
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРУ ПРОСПЕКТІ 
  "Темiрлизинг" АҚ 

("Темiрлизинг" Акционерлік қоғамы) 
 

 

 
 

Шығарылатын облигациялар саны жəне түрі - 
500.000 (Бес жүз мың) купонды, қамтамасыз етілмеген  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уəкілетті органның облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 
проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын 
ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымының проспектісін мемлекеттік 
тіркеуге алған уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік 
көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сəйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы 
проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне онда берілген барлық ақпараттың 
шынайы жəне эмитент пен оның облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын 
болып табылатындығын растайды.  
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР: 

2. Эмитенттің атауы 

 Мемлекеттік тілде Орыс тілінде Ағылшын тілінде 

Толық атауы 
"Темiрлизинг" 
Акционерлік  

қоғамы 

Акционерное 
общество " 

"Темiрлизинг" 

Joint Stock Company 
“Temirleasing” 

Қысқартылған 
атауы 

"Темiрлизинг" АҚ АО "Темiрлизинг" JSC “Temirleasing” 

Эмитент атауының өзгеруі жүзеге асырылған жоқ.  

Эмитент заңды тұлға (заңды тұлғалар) қайта құрылуы нəтижесінде құрылған жоқ.    

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мəліметтер 

Қайта/тіркеу куəлігінің 
№  

Қайта тіркелген 
күні  Атауы Тіркеуші орган  

№3244-1902-АҚ 05.03.2001ж. "Темiрлизинг" ЖАҚ Көкшетау қ-ның Əділет 
басқармасы 

№50181-1910- АҚ 02.09.2002ж. "Темiрлизинг" ААҚ Алматы қ-ның Əділет 
департаменті 

№50181-1910- АҚ 13.05.2005 ж. "Темiрлизинг" акционерлік 
қоғамы 

Алматы қ-ның Əділет 
департаменті 

4. Салық төлеушінің тіркеу номері  

032 600 008 482 

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының жəне факсінің нөмірлері, электронды 
поштасының мекен-жайы 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абай даңғылы , 68/74 

Поштасының мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Əйтеке би, 187 

телефондар: 505 760, 505-761, факс 509 840 

E-mail: tml@ducatmail.kz 

6. Эмитенттің банктік деректемелері 

ИИК 002609651 (KZT), ИИК 159160797 (RUR), ИИК 203070115 (USD, EUR) 

"Темiрбанк" АҚ Алматы қ-сы филиалы ,  БИК 190501793 Код 793 Кбе 15 

7. Эмитенттің қызмет түрлері 

 Қоғамның негізі қызметі лизинг қызметі болып саналады. 

8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері немесе 
Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы 
мəліметтер. Егер эмитентке қаржылық агенттік мəртебесі берілген болса, уəкілетті органның 
қаулысының күнін, номерін көрсету қажет.  

Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттіктері немесе 
Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері рейтингтер берілген жоқ. 

Қаржылық агенттік мəртебесі эмитентке берілген жоқ.  



 3

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, 
орналасқан жерлері, пошталық мекен-жайлары 

Филиалдар мен өкілдіктер Эмитентте жоқ 

10. Эмитенттің қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асырушы) аудиторлық 
ұйымның сəйкес коллегияларға (қауымдастық, палата) мүшелігін көрсете отыра, толық 
ресми атауы (аудитордың толық аты-жөні). 

"Делойт и Туш" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік – Қазақстандағы Америкалық сауда 
палатасының, «Қазақстан қаржышылар қауымдастығы» ЗТБ, Қазақстан Республикасының 
Аудиторлар палатасының, Қазақстан қауымдастығының Еуропалық бизнесінің мүшесі.    

Сəйкес қызметтер көрсетуге шарттар бекітілген, заң жəне қаржылық мəселелер 
жөніндегі консультанттардың сəйкес коллегияларға (қауымдастық, палаталарға) 
мүшелігін көрсете отырып, толық ресми атауы. 

"Первый Брокерский Дом" Акционерлік қоғамы – эмитенттің облигациялық шығару жəне 
орналастыру мəселесі бойынша қаржылық консультант ("Қазақстан қаржышылар 
қауымдастығы" ЗТБ мүшесі). 

11. Эмитенттің корпоративті басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны қабылдау эмитент 
жарғысымен қарастырылған болса) 

Корпоративті басқару кодексі Эмитент акционерлерінің Жалпы жиналысында 31 тамыз  2006 
жылы қабылданды жəне бекітілді.  

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы. 

 Эмитенттің жоғарғы органы – Акционерлердің Жалпы жиналысы; 
 Басқару органы - Директорлар кеңесі; 
 Атқарушы орган – Басқарма. 

Эмитенттің ішкі құжаттарына, жарғысына жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес олардың құзіреті:  

Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше құзіретіне келесі мəселелер жатады:  

 Эмитент Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда 
бекіту;   

 Эмитенттің ерікті қайта құрылуы жəне таратылуы; 
 Эмитенттің жарияланған акциялары санының өзгеруі туралы шешім қабылдау; 
 Санақ комиссиясының сандық құрамын жəне уəкілеттік мерзімін анықтау, оның 

мүшелерін тағайындау жəне олардың уəкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 
 Эмитент Директорлары Кеңесінің сандық құрамын, уəкілеттік мерзімін анықтау, оның 

мүшелерін тағайындау жəне олардың уəкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ 
Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы төлеу шарты мен мөлшерін анықтау; 

 Эмитент аудитын жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды тағайындау; 
 Жылдық қаржылық есепті бекіту; 
 Есепті қаржылық жыл үшін Эмитенттің таза табысын бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар 

бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылдау жəне Эмитенттің бір жай 
акциясына шаққанда жыл қорытындысы бойынша дивиденд мөлшерін бекіту; 

 ҚР заңнамасымен қарастырылған жағдайлар түскенде Эмитенттің жай жəне 
артықшылықты акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау; 

 Активтер тиесілі барлығының 25 немесе одан көп пайызын құрайтын сомада активтердің 
бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін өткізу арқылы басқа заңды тұлғаларды құруға немесе 
қызметіне Эмитенттің қатысуы туралы шешім қабылдау;  

 Эмитенттің ірі мəмілелерді жəне қызығушылығы бар мəмілелерді бекітуі туралы шешім 
қабылдау; 

 Эмитенттің меншікті капиталының жиырма бес жəне одан да көп пайызын құрайтын 
сомаға Эмитенттің міндеттілігін ұлғайту туралы шешім қабылдау; 

 Акционерлерді Акционерлердің Жалпы жиналысын шақырту туралы мəміле формасын 
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анықтау жəне мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау туралы 
шешім қабылдау; 

 Акцияларды сатып алуы кезінде бағалы қағаздардың нарығы туралы заңнамаға сəйкес 
олардың құнын анықтау əдістемесі; 

 Акционерлердің Жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
 Эмитент қызметі туралы ақпаратты акционерлерге ұсыну тəртібін анықтау, сонымен 

қатар, егер мұндай тəртіп қоғам Жарғысымен анықталмаған боласа, баспасөз басылымын 
анықтау;  

 «алтын акцияны» енгізу жəне жою; 
 заңнамалық актілермен жəне Жарғымен акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше 

уəкілеттігіне жатқызылған басқа да мəселелерді шешу. 

Эмитенттің Директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне келесі мəселелер жатады: 

 Эмитент қызметінің басыңқы бағыттарын айқындау; 
 Акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім 

қабылдау; 
 Эмитенттің акцияларын орналастыру жəне жарияланған акциялар саны шегінде оларды 

орналастыру бағасы туралы шешім қабылдау; 
 Эмитентпен орналастырылған акциялар жəне басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы 

туралы шешім қабылдау; 
 Эмитенттің жылдық қаржылық есебін алдын ала бекіту; 
 Есепті қаржылық жыл үшін төленетін дивидендтерден басқа, бір жай акцияға дивиденд 

мөлшерін анықтау жəне жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеу туралы шешім 
қабылдау; 

 Эмитенттің туынды бағалы қағаздары мен облигациялар шығару шарттарын анықтау; 
 Эмитент Басқармасының сандық құрамын, уəкілеттік мерзімін анықтау, Басқарма 

Төрағасын жəне Басқарма мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың уəкілеттігін 
мерзімінен бұрын тоқтату;  

 Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің еңбек ақы төлеу жəне сыйақы беру шартын жəне 
лауазымдық еңбек ақы мөлшерін анықтау;  

 Ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, оларға сыйақы беру жəне еңбек ақы төлеу 
шарттары мен мөлшерін анықтау; 

 Бағалаушы жəне аудиторлық ұйым қызметінің төлем мөлшерін анықтау; 
 Эмитенттің резерв капиталын пайдалану тəртібін анықтау; 
 Эмитенттің ішкі қызметін реттеуші құжаттарды бекіту (Эмитент қызметін ұйымдастыру 

мақсатында Басқарма қабылдайтын құжаттардан басқа); 
 Эмитент филиалдары мен өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешім қабылдау жəне олар 

туралы ережені бекіту; 
 Эмитенттің басқа ұйымдар құруы жəне қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 
 Эмитенттің меншікті капиталының он жəне одан көп пайызын құрайтын мөлшерге оның 

міндеттілігін ұлғайту; 
 Бұрынғы тіркеушімен шартты бұзған жағдайда, Эмитент тіркеушісін таңдау; 
 Акционерлердің Жалпы жиналысының ерекше уəкілеттігіне жатқызылмаған, Жарғымен 

қарастырылған басқа да мəселелер.  

Бас директор қолданыстағы заңнамамен жəне Жарғымен. Не болмаса Жалпы жиналыспен 
жəне Директорлар кеңесімен қабылданған өзгеережелермен жəне құжаттармен Жалпы 
жиналыстың. жəне Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне жатқызылмаған қоғам 
қызметініңкезкелген мəселелерібоынша шешім қабылдуға құқылы. 
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13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері. 

фамилиясы, аты, болса - 
əкесінің аты Туған жылы 

Эмитенттің директорлар 
кеңесінің (қадағалау 

кеңесінің) əрбір мүшесінің 
соңғы екі жылда жəне қазіргі 

уақытта алып отырған 
лауазымдары  

Эмитенттің директорлар 
кеңесінің (қадағалау 

кеңесінің) əрбір мүшесінің 
оның жарғылық 
капиталына 

(акциялар/үлестер) жəне 
қатысу үлестерін көрсете 
отырып еншілес жəне 

тəуелді ұйымдарға қатысуы 
 

Шəйкенов Ержан Блокұлы – 
Директорлар кеңесінің төрағасы 1978 

2003–2005  – "АТФ Банк" АҚ-
ның Корпоративтік қаржы 
басқармасының бастығы  
 
2005–2006 – "Ромат" ЖШС-нің 
Қаржы мəселелері жөніндегі 
Вице-Президент /Қаржы 
директоры  
 
2006 ж. – 10.09.2006 ж. 
"Темiрбанк" АҚ-ның Сату 
департаментінің директоры   
 
11.09.2006 ж. қ.у.д. – 
"Темiрбанк" АҚ-ның 
Басқарушы директоры  

0% 

Жұманов Бахтияр Базарбайұлы 
Директорлар кеңесінің мүшесі  1960 

2004-2005 жж. – Астана қ-ғы 
"Банк ТуранƏлем" АҚ 
филиалының Директоры 

 
2005-2006 жж. - "Дана банк" 
АҚ Төрағасының Бірінші 

Орынбасары  
 

2006 жыл - "Темiрлизинг" АҚ-
ның Бас директоры  

0% 

Əубəкіров Ербол 
Директорлар кеңесінің мүшесі, 

Тəуелсіз директор 
1972 

2004-2005 жж. - "АТФ Полис" 
СК» АҚ – Қаржы директоры 

 

2005 ж. қараша қ.у.д. –"Хобас 
Пайпс Казахстан" ЖШС – 
Қаржы жөніндегі директор  

 

қоса атқаруы: 
 

2005 ж. қараша қ.у.д. - "АСБИ" 
ЖШС – Қаржы жөніндегі 

директор  
 

2006 ж.  тамыз қ.у.д. –"Ақтөбе-
ТАС" ЖШС – директордың 

бірінші орынбасары  
 

2006 ж. қараша қ.у.д. –
"Ипотечная Компания Даму" 
АҚ – Басқарма Төрағасының 

бірінші орынбасары  

0% 

18 қараша 2005 жылы Басқарма құрамдағы Директорлар кеңесі сайланды: Кебиров А.А., 
Конкушев С.А. и Турсункулов Д.Ш. 

31 тамыз 2006 жылы акционерлердің жылдық жалпы жиналысымен келесі құрамдағы 
Директорлар кеңесі сайланды: Кебиров А.А., Шайкенов Е.Б. и Исмадияров Р.  

2006 жылғы 21 желтоқсанда акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мына құрамда 
Директорлар кеңесін сайлады: Жұманов Б.Б., Шəйкенов Е.Б. жəне Əубəкіров Е. 
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14. Эмитенттің атқарушы органы 

фамилиясы, 
аты, болса - 
əкесінің аты  

Туған 
жылы 

Эмитенттің жеке дара атқарушы 
органының функцияларын жүзеге 

асыратын тұлға соңғы екі жылда жəне 
қазіргі уақытта хронологиялық 

тəртіппен, соның ішінде қоса атқарған 
лауазымдары  

Эмитенттің жеке дара атқарушы 
органының функцияларын жүзеге 
асыратын тұлғаның эмитенттің 

төленген жарғылық капиталына жəне 
қатысу үлестерін көрсете отырып, 

ұйымдарға қатысуы  

Жұманов 
Бахтияр 

Базарбайұлы 
1960 

2004-2005 жж. – Астана қ-дағы "Банк 
ТуранƏлем" АҚ филиалының директоры 

 
2005-2006 жж. - "Дана банк" АҚ 
Төрағасының Бірінші Орынбасары  

 
2006 жыл - "Темiрлизинг" АҚ-ның Бас 

директоры 

0% 

15. Егер эмитенттің атқарушы органының уəкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) берілетін болса 

Бұл тармақ акционерлік қоғамдармен толтырылмайды. 

16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне жəне эмитенттің 
басқа басқарушы тұлғаларына төленген сыйақы   

Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне облигацияларды шығару туралы шешім 
қабылданған күннен бұрынғы соңғы үш айдағы сыйақының жалпы мөлшері 0 теңгені құрайды. 

Бас директорға жəне қаржы директорына облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған 
күннің алдындағы соңғы үш айда төленген сыйақының жалпы мөлшері 2 752 467 (екі миллион 
жеті жүз елу екі мың төрт жүз алпыс жеті) теңге болды. Сыйақы тек ақшалай түрде ғана 
төленді. 

Облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күнен бастап кейінгі он екі ай 
аралығында аталған тұлғаларға төленуі тиісті болжанған сыйақының жалпы көлемі 11 009 868 
теңгені құрайды.  

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы. 

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 

Эмитент қызметкерлерінің жалпы саны 33 адам. 
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Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жалпы саны – 33 бірлік 

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ 

БАС ДИРЕКТОР 

Шаруашылық қамтамасыз ету 
қызметі, 2 бірлік

Аймақтық өкілдер – бас мамандар, 3 
бірлік 

Бағалау жөніндегі менеджер, 1 
бірлік 

ҚАРЖЫ ДИРЕКТОРЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ДИРЕКТОР Бас тəуекел-менеждері, 1 бірлік 

Тарту бөлімі, 3 бірлік 

Лизинг операцияларын сараптау 
жəне инвестициялау бөлімі, 4 бірлік 

Техникалық қадағалау жəне ілеспе 
қызмет көрсету бөлімі, 4 бірлік 

Шарттық-құқықтық бөлім, 3 б-к 

Бухгалтерлік есеп жəне есеп беру 
бөлімі, 4 бірлік 

Маркетинг жəне бюджеттеу 
бөлімі, 2 бірлік 

Қауіпсіздік қызметі, 1 бірлік 

Кредитті басқару секторы, 2 
бірлік 
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Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер. 
Лауазымы Фамилиясы, аты, əкесінің аты Туған жылы 

Қаржы директоры – Бас директордың орынбасары  Колоскова Ирина Борисовна 1973 
Коммерциялық директор – Бас директордың 
орынбасары  Сыдықбеков Бекболат Шəмекұлы 1959 

Бас бухгалтер – Бухгалтерлік есеп жəне есеп беру 
бөлімінің бастығы  Жұмабекова Раушан Серікқызы 1971 

Лизинг операцияларын сараптау жəне инвестициялау 
бөлімінің бастығы  Кенжебаева Айжан Рамазанқызы 1980 

Тарту бөлімінің бастығы  Ущельева Ольга Николаевна 1969 
Техникалық қадағалау жəне ілеспе қызмет көрсету 
бөлімінің бастығы  Бос орын - 

Шарттық-құқықтық бөлімінің бастығы  Жəкенов Данат Борисоваич 1981 
Маркетинг жəне бюджеттеу бөлімінің бастығы  Шеменёва Наталья Владимировна 1976 
Шаруашылық қамтамасыз ету қызметінің жетекші 
маманы  Баетов Болат Жұманұлы 1971 

Кредитті басқару секторының бас маманы  Бугубаев Арсен Аграфұлы 1983 

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖƏНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН 
ТҰЛҒАЛАРЫ 

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) 

Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны жəне эмитент үлесінің 
(орналастырылған жəне дауыс беруші акцияларының) он жəне одан астам пайызына 
иелік ететін акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (заңды тұлғаның толық жəне 
қысқартылған атауы, орналасқан жері не жеке тұлғаның – фамилиясы, аты, болса - 
əкесінің аты). 

Акционердің толық атауы немесе аты-жөні Орналасқан жері  

Орналастырылған акциялардың 10 
жəне одан астам пайызына иелік ететін 
акционерлерге тиесілі акциялардың 

пайыздық ара қатынасы, (%) 

"ТЕМIРБАНК" АҚ 050008, Алматы қ-сы, 
Абай даңғылы, 68/74 59% 

Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ эмитенттің қызметін 
басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығына ие тұлғалар туралы мəліметтер 

Проспектіні жасау күніне эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ 
эмитенттің қызметін басқа ұйымдар арқылы бақылау құқығына ие тұлғалар жоқ.  

Егер эмитент банк болатын болса, аталмыш тармақта 1)-2) тармақшаларда тізілген 
ақпараттармен қоса, эмитенттің орналастырылған он немесе одан көп пайызына тікелей 
немесе жанама түрде иелік ететін немесе эмитенттің дауыс беруші акцияларының он 
немесе одан да көп пайызымен тікелей немесе жанама түрде дауыс беру мүмкіндігі бар 
немесе шарт күшіне не басқа жолмен банк қабылдайтын шешімдерге əсер ете  алатын 
акционерлер туралы ақпаратты көрсету қажет. 

Эмитент банк емес. 

19. Эмитент акцияларының (үлесінің) он жəне одан көп пайызына иелік ететін заңды 
тұлғалар туралы мəлімет, соның ішінде заңды тұлғаның толық атауы, оның орналасқан 
жері, оның жарғылық капиталындағы эмитент акцияларының (үлесінің) пайыздық ара 
қатынасы, қызмет түрі, бірінші басшысының аты, тегі, белгілі болған жағдайда - 
əкесінің аты.  

Эмитент акцияларының (үлесінің) он жəне одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғалар 
жоқ. 

20. Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.  



 9

Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпараттар жоқ. 

Эмитент "Темiрбанк" АҚ банктық қаржы тобынын қатышусы.  

21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мəлімет. 

       Осы проспектінің 13, 14, 18, 19 тармақтарына сəйкес көрсетілмеген, бірақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес эмитенттің аффилирленген тұлғалары болып 
табылатын жеке тұлғалардың тізімімен қоса, мұндай жеке тұлғалардың тегі, аты, белгілі 
болған жағдайда - əкесінің аты, оның тұрғылықты мекен-жайы:  

Фамилиясы, аты, əкесінің аты Туған жылы

Кім болады 
(əкесі, шешесі, 

ағасы) Тұратын жері Ескерту 
Жұманов Сəрсен Базарбайұлы 

12.06.1963 Ағасы 

Көкшетау қ-сы, 
Ғабдуллин көшесі, 64-

үй, 28-пəтер 
Əлиева Нұржамал 
Базарбайқызы 17.09.1965 Əпкесі 

Көкшетау қ-сы, Горький 
көшесі, 28-үй, 19-пəтер 

Жұманов Мұхтар Базарбайұлы 
07.12.1967 ағасы 

ОҚО, Мақтарал ауданы, 
Абай с/округі 

Жұманов Мұрат Базарбайұлы 

05.01.1969 ағасы 

Көкшетау қ-сы, Ахан 
Сері көшесі, 54-үй, 28-

пəтер 
Сейдалиева Гүлжамал 
Базарбайқызы 

06.03.1971 əпкесі 

Көкшетау қ-сы, 
Советская көшесі, 18-үй, 

17-пəтер 
Жұманов Марат Базарбайұлы 

18.02.1974 ағасы 

СҚО, Петропавл қ-сы, 2 
ықш-аудан, 5-үй, 18-

пəтер 
Жұманова Гүлжанар 
Базарбайқызы 19.02.1976 əпкесі 

ОҚО, Мақтарал ауданы, 
Абай с/округі 

Бермағамбетова  Ляззат 
Рустемқызы 

10.11.1959 əйелі 

Астана қ-сы, 
Бигельдинов көшесі, 41-

үй, 53-пəтер 
Жұманов Жақсылық 
Бахтиярұлы 

01.01.1981 Ұлы 

Алматы қ-сы, Масанчи 
көшесі,  98 Б -үй 79-

пəтер 
Жұманова Əсел Бахтиярқызы 

04.04.1988 қызы 

Астана қ-сы, 
Бигельдинов көшесі, 41-

үй, 53-пəтер 

Бас директор, Директорлар 
кеңесінің мүшесі Жұман 
Бахтияр Базарбайұлының 

жақын туыстары  
Аубакиров Дюсен Аубакирұлы 

1944 əкесі 
г.Алматы қ-сы Айтеке 
Би 123-үй 49-пəтер 

Аубакирова Райхан Нурханқызы 
1946 Шешесі 

г.Алматы қ-сы Айтеке 
Би 123-үй 49-пəтер 

Аубакирова Айгуль Дюсенқызы 
1969 əпкесі 

г. Алматы қ-сы Масанчи 
100-үй  31-пəтер 

Аубакирова Гульшат 
Серикқызы 1976 əйелі 

г.Астана қ-сы Кенесары 
81/1-үй 13-пəтер 

Аубакиров Нурмухамед 
Ерболұлы 2000 Ұлы 

г.Астана қ-сы Кенесары 
81/1-үй 13-пəтер 

Директорлар кеңесінің 
мүшесі, Тəуелсіз директор 

Əубəкіров Ерболдың 
жақын туыстары 

Шəйкенов Блок 05.04.1940 əкесі 
Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

Шəйкенова Күлзия 
Нұрболатқызы 25.03.1943 Шешесі 

Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

Баспақова Əлия Дəулетжанқызы 21.09.1978 əйелі 
Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

Шəйкенова Айзере Ержанқызы 14.01.2005 Қызы 
Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

Шəйкенов Нұржан Блокұлы 05.11.1973 Ағасы 
Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

Шəйкенова Анар Блокқызы 11.07.1975 əпкесі 
Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

Баспақова Шұға 08.09.1951 əйелінің шешесі 
Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

Баспақов Даулетжан 04.09.1949 əйелінің əкесі 
Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

Директорлар кеңесінің 
төрағасы Шəйкенов Ержан 

Блокұлының жақын 
туыстары 
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Аленов Алижан Дəулетжанұлы 13.12.1979 əйелінің ағасы 
Алматы қ-сы, Шашкин 
көшесі 30, 76-пəтер 

 Республикасының заңнамасына сəйкес эмитенттің аффилирленген тұлғалары болып табылатын 
заңды тұлғалардың тізімімен қоса, мұндай заңды тұлғалардың толық атауы, оның орналасқан 
жері, қызмет түрі, бірінші басшысының тегі, аты, белгілі болса -əкесінің аты:  

Заңды тұлғаның толық атауы Орналасқан жері Қызмет түрі Бірінші басшының 
фамилиясы, аты, əкесінің 

аты 
"Темiрбанк" акционерлік 

қоғамы 
Алматы қ-сы, 
Абай даңғылы, 

68/74          

Банк қызметі Юлдашев Мұрат Машрапұлы 

"Первый брокерский дом" 
акционерлік қоғамы 

Алматы қ-сы, 
Абай даңғылы, 

68/74           

БҚР кəсіби қызмет  Бидайбекова Айнұр 
Мұратқызы 

Temir Capital B.V. Schouwburgplein  
30-34, 3012 CL, 
Postbus 21153,  

3001AD, 
Роттердам,  
Нидерланды  

Қаржы қызметі Басқарушы менеджер  
Equity Trust Co.N.V 

Equity Trust Co.N.V. De Boelelaan 
7Official, 1083HJ, 

Амстердам, 
Нидерланды 

Қаржы қызметі De Schutter Rumolus 
Geertruda Antonius;Van Der 
Rhee Floris; Van Burg Jacob 

Cornelis Willem 
"ИНЭКСИМБАНК" жабық 

акционерлік қоғамы 
Қырғыз 

Республикасы,  
Бішкек қ-сы, 
Московская 
көшесі, 118 

Банк қызметі Кунакунов Мұрат 
Керімжанұлы 

Еуропа Қайта құру жəне Даму 
Банкі  

United Kingdom, 
London EC2A 2JN, 

One Exchange 
Square 

Банк қызметі Лемьер Жан 

22. Аффилирленген тұлғалар қатысуымен жасалған мəмілелер 

Эмитентке қатысы бойынша аффилиирленген болып табылатын тұлғалардың қатысуымен соңғы 
жылда эмитент жасаған мəмілелер туралы ақпарат. 

Мəміленің жасалған күні  

Заңды тұлғаның атауы 
мен оның орналасқан жері 

жəне/немесе заңды 
тұлғаның фамилиясы, 
аты, болса - əкесінің аты 

жəне туған жылы 

Мəміле сомасы 
Мəмілені жасау туралы 
шешім қабылдаған 
эмитенттің органы 

20.12.2005ж. "Темiрбанк" АҚ,  Алматы қ-
сы, Абай даңғылы, 68/74 20 000 000,00 теңге Директорлар кеңесі  

01.01.2006 ж. "Темiрбанк" АҚ,  Алматы қ-
сы,  Абай даңғылы, 68/74 38 516 025,00 теңге Директорлар кеңесі 

01.01.2006ж. 
"Первый Брокерский Дом" 
АҚ, Алматы қ-сы, Абай 

даңғылы, 68/74 
731 640,00 теңге Директорлар кеңесі 

03.08.2006ж. 
"Первый Брокерский Дом" 
АҚ,  Алматы қ-сы,  Абай 

даңғылы, 68/74 
1 000 000,00 теңге Директорлар кеңесі 

 
22-1.  Арнайы қаржылық компания облигацияларын шығару кезінде аффилиирлену деп 

табуға негіздеме жəне оның туындау күнін көрсете отырып, секьюритизация мəмілесі 
тараптарының аффилиирлену туралы ақпараты ашылады.  

Эмитент арнайы қаржылық компания болып табылмайды.   

4.  ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ. 

23. Эмитент қызметіндегі жалпы тенденциялардың қысқаша сипаты, соның ішінде эмитент 
қызметінің негізгі түрлері бойынша.  

Эмитенттің бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер  
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Ағымдағы кезеңде нарықта 25-тен астам лизинг компаниясына бар, олардың 8-і отандық 
екінші деңгейдегі банктердің еншілес компаниялары болып табылады.   

Лизинг компанияларының төртеуі Астана қаласында орналасқан ("Астана-Финанс" АҚ, 
"Астық Лизинг Компаниясы" АҚ, "Казагрофинанс" АҚ жəне "Агромашлизинг" ЖШС), бір 
лизинг компаниясы Қарағанды қаласында орналасқан ("Қарағанды Лизинг Компаниясы" 
ЖШС) жəне лизинг компанияларының он бірі Алматы қаласында орналасқан ("Вираж Лизинг" 
ЖШС, "Центрлизинг" ЖШС, "Альфа-Лизинг" ЖШС, "ЛК Нұр-Инвест" ЖШС, "Халық 
Лизинг" ЖШС, "Темiрлизинг" АҚ, "Казтранслизинг" ЖШС, "Альянс Лизинг" АҚ, "БТА ORIX 
Лизинг" АҚ, "АТФ Лизинг" АҚ жəне "Медикал Лизинг Групп" ЖШС). 

Эмитент қызметінің Қазақстан Республикасының ішіндегі орташа салалық 
көрсеткіштермен жəне егер бұл мүмкін болса, орташа əлемдік көрсеткіштермен 
салыстырма сипаттамасы. Саланың келешек дамуына жəне эмитенттің осы саладағы 
жағдайына қатысты болжам.  

Қазақстандағы меншікті капиталдың дамуы Қазақстан экономикасының шикізат секторына 
тəуелді болу мəселесін шешуде басты кезеңі болып табылады. Əр түрлі деректер бойынша 
Қазақстандағы негізгі қорлардың тозу дəрежесі 60 %-дан 80 %-ға дейін құрайды, əрі олар 
жақын арадағы бірнеше жылда ауыстыруды қажет етеді. Осы жерде негізгі рольді негізгі 
құралдарға инвестицияларды қаржыландырудың құралы ретінде лизингті дамыту ойнап отыр.  

Қазақстанның лизинг қызметінің нарығы 2000 жылдан бастап белсенді дами бастады. Бұл 
ретте, лизинг мəмілелерінің негізгі үлесі ауылдағы əлеуметтік мəселелерді шешу үшін 
Қазақстанның агро азық-түлік бағдарламасының шеңберінде үкіметтің бастамасы бойынша 
құрылған, 100 % мемлекеттің қатысу бар «Казагрофинанс» лизинг компаниясына келді.  

Қазіргі уақытта лизинг коммерциялық құрылымдарға да қызықты болды. Лизинг қаржы 
нарығының маңызды секторларының бірі болды. Егер 2000 жылы елде шамамен 5 лизинг 
компаниясы жұмыс істесе, қазіргі уақытта шамаман 25 лизинг берушілер бар, олардың ішінде 
шамамен 15-уі белсенді жұмыс істеп келе жатыр.  

Коммерциялық банктер жекелеген лизинг компанияларын құру арқылы лизингпен 
айналысуды артық көріп отыр. Сөйтіп, елде жұмыс істеп тұрған лизинг компанияларының 8-і 
жергілікті банктердің еншілес компаниялары болып табылады жəне олардың үлесіне 2004 
жылғы лизингтің жалпы көлемінің 46%, 19% «Казагрофинанс» компаниясына келіп отыр.  

Лизинг операцияларының елеулі үлесі Алматы қаласы мен Алматы облысына келіп отыр. 
Лизинг операцияларының аймақтар бойынша бөлінуі тепе-тең емес жəне аймақтардың 
экономикалық дамуына сəйкес келеді. 2004 жылы мұндай жағдай Алматы қаласы мен Алматы 
облысында мəміле үлестерінің азаюы жағына жəне Астана қаласында, Ақмола мен Солтүстік 
Қазақстан облыстарында операциялардың ұлғаюы жағына біршама өзгерді. Сан тұрғысынан 
мұндай жағдай біршама өзгеше болып келеді. Осы жағдай Солтүстік Қазақстан, Ақмола 
облыстарында жəне Астана қаласында орташа алғанда ірі мəмілелер жасалғандығының, ал 
Оңтүстік Қазақстан мен Батыс Қазақстан облыстарында кішігірім мəмілелер 
жасалғандығының айғағы.  

Елде лизингтің дамуы үшін жасалған қолайлы орта дұрыс бəсекелестіктің дамуына ықпал етіп, 
лизинг қызметінің сапасын арттыруға, сыйақы мөлшерлемелерін азайтуға əсер етеді. Лизинг 
қызметінің нарығы инвесторлар үшін де, сол сияқты өндірушілер үшін де тартымды болып 
отыр.  

Эмитент қызметінің орташа əлемдік көрсеткіштермен салыстырма сипаттамасын беру 
мүмкін болмай отыр.  

24. Нəтижесінде эмитент қызметіне мəнді əсер етуі мүмкін, эмитентпен бекітілген келісім-
шарттар туралы мəліметтер. 

Нəтижесінде эмитент қызметіне мəнді əсер етуі мүмкін, эмитентпен бекітілген келісім-
шарттар жоқ.  
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25. Эмитенттің қызметін жүзеге асыру үшін алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар 
туралы мəліметтермен қоса, аталыш құжат берілген күн жəне құжаттың номері, 
қолданыс мерзімі жəне оны берген орган. 

Эмитенттің қызметін жүзеге асыру үшін алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар жоқ. 

26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқарған кезең ішінде сатылған өнімнің 
(орындалған жұмыстардың, қызметтердің) қабылданған физикалық немесе сандық 
өлшем бірілктеріндегі көлемі.  
Соңғы екі жыл ішінде немесе 
нақты қызмет атқарған кезең 
ішінде сатылған өнімнің 

(орындалған жұмыстардың, 
қызметтердің) қабылданған 

физикалық немесе сандық өлшем 
бірілктеріндегі көлемі 

Шарттар данасы Лизинг сомасы, USD 

2004 жыл үшін 88 11.179.557 
2005 жыл үшін 143 25.569.164 

Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқарған кезең ішінде сатылған өнімнің 
(орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемінің өзгеруінің анализі.  

Соңғы екі жылда эмитенттің сатылған өнімінің (жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің) 
көлемі едəуір ұлғайды. 2005 жылы 2004 жылға қарағанда қаржы лизингінің 55 шарты 
артығырақ жасалыпты, бұл ақшалай алғанда 2004 жылға қарағанда  14 389 607 АҚШ 
долларынан артық болды.  

27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 
кірістілігіне оң жəне теріс əсер ететін факторлар 

Оң факторлар 
Ішкі 
факторлар 
 

 Топ-менеджментінің жəне құрылдымдық бөлімшелері басшыларының 
кəсіпқойлығы.  

 Құрылып жетілген клиенттік базаның болуы. 
 Көп жылғы жұмыс тəжірибесі жəне салымшылар арасындағы 

қалыптасқан жақсы абыройы.  
 Маркетингтік анализ жəне басқарушылық есептің қалыпты 

ұйымдастырылуы.  
 Жаңа технологиялар мен бағдарламалық құралдарды жедел енгізу 

мүмкіндігі.  
 Жеткілікті түрде оперативті жəне белсенді қызметкерлері (орташа жас 

мөлшері 35 жас).  
Сыртқы 
факторлар 
 

 Қазақстан экономикасының бірқатар салаларда тұрақты даму 
тенденциясы. Қаржылық сектор ең тартымды жəне динамикалық 
салалардың бірі. Кіші жəне орта бизнес позициясының күшеюі. 
Нарықтың кредиттік ресурстардағы қажеттілігі өсімнің позитивті 
тенценциясына негіз болады.  

Теріс факторлар 
Ішкі 
факторлар 
 

 Қарыздардың қатысты жоғары концентрациясы 
 Тартылған ресурстардың жеткіліксіз түрде диверсификацияланған 

құрылымы.  
 Автоматтандырылған ақпараттық база орталығының потенциалын 

толық көлемде пайдаланбау.  

Сыртқы 
факторлар 

 Эмитент клиенттерінің кредиттері бойынша пайыздық табыстар негізі 
бөлігін құрайтын пайыздық табыстар эмитентке басым əсер етеді.  

28. Эмитенттің өз өнімдерін (жұмыс, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі   
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Барлық жеткізілімнің жалпы көлемінің он жəне одан көп пайызы тиесілі эмитент 
жеткізімшілерінің атауы жəне орналасқан жері, олардың үлесі пайызымен бірге. Бұл 
көздердің болашақта қолжетімділігі қатысында болжамдар ұсынылуы қажет.  

Жеткізілімнің жалпы көлемінің он жəне одан көп пайызы тиесілі эмитенте жоқ 

Эмитент өнімін (жұмыстары, қызметтерін) сатудан түскен жалпы табыстың он жəне 
одан көп пайызы оның үлесіне тиетін тұтынушылардың атауы жəне орналасқан жері, 
сатылым көлеміндегі үлесінің пайызымен бірге. Эмитент өнімін (жұмыстары, 
қызметтерін) сатуға теріс əсер етуі мүмкін факторлар ашылады.   

Эмитенттің өнімін (жұмыстары, қызметтерін) сатудан түскен жалпы табыстың он жəне одан 
көп пайызы үлесіне тиетін тұтынушылары жоқ.  

29. Эмитент қызметіне əсер етуші негізгі факторлар: 

1) Эмитент қызметінің маусымдылығы, маусымдық сипаттағы эмитент қызметінің 
түрлері, жəне олардың эмитенттің жалпы табысындағы үлесі 

Эмитент қызметі маусымдық сипатта емес 

2) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) 
импорттың үлесі жəне эмитент экспортқа тарататын өнімнің (жұмыстардың, 
қызметтердің) таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі  

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) 
импорттың үлесі жəне эмитент экспортқа тарататын өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) 
таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі жоқ.   

3) Облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай 
аралығында жасалуы немесе орындалуы қажет мəміле (мəмілелер) туралы мəлімет, 
егер аталмыш мəміле (мəмілелер) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының 
он пайызынан асатын болса  

Эмитент сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын, 
Облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай аралығында 
жасалуы немесе орындалуы қажет мəміле (мəмілелер) жасаған жоқ.  

4) Болашақ міндеттемелері. Эмитенттің негізгі болашақ міндеттілігі жəне бұл 
мəндеттіліктер эмитент қызметіне жасауы мүмкін теріс əсерлер, соның ішінде мұндай 
эмитент, облигациялар саны, кепілдеме шарттары, өтеу мерзімі жəне кепілденген 
шығарылым валютасы туралы ақпаратпен қоса, үшінші тұлғалар кепілдемесімен 
қамтамасыз етілген, басқа эмитенттер облигациясы бойынша эмитент кепілдемесі 
туралы ақпараттар ашылады.  

Эмитенттің қызметіне теріс əсер етуі мімкін болашақ міндеттіліктері, сонымен қатар 
үшінші тұлғалар кепілдемесімен қамтамасыз етілген, басқа эмитенттер облигациялары 
бойынша эмитент кепілдемелері жоқ.  

5) Эмитенттің сот процесстеріне қатысуы туралы мəліметтер. Нəтижесінде эмитент 
қызметі тоқтатылуы немесе шектеу қойылуы мүмкін, оған ақшалай жəне басқа 
міндеттемелер артылуы мүмкін, эмитент қатысуымен болған сот процесстерінің 
мəнін сипаттау; 

Эмитент нəтижесінде эмитент қызметі тоқтатылуы немесе шектеу қойылуы мүмкін, оған 
ақшалай жəне басқа міндеттемелер артылуы мүмкін сот процесстеріне қатыспайды. 

6) Соңғы бір жыл ішінде уəкілетті мемлекеттік органдар жəне/немесе сот эмитентке 
жəне оның лауазымды тұлғаларына салған барлық əкімшілік жазалары туралы 
мəліметтер. Санкцияны қолдану күні, санкцияны қолданған орган, санкция себебі, 
санкция түрі мен мөлшері, сондай-ақ, санкцияны орындау деңгейі 

Соңғы бір жыл ішінде уəкілетті мемлекеттік органдар жəне/немесе сот эмитентке жəне 
оның лауазымды тұлғаларына салған барлық əкімшілік жазалары туралы мəліметтер жоқ. 
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7) Тəуекел факторлары. Облигацияларды ұстаушылардың тəуекел факторларының 
нақты анализін ұсыну  

Тəуекелдерді басқару жөніндегі негізгі қағидалары қатерлі немесе қатер төндіруі мүмкін 
барлық тəуекелдердің барлық түрлерін дер кезінде бағалау, , бақылау жəне қадағалау; ішкі 
бақылаудың тиімді жүйесі; қабылданатын тəуекелдердің минимальды деңгейінде 
табыстылығын жəне қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету.  

Кредиттік тəуекел  Ең алдымен, экономика секторлары жəне салада лимиттерді сақтау 
арқылы қарыз портфелінің жоғары диверсификацисын қамтамасыз 
етеді; жеке тұлғаларға кредит беру, кіші жəне орташа бизнесті 
кредиттеу саласына кеңінен кіру; Кредиттік тəуекел кредиттеу 
лимитын белгілеу арқылы бақыланады.  

Пайыздық тəуекел  Сыйақы ставкаларының жағымсыз өзгерісі нəтижесінде 
шығындардың туындау қатері болып табылады. Нарықтағы 
жағдайлар мен макроэкономикалық болжауларды ескере отырып, 
ағымдағы пайыздық саясат кезеңмен қайта қарастырылып 
отырады.  

Валюталық тəуекел Шетелдік валюталарға қатысты ұлттық валюта бағасының 
болашақтағы қозғалысының белгісіздігіне байланысты. Валюталық 
тəуекелді басқару ашық валюталық позиция мөлшеріне сəйкес 
лимиттер белгілеу арқылы жүзеге асырылады. Баланстың 
валюталық құрылымдық анализі жəне нарықтағы жағдайдың ары 
қарай дамуы туралы макроэкономикалық болжамдар негізінде 
ағымдағы валюталық саясат кеңемен қайта қарастырылып 
отырады.  

Теңгерілмеген 
өтімділік тəуекелі  

Өтімділік деңгейіне оперативті басқару арқылы тартылған жəне 
орналастырылған қаражаттар, меншікті капитал арасындағы 
қажетті ара қатынасты қолдау жолымен қол жеткізіледі. Эмитент 
потенциальды міндеттемелер мөлшеріне мерзімі бойынша сəйкес 
келетін өтімді активтердің анықталған қорына ие.  

Бəсекелестік тəуекелі  Бəскелестік тəуекелін басқаруды Эмитент клиенттердің мақсатты 
тобын анықтау жəне нарықты сегменттеу арқылы стратегиялық 
деңгейде, сондай-ақ, жекелеген өнім деңгейде жүзеге асырады. 
Эмитент жаңа өнімдерді жасайды жəне енгізеді. Қызмет көрсету 
сапасын тұрақты жоғарылатуға өте үлкен көңіл бөлінеді.  

8) Эмитент қызметі туралы, эмитент өз қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы 
басқа да ақпарат 

Эмитент қызметі туралы, эмитент қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы қосымша 
ақпарат жоқ. 



 

5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ 

30. Баланстық құны материалды емес активтерінің жалпы баланстық құнының бес жəне 
одан көп пайызын құрайтын материалды емес активтерінің түрі.  

№ р/с Материалдық емес активтердің 
түрі  

Материалдық емес активтердің 
баланстық құны, мың теңгемен 

Материалдық емес 
активтердің жалпы 

баланстық құнының %  

1 1С бағдарламалық қамтамасыз 
етуі: Бухгалтерия 7.7 Стандартты 9,2 22% 

2 1С бағдарламалық қамтамасыз 
етуі: Бухгалтерия 7.7 Желілік 31,9 78% 

 Жиынтығы: 41,1 100% 

31. Баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнының бес жəне одан көп 
пайызын құрайтын негізгі құралдарының түрі. 

№ р/с Негізгі құралдардың түрлері  Негізгі құралдардың баланстық 
құны, мың теңгемен 

Негізгі құралдардың жалпы 
баланстық құнының %  

2 Үйлер 975 910,18 85,29% 
3 Жер учаскелері  126 322,87 11,04% 
 Жиынтығы: 1 102 233,05 96% 

32. Инвестициялар 

Эмитент проспектіні жасау күніне басқа заңды тұлғалардың капиталына тікелей 
инвестицияларды жəне ұзақ мерзімді инвестицияларды жасаған жоқ.  

Эмитенттің инвестициялық портфелі 115 905 мың теңге (қысқа мерзімді қаржы 
инвестициялары) болды. 

33. Дебиторлық қарыз 

Аталмыш тармақта дебиторлық қарыз құрылымы ашылады, сонымен қатар эмитент алдында 
дебиторлық қарыздың жалпы сомасының бес жəне одан да көп пайызын құрайтын дебиторлық 
қарызы бар ұйымдардың атауы немесе эмитенттің ең ірі он кредиторларының тізімі 
көрсетіледі.  

Эмитенттің ең ірі он кредиторларының тізімі: 

№ р/с Атауы Сомасы (теңгемен)
1 "SA PRINT SERVICE" ЖШС Алматы 40 080 470,00
2 "АЗИЯ-СПЕЦТЕХНИКА" ЖШС Атырау 97 105 395,00
3 "АЛЬ-ШАХ" ЖШС Алматы 57 879 142,00
4 Демегенов ДК, Алматы 41 668 654,00
5 "БЕРКУТ СТРОЙ ЛТД" ЖШС Алматы 44 406 972,00
6 "ДИНА-Н" ЖШС Шымкент 59 073 432,00
7 "ЕРКIН MOTORS" ЖШС Алматы 53 159 126,00
8 "ИДАН" ЖШС Алматы 38 689 633,00
9 "РОКСБЕРТ" ЖШС Алматы 157 292 830,00

10 "САПАРШЫ" ЖШС Алматы 44 332 073,00
 Барлығы: 633 687 727,00

34. Алатмыш тармақта эмитенттшң жарғылық жəне меншікті капиталының мөлшелері 
көрсетіледі. 

Меншікті капитал  1 729 933,0 мың теңге  
Жарғылық капитал 1 537 224,0 мың теңге  



 

35. Қарыздар. 

Өтеу мерзімі, мың. тг Заем 
бойынша 
кредитор 
атауы 

Заем 
валютасы Ставкасы

Заемдер 
қамтамасы 4 тоқсан 

2006 жыл
1 

тоқсан 
2007 
жыл 

2 
тоқсан 
2007 
жыл 

3 
тоқсан 
2007 
жыл 

4 
тоқсан 
2007 
жыл 

Starwood 
LLC 

USD 12 Лизинг 
төлемдері

593 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

АО «АТФ 
Банк» 

USD 12 Лизинг 
нысанасы

13 000,4 0,0 0,00 14 660,0 0,0 

АО 
"Темiрбанк"  

KZT 14,5 Лизинг 
төлемдері

163 204,2 37 607,0 45 348,7 40 544,4 42 968,2

Барлығы:    769 654,6 37 607,0 45 348,7 40 544,4 42 968,2
 

Өтеу мерзімі, мың. тг Заем бойынша кредитор атауы
2008 2009 2010 

Starwood LLC 0,0 0,0 0,0 
 «АТФ Банк» АҚ 0,0 0,0 0,0 
"Темiрбанк" АҚ 169 797,7 173 193,6 176 657,5 
Барлығы: 169 797,7 173 193,6 176 657,5 

36. Эмитенттің негізгі қызметін жүзеге асыруына байланысты кредиторлық қарыз 
(жеткізімшілер алдындағы қарыз, алынған аванстар) 

Аталмыш тармақта кредиторлық қарыз құрылымы ашылады, сонымен қатар эмитент алдында 
кредиторлық қарыздың жалпы сомасының бес жəне одан да көп пайызын құрайтын 
кредиторлық қарызы бар ұйымдардың атауы немесе эмитенттің ең ірі он кредиторларының 
тізімі көрсетіледі.  

Эмитенттің ең ірі он алғашқы кредиторларының тізмі: 

Кредитордың атауы Берешек сомасы 
"Темiрбанк" АҚ 1 175 980 559,39 теңге 

 

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ 

37. Эмитенттің облигациялар шығару туралы шешім қабылдағанға дейін барлық тіркелген 
эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы қатысында көрсетіледі:  

1) əр шығарылым облигациясының жалпы саны, түрі жəне номинальды құны, əр 
шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ 
орналастыру кезінде тартылған ақшалардың жалпы көлемі (номиналды құны 
бойынша), негізгі қарыз сомасы, əр шығарылым бойынша есептелген жəне төленген 
сыйақы сомасы, сатып алынған жəне мерзімінен бұрын өтелген облигациялар, 
өтелген күнін көрсете отырып. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік 
тіркеуін жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу номері жəне мұндай 
шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өту күні; 

Облигациялар шығарылымдар жоқ.. 

2) Құрылтайшылармен төлеген акциялардың жалпы саны, түрі жəне номиналды құны, 
сондай-ақ, акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшалардың жалпы сомасы. 
Айналымдағы, сатылған акциялардың саны, соңғы мерзімде сатылған акция күні. 
Акцияларды сатып алу əдістемесін бекіту күні. Акция шығарылымының 
мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу номері жəне мұндай 
шығарылымының мемлекеттік тіркеуден өту күні;  
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Акционерлер төлеген акциялардың жалпы саны 1 537 224 дана 
Құрылтайшы төлеген акциялар түрі жай 
Құрылтайшы төлеген акциялардың номиналды 
құны 

1 000 теңге 

Акцияларды орналастыру кезінде тартылған 
ақшалардың жалпы сомасы 

1 661 336 657 теңге 10 тиын, эмиссиялық 
табысы 124 112 657 тенге 10 тиын оның ішінде  

Айналымда жүрген акциялар саны 1 537 224 дана 
Сатып алынған акциялар саны жоқ 
Соңғы уақыттағы сатылым бағасы жоқ 
Акцияларды сатып алу əдістемесін бекіткен күн жоқ 
Мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне 

қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі 

Мемлекеттік тіркеу номері А 4979 
Мемлекеттік тіркеуден өту күні 23.09.2005ж. 

3) Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері туралы мəліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны (төлемеу (төлемді 
кешеуілдету), артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу (төлемді 
кешеуілдету), орындалмаған міндеттемелер мөлшері жəне мұндайларды орындаудың 
мерзімін ұзарту мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша 
есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы (түрлері мен шығарылымдары 
бойынша жеке-жеке)   

Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдында өз міндеттерін (облигациялар 
бойынша сыйақыны төлемеу (төлемін кешіктіру), артықшылықты акциялар бойынша 
дивидендтерді төлемеу (төлемін кешіктіру)) орындамау фактілері жоқ 

4) Егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе жүзеге 
асырылмаған болып танылған немесе жойылған жағдайда, мұндай шешімді 
қабылдаған мемлекеттік орган, негіздеме мен оны қабылдау күні көрсетіледі.  

Эмитенттің бағалы қағаздарының қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе жүзеге 
асырылмаған болып танылған немесе жойылған жағдайлар болған жоқ.  

5) Облигациялар бойынша төлемдердің жалпы мөлшері жəне өтеу күні  

Облигациялар шығарылымдар жоқ.. 

6) Соңғы екі қаржылық жылдың əр жылына немесе нақты қызмет ету кезеңіне бір 
акцияға (жай, артықшылықты) дивиденд мөлшерімен қоса есептелген 
дивидендтерсомасы мен төленген дивидендтер сомасы  

Жай акциялар 

Қаржылық жыл Бір акцияға 
дивиденд мөлшері 

Есептелген дивидендтер 
сомасы 

Төленген дивидендтер 
сомасы 

2004 0 теңге 0 теңге 0 теңге 
2005 0 теңге 0 теңге 0 теңге 

2004 жыл үшін дивидендтерді төлемеу туралы шешім эмитент акционерлерінің Жылдық 
Жалпы жиналысында 2005 жылғы 02 тамызда қабылданды.  

2005 жыл үшін дивидендтерді төлемеу туралы шешім эмитент акционерлерінің Жылдық 
Жалпы жиналысында 2006 жылғы  31 тамызда қабылданды.  

7) Сауданы ұйымдастырушылар атауымен қоса, эмитенттің бағалы қағаздарының 
саудасы жүзеге асырылатын негізгі рыноктар 

Эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда-саттық жүзеге асырылған негізгі рыноктар – 
қазақстандық ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар рыногы  

сауданы ұйымдастырушылар атауы - "Қазақстан Қор Биржасы" АҚ 
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8) Эмитент бұрынырақ шығарғанбағалы қағаздардың əр түрінің оларды 
ұстаушыларына беретін құқығы 

Эмитенттің жай жəне артықшылықты акциялары оларды ұстаушыларына эмитент 
Жарғысы жəне Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған 
құқықтарды береді.  

7. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР  

(аталмыш бөлім облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркелуі кезінде толтырылмайды) 

38. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ: 

1) облигация түрі (купондық, дисконттық, қамтамасыз етумен немесе қамтамасыз етусіз): 

Купонды, қамтамасыз етілмейді  

2) шығарылатын облигациялар саны жəне облигацилар шығарылымының жалпы көлемі  
(номиналды құны бойынша облигациялар шығарылымының жалпы көлемін көрсету қажет): 

Облигациялар шығарылымының саны 500 000 (бес жүз мың) дана 

Облигациялар шығарылымының жалпы көлемі 500.000.000 (бес жүз миллион) теңге 

3) бір облигацияның номиналды құны: 

1000 (бір мың) теңге 

4) облигациялар бойынша сыйақы: 
 облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі: 

Айналым басталған күннен бастап алғашқы 3 (үш) жыл – 11 % жылдық 

Айналымның 4 (төртінші) жылынан бастап – қалқымалы, келесі формула бойынша 
анықталатын инфляция деңгейіне байланысты: r = i + m, мұнда 

r – купонды сыйақы мөлшерлемесі; 

i – сəйкес купонды кезең басталатын күнге дейінгі бір ай бұрынғы соңғы 12 (Он екі) ай 
ішінде Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі жариялаған 
жылдық мəндегі (пайыздардағы индекс мəні алу 100%) тұтыну индексінің 
ұлғаюы/кемуі ретінде есептелетін инфляция деңгейі; 

m – облигациялар айналымының бүкіл мерзімі бойы 2% құрайтын тіркелген маржа. 

Тұтыну бағаларының, есептеу алгоритмінің, т.б. индекс атауы өзгерген жағдайда 
купонды сыйақыны есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Статистика 
жөніндегі агенттігі белгілейтін баламалы көрсеткіш қолданылады. 

Купонды сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғарғы мəні – 11% жылдық, ең төменгі – 9%. 

 сыйақының есептелуі басталатын күн, сыйақыны төлеу кезеңділігі жəне күні, оны төлеу 
тəртібі жəне шарттары (егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмайтын 
болса, төлем валютасы мен конвертация бағамы көрсетіледі): 

Сыйақы айналым басталған күннен бастап есептеледі. Облигациялар «Қазақстанның 
қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілгеннен кейінгі келесі күннен бастап айналады. 

Сыйақы өтелетін мерзімге дейін жыл сайын облигациялар айнала бастаған күннен 
бастап əрбір 6 (Алты) ай сайын жылына екі рет төленеді. 

Сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күні басталғандағы жағдай бойынша облигация 
ұстаушыларының реестрінде тіркелген, алуға құқылы тұлғаларға төленеді (бағалы 
қағаздар ұстаушылар реестрлер жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі 
уақыт бойынша) 

Купонды сыйақы төлем төленетін кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні 
ішінде облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына теңгемен ақша аудару 
арқылы төленеді. 
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 сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі  

Купонды сыйақы бір жылда 360 күн бар, бір айда 30 күн бар деген уақыттық база 
есебінде жүргізіледі. 

 индекстелген облигацияларды шығару кезінде есептеу тəртібі 

Шығарылатын облигациялар индекстелмеген. 

 егер сыйақы ставкасы белгіленген болмаса, оның мөлшерін анықтау тəртібі көрсетіледі; 

Купонды сыйақы мөлшерлемесі айналымның 4 (төртінші) жылынан бастап 
тіркелмеген болады жəне оны Эмитенттің атқарушы органы облигациялар 
айналымы басталған күннен бастап əрбір алты ай сайын қайта қарастырып 
отырады, жəне  келесі формула бойынша анықталады: r = i + m. 

Сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері осы Проспектпен белгіленген тəртіпте 
анықталады жəне жаңа купонды кезең басталғанға дейінгі күннің алдындағы жұмыс 
күнінен кешіктірмей жаңа купонды кезеңге мөлшерлеме мөлшері туралы 
хабарламаны "Қазақстанның қор биржасы" АҚ ресми сайтында орнықтыру арқылы 
инвесторларға хабарлайды. 

5) Облигациялардың айналымы жəне өтелуі туралы мəліметтермен қоса:   
 Облигациялар айналымының мерзімі жəне оларды өтеу шарттары; 

Облигациялардың айналым мерзімі – айналым басталған күннен бастап 5 (бес) жыл. 

Облигациялар соңғы купонды сыйақыны бір уақытта төлеп, облигациялардың 
номиналды құны бойынша өтеледі.  

Сыйақының номиналды құны мен сомасы осы төлемдер төленетін кезеңнің соңғы күні 
басталғандағы жағдай бойынша алуға құқылы тұлғаларға төленеді (бағалы қағаздар 
ұстаушылар реестрлер жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт 
бойынша). 

 Облигацияларды өтеу күні; 

Айналым басталған күннен бастап 5 (бес) жыл өткеннен кейін 
 Облигацияларды өтеу жүргізілетін орындар; 

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Айтеке би, 187,  "Темiрлизинг" АҚ 
 Облигацияларды өтеу əдісі; 

Облигациялар соңғы айналым кезеңінің соңғы күні басталған күннен бастап 10 (он) 
жұмыс күні ішінде номинал құны бойынша сомаларды жəне соңғы сыйақы сомасын 
облигация ұстаушыларының ағымдағы шоттарына  аудару арқылы өтеледі. 

5-1) облигацияларды төлеу шарттары мен тəртібі: 
 Облигацияларды төлеу шарты, тəртібі, есеп айырысу əдістері көрсетіледі;  

Облигацияларды заңды тұлғалар қолма-қола емес тəртіпте, жеке тұлғалар қолма-
қол емес немесе қолма-қол ақшалай тəртіпте (кассалық ордерді ресімдеп, 
Эмитенттің кассасы арқылы) төлейді. 

Облигациялар жазылу жолымен орнықтырылған жағдайда төлеу тəртібі,есеп 
айырысу мен талаптары Эмитент пен инвестор жасайтын облигацияларды сатып 
алу-сату шарттарымен белгіленеді. 

Облигациялар «Қазақстанның қор биржасы» АҚ саудалары арқылы орнықтырылған 
жағдайда облигацияларды төлеу шарттары, есеп айырысу мен тəртібі 
«Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі ережелерімен анықталады. 

 5-2) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық жəне басқа қамтамасыз етілген 
облигациялар шығарған жағдайда): 

Қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда көрсетіледі: 
 Кепіл нысаны, оның құны жəне кепіл нысанына өтеу жариялау тəртібі;    
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 Облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарт;   
 Егер облигация эмитент кепілдемесімен қамтамасыз етілген болса, кепілдеме ұсынған 

эмитенттің деректері, атауы, орналасқан жері, байланыс телефондары, кепілдеме 
мерзімі мен шарттары көрсетіледі;  

Осы шығарылымның Облигациялары қамтамасыз етілмейді.  

5-3) Арнайы қаржылық компания облигацияларын шығару кезінде қосымша көрсетіледі:  
 Оригинатор,  эмитент-кастодиан, басқарушы агент немесе талаптардың шегерілген  

құқығы бойынша төлем алымын жүзеге асырушы тұлғаның атауы жəне орналасқан 
жері, сəйкес шарттардың номері жəне оның бекітілген күні көрсетіледі;  

 Секьюритизация мəмілесінде оригинатор міндететмесі, құқығы жəне қызмет нысаны; 
 Талап ету құқығының сипаттамасы, бөлінген активтер құрамына кіретін, талап ету 

құқығы бойынша ақша түсімінің шарттары, тəртібі жəне мерзімі, олардың 
орындалуына бақылау жүргізу тəртібі;  

 Секьюритизация мəмілесіне қатысушы тұлғалар жəне оригинатордың 
секьютеризацияны қолдану тəжірибесінің болуы; 

 Талап ету құқығының біртектілік критериийлері; 
 Секьюритизация мəмілесін қамтамасыз етуші бөлінген активтердің өсімінің мөлшері, 

құрамы жəне болжамды анализі; 
 Қосымша қамтамасыз ету туралы мəліметтер; 
 Аталмыш облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған əр түрлі шығарлымы 

облигацияларын өтеу кезектілігі; 

Шығарылатын облигациялар Арнайы қаржылық компания облигацияларын шығару 
болып табылмайды. 

5-4) облигацияларды ұстаушы өкілі туралы мəліметтер (атауы, орналасқан жері, байланыс 
телефондары, атқарушы орган мүшелерінің бірінші басшысының тегі, аты, белгілі 
болған жағдайда - əкесінің аты); 

Облигацияларды ұстаушы жоқ 

5-5) инфрақұрылымды облигациялар шығарылған жағдайда концессиальды шарт  жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілдемелер ұсыну туралы 
қаулысының деректемелері  көрсетіледі;  

Шығарылатын облигациялар инфрақұрылымды болып табылмайды. 

5-6) облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тəртібі: 
 Тіркеуші атауы, оның орналасқан жері, телефон номері, шарт номері мен күні 

көрсетіледі;   

"Регистр-Центр" Акционерлік қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 050100, Алматы қаласы, Шевченко к-сі, 15А. 

Телефон номері: +7 3272 588 -806 

Шарттың күні мен номері 2003 ж 09 қантар, № 090   

5-7) төлем агенті туралы мəліметтер: 
 Оның атауы, орналасқан жері, телефон номері, сəйкес шарттың номері мен күні 

көрсетіледі;   

Төлем агентінің функцияларын эмитент дербес жүзеге асырады.  

əр облигацияның оның ұстаушысына беретін құқықтарымен қоса:  
 облигация ұстаушысының эмитенттен проспектімен қарастырылған шығарылымда 

облигацияның нақтылы құнын алуға, не басқа мүліктік баламасын алуға құқықтары, 
сонымен қатар, ол бойынша бекітілген облигацияның нақтылы құнынан пайызды алуға 
құқықтар не басқа мүліктік құқықтар; 

 облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу немесе мерзімінен бұрын өтеу 
жағдайларында облигацияларды сатып алу немесе өтеу шарттары, мерзімдері, тəртібі 
көрсетіледі; 
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 арнайы қаржылық компанияның облигациясын шығару кезінде – облигация 
шығарылымдарын мерзімінен бұрын өтеу тəртібі жəне шарттары көрсетіледі; 

Номинал құны бойынша алу құқығы немесе облигациялар шығарылымының осы 
проспектімен қарастырылған мерзімде жəне тəртіпте басқа мүліктік баламасын алу 
құқығы 

Облигациялардың номинал құнының сыйақысын алу құқығы немесе облигациялар 
шығарылымының осы проспектімен қарастырылған тəртіпте жəне мерзімде басқа 
мүліктік құқықтар. 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне облигациялар шығарылымының осы 
проспектімен қарастырылған тəртіпте ақпарат алу құқығы 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне облигациялар шығарылымының осы 
проспектімен қарастырылған жағдайларда жəне тəртіпте өз талаптарын 
қанағаттандыру құқығы. 

Шеттету жəне облигацияларға басқаша өкімдік ету құқығы 

Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар 

эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін туындаған оқиғалар жəне қандай 
жағдайларда облигация ұстаушылары облигацияны мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығына 
ие екендігі көрсетіледі. 

 Облигациялар бойынша дефольт жағдай ында эмитент қабылдайтын шаралар, 
облигациялар бойынша сыйлықақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамау 
немесе тиісті түрде орындамау кезінде облигация ұстаушыларының құқықтарын 
қорғау процедуралары көрсетіледі; 

Облигациялар бойынша дефолт – осы облигациялық бағдарлама аясында облигация 
шығарылымы проспектімен белгіленген мерзімде өтеу кезінде купонды сыйақыны 
жəне/немесе номиналды құнын төлемеу немесе толық төлемеу. Өтеу шарты жəне 
купондық сыйақы төлеу шартына сəйкес, сəйкес кезең өткен соң 10 (Он) жұмыс күні 
аралығындағы төлемеу немесе толық төлемеу – эмитент облигациялары бойынша 
дефолт болып табылады.   
Облигацияларды ұстаушылар эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы 
мүмкін жағдайлар түскен кездерде облигацияларды мерзіміненбұрын өтеуді талап 
ете алады.  

Эмитент кінəсінен облигацияларды өтеу кезінде облигация бойынша табысты 
жəне/немесе облигациялардың номиналды құнын төлемеуі, сондай-ақ толық төлемеуі 
жағдайында эмитент облигация ұстаушыларына негізгі міндеттеменің жалпы 
сомасын жəне əр кешіктірілген күн үшін ақшалай міндеттілікті немесе оның сəйкес 
бөлігін орындау күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Эмитентінің қайта 
қаржыландырудың ресми мөлшерлемесінен шыға отырып, есептелетін өсімақыны 
төлеуге міндеттеледі.  

Эмитент өз облигациялары бойынша дефолт жариялау үшін негіз болатын 
жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн аралығында 
облигациялар бойынша негізгі қарыз жəне/немесе сыйақы төлеу бойынша өз 
міндеттіліктерін тиісті түрде төлеуге міндеттеледі. Егер осы мерзім аралығында 
эмитент өз міндеттіліктерін орындамаса, облигация ұстаушылар мүддесін қорғау 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.  

Опциондар туралы ақпарат: 
 Егер опциондар облигация ұстаушысына эмитент облигациясын иелікке алуға рұқсат 

беретін болса, онда аталмыш тармақшада опцион жасасу шарттары көрсетіледі. 

Опциондар жасау қарастырылмаған. 

39. Айырбасталатын облигациялар: 
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 Айырбасталатын облигациялар шығарылатын жəне орналастырылатын жағдайда, 
облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны жəне орналастыру бағасы, 
акциялар бойынша құқық, сондай-ақ мұндай айырбастаудың тəртібі мен шарттары 
көрсетіледі.  

Шығарылатын облигациялар конверсияланбайды. 

40. Облигацияларды орналастыру əдісі: 

1) Облигацияларды орналастыру тəртібі мен мерзімі:  
 Ұйымдастырылмаған рынокте облигацияларды (бар болған жағдайда) орналастырған 

жағдайда, облигацияларды орналастыру басталған жəне аяқталған  күн көрсетіледі;  

Облигациялар бүкіл айналым мерзімі бойы орнықтырылады. 

Облигациялар ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған рыноктарда 
орнықтырылады. 

Облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта инесторлардың жазылуы арқылы 
орнықтырылған жағдайда Эмитентке (облигацияларды орнықтыруға қатысатын 
ұйымға) жазбаша өтінімдер жіберіледі. Аталған өтінім инвестор туралы 
мəліметтерді (атауы/аты-жөні), иеленуге жоспарланған облигациялар саны, олардың 
кірістілігі туралы мəліметтерді қамтуы керек. Келісімге келген жағдайда Эмитент 
пен инвестор облигацияларды сатып алу-сату шартын жасайды. 

Облигацияларды ұйымдастырылмаған рынокта орнықтыру белгілі бір орнықтыруды 
бастау жəне аяқтау күндерімен шектелмеген. 

Облигациялар ұйымдастырылмаған рынокта «Қазақстанның қор биржасы» АҚ ішкі 
құжаттарымен орнықтырылады. 

2) Жазылу арқылы, акцияларға айырбасталатын облигацияларды орналастырған жағдайда, 
айырбастау шарттары көрсетіледі;   

Осы шығарылым облигациялары акцияларға конверсияланбайды 
3) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 

Агенттігі Басқармасының 15.04.06 жылғы № 99 қаулысына сəйкес алып тасталды (ескі ред. 
қараңыз) 

4) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
Агенттігі Басқармасының 15.04.06 жылғы № 99 қаулысына сəйкес алып тасталды (ескі ред. 
қараңыз) 

5) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
Агенттігі Басқармасының 15.04.06 жылғы № 99 қаулысына сəйкес алып тасталды (ескі ред. 
қараңыз) 

6) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
Агенттігі Басқармасының 15.04.06 жылғы № 99 қаулысына сəйкес алып тасталды (ескі ред. 
қараңыз) 

7) Облигацияларды орналастыруға қатысушы ұйымдар туралы мəліметтер: 
 облигацияларды орналастыруға қатысушы ұйымдардың атауы, орналасқан жері, сəйкес 

шарттардың номері мен күні көрсетіледі; 

"Первый Брокерский Дом" АҚ 

Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 68/74, № 431 офис. 
Телефондары: +7 3272 506-132, 502-567 

2006 жылғы 03 тамыздағы Бағалы қағаздар шығару жəне орнықтыру жөніндегі 
қаржы кеңесшісі қызметтерін көрсету туралы бас келісім 

8) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
Агенттігі Басқармасының 15.04.06 жылғы № 99 қаулысына сəйкес алып тасталды (ескі ред. 
қараңыз) 
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9) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
Агенттігі Басқармасының 15.04.06 жылғы № 99 қаулысына сəйкес алып тасталды (ескі ред. 
қараңыз) 

41. Облигацияларды орналастырудан түскен қаражатты пайдалану. 

Арнайы қаржылық компаниялар облигацияларын шығарғанда көрсетіледі:  
 Бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тəртібі; 
 Секьютеризациялау мəмілесі бойынша қызметтер төлеміне байланысты шығындар 

жəне бұларға сəйкес арнайы қаржылық компания бөлінген активтерден аталмыш 
шығындарды шегеруге құқы бар шарттар.  

Шығарылатын облигациялар Арнайы қаржылық компания облигацияларын шығару 
болып табылмайды. 

Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын қаражаттарды пайдалану туралы 
мəліметтер, сондай-ақ осылардың нəтижесінде, алынған қаражаттардың жоспарланған 
бөлінуіне өзгерістер енуі мүмкін өзгерістер көрсетіледі.  

Облигациялар шығарылымынан алынатын қаражаттар Эмитент орта мерзімдік 
жəне ұзақ мерзімдік инвестициялқ жобаларға несие беру саласындағы қызметін 
белсендетуге, жалпы корпоративтік мақсаттарға, көрсетілетін қызметтер 
спектрін кеңейтуге үшін жұмсалмақ. Алынған ақшаны жоспарлы бөлуде өзгерістер 
қарастырылмаған.



8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 

41-1. Облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркелуі кезінде көрсетіледі:  

Мұндай жағдайлар түскенде эмитент облигациялары бойынша дефолт жариялануы 
мүмкін жағдайлар. Облигацияларды ұстаушылар қандай шартта облигацияларды 
мерзімінен бұрын өтеуді талап ете алады. Облигациялар бойынша дефолт болған 
жағдайда эмитен қолға алатын шаралар, облигациялар бойынша сыйақы төлеу 
міндеттілігін орындамау немесе толық орындамау кезінде облигацияларды ұстаушылар 
құқығын қорғау процедуралары. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылғанда 
мемлекеттің кепілдік ұсынуы туралы Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысы 
мен концессиялық шарттың деректемелері көрсетіледі. Тіркеушінің атауы, оның 
орналасқан жері, телефондарының номері, шарт күні мен номері 

Шығарылатын облигациялар облигациялық бағдарлама болып табылмайды. 

42. Облигациялар айналымындағы шектеулер. 

Эмитент облигациялар айналымына, орналастырылатын облигацияларды сатып алуы мүмкін 
тұлғалар қатысында, соның ішінде арасында облигацияларды орналастыру болжанған 
тұлғалар тобы қатысында шектеулер қоймайды.  

43. Эмитенттің облигацияларды шығаруға жұмсаған сомасы жəне бұл шығындар қандай 
жолмен төленетіні туралы мəліметтер 

Эмитенттің облигацияларды шығаруға жұмсаған жалпы сомасы 3-3.5 млн. теңгеден аспайды. 
Бұл шығындардың төлемі эмитенттің меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылады.  

44. Инвесторлар қоғам жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығарылымының 
проспектімен, эмитент қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы облигацияларды орналастыру қорытындысы 
туралы есеппен  таныса алатын жер туралы ақпарат 

Инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен, облигацияларды шығару проспектісімен, 
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен мына мекен-жай бойынша 
таныса алады: Алматы қ-сы, Əйтеке би көшесі, 187, тел. 505 760, 505 761, сондай-ақ бұқаралық 
ақпарат құралдарында - " Казахстанская правда" газеті. 
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