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Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигацияларды шығару анықтамалығына 

(облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымы) осы өзгертулер мен (немесе) толықтыруларда көрсетілген барлық ақпарат сенімді 

жəне эмитент пен оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды 

жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды.    



2018 жылдың 14 желтоқсанда тіркелген «Нұрбанк» АҚ-ның екінші облигациялық 

бағдарламасы шеңберіндегі төртінші облигациялар шығарылымы анықтамалығына (бұдан 

əрі – Анықтамалық) келесі өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілсін:        

 

1) Анықтамалықтың «Облигациялар бойынша сыйақы:» деп аталатын 3-тармағының 5)-

тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын: 

 

«Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі  

Осы Анықтамалыққа №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін – 

тіркелген, Облигациялардың номиналды құнынан жылдығы 11% (он бір пайыз).        

Осы Анықтамалыққа №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін – 

тіркелген, жəне осы Анықтамалыққа №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар 

енгізілгеннен кейін өткізілген облигацияларды орналастыру/сату бойынша алғашқы 

өткізілген сауда-саттық нəтижелері бойынша анықталады.          

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі жəне (немесе) сыйақы төлеу 

күндері    
Осы Анықтамалыққа №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін - 

облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу облигациялар айналымы басталған күннен 

бастап əр алты ай сайын, жылына екі рет жүргізілетін болады.  

Осы Анықтамалыққа №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін - 

облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу өтеу мерзіміне дейін жыл сайын, осы 

Анықтамалыққа №1 өзгертулер мен (немесе) толықтырулардан кейін өткізілген 

облигацияларды орналастыру/сату бойынша бірінші сауда-саттық өткізілген күннен бастап, 

əр алты ай сайын, жылына екі рет жүргізілетін болады.            

Облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн    
Осы Анықтамалыққа №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейін – 

облигациялардың айналымы басталған күннен бастап.     

Осы Анықтамалыққа №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейін – өтеу 

мерзіміне дейін жыл сайын, осы Анықтамалыққа №1 өзгертулер мен (немесе) 

толықтырулардан кейін өткізілген облигацияларды орналастыру/сату бойынша бірінші 

сауда-саттық өткізілген күннен бастап.     

Облигациялар бойынша сыйақы төлеудің тəртібі мен шарттары, облигациялар 

бойынша сыйақы алу əдісі      

Облигациялар бойынша сыйақы бағалы қағаздарды ұстаушылардың реестрлер жүйесін 

жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан жердің уақыты 

бойынша, төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы күй-жай бойынша (бұдан 

əрі – тіркеу күні) облигацияларды ұстаушылардың реестріне енгізілген тұлғаларға төленеді  

төленеді.      

Купонды сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың реестрінде көрсетілген 

деректемелер бойынша облигацияларды ұстаушылардың банктік шоттарына ақшаны 

теңгемен аудару арқылы, төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі 

күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі. Соңғы купондық сыйақыны 

төлеу Облигациялар бойынша негізгі борыш сомасын (номиналды құны) төлеуімен бір 

уақытта жүргізіледі.        

Сыйақы осы Анықтамалықтың 3-тармағының 10)-тармақшасына сəйкес төленеді.       

Облигациялар бойынша купондық сыйақы облигациялардың номиналды құнының жəне 

купондық сыйақының жылдық мөлшерлемесі мен купонды есептеу кезеңіндегі меншік 

күндерінің 360-қа бөлінетін саны (айына 30 күн негізінде) ретінде есептеледі.       

Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі     
Сыйақыны (купонды) есептеу үшін 360/30 (жылына 360 күн / айына 30 күн) уақыт базасы 

қолданылады.»;      

 



2) Анықтамалықтың «Облигациялар бойынша номиналды құнның валютасы, негізгі 

борыш жəне(немесе) есептелген сыйақы бойынша төлемнің валютасы» деп 

аталатын 3-тармағының 6)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:        

 

«Номиналды құн валютасы – теңге. 

Барлық төлемдерді (сыйақы мен негізгі қарыз сомасының төлемдері) Эмитент Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасымен (теңге) қолма-қол ақшасыз тəртіпте жүзеге 

асырады.        

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы (теңге) - облигациялардың номиналды 

құнының, сондай-ақ облигациялар бойынша, оның ішінде негізгі қарыз жəне (немесе) 

есептелген сыйақы бойынша төлемдердің валютасы болып табылады.        

Эмитент облигациялар бойынша барлық төлемдерді, оның ішінде сыйақы мен негізгі қарыз 

сомасы төлемдерін, ақшаны теңгемен облигацияларды ұстаушылардың реестрінде 

көрсетілген деректемелер бойынша облигация ұстаушылардың банктік шоттарына аудару 

арқылы теңгемен төлейді.        

Облигация ұстаушысы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, төлем 

Қазақстан Республикасының аумағында банк шоты болған жағдайда, облигация 

ұстаушылардың реестрінде көрсетілген деректемелер бойынша облигация ұстаушының 

банктік шотына теңгемен жүргізіледі. Эмитент тиісті төлем жасалғанға дейін 5 (бес) жұмыс 

күнінен кешіктірмей облигация ұстаушысы - Қазақстан Республикасының бейрезидентінен 

тиісті жазбаша өтінішті алған жағдайда, төлем жүргізу кезінде теңгені АҚШ долларына 

немесе Еуроға айырбастауға жол беріледі. Аталған ақша айырбастау төлем жасалатын күні 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. 

Теңгені АҚШ долларына немесе Еуроға айырбастау облигацияларды ұстаушы - Қазақстан 

Республикасының бейрезидентінің есебінен жүзеге асырылады. Ақша айырбастау кезінде 

туындаған Эмитенттің шығындары облигацияларды ұстаушы - Қазақстан 

Республикасының бейрезидентіне аударылатын сомадан алынады.       

Облигацияларды ұстаушы - Қазақстан Республикасының резиденттерінің пайдасына 

облигациялар бойынша төлем жасау кезінде теңгенің басқа валютаға айырбасталуына жол 

берілмейді.»;        

 

3) Анықтамалықтың «Облигациялар айналымының басталған күні Облигациялар 

айналымының мерзімі» деп аталатын 3-тармағының 8)-тармақшасы келесі 

редакцияда баяндалсын:        

 

«Облигацияларды оның ішкі құжаттарына сəйкес «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда 

жүйесінде орналастыру бойынша алғашқы сауда-саттық өткізілген күн айналыстың басталу 

күні болып табылады.      

Облигациялардың айналыс мерзімі – осы Анықтамалыққа №1 өзгертулер мен (немесе) 

толықтырулардан кейін алғашқы сауда-саттық өткізілген күннен бастап 7 (жеті) жыл.»;        

 

4) Анықтамалықтың «Облигациялар айналымын жүргізу жоспарланып отырған 

нарық» деп аталатын 3-тармағының 9)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:         

 

«Облигациялар айналымы бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында қамтамасыз 

етілген.»; 

 

5) Анықтамалықтың «орналастырылатын Облигацияларды төлеу əдісі» деп аталатын 

3-тармағының 10)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:          

 



«Облигацияларды орналастыру кезінде облигацияларды төлеу шарттары мен тəртібі, 

сондай-ақ есеп айырысу əдістері «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ережелеріне сəйкес 

жүзеге асырылады.». 

»; 

 

6) Анықтамалықтың «Облигацияларды өтеу тəртібі» деп аталатын 3-тармағының 

11)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:         

 

«Облигацияларды өтеудің басталу күні – облигациялардың айналыс мерзімінің соңғы 

күнінен кейінгі күн.        

Облигацияларды өтеу тəсілі  

Облигациялар облигациялардың айналыс кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап 15 

(он бес) күнтізбелік күн ішінде облигация ұстаушылардың ағымдағы шоттарына ақша 

аудару арқылы төлем жүргізілетін соңғы кезең үшін біржолғы сыйақы төлеумен теңгемен 

номиналды құн бойынша айналыс мерзімінің соңында өтеледі.             

Төлем жүргізілетін кезеңнің соңғы күнінің басындағы күй-жай бойынша облигацияларды 

ұстаушылардың реестрінде тіркелген тұлғалар (бағалы қағаздарды ұстаушылардың 

реестрлер жүйесін жүргізетін «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ орналасқан 

жердің уақыты бойынша) төлем жүргізілетін соңғы кезең үшін негізгі қарызды жəне 

сыйақы (купон) алуға құқылы.          

Барлық төлемдер осы Анықтамалықтың 3-тармағының 10)-тармақшасына сəйкес жүзеге 

асырылады.         

Облигацияларды өтеуді Эмитент дербес қолма-қол ақшасыз тəртіпте жүргізеді.»;  

 

7) Анықтамалықтың «осы құқықты сату тəртібін, талаптары мен мерзімдерін 

көрсете отырып, эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы 

(егер осы құқық эмитент органының облигациялар шығару туралы шешімімен 

көзделген жағдайда), егер эмитент органының шешімімен облигацияларды сатып 

алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сату тəртібі, талаптары мен 

мерзімдері көрсетіледі» деп аталатын 3-тармағының 12)-тармақшасы келесі 

редакцияда баяндалсын:         

 

«Директорлар кеңесінің шешімі бойынша эмитент облигациялардың айналыста болу 

мерзімінің кез-келген уақытта облигацияларды сатып алуға құқылы. Орналастырылған 

облигацияларды сатып алу, осы Анықтамалыққа №1 өзгерістер мен (немесе) толықтырулар 

енгізілгеннен кейін, осы облигацияларды орналастырудың/сатудың орташа алынған 

кірістілігі бойынша жүзеге асырылады.      

Сатып алынған облигациялар өтелген деп есептелмейді жəне Эмитент өзінің сатып алынған 

облигацияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес олардың айналымының 

бүкіл кезеңінде бағалы қағаздар нарығында сатуға құқылы.       

Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген мерзімнің ішінде, ал олар болмаған 

жағдайда – эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім 

қабылдаған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитент бұл факті жөнінде эмитенттің 

ресми сайты (www.nurbank.kz) мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (www.kase.kz), 

Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) интернет-ресурстарында ақпараттық 

хабарлама жариялау арқылы Эмитентке жүгіну тəртібі мен мерзімдерімен қоса облигация 

ұстаушыларының болжалды əрекеттер тізімін көрсете отырып облигация ұстаушыларын 

хабардар етеді.            

Барлық төлемдер осы Анықтамалықтың 3-тармағының 10)-тармақшасына сəйкес жүзеге 

асырылады.»; 

 



8) Анықтамалықтың «Эмитенттің  сатып алу жөніндегі талап ету құқығы» деп 

аталатын 9-тармағының 2)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:       

 

«Эмитент орналастырылған облигацияларды сатып алуды «Бағалы қағаздар рыногы 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-тармағының 1) жəне 2) 

тармақшаларына сəйкес жəне осы анықтамалықта көзделген жағдайларда жүзеге асырады.       

 

Облигация ұстаушыларына ковенанттардың (шектеулердің) бұзылуы туралы 

хабарлау    

Эмитент, сатып алу себебі туындаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде облигация 

ұстаушыларын облигацияларды сатып алу туралы хабардар ету мақсатында «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-ның (kase.kz), Қаржы есептілігі депозитарийінің (dfo.kz) ресми сайттарында 

жариялау үшін жазбаша хабарлама береді, оның ішінде:       

− көрсетілген оқиғалардың қайсысы Эмитенттің облигацияларын сатып алуға əкелетіні 

туралы ақпарат;      

− облигацияларды ұстаушылардың олардың талаптарын қанағаттандыру бойынша 

мүмкін əрекеттерінің тізімі, оның ішінде Эмитентке шағымды қарау тəртібі мен 

шарттары.      

 

Облигация ұстаушылары үшін облигацияларды сатып алу құқығы      

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 18-4-бабы 2-

тармағының 1) жəне 2)-тармақшаларында көзделген жағдайлар басталғанда жəне осы 

Анықтамалықта көзделген өзге де ережелер (шектеулер) бұзылған жағдайда, 

облигацияларды ұстаушылар Эмитенттің ақпараттық хабарламасы алғашқы жарияланған 

күнінен кейін 20 (жиырма) күнтізбелік  күн ішінде Эмитентке жинақталған жəне/немесе 

есептелген сыйақыны ескере отырып, немесе көлемінің үлкендігіне қарай облигациялардың 

əділ нарықтық бағасы бойынша, номиналды құнына сəйкес бағамен облигацияларды сатып 

алуға жазбаша өтініш беру арқылы олардың облигацияларының барлығын немесе бір 

бөлігін сатып алуды талап етуге құқылы.      

 

Облигация ұстаушылардың əрекеттерінің тəртібі      

Облигация ұстаушылары барлық қажетті деректемелерді көрсете отырып, жоғарыда 

көрсетілген мерзімде еркін нысанда облигацияларды сатып алуға өтінім береді     

- заңды тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы куəліктің/мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың нөмірі, берілген күні жəне 

берген орган, заңды мекенжайы, нақты орналасқан жері, байланыс телефондары, банктік 

деректемелері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі, сатып алуға жататын облигациялардың саны 

мен түрі;      

- жеке тұлға үшін: облигацияларды ұстаушының тегі, аты, бар болған жағдайда əкесінің 

аты, жеке басын куəландыратын құжаттың нөмірі, берілген күні жəне құжатты берген 

орган, тұрғылықты мекенжайы, байланыс телефондары, банктік деректемелері, жеке 

сəйкестендіру нөмірі, сатып алуға жататын облигациялардың саны мен түрі;       

 

Банктің облигацияларды сатып алуы үшін қажетті шарттар          

Облигацияларды ұстаушылардан облигацияларды сатып алуға жазбаша өтініштерді 

қабылдау аяқталған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде Банктің Директорлар кеңесі 

облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды. Эмитент осындай шешім 

қабылданғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жекелеген хабарламалар жіберу немесе 

облигацияларды сатып алудың бағасын, мерзімін, көлемін қоса, «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ-ның (www.kase.kz) жəне Қаржы есептілігі депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми 

интернет-ресурсында жариялау үшін жазбаша хабарлама жіберу арқылы облигацияларды 

сатып алуға өтінім берген облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.            



Банк сатып алу өтінімінде барлық қажетті деректемелер көрсетілген жағдайда, Банктің 

Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 30 

жұмыс күніне дейінгі мерзімде сатып алуды талап ету құқығын пайдаланған 

ұстаушылардың облигацияларын сатып алады.         

Банкке облигацияларды сатып алуға берілген барлық өтінімдерді бір уақытта 

қанағаттандыру мүмкін болмаған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардан 

облигацияларды сатып алу осы тармақта көрсетілген мерзімнің шегінде берілген 

өтінімдердің кезектілігі бойынша жүзеге асырылады.          

Облигацияларды сатып алу облигацияларды ұстаушылардың құқықтарының бұзылуына 

əкелмеуі тиіс. Ұстаушылары оларға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы жазбаша 

өтінімдер бермеген облигациялар осы Анықтамалықта белгіленген тəртіппен 

облигациялардың айналыста болу мерзімі аяқталғаннан кейін өтеледі.       

Сатып алынған облигациялар өтелген деп есептелмейді жəне Эмитент өзінің сатып алынған 

облигацияларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес олардың айналымының 

бүкіл кезеңі ішінде бағалы қағаздар рыногында сатуға құқылы.       

Барлық облигацияларды Эмитент бағалы қағаздардың қайталама рыногында сатып алған 

болса, облигациялар шығарылымын жою туралы шешімді Банктің Директорлар кеңесі 

қабылдайды.            

Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған. Облигация ұстаушылары осы 

Анықтамалықта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделмеген 

жағдайларда, Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу туралы талап қоюға 

құқығы жоқ.         

Барлық төлемдерді Эмитент Анықтамалықтың 3-тармағының 10)-тармақшасына сəйкес 

қолма-қол ақшасыз тəртіпте жүзеге асырылады.»; 

 

9) Анықтамалықтың «Дефолт  туындаған уақытта эмитенттің облигациялары 

бойынша дефолт жариялануы мүмкін жағдайлар туралы мəліметтер» деп 

аталатын 10-тармағының 1)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:      

 

«Облигациялар бойынша дефолт – бұл эмиссиялық бағалы қағаздар мен басқа да қаржы 

құралдары бойынша міндеттемелерді орындамау. Осы Анықтамалықта белгіленген 

сыйақыны жəне/немесе негізгі қарызды төлеу мерзімі аяқталғаннан күннен кейінгі күннен 

бастап, купондық сыйақыны жəне/немесе оларды өтеу кезіндегі облигациялардың 

номиналды құнын жəне соңғы купондық сыйақыны төлемеу немесе ішінара төлемеу 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жағдайлары болып табылады. Егер осы мерзім 

аяқталғаннан кейін Эмитент өз міндеттемелерін орындамаса, облигацияларды 

ұстаушылардың барлық құқықтары жəне олардың мүдделерін қорғау Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.       

Эмитенттің Облигацияларды шығару анықтамалығында белгіленген тəртіпте жəне мерзімде 

сыйақыны жəне/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі немесе толық 

төлемеуі, егер мұндай төлемеу жəне/немесе толық емес төлем Банктің сыйақы жəне/немесе 

номиналды құнды төлем жүргізуге мүмкіндік бермейтін, облигацияларды ұстаушылардың 

банктік шоттарының дұрыс емес немесе толық емес деректемелерін Эмитенттің алуының, 

немесе «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-ның Эмитентке Қазақстан 

Республикасының заңнамасында жəне онымен жасалған келісімшартта белгіленген тəртіп 

пен мерзімде облигацияларды ұстаушылардың реестрін бермеудің сондай-ақ Банк үшін 

еңсерілмейтін жағдайлардың басталуының нəтижесінде болса.       

Егер осындай орындамау еңсерілмейтін жағдайлардың салдары болса, Эмитент осы 

Анықтамалық бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны үшін 

жауапкершіліктен босатылады. Еңсерілмейтін жағдайлар олардың басталуын болжау 

немесе алдын алу мүмкін болмайтын жағдайларды (табиғи құбылыстар, əскери қимылдар, 

уəкілетті органдардың тыйым салу немесе шектеу сипатындағы актілері жəне т.б.) 



білдіреді. Еңсерілмейтін жағдайлар туындаған кезде Эмитенттің Анықтамалық бойынша өз 

міндеттемелерін орындау мерзімі осындай жағдайлар мен олардың салдары болатын уақыт 

кезеңіне сəйкес жылжытылады.»; 

 

10) Анықтамалықтың «Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда, 

облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе 

тиісінше орындалмаған кезде  Эмитент облигация ұстаушыларының құқығын 

қорғау жосықтарын қоса,  қолданылатын шаралар» деп аталатын 10-тармағының 

2)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:          

 

« 

– Эмитенттің кінəсінен сыйақы жəне/немесе негізгі қарызды төлеу бойынша облигация 

ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған жəне/немесе уақтылы 

орындамаған жағдайда, Эмитент облигацияларды ұстаушыларға кешіктірілген əр күн үшін 

орындалмаған міндеттеменің сомасына, ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті бөлігін 

орындау күніндегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың 

ресми мөлшерлемесі негізінде есептелетін (яғни төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінен 

кейінгі күні) өсімақы есептейді жəне төлейді.    

– Облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Банк дефолт себептерін жоюға жəне 

облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз етуге бар күшін салады.         

–  Эмитенттің төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге жəне облигациялар бойынша 

берешекті өтеуге бағытталған, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда Эмитент 

қолданатын шараларға кез келген қайта құру, ұйымдастыру-шаруашылық, басқарушылық, 

инвестициялық, техникалық, қаржы-экономикалық, құқықтық жəне Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін басқа да əрекеттер кіреді.        

– Облигациялар бойынша дефолт орын алған жағдайда Банктің міндеттемелерін қайта 

құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен жəне 

шарттарда жүзеге асырылады. Банктің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешім 

келіссөздер жүргізу арқылы облигация ұстаушыларымен ескеріледі.»; 

 

11) Анықтамалықтың «дефолт фактілері туралы ақпаратты Эмитенттің    

Облигация ұстаушыларының назарына жеткізу тəртібі, мерзімі мен əдістері» деп 

аталатын 10-тармағының 3)-тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:         

 

«Банк облигация ұстаушыларды осы Анықтамалықта қарастырылған шарттарда 

міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туралы хабардар ету мақсатында облигацияларды 

шығару анықтамалығында белгіленген міндеттемелерді орындау күніне дейін үш жұмыс 

күні бұрын мерзімде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (kase.kz), Қаржы есептілігі 

депозитарийінің (dfo.kz) ресми сайттарында жариялау үшін келесідей ақпараты бар 

хабарлама береді:      

− дефолт фактісі туралы;   

− облигациялардың параметрлері;     

− сыйақы жəне/немесе облигацияның номиналды құны төленетін күн;      

− дефолт күніне Банктің орындалмаған міндеттемелерінің көлемі туралы;      

− міндеттемелердің орындалмау себептері туралы;      

− облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі, оның 

ішінде Банкке талап қоюмен жүгіну тəртібі мен мерзімдері туралы;       

− Банктің Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де ақпарат.      

Банк аталған ақпаратты ашуды дербес іске асырады.         

Осы шығарылымның облигациялары бойынша дефолт басталған жағдайда облигация 

ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру осы Анықтамалықта жəне Қазақстан 





Облигациялық бағдарлама шеңберінде мемлекеттік емес облигацияларды  

шығару анықтамалығына №1 өзгертулер мен (немесе) толықтыруларға  

1-Қосымша  
 

 

«1-Қосымша  

 

2019–2027 жылдарға эмитенттің ақшалай қаражат ағындарының болжамы (мың теңге) 

 

р №  Атауы   
01.10.2019 

күнге 

2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл 2022 жыл 

II жарты 

жылдық  

I жарты 

жылдық 

II жарты 

жылдық 

I жарты 

жылдық 

II жарты 

жылдық 

I жарты 

жылдық 

II жарты 

жылдық 

1 БҚ қоржыны (өтеу/сату)   17 713 867 17 219 064 11 152 011 1 602 663 0 0 464 298 

2 БҚ, Банк шығарған    10 000 000 10 000 000 20 000 000 0 14 000 000 10 000 000 0 

3 Клиенттердің тартылған қаржысы    35 723 184 28 138 762 28 138 762 44 860 759 44 860 759 59 038 577 59 038 577 

4 Несиелік қоржын (өтеу)   17 681 148 10 166 660 10 166 660 11 183 326 11 183 326 12 301 658 12 301 658 

5 
Кред. мекемелердің тартылған 

қаржысы  
  0 0 1 700 000 0 2 700 000 2 000 000 0 

I Барлығы ақшаның ағылып келуі:   81 118 198 65 524 485 71 157 432 57 646 748 72 744 085 83 340 235 71 804 534 

1 БҚ қоржыны (сатып алу)   -18 274 821 -11 000 000 -9 000 000 -2 000 000 -1 000 000 0 -6 464 298 

2 БҚ, Банк шығарған (оның ішінде  %%)   -525 000 -1 740 000 -2 287 500 -3 382 500 -3 382 500 -4 152 500 -4 652 500 

3 Клиенттердің қаржысы    -30 342 658 -17 861 592 -17 861 592 -28 138 762 -28 138 762 -44 860 759 -44 860 759 

4 Несиелік қоржын (берулер)   -23 100 787 -37 954 636 -37 954 636 -31 265 590 -31 265 590 -22 590 636 -22 590 636 

5 Кред. мекемелердің өтелген қаржысы    -7 204 739 -1 886 188 -2 578 021 -646 277 -2 412 855 -1 354 681 -719 259 

II Барлығы ақшаның жылыстауы:   -79 448 005 -70 442 417 -69 681 750 -65 433 128 -66 199 707 -72 958 576 -79 287 452 

                    

III ӨТІМДІЛІК   1 670 194 -4 917 932 1 475 683 -7 786 380 6 544 379 10 381 659 -7 482 919 

                    

IV Өспелі жиынтықпен өтімділік 55 398 929 57 069 123 52 151 191 53 626 874 45 840 494 52 384 873 62 766 532 55 283 613 



 

 

2023 жыл 2024 жыл 2025 жыл 2026 жыл 2027 жыл 

I жарты 

жылдық 

II жарты 

жылдық 

I жарты 

жылдық 

II жарты 

жылдық 

I жарты 

жылдық 

II жарты 

жылдық 

I жарты 

жылдық 

II жарты 

жылдық 

I жарты 

жылдық 

II жарты 

жылдық 

0 194 697 553 395 9 105 236 2 794 642 3 974 055 986 566 688 832 407 256 2 038 538 

20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 

73 063 441 73 063 441 82 130 048 82 130 048 90 884 191 90 884 191 107 376 349 107 376 349 128 428 104 128 428 104 

13 531 824 13 531 824 14 885 007 14 885 007 16 373 507 16 373 507 18 010 858 18 010 858 19 811 944 19 811 944 

2 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 

108 595 265 86 789 962 103 568 449 106 120 291 110 052 341 111 231 754 126 373 773 126 076 039 148 647 305 160 278 587 

-2 000 000 -194 697 0 -5 000 000 0 0 0 0 0 0 

-19 652 500 -5 127 500 -5 127 500 -5 127 500 -5 127 500 -5 127 500 -15 127 500 -14 580 000 -14 032 500 -33 485 000 

-59 038 577 -59 038 577 -73 063 441 -73 063 441 -82 130 048 -82 130 048 -90 884 191 -90 884 191 -107 376 349 -107 376 349 

-21 343 176 -21 343 176 -20 786 403 -20 786 403 -21 478 092 -21 478 092 -22 225 242 -22 225 242 -24 110 616 -24 110 616 

-3 136 835 -1 039 405 -4 305 150 -1 826 811 -1 621 420 -1 572 139 -1 522 858 -1 473 576 -182 545 -182 545 

-105 171 089 -86 743 356 -103 282 494 -105 804 156 
-110 357 

060 
-110 307 779 -129 759 791 -129 163 009 -145 702 010 -165 154 510 

                    

3 424 176 46 607 285 955 316 135 -304 720 923 975 -3 386 017 -3 086 970 2 945 295 -4 875 923 

                    

58 707 789 58 754 396 59 040 352 59 356 487 59 051 768 59 975 742 56 589 725 53 502 755 56 448 049 51 572 126 
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   ( )  №1     
        

 

 

«  1  
 

      2019-2027  ( . ) 
 

№ 
/  

   
01.10.2019 

2019  2020  2021  2022  

II  I  II  I  II  I  II  

1  Ц  ( / )   17 713 867 17 219 064 11 152 011 1 602 663 0 0 464 298 

2 Ц ,     10 000 000 10 000 000 20 000 000 0 14 000 000 10 000 000 0 

3      35 723 184 28 138 762 28 138 762 44 860 759 44 860 759 59 038 577 59 038 577 

4   ( )   17 681 148 10 166 660 10 166 660 11 183 326 11 183 326 12 301 658 12 301 658 

5 
 .  

 
  0 0 1 700 000 0 2 700 000 2 000 000 0 

I И   :   81 118 198 65 524 485 71 157 432 57 646 748 72 744 085 83 340 235 71 804 534 

1  Ц  ( )   -18 274 821 -11 000 000 -9 000 000 -2 000 000 -1 000 000 0 -6 464 298 

2 Ц ,   (  . . %%)   -525 000 -1 740 000 -2 287 500 -3 382 500 -3 382 500 -4 152 500 -4 652 500 

3     -30 342 658 -17 861 592 -17 861 592 -28 138 762 -28 138 762 -44 860 759 -44 860 759 

4   ( )   -23 100 787 -37 954 636 -37 954 636 -31 265 590 -31 265 590 -22 590 636 -22 590 636 

5 
 .  

 
  -7 204 739 -1 886 188 -2 578 021 -646 277 -2 412 855 -1 354 681 -719 259 

II И   :   -79 448 005 -70 442 417 -69 681 750 -65 433 128 -66 199 707 -72 958 576 -79 287 452 

                    

III И ИД    1 670 194 -4 917 932 1 475 683 -7 786 380 6 544 379 10 381 659 -7 482 919 

                    

IV 
   

 
55 398 929 57 069 123 52 151 191 53 626 874 45 840 494 52 384 873 62 766 532 55 283 613 



 

 

2023  2024  2025  2026  2027  

I  
II 

 
I  II  I  II  I  II  I  II  

0 194 697 553 395 9 105 236 2 794 642 3 974 055 986 566 688 832 407 256 2 038 538 

20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 

73 063 441 73 063 441 82 130 048 82 130 048 90 884 191 90 884 191 107 376 349 107 376 349 128 428 104 128 428 104 

13 531 824 13 531 824 14 885 007 14 885 007 16 373 507 16 373 507 18 010 858 18 010 858 19 811 944 19 811 944 

2 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 

108 595 265 86 789 962 103 568 449 106 120 291 110 052 341 111 231 754 126 373 773 126 076 039 148 647 305 160 278 587 

-2 000 000 -194 697 0 -5 000 000 0 0 0 0 0 0 

-19 652 500 -5 127 500 -5 127 500 -5 127 500 -5 127 500 -5 127 500 -15 127 500 -14 580 000 -14 032 500 -33 485 000 

-59 038 577 -59 038 577 -73 063 441 -73 063 441 -82 130 048 -82 130 048 -90 884 191 -90 884 191 -107 376 349 -107 376 349 

-21 343 176 -21 343 176 -20 786 403 -20 786 403 -21 478 092 -21 478 092 -22 225 242 -22 225 242 -24 110 616 -24 110 616 

-3 136 835 -1 039 405 -4 305 150 -1 826 811 -1 621 420 -1 572 139 -1 522 858 -1 473 576 -182 545 -182 545 

-105 171 089 -86 743 356 -103 282 494 -105 804 156 
-110 357 

060 
-110 307 779 -129 759 791 -129 163 009 -145 702 010 -165 154 510 

                    

3 424 176 46 607 285 955 316 135 -304 720 923 975 -3 386 017 -3 086 970 2 945 295 -4 875 923 

                    

58 707 789 58 754 396 59 040 352 59 356 487 59 051 768 59 975 742 56 589 725 53 502 755 56 448 049 51 572 126 
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