардың 
құқықтары 

Шығарылатын облигациялар "Астана-финанс" АҚ-ның тікелей 
шартсыз міндеттемелері болып табылады.  
Облигацияларды ұстаушылардың мынадай құқықтары бар: 
1) өздері ие болған облигациялардың атаулы құнын алу 
құқығы; 
2) сыйақы алу құқығы; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;  
4) облигацияларды еркін сату жəне өзге түрде шеттету 
құқығы; 
5) облигацияларға меншік құқығына сүйенетін өзге де 
құқықтар. 

Төлем агенті туралы мəліметтер  Эмитент төлем агенті міндеттерін дербес жүзеге асырады. 

Орналастыру қорытындылары туралы 
мəліметтер 

Орналастыруды бастау күні - 30.06.05.; орналастыруды аяқтау 
күні –30.06.05. Орналастыру қорытындылары туралы есеп 
Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттікте 
қаралуда жатыр, шығыс №20-1838-1 жіберілген хат.  

Орналастырудың жалпы көлемі  Жалпы атаулы құны 8.000.000.000 теңге. 80.000.000 дана  

Сауда нарықтары туралы мəліметтер 

Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған рыноктарында жүзеге асырылды. 
Ұйымдастырылған рыноктағы сауданы ұйымдастырушы - 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ 

Негізгі борыштың сомасы  8 000 000 000,00 теңге 
Өтеліп алынған жəне мерзімінен бұрын 
өтелген облигациялардың күні жəне са-
ны  

- 

Есептелген жəне төленген сыйақының 
сомасы  

0 теңге есептелді, 0 теңге төленді  

Купондық сыйақыны өтеу күні жəне 
төлеу мерзімі  

Өтеу күні – 2015 жылғы 30 маусым.                                                       
Сыйақыны төлеу мерзімдері - жыл сайын 30 маусымда жəне 
30 желтоқсанда. 

 
 
 
 
 
 

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде бірінші шығарылымы туралы мəліметтер 

1) облигациялардың түрі: атаулы купондық облигациялар, қамтамасыз етілген 
(ипотекалық). 

2)  
⇒ шығарылатын облигациялардың 

саны: 
5 000 000 (бес миллион) дана; 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

⇒ атаулы құны бойынша облига-
цияларды шығарудың жалпы 
көлемі: 

500 000 000 (бес жүз миллион) теңге. 

3) бір облигацияның атаулы құны: 100 (жүз) теңге. 

4) облигациялар бойынша сыйақы: 

⇒ облигациялар бойынша сыйақы 
(купон) мөлшерлемесі: жылдық 6%; 

⇒ сыйақыны (купонды) есептеу 
басталатын күн: айналым басталатын күннен бастап; 

 
облигациялардың айналымы облигациялардың осы 
шығарылымын «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми 
тізіміне енгізу күнінен басталады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеу 
дүркінділігі жəне күндері: 

Купонды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ есеп тəртібіне 
сəйкес, облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, 
тиісінше 6 (ай) сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы 
жылда 360 күн жəне айда 30 күн, жыл сайын облигацияларды 
өтеу мерзіміне дейін жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеудің 
тəртібі мен шарттары: Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 

шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын 
кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде 
жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй 
бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде 
тіркелген тұлғалар сыйақыны алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық 
сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы 
есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу 
əдісін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның регламенті 
белгілейді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан 
Республикасының аумағында банк шоты болғанда теңгемен 
жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті сұрау алғанда 
Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге валютаға айырба-
сталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 

⇒ индекстелген облигацияларды 
шығарғанда есеп айырысудың 
тəртібі: 

Осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып 
табылмайды.  

5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 5 (бес) жыл. 
⇒ өтеу шарттары: Облигациялардың толық өтелуі соңғы купондық сыйақы бірге 

төленіп, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы 
жай-күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде 
тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 
шоттарына айналым мерзімі аяқталғаннан бастап 10 жұмыс 
күні ішінде ақша аудару арқылы облигациялардың атаулы 
құны бойынша теңгемен жүзеге асырылады.  
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. 
Теңгедегі сома инвестордан тиісті сұрау алғанда Банктің 
белгілеген бағамы бойынша  өзге валютаға айырбасталуы 
мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

Эмитенттің облигацияларды атаулы құны бойынша, толық 
көлемде немесе ішінара мерзімінен бұрын, бірақ айналымның 
екінші жылынан бұрын емес мерзімде  кері қарай сатып алуға 
құқығы бар.   
Осы орайда Эмитент мерзімнен бұрын кері қарай сатып алу 
күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын «Казахстанская 
правда» газетінде жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
сайтында жариялау арқылы облигацияларды ұстаушыларға 
облигацияларды мерзімінен бұрын кері қарай сатып алу 
туралы ақпаратты жеткізеді.   

Облигацияларды мерзімінен бұрын кері қарай сатып алу 
атаулы құны бойынша жəне облигациялар бойынша 
сыйақының тиісті төлемімен бір мезгілде жүргізіледі.  

Мерзімінен бұрын өтеу болған жағдайда облигациялардың 
атаулы құнын төлеумен бірге өтеу күніне дейін есептелген 
сыйақы төленеді.   

 Егер Эмитент облигациялардың бір бөлігін ғана  мерзімінен 
бұрын өтесе, ішінара мерзімінен бұрын өтеу пропорциялы 
түрде, яғни облигация ұсташының əрбіріне олар ие болған 
облигацияларға байланысты болып жүзеге асырылады.  

Негізгі борышты ішінара мерзімінен бұрын өтеудің сомасы 
бүтін санға дейін дөнгелектеледі жəне кемінде 1 (бір) теңгені 
құрайды.  
 

⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бастап 
10 жұмыс күні ішінде. 

⇒ облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындау жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 
12, «Астана-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу əдісі: Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы банк шоттарына ақша аудару 
арқылы жүзеге асырыйлады.   

6)  
⇒ облигацияның оны ұстаушыға 

беретін құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде 
көзделген мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде 
көзделген мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда жəне тəртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету 
құқығы; 

v облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де 
құқықтар.  

Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеудің жəне Облигацияларды 
орналастыру мен өтеудің қорытындылары туралы есептерді қараудың ережелеріне №1 

Қосымшаның 7 Тарауына сəйкес қосымша мəліметтерді ұсынамыз: 
7) мынадай оқиғалар басталғанда 

эмитенттің облигациялары бойын-
ша дефолт мəлімденуі мүмкін: 

 
 
 
 
 
 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – бұл 
облигациялар бойынша сыйақыны (купонды) жəне/немесе 
атаулы құнды осы проспектіде белгіленген сыйақы мен негізгі 
борышты төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі келесі күннен 
бастап есептелетін 10 жұмыс күні ішінде төлемеу немесе 
толық төлемеу 

Эмитент осы Проспектінің шарттарына сəйкес Облигациялар-
ды ұстаушыларға төлеуге міндетті болған кез келген соманы 
төлемегенде, эмитент мерзімі өткізілген əрбір күн үшін 
ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау 
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күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми 
мөлшерлемесіне сүйеніп есептелетін өсімді төлеуге міндетті.   
 
Облигациялар бойынша дефолт басталғанда Эмитент дефол-
тты туғызған себептерді жою жəне Облигацияларды 
ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық 
күшін салады. 
   

8) опциондар туралы ақпарат: Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін 
құжаттарды ұсыну сəтіне дейін опциондар жасалған жоқ.  
 

9) облигациялардың 
айырбасталымдылығы туралы 
ақпарат: 

Облигациялар айырбасталымды болып табылмайды. 

10) облигацияларды орналастырудың əдісі: 
⇒ облигацияларды орналастыру 

мерзімі: айналым мерзімі ішінде. 

⇒ орналастыру тəртібі: 
v ұйымдастырылған рынокта: облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ-

ның ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге асырылатын болады 
v ұйымдастырылмаған рынокта:  облигацияларды орналастыру жазылуды жүргізу арқылы 

жүзеге асырылатын болады. 
⇒ облигацияларды акцияларға 

айырбастау: 
осы Проспектіде облигацияларды акцияларға айырбастау 
ескерілмеген.  

⇒ облигацияларды өтеудің шар-
ттары мен тəртібі: 

Облигациялар тек ақшамен ғана өтеледі.   
Облигацияларды жазылу арқылы орналастырғанда облига-
циялар үшін төлеудің тəртібі мен шарттары жасайтын 
облигацияларды Эмитент пен инвестор арасында сатып алу 
сату Шарттарында көрсетіледі. 

Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда 
алаңында арнайы сауда-саттық арқылы орналастырғанда 
облигацияларды өтеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі 
ережелеріне сəйкес жүзеге асырылады. 

⇒ Облигацияларды 
ұстаушылардың Өкілі (Өкіл) 
туралы мəлімет  

 

050051, Қазақстан Республикасы Алматы қ., Жолдасбеков к-
сі, 97 мекен-жайында орналасқан «ТұранƏлем Банк» АҚ 
облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін қорғайтын жəне 
өз өкілеттіктерін Қазақстан Республикасының заңнамасына, 
Эмитентпен жасалған қызметтерді көрсету туралы шартқа 
сəйкес жүзеге асыратын өкіл болып табылады. 
Облигацияларды ұстаушылардың өкілі Эмитенттің 
аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды. Өкіл өз 
міндеттерін облигацияларды ұстаушылардың мүдделеріне 
сəйкес айрықша жүзеге асырады.  
Өкіл мына функцияларды жүзеге асырады:  
1) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдындағы 
осы Проспектте белгіленген өз міндеттемелерін орындағанын 
бақылайды; 
2) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдындағы 
міндеттемелерді орындауының қамтамасыз етуі болып 
табылатын мүліктің жай-күйін бақылайды;   
3) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдындағы 
міндеттемелерді орындауының қамтамасыз етуі болып 
табылатын мүлік жөнінде Эмитентпен кепіл шартын жасасады; 
4) облигацияларды ұстаушылардың құқықтары мен 
мүдделерін қорғауға бағытталған шараларды қолданады;  
5) осы тармақтың 1)-3)-тармақшаларына сəйкес 
облигацияларды ұстаушыларға өзінің əрекеттері туралы жəне 
осындай əрекеттердің нəтижелері туралы хабарлайды.   
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⇒ Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету: Эмитенттің облигациялары ипотекалық несиелердің шарттары 

бойыныша ипотекалық куəлікутердің пулдарымен қамтамасыз 
етілген.   

Кепіл шарты Эмитент пен атынан жəне тапсырмасы бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың мүддесіне сəйкес Өкілі 
əрекет ететін  облигацияларды ұстаушылардың арасында 
жасалады.   Облигацияларды ұстаушылар өздерінің кепілзат 
ұстаушыға берілген құқықтарын Өкіл арқылы іске асырады.   

Эмитент өзгертулер мен толықтыруларды қоса мəліметтерді 
дайындау жəне оларды кепіл құрамына енгізу үшін  жауапты 
болады. Эмитент тиісті жазбаларды Кепіл тізіліміне енгізу 
жəне оларды Астана, Алматы, Атырау жəне орал қалалары 
бойынша «Жылжымайтын мүлік жөніндегі орталық» РМК-ға 
ұсыну арқылы кепілдік мүлікті алмастыру, шығару жəне 
толықтыру бойынша операцияларды тіркейді.      Эмитент 
кепілге салынған ипотекалық куəліктердің құнын есептелген 
сыйақысы ескеріліп, айналымда болған облигациялардың 
жалпы атаулы құнының 100 пайызынан төмен болмаған 
деңгейде ұстап тұруға  міндеттенеді.  Кепіл құны есептелгенде 
ипотекалық несиелер бойынша негізгі борыш есепке алынады.  
Кепіл құнын аталған деңгейде ұстап тұру үшін Эмитент оны 
беріліп отырған ипотекалық несиелер бойынша жаңа 
ипотекалық куəлікктермен толықтырады.  

Эмитент мынадай жағдайлар басталғанда кепілге салынған 
мүліктің құрамына кіретін ипотекалық куəліктерді алмастыруға 
тиісті :  

1) ипотекалық несие бойынша қарыз алушының ақшалай 
міндеттемелерін орындамау немесе тиісті түрде орындамау;                              
2) қарыз алушының ипотекалық несие бойынша ақшалай 
міндеттемені мерзімінен бұрын орындауы;  
3) ипотекалық несие бойынша ақшалай міндеттеменің 
қамтамасыз етуі болып қызмет атқарған ипотека затының 
жоғалуы; 
4) ипотекалық шартты жарамсыз деп тану туралы сот 
шешімінің заңды күшіне енуі немесе оның бұзылуы; 
6) ипотекалық несие немесе ипотекалық облигациялар 
бойынша ақшалай міндеттеменің қамтамасыз етуі болып 
қызмет атқарған ипотека затының құқық белгілеуші 
құжаттарының жоғалуы. 
Кепіл жəне оны тоқтату заңнамада белгіленген тəртіппен 
міндетті түрде мемлекеттік тіркелуге жатады.  Кепіл құқығы 
оны мемлекеттік тіркеуден кейін басталады.  Кепілді 
мемлекеттік тіркеу жəне оны тоқтату бойынша шығындар 
Эмитентке жүктеледі.  
Кепілге салынған мүлік облигацияларды өтеу бойынша 
Эмитенттің міндеттемелерін орындауды жəне дефолт болған 
жағдайда өндіріп алуды жүктеуге жəне кепілге салынған 
мүлікті өндіруге байланысты облигацияларды ұстаушылардың 
Өкілінің қажетті шығындарын өтеуді қамтамасыз етеді.  

Облигациялардың қамтамасыз етуі болып қызмет атқаратын 
кепілге салынған мүліктің жай-күйін қосымша бақылауды 
тəуелсіз Аудитор жүзеге асырады. Аудитордың 
кандидатурасы облигацияларды ұстаушылардың Өкілімен 
келісіледі жəне Қоғамның Директорлар кеңесі тарапынан 
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бекітіледі.   

Аудитор кепілге салынған мүліктің жай-күйін бақылауды 
Аудитор мен Эмитент арасында жасалған келісім бойынша 
кепіл құрамын іріктемелі тексеру арқылы    жүзеге асырады. 
Аудитор облигацияларды орналастыру күнінен бастап,  əрбір 
6 (алты) айда Эмитент ұсынған кепіл тізіліміндегі несие 
құжаттамаларының жалпы санының 3 (үш) пайызын, бірақ 
кемінде 20 (жиырма) несие құжаттамаларын тексеру 
процедурасын жүргізеді.  Тексеруге жататын несие 
құжаттамаларын Аудитор өз қалауы бойынша іріктейді.  

Аудитор кепілге салынған несиелердің сапасы мен жай-күйін 
іріктемелі бақылауды жүргізеді, бұл үшін:   

1) Эмитенттен іріктелген несиелер бойынша несие 
құжаттамаларын алады  

2) кепіл Тізіліміндегі ақпаратты Эмитент жүргізетін бастапқы 
құжаттамамен салыстырып тексереді;   

3) несиені бағалау мен оны мақұлдау бойынша процедураны 
жүргізу фактісін анықтау үшін құжаттарды зерттейді;  

4) Несиелер Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 
талаптарына сəйкес сыныпталғанына көз жеткізу үшін 
іріктелген несиелер бойынша төлемдерді тексереді.  

Аудитор тексеру бойынша өз процедураларын 7 (жеті) 
күнтізбелік күннің ішінде аяқтайды жəне Өкіл мен Эмитентке 
есепті ұсынады.   

Эмитент Аудиторды бақылауды жүзеге асыру үшін қажетті 
барлық құжаттармен қамтамасыз етуге тиісті.  

Аудитор жүзеге асыратын процедуралар халықаралық аудит 
стандарттарына сəйкес жүргізілетін аудит болып табылмайды.  
Жүзеге асырылатын бақылау Өкілге кепілге салынған мүліктің 
жай-күйі туралы хабарлауға ғана арналған. 

⇒ облигациялар бойынша 
құқықтарды есепке алу тəртібі: 

 

Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, 
жүргізуді жəне сақтауды тəуелсіз «Қор орталығы» АҚ жүзеге 
асырады, 050091, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 79а, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкінің 16.05.2003 ж. №0406200253 
лицензиясы, тел: (3272) 50-89-61, 50-89-63, факс: (3272) 50-
16-96,  Эмитентпен жасалған Шарт негізінде. 

⇒ облигацияларды орналастыруға 
қатысатын ұйымдар туралы 
мəліметтер: 

Осы шығарылымның облигацияларын Эмитент дербес 
орналастырады.  

⇒ төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

11) облигацияларды орналастырудан 
түскен ақшаны пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат 
Компанияның айналым қаражатын толықтыруға жіберіледі.  

 
 
 

Үшінші облигациялық бағдарламаның шегінде екінші шығарылымы туралы мəліметтер 

1) облигациялардың түрі: атаулы купондық субординацияланған (қамтамасыз етілмеген). 

2) 
⇒ шығарылатын облигациялардың 

саны: 
90 000 000 (тоқсан миллион) дана; 
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⇒ атаулы құны бойынша облига-
цияларды шығарудың жалпы 
көлемі: 

9 000 000 000 (тоғыз миллиард) теңге. 

3)бір облигацияның атаулы құны: 100 жүз) теңге. 

4)облигациялар бойынша сыйақы: 

⇒ облигациялар бойынша сыйақы 
(купон) мөлшерлемесі: жылдық 8  пайыз 

⇒ сыйақыны (купонды) есептеу 
басталатын күн: айналым басталатын күннен бастап; 

 
облигациялардың айналымы облигациялардың осы 
шығарылымын «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми 
тізіміне енгізу күнінен басталады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеу 
дүркінділігі жəне күндері: 

Купонды төлеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ есеп тəртібіне 
сəйкес, облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, 
тиісінше 6 (ай) сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы 
жылда 360 күн жəне айда 30 күн, жыл сайын облигацияларды 
өтеу мерзіміне дейін жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеудің 
тəртібі мен шарттары: Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 

шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын 
кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде 
жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй 
бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде 
тіркелген тұлғалар сыйақыны алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық 
сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы 
есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу 
əдісін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның регламенті белгілейді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан 
Республикасының аумағында банк шоты болғанда теңгемен 
жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті сұрау алғанда 
Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге валютаға айырба-
сталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 

⇒ индекстелген облигацияларды 
шығарғанда есеп айырысудың 
тəртібі: 

Осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып 
табылмайды.  

5)облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл. 
⇒ өтеу шарттары: Облигациялардың толық өтелуі соңғы купондық сыйақы бірге 

төленіп, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы 
жай-күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде 
тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 
шоттарына айналым мерзімі аяқталғаннан бастап 10 жұмыс 
күні ішінде ақша аудару арқылы облигациялардың атаулы 
құны бойынша теңгемен жүзеге асырылады.  
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі 
сома инвестордан тиісті сұрау алғанда Банктің белгілеген 
бағамы бойынша  өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. 
Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың 
есебінен жүргізілетін болады. 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің 
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облигацияларды атаулы құны бойынша, толық көлемде 
немесе ішінара мерзімінен бұрын, бірақ айналымның екінші 
жылынан бұрын емес мерзімде  кері қарай сатып алуға құқығы 
бар.   
Осы орайда Эмитент мерзімнен бұрын кері қарай сатып алу 
күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын «Казахстанская 
правда» газетінде жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында 
жариялау арқылы облигацияларды ұстаушыларға 
облигацияларды мерзімінен бұрын кері қарай сатып алу 
туралы ақпаратты жеткізеді.   

Облигацияларды мерзімінен бұрын кері қарай сатып алу 
атаулы құны бойынша жəне облигациялар бойынша 
сыйақының тиісті төлемімен бір мезгілде жүргізіледі.  

Мерзімінен бұрын өтеу болған жағдайда облигациялардың 
атаулы құнын төлеумен бірге өтеу күніне дейін есептелген 
сыйақы төленеді.   

 Егер Эмитент облигациялардың бір бөлігін ғана  мерзімінен 
бұрын өтесе, ішінара мерзімінен бұрын өтеу пропорциялы 
түрде, яғни облигация ұсташының əрбіріне олар ие болған 
облигациялардың санына байланысты болып жүзеге 
асырылады.  

Негізгі борышты ішінара мерзімінен бұрын өтеудің сомасы 
бүтін санға дейін дөнгелектеледі жəне кемінде 1 (бір) теңгені 
құрайды.  

⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бастап 
10 жұмыс күні ішінде. 

⇒ облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындау жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 
12, «Астана-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу əдісі: Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы банк шоттарына ақша аудару 
арқылы жүзеге асырыйлады.   

6) 
⇒ облигацияның оны ұстаушыға 

беретін құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде 
көзделген мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде 
көзделген мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда жəне тəртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету 
құқығы; 

v облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де 
құқықтар.  

Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеудің жəне Облигацияларды 
орналастыру мен өтеудің қорытындылары туралы есептерді қараудың ережелеріне №1 

Қосымшаның 7 Тарауына сəйкес қосымша мəліметтерді ұсынамыз: 

7) мынадай оқиғалар басталғанда 
эмитенттің облигациялары бойын-
ша дефолт мəлімденуі мүмкін: 

 
 
 
 
 
 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – бұл 
облигациялар бойынша сыйақыны (купонды) жəне/немесе 
атаулы құнды осы проспектіде белгіленген сыйақы мен негізгі 
борышты төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі келесі күннен 
бастап есептелетін 10 жұмыс күні ішінде төлемеу немесе 
толық төлемеу 

Эмитент осы Проспектінің шарттарына сəйкес Облигациялар-
ды ұстаушыларға төлеуге міндетті болған кез келген соманы 
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төлемегенде, эмитент мерзімі өткізілген əрбір күн үшін 
ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін орындау 
күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ресми 
мөлшерлемесіне сүйеніп есептелетін өсімді төлеуге міндетті.   
 
Облигациялар бойынша дефолт басталғанда Эмитент дефол-
тты туғызған себептерді жою жəне Облигацияларды 
ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық 
күшін салады. 
   

8) опциондар туралы ақпарат: Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін 
құжаттарды ұсыну сəтіне дейін опциондар жасалған жоқ.  

9) облигациялардың 
айырбасталымдылығы туралы 
ақпарат: 

Облигациялар айырбасталымды болып табылмайды. 

10) облигацияларды орналастырудың əдісі: 
⇒ облигацияларды орналастыру 

мерзімі: айналым мерзімі ішінде. 

⇒ орналастыру тəртібі: 
v ұйымдастырылған рынокта: облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» АҚ-

ның ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге асырылатын болады 
v ұйымдастырылмаған рынок-
та:  

облигацияларды орналастыру жазылуды жүргізу арқылы 
жүзеге асырылатын болады. 

⇒ облигацияларды акцияларға 
айырбастау: 

осы Проспектіде облигацияларды акцияларға айырбастау 
ескерілмеген.  

⇒ облигацияларды өтеудің шар-
ттары мен тəртібі: 

Облигациялар тек ақшамен ғана өтеледі.   
Облигацияларды жазылу арқылы орналастырғанда облига-
циялар үшін төлеудің тəртібі мен шарттары жасайтын 
облигацияларды Эмитент пен инвестор арасында сатып алу 
сату Шарттарында көрсетіледі. 

Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда 
алаңында арнайы сауда-саттық арқылы орналастырғанда 
облигацияларды өтеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ішкі 
ережелеріне сəйкес жүзеге асырылады. 

⇒ облигациялар бойынша 
құқықтарды есепке алу тəртібі: 

 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етуінсіз 
шығарылады. Шығарылатын облигациялар 
субординацияланған борыш болып табылады.  
Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, 
жүргізуді жəне сақтауды тəуелсіз «Қор орталығы» АҚ жүзеге 
асырады, 050091, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 79а, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық банкінің 16.05.2003 ж. №0406200253 
лицензиясы, тел: (3272) 50-89-61, 50-89-63, факс: (3272) 50-16-
96,  Эмитентпен жасалған Шарт негізінде.  

⇒ облигацияларды орналастыруға 
қатысатын ұйымдар туралы 
мəліметтер: 

Осы шығарылымның облигацияларын Эмитент дербес немесе 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сəйкес осы қызметпен айналысуға тиісті өкілеттіктері бар 
андеррайтерлерді  қатыстыру арқылы орналастырады. 

⇒ төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 
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11) облигацияларды орналастырудан 
түскен ақшаны пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат 
Компанияның қызметін жандандыруға жіберіледі 

 

Үшінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының 
құрылымы: 

 
1) облигациялардың түрі: атаулы купондық (қамтамасыз етілмеген). 
2) 

⇒ шығарылатын 
облигациялардың саны: 

5 000 000 (бес миллион) дана; 

⇒ атаулы құны бойынша об-
лигацияларды шығарудың 
жалпы көлемі: 

500 000 000 (бес жүз миллион) теңге. 

 бір облигацияның атаулы 
құны: 1. жүз) теңге. 

ii. облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар бойынша 

сыйақы (купон) 
мөлшерлемесі: 

жылдық 7,5  пайыз 

⇒ сыйақыны (купонды) есеп-
теу басталатын күн: айналым басталатын күннен бастап; 

 
облигациялардың айналымы облигациялардың осы шығарылымын 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізу күнінен баста-
лады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеу 
дүркінділігі жəне күндері: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, тиісінше 6 (ай) 
сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы жылда 360 күн жəне 
айда 30 күн, жыл сайын облигацияларды өтеу мерзіміне дейін 
жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) 
төлеудің тəртібі мен шар-
ттары: 

Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотта-
рына ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын кезеңнің соңғы 
күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар 
сыйақыны алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық сыйақының 
жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі. Үтірден 
кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу əдісін «Қазақстан қор бир-
жасы» АҚ-ның ішкі құжаттары белгілейді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында 
банк шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан 
тиісті сұрау алғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге 
валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға 
айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 

⇒ индекстелген 
облигацияларды 
шығарғанда есеп 
айырысудың тəртібі: 

Осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып 
табылмайды.  

 облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 10 (он) жыл. 
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6) Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

7) облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі туралы 
мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

8) тіркеуші туралы мəлімет: 
 

Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді 
жəне сақтауды Эмитентпен жасалған Шарт негізінде тəуелсіз тіркеуші 
«Қор орталығы» АҚ жүзеге асырады,  050091, Алматы қ., Желтоқсан 
к-сі 79а, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2005 жылғы 15 
маусымдағы № 0406200386 лицензия, тел: (3272) 50-89-61, 50-89-63, 
факс: (3272) 50-16-96. 

9) облигацияларды 
орналастыруға қатысатын 
ұйымдар туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигацияларын эмитент дербес немесе 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес осы 
қызметпен шұғылдануға тиісті өкілеттіктері бар андеррайтерлерді 
қатыстыру арқылы орналастырады. 

10) төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

11) 
⇒ облигацияның оны 

ұстаушыға беретін 
құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда жəне тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру 
құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету құқығы; 
v облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де құқықтар.  

⇒ өтеу шарттары: Облигациялардың толық өтелуі соңғы купондық сыйақы бірге төленіп, 
төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 
облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына айналым 
мерзімі аяқталғаннан бастап 10 жұмыс күні ішінде ақша аудару 
арқылы облигациялардың атаулы құны бойынша теңгемен жүзеге 
асырылады.  
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының аумағында банк 
шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан 
тиісті сұрау алынғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге 
валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға 
айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды атаулы құны бойынша, 
толық көлемде немесе ішінара, бірақ айналымның екінші жылынан 
бұрын емес мерзімде  кері қарай сатып алуға құқығы бар.   
Осы орайда Эмитент кері қарай сатып алу күнінен 30 (отыз) 
күнтізбелік күн бұрын «Казахстанская правда» газетінде жəне 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жариялау арқылы 
облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды мерзімінен бұрын 
өтеу мақсатымен оларды кері қарай сатып алу туралы ақпаратты 
жеткізеді.   

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды кері 
қарай сатып алу атаулы құны бойынша жəне облигациялар бойынша 
сыйақының тиісті төлемімен бір мезгілде жүргізіледі.  

Егер Эмитент мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен 
облигациялардың бір бөлігін ғана  кері қарай сатып алса, кері қарай 
сатып алу пропорциялы түрде, яғни облигация ұсташының əрбіріне 
олар ие болған облигациялардың санына байланысты болып жүзеге 
асырылады.  

Негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен кері 
қарай сатып алудың сомасы бүтін санға дейін дөнгелектеледі жəне 
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кемінде 1 (бір) теңгені құрайды.  
⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бастап 10 

жұмыс күні ішінде. 

⇒ облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындау 
жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 12, «Ас-
тана-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу 
əдісі: Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың 

ағымдағы банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырыйлады.   

13) облигацияларды орнала-
стырудан түскен ақшаны 
пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат Компанияның 
қызметін жандандыруға жіберіледі 

 
Төртінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бiрінші шығарылымының 
құрылымы: 
 

1) облигациялардың түрі: атаулы купондық (қамтамасыз етілмеген). 
2) 

⇒ шығарылатын 
облигациялардың саны: 

100 000 000 (жүз миллион) дана; 

⇒ атаулы құны бойынша об-
лигацияларды шығарудың 
жалпы көлемі: 

10 00 000 000 (он миллиард) теңге. 

3)бір облигацияның атаулы құны: 100 жүз) теңге. 

4) облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар бойынша 

сыйақы (купон) 
мөлшерлемесі: 

жылдық 7,5  пайыз 

⇒ сыйақыны (купонды) есеп-
теу басталатын күн: айналым басталатын күннен бастап; 

 
облигациялардың айналымы облигациялардың осы шығарылымын 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізу күнінен баста-
лады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеу 
дүркінділігі жəне күндері: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, тиісінше 6 
(ай) сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы жылда 360 күн 
жəне айда 30 күн, жыл сайын облигацияларды өтеу мерзіміне дейін 
жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) 
төлеудің тəртібі мен шар-
ттары: 

Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шотта-
рына ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын кезеңнің соңғы 
күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар 
сыйақыны алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық сыйақының 
жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі. Үтірден 
кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу əдісін «Қазақстан қор бир-
жасы» АҚ-ның ішкі құжаттары белгілейді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында 
банк шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестор-
дан тиісті сұрау алғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге 
валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға 
айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 
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⇒ индекстелген 
облигацияларды 
шығарғанда есеп 
айырысудың тəртібі: 

Осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып 
табылмайды.  

5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 10 (он) жыл. 

6) Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

7) облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі туралы 
мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

8) тіркеуші туралы мəлімет: 
 

Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді 
жəне сақтауды Эмитентпен жасалған Шарт негізінде тəуелсіз тіркеуші 
«Қор орталығы» АҚ жүзеге асырады,  050091, Алматы қ., Желтоқсан 
к-сі 79а, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2005 жылғы 15 
маусымдағы № 0406200386 лицензия, тел: (3272) 50-89-61, 50-89-63, 
факс: (3272) 50-16-96. 

9) облигацияларды 
орналастыруға қатысатын 
ұйымдар туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигацияларын эмитент дербес немесе 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес осы 
қызметпен шұғылдануға тиісті өкілеттіктері бар андеррайтерлерді 
қатыстыру арқылы орналастырады. 

10) төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

11) 
⇒ облигацияның оны 

ұстаушыға беретін 
құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда жəне тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру 
құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету құқығы; 
v облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де құқықтар.  

⇒ өтеу шарттары: Облигациялардың толық өтелуі соңғы купондық сыйақы бірге төленіп, 
төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 
облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына айналым 
мерзімі аяқталғаннан бастап 10 жұмыс күні ішінде ақша аудару 
арқылы облигациялардың атаулы құны бойынша теңгемен жүзеге 
асырылады.  
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының аумағында банк 
шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан 
тиісті сұрау алынғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге 
валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға 
айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің облигацияларды  
мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды атаулы құны бойынша, 
толық көлемде немесе ішінара, бірақ айналымның екінші жылынан 
бұрын емес мерзімде  кері қарай сатып алуға құқығы бар.   
Осы орайда Эмитент кері қарай сатып алу күнінен 30 (отыз) 
күнтізбелік күн бұрын «Казахстанская правда» газетінде жəне 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жариялау арқылы 
облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды мерзімінен бұрын 
өтеу мақсатымен оларды кері қарай сатып алу туралы ақпаратты 
жеткізеді.   

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды кері 
қарай сатып алу атаулы құны бойынша жəне облигациялар бойынша 
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сыйақының тиісті төлемімен бір мезгілде жүргізіледі.  

Егер Эмитент мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен 
облигациялардың бір бөлігін ғана  кері қарай сатып алса, кері қарай 
сатып алу пропорциялы түрде, яғни облигация ұсташының əрбіріне 
олар ие болған облигациялардың санына байланысты болып жүзеге 
асырылады.  

Негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен кері 
қарай сатып алудың сомасы бүтін санға дейін дөнгелектеледі жəне 
кемінде 1 (бір) теңгені құрайды.  

⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бастап 10 
жұмыс күні ішінде. 

⇒ облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындау 
жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 12, «Ас-
тана-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу 
əдісі: Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың 

ағымдағы банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырыйлады.   

14) облигацияларды орнала-
стырудан түскен ақшаны 
пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат Компанияның 
қызметін жандандыруға жіберіледі 

 
Бесінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бiрінші шығарылымының 
құрылымы: 
 

a. облигациялардың түрі: атаулы купондық (қамтамасыз етілмеген). 
2) 

⇒ шығарылатын 
облигациялардың саны: 

6 000 000 (алты миллион) дана; 

⇒ атаулы құны бойынша 
облигацияларды 
шығарудың жалпы 
көлемі: 

6 000 000 000 (алты миллиард) теңге. 

3) бір облигацияның атаулы 
құны: 1 000 (мың) теңге. 

4) облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар бойынша 

сыйақы (купон) 
мөлшерлемесі: 

жылдық 10  пайыз 

⇒ сыйақыны (купонды) 
есептеу басталатын 
күн: 

айналым басталатын күннен бастап; 
облигациялардың айналымы облигациялардың осы шығарылымын 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізу күнінен бастала-
ды. 

⇒ сыйақыны (купонды) 
төлеу дүркінділігі жəне 
күндері: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, тиісінше 6 (ай) 
сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы жылда 360 күн жəне ай-
да 30 күн, жыл сайын облигацияларды өтеу мерзіміне дейін жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) 
төлеудің тəртібі мен 
шарттары: 

Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттары-
на ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын кезеңнің соңғы 
күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар 
сыйақыны алу құқығына ие болады  



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық сыйақының 
жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі. Үтірден 
кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу əдісін «Қазақстан қор биржа-
сы» АҚ-ның ішкі құжаттары белгілейді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк 
шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті 
сұрау алғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге валютаға 
айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 

⇒ индекстелген 
облигацияларды 
шығарғанда есеп 
айырысудың тəртібі: 

Осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып табылмайды.  

5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 2 (екі) жыл. 

⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бастап 10 жұмыс 
күні ішінде. 

⇒ облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орын-
дау жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 12, «Аста-
на-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу 
əдісі: 

Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың 
ағымдағы банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырыйлады.   

6) Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету: Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей шығарылады. 

7) облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі туралы 
мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей шығарылады. 

8) тіркеуші туралы мəлімет: 
 

Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді 
жəне сақтауды Эмитентпен жасалған Шарт негізінде тəуелсіз тіркеуші 
«Қор орталығы» АҚ жүзеге асырады,  050091, Алматы қ., Желтоқсан к-сі 
79а, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2005 жылғы 15 
маусымдағы № 0406200386 лицензия, тел: (3272) 50-89-61, 50-89-63, 
факс: (3272) 50-16-96. 

9) облигацияларды 
орналастыруға қатысатын 
ұйымдар туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигацияларын эмитент дербес немесе Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес осы қызметпен 
шұғылдануға тиісті өкілеттіктері бар андеррайтерлерді қатыстыру 
арқылы орналастырады. 

10) төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

11) 
⇒ облигацияның оны 

ұстаушыға беретін 
құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда 
жəне тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету құқығы; 
v облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де құқықтар.  

12) Мерзімінен бұрын кері 
қарай сатып алу 

Шығарылымда мерзімінен бұрын ішінара немесе толық кері қарай сатып 
алу көзделмеген  

15) облигацияларды орнала-
стырудан түскен ақшаны 
пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат Компанияның 
қызметін жандандыруға жіберіледі 

 
 
Бесінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың екінші шығарылымының 
құрылымы: 
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1) облигациялардың түрі: атаулы купондық субординацияланған (қамтамасыз етілмеген). 
2) 

⇒ шығарылатын 
облигациялардың саны: 

80 000 000 (сексен миллион) дана; 

⇒ атаулы құны бойынша 
облигацияларды 
шығарудың жалпы 
көлемі: 

8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге. 

3)бір облигацияның атаулы 
құны: 100 жүз) теңге. 

4) облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар бойынша 

сыйақы (купон) 
мөлшерлемесі: 

жылдық 8  пайыз 

⇒ сыйақыны (купонды) 
есептеу басталатын күн: айналым басталатын күннен бастап; 

облигациялардың айналымы облигациялардың осы шығарылымын 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізу күнінен бастала-
ды. 

⇒ сыйақыны (купонды) 
төлеу дүркінділігі жəне 
күндері: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, тиісінше 6 (ай) 
сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы жылда 360 күн жəне ай-
да 30 күн, жыл сайын облигацияларды өтеу мерзіміне дейін жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) 
төлеудің тəртібі мен 
шарттары: 

Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттары-
на ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын кезеңнің соңғы 
күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар 
сыйақыны алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық сыйақының 
жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі. Үтірден 
кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу əдісін «Қазақстан қор биржа-
сы» АҚ-ның регламенті белгілейді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк 
шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті 
сұрау алғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге валютаға 
айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 

⇒ индекстелген 
облигацияларды 
шығарғанда есеп 
айырысудың тəртібі: 

Осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып табылмайды.  

5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл. 
⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бастап 10 жұмыс 

күні ішінде. 

⇒ облигациялар бойынша 
міндеттемелерді 
орындау жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 12, «Аста-
на-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу 
əдісі: Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың 

ағымдағы банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырыйлады.   
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6) Облигациялар 
бойынша қамтамасыз ету: 

 Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

7)облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі туралы 
мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей шығарылады. 

8) тіркеуші туралы мəлімет: Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді 
жəне сақтауды Эмитентпен жасалған Шарт негізінде тəуелсіз тіркеуші 
«Қор орталығы» АҚ жүзеге асырады,  050091, Алматы қ., Желтоқсан к-сі 
79а, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2005 жылғы 15 
маусымдағы № 0406200386 лицензия, тел: (327) 250-89-61, 250-89-63, 
факс: (327) 250-16-96. 

9) облигацияларды 
орналастыруға қатысатын 
ұйымдар туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигацияларын эмитент дербес немесе 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес осы 
қызметпен шұғылдануға тиісті өкілеттіктері бар андеррайтерлерді  
қатыстыру арқылы орналастырады. 

10) төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

11) облигацияның оны 
ұстаушыға беретін құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда 
жəне тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету құқығы; 
облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де құқықтар. 

12) өтеу шарттары: Облигациялардың толық өтелуі соңғы купондық сыйақы бірге төленіп, 
төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына айналым мерзімі аяқталғаннан 
бастап 10 жұмыс күні ішінде ақша аудару арқылы облигациялардың 
атаулы құны бойынша теңгемен жүзеге асырылады.  
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының аумағында банк 
шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті 
сұрау алынғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге валютаға 
айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды атаулы құны бойынша, 
толық көлемде немесе ішінара, бірақ айналымның екінші жылынан 
бұрын емес мерзімде  кері қарай сатып алуға құқығы бар.   
Осы орайда Эмитент кері қарай сатып алу күнінен 30 (отыз) күнтізбелік 
күн бұрын «Казахстанская правда» газетінде жəне «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ сайтында жариялау арқылы облигацияларды 
ұстаушыларға облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен 
оларды кері қарай сатып алу туралы ақпаратты жеткізеді.   

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды кері қарай 
сатып алу атаулы құны бойынша жəне облигациялар бойынша 
сыйақының тиісті төлемімен бір мезгілде жүргізіледі.  

Егер Эмитент мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен 
облигациялардың бір бөлігін ғана  кері қарай сатып алса, кері қарай 
сатып алу пропорциялы түрде, яғни облигация ұсташының əрбіріне 
олар ие болған облигациялардың санына байланысты болып жүзеге 
асырылады.  

Негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен кері қарай 
сатып алудың сомасы бүтін санға дейін дөнгелектеледі жəне кемінде 1 
(бір) теңгені құрайды. 

13) облигацияларды орнала-
стырудан түскен ақшаны пай-

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат Компанияның 
қызметін жандандыруға жіберіледі 
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далану. 

14) облигацияларды 
мерзімінен бұрын кері қарай 
сатып алу: 

Эмитент инвестормен келісімге келгенде кейіннен өзге инвесторларға 
өткізу мақсатымен ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған 
рыноктарда облигацияларды кері қарай сатып алуға хақылы. Мəміленің 
бағасы мəмілені жасау кезіне орай қалыптасқан ең жақсы нарықтық 
жағдайға сүйеніп анықталады. 

 
Бесінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың үшінші шығарылымының 
құрылымы: 
 

1) облигациялардың түрі: атаулы купондық (қамтамасыз етілмеген). 
2)  

⇒ шығарылатын 
облигациялардың саны: 

80 000 000 (сексен миллион) дана; 

⇒ атаулы құны бойынша обли-
гацияларды шығарудың жал-
пы көлемі: 

8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге. 

3) бір облигацияның атаулы 
құны: 100 (жүз) теңге. 

4) облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар бойынша 

сыйақы (купон) 
мөлшерлемесі: 

жылдық 7,8  пайыз 

⇒ сыйақыны (купонды) есептеу 
басталатын күн: айналым басталатын күннен бастап; 

облигациялардың айналымы облигациялардың осы шығарылымын 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми тізіміне енгізу күнінен бас-
талады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеу 
дүркінділігі жəне күндері: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, тиісінше 6 
(ай) сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы жылда 360 күн 
жəне айда 30 күн, жыл сайын облигацияларды өтеу мерзіміне 
дейін жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеудің 
тəртібі мен шарттары: Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шот-

тарына ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын кезеңнің 
соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй 
бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 
тұлғалар сыйақыны алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық 
сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы 
есептеледі. Үтірден кейінгі белгілердің саны мен дөңгелектеу 
əдісін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның регламенті белгілейді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі со-
ма инвестордан тиісті сұрау алғанда Банктің белгілеген бағамы 
бойынша  өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы 
өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін бо-
лады. 

⇒ индекстелген 
облигацияларды шығарғанда 
есеп айырысудың тəртібі: 

Осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып 
табылмайды.  

5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл. 



«Астана-Финанс» АҚ жетінші облигациялық бағдарламасы шығарылымының проспекті 
 

  
 

⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бастап 10 
жұмыс күні ішінде. 

⇒ облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындау 
жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 12, 
«Астана-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу əдісі: Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың 
ағымдағы банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге 
асырыйлады.   

6) Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету: 

 Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

7)облигацияларды ұстаушылардың 
өкілі туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

8) тіркеуші туралы мəлімет: Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, 
жүргізуді жəне сақтауды Эмитентпен жасалған Шарт негізінде 
тəуелсіз тіркеуші «Қор орталығы» АҚ жүзеге асырады,  050091, 
Алматы қ., Желтоқсан к-сі 79а, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
банкінің 2005 жылғы 15 маусымдағы № 0406200386 лицензия, тел: 
(327) 250-89-61, 250-89-63, факс: (327) 250-16-96. 

9) облигацияларды орналастыруға 
қатысатын ұйымдар туралы 
мəлімет: 

Осы шығарылымның облигацияларын эмитент дербес немесе 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
осы қызметпен шұғылдануға тиісті өкілеттіктері бар 
андеррайтерлерді қатыстыру арқылы орналастырады. 

10) төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

11) облигацияның оны ұстаушыға 
беретін құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда жəне тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру 
құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету 
құқығы; 

облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де құқықтар. 
12) өтеу шарттары: Облигациялардың толық өтелуі соңғы купондық сыйақы бірге 

төленіп, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-
күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде 
тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына 
айналым мерзімі аяқталғаннан бастап 10 жұмыс күні ішінде ақша 
аудару арқылы облигациялардың атаулы құны бойынша теңгемен 
жүзеге асырылады.  
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі 
сома инвестордан тиісті сұрау алынғанда Банктің белгілеген 
бағамы бойынша  өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі 
соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен 
жүргізілетін болады. 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды 
атаулы құны бойынша, толық көлемде немесе ішінара, бірақ 
айналымның екінші жылынан бұрын емес мерзімде  кері қарай 
сатып алуға құқығы бар.   
Осы орайда Эмитент кері қарай сатып алу күнінен 30 (отыз) 
күнтізбелік күн бұрын «Казахстанская правда» газетінде жəне 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жариялау арқылы 
облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды мерзімінен бұрын 
өтеу мақсатымен оларды кері қарай сатып алу туралы ақпаратты 
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жеткізеді.   

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды кері 
қарай сатып алу атаулы құны бойынша жəне облигациялар 
бойынша сыйақының тиісті төлемімен бір мезгілде жүргізіледі.  

Егер Эмитент мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен 
облигациялардың бір бөлігін ғана  кері қарай сатып алса, кері 
қарай сатып алу пропорциялы түрде, яғни облигация ұсташының 
əрбіріне олар ие болған облигациялардың санына байланысты 
болып жүзеге асырылады.  

Негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен кері 
қарай сатып алудың сомасы бүтін санға дейін дөнгелектеледі жəне 
кемінде 1 (бір) теңгені құрайды. 

13) облигацияларды орналастыру-
дан түскен ақшаны пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат Компанияның 
қызметін жандандыруға жіберіледі 

14) облигацияларды мерзімінен 
бұрын кері қарай сатып алу: 

Эмитент инвестормен келісімге келгенде кейіннен өзге 
инвесторларға өткізу мақсатымен ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған рыноктарда облигацияларды кері қарай 
сатып алуға хақылы. Мəміленің бағасы мəмілені жасау кезіне орай 
қалыптасқан ең жақсы нарықтық жағдайға сүйеніп анықталады. 

 

Алтыншы облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бірінші шығарылымының 
құрылымы: 

 
1) облигациялардың түрі: атаулы купондық индекстелген, қамтамысыз етілмеген 
2)  

⇒ шығарылатын облигациялардың са-
ны: 

 
42 000 000 000 (қырық екі миллиард) дана; 
 

⇒ атаулы құны бойынша облигация-
ларды шығарудың жалпы көлемі: 42 000 000 000 (қырық екі миллиард) теңге 

3) бір облигацияның атаулы құны: 1 (бір) теңге 

4) бір облигацияның индекстелген құны; 

атаулы құнның теңгенің еуроға девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі (Kd). 
Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нақты төлем 
күнінде белгілеген  еуроның теңгеге бағамының (Xt) 
облигациялар айналымы басталған күнінің ұқсас бағамына 
(Xo) қатынасы (Kd=Xt/Xo) ретінде есептеледі. 

5) облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар бойынша сыйақы (ку-

пон) мөлшерлемесі: 
сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда алаңында 
бастапқы орналастыру кезінде  алғашқы 
мамандандырылған сауда-саттықты жүргізудің нəтижелері 
бойынша, оның ережелеріне сəйкес анықталады, осы 
орайда купондық сыйақының мөлшерлемесі сауда-
саттықтың мəні болып табылады.  

⇒ облигациялар айналымының 
басталу күні 

Сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда алаңында 
алғашқы мамандандырылған сауда-саттықты жүргізу 
күнінен басталады. 

⇒ сыйақыны (купонды) есептеу баста-
латын күн: 

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 
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⇒ сыйақыны (купонды) төлеу 
дүркінділігі жəне күндері: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, 
тиісінше 6 (ай) сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп ба-
засы жылда 360 күн жəне айда 30 күн, жыл сайын облига-
цияларды өтеу мерзіміне дейін жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) төлеудің 
тəртібі мен шарттары: Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың 

ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төлем 
жасалатын кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күнінің 
ішінде жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-
күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде 
тіркелген тұлғалар сыйақыны алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық 
сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту 
арқылы есептеледі.  
Үтірден кейінгі белгілердің саны жəне дөңгелектеу əдісі 
сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында 
белгіленеді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан 
Республикасының аумағында банк шоты болғанда 
теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті 
сұрау алғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге 
валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге 
валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін 
болады. 

⇒ индекстелген облигацияларды 
шығарғанда есеп айырысудың 
тəртібі: 

атаулы құнның теңгенің еуроға девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі (Kd). 
Девальвация/ревальвация қарқынының коэффициенті 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі нақты төлем 
күнінде белгілеген  еуроның теңгеге бағамының (Xt) 
облигациялар айналымы басталған күнінің ұқсас бағамына 
(Xo) қатынасы (Kd=Xt/Xo) ретінде есептеледі.  

6) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 3 (үш) 
жыл 

⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен бас-
тап 10 жұмыс күні ішінде. 

⇒ облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындау жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-
сі, 12, «Астана-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу əдісі: Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы банк шоттарына ақша аудару 
арқылы жүзеге асырыйлады.   

7) Облигациялар бойынша қамтамасыз 
ету: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

8) облигацияларды ұстаушылардың өкілі 
туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

9) тіркеуші туралы мəлімет: Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін 
қалыптастыруды, жүргізуді жəне сақтауды Эмитентпен 
жасалған Шарт негізінде тəуелсіз тіркеуші «Қор орталығы» 
АҚ жүзеге асырады,  050091, Алматы қ., Желтоқсан к-сі 
79а, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2005 жылғы 
15 маусымдағы № 0406200386 лицензия, тел: (327) 250-89-
61, 250-89-63, факс: (327) 250-16-96. 

10) облигацияларды орналастыруға 
қатысатын ұйымдар туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигацияларын эмитент дербес 
немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
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заңнамасына сəйкес осы қызметпен шұғылдануға тиісті 
өкілеттіктері бар андеррайтерлерді  қатыстыру арқылы 
орналастырады. 

11) төлем агенті туралы мəлімметтер. Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

12) облигацияның оны ұстаушыға беретін 
құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде 
көзделген мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде 
көзделген мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда жəне тəртіппен өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім 
ету құқығы; 

v облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге 
де құқықтар. 

13) өтеу шарттары: 
 
 
 
 
 

Облигациялардың толық өтелуі соңғы купондық сыйақы 
бірге төленіп, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің 
басындағы жай-күй бойынша облигацияларды 
ұстаушылардың тізілімінде тіркелген облигацияларды 
ұстаушылардың ағымдағы шоттарына айналым мерзімі 
аяқталғаннан бастап 10 жұмыс күні ішінде ақша аудару 
арқылы облигациялардың атаулы құны бойынша теңгемен 
жүзеге асырылады.  
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, облигацияларды өтеу Қазақстан 
Республикасының аумағында банк шоты болғанда 
теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті 
сұрау алынғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге 
валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге 
валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін 
болады. 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен 
оларды атаулы құны бойынша, толық көлемде немесе 
ішінара, бірақ айналымның екінші жылынан бұрын емес 
мерзімде  кері қарай сатып алуға құқығы бар.   
Осы орайда Эмитент мерзімнен бұрын кері қарай сатып 
алу күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын «Казахстанская 
правда» газетінде жəне сауда саттықты 
ұйымдастырушының сайтында жариялау арқылы 
облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды 
мерзімінен бұрын кері қарай сатып алу туралы ақпаратты 
жеткізеді. 

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен 
оларды кері қарай сатып алу атаулы құны бойынша жəне 
облигациялар бойынша сыйақының тиісті төлемімен бір 
мезгілде жүргізіледі.  

Егер Эмитент мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен 
облигациялардың бір бөлігін ғана  кері қарай сатып алса, 
кері қарай сатып алу пропорциялы түрде, яғни облигация 
ұсташының əрбіріне олар ие болған облигациялардың 
санына байланысты болып жүзеге асырылады.  

14) облигацияларды орналастырудан 
түскен ақшаны пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат 
Компанияның қызметін жандандыруға жіберіледі 

15) облигацияларды мерзімінен бұрын кері 
қарай сатып алу: 

Эмитент инвестормен келісімге келгенде кейіннен өзге 
инвесторларға өткізу мақсатымен ұйымдастырылған жəне 
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ұйымдастырылмаған рыноктарда облигацияларды кері 
қарай сатып алуға хақылы. Мəміленің бағасы мəмілені 
жасау кезіне орай қалыптасқан ең жақсы нарықтық 
жағдайға сүйеніп анықталады. 

 
Алтыншы облигациялық бағдарламасының шегінде облигацияларының екінші шығарылымының 
проспекті: 
 

1) облигациялардың түрі: атаулы купондық индекстелген, қамтамысыз етілмеген 
2) 

⇒ шығарылатын 
облигациялардың са-
ны: 

 
140 000 000 (жүз қырық миллион) дана; 
 

⇒ атаулы құны бойынша 
облигацияларды 
шығарудың жалпы 
көлемі: 

14  000 000 000 (он төрт миллиард) теңге 

3) бір облигацияның атаулы 
құны: 100 (жүз) теңге 

4) бір облигацияның 
индекстелген құны:  

атаулы құнды теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффицентіне көбейтіндісі (Кd). Девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффиценті нақты төлем күнінде «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ-ның таңертеңгі (негізгі) сауда-саттығында белгіленген теңгенің АҚШ 
долларына бағамының (Xt) облигациялар айналымы басталған күнгі ұқсас 
бағамға қатынасы Xo қатынасы ретінде есептеледі (Kd=Xt/Xo).  

5)облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар бойын-

ша сыйақы (купон) 
мөлшерлемесі: 

Сыйақы мөлшерлемесі r=l+m формуласы бойынша анықталады, мұнда r 
– сыйақы мөлшерлемесі, l – алты айлық LIBOR мөлшерлемесі, m – 
жылдық 1,2 пайызының тіркелген маржасы. 
Осы орайда облигациялардың айналымы басталғаннан немесе келесі 
купондық кезеңнің күнінен екі күн бұрын TELERATE (Телерейт) экранында 
таңғы сағат  11:00-де (Лондон уақыты бойынша) көрсетілетін алты айлық 
LIBOR мөлшерлемесі қолданылады  
Эмитент корпорация сайтында жəне сауда-саттықты ұйымдастырушының 
сайтында ақпаратты орналастыру арқылы əрбір келесі купондық кезең 
басталғаннан 2 (екі) күн бұрын облигацияларды ұстаушыларға 
облигациялар бойынша купондық сыйақының өзгергені туралы 
хабарлайды, сондай-ақ сауда-саттықты ұйымдастырушыға ресми хатпен 
осы туралы хабарлайды.   
 

⇒ облигациялар 
айналымының басталу 
күні 

Облигациялар бойынша сауда-саттық ашылу күнінен бастап 
 

⇒ сыйақыны (купонды) 
есептеу басталатын 
күн: 

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 
 

⇒ сыйақыны (купонды) 
төлеу дүркінділігі жəне 
күндері: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, тиісінше 6 (ай) 
сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы жылда 360 күн жəне айда 
30 күн, жыл сайын облигацияларды өтеу мерзіміне дейін жасалады. 

⇒ сыйақыны (купонды) 
төлеудің тəртібі мен 
шарттары: 

Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шоттарына 
ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен 
бастап 10 жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй бойынша об-
лигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген тұлғалар сыйақыны 
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алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық сыйақының 
жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы есептеледі.  
Үтірден кейінгі белгілердің саны жəне дөңгелектеу əдісі сауда-саттықты 
ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленеді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының аумағында банк 
шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті 
сұрау алғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге валютаға 
айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 

⇒ индекстелген 
облигацияларды 
шығарғанда есеп 
айырысудың тəртібі:  

атаулы құнды теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффицентіне көбейтіндісі (Кd). Девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффиценті (Кd) нақты төлем күнінде «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ-ның таңертеңгі (негізгі) сауда-саттығында белгіленген 
теңгенің АҚШ долларына бағамының (Xt) облигациялар айналымы 
басталған күнгі ұқсас бағамға қатынасы Xo қатынасы ретінде есептеледі 
(Kd=Xt/Xo). 

6)облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 

⇒ айналым мерзімі: Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 2 (екі) жыл 
⇒ өтеу күні: тиісінше облигацияларды ұстаушылардың тізілімін тіркеуден кейінгі келесі 

күннен бастап немесе мерзімінен бұрын өтеу күнінен бастап, 10 жұмыс 
күні ішінде. 

⇒ облигациялар 
бойынша 
міндеттемелерді 
орындау жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 12, «Астана-
Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды өтеу 
əдісі: Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың 

ағымдағы банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге асырыйлады.   

7) Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей шығарылады. 

8) облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі туралы 
мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей шығарылады. 

9) тіркеуші туралы мəлімет: Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, жүргізуді 
жəне сақтауды Эмитентпен жасалған Шарт негізінде тəуелсіз тіркеуші 
«Қор орталығы» АҚ жүзеге асырады,  050091, Алматы қ., Желтоқсан к-сі 
79а, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің 2005 жылғы 15 маусымдағы 
№ 0406200386 лицензия, тел: (327) 250-89-61, 250-89-63, факс: (327) 250-
16-96. 

10) облигацияларды 
орналастыруға қатысатын 
ұйымдар туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигацияларын эмитент дербес немесе Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес осы қызметпен 
шұғылдануға тиісті өкілеттіктері бар андеррайтерлерді  қатыстыру арқылы 
орналастырады. 

11) төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

5) облигацияның оны 
ұстаушыға беретін 
құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген мерзімде 
атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген мерзімде 
сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда 
жəне тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету құқығы; 
v облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де құқықтар. 

13) өтеу шарттары: 
 

Облигациялардың толық өтеуі соңғы купондық сыйақы бірге төленіп, 
облигацияларды ұстаушылардың тізілімін тіркеуден кейінгі күнінен 
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бастап, 10 жұмыс күні ішінде облигациялардың индекстелген атаулы құны 
бойынша теңгемен ақша аудару арқылы жүзеге асырылады.   
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда, 
облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты 
болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі сома инвестордан тиісті сұрау 
алынғанда Банктің белгілеген бағамы бойынша  өзге валютаға 
айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің мерзімінен бұрын 
өтеу мақсатымен облигацияларды қайтарып сатып алуға құқығы бар. 
Осы орайда Эмитент қаййтарып сатып алу күнінен 20 (жиырма) 
күнтізбелік күн бұрын корпорация сайтында жəне сауда саттықты 
ұйымдастырушының сайтында жариялау арқылы облигацияларды 
ұстаушыларға мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен облигацияларды 
қайтарып сатып алу туралы ақпаратты жеткізеді. 
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен қайтарып сатып алу 
облигациялар бойынша тиісті сыйақыны төлеумен бір мезгілде, атаулы 
құны бойынша жүргізіледі. 

14) облигацияларды орнала-
стырудан түскен ақшаны 
пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат Компанияның 
қызметін жандандыруға жіберіледі 

15) облигацияларды 
мерзімінен бұрын кері қарай 
сатып алу: 

Эмитент инвестормен келісімге келгенде кейіннен өзге инвесторларға 
өткізу мақсатымен ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған 
рыноктарда облигацияларды кері қарай сатып алуға хақылы. Мəміленің 
бағасы мəмілені жасау кезіне орай қалыптасқан ең жақсы нарықтық 
жағдайға сүйеніп анықталады. 

 

Акциялардың алғашқы шығарылымы туралы мəліметтер: 

Шығарылған акциялардың түрі жай атаулы 
Шығарылған акциялардың саны 100.000 (жүз мың) дана  
Бір акцияның атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге  

Шығарылымның номиналды көлемі   100.000.000 (жүз миллион) теңге 

Шығару нысаны Құжатсыз 

Орналастыру əдісі Жабық  

Шығарылымның акциясын 
орналастырудың нақты бағасы Акциялар атаулы құны бойынша орналастырылды 

Акциялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер  

Шығарылымның Проспектін Қазақстан Республикасының 
Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясы 15.09.1999ж. 
тіркеді жəне бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 
№А3767 ретінде енгізді (28.05.2001ж. куəлігі айырбасталды) 

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі KZ1C37670011 

Тізілім ұстаушы туралы мəлімет 
(Тіркеуші) 

«Қор орталығы» АҚ, 
050012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92 

Орналастыруды аяқтау күні 1999 жылғы 8 ақпан 

Сауда рыноктары туралы мəлімет Сауда Қазақстанның ұйымдастырылмаған рыногында жүзеге 
асырылды.  

Орналастырудың қорытындылары тура-
лы есепті бекіту күні 1999 жылғы 13 шілде 

Дивидендтерді (пайыздарды) төлеу ту-
ралы мəліметтер 

§ 1999 жылдың қорытындылары бойынша: 648.332.000 теңге 
көлемінде екінші шығарылымның жай атаулы акцияларымен 
жүргізілді; 

§ 2000 жылдың қорытындылары бойынша: 2.234.999,99 теңге 
көлемінде ақшамен жүргізілді (оның ішінде табыс салығы 
15%); 
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§ 2001 жылдың қорытындылары бойынша: 9.684.100,00 теңге 
көлемінде ақшамен жүргізілді (оның ішінде табыс салығы 
15%); 

§ 2002 жылдың қорытындылары бойынша: 1.814.909,09 теңге 
көлемінде ақшамен жүргізілді (оның ішінде табыс салығы 
15%); 

2003 жылдың қорытындылары бойынша: 2 271 881,82 теңге 
көлемінде ақшамен жүзеге асырылады (оның ішінде табыс 
салығы 15%); Төлемді бастау күні 2004 жылғы 1 маусым. 

Акциялардың екінші шығарылымы туралы мəліметтер: 

Шығарылған акциялардың түрі жай атаулы 
Шығарылған акциялардың саны 3.000.000 (үш миллион) дана 
Бір акцияның атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге  

Шығарылымның номиналды көлемі   3.000.000.000 (үш миллиард) теңге 

Шығару нысаны Құжатсыз 

Орналастыру əдісі Ашық 

Шығарылымның акциясын 
орналастырудың нақты бағасы Акциялар атаулы құны бойынша орналастырылды 

Акциялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер  

Шығарылымның Проспектін Қазақстан Республикасының 
Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық комиссиясы 14.12.1999ж. 
тіркеді жəне бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 
№А3767-1 ретінде енгізді (07.03.2001ж. куəлігі айырбасталды) 

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі KZ1С37670011 
Тізілім ұстаушы туралы мəлімет 
(Тіркеуші) 

«Қор орталығы» АҚ, 
050012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92 

Сауда рыноктары туралы мəлімет 

Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған рыноктарында жүзеге асырылды. 
Ұйымдастырылған рыноктағы сауданы ұйымдастырушы - 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ 

Орналастырудың қорытындылары тура-
лы есепті бекіту күні 

§ 1999 жылғы 14 желтоқсаннан 2000 жылғы 15 маусымға 
дейін - 2000 жылғы 13 қазан;  

§ 2000 жылғы 15 маусымнан 15 желтоқсанға дейін – 2001 
жылғы 07 наурыз;  

§ 2000 жылғы 15 желтоқсаннан 2001 жылғы 20 сəуірге дейін 
– 2001 жылғы 28 мамыр. 

Эмиссияны жою күні (кейінгіні тіркеумен 
бірге) 2001 жылғы 10 қыркүйек 

Акциялардың үшінші шығарылымы туралы мəліметтер: 

Шығарылған акциялардың түрі жай атаулы 
Шығарылған акциялардың саны 1.900.000 (бір миллион тоғыз жүз мың) дана 
Бір акцияның атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге  
Шығарылымның номиналды көлемі   1.900.000.000 (бір миллиард тоғыз жүз миллион) теңге 

Шығару нысаны Құжатсыз 
Орналастыру əдісі ашық 

Шығарылымның акциясын 
орналастырудың нақты бағасы 

1.898.800 дана – атаулы құны бойынша; 
1.200 дана –1.000,1056 теңге (бір мың теңге) 10,56  тиын 
бағасы бойынша, оның  126,72 (жүз жиырма алтытеңге) 72 
тиыны эмитенттің табысына жатқызылды.  
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Акциялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер  

Шығарылымның Проспектін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкі 10.09.2001ж. тіркеді жəне бағалы қағаздардың 
мемлекеттік тізіліміне №А3767-2 ретінде енгізді. 

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі KZ1С37670011 

Тізілім ұстаушы туралы мəлімет 
(Тіркеуші) 

«Қор орталығы» АҚ, 
050012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92 

Орналастыруды аяқтау күні 2002 жылғы 28 ақпан 
Сауда рыноктары туралы мəлімет Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған жəне 

ұйымдастырылмаған рыноктарында жүзеге асырылды. 
Ұйымдастырылған рыноктағы сауданы ұйымдастырушы - 
"Қазақстан қор биржасы" АҚ 

Орналастырудың қорытындылары тура-
лы есепті бекіту күні 2002 жылғы 11 сəуір 

Дивидендтерді (пайыздарды) төлеу ту-
ралы мəліметтер 

§ 2001 жылдың қорытындылары бойынша: 183.997.900,0 теңге 
көлемінде ақшамен жүргізілді (оның ішінде табыс салығы 
15%); 

§ 2002 жылдың қорытындылары бойынша: 34.483.272,73 теңге 
көлемінде ақшамен жүргізілді (оның ішінде табыс салығы 
15%); Төлемді бастау күні 2004 жылғы 1 н а у р ы з ; 

§ 2003 жылдың қорытындылары бойынша: 43 165 754,55 теңге 
көлемінде ақшамен жүргізілді (оның ішінде табыс салығы 
15%); Төлемді бастау күні 2004 жылғы 1 маусым. 

 
Акциялардың төртінші шығарылымы туралы мəліметтер: 
 
Шығарылған акциялардың түрі жай атаулы 
Шығарылған акциялардың саны 200.000 (екі  ж‰з мың) дана 
Бір акцияның атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге  
Шығарылымның номиналды көлемі   200.000.000 (екі жүз миллион) теңге 

Шығару нысаны Құжатсыз 

Орналастыру əдісі Ашық 

Шығарылымның акциясын 
орналастырудың нақты бағасы Акциялар атаулы құны бойынша орналастырылды 

Акциялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер  

Шығарылымның Проспектін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық банкі 22.08.2002ж. тіркеді жəне бағалы қағаздардың 
мемлекеттік тізіліміне №А3767-3 ретінде енгізді. 

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі KZ1С37670011 

Тізілім ұстаушы туралы мəлімет 
(Тіркеуші) 

«Қор орталығы» АҚ, 
050012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92 

Орналастыруды аяқтау күні 2004 жылғы 20 ақпан 
Сауда рыноктары туралы мəлімет Сауда Қазақстанның ұйымдастырылмаған рыногында жүзеге 

асырылды. 
Орналастырудың қорытындылары тура-
лы есепті бекіту күні 2004 жылғы 26 сəуір 

Дивидендтерді (пайыздарды) төлеу ту-
ралы мəліметтер 

§ 2002 жылдың қорытындылары бойынша: 3.629.818,18 теңге 
көлемінде ақшамен жүргізілді (оның ішінде табыс салығы 
15%);. Төлемді бастау күні 2004 жылғы 1наурыз; 

§ 2003 жылдың қорытындылары бойынша: 4 543 763,64 теңге 
көлемінде ақшамен жүргізілді (оның ішінде табыс салығы 
15%);. Төлемді бастау күні 2004 жылғы 1 маусым. 

 
Акциялардың шығарылымы туралы мəліметтер: 
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Шығарылған акциялардың түрі жай атаулы 
Акциялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер  

Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі 
02.02.2005ж. жарияланған акциялардың шығарылымы тіркеді 
жəне мемлекеттік тізіліміне №А3767 ретінде енгізді. 

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі KZ1С37670011 
Шығарылған акциялардың саны 3.700.000 (үш миллион жеті жүз мың) дана 
Бір акцияның атаулы құны 1.000 (бір мың бес жүз) теңге  
Шығарылымның номиналды көлемі   3 721 166 500 теңге 
Шығару нысаны Құжатсыз 

айналымдағы акциялардың саны 3 215 611 дана 
Эмиссиялық шотта жатқан акциялардың 
саны 485 889 дана 

Тізілім ұстаушы туралы мəлімет 
(Тіркеуші) 

«Қор орталығы» АҚ, 
050012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92 

Орналастыруды аяқтау күні Орналастырылған жоқ 
Сауда рыноктары туралы мəлімет Сауда Қазақстанның ұйымдастырылмаған рыногында жүзеге 

асырылды. 
Орналастырудың қорытындылары тура-
лы есепті бекіту күні Орналастырылған жоқ 

өтеп алған  жоқ 

 
2007 жылдың 19 ақпан күнi Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
жəне қадағалау жөніндегі агенттігі «Астана-Финанс» АҚ-ның жарияланған акциялардың шығарылымының 
мемлекеттiк тіркеуiн жасады.  

 

Шығарылған акциялардың түрі жай атаулы 
артықшылықты 

Шығарылымды мемлекеттік тіркеу туралы 
мəлімет 

Шығарылым Қазақстан Республикасының Қаржы 
рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
жөніндегі агенттігі тарапынан 2007 жылғы 19 ақпанда 
тіркелген жəне мемлекеттік тізілімге №А3767 бойынша 
енгізілген 

Ұлттық сəйкестендіру нөмірі: 
 

жай атаулы 
артықшылықты 

 
 
KZ1С37670011 
KZ1P37670117 

Шығарылған акциялардың саны, оның 
ішінде 

жай атаулы 
артықшылықты 

7 700 000 (жеті миллион) дана 
 
5 775 000 
1 925 000 

Акцияларды орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы сомасы  

10 293 745 000 (он миллиард екі жүз тоқсан үш миллион 
жеті жүз қырық бес мың) теңге 

Шығарылымның нысаны Құжатсыз 
Айналымдағы акциялардың саны, оның ішінде

 
жай атаулы 

артықшылықты 

 
 
3 700 000 дана 
1 925 000 дана 

Эмиссиялық шотта орналасқан 
акциялардың саны  

жай атаулы 

 
 
2 075 000 дана 

  

Тізілімді ұстаушы (Тіркеуші) туралы мəлімет  «Қор орталығы» АҚ, 050012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 
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Акцияларды орналастыру аяқталғанға дейін Толық көлемде орналастырылмаған 

Сауда рыноктары туралы мəлімет Акциялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми 
тізіміне «А» санаты бойынша енгізілді    

Орналастыру қорытындылары туралы 
есепті бекіту күні 27.03.2007 

Соңғы күнінде сатып алу бағасы көрсетіліп, 
кері қарай сатып алынған, айналымдағы 
акциялардың саны 

§ 0 акция, акцияларды кері қарай сатып алу жасалған 
жоқ 

Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері жəне осындайдың орындалуының мерзімін өткізу 
мерзімі туралы ақпаратты қоса, эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы 
өзінің міндттемелерін орындамау фактілері (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу 
(төлеуді кешіктіру), артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу (төлеуді кешікті-
ру)) туралы мəліметтер: 

а) Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдындағы өзінің міндттемелерін орындамау 
(сыйақыны төлемеу) фактілері жоқ; 
б) ҚР 2002 жылғы 01 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген Салық кодексіндегі қарама қайшы тар-
мақтарды анықтауға байланысты, төлем көзінен ұсталып қалатын табыс салығы сомасына тең,  бірінші 
шығарылымның облигацияларын ұстаушыларға жартыжылдық купон сомасының бөлігін төлеуді 2002 
жылғы 04 қаңтардан 08 қаңтарға дейін кешіктіру. Мемлекеттік кіріс министрлігінен алынған түсіндірме 
негізінде бұрын ұсталып қалған сома бірінші шығарылымның облигацияларын ұстаушыларға  2002 
жылғы 08 қаңтарда қосымша аударылды (эмитенттің түсіндірмелері Қазақстан Республикасы Ұлттық 
банкінің Департаментіне 2002 жылғы 08 қаңтардағы шығыс № 12-28-1 хатта берілген). 
в) Эмитенттің жай жəне артықшылықты акциялары бойынша өз міндттемелерін орындамау (дивиденд-
терді төлемеу (төлеуді кешіктіру) фактілері жоқ.   
 
 

кандай болса да бағалы қағаздардың шығарылымы тоқтатылған немесе болмаған болып та-
нылған немесе жойылған жағдайда осы шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, шешімнің негізі 
мен қабылдау күні көрсетіледі: 

2001 жылғы 10 қыркүйекте Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі эмитенттің əр біреуінің атаулы 
құны 1.000 (бір мың) теңге, саны 3.000.000 (үш миллион) дана жай атаулы акцияларының екінші эмис-
сиясын жойды жəне осымен бір уақытта əр біреуінің атаулы құны 1.000 (бір мың) теңге, саны 1.900.000 
(бір миллион тоғыз жүз мың) дана жай атаулы акцияларының үшінші эмиссиясын тіркеді. Екінші эмис-
сияның үшінші эмиссияны тіркеумен бір уақытта жойылуы эмитент акционерлерінің 2001 жылғы 26 
қаңтардағы кезектен тыс жалпы жиналысында жарияланған жарғылық капиталдың мөлшерін азайту ту-
ралы шешімді қабылдауға байланысты эмитенттің бастамасы бойынша жүзеге асырылды.  

соңғы екі қаржы жылының əрбір жылы үшін немесе нақты бар болған кезеңі үшін бір акцияға 
(жай, артықшылықты) арналған дивидендтің мөлшері:  

Жылдар 

Орналастырыл-
ған 

акциялардың 
саны (дана 
есебімен) 

Дивидендтердің 
жалпы сомасы 

(теңгемен) 

1 (бір) жай 
акцияға тиесілі 
дивидендтің 
мөлшері 

(теңгемен) 

1 (бір) 
артықшылықты 
акцияға тиесілі 
дивидендтің 
мөлшері 

(теңгемен) 
1998 ж. қорытындылары 
бойынша 100.000 жоқ жоқ  

1999 ж. қорытындылары 
бойынша 206.589 1.339.312.000,0 6.483,000  

2000 ж. қорытындылары 
бойынша 1.820.875 40.696.556,0 22,349999  
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2001 ж. қорытындылары 
бойынша 2.000.000 193.682.000,0 96,841000  

2002 ж. қорытындылары 
бойынша 2.200.000 39.928.000,0 18,149091  

2003 ж. қорытындылары 
бойынша 2.200.000 49.981.400,0 22,7188  

2004 ж. қорытындылары 
бойынша 2.200.000 66.000.000,0 30,00 

 

2005 ж. қорытындылары 
бойынша 3.132.178 217.404.474,98 69,41 

 

2006 ж. қорытындылары 
бойынша 5.625.000 842.864.000 71,72 

 
300 

 

Сауда нарықтары туралы мəліметтер  

Сауда Қазақстанның ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған рыноктарында жүзеге асырылады. 
Ұйымдастырылған рыноктағы сауданы ұйымдастырушы - "Қазақстан қор биржасы" АҚ 

бағалы қағаздардың əрбір түрі беретін құқықтар 

а) Акционерлердің эмитенттің Жарғысына сəйкес мынадай құқытары бар: 
§ Заңда жəне Қоғамның Жарғысында көзделген тəртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға; 
§ дивидендтер алуға; 
§ Қоғамның қызметі туралы ақпарат алуға, оның ішінде Акционерлердің Жалпы жиналысында жəне 

Қоғамның Жарғысында анықталған тəртіппен қаржылық есеп берумен танысуға;  
§ тізілім ұстаушыдан немесе атаулы ұстаушыдан оның бағалы қағаздарға меншік құқығын растайтын 

үзінді көшірме алуға; 
§ Қоғамның органдары қабылдаған шешімдерді сотта даулауға;  
§ Қоғамның органдары заңнаманың жəне Қоғам Жарғысының нормаларын бұзатын əрекеттерді 

жасаған жағдайда құқытары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге;  
§ Қоғамға оның қызметі туралы жазбаша сұрау салумен жүгінуге жəне Қоғам сұрау салуды алған 

күннен бастап, отыз күннің ішінде дəлелді жауаптар алуға; 
§ Қоғам таратылғаннан кейін оның қалған мүлкінің бөлігіне. 

б) Облигацияларды ұстаушылардың мынадай құқытары бар: 

§ өздеріне тиесілі облигациялардың атаулы құнын алу құқығы; 
§ сыйақыны алу құқығы; 
§ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен өзінің талаптарын қанағаттандыру 

құқығы; 
§ облигацияларды еркін сату жəне оларды өзге түрде шеттету құқығы 
§ облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де құқықтар.   

VII. Облигациялардың шығарылымы туралы мəліметтер (бұл тарау 
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды) 

VIII. Қосымша ақпарат 
 
42. Облигациялар айналымындағы шектеулер 
Эмитент шығарылған облигациялар айналамына шектеулер белгілемейді. 
 Облигацияларды орналастыру болжанатын тұлғалар шеңбері:  институционалдық инвесторлар 
(резиденттер жəне резидент еместер), басқа да инвесторлар: заңды жəне жеке тұлғалар. 
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43. Облигацияларды шығару шығындарын есептеу жəне осы шығындар қалай өтелетіні туралы 
мəліметтер: 

“Астана-финанс” ААҚ-ның облигацияларды шығару жəне орналастыру шығындарын мыналар құрайды: 
§ кіру жəне жыл сайынғы листинг алымдарын өтеу шығындары "Қазақстан қор биржасы" АҚ; 
§ “Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі” ЖАҚ-ның көрсеткен қызметтер шығындарының орнын 

толтыру; 
§ тəуелсіз тіркеушінің көрсеткен қызметтері; 
§ облигацияларды орналастыруға байланысты үстеме шығындар. 

 
Осы шығындардың мөлшері орналастырудың нақты көлеміне тəуелді болады. Шығындар эмитенттің таза 
табысынан қызметтерді жеткізушілердің шоттарына ақша аудару арқылы өтелетін болады. 
 

Атау Есеп базасы 

Листинг алымы (кіру кезіндегі) Шығарылым көлемінің 0,025%  
Листинг алымы (жыл сайынғы) Шығарылым көлемінің 0,025%  
Қаржы кеңесшінің, маркет-мейкердің қызметтері Келісім бойынша  
Тіркеушінің Орталық Депозитарийдің қызметтері Келісім бойынша  
Аудитті жүргізу Келісім бойынша  
Үстеме шығындар Келісім бойынша  

 
Инвесторлар эмитент жарғысының жəне облигациялар шығарылымы проспектінің көшірмесімен 
таныса алатын орындар туралы ақпарат. 
§ 010000, Астана қаласы, Бигелдинов көшесі, 12-үй мекен-жайы бойынша Эмитенттен; 
§ Эмитенттің www.af.kz web-сайтында; 
§ биржаның www.kase.kz сайтында «Эмитенттер» бөлімінде. 

 
 

Басқарма төрағасының орынбасары                              Ахметова Р.Б. 
 
 
 
 

Бас бухгалтер                                                       Исмаилова Г.А. 

http://www.af.kz
http://www.kase.kz

