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 1.         

1.         

1)     ; 
-    ұ қҰ  қ000 . 
2)     (     

): 
-   ұ қҚ  қ0Қ0 ; 
-     ұ   №047қ70Қ; 
-   ұ №37Қ67–1910– ; 
-  ,   ұ  

 .     . 
3)       ,    

(  ) ; 

    
 

  
ұ 

«   » 
 » і  ғ  

«   
» »  

  ұ 
  «  

 «   
» 

 «  «  
 » 

  ұ Joint-Stock company «Mortgage organization 
«Kazakhstan Mortgage Company»  

JSC «MO «Kazakhstan 
Mortgage Company»  

4)          
   ,   ,    : 

    
 

 
 

 
 

ұ 

«   
»  

 Т  ғ  

«  
 

»  
Қ3  

қ004 .   
ұ 

   
«   

» 

 «  
 » 

  
ұ 

Closed Joint-Stock Company 
“KКгКФСsЭКЧ MШrЭРКРО CШЦpКЧв” 

CJSC «Kazakhstan 
Mortgage Company» 

 
 

ұ 

«   
»  

Т  ғ  

«  
 

»  
қҚ  

қ0Қ0 .   
ұ 

  
«   

» 

 «  
 » 

  
ұ 

Joint-Stock Company 
“KКгКФСsЭКЧ MШrЭРКРО CШЦpКЧв” 

JSC «Kazakhstan 
Mortgage Company» 

5)          (  
),         

   ( ) : 

        – 
  «   « »    – 
  «   »,   
  «   « »    
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«   »          
  ,  ,  . 

6)          
,   ( ),      

           
  ( )  : 

   .  

 . - , . , . , . , . , . , 
. , . , . , . - , . , . , . , 
. , .   .    -  

 . 

7) -   : 

: 001 240 001 720 

8)  LОРКХ EЧЭТЭв IНОЧЭТПТОr      ISO Қ744қ 
«Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI)ұ  . 

2.          
 ( )       

,     ,      , 
        ,  

     ( )  : 

   , A05E3B4, . , 
 ,   ,  98 

     ұ +7 (727) 344-12-22 
ұ +7 (727) 344-13-00 

  
      

 ,     
    

   info@kmc.kz 
Web-  http://www.kmc.kz 

 2.     ,       
   

3.     

Қ)   
  ,    

 
қ)     
(     

   
,    

    
 ) 

     
Қ ( )  

3)   30 000 000 000 (  ) . 
4)     30 000 000 000 (  ) . 
5)    

,     
  ( )  

  ұ 

     
     

       
 . 

4.     

Қ)        
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(      

  ,  
   

    
) 

 ұ Қ0,қ5% (   
   ) , 

      
. 

қ)    
 ( )     

 

     
          

  

3) ,     
   

    -   
  .  

      
  –      

  . 

4)     
  ,  

    

     
       

       қ0 
( )    ,   

  ,    
.      

,     
       
  ,    

.       
  ,  
     

     (  )  
  .   

     ,  
      
  ,    

  -   
     5 ( )    

      
     ,  

    . 
       

      
 -     
. 

 ,   , 
   ,   

  -   
. 

      /  
. 

5)  ,   
    

    
    

   . 
   ( )  

  360/30 (     / 
   ). 
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 3.    , ,    
,      ,    

15  18-4      

8.      

Қ)           
  . 

қ)     
     

     

3) ,    
  (   

( )    
) 

     
    

9.      

Қ)     

    –   
     

   «   
» 

қ)          
     

3)        10 ( )  
    

4) ,    
  (   

( )    
) 

    
     

 

10.      

Қ)    

,      
  (   

   10 ( )    
  ). 

қ)    

     
      
     20 

( )  ,   
   ,  

      
,     
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 ,   

     
       

(  )    . 
       , 

    
     ,  
    -  
      5 ( ) 
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  ,     
 ..     

       
   -   

  . 
 ,   , 

   ,   
  -   

. 

      /  
. 

  –     
    

  
3)     

    
    

    
   

,    , 
  ,    

,    
 ,    
    

 ,   
     

      
      

  

11.       ,  
  15  18-4     ,  

1) ,     : 

         
.         

       .     
 , ,        

  .        
    ; 

2)     : 

        ,   
  ,     .   
          3 ( ) 

          
       

-   «   » (ааа.ФКsО.Фг)   
  (ааа.НПШ.Фг)  ,    

 «   »      
    -    . 

 4.  ( )    

12.       ( ),  
     ,  

1)   ( ),      
    : 

          
  ( ),    

 «   »: 
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-          
,   ,     

 «   »; 
-          

  ,   ,  
    «   ». 

2)       ( ): 
    ( ),   

  «   »,    3 ( )    
          

       ,   
       

      (www.kmc.kz),   
      «   » 

(www.kase.kz)       (www.dfo.kz). 

  40 ( )    ,      
    ,       
 ,      ,  

 ,  ,   ,     
   ,    . 

           3 
( )  ,      ,  

        
(www.kmc.kz),         «  

 » (www.kase.kz)       (www.dfo.kz). 

      30 ( )   
         

   ,      Ұ0 ( )     
 . 

3)       : 

      ( )   
    -   «   » 

(www.kase.kz)     (www.dfo.kz). 

      Қ0 ( )     
    ,      

           
 . 

         
   қ)  . 

      ,    
      ,   

      «   ». 

      ,     
       «    » 

        ,      
 «    ». 

 ,     ,     
       ,    

. 
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 5. ,        (  
   ) 

13.       
  

1) ,       ,    
 ,    : 

-      ; 

2)      (  ,    
 , ,       

 Қ ( )     ,    
  , ,       

  ,      ). 
,     ,     , 

  6Қ-10     3Қ  ҚҰҰ5  «  
      » (  -   ), 

          
 . 

-        . 

 6.     ,    
        

   (   ) 

14.    ,     
     

1)          
: 

-         . 

2)         
: 

-          
; 

3)      : 

-        .  

15.  ,  ,    ,  
,   ,     (   
  ):       ; 

16.        
     -   

 :      
. 

 7.    ,    
 

17.    ,     
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1)    ,      
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-           
   ,      ,  

   ,       ; 

2)      ,    
           

: 

-      . 

18.   ,       
 ,    (     

),    ,      
    ,    ,   

  ,       
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)  (     )  
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« » 

 
, 

Г05TқH3, . -
, -  

« », . 
 , 

 55  

100,00 қ4  қ0Қ3  

 9.         

20.      

Қ)      : 
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 (  

 
 

)  
   

 
 

,   
    
 3 ( )     

,   ,  
   ,   

    

 
 
 

 , 
 

  
  

 
,  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

, 
 

  
 

  
  

 
,  

 
 

 
  

 

   Э : 

  
ұ , 

 
23.10.2019 . 

  қ0Қ4    қ0ҚҰ  
   

. 
  қ0ҚҰ    

 «  « ». 

- - 

   Э : 

 
 

, 
 

08.09.2019 . 

  қ0Қ5   қ0Қ6  
   

 -  
  «  « ». 

  қ0Қ6     
   
-    

«  « ». 

- - 

 
 

, 
 

08.0Ұ.қ0Қ6 . 

 Қ5  қ004   04  қ0Қ6 
 -     

  «   
» (  «   
»). 

 08  қ0Қ6    
    «  

«   ». 

- - 

    Э : 

 
 

, 
 

08.09.2019 . 

 қ0ҚҚ  қ0Қ6   
   «AНvКЧМО 

Bank of Asia» (Cambodia). 

 қ0Қ3  қ0Қ6   
  «  » 

( ). 
  қ0Қ7     

   –  
  «  » 

( ). 
  қ0Қ7     

   –  
  «Kazakhstan Project 

Preparation Fund». 

- - 
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, 

 
08.09.2019  

  қ0Қ3   қ0Қ6  
   

   « .  
  қ0Қ4   қ0Қ6  

   «  
 ». 

  қ0Қ4   қ0Қ6   
  –  

  «   
 ». 

  қ0Қ4   қ0Қ6   
  –  

  « ». 
  қ0Қ6   қ0Қ8  

  –   
  «  « ». 

  қ0Қ6     
  –   

,   
  «SkyBridge Invest». 

  қ0ҚҰ    
   

   
     

   
« » ( ). 

- - 

 
 

, 
 

08.09.2019 . 

  қ0Қ4   қ0Қ7  
 ,  

   , 
   

  « » (  
«  « »). 

  қ0Қ5     
   

 «   
». 

  қ0Қ6     
  «Digital finance 

union» (   
-   , big data, 

  
, ). 

  қ0Қ6     
   -  

,    
  «  « »,  -

 « » (  «  
« »)  

  қ0Қ8   қ0Қ8   
  -  

,    
  

 « » (  «  
« »).  

  қ0Қ8     
   -  

  «  » 

- - 
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(  «  « »). 

21.    ,    
   

  
 
 

  - 
 

,    
   ( )  

 3 ( )     ,  
  (    

     ),    
 ,   

   

 
 
 

, 
 

 
 
 

 , 
  

 
 

  

 : 

 
  

 Қ5  қ004   04  қ0Қ6  
-       «  

 » (  «   
»). 

 08  қ0Қ6     
   «  «  

 ». 
    

    , 
   

   . 

- 

 :  

  
 

 Қ6  қ0Ққ   08  қ0Қ6  -
  -    

«  ». 
 08  қ0Қ6   қ0  қ0Қ8  

  «      
Life». 

 04  қ0Қ8     
   –   

 «  «   ». 

- 

  
 

 09  қ0Қ6   Қ0  қ0Қ7  
    «AB Legal». 

 13  2017   қ4  қ0Қ7  
   «  «  

 ». 

 қ5  қ0Қ7     
   –   

 «  «   ». 
    

 . .,  ,  
 ,  -

,    . -
,     

- 
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. 

  
 

 қҚ  қ0Қ5   Қ8  қ0Қ6  
    «  

«   ». 

 қҚ  қ0Қ6   0Қ  қ0Қ8  
   «  ». 

 0қ  қ0Қ8     
   -   

 «  «   ». 
   
 . 

- 

22.          
  (  ): 

Қ)      
,   ; 

   
    

  (  
).   

    
 . 

қ) , ,  (   ) , 
   

   , 
 , ,  (   )  

     
  (  ) 

 ; 
3)   ,    қ) 

 ,      
   қ ( ) ,  

 ; 
4)     (  

   )  
,  ,   

 қ)  ,    
  (     

)  ; 
5)       

,  ,   
 қ)  ,    

     . 

 10.  -     
       

23.    

1)   : 

         
        

. 
     : 

-  ұ        
    ; 

-  ұ        
( , )    ; 

-   ( )ұ    
  ( , )       ; 
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-  . 
2)         , 

           

     : 
-  ,   ,   6 

 5-қ     қ3  ҚҰҰ5  № қ7қ3 «   
 »; 

-          
  ; 

-   ; 
-     ,   

 ; 
-     ,    

; 
-     ,    ; 
-    ,   

   ; 
-           

  . 
    ,   . 

3)   ,   : 

       Қ0.0Ұ.қ0ҚҰ .   
      – ,  «  

« »   «   «  ».  0Қ.0Ұ.қ0ҚҰ   
        Ққ%.   

«  « »        56%,   
     . 

        «  »,  
        

       ,     
        ұ  

«  »   «  «  ».   қ0Қ8     
      Қ736 . . .,     , 

  – Қ054,7 . . .  60,8%. 
4) ,        ( , )  

   : 

 : 
-         

 ,       ,    
       . 

          
(+34%  қ008-қ0Қ8 .)       (+83%  қ008-қ0Қ8 .).  

        
   (  қ0Қ8  - қҚ,8 . 2). 

-   қ007       
    (c Ққ,6%   қ007   8,Қ%   қ0ҚҰ ). 

     ,   
,        . 

 : 
-        . 

           
 .    0Қ.07.қ0ҚҰ       
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 Қ3   қ7, 8         
 «  « », 3 –     .   

      (      Қ0  
 Қ,4),          ,   

  ,    « »,     
 қ0ҚҰ   қ7%.    ,  « »  , 

  ,         
 « »   .       

        . 
-     ,      

    .   
            қ0ҚҰ  

 Қ86,5 . .     ,  5   
     Ққ . .    

 ,      ; 
-      ; 
-       (  , 

 ,   ),     
, ,   ,       

   ,        , 
   . 
-             

 (     ,      
). 

5)    ( ),   ,    , 
    ,     , 

 : 

 № 5.Қ.6Ұ  Ққ  қ0Қ0       
           

      .     
   ұ       

 ,   . 
6)     ( , ),  ( )   
  ( , ),  ( )   ,   

   (  , ): 
      ,    

  ,   ,   
 Moody's  Fitch Ratings. 

7)       ,     
   ,         

 Қ0 ( )        ,    
    : 

   31.10.2019.     ,   
       ,  

       . 
8)   ,    . 

  ,     . 

24.       ( , ) ,  
   (  ,  )  10 ( )  

          
( , ) 
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  ,  ,   
 .       Қ  2019  

       18 279   
(     ),    

   3 473  ,   .   
  « »  638     8 118 054 . 

.  ,      21 752 
 . 

25.  ,  10 ( )       
 ,        

 ,  10 ( )   
     

   ( . 
) 

      ,  
    

32 322 029 

 ,    
 (     ) 29 039 899 

   (    
 ) 142 065 346 

 ( )  (   
  ) 53 721 881 

26.     10 ( )     
   : 

1)   ,     
 Қ0 ( )        ; 

қ)     (    Ққ ( )  
 ,           

)    . 
    10 ( )      

   . 

27.   ,  10 ( )   
     : 

Қ)   ; 
қ)     (    Ққ ( )  

 ,           
)    . 

    10 ( )      
   . 

28.    

           
    ,        

          
         

         
     -      
          

 . 
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  2017 . 2018 . 9  2019 . 
      

( ) 3,26 3,32 3,08 

29.   ,    ,    
  ,      , 

   

    қ0Қ7 : 
 қ0Қ7         

 8 796 3Қ0 . .       
   Қ6 324 546 .     ұ 

-            
6 037 57Ұ . ; 

-           
5 827 8қ7 . ; 

-  ,       
   63қ 760 . ; 

-  ,         
8 548 873 . ; 

-         Ққ 274 0Қ3 . 
; 

-        3 716 008 . 
; 

-      35Ұ 3қ4 . . 
    Ұ63 776 . . 

 : 
         

   қ5 Ұ38 .    ұ 
-      Қ3қ 07Ұ . ; 
-      Қ58 0Қ7 . . 

 : 
        8 102 қққ . 

  ұ 
-        Ұ 599 700 . ; 
-           

14 374 қ80 . ; 
-      10 000 000 . ; 
-       7 150 000 . ; 
-     Ұқ6 80қ . ; 
-         5 200 000 . . 

    қ0Қ8 : 
 қ0Қ8         

 Қ0 қ76 Ұ60 . .        
     Ұ 716 4Ұ5 .     ұ 

-            3 654 
403 . ; 

-           
7 537 0қҚ . ; 

-   ,      
     Қ 846 . ; 

-  ,         
1 085 қ7қ . ; 
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-         6 430 2ҚҰ . 
; 

-        5 378 036 . 
; 

-      660 680 . . 
    4 850 0ққ . ; 

-    84 0қ5 . . 
 : 

         
   6 963 ҚҰ5 .    ұ 

-    ,    
 Қ0 157 463 . ; 

-    ,    
 3 218 54Қ . ; 

-      Ұ5 33қ . ; 
-      7Қ 05Ұ . . 

 : 
        қ0 705 74қ . 

  ұ 
-        7 920 500 . ; 
-           3Қ 356 

Қ8Ұ . ; 
-       Қ 621 37қ . ; 
-     Қ 108 575 . ; 

30.         
 (       )  

      : 
 ,         

,        , 
       ,     

,      ,    
       ,  
        ; 
         

  (  (   )   ),  
         , 

 ,        (   
  ); 

 ,        -  
     ( )   

,   ,     ; 
,      ,   

 ; 
,      ,   

  ,    ,     
( )    -   ,   

,       . 
        

         ,  
  : 

  (KZ2C00001741) 
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 ,  . 15 000 000 000 

  
  ,   

( ) 
 ,   1,00 

     
  

-қҚ  қ7  қ0ҚҚ   

  ,  . 6 507 000 000  
  ,   

 ,   
5 897 462 972,23 

     
,   

ұ 1 177 867 250,00 
ұ 1 141 175 000,00 

  ,   
  

   

     
(  (   ) 

) 
   

   (  
),   

   (  
),    

  (KZ2C00002160) 
 ,  . 10 000 000 000 

    ,   
 ,   1,00 

     
  

-5Қ  05  қ0Қ3  

  ,  . 10 000 000 000 
  ,   

 ,   
10 137 122 189,33 

     
,   

ұ 5 158 853 055,52 
ұ 4 934 547 499,96 

  ,   
  

   

     
(  (   ) 

) 
   

   (  
),   

   (  
),    

  (KZ2C00003333) 
 ,  . 30 000 000 000 

  
  ,  , 

 
 ,   1,00 

     
  

F0Қ  07  қ0Қ7  

  ,  . 30 000 000 000 
  ,   

 ,   
30 424 165 224,62 

     
,   

ұ 3 880 975 000,00 
ұ 2 793 000 000,00 

  ,   
  

   

     
(  (   ) 

) 
   

   (  
),   

   (  
),    
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  (KZ2C00004356) 
 ,  . 3 200 000 000 

  
  ,  , 

 
 ,   1,00 

     
  

F88  қҰ  2018 

  ,  . 593 861 150 
  ,   

 ,   
593 861 150 

     
,   

ұ 6 412 050,81 
ұ 4 439 112,10 

  ,   
  

   

     
(  (   ) 

) 
   

   (  
),   

   (  
),    

  (KZ2C00004349) 
 ,  . 700 000 000 

  
  ,  , 

 
 ,   1,00 

     
  

F89  қҰ  2018 

  ,  . 0 
  ,   

 ,   
0 

     
,   

ұ 0,00 (  ) 
ұ 0,00 (    ) 

  ,   
  

   

     
(  (   ) 

) 
   

   (  
),   

   (  
),    

  (KZX000000054) 
 ,  . 20 000 000 000 

   ,   
 ,   1,00 

     
  

SR005  қҚ  2018 

  ,  . 20 000 000 000 
  ,   

 ,   
20 000 000 000 

     
,   

ұ 1 612 633 333,33 
ұ 958 000 000,00 

  ,   
  

   

     
(  (   ) 

) 
   

   (     (  
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),   ),    

  (KГҚC453қ00Қ3) 
 ,  . 13 681 600 

    
  ,  
,   

58 633 800 000,00 

  ,   
 ,   

63 326 461 050,00 

 ,   ,  
. 6 081 380  

  ,  . 250 000 
     10 000  

     

      
  «  «   

»    
     03 

 қ008  (  №3). 
     

  
453қ,  Қ3  қ0Қ3  

     
(  )    

   (  
),   

   (  
),    

,      ,   
 : 

     .   
 «   »      

« ». 
,      ,  

   ,    ,    
 ( )    -   

,   ,       
: 

        
,   ұ 

-     ; 
-    ; 
-      ,   

 ; 
-        ; 
-  ,       

      ,  
 ұ 

-       ,  ; 
-      ,  ; 
-      ,   

 ; 
-      ,   

 ; 
-        ; 
-  ,      . 
         

,   ұ 
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-       ,  ; 
-      ,  ; 
-      ,   

 ; 
-      ,   

 ; 
-   ; 
-  ,      ; 
-      . 

      , 
  ұ 

-       ,   
 ; 

-      ,    
; 

-      ,   
 ; 

-      ,   
 ; 

-   ; 
-  ,      . 

 11.          
  

31. ,    

1)           
       ,  

           
    ,    : 

–       ,  ; 
–      ,  ; 
–    ұ ,      

    ; 
–      ,   

 ; 
–      ,  

  ; 
–   ; 
–  ,      . 

2)        ,    
  ,       ( ), 

   : 

         
  ,      ,  

 Қ)  қ)  қ  Қ8-4     . 
  ,   Қ)  қ)  қ  Қ8-4 

    ,       
    ұ 

- ,        
; 
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-    . 
,    ,    

 ,   қ  Қ5    . 
       ,   

Қ)  қ)  қ  Қ8-4     ,    3 ( )  
,      ,     

         
        

(www.kmc.kz),         «  
 » (www.kase.kz)       (www.dfo.kz). 

      Қ0 ( )     
        , 

   ,        
     ,    . 

  40 ( )    ,      
    ,       
 ,    ,      

,   ,   ,    
 ,    . 

           3 
( )  ,      ,  

        
(www.kmc.kz),         «  

 » (www.kase.kz)       (www.dfo.kz). 

      30 ( )   
        

 . 

3)  . 

32.   ,       
    

Қ)  ,        
  : 

          
 ( ) /      ,  

 . 
          

( ) /      ,   
,    /       
        
,       

 ( ) /   ,    
«    »      , 

      . 
          
   ,      

  .      
,        

 (  ,  ,    
     . .).    
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  ,       
     ,    

     . 
 /      

   ,   ұ 
-  ( )        

,   ,   0,Қ% (     
)          

,    Қ0% (  )   ,   ; 
-  ( )       

  ,   ,   0,Қ% (   
  )        

  ,    Қ0% ( )    ,   
  . 

         , 
 ,        ,   

  . 

         
        ,   

    . 
қ) ,          

,          
       ,   

     : 

            
         

   ,         
       ё    

,      . 
,         , 

        
 ,     , - , 

, , , - ,   , 
    ,   ,   

ұ 
-  ё  /  ; 
-   ,       

 ; 
-       ; 
-   ; 
-          

; 
-     М      

,      . 

 ,       , 
      ,    

. 
        
          

. 
3) ,          

   ,    ( )   
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,   ,    
     ,    

    , ,     
         

    : 

          
         ,   3 ( ) 

          
   «   »    

 (www.dfo.kz)    , ,     
   /    ,  

 ,   ,   
      ,   

   ,   ,     
 ,  ,        

   . 
4)      ,     

         
    ,    ,  

     (    ). 
,        
         

  . 

33.       ,   
          

      : 

          1 
  . 

34. ,      : 

Қ)   -  
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МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС ОБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ

ЖИЫРМАСЫНШЫ ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ

Эмитенттің толық атауы: «Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы» Ипотекалық 

ұйымы» Акционерлік қоғамы

Эмитенттің қысқартылған атауы: «Қазақстан Ипотекалық 

Компаниясы» ИҰ» АҚ

Уәкілетті  органның  мемлекеттік  емес  облигациялар  шығарылымын  (облигациялық  бағдарламаны,

облигациялық  бағдарлама  шегіндегі  мемлекеттік  емес  облигациялар  шығарылымын)  мемлекеттік  тіркеуі

инвесторларға  проспектіде  сипатталған  мемлекеттік  емес  облигацияларды  иеленуге  қатысты  қандай  да  бір

ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды.

Эмитенттің  лауазымды  тұлғалары  онда  берілген  бүкіл  ақпарат  дәйекті  және  эмитент  пен  оның

орналастырылатын  мемлекеттік  емес  облигацияларына  қатысты  инвесторларды  жаңылыстырмайтын  болып

табылатынын растайды.

Мемлекеттік  емес  облигациялар  айналыста  болған  кезеңде  эмитент  Қазақстан  Республикасының  бағалы

қағаздар  нарығы  туралы  заңнамасының  талаптарына  сәйкес  қаржылық  есептілік  депозитарийінің  интернет-

ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.



1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

- Эмитенттің бастапқы тіркелген күні: 2000 жылғы 29 желтоқсан.

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда):

- мемлекеттік қайта тіркеу күні: 2010 жылғы 21 қаңтар;

- мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәліктің нөмірі: сериясы В № 0472701;

- шаруашылық жүргізуші субъектінің нөмірі: № 37167-1910-АО;

-  мемлекеттік  қайта тіркеуді  жүзеге асырған органның атауы:  Қазақстан Республикасы

Әділет министрлігінің Алматы қаласы Әділет департаменті.

3)  эмитенттің қазақ,  орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша

атауы;

Толық атауы
Қысқартылған

атауы

Мемлекеттік тілде:
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы»

Ипотекалық ұйымы» Акционерлік қоғамы

«Қазақстан Ипотекалық

Компаниясы» ИҰ» АҚ

Орыс тілінде:

Акционерное общество «Ипотечная

организация «Казахстанская Ипотечная

Компания»

АО «ИО «Казахстанская

Ипотечная Компания»

Ағылшын тілінде:
Joint-Stock company «Mortgage organization

«Kazakhstan Mortgage Company» 

JSC «MO «Kazakhstan

Mortgage Company» 

4)  эмитенттің  атауы  өзгерген  жағдайда  оның  барлық  бұрынғы  толық  және  қысқаша

атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі:

Толық атауы Қысқартылған атауы
Өзгерістер

күні

Мемлекеттік

тілде:

«Қазақстан Ипотекалық

Компаниясы» 

жабық акционерлiк қоғамы

«Қазақстан

Ипотекалық

Компаниясы» ЖАҚ
13 сәуір

2004ж.
Орыс тілінде:

Закрытое акционерное общество

«Казахстанская Ипотечная

Компания»

ЗАО «Казахстанская

Ипотечная Компания»

Ағылшын

тілінде:

Closed Joint-Stock Company

“Kazakhstan Mortgage Company”

CJSC «Kazakhstan

Mortgage Company»

Мемлекеттік

тілде:

«Қазақстан Ипотекалық

Компаниясы» 

акционерлiк қоғамы

«Қазақстан

Ипотекалық

Компаниясы» АҚ

21 қаңтар

2010ж.Орыс тілінде:

Акционерное общество

«Казахстанская Ипотечная

Компания»

АО «Казахстанская

Ипотечная Компания»

Ағылшын

тілінде:

Joint-Stock Company

“Kazakhstan Mortgage Company”

JSC «Kazakhstan

Mortgage Company»

5)  егер  эмитент  заңды  тұлғаны  (заңды  тұлғаларды)  қайта  ұйымдастыру  нәтижесінде

құрылған  болса,  онда  қайта  ұйымдастырылған  заңды  тұлғаларға  және  (немесе)  эмитентке

қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі:

Эмитент оған еншілес ұйымды – «Қазипотека «Ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамын

және  еншілес  ұйымды  –  «Бірыңғай  төлем  жүйелері»  акционерлік  қоғамын қосу  жолымен

қайта  ұйымдастырылған,  «Қазипотека  «Ипотекалық  ұйымы» акционерлік  қоғамының және

«Бірыңғай төлем жүйелері» акционерлік қоғамының барлық кредиторлар мен борышкерлерге

қатысты, Тараптар даулайтын міндеттемелерді қоса алғанда, олардың барлық құқықтары мен

міндеттері бойынша құқықтық мирасқоры болып табылады.
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6)  Эмитенттің  филиалдары  мен  өкілдіктері  болған  жағдайда,  заңды  тұлғалардың

филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары,

тіркелген  күндері,  орналасқан  жерлері  және  эмитенттің  барлық  филиалдары  мен

өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі:

Эмитенттің филиалдары жоқ.

Нұр-Сұлтан қ., Шымкент қ., Ақтөбе қ., Қарағанды қ., Қостанай қ., Көкшетау қ., Павлодар

қ., Семей қ., Тараз қ., Өскемен қ., Орал қ., Қызылорда қ., Ақтау қ., Атырау қ., Петропавл қ.

және Түркістан қ. Эмитенттің өңірлік өкілдері жұмыс істейді.

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі:

БСН: 001 240 001 720

8)  ISO 17442 «Financial services -  Legal Entity Identifier» (LEI) халықаралық стандартына

сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса): қолданылмайды.

2.  Егер  эмитенттің  нақты  мекенжайы  заңды  тұлғаны  мемлекеттік  тіркеу  (қайта

тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленген

жағдайда,  байланыс  телефондарының,  факстың нөмірлерін  және  электрондық пошта

мекенжайын,  сондай-ақ  нақты  мекенжайын  көрсете  отырып,  эмитенттің  орналасқан

жері:

Орналасқан жері
Қазақстан  Республикасы,  A05E3B4,   Алматы  қ.,

Алмалы ауданы, Қарасай батыр к-сі,  98 үй.

Байланыс телефондары мен факс 

нөмірлері

телефоны: +7 (727) 344-12-22

факсі: +7 (727) 344-13-00

Нақты мекен-жайы

Нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік қайта

тіркеу  туралы  анықтамада  көрсетілген  Эмитенттің

орналасқан жерінен айырмашылығы жоқ

Электрондық пошта адресі info  @  kmc  .  kz  

Web-сайт http://www.kmc.kz

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс

алу тәсілдері туралы мәліметтер

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер

1) облигациялар түрі
Қамтамасыз  етусіз  және  индекстелмеген  атаулы

купондық облигациялар

2) бір облигацияның номиналдық құны 

(егер бір облигацияның номиналдық құны 

индекстелген шама болса, онда бір 

облигацияның номиналдық құнын есептеу 

тәртібі қосымша көрсетіледі)

Бір  облигацияның  номиналды  құны  1  (бір)  теңгені

құрайды

3) облигациялардың саны 30 000 000 000 (отыз миллиард) дана.

4) облигациялар шығарылымның жалпы 

көлемі
30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге.

5) номиналды құн валютасы, облигациялар 

бойынша негізгі борыш және (немесе) 

есептелген сыйақы бойынша төлем 

валютасы:

Облигациялар  бойынша  негізгі  борышты  және

купондық  сыйақыны  төлеу  облигацияларды

ұстаушылардың  банктік  шоттарына  ақша  аудару

жолымен теңгемен жүзеге асырылады.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі

1) облигацияларды төлеу

Облигациялар  қолма-қол  ақшасыз  түрде  төленеді.

Облигацияларды  орналастыру  «Қазақстан  қор

биржасы»  АҚ  сауда  жүйесінде  сауда-саттық  өткізу

жолымен жүргізіледі.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу
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1) облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша

сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама 

болса, онда облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша 

көрсетіледі)

Сыйақы  мөлшерлемесі:  жылдық  10,25%  (он  бүтін

жүзден  жиырма  бес  пайыз),  Облигациялардың

айналыс мерзімі бойы тіркелген.

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және 

(немесе) облигациялар бойынша сыйақы 

төлеу күні

Купондық  сыйақыны  төлеу  жылына  екі  рет  әрбір

жарты жыл сайын облигациялардың айналыс мерзімі

ішінде жүргізіледі

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу 

басталатын күн

Сыйақыны  есептеуді  бастау  күні  -  облигациялар

айналымы  басталған  күннен  бастап.  Сыйақыны

есептеу  облигациялар  айналысының  барлық  кезеңі

ішінде-облигациялар  айналысының  бірінші  күнінен

бастап соңғы күніне дейін жүргізіледі.

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу 

тәртібі мен талаптары, облигациялар 

бойынша сыйақы алу тәсілі

Облигациялар  бойынша  купондық  сыйақыны  төлеу

төлем  жүзеге  асырылатын  кезеңнің  соңғы  күнінен

кейінгі  күннен  бастап  20  (жиырма)  күнтізбелік  күн

ішінде  облигация  ұстаушылардың  банктік  шоттарға

ақша  аудару  жолымен  теңгемен  жүзеге  асырылады.

Сыйақы алуға төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің

соңғы  күнінің  басындағы  жағдай  бойынша  бағалы

қағаздарды  ұстаушылар  тізілімдерінің  жүйесінде

тіркелген тұлғалардың құқығы бар. Егер инвесторлар

Қазақстан Республикасының резидент еместері болып

табылған  жағдайда,  жинақталған  сыйақыны  төлеу

Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты

(теңгемен)  болған  жағдайда  теңгемен  жүргізілетін

болады. Теңгені өзге валютаға айырбастау Қазақстан

Республикасының  резиденті  емес  облигацияларды

ұстаушысынан оның банктік деректемелері мен төлем

жүзеге  асырылуы  тиіс  валютасын  көрсете  отырып,

жазбаша  сұрау  салуды тиісті  Төлеген  күнге  дейін  5

(бес) жұмыс күнінен кешіктірмей алған кезде осындай

төлемді  жүзеге  асыру  күніне  Қазақстан

Республикасының  Ұлттық  Банкі  белгілеген  бағам

бойынша мүмкін болады. Қазақстан Республикасының

резиденті  -  облигация  ұстаушысының  пайдасына

облигациялар бойынша төлемді жүзеге асыру кезінде

теңгені өзге валютаға айырбастауға жол берілмейді.

Айырбастау  кезінде  туындайтын  Эмитенттің

шығыстары  Қазақстан  Республикасының  резиденті

емес  облигацияларды  ұстаушыға  аударуға  жататын

сомадан ұсталатын болады.

Өзге  валюта  деп  АҚШ  доллары  және/немесе  Еуро

түсініледі.

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу 

үшін қолданылатын уақыт кезеңі

Купондық  сыйақы  номиналды  құнының  және

купондық  сыйақының  алты  айлық  ставкасының

көбейтіндісі ретінде есептеледі. Сыйақыны (купонды)

есептеу  үшін  360/30  уақытша  база  қолданылады

(жылына үш жүз алпыс күн/ айына отыз күн).

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық 

қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, 

бөлінген активтердің құрамына кіретін 

талап ету құқықтары бойынша ақша 

Қолданылмайды,  Эмитент  арнайы  қаржы  компания

болып табылмайды.
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түсімінің талаптары және болжанатын 

мерзімдері

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт 

бойынша жасалған мүліктің меншік 

иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар 

өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының 

органдарына енгізілуі және олардың 

өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну 

тәртібі

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық 

қаржыландыру және активтерді 

инвестициялық басқару мәмілесіне қызмет 

көрсетуге байланысты, бөлінген активтер 

есебінен жүзеге асырылатын 

шығыстарының тізбесі

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритилендіру 

кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, 

инвестициялық портфельді басқарушының, 

арнайы қаржы компаниясының және 

басқаға берілген талап ету құқықтары 

бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның 

атауы мен орналасқан жері

Қолданылмайды,  облигацияларды  шығаруды  арнайы

қаржы компаниясы секьюритилендіру арқылы жүзеге

асырмайды

2) секьюритилендіру мәмілесіндегі 

оригинатордың қызметінің мәні, құқықтары

мен міндеттері

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, 

бөлінген активтердің құрамына кіретін 

талап ету құқықтары бойынша ақша 

түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері 

және олардың орындалуына бақылау жасау 

тәртібі

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос 

түсімдерді инвестициялау тәртібі

5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша 

қызметке ақы төлеуге байланысты 

шығыстар және оларға сәйкес арнайы 

қаржы компаниясы осы шығыстарды 

бөлінген активтерден шегеруге құқылы 

талаптар

6) оригинатордың және секьюритилендіру 

мәмілесіне қатысатын тұлғалардың 

секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің 

болуы туралы мәліметтер

7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз 

ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, 

құрамы мен болжамдық талдауы

8) талап ету құқықтары біртектілігінің 

критерийлері

9) облигациялық бағдарлама шегінде 

шығарылған әр түрлі шығарылымдар 

облигацияларын өтеу кезектілігі.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен

тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында

белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары
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8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі

1) облигацияларды орналастырудың 

басталған күні

Облигациялар  айналысының  басталу  күні

облигацияларды орналастырудың басталу күні болып

табылады.

2) облигацияларды орналастырудың 

аяқталған күні

Облигацияларды  орналастыру  аяқталған  күн

облигациялар  айналымының  аяқталған  күні  болып

табылады.

3) онда облигацияларды орналастыру 

жоспарланған рынок (бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған және (немесе) 

ұйымдастырылмаған нарығы)

Облигацияларды  орналастыру  бағалы  қағаздардың

ұйымдастырылған  нарығында  жүзеге  асырылатын

болады.

9. Облигацияларды айналысқа жіберу шарттары және тәртібі

1) облигацияларды айналысқа жіберудің 

басталған күні

Облигациялар  айналысының  басталу  күні –

«Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда жүйесінде бірінші

өткізілген аукцион өткізілген күннен бастап.

2) облигацияларды айналысқа жіберудің 

аяқталған күні

Облигациялардың  айналыс  мерзімінің  соңғы  күні

облигациялар  айналысының  аяқталу  күні  болып

табылады.

3) айналысқа жіберу мерзімі
Облигациялардың айналыс мерзімі айналыс басталған

күннен бастап 10 (он) жылды құрайды.

4) онда облигацияларды айналысқа жіберу 

жоспарланған рынок (бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған және (немесе) 

ұйымдастырылмаған нарығы)

Облигациялардың айналымы ұйымдастырылған және

ұйымдастырылмаған  бағалы  қағаздар  нарығында

жоспарланып отыр.

10. Облигацияларды өтеу шарттары және тәртібі

1) облигацияларды өтеу күні

Облигациялар  айналысының  соңғы  күнінен  кейінгі

күн  (облигацияларды  өтеу  облигациялар

айналысының  басталу  күнінен  бастап  10  (он)  жыл

өткеннен кейін жүргізіледі).

2) облигацияларды өтеу тәсілі Облигациялар  облигациялар  айналысының  соңғы

күнінен  кейінгі  20  (жиырма)  күнтізбелік  күн  ішінде

соңғы  купондық  сыйақыны  бір  мезгілде  төлей

отырып,  облигация  айналысының  соңғы  күнінің

басындағы  жағдай  бойынша  облигация

ұстаушыларының  тізілімінде  тіркелген  облигация

ұстаушыларының  банктік  шоттарына  ақша  аудару

жолымен теңгемен облигациялардың номиналды құны

бойынша өтеледі.

Егер  инвесторлар  Қазақстан  Республикасының

резиденті емес болып табылса, номиналды құны мен

жинақталған  сыйақыны  төлеу  Қазақстан

Республикасының аумағында банктік шоты (теңгемен)

болған  жағдайда  теңгемен  жүргізіледі.  Теңгені  өзге

валютаға  айырбастау  Қазақстан  Республикасының

резиденті  емес облигацияларды ұстаушысынан оның

банктік  деректемелері  мен  төлем  жүзеге  асырылуы

тиіс  валютасын  көрсете  отырып,  жазбаша  сұрау

салуды  тиісті  Төлеген  күнге  дейін  5  (бес)  жұмыс

күнінен  кешіктірмей  алған  кезде  осындай  төлемді

жүзеге  асыру  күніне  Қазақстан  Республикасының

Ұлттық  Банкі  белгілеген  бағам  бойынша  мүмкін

болады. Қазақстан  Республикасының  резиденті  -

облигацияларды  ұстаушының  пайдасына

облигациялар  бойынша  төлемдерді  жүзеге  асыру

6



кезінде  теңгені  өзге  валютаға  айырбастауға  жол

берілмейді.

Айырбастау  кезінде  туындайтын  Эмитенттің

шығыстары  Қазақстан  Республикасының  резиденті

емес  облигацияларды  ұстаушыға  аударуға  жататын

сомадан ұсталатын болады.

Өзге  валюта  деп  АҚШ  доллары  және/немесе  Еуро

түсініледі.

Барлық  төлемдер  –  сыйақы  төлеу  және

облигацияларды  өтеуді  Эмитент  қолма-қол  ақшасыз

тәртіппен жүзеге асырады.

3) егер облигацияларды өтеу кезінде 

сыйақыны және номиналды құнын төлеу 

облигациялар шығарылымы проспектісіне 

сәйкес өзге мүліктік құқықтармен 

жүргізілетін болса, ондай құқықтардың, 

оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау 

тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген 

құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті 

тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді 

іске асыру тәртібі келтіріледі

Өзге  мүліктік  құқықтарға  сәйкес  төлемдер

қарастырылмаған.  Облигацияны  өтеу  кезінде

купондық сыйақы мен атаулы құнды төлеу облигация

ұстаушылардың  банктік  шоттарына  ақша  аудару

арқылы теңгемен жүзеге асырылады 

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген

облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, шарттары:

Эмитенттің облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы Директорлар Кеңесінің

шешіміне  сәйкес  жүргізіледі.  Эмитент  өз  облигацияларын  ұйымдастырылған  және

ұйымдастырылмаған рыноктарда олардың айналыс мерзімі ішінде сатып алуға құқылы. Бұл

ретте,  Эмитенттің  облигацияларды  сатып  алу  Бағасы,  Сатып  алу  тәртібі,  шарттары  мен

мерзімі  Директорлар  Кеңесінің  тиісті  шешімімен  айқындалатын  болады.  Сатып  алынған

облигациялар өтелген болып саналмайды және эмитент қайта сата алады;

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі:

Директорлар кеңесі облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдаған жағдайда, осы

шешім облигацияларды сатып алу тәртібін, шарттарын және мерзімдерін қамтиды. Эмитенттің

уәкілетті органының шешімі Эмитенттің уәкілетті органы осындай шешім қабылдаған күннен

бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми интернет-ресурстарында

тиісті  ақпараттық  хабарламаны  орналастыру  арқылы  облигация  ұстаушылардың  назарына

жеткізілетін  болады.  www.kase.kz  және  қаржылық  есептілік  депозитарийін  (www.dfo.kz

«Қазақстан қор биржасы» АҚ ішкі құжаттарымен және қаржылық есептілік депозитарийінің

интернет-ресурсында  ақпаратты  орналастыру  тәртібін  реттейтін  нормативтік  құқықтық

актімен белгіленген тәртіпте.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса

12.  Бағалы  қағаздар  рыногы  туралы  заңда  көзделмеген  қосымша  ковенанттар

(шектеулер) белгіленген жағдайда: 

1)  эмитент  қабылдайтын  және  бағалы  қағаздар  рыногы  туралы  көзделмеген

ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы:

Облигациялардың  айналыс  мерзімі  бойы  Эмитент  «Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ

листингілік комиссиясы ұсынған келесі қосымша шектеулерді (ковенанттар) сақтауы тиіс»:

-  Эмитент  пен  «Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ  арасында  жасалған  листингілік  шартта

белгіленген жылдық және аралық қаржылық есептілікті ұсыну мерзімдерінің бұзылуына жол

бермеу;
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-  Эмитент  пен  "Қазақстан  қор  биржасы"  АҚ  арасында  жасалған  листингілік  шартта

белгіленген Эмитенттің жылдық қаржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну

мерзімін бұзуға жол бермеу.

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі:

«Қазақстан қор биржасы»  АҚ листингілік комиссиясы ұсынған шектеулер (ковенанттар)

бұзылған жағдайда, Эмитент бұзушылық басталған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде

облигация  ұстаушыларына  осы  бұзушылық  туралы  ақпаратты,  бұзушылықтың  пайда  болу

себептерін,  осы  бұзушылықты  жою  тәсілі  мен  мерзімін  толық  сипаттай  отырып,  тиісті

ақпараттық  хабарламаны  Эмитенттің  ресми  сайтында  (www.  kmc  .kz  )  орналастыру  арқылы

www.kmc.kz),  сондай-ақ  ақпаратты  «Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ  ресми  сайтында

орналастыру www.kase.kz және қаржылық есептілік депозитарийінің (www.dfo.kz) сайтында

хабарлайды.

Сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап

40  (қырық)  күнтізбелік  күннен  кешіктірмей  Эмитенттің  уәкілетті  органы  сатып  алынатын

облигациялардың  саны,  сатып  алуды  жүргізу  күні,  ұйымдастырылған  және

ұйымдастырылмаған нарықтарда есеп айырысу тәртібі туралы ақпаратты және сатып алуды

ұйымдастыру үшін қажетті өзге де шешімдерді қамтитын облигацияларды сатып алу туралы

шешім қабылдайды.

Облигацияларды сатып алу туралы шешім осы шешім қабылданған күннен кейінгі 3 (үш)

жұмыс  күні  ішінде  облигацияларды  Эмитенттің  ресми  сайтында  тиісті  ақпараттық

хабарламаны  орналастыру  арқылы  (www.  kmc  .kz  ),  сондай-ақ  «Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ

ресми  сайтында  ақпаратты  орналастыру  (www.kase.kz)  және  қаржылық  есептілік

депозитарийінің (www.dfo.kz) сайтында ұстаушылардың назарына жеткізіледі.

Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды

сатып алу мерзімдері мен тәртібі туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін күнтізбелік 30

(отыз) күн ішінде, бірақ ковенанттар бұзылған сәттен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен

аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі:

Эмитент  ковенанттарды  (шектеулерді)  бұзғаны  туралы  ақпаратпен  облигация

ұстаушылары  «Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ  (www.kase.kz)  және  қаржылық  есептілік

депозитарийінің (www.dfo.kz) ресми интернет-ресурстарында таныса алады.

Облигацияларды  ұстаушылар  Эмитент  бұзушылық  туралы  ақпаратты  орналастырған

күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Эмитенттің мекенжайына облигацияларды сатып

алуға мәлімделген санын көрсете отырып, оларға тиесілі облигацияларды сатып алу туралы

жазбаша өтініш жіберуге құқылы.

Эмитенттің облигация ұстаушыларынан жазбаша өтініштер алғаннан кейінгі іс-әрекеттері

осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген.

Ұйымдастырылған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда,  Облигацияларды ұстаушы

Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  және  «Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ  ішкі

ережелерінде көзделген тәртіппен сатуға тиісті бұйрық беруге тиіс.

Ұйымдастырылмаған нарықта сатып алу жүргізілген жағдайда, сатып алу жүргізілген күні

облигацияларды  ұстаушы  «бағалы  қағаздардың  орталық  депозитарийі»  АҚ-ның  атына

«Бағалы  қағаздардың  орталық  депозитарийі»  АҚ-ның  ережелерінде  белгіленген  тәртіппен

сатып алуға мәлімделген облигацияларды есептен шығаруға бұйрық беруі тиіс.

Сатып  алуға  өтініш  бермеген  Облигация  ұстаушылардың  осы  проспектіде  көрсетілген

айналыс мерзімі аяқталғаннан кейін оларға тиесілі облигацияларды өтеуге құқығы бар.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен

тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)

13.  Айырбасталатын  облигациялар  шығарылған  кезде  мынадай  мәліметтер

қосымша көрсетіледі:

8



1)  облигациялар  айырбасталатын  акциялардың  түрi,  саны  және  орналастыру  бағасын

белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар:

- облигацияның осы шығарылымы айырбасталатын болып табылмайды;

2)  облигацияларды  айырбастау  тәртібі  мен  талаптары  (егер  облигациялардың

шығарылымы толығымен айырбасталатын болса,  айырбастаудың  аяқталу  күнінен  бастап  1

(бір)  ай  ішінде  облигациялардың  шығарылымы  жойылуға  жататыны  көрсетіледі,  егер

облигациялардың  шығарылымы  толығымен  айырбасталмайтын  болса,  осы  шығарылымның

сатып алынған облигациялары одан әрі  орналастырылуға  жатпайтыны,  айналыс мерзімінің

соңында өтелетіні көрсетіледі).

«Қазақстан  Республикасындағы  банктер  және  банк  қызметі  туралы»  Қазақстан

Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы заңының (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 61-10-

тармағында көзделген  негізде  және  тәртіппен  төлемге  қабілетсіз  банктер  санатына

жатқызылған  банк  уәкілетті  органның  шешіміне  сәйкес  облигацияларды  акцияларға

айырбастау талаптарын көрсетеді.

- осы шығарылым бойынша облигациялар айырбастау шарттары қарастырылмаған.

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара

қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете

отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша) 

14.  Шығарылған  облигациялар  бойынша  міндеттемелерді  толық  немесе  ішінара

қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер

1)  осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз

етудің сипаттамасы:

- облигациялардың осы шығарылымы толық немесе ішінара қамтамасыз етілген болып

табылмайды.

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық

арақатынасы:

-  қамтамасыз  ету  құнының  облигациялар  шығарылымының  жиынтық  көлеміне

арақатынасы  көзделмеген;

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі:

- Облигацияның осы шығарылымы бойынша кепіл заты көзделмеген.

15.  Атауын,  орналасқан  жерін,  кепіл  шартының деректемелерін,  кепілдік  мерзімі

мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері (егер облигациялар

банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе):

- облигациялардың осы шығарылымы банк кепілдігімен қамтамасыз етілмеген;

16.  Инфрақұрылымдық облигациялар  шығарылған  кезде  -  концессия  шартының

және  Қазақстан  Республикасы  Үкіметінің  мемлекеттің  кепілдемесін  беру  туралы

қаулысының деректемелері:

- осы шығарылым облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың

нысаналы мақсаты

17.  Облигацияларды  орналастырудан  алынған  ақшаны  пайдаланудың  нысаналы

мақсаты

1)  эмитент  облигацияларды  орналастырудан  алатын  ақшаны  пайдаланудың  нақты

мақсаттары:

-  Облигацияларды  орналастырудан  түскен  қаражат  екінші  деңгейдегі  банктер  арқылы

ипотекалық қарыздар беруге, екінші деңгейдегі банктердің талап ету құқықтарын сатып алуға,
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өзге де қолданыстағы және жаңа бағдарламаларға, сондай-ақ Эмитенттің өз міндеттемелерін

орындауына бағытталатын болады;

2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар өкілінің

қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар

көрсетіледі:

- Осы шығарылымның облигациялары инфрақұрылымдық болып табылмайды.

18.  Эмитент  бұрын  шығарған,  айналыста  болу  мерзімі  аяқталған  облигациялар

бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы

облигациялардың шығарылымын мемлекеттік  тіркеу күні  және нөмірі,  олардың түрі

мен  саны,  сондай-ақ  облигациялар  шығару  көлемі,  облигациялар  бойынша

жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі:

- Осы шығарылым бойынша Облигацияларды  талап  ету  құқықтарымен  төлеуді  жүзеге

асыру көзделмеген.

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын

қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он және одан көп

пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары)

туралы мәліметтер

19.  Эмитенттің  орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына қатысу

үлестерінің)  акционерлік  қоғам сатып алғандарды қоспағанда)  он немесе  одан астам

пайызына  ие  құрылтайшылар  немесе  ірі  акционерлер  (қатысушылар)  туралы

мәліметтер

Жеке тұлғалар Эмитенттің ірі акционерлері болып табылмайды.

Заңды тұлғаның

толық атауы

Заңды тұлғаның

орналасқан жері

Ірі акционерге тиесілі

Эмитенттің жарғылық

капиталындағы дауыс беретін

акциялардың Эмитенттің

жарғылық капиталындағы

дауыс беретін акциялардың

жалпы санына пайыздық

арақатынасы

Ірі акционер Эмитенттің

жарғылық

капиталындағы дауыс

беретін акциялардың 10

(он) және одан да көп

пайызын иеленетін күн

«Бәйтерек

«Ұлттық

басқарушы

холдингі»

акционерлік

қоғамы 

Қазақстан

Республикасы,

Z05T2H3, Нұр-

Сұлтан қ., «Есіл»

ауданы, «Мәңгілік

ел» даңғылы,  55

«а» ғимарат

100,00 24 қазан 2013 жыл

9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқару органы туралы мәліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер

1) Эмитенттің Директорлар кеңесі немесе Қадағалау кеңесі:

Эмитенттің

Директорлар

кеңесі

мүшелерінің

аты-жөні

(Тәуелсіз

директорларды

көрсете

отырып) және

Эмитенттің Директорлар кеңесінің

мүшелері соңғы 3 (үш) жылда және

қазіргі уақытта атқарған,

хронологиялық тәртіпте, оның ішінде

қоса атқару бойынша лауазымдары

және олардың қызметке кірісу күні 

Эмитенттің

Директорлар

кеңесі

мүшелерінің

әрқайсысына

тиесілі

Эмитенттің

дауыс беретін

акцияларының

Еншілес және

тәуелді

ұйымдардағы

Эмитенттің

Директорлар

кеңесінің

мүшелеріне

тиесілі

акциялардың
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Директорлар

кеңесіне

сайланған күні 

Эмитенттің

жарғылық

капиталындағы

дауыс беретін

акциялардың

жалпы санына

пайыздық

арақатынасы

осы

ұйымдардың

орналастырыл-

ған

акцияларының

жалпы санына

пайыздық

арақатынасы

Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Төрағасы:

Жанке Тимур 

Амантайұлы,

23.10.2019 ж. 

сайланды

2014  жылдың  қазан  айынан  2019

жылдың  сәуір  айына  дейін  Жамбыл

облысы әкімінің орынбасары.

2019  жылғы  мамырдан  бастап

«Бәйтерек»  ҰБХ»  АҚ  Басқарушы

директоры.

- -

Эмитенттің Директорлар Кеңесінің Мүшелері:

Салыков 

Олжас 

Жандосович,

08.09.2019ж. 

сайланды

2015 жылдың қаңтарынан 2016 жылдың 

қарашасына дейін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 

Тұрғын үй-құрылыс активтерін басқару 

департаментінің бас менеджері.
- -

Мухамеджанов 

Адиль 

Бектасович,

08.09.2016 ж. 

сайланды

2004 жылғы 15 наурыздан  бастап 2016

жылғы  04  наурызға  дейін  «Арал

Петролеум  Капитал»  ЖАҚ-тың  («Арал

Петролеум Капитал» ЖШС) Экономика

және қаржы  жөніндегі Вице-президенті.

2016  жылдың  08  қыркүйегінен  қазіргі

уақытқа  дейін  «Қазақстан  Ипотекалық

Компаниясы»  ИҰ»  АҚ  Басқарма

Төрағасы.

- -

Эмитенттің Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлары:

Токобаев 

Нурлан 

Турсунбекович,

08.09.2019 ж. 

сайланды

2011 жылдан 2016 жылға дейін «Advance

Bank  of  Asia»  (Cambodia)  Директорлар

кеңесінің тәуелсіз директоры.

2013 жылдан 2016 жылға дейін «Визор

Капитал»  АҚ  тәуелсіз  директоры

(Қазақстан).

2017  жылдың  қазан  айынан  қазіргі

уақытқа дейін

Директорлар  кеңесінің  мүшесі  –

«Оптима Банк» ААҚ тәуелсіз директоры

(Қырғызстан).

2017 жылғы қарашадан қазіргі уақытқа 

дейін

Директорлар  кеңесінің  мүшесі  –

«Kazakhstan  Project  Preparation  Fund»

ЖШС тәуелсіз директоры.

- -

Елемесов Аскар

Раушанулы, 

08.09.2019ж. 

сайланды

2013 жылдың қыркүйегінен бастап 2016

жылдың  маусымына  дейін

«АТАМЕКЕН»  ҰКП  Президиумы

Қаржы секторы комитетінің төрағасы

2014 жылдың маусымынан 2016 жылдың

сәуіріне  дейін  «Қазақстан

қаржыгерлерінің  қауымдастығы»  ЗТБ

- -
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кеңесінің төрағасы.

2014  жылдың  мамыр  айынан  2016

жылдың ақпан айына дейін Директорлар

кеңесінің мүшесі – «Бағалы қағаздардың

бірыңғай  тіркеушісі»  АҚ  тәуелсіз

директоры.

2014  жылдың  мамыр  айынан  2016

жылдың ақпан айына дейін Директорлар

кеңесінің мүшесі – «Бағалы қағаздардың

бірыңғай  тіркеушісі»  АҚ  тәуелсіз

директоры.

2014  жылғы  тамыздан  2016  жылғы

мамырға  дейін  Директорлар  кеңесінің

мүшесі  –  «БЖЗҚ»  АҚ  тәуелсіз

директоры.

2016  жылғы  маусымнан  бастап  2018

жылғы ақпанға  дейін  «ҚазАгро  «ҰБХ»

АҚ  тәуелсіз  директоры  –  Директорлар

кеңесінің мүшесі.

2016  жылғы  маусымнан  бастап  2018

жылғы ақпанға  дейін  «ҚазАгро»  ҰБХ»

АҚ  тәуелсіз  директоры  –  Директорлар

кеңесінің мүшесі.

С июня 2016 по февраль 2018 года 

независимый директор – член Совета 

директоров АО «НУХ «КазАгро».

2016 жылдың шілдесінен қазіргі уақытқа

дейін  «SkyBridge  Invest»  АҚ  тәуелсіз

директоры  –  Директорлар  Кеңесінің

Мүшесі,  директорлар  кеңесінің

төрағасы.

2019  жылдың  қыркүйегінен  қазіргі

уақытқа  дейін  «Астана»  Халықаралық

қаржы  орталығында  (АХҚО)

Қазақстандағы  ресейлік  Аналитикалық

кредиттік  рейтинг  агенттігінің

филиалының басшысы.

Суентаев 

Дамир 

Серкбаевич,

08.09.2019ж. 

сайланды

2014 жылдың тамыз айынан бастап 2017

жылдың  желтоқсан  айына  дейін

«Қазагромаркетинг»  АҚ  («ҚазАгро»

ҰБХ»  АҚ)  тәуелсіз  директоры,  Ішкі

аудит,  Стратегиялық  жоспарлау  және

тәуекелдер комитетінің төрағасы.

2015  жылдың  наурыз  айынан  қазіргі

уақытқа  дейін  «Қазақстанның  машина

жасаушылар  одағы»  ЗТБ  Басқарма

Төрағасының кеңесшісі.

2016  жылдың  ақпан  айынан  бастап

қазіргі  уақытқа  дейін  «Digital  finance

union»  ЗТБ  төрағасы  (Инновациялық

қаржы өнімдері  мен  үдерістерін  енгізу,

big  data,  қаржы  ұйымдарының

трансформациясы, ЕДБ).

2016  жылдың  ақпан  айынан  қазіргі

уақытқа  дейін  Директорлар  кеңесінің

мүшесі  -  тәуелсіз  директор,

- -

12



«Қазақэкспорт»  ҰК»  АҚ  Аудит

жөніндегі комитетінің төрағасы, бұрын-

«Қазэкспортгарант»  АҚ  («Бәйтерек»

ҰБХ» АҚ)

Директорлар  кеңесінің  мүшесі-тәуелсіз

директор,  Стратегиялық  жоспарлау

комитетінің төрағасы

«ҚазАгрогарант»  АҚ («ҚазАгро»  ҰБХ»

АҚ).

2018  жылғы  маусымнан  бастап  қазіргі

уақытқа дейін «Жолаушылар тасымалы»

АҚ  («ҚТЖ»  ҰК»  АҚ)  Директорлар

кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры.

21.  Эмитенттің  алқалы органы немесе  атқарушы органның функцияларын жеке-

дара жүзеге асыратын тұлға

Эмитенттің алқалы

атқарушы органы -

Басқарма

мүшелерінің аты-

жөні

Эмитенттің (Басқарманың) алқалы атқарушы

органының мүшелері соңғы 3 (үш) жылда және

қазіргі уақытта атқарған лауазымдары

хронологиялық тәртіппен (өкілеттілігі мен олардың

қызметіне кірісу күнін көрсете отырып), оның

ішінде осы тұлғалардың қоса атқаратын

қолданыстағы лауазымдары

Эмитенттің

алқалы

атқарушы

органының

мүшелеріне

тиесілі дауыс

беретін

акциялардың

Эмитенттің

дауыс беретін

акцияларының

жалпы санына

пайыздық

арақатынасы

Басқарма Төрағасы:

Мухамеджанов 

Адиль Бектасович

2004  жылғы  15  наурыздан  бастап  2016  жылғы  04

наурызға  дейін  «Арал  Петролеум  Капитал»  ЖАҚ

(«Арал  Петролеум  Капитал»  ЖШС)  Экономика  және

қаржы жөніндегі Вице-президенті.

2016 жылдың 08 қыркүйегінен қазіргі уақытқа дейін

«Қазақстан  Ипотекалық  Компаниясы»  ИҰ»  АҚ

Басқарма төрағасы.

Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  және

Компанияның  жарғысында  көзделген  функцияларға

сәйкес Компания қызметіне жалпы басшылықты жүзеге

асырады.

-

Басқарма Мүшелері: 

Жусупов Мажит 

Галымжанович

2012 жылғы 16 ақпаннан 2016 жылғы 08 сәуірге дейін –

«Азия  Кредит  Банк»  АҚ  Басқарушы  директоры  -

Басқарма мүшесі.

 «Азия  Life  Өмірді  сақтандыру  компаниясы»  АҚ

Басқарма Төрағасы.

2018 жылдың 04 желтоқсанынан қазіргі уақытқа дейін

Басқарма  төрағасының  орынбасары  –  «Қазақстан

Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма мүшесі.

-

Дыканбаева Асель 

Маратовна

2016  жылғы  09  наурыздан  бастап  2017  жылғы  10

ақпанға дейін «AB Legal» ЖШС қаржы директоры.

2017 жылғы 13 ақпаннан 24 мамырға дейін «Қазақстан

Ипотекалық  Компаниясы  «ИҰ»  АҚ  Басқарушы

-
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директоры.

2017 жылдың 25 мамырынан қазіргі уақытқа дейін

Басқарма  төрағасының  орынбасары  –  «Қазақстан

Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма мүшесі.

Басқарушы  директор  М.  Б.  Меңдібаевтың,  жобалық

кеңсенің,  Ақпараттық  технологиялар  департаментінің,

тәуекел-менеджмент  департаментінің,  Нұр-Сұлтан

қаласындағы компания өкілдігінің қызметін үйлестіру,

Компания қызметінің мәселелері бойынша мемлекеттік

органдармен және басқа да ұйымдармен өзара іс-қимыл

жасау.

Акчурин Айсултан 

Анварович

2015  жылғы  21  қыркүйектен  бастап  2016  жылғы  18

қарашаға  дейін  «Қазақстан  Ипотекалық  Компаниясы»

ИҰ» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары.

2016  жылғы  21  қарашадан  бастап  2018  жылғы  01

наурызға дейін «Бәйтерек девелопмент» АҚ Басқарушы

директоры.

2018 жылдың 02 наурызынан қазіргі уақытқа дейін

Басқарма  төрағасының  орынбасары  –  «Қазақстан

Ипотекалық Компаниясы» ИҰ» АҚ Басқарма мүшесі.

Компанияның  Жылжымайтын  мүлік  департаментінің

қызметін үйлестіру.

-

22.  Егер  эмитенттің  атқарушы  органының  өкілеттіктері  басқа  коммерциялық

ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

1)  басқарушы  ұйымның  толық  және  қысқаша  атауы,

оның орналасқан жері;

Атқарушы  органның  өкілеттіктері  басқа

коммерциялық ұйымға берілмеді 

(басқарушы  ұйым).  Осы  тармақтың

талаптары  акционерлік  қоғамдарға

қолданылмайды.

2)  басқарушы  ұйымның  атқарушы  органның

функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғасының

тегі,  аты,  әкесінің  аты  (ол  бар  болса)  не  басқарушы

ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және

директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі,

аты, әкесінің аты (ол бар болса);

3)  осы  тармақтың  2)  тармақшасында  аталған

тұлғалардың  сайланған  күні  және  хронологиялық

тәртіппен  соңғы 2  (екі)  жылдағы еңбек  жолы туралы

мәліметтер;

4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға

тиесілі  басқарушы  ұйымның  дауыс  беруші

акцияларының  (жарғылық  капиталға  қатысу

үлестерінің)  басқарушы  ұйымның  дауыс  беруші

акцияларының  (жарғылық  капиталға  қатысу

үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға

тиесілі  жарғылық  капиталға  қатысу  үлестерінің

эмитенттің  жарғылық  капиталына  қатысу  үлестерінің

жалпы санына пайыздық арақатынасы.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-

экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

23. Эмитент қызметінің түрлері

1) қызметтің негізгі түрі:

Эмитент қызметінің негізгі  түрі банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға уәкілетті

органның лицензиясы негізінде ипотекалық қарыз беру болып табылады.
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Эмитент мынадай қосымша операцияларды жүзеге асыруға құқылы:

-  сенімгерлік  операциялар:  сенім  білдірушінің  мүддесінде  және  тапсырмасы  бойынша

ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару;

-  факторингтік  операциялар:  төлем  жасамау  тәуекелін  қабылдай  отырып,  тауарларды

(жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын сатып алу;

- форфейтингтік операциялар (форфеттеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып

алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу жолымен төлеу;

- лизингтік қызмет.

2)  маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің  жалпы кірісіндегі  олардың

үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы:

Эмитент мынадай қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы:

«Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 23

желтоқсандағы № 2723 Заңының 5-2-бабының 6-тармағында  көзделген  шектеулерді  ескере

отырып, инвестициялық қызмет;

-  ақпарат  тасығыштардың  кез  келген  түрлерінде  ипотекалық  кредит  беру  мәселелері

бойынша арнайы әдебиетті іске асыру;

- меншікті мүлікті сату;

-  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  тәртіппен  кепілге  салынған

мүлікті сату;

- Эмитент қызметіне байланысты мәселелер бойынша консультациялық қызметтер ұсыну;

- бағалы қағаздарды, соның ішінде облигацияларды шығару және орналастыру;

-  ипотекалық  ұйымдардың  қызметін  автоматтандыру  үшін  пайдаланылатын

мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді іске асыру;

-  ипотекалық  кредит  беру  саласында  мамандардың  біліктілігін  арттыру  мақсатында

оқытуды ұйымдастыру және өткізу.

Эмитент маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін жүзеге асырмайды.

3) эмитенттің бәсекелестерi болып табылатын ұйымдар туралы мәлiметтер:

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 10.09.2019 ж. мәліметтеріне сәйкес ипотекалық

кредит  беру  нарығында  үш  ипотекалық  компания  –  Эмитент,  «Баспана»  ИҰ»  АҚ  және

«Экспресс Финанс» ипотекалық ұйымы» АҚ ұсынылған. 01.09.2019 жылға ипотекалық кредит

беру нарығындағы ипотекалық ұйымдардың жиынтық үлесі 12% - ды құрайды. «ҚИК» ИҰ»

АҚ-ның ипотекалық компаниялардың қарыздарының жиынтық портфеліндегі үлесі 56% - ды

құрады, бұл эмитентті нарықтағы ірі ипотекалық компания етеді.

Егер эмитентті  «Нұрлы Жер» МТЖС операторларының бірі ретінде қарастырсақ,  оның

міндеті  Қазақстан  халқын  кейіннен  сатып  алу  құқығымен  жалға  беру  арқылы  Қолжетімді

тұрғын үймен қамтамасыз ету болып табылады, онда қызметтің осы бағыты бойынша тікелей

бәсекелестер ретінде екі ұйымды бөлуге болады: «Бәйтерек девелопмент» АҚ және «Самұрық-

Қазына»  ЖМҚ»  АҚ  2018  жылдың  қорытындысы  бойынша  сатып  алу  құқығымен  жалға

берілетін тұрғын үйді пайдалануға беру көлемі 1736 мың шаршы метрді, оның ішінде эмитент

енгізген тұрғын үй көлемі – 1054,7 мың шаршы метр немесе 60,8% құрады

4) эмитент қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің)

кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар:

Позитивті факторлар:

- арзан тұрғын үй салу саласында да, сондай-ақ халыққа тұрғын үй сатып алуға қаржылық

қолдау  көрсету  саласында  да  мемлекеттік  бағдарламаларды  іске  асыру  арқылы тұрғын  үй

нарығын дамытуды мемлекеттің белсенді қолдауы.

Осының салдарынан тұрғын үй қорының жалпы ауданы көрсеткіштерінің тұрақты өсуі

байқалады (2008-2018 жж. +34%) және тұрғын үй ғимараттарын пайдалануға беру (2008-2018

жж.  +83%).  Тұрғын  үй  құрылысының  белсенді  дамуы  аясында  халықтың  тұрғын  үймен

қамтамасыз етілу көрсеткіші біртіндеп артып келеді (2018 жылға қарай - 21,8 шаршы метр).

- 2007 жылдан бастап берілетін ипотекалық қарыздар бойынша орташа алынған сыйақы

мөлшерлемесінің  төмендеуі  байқалады (2007 жылғы желтоқсанда 12,6% -  дан 2019 жылғы

маусымда 8,1% - ға дейін). Бұл ипотекалық қарыздары бар азаматтарды ауқымды мемлекеттік
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қолдауға,  сондай-ақ  тұрғын  үй  құрылыс  жинақтары  жүйесі  арқылы  жеңілдікті  кредиттер

беруге негізделген.

Жағымсыз факторлар:

- ипотекалық кредит беру нарығында ЕДБ белсенділігінің төмен деңгейі.

Банктердің  көпшілігі  ипотекалық  қарыздар  бойынша  талап  ету  құқықтарын  сатып алу

бөлігінде  Эмитенттің  серіктестері  болып табылады. 01.07.2019 жылғы жағдай бойынша ел

нарығында ипотекалық кредиттерді 27 ЕДБ – ның 13-і ұсынды, оның 8-і "Баспана "ИҰ" АҚ

ипотекалық  бағдарламасын  іске  асыруға,  3-і  Эмитенттің  ипотекалық  бағдарламасын  іске

асыруға қатысады. Ипотека бойынша беру көлемінің жыл сайынғы өсуіне (соңғы 10 жылдағы

орташа жылдық өсу қарқыны 1,4-ті құрады) қарамастан, ипотекалық ұйымдар бағдарламасы

бойынша берілген қарыздарды және "ҚТҚЖБ" АҚ қарыздарын есепке алмағанда ипотекалық

қарыздарды  беру  көлеміндегі  ЕДБ  үлесі  2019  жылдың  бірінші  жартыжылдығының

қорытындылары  бойынша  барлығы  27%  -  ды  құрайды. Осыған  байланысты,  компания

талаптарына  сәйкес  келетін  "жақсы"  ипотекалық  қарыздарды  беру  жаңа  берулердің  төмен

көлемінің аясында ЕДБ-дағы "жұмыс істемейтін" қарыздар деңгейінің өсуіне әкеп соғады. Бұл

факт  ЕДБ-ның  ипотекалық  қарыздар  бойынша  талап  ету  құқықтарын  беру  жөніндегі

ұсыныстарының төмен деңгейінің себебі болып табылады.

- тұрғын үй заемын және меншікті тұрғын үй сатып алуды іс жүзінде қолжетімсіз ететін

халықтың  негізгі  үлесінің  төмен  төлем  қабілеттілігі.  ҚР  ҰЭМ  Статистика  комитетінің

мәліметтері бойынша 2019 жылдың екінші тоқсанында қызметкердің орташа айлық жалақысы

186,5 мың теңгені құрады. Осындай табысы бар адам үшін құны 12 млн.теңге болатын пәтерді

сатып алу үшін 5 жылдық еңбек ақы талап етіледі. Тұрғын үйге қолжетімділіктің халықаралық

градациясына сәйкес Қазақстанда тұрғын үй басым түрде қолжетімді емес;

- жылжымайтын мүлік нарығында қолжетімді тұрғын үйдің тапшылығы;

- ипотеканы қорландыру көзі болып табылатын қаржы банктік емес нарығын (зейнетақы

қорлары,  сақтандыру  компаниялары,  бағалы  қағаздар  нарығы)  дамытудың  төмен  деңгейі,

бірінші  кезекте,  Қазақстан  Республикасының  капитал  нарығында  қорландыруды  тартудың

жоғары құнында көрсетіледі, бұл ипотеканы қарыз алушылар үшін де, кредиторлар үшін де

тиімді емес етеді.

-  несие  берушілердің  құқықтарын  әлсіз  қорғау  және  қарыз  алушының  дефолты

жағдайында  мәмілені  жабудың жоғары құны (өсімпұлды есептеу және өндіріп  алу тәртібі,

кепіл мүлігінен өндіріп алу тәртібі).

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен

әзірлемелерге,  оның  ішінде  эмитент  демеушілік  көрсететін  зерттеу  әзірлемелеріне  кеткен

шығындар туралы ақпарат:

Лицензия  № 5.1.69 ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау

агенттігі  2010  жылдың  12  сәуірінде  ұлттық  валютада  және  белгісіз  мерзімге  банктік

операцияларды жүргізуге берген. Бұл лицензия банктік қарыз операцияларын жүргізуге құқық

береді:  төлемділік,  мерзімділік  және  қайтарымдылық  шарттарымен  ақшалай  нысанда

кредиттер беру.

6)  эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі)

импорттың  үлесі  және  эмитент  экспортқа  сататын  (көрсететін)  өнімнің  (жұмыстардың,

қызметтердің)  сатылатын  өнімнің  (көрсетілетін  жұмыстардың,  қызметтердің)  жалпы

көлеміндегі үлесі:

Эмитент  сатып алған жұмыстар  мен қызметтердің  барлық көлемін  Moody's  және Fitch

Ratings халықаралық ұйымы көрсететін қызметтерді қоспағанда, Қазақстан Республикасының

резиденттері орындайды және көрсетеді.

7)  оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің

тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық

пайыз  мөлшерінде  одан  ақшалай  және  өзге  міндеттемелерді  өндіріп  алу  тәуекелімен

байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер:
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31.10.2019  ж.  жағдай  бойынша  Компанияның  қатысуымен  сот  процестері,  оның

нәтижелері бойынша Компания қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі мүмкін, Компанияға

ақшалай және өзге де міндеттемелер қойылмайды.

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары:

Эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа тәуекел факторлары жоқ.

24.  Эмитент  өндіретін  немесе  тұтынатын  тауарлардың  (жұмыстардың,

қызметтердің)  жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде

оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы

мәліметтер

Эмитент  ұсынатын  қызметтердің  негізгі  тұтынушысы  Қазақстан  Республикасының

азаматтары болып табылады. Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 2019 жылғы 1 қарашаға

Эмитент  кейіннен  сатып  алу  құқығымен  18  279  Жеке  тұлғаларға  (көбінесе  жергілікті

атқарушы органдардың кезекте тұрғандарына) жалға берілетін тұрғын үйді берді, сондай-ақ

банктер халыққа берген 3 473 ипотекалық қарыз бойынша сыйақы ставкасын субсидиялады.

«Орда» несие өнімі аясында 8 118 054 млн.теңге  сомасына 638 ипотекалық қарыз берілді.

Осылайша, Эмитент 21 752 қазақстандық отбасының тұрғын үй жағдайын жақсартуға ықпал

етті.

25.  Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің

жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері

Активтердің жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп

пайызын құрайтын Эмитенттің активтері  

Активтің баланстық құны

 (мың теңге)

Банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге

асыратын  банктердегі  және  ұйымдардың  шоттарындағы

ақша

32 322 029

Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы

қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
29 039 899

Берілген  қаржылық  жалдау  (құнсыздануға  резервтерді

шегергенде
142 065 346

Қарыздар  (микрокредиттер)  берілген  (құнсыздануға

арналған резервтерді шегергенде
53 721 881

26.  Эмитент  активтерінің  баланстық  құнының  10  (он)  және  одан  астам  пайызы

мөлшердегі дебиторлық берешек:

1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және

одан астам пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған

сомалар  өтеу  күнін  көрсетумен  жылдар  бойынша  бөлумен  көрсетіледі)  және  оларды өтеу

мерзімдері.

-  Эмитент  активтерінің  баланстық  құнының  10  (он)  және  одан  да  көп  пайызы

мөлшеріндегі дебиторлық берешек жоқ.

27.  Эмитент  міндеттемелерінің  баланстық  құнының  10  (он)  және  одан  астам

пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

1) эмитент кредиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған

сомалар  өтеу  күнін  көрсетумен  жылдар  бойынша  бөлумен  көрсетіледі)  және  оларды өтеу

мерзімдері.
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Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан да көп пайызы мөлшеріндегі

кредиторлық берешек жоқ.

28. Эмитенттің левередж шамасы

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі  қаржы жылының соңғы күніндегі

жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны

мемлекеттік  тіркеуге  құжаттарды  беру  алдындағы  соңғы  тоқсанның  соңындағы  жағдай

бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік

тіркеуге  құжаттарды  беру  алдындағы  соңғы  тоқсанның  алдындағы  тоқсанның

қорытындылары  бойынша  эмитенттің  қаржылық  есептілігі  проспектінің  ажырамас  бөлігі

болса  -  облигациялар  шығарылымын  немесе  облигациялық  бағдарламаны  мемлекеттік

тіркеуге  құжаттарды  беру  алдындағы  соңғы  тоқсанның  алдындағы  тоқсанның  соңындағы

жағдай бойынша көрсетіледі.

Көрсеткіштің атауы 2017ж. 2018 ж. 2019 ж. 9 ай

Коэффициент заемных средств к собственному капиталу 

(левередж)
3,26 3,32 3,08

29.  Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген

соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының

таза ағыны

2017 жылдың қорытындысы бойынша операциялық қызмет:

2017 жылы операциялық  қызметте  ақша  қаражатын  пайдалану  8  796 310 мың теңгені

құрады.  Есепті  жылы  операциялық  активтердің  16  324  546  мың  теңге  сомасына  көбеюі

байқалады:

- банктерде және өзге де қаржы институттарында 6 037 579 мың теңге сомаға қаражат

көлемін ұлғайту;

- 5 827 827 мың теңге сомасына ипотекалық қарыздар бойынша сатып алынған талап ету

құқықтарының көлемін азайту;

- 632 760 мың теңге сомаға жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу және салу үшін

төленген аванстарды азайту;

- қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтердің 8 548 873 мың теңге

сомасына ұлғаюы;

- аяқталмаған құрылыс үшін қаражат көлемін 12 274 013 мың теңге сомасына ұлғайту;

-  қаржылық  жалдау  бойынша  дебиторлық  берешектің  азаюы  3  716  008  мың  теңгені

құрады;

- 359 324 мың теңге сомаға өзге де активтерді азайту.

Операциялық міндеттемелердің азаюы 963 776 мың теңгені құрады.

Инвестициялық қызмет:

Есепті  жылы инвестициялық  қызметтен  түскен  ақша  қаражатының түсімі  25  938  мың

теңгені құрады және:

- 132 079 мың теңге сомаға негізгі құралдарды сатып алу;

-  158  017  мың  теңге  сомасына  инвестициялық  жылжымайтын  мүлікті  сатумен

байланысты.

Қаржылық қызмет:

8 102 222 мың теңге сомаға қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатын пайдаланумен:

- 9 599 700 мың теңге сомасына Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды өтеумен;

-  14  374  280  мың  теңге  сомасына  борыштық  бағалы  қағаздарды  шығарудан  ақша

қаражатының түсімімен;

- 10 000 000 мың теңге сомасына реттелген облигацияларды өтеумен;

- 7 150 000 мың теңге сомасына басқа тартылған қаражатты өтеумен;

- 926 802 мың теңге сомасына дивидендтер төлеумен;
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- 5 200 000 мың теңге сомасына акцияларды орналастырудан түскен ақшалай қаражатпен

байланысты.

2018 жылдың қорытындысы бойынша операциялық қызмет:

2018 жылы операциялық қызметтен ақша қаражатының түсімі  10 276 960 мың теңгені

құрады. Есепті жылы операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының 9 716 495 мың теңге

сомасына азайғаны байқалады, бұл негізінен:

- банктерде және басқа да қаржы институттарында қаражат көлемінің 3 654 403 мың теңге

сомасына азаюы;

- 7 537 021 мың теңге сомасына ипотекалық қарыздар бойынша сатып алынған талап ету

құқықтарының көлемін азайту;

- әділ құны бойынша пайда немесе зиян арқылы есепке алынатын қаржылық активтерді 1

846 мың теңге сомаға азайту;

- қаржылық жалдау шарттары бойынша беруге жататын активтердің 1 085 272 мың теңге

сомасына ұлғаюы;

- аяқталмаған құрылыс үшін қаражат көлемін 6 430 219 мың теңге сомасына ұлғайту;

-  қаржылық  жалдау  бойынша  дебиторлық  берешектің  азаюы  5  378  036  мың  теңгені

құрады.;

- 660 680 мың теңге сомаға өзге де активтерді азайту.

Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы 4 850 022 мың теңгені құрады;

- субсидияның өсуі 84 025 мың теңгені құрады.

Инвестициялық қызмет:

Есепті жылы инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатын пайдалану 6 963 195 мың

теңгені құрады және:

-  амортизацияланған  құны  бойынша  бағаланатын  инвестициялық  бағалы  қағаздарды

сатып алумен 10 157 463 мың теңге;

- амортизацияланған құны бойынша бағаланатын инвестициялық бағалы қағаздарды өтеу;

- 95 332 мың теңге сомаға негізгі құралдарды сатып алумен;

- 71 059 мың теңге сомасына инвестициялық жылжымайтын мүлікті сатумен байланысты.

Қаржылық қызмет:

Қаржылық қызметтен 20 705 742 мың теңге сомаға ақша қаражатының түсуі:

- 7 920 500 мың теңге сомасына Шығарылған борыштық бағалы қағаздарды өтеу;

-  31  356  189  мың  теңге  сомасына  борыштық  бағалы  қағаздарды  шығарудан  ақша

қаражатының түсімімен;

- 1 621 372 мың теңге сомасына басқа тартылған қаражатты өтеумен;

- 1 108 575 мың теңге сомасына дивидендтер төлеумен байланысты.

30.  Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін

эмитенттің  борыштық  бағалы  қағаздарының  барлық  тіркелген  шығарылымдары

туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы

қағаздардың  әрбір  шығарылымының мемлекеттік  тіркелу  нөмірі  және  мемлекеттік  тіркелу

күні,  әрбір  шығарылым  бойынша  орналастырылған  борыштық  бағалы  қағаздардың  саны,

сондай-ақ  борыштық  бағалы  қағаздарды  орналастыру  кезінде  тартылған  ақшаның  жалпы

көлемі,  борыштық  бағалы  қағаздардың  әрбір  шығарылымы  бойынша  есептелген  және

төленген  сыйақының  сомасы,  оларды  сатып  алу  күнін  көрсете  отырып,  сатып  алынған

борыштық бағалы қағаздардың саны;

орындалмаған  міндеттемелердің  мөлшері  және олардың орындалу  мерзімінің  өтіп  кету

мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз

міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны

төлемеу  (төлеуді  кешіктіру),  акциялар  бойынша  дивидендтер  төлемеу  (төлеуді  кешіктіру),

бағалы  қағаздар  бойынша  есептелген,  бірақ  төленбеген  сыйақылар  сомасы  (түрлері  мен

шығарылымдары бойынша жеке-жеке);
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егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын

орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатылған (жалғастырылған) жағдайда, ондай шешімдер

қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі;

сауда-саттықты  ұйымдастырушылардың  атауларын  қоса  алғанда,  эмитенттің  бағалы

қағаздары айналыста болатын нарықтар;

бұдан  бұрын  шығарылған,  айналыстағы  облигациялардың  әрбір  түрімен  оларды

ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру

тәртібін  көрсете  отырып,  шектеулер  (ковенанттар)  бұзылған  кезде  іске  асырылған  және

ұстаушылармен  жасалған  бағалы  қағаздарды  сатып  алу-сату  шарттарында  көзделген

құқықтар.

Эмитент қызметін бастаған сәттен бастап облигациялардың он сегіз шығарылымы және

үш облигациялық бағдарлама шегінде он үш шығарылым тіркелді, оның ішінде қолданыстағы

болып:

Он бірінші шығарылым (KZ2C00001741) табылады.

Жалпы саны, дана 15 000 000 000

Облигациялар түрі қамтамасыз  етілген  атаулы  купондық

облигациялар (ипотекалық)

Номиналды құны, теңгемен 1,00

Мемлекеттік  тіркеу  нөмірі  және  мемлекеттік

тіркеу күні

2011 жылғы 27 желтоқсан Е-21

Орналастырылған облигациялардың саны, дана 6 507 000 000 

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған

ақшаның жалпы көлемі, теңгемен
5 897 462 972,23

Есептелген  және  төленген  купондық  сыйақы

сомасы, теңгемен

есептелген: 1 177 867 250,00

Сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған

облигациялардың саны

төленген: 1 141 175 000,00

Міндеттемелерді  орындамау  фактілері  туралы

мәліметтер  (сыйақыны  төлемеу  (төлеуді

кешіктіру)

облигациялар сатып алынбаған

Шығаруды тоқтата тұру (өтпеді  деп тану),  жою

туралы мәліметтер

орындалмау фактілері жоқ

Он үшінші шығарылым (KZ2C00002160)

Жалпы саны, дана 10 000 000 000

Облигациялар түрі қамтамасыз  етусіз  атаулы  купондық

облигациялар

Номиналды құны, теңгемен 1,00

Мемлекеттік  тіркеу  нөмірі  және  мемлекеттік

тіркеу күні

2013 жылғы 05 шілде  Е-51

Орналастырылған облигациялардың саны, дана 10 000 000 000

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған

ақшаның жалпы көлемі, теңгемен
10 137 122 189,33

Есептелген  және  төленген  купондық  сыйақы

сомасы, теңгемен

есептелген: 5 158 853 055,52

Сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған

облигациялардың саны

төленген: 4 934 547 499,96

Міндеттемелерді  орындамау  фактілері  туралы

мәліметтер  (сыйақыны  төлемеу  (төлеуді

кешіктіру)

облигациялар сатып алынбаған

Шығаруды тоқтата тұру (өтпеді  деп тану),  жою

туралы мәліметтер

орындалмау фактілері жоқ

Он бесінші шығарылым (KZ2C00003333)

Жалпы саны, дана 30 000 000 000

Облигациялар түрі қамтамасыз  етусіз,  индекстелмеген  атаулы
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купондық облигациялар

Номиналды құны, теңгемен 1,00

Мемлекеттік  тіркеу  нөмірі  және  мемлекеттік

тіркеу күні

2017 жылғы 07 қараша

Орналастырылған облигациялардың саны, дана 30 000 000 000

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған

ақшаның жалпы көлемі, теңгемен
30 424 165 224,62

Есептелген  және  төленген  купондық  сыйақы

сомасы, теңгемен

Есептелген: 3 880 975 000,00

Сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған

облигациялардың саны

Төленген: 2 793 000 000,00

Міндеттемелерді  орындамау  фактілері  туралы

мәліметтер  (сыйақыны  төлемеу  (төлеуді

кешіктіру)

облигациялар сатып алынбаған

Шығаруды тоқтата тұру (өтпеді  деп тану),  жою

туралы мәліметтер

орындалмау фактілері жоқ

Он алтыншы шығарылым (KZ2C00004356)

Жалпы саны, дана 3 200 000 000

Облигациялар түрі қамтамасыз  етусіз,  индекстелмеген  атаулы

купондық облигациялар

Номиналды құны, теңгемен 1,00

Мемлекеттік  тіркеу  нөмірі  және  мемлекеттік

тіркеу күні

F88 29 маусым 2018

Орналастырылған облигациялардың саны, дана 593 861 150

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған

ақшаның жалпы көлемі, теңгемен
593 861 150

Есептелген  және  төленген  купондық  сыйақы

сомасы, теңгемен

Есептелген: 6 412 050,81

Сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған

облигациялардың саны

Төленген: 4 439 112,10

Міндеттемелерді  орындамау  фактілері  туралы

мәліметтер  (сыйақыны  төлемеу  (төлеуді

кешіктіру)

облигациялар сатып алынбаған

Шығаруды тоқтата тұру (өтпеді  деп тану),  жою

туралы мәліметтер

орындалмау фактілері жоқ

Он жетінші шығарылым (KZ2C00004349)

Жалпы саны, дана 700 000 000

Облигациялар түрі қамтамасыз  етусіз,  индекстелмеген  атаулы

купондық облигациялар

Номиналды құны, теңгемен 1,00

Мемлекеттік  тіркеу  нөмірі  және  мемлекеттік

тіркеу күні

F89 29 маусым 2018

Орналастырылған облигациялардың саны, дана 0

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған

ақшаның жалпы көлемі, теңгемен
0

Есептелген  және  төленген  купондық  сыйақы

сомасы, теңгемен

Есептелгені: 0,00 (орналастырылған жоқ)

Төленген: 0,00 (төлем күні болған жоқ)

Сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған

облигациялардың саны

облигациялар сатып алынбаған

Міндеттемелерді  орындамау  фактілері  туралы

мәліметтер  (сыйақыны  төлемеу  (төлеуді

кешіктіру)

орындалмау фактілері жоқ

Шығаруды тоқтата тұру (өтпеді  деп тану),  жою

туралы мәліметтер

шығаруды тоқтата тұру (өтпеді деп тану), жою

туралы фактілер жоқ
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Он сегізінші шығарылым (KZX000000054)

Жалпы саны, дана 20 000 000 000

Облигациялар түрі Қамтамасыз етусіз купондық облигациялар

Номиналды құны, теңгемен 1,00

Мемлекеттік  тіркеу  нөмірі  және  мемлекеттік

тіркеу күні

SR005 21 желтоқсан 2018

Орналастырылған облигациялардың саны, дана 20 000 000 000

Облигацияларды орналастыру кезінде тартылған

ақшаның жалпы көлемі, теңгемен
20 000 000 000

Есептелген  және  төленген  купондық  сыйақы

сомасы, теңгемен

Есептелген: 1 612 633 333,33

Төленген: 958 000,00

Сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған

облигациялардың саны

облигациялар сатып алынбаған

Міндеттемелерді  орындамау  фактілері  туралы

мәліметтер  (сыйақыны  төлемеу  (төлеуді

кешіктіру)

орындалмау фактілері жоқ

Шығаруды тоқтата тұру (өтпеді  деп тану),  жою

туралы мәліметтер

шығаруды тоқтата тұру (өтпеді деп тану), жою

туралы фактілер жоқ

Жай акциялар (KZ1C45320013)

Жалпы саны, дана 13 681 600

Акциялар түрі Жай акциялар

Құрылтайшылар  Төлеген  акциялардың

номиналдық құны, теңгемен
58 633 800 000,00

Акцияларды  орналастыру  кезінде  тартылған

ақшаның жалпы сомасы, теңгемен
63 326 461 050,00

Айналыстағы акциялардың саны, дана 6 081 380 

Сатып алынған акциялардың саны, дана 250 000

Соңғы күнге сатып алу бағасы 10 000 теңге

Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту күні «Қазақстан  Ипотекалық  Компаниясы»  ИҰ»  АҚ

акцияларды  сатып  алу  кезінде  олардың  құнын

анықтау  әдістемесі  2008  жылғы  03  қазандағы

акционерлердің  жалпы  жиналысы  отырысының

шешімімен (№3 хаттама) бекітілді.

Мемлекеттік  тіркеу  нөмірі  және  мемлекеттік

тіркеу күні

А4532, 2013 жылғы 13 наурыз

Міндеттемелерді  орындамау  (дивидендтерді

төлемеу) фактілері туралы мәліметтер)

орындалмау фактілері жоқ

Шығаруды тоқтата тұру (өтпеді деп тану), жою

туралы мәліметтер

шығаруды тоқтата  тұру  (өтпеді  деп  тану),  жою

туралы фактілер жоқ

Сауда-саттық  ұйымдастырушылардың  атауын  қоса  алғанда,  эмитенттің  бағалы

қағаздары айналыста болатын нарықтар:

Барлық  шығарылымдар  ұйымдастырылған  нарықта  айналымда.  Сауда-саттықты

ұйымдастырушы  «Қазақстан  қор  биржасы»  АҚ  және  «Астана»  халықаралық  қаржы

орталығының алаңы.

Олардың ұстаушыларына айналыстағы бұрын шығарылған облигациялардың әрбір

түрі  ұсынатын құқықтар,  оның ішінде  шектеулер  (ковенанттар)  бұзылған  кезде  іске

асырылған  және  ұстаушылармен  жасалған  бағалы  қағаздарды  сатып  алу-сату

шарттарында  көзделген  құқықтар,  ұстаушылардың  осы  құқықтарын  іске  асыру

тәртібін көрсете отырып:

Облигациялардың он бірінші және он үшінші шығарылымдары бойынша облигацияларды

ұстаушыларға ұсынылатын мынадай құқықтар:

- атаулы құнды алу құқығы;

- сыйақы алу құқығы;

22



-  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  тәртіппен  өз  талаптарын

қанағаттандыру құқығы;

- облигацияларды еркін сату және өзгеше түрде иеліктен шығару құқығы;

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар көзделген.

Облигациялардың  он  бесінші  шығарылымы  бойынша  облигацияларды  ұстаушыларға

ұсынылатын мынадай құқықтар:

- проспектіде көзделген мерзімде атаулы құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

-  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  тәртіппен  өз  талаптарын

қанағаттандыру құқығы;

- облигацияларды еркін иеліктен шығару және басқаша түрде билік ету құқығы;

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар қарастырылған.

Он  алтыншы  және  он  жетінші  облигация  шығарылымдары  бойынша  облигация

ұстаушыларға келесі ұсынатын құқықтар: 

- проспектіде көзделген мерзімде атаулы құнды алу құқығы;

- проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

-  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  тәртіппен  өз  талаптарын

қанағаттандыру құқығы;

- облигацияларға билік ету құқығы;

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар;

-  Эмитенттің  облигацияларды  мерзімінен  бұрын  сатып  алуын  талап  ету  құқығы

қарастырылған. 

Облигациялардың  он  сегізінші  шығарылымы  бойынша  облигацияларды  ұстаушыларға

ұсынылатын мынадай құқықтар:

-  облигацияларды  шығару  проспектісінде  көзделген  мерзімде  номиналды  құнды  алу

құқығы;

- облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

-  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  тәртіппен  өз  талаптарын

қанағаттандыру құқығы;

- облигацияларға билік ету құқығы;

- облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар көзделген.

11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы

қосымша мәліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар

1)  эмитенттен  облигациялар  шығарылымы  проспектісінде  көзделген  облигацияның

номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол

бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар

шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқықтары:

– проспектіде көзделген мерзімде атаулы құнды алу құқығы;

– проспектіде көзделген мерзімде сыйақы алу құқығы;

– облигацияларды сатып алуды талап ету құқығы: осы құқықты жүзеге асыру шарттары,

тәртібі және мерзімдері облигациялар шығару проспектісінде көзделген;

– Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен ақпарат алу құқығы;

– Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  көзделген  тәртіппен  өз  талаптарын

қанағаттандыру құқығы; 

– облигацияларға билік ету құқығы;

– облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге де құқықтар.
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2)  эмитенттің  облигацияларды,  оның  ішінде  облигациялар  шығарылымының

проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары,

тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары:

Облигацияларды ұстаушылар, егер Эмитент бағалы қағаздар нарығы туралы Заңның 18-4-

бабы 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген жағдайларда бұзуға жол берген

жағдайда, өздеріне тиесілі облигацияларды сатып алу құқығын талап етуге құқылы.

Бағалы  қағаздар  нарығы  туралы  Заңның  18-4-бабы  2-тармағының  1)  және  2)

тармақшаларында  көзделген  жағдайлар  туындаған  кезде  Эмитент  орналастырылған

облигацияларды мынадай бағалардың ең көбі бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті:

-  жинақталған  сыйақыны  ескере  отырып,  облигациялардың  номиналды  құнына  сәйкес

келетін баға;

- облигациялардың әділ нарықтық бағасы.

Эмитент  банк  операцияларының  жекелеген  түрлерін  жүзеге  асыратын  ұйым  болып

табылатынын ескере отырып, 15-баптың 2-тармағының талаптары эмитентке қолданылмайды.

Бағалы  қағаздар  нарығы  туралы  Заңның  18-4-бабы  2-тармағының  1)  және  2)

тармақшаларында көзделген сатып алу үшін кез келген негіздер туындаған жағдайда, Эмитент

көрсетілген негіздер басталған күннен кейінгі  3 (үш) жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми

сайтында  (www  .  kmc  .  kz  )  тиісті  ақпараттық  хабарламаны  орналастыру арқылы

Облигацияларды сатып алу үшін негіз пайда болғаны туралы ақпаратты, сондай-ақ "Қазақстан

қор  биржасы"  АҚ  ресми  сайтында (www  .  kase  .  kz  )  және  Қаржылық  есептілік  депозитарий

сайтында  (www  .  dfo  .  kz  )  ақпаратты  орналастыру  арқылы  Облигацияларды  ұстаушылардың

назарына жеткізеді.

Облигацияларды  ұстаушылар  облигацияларды  сатып  алу  үшін  негіздің  пайда  болуы

туралы  ақпаратты  Эмитент  орналастырған  күннен  бастап  10  (он)  күнтізбелік  күн  ішінде

Эмитенттің  мекенжайына  жіберуге,  ал  Эмитент  облигацияларды  сатып  алуға  мәлімделген

санын көрсете отырып, өздеріне тиесілі  облигацияларды сатып алу туралы жазбаша өтініш

қабылдауға құқылы.

Сатып алуға жазбаша өтінімдерді қабылдау кезеңінің соңғы күнінен кейінгі күннен бастап

күнтізбелік  40  (қырық)  күннен  кешіктірмей  Эмитенттің  уәкілетті  органы  облигацияларды

сатып алу бағасы, Сатып алынатын облигациялардың саны, сатып алуды жүргізу күні, есеп

айырысу  тәртібі  және  сатып  алуды  ұйымдастыру  үшін  қажетті  өзге  де  шешімдер  туралы

ақпаратты қамтитын облигацияларды сатып алу туралы шешім қабылдайды.

Облигацияларды сатып алу туралы шешім осы шешім қабылданған күннен кейінгі 3 (үш)

жұмыс күні ішінде Эмитенттің ресми сайтында (www  .  kmc  .  kz  ) тиісті ақпараттық хабарламаны

орналастыру,  сондай-ақ  "Қазақстан  қор биржасы" АҚ ресми сайтында (www  .  kase  .  kz  )  және

Қаржылық  есептілік  депозитарий  сайтында  (www  .  dfo  .  kz  )  ақпаратты  орналастыру  арқылы

Облигацияларды ұстаушылардың назарына жеткізеді.

Эмитент облигацияларды сатып алуды Эмитенттің уәкілетті органының облигацияларды

сатып алу туралы тиісті шешімі жарияланғаннан кейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүзеге

асырады.

3) өзге құқықтар.

32.  Туындаған  жағдайда  эмитенттің  облигациялары  бойынша  дефолт  жариялану

ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет

1)  туындаған  жағдайда  эмитенттің  облигациялары  бойынша  дефолт  жариялану

ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі:

Эмитенттің  облигациялары  бойынша  Дефолт  сыйақыны  (купонды)  және/немесе

облигациялардың номиналды құнын осы проспектіде көзделген мерзімде төлемеген немесе

толық төлемеген кезде туындайды.

Осы  проспектіде  көзделген  мерзімде  сыйақы  (купон)  және/немесе  облигациялардың

номиналды құнын төлемеу немесе толық төлемеу, егер мұндай төлемеу және/немесе толық
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төлемеу  Эмитенттің  сыйақыны (купонды)  және/немесе  номиналды құнын уақтылы төлеуді

жүзеге асыруы мүмкін емес, не "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ облигацияларды

ұстаушылар тізілімінің эмитентіне осы проспектіде көзделген мерзімде ұсынбауы Эмитенттің

облигация ұстаушыларының банктік шотының дұрыс емес не толық емес деректемелерін алуы

нәтижесінде болса, облигациялар бойынша дефолт болып табылмайды, және онымен жасалған

шартпен белгіленеді.

Эмитент осы проспект бойынша өз міндеттемелерін ішінара немесе толық орындамағаны

үшін,  егер  бұл  орындамау  еңсерілмес  күш  жағдайларының  салдары  болып  табылса,

жауапкершіліктен  босатылады.  Еңсерілмейтін  күш  жағдайлары  деп  алдын  ала  болжауға

немесе алдын алуға мүмкін болмаған жағдайлар (дүлей құбылыстар, әскери әрекеттер, тыйым

салу  немесе  шектеу  сипатындағы  уәкілетті  органдардың  актілері  және  т.б.)  түсініледі.

Еңсерілмес  күш  жағдайлары  туындаған  жағдайда,  эмитенттің  осы  проспект  бойынша  өз

міндеттемелерін орындау мерзімі  осындай жағдайлар мен олардың салдарлары іс жүзіндегі

уақыт кезеңіне сәйкес тоқтатыла тұрады.

Эмитенттің кінәсінен орналастырылған облигациялар бойынша міндеттемелерді уақтылы/

тиісінше орындамаған кезде мынадай Санкциялар көзделген:

-  осы  проспектіде  көзделген  мерзімде  облигациялардың  номиналды  құнын  уақтылы

өтемегені  үшін  мерзімі  өткен  әрбір  күнтізбелік  күн  үшін  уақтылы  қайтарылмаған  ақша

сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы), бірақ төленуге тиісті ақша сомасының 10% (он

пайызынан) аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбы (өсімпұл);

-  осы  проспектіде  көзделген  мерзімде  облигациялар  бойынша  купондық  сыйақыны

уақтылы  төлемегені  үшін,  кешіктірілген  әрбір  күнтізбелік  күн  үшін  төленбеген  купондық

сыйақы сомасынан 0,1% (нөл бүтін  оннан  бір  пайыз),  бірақ  төленбеген  купондық сыйақы

сомасынан 10% (он) пайыздан аспайтын мөлшерде тұрақсыздық айыбы (өсімпұл).

Дефолт басталған  кезде  Эмитент  дефолт  тудырған  себептерді  жою үшін,  оның ішінде

өзінің  қаржылық  жағдайын  жақсарту  және  облигация  ұстаушылардың  құқықтарын

қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды.

Осы  шығарылымның  облигациялары  бойынша  дефолт  басталған  жағдайда

ұстаушылардың  талаптарын  қанағаттандыру  осы  проспектіде  және  Қазақстан

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және шарттарда жүзеге асырылады.

2)  облигацияларды  ұстаушылардың  сыйақы  төлемі  бойынша  міндеттемелерін

орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде

міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша

дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар:

Облигациялар бойынша дефолт басталған сәттен бастап екі ай ішінде Эмитент дефолттан

қолайлы шығуды анықтау мақсатында  облигацияларды ұстаушылардың жалпы жиналысын

өткізуге бастамашылық жасайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес

тиісті  көлемдер  мен  орындалу  мерзімдерін  көрсете  отырып,  Облигацияларды  ұстаушылар

алдындағы өз міндеттемелерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленеді.

Эмитенттің  төлем  қабілеттілігін  қалпына  келтіруге  және  облигациялар  бойынша

берешекті  өтеуге  бағытталған  облигациялар  бойынша  дефолт  жағдайында  Эмитент

қолданатын  шаралар  кез  келген  қайта  ұйымдастыру,  ұйымдық-шаруашылық,  басқару,

инвестициялық,  техникалық,  қаржы-экономикалық,  құқықтық  және  Қазақстан

Республикасының  заңнамасына  қайшы  келмейтін  өзге  де,  соның  ішінде,  бірақ  олармен

шектелмей, кіреді:

- кредит беру/ жалға беру көлемін төмендету;

- әкімшілік шығыстарды қысқарту, оның ішінде қызметкерлердің штат санын қысқарту

арқылы;

- проблемалық кредиттермен жұмыс істеу жөніндегі шараларды күшейту;

- қолда бар активтерді сату;

-  ағымдағы  берешекті  қайта  қаржыландыру  мақсатында  Эмитент  кредиторларымен

келіссөздер жүргізу;
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- эмитенттің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті мөлшерде меншікті

капиталды ұлғайту мақсатында Эмитент акционерлеріне үндеу.

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт басталған жағдайда міндеттемелерді  қайта

құрылымдау  Қазақстан  Республикасының  заңнамасында  белгіленген  тәртіппен  және

шарттарда жүзеге асырылады.

Міндеттемелерді  қайта  құрылымдау  тәртібі  мен  шарттарын  Эмитент  облигациялар

бойынша  дефолт  басталған  жағдайда,  келіссөздер  жүргізу  жолымен  облигация

ұстаушыларымен келіседі.

3)  эмитенттің  орындалмаған  міндеттемелердің  көлемі,  орындалмаған  міндеттемелердің

себебі,  облигацияларды  ұстаушылардың  өз  талаптарын  қанағаттандыру  жөніндегі  мүмкін

болатын  іс-әрекеттері,  облигацияларды  ұстаушылардың  эмитентке,  эмитент  облигациялар

бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің

міндеттемелері  бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап

қою  өтінішінің  тәртібі  туралы  мәліметтерден  тұратын  дефолт  фактісі  туралы  ақпаратты

облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі:

Дефолт туындаған жағдайда Эмитент облигация ұстаушыларының назарына дефолттың

басталу  фактісі  туралы ақпаратты «Қазақстан  қор биржасы» АҚ және қаржылық есептілік

депозитарийіне  (бұдан  әрі-депозитарий)  ресми хат  жіберу  арқылы проспектіде  белгіленген

міндеттемелерді орындау күніне дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей жеткізуге міндетті.

www.dfo.kz)  облигациялардың  параметрлерін,  купондық  сыйақы  және/немесе

облигациялардың  номиналды  құны  төленуі  тиіс  күнді,  орындалмаған  міндеттемелердің

көлемін,  міндеттемелерді  орындамау  себептерін  көрсете  отырып,  эмитентке  қойылатын

талаптардың  айналыс  тәртібін,  сондай-ақ  өз  міндеттемелерін  орындау  үшін  эмитент

қабылдайтын  шараларды  және  Эмитент  өз  міндеттемелері  бойынша  облигацияларды

ұстаушылармен  есеп  айырысуды  жоспарлап  отырған  күнді  қоса  алғанда,  өз  талаптарын

қанағаттандыру бойынша облигацияларды ұстаушылардың ықтимал іс-қимылдарын аудару.

4)  эмитент  облигациялар  бойынша  міндеттемелерді  орындамаған  немесе  тиісті  түрде

орындамаған  жағдайда  эмитенттің  міндеттемелері  бойынша  ортақ  немесе  бірлескен

жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы

және заңды тұлғаның (ондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі.

Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған

жағдайда  Эмитенттің  міндеттемелері  бойынша  ортақ  немесе  субсидиарлық  жауап  беретін

тұлғалар жоқ.

33.  Эмитенттің  облигацияларды  өтеу  сәтіне  дейінгі  әрбір  сыйақы төлеу  кезеңінің

бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай

қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы:

Эмитенттің ақша қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы осы проспектіге 1-

қосымшада көрсетілген.

34.  Эмитенттің  орналастырылатын  облигацияларды  сатып  алуына  байланысты

тәуекелдер:

1)  салалық  тәуекелдер  -  эмитенттің

саласындағы  оның  қызметіне  бағалы

қағаздар  бойынша  нашарлауы  мүмкін

жағдайының  әсері  және  міндеттемелерін

орындауы  сипатталады.  Эмитенттің  пікірі

бойынша,  салада  болуы  мүмкін  аса

маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек

жеке) өзгерістер, сондай-ақ эмитенттің бұл

жағдайда болжалды әрекеттері келтіріледі.

Эмитент мемлекеттік тұрғын үй бағдарламаларын

жүзеге  асыру  жөніндегі  мемлекет  тағайындаған

оператор  болып  табылады  және  республикада

әлеуметтік жалға берілетін  және ипотекалық тұрғын

үй  нарығын  дамытады.  Мемлекеттік  бағдарламалар

шеңберінде  жалға  берілетін  тұрғын  үй  портфелі

компанияда  2019 жылдың басына 140 млрд.  теңгеге

дейін  ұлғайды  (2018  жылдың  басына  118  млрд.

теңгеден  салыстырғанда),  бұл  Эмитенттің  осы

сегментіндегі  басым  позициясын  қолдайды
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• Эмитенттің өз қызметінде қолданатын

шикізатқа,  қызметтерге  бағаның  өзгеру

(ішкі  және  сыртқы  нарықта  бөлек  жеке)

ықтималдығына  байланысты  тәуекелдер

және олардың эмитент қызметі мен бағалы

қағаздар  бойынша  міндеттемелерін

орындауына әсері бөлек сипатталады;

• Эмитенттің  өніміне  және  (немесе)

қызметтеріне  бағаның  өзгеру  (ішкі  және

сыртқы  нарықта  бөлек  жеке)

ықтималдығына  байланысты  тәуекелдер

және олардың эмитент қызметі мен бағалы

қағаздар  бойынша  міндеттемелерін

орындауына әсері бөлек сипатталады.

Портфельдің  сапасы  тұрақты,  ал  мерзімі  өткен

берешектің деңгейі-маңызды емес.

Бастапқы тұрғын үй құрылысы қарқынының күрт

төмендеуі Эмитенттің аса маңызды салалық тәуекелі

болып  табылады,  бұл  бағдарламаны  одан  әрі  іске

асыруға теріс әсер ете алады. 2019 жылдың басында

компанияның ипотекалық қоржыны 43,1 млрд. теңгені

құрады,  бұл  бір  жыл  бұрын  50,0  млрд.  теңгеге

қатысты  төмендеуді  білдіреді,  өйткені  ол  негізінен

жалға  берілетін  тұрғын  үйге  шоғырланады,  бұл

мемлекеттің халық үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін

арттыру  жөніндегі  міндеті  шеңберінде  тағы  бір

стратегиялық мандат болып табылады.

 Сонымен  қатар  Эмитент  Қазақстандағы

ипотекалық  нарықты  дамыту  бойынша  қадамдарды

жүзеге асыруды жалғастыруда және осы тұрғыда Орда

өзінің ипотекалық бағдарламасын 2018 жылдың қазан

айында іске қосты.

Эмитенттің  қызметі  шикізат  бағасының  өзгеруіне

байланысты емес.

2)  қаржы  тәуекелдері  -  эмитенттің

қаржылық  жағдайының  пайыздық

мөлшерлемелердің  қолайсыз  өзгеруіне,

шетел  валюталарының  айырбас  бағамына,

сондай-ақ  бағалы  қағаздар  мен  туынды

қаржы  құралдарының  нарықтық  бағасына

байланысты  тәуекелдерге  ұшырауын

сипаттайды.

• Эмитенттің  қаржылық  активтердің

және  эмитенттің  қаржылық

міндеттемелерінің  теңгерімсіздігінен

туындайтын  міндеттемелерін  толық

көлемде  орындалуын  қамтамасыз  ете

алмауы  (соның  ішінде  эмитенттің  бір

немесе  бірнеше  контрагенттерінің

қаржылық  міндеттемелерін  уақтылы

орындамауы  салдарынан)  және  (немесе)

эмитенттің  қаржы  міндеттемелерін  дереу

және  бір  реттік  орындауына  болжанбаған

қажеттіліктің туындауы салдарынан болған

эмитенттің  шығындарымен  байланысты

тәуекелдер бөлек сипатталады.

• Эмитенттің  қаржылық  есептілігі

көрсеткіштерінің  қайсысы  қаржылық

тәуекелдердің  ықпалы,  олардың  пайда

болуы  ықтималдығы  және  есептіліктегі

өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске

аса шалдыққыш екені көрсетіледі.

Тәуекелдерді  басқару  ипотекалық  қызметтің

негізінде  жатыр  және  компанияның  операциялық

қызметінің  маңызды  элементі  болып  табылады.

Нарықтық тәуекел,  кредиттік тәуекел және өтімділік

тәуекелі  Компания  өз  қызметін  жүзеге  асыру

барысында  тап  болатын  негізгі  тәуекел  болып

табылады.

Кредиттік тәуекел:

Компания  кредиттік  тәуекелге,  яғни  қаржы

құралы  бойынша  контрагенттің  өз  міндеттемелерін

орындамауына  ұшырайды.  Компания  қызметінің

қаржылық  сипатына  қарай  Тәуекелдің  бұл  түрі

неғұрлым тән болып табылады.

Компанияның  кредиттік  тәуекелін  басқарудың

басты  мақсаты  контрагенттердің  қабылданған

қаржылық  міндеттемелерді  орындамауы  салдарынан

қаржылық  шығындардың  туындау  ықтималдығын

азайту, алдын алу және азайту болып табылады.

«Серіктес-банктерден  ипотекалық  қарыздар

бойынша  талап  ету  құқықтарын  сатып  алу»

Компаниясының  негізгі  қызметін  іске  асыру

шеңберінде қарыз алушылардың банктік қарыз шарты

бойынша  өз  міндеттемелерін  толық  көлемде  және

белгіленген  мерзімде  орындамау  мүмкіндігімен

байланысты кредиттік тәуекелдің соңғы иесі серіктес-

банктер болып табылады, өйткені серіктес-банктерден

ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын

сатып  алу  шарттарының  бірі  ипотекалық  қарыздар

бойынша  талап  ету  құқықтарын  сатып  алу

шарттарының  бірі  ипотекалық  қарыздар  бойынша,

талап ету құқықтары кері сатып алу міндеттемесінсіз

сатып  алынады.  Бұл  жағдайда  «Қазақстанның

ипотекалық  кредиттерге  кепілдік  беру  қоры»  АҚ

кредитіне  кепілдік  беруді  тарту  жолымен  кредиттік

тәуекелдерді  хеджирлеу  бойынша  шаралар

қабылдануда. Алайда,  кредиттердің  сапасы

төмендеген  жағдайда  «Жіберілген  пайда»  тәуекелі

(қарыз алушылардан бастапқыда алынбаған күтілетін
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пайыздық кірістер) бар. Осылайша, кредиттік тәуекел

серіктес  банк  банкрот  болған  жағдайда  Компания

үшін өзекті.

Компания  кредиттік  тәуекелге  ерекше  көңіл

бөледі, кредиттік тәуекел деңгейін анықтау бір қарыз

алушыға  және/немесе  байланысты  қарыз  алушылар

тобына барынша жоғары лимиттер белгілеу жолымен

тұрақты  негізде  жүзеге  асырылады.  Лимиттерді

белгілеу  кезінде  Компания  контрагенттердің

халықаралық рейтингтік агенттіктер берген кредиттік

рейтингтерін  пайдаланады,  сондай-ақ  қаржылық

есептілік  бойынша  қол  жетімді  деректер  негізінде

қаржылық  жай-күйіне  бағалау  жүргізеді.  Бұл  ретте

лимиттер айына кемінде бір рет қайта қаралады.

Нарықтық  тәуекел:  Компания  нарықтағы

жалпы және  ерекше өзгерістер  тәуекеліне  ұшыраған

валюталық,  пайыздық  және  борыштық  құралдар

бойынша ашық позициялармен байланысты нарықтық

тәуекелге ұшырайды. Сыйақы ставкаларының өзгеру

тәуекелі:  қолданыстағы  Қарыз  шарттары  бойынша

сыйақы ставкалары айтарлықтай төмендеген жағдайда

алынған  ипотекалық  қарыздарды  мерзімінен  бұрын

өтеу  ықтималдығы  артады;  нарықтық  тәуекелді

барынша азайту үшін базалық көрсеткіштің өзгеруіне

байланысты  сыйақы  ставкаларын  қайта  қарау

көзделген (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің

қайта қаржыландыру ставкасы).

Осылайша, қарыздар бойынша сыйақы ставкасы

несиелік  капитал  нарығында  қалыптасқан

ставкалардан айтарлықтай өзгеше болмайды.

Валюталық тәуекел:

Эмитенттің  ұзақ  валюталық  позициясы  бар,

валюталық  активтер  мен  пассивтердің  үлесі  елеулі

емес және жалпы құрылымға әсер етпейді.

Валюталық  тәуекелді  барынша  азайту

мақсатында Компания валюталық позицияны сенімді

қаржы  құралдарымен  тұрақты  түрде  хеджирлейді

және  валюталық  міндеттемелерді  азайту  жөніндегі

саясатты жүргізеді.

Өтімділік тәуекелі:

Өтімділік  тәуекелін  азайту  мақсатында  ай

сайынғы  негізде  қарыз  алу  бойынша  барлық

төлемдерді ескере отырып, кірістер мен шығыстардың

құрылымы  бойынша  гэп-талдау  жүргізіледі;  ішкі

нормативтік  құжаттар  қолданылады,  олардың

көмегімен Эмитент басқармасы Қаржы-шаруашылық

қызметтің  жай-күйіне  бақылау  жасайды;

контрагенттермен  жұмыс  істеу  тәртібі  белгіленді,

сондай-ақ  мерзімдік  негізде  контрагенттердің

қаржылық  жай-күйіне  мониторинг  жүргізіледі.

Эмитент  ақша  қаражаты  және  олардың  баламалары,

Екінші деңгейдегі банктердегі ағымдағы шоттар және

депозиттер  түріндегі  өтімді  активтердің  жеткілікті

үлесіне  ие.  Тәуекел  осы  тәуекелдің  туындауын

төмендету  және  болдырмау  үшін  өтеу  мерзімдері

бойынша  активтер  мен  пассивтер  шоттарының

теңгерімсіздігі  нәтижесінде  туындауы  мүмкін.

Эмитент  өтеу  мерзімдері  бойынша  ағымдағы
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балансты  қадағалайды  және  барлық  несие  портфелі

бойынша  орташа  өтеу  мерзіміне  баламалы  өтеу

мерзімі  бар  көздер  есебінен  несие  портфелін

қалыптастырады.

3)  құқықтық  тәуекел  -  Қазақстан

Республикасының  бейрезиденті-эмитенттің

мыналардың:

• Қазақстан  Республикасының

валюталық,  салықтық,  кедендік

заңнамасының өзгеруі;

• Қазақстан  Республикасының

бейрезиденті-эмитенттің  негізгі  қызметіне

қойылатын лицензиялау талаптары;

• Қазақстан  Республикасының

бейрезиденті-эмитенттің  Қазақстан

Республикасының азаматтық заңнамасының

талаптарын  және  жасалған  шарттардың

талаптарын сақтамауы;

• қызметті жүзеге асырудағы жіберілген

құқықтық  қателіктер  (дұрыс  емес  заң

консультациясын  алу  немесе  құжаттарды

дұрыс  жасамау,  соның  ішінде  сот

органдарындағы  даулы  мәселелерді

қарастыру  кезінде)  салдарынан  шығынға

ұшырау тәуекелін сипаттайды. 

Эмитент  Компанияның  Қазақстан

Республикасының қандай да бір заңдарын қабылдауға

ықпал  ете  алмайтындығына  байланысты  құқықтық

тәуекелге  ұшырайды.  Бұл  ретте  Компанияда  осы

тәуекелдер  талданады  және  бақылауда  болады,

тәуекелдің  төмендеуіне  бизнес-үдерістерге  ішкі

бақылауды  тұрақты  жүргізу,  сәйкестендіру,  бағалау,

бақылау  және  оны  шектеу  бойынша  шаралар

қабылдау  мақсатында  құқықтық  тәуекелмен

байланысты  оқиғалар  туралы  деректерді  талдау

арқылы қол жеткізіледі.

Эмитент  Қазақстан  Республикасының

валюталық,  салық,  кеден  заңдарының  өзгеруі

салдарынан  құқықтық  тәуекелге  барынша  төмен

дәрежеде  ұшырайды.  Эмитент  кеден  заңнамасының

субъектісі  болып  табылмайды,  Эмитент  шет

мемлекеттің  валютасымен  операцияларды  жүзеге

асырмайды.  Эмитент  салық  заңнамасының

талаптарына толық сәйкес келеді.

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі

(беделдік  тәуекел)  -  эмитенттің  қаржылық

тұрақтылығы,  қаржылық  жағдайы,  оның

өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы

қызмет  сипаты  туралы  теріс  ұғым

қалыптасу  салдарынан  эмитент  клиентінің

(контрагенттері)  санының  азаюы

нәтижесінде  залал  шегу  тәуекелінің

туындауы мүмкін екені суреттеледі.

Эмитент  өз  қызметінің  шеңберінде  қаржылық

жағдай және негізгі оқиғалар туралы ақпаратты www

kase.kz және www. dfo.kz. жалпы қолжетімді интернет

ресурстарына орналастырады. 

Эмитент  Компанияның  қызметі  қаржы

қызметтерінің  ашық  нарығында  жүзеге

асырылатындығына  және  жұмыс  қызметтерді

тұтынушылардың  кең  ауқымымен  жүзеге

асырылатындығына  байланысты  беделді  тәуекелге

ұшырайды.  Компания  нарыққа  «Нұрлы  Жер»

бағдарламасы мен «Орда» бағдарламасы шеңберінде

сатып  алу  құқығымен  жалға  берілетін  тұрғын  үй

сияқты тиімді өнімдерді ұсынады.

Эмитенттің  ұйымдық  құрылымында  жеке

бөлімше – баспасөз қызметі қатысады, ол мониторинг,

өзара іс-қимыл және компанияның мақсаттарын алға

жылжыту бойынша жұмысты жүзеге асырады.

5)  стратегиялық  тәуекел  -  эмитенттің

қызмет  және  даму  стратегиясын

(стратегиялық  басқаруын)  анықтайтын

шешімдерді  қабылдау  кезінде  жіберілген

қателік  (кемшілік)  нәтижесінде  туындауы

мүмкін  және  эмитенттің  қызметіне  қауіп

төндіруі  мүмкін  ықтимал  катерді  есепке

алмағанында  немесе  тиісті  түрде  есепке

алмағанында  білінетін,  эмитент

бәсекелестерінің  алдында  басымдыққа  ие

болуы  мүмкін  қызметінің  келешегі  бар

бағыттарын  дұрыс  емес  немесе  толық

негіздемесіз  белгіленгенін,  эмитент

қызметінің  стратегиялық  мақсатына

қолжеткізуді  қамтамасыз  етуі  тиіс  қажетті

Эмитент орталық үкімет тарапынан қатаң бақылауда

болады.  Қазақстан  Ипотекалық  Компаниясының

директорлар кеңесін «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқарма

төрағасының  орынбасары  басқарады,  оның

Директорлар  кеңесінің  төрағасы,  өз  кезегінде,

Қазақстан Республикасының Премьер-министрі болып

табылады.  «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Эмитенттің жалғыз

акционері  бола  отырып,  оның  бюджетін,  қарыз  алу

туралы шешімдерді, инвестициялық және дивидендтік

саясатты бекітеді.  Мемлекеттік бақылаушы органдар

компанияның қызметіне мұқият мониторинг жүргізеді

және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын («ҚР

ҰҚ») қоса алғанда, республикалық бюджеттен немесе

квазимемлекеттік  қорлардан  бөлінген  қаражаттың

мақсатты пайдаланылуына аудит жүргізеді.
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ресурстардың  (қаржылық,  материалды-

техникалық,  адами)  және  ұйымдастыру

шараларының  жоқтығын  немесе  толық

көлемде  қамсыздандырылмағанын

көрсететін тәуекел;

6)  эмитенттің  қызметіне  байланысты

тәуекел  -  тек  эмитентке  тән  немесе

қоғамның  жүргізетін  негізгі  қаржы-

шаруашылық  қызметіне  байланысты

тәуекелдер  сипатталады,  соның  ішінде

мынаған байланысты тәуекелдер:

• эмитенттің  белгілі  бір  қызмет  түрін

жүргізуге  немесе  айналыста  болуы

шектелген  объектілерді  (соның  ішінде

табиғи  ресурстарды)  пайдалануға

лицензияның  қолданыс  мерзімін  ұзарту

мүмкіндігінің жоқтығы;

• эмитенттің  үшінші  тұлғалардың,

соның  ішінде  эмитенттің  еншілес

қоғамдарының  борыштары  бойынша

мүмкін жауапкершіліктері;

•  айналымына  эмитент  өнімін

(жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы

түсімінен  кем  дегенде  10  пайызы  келетін

тұтынушыдан айырылу ықтималдығы.

Эмитенттің  Қазақстан  Республикасы  Қаржы

нарығын  және  қаржы  ұйымдарын  реттеу  мен

қадағалау  агенттігі  берген  12.04.2010  ж.  №  5.1.69

лицензиясы  бар,  банк  операцияларын  жүргізуге

(банктік қарыз операциялары: төлемділік, мерзімділік

және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысанда

кредиттер беру).

Лицензия  кері  қайтарылып  алынған  жағдайда

Эмитент  өзінің  ағымдағы  операциялық  қызметін

жүзеге асыра алмайды.

Лицензияның  қолданылу  мерзімі-мерзімсіз.

Эмитент  жаңартылатын  лицензияның  болуын  талап

ететін  өзге  де  қызмет  түрлерін  жүзеге  асырмайды.

Эмитенттің  ипотекалық  тұрғын  үй  несиелеуі

нарығындағы  елеулі  рөлін,  сондай  -  ақ  Эмитент

«Нұрлы  Жер»  бағдарламасы  мен  «Орда»

бағдарламасының операторы болып табылатындығын

назарға  ала  отырып,  лицензияны  қайтарып  алу

салдарынан  операциялық  қызметті  тоқтата  тұру

тәуекелі ең аз болып табылады. 

Эмитенттің еншілес ұйымдары жоқ.

7) елдік тәуекел - экономикалық, саяси,

әлеуметтік  өзгерістерге  байланысты

шетелдік  контрагенттердің  (заңды

тұлғалардың,  жеке  тұлғалардың)

міндеттемелерін  орындамау  салдарынан,

сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы

контрагент  үшін  өз  резидент  елінің

заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты

қол  жетімді  болмауы  салдарынан

(контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына

қарамастан)  эмитенттің  шығынға  ұшырау

қаупін сипаттайды.

Өз  қызметі  шеңберінде  Эмитенттің  шетелдік

контрагенттерге  талап  ету  құқығы  жоқ.  Эмитент

шетел  валюталарында  операциялардың  болмауы

салдарынан  валюталық  немесе  өзге  байланысты

тәуекелдерге  ұшырамайды.  Қызметі  АҚШ

долларымен төленетін Эмитенттің жалғыз контрагенті

«Fitch  Ratings»  және  Moody's  Investors  Service  Ltd

халықаралық рейтингтік агенттігі болып табылады.

8)  операциялық  тәуекел  -  эмитенттің

қызметкерлері  жасаған  ішкі  процестерді

жүзеге  асырудағы  кемшіліктер  немесе

қателер,  ақпараттық  жүйелер  мен

технологиялардың  дұрыс  жұмыс  істемеуі,

сондай-ақ  сыртқы  оқиғалар  салдарынан

болатын  шығыстар  (шығындар)  тәуекелін

сипаттайды.

Эмитенттің  қызметі  операциялық  тәуекелдерге

байланысты.  Эмитенттің  операциялық  тәуекелдерін

төмендету  мақсатында  мыналарға  бағытталған  іс-

шаралар жүргізіледі: Эмитент қызметін жүзеге асыру

бойынша іркілістерді  және өзге де бұзушылықтарды

болдырмау  үшін  жабдықтар  мен  материалдық-

техникалық базаны үнемі жетілдіруге;

Эмитент  қызметінің  тиімділігін  арттыру  және

оңтайландыру  мақсатында  бизнес-процестерді

жетілдіру,  процестерді  автоматтандыру  деңгейін

арттыру;  тәуекелді  төмендетуге  Эмитенттің  бизнес-

үдерістеріне  ішкі  бақылауды  тұрақты  жүргізу,

сәйкестендіру,  бағалау,  бақылау  және  оны  шектеу

бойынша шаралар қабылдау мақсатында операциялық

тәуекелмен  байланысты  оқиғалар  туралы  деректерді

талдау арқылы қол жеткізіледі.

35. Эмитент  қатысатын  өнеркәсіптік,  банктік,  қаржы  топтары,  холдингтер,

концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:
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1)  эмитент қатысатын өнеркәсіптік,  банктік,  қаржылық топтар, холдингтер, концерндер,

қауымдастықтар,  консорциумдер,  эмитенттің  бұл  ұйымдардағы  рөлі  (орны),  функциялары

және қатысу мерзімі атап көрсетіледі:

Эмитент  «Бәйтерек»  Ұлттық  басқарушы  холдингі»  акционерлік  қоғамының  еншілес

ұйымы»  болып  табылады.  Эмитент  Қазақстан  қаржыгерлері  қауымдастығының  заңды

тұлғалар  бірлестігінің  мүшесі  болып  табылады.  Эмитент  сондай-ақ  Қазақстан  салық

төлеушілер қауымдастығының мүшесі және Банк омбудсманының өкілдері Кеңесінің мүшесі

болып табылады.

2)  эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық

топтар,  холдингтер,  концерндер,  қауымдастықтар,  консорциумдер  өзге  мүшелерінен  аса

тәуелді  болса,  бұл  жағдай  атап  көрсетіледі  және  мұндай  тәуелділіктің  сипаты  толық

баяндалады:

Эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, қаржылық

топтардың,  холдингтердің,  концерндердің,  қауымдастықтардың,  консорциумдардың  өзге

мүшелеріне айтарлықтай тәуелді емес.

36.  Эмитенттің  еншілес  және  (немесе)  тәуелді  заңды  тұлғалары  болған  жағдайда,

осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

1)  толық  және  қысқартылған  атауы,  бизнес  сәйкестендіру  нөмірі  (егер  бар  болса),

орналасқан жері;

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;

3)  егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда,

эмитенттің  еншілес  және  (немесе)  тәуелді  заңды  тұлғаның  жарғылық  капиталына  қатысу

үлесінің  көлемі  -  сондай  акционерлік  қоғамның  эмитентке  тиесілі  дауыс  беруші

акцияларының үлесі.

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ.

37.  Эмитент  жарғылық  капиталының  он  және  одан  көп  пайызына  иелік  ететін

ұйымдар  туралы  мәліметтер  (осы  қосымшаның  35-тармағында  көрсетілген  заңды

тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (егер бар болса), орналасқан

жері;

эмитенттің  жарғылық капиталындағы үлесі,  ал сондай ұйым акционерлік  қоғам болған

жағдайда  -  сондай  акционерлік  қоғамның  эмитентке  тиесілі  дауыс  беруші  акцияларының

үлесі.

Эмитент ұйымдарда жарғылық капиталдың он және одан да көп пайызын иеленбейді.

38.  Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

1)  эмитентке  және  (немесе)  эмитенттің  бағалы  қағаздарына  кредиттік  рейтинг

(рейтингтер) берілген жағдайда эмитентке белгілі әрбір кредиттік рейтингтер бойынша соңғы

аяқталған  үш есепті  жыл  үшін,  ал  егер  эмитент  өз  қызметін  кемінде  3  (үш)  жыл  жүзеге

асырған болса - әрбір аяқталған есепті жыл үшін:

 кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары);

 уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге

құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні;

 уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге

құжаттарды  берген  күннің  алдындағы  соңғы  аяқталған  үш  есепті  3  (жыл)  үшін,  ал  егер

эмитент өз қызметін кемінде 3 (үш) жыл жүзеге асырған болса, кредиттік рейтингтің мәнін

және кредиттік рейтингтің мәні берілген (өзгерген) күнін көрсете отырып, уәкілетті органға

облигациялар  шығарылымын  (облигациялық  бағдарламаны)  тіркеуге  құжаттарды  берген

күннің  алдындағы  әрбір  аяқталған  есепті  жыл  үшін  кредиттік  рейтинг  мәндерінің  өзгеру

тарихы;
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 кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

 эмитент  өзінің  қалауы  бойынша  көрсететін  кредиттік  рейтинг  туралы  өзге  де

мәліметтер көрсетіледі;

«Қазақстан  Ипотекалық  ұйымы»  ипотекалық  ұйымы»  АҚ  эмитент  дефолтының

ұзақ мерзімді рейтингі»:

Fitch Ratings Moody’s Investors Service

2016 BBB-, «Тұрақты» болжамы -//-

2017 BBB-, «Тұрақты» болжамы -//-

2018 BBB-, «Тұрақты» болжамы Baa3, «Тұрақты» болжамы

2019 BBB-, «Тұрақты» болжамы Baa3, «Тұрақты» болжамы

Рейтингтік агенттіктердің мекен-жайлары

Fitch Ratings (Fitch)

Валовая к-сі, 26

Мәскеу, 115054

Ресей

Moody's Investors 

Service Ltd

One Canada Square

Canary Wharf

London E14 5FA

United Kingdom

2)  эмитенттің  бағалы  қағаздары  кредиттік  рейтинг  берілген  объект  болған  жағдайда

халықаралық  сәйкестендіру  нөмірі  (код  ISIN)  және  ол  берілген  күн,  сондай-ақ  кредиттік

рейтинг берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі.

03.10.2019ж.  Fitch  Ratings  Халықаралық  рейтинг  агенттігі  Қазақстан  ипотекалық

компанияның  шетел  және  ұлттық  валютадағы  ұзақ  мерзімді  дефолт  рейтингтерін  «ВВВ –

деңгейінде «Тұрақты» болжаммен растады.

Бұдан басқа, Fitch Ratings Компанияның айналыстағы басым борыштық міндеттемелерінің

ұзақ мерзімді рейтингін «BBB» деңгейінде растады - »:

Облигацияның

коды (ішкі) 
ISIN 

ISIN айналыс басталған

күні
Көлемі, млн. теңге

KZIKb23 KZ2C00001741 02.04.2012 15 000 

KZIKb25 KZ2C00002160 26.07.2013 10 000

KZIKb27 KZ2C00003333 15.12.2017 30 000 

39.  Эмитенттің  облигацияларын  ұстаушылардың  өкілі  туралы  мәліметтер

(қамтамасыз  етілген,  инфрақұрылымдық  немесе  ипотекалық  облигациялар

шығарылған жағдайда):

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Осы шығарылым бойынша өкіл облигация ұстаушы көзделмеген.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

1) төлем агентінің толық атауы;

2)  төлем  агентінің  және  оның  бағалы  қағаздар  бойынша  кірістерді  (облигациялардың

номиналды  құнын)  төлейтін  барлық  филиалдарының  орналасқан  жері,  байланыс

телефондарының нөмірлері, деректері;

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша Төлем агенті көзделмеген.

41.  Эмитенттің  консультанттары  туралы  мәліметтер  (Бағалы  қағаздар  рыногы

туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне
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енгізу  және олардың тізімде болуы мәселелері  бойынша консультациялық қызметтер

көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1)  эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде

болуы  мәселелері  бойынша  консультациялық  қызметтер  көрсететін  тұлғаның  толық  және

қысқартылған атауы;

2)  эмитенттің  бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу  және олардың

тізімде  болуы  мәселелері  бойынша  консультациялық  қызметтер  көрсететін  тұлғаның

орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

3)  эмитенттің  бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу  және олардың

тізімде  болуы  мәселелері  бойынша  консультациялық  қызметтер  көрсететін  тұлғамен

эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Егер,  эмитенттің  пікірі  бойынша,  мұндай  мәліметтерді  жария  ету  эмитенттің  бағалы

қағаздарын  сатып  алу  туралы  шешім  қабылдау  үшін  маңызды  болса,  эмитенттің  басқа

консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Облигациялардың осы шығарылымы бойынша консультант көзделмеген.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1)  тиісті  аккредиттелген  кәсіби  аудиторлық  ұйымдарға  тиістілігін  көрсете  отырып,

эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге

асырған (жүзеге  асыратын)  аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі,

аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

«КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Қазақстан  Республикасы  Қаржы  министрлігі  2006  жылғы  06  желтоқсанда  берген  №

0000021 аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия.

Урдабаева А.А. – Қазақстан Республикасының сертификатталған аудиторы, 2012 жылғы

27 тамыздағы № МФ-0000096 біліктілік куәлігі.

АССА-ның  сертификатталған  мүшесі,  2012  жылдың  23  маусымындағы  №947180

сертификаты.

ҚР Сертификатталған кәсіби бухгалтері, сертификат №000187 29 Қаңтар 2013 жыл.

Қазақстан  Республикасы  Аудиторлар  палатасының  мүшесі,  2016  жылғы  24  қазаннан

бастап № МФ-0000096 біліктілік куәлігі.

43.  Осы  қосымшаның  19,  20,  21  және  22-тармақтарында  көрсетілмеген,  бірақ

«Жауапкершілігі  шектеулі  және қосымша жауапкершілігі  бар серіктестіктер  туралы»

1998  жылғы  22  сәуірдегі  және  «Акционерлік  қоғамдар  туралы»  2003  жылғы  13

мамырдағы  Қазақстан  Республикасының  Заңдарына сәйкес  эмитенттің  үлестес

тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

1) жеке тұлға үшін - эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін - эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және

бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).

Егер  осы  заңды  тұлға  жауапкершілігі  шектеулі  серіктестіктің  ұйымдық-құқықтық

нысанында  құрылса,  онда  қатысу  үлесін  көрсете  отырып,  осы  заңды  тұлғаның  жарғылық

капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы

мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3)  оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі  және эмитентпен үлестес

болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан

көп  пайызына  иелік  ететін,  заңды  тұлға  болып  табылатын  эмитенттің  үлестес  тұлғасына

қатысты қосымша:
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