
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Самұрық-Қазына»  
ұлттық əл-ауқат қоры» АҚ-тың  
(«Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ)  
облигациялық бағадарламасының  

проспектісі 
 
 
 
 

Облигациялық бағдарламаның жиынтық көлемі – 750 000 000 000  
(жеті жүз елу миллиард) теңге 

 
 

 
Уəкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу шығарылым проспектiсiнде 

жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да болмасын ұсыным берудi 
білдiрмейдi. Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырушы уəкiлеттi орган осы 
құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бермейдi. Облигациялар шығарылымы 
проспектiсiнiң Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сəйкестiгi ғана қаралады. 
Эмитенттiң лауазымды тұлғалары осы проспектiдегi ақпараттың шынайылығы үшiн жауап бередi 
жəне ондағы барлық ақпарат шынайылығын жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты 
инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.  

 
 
 
 
 

Астана қ., 2009 ж. 
 

1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 
  

2. Эмитенттің атауы. 
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Мемлекеттік тілде: «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, 
«Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ; 

Орыс тілінде: акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Қазына», АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; 

Ағылшын тілінде: joint-stock company «Sovereign Wealth Fund «Samruk-Kazyna», JSC 
«Samruk-Kazyna». 

 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл ауқат қоры» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығына жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 қаулысына сəйкес «Қазына» орнықты даму қоры» 
акционерлік қоғамы мен «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық 
холдингі акционерлік қоғамын біріктіру жолымен қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылды жəне 
олардың құқықтары мен міндеттерінің құқықтық мирасқоры болып табылады.   

 
3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəлімет. 

Астана қаласы Əділет департаменті берген «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамын мемлекеттік тіркеу туралы 2008 жылғы 3 қарашадағы №32244-1901-АҚ куəлігі.   

 
4. Салық төлеушінің тіркелген нөмірі 

620 200 333 937 
 
5. Эмитенттiң орналасқан жерi, байланыс телефондарының жəне факсының нөмiрлерi, 
электрондық поштасының мекенжайы туралы ақпарат. 
 

Эмитенттің (оның Басқармасының) орналасқан орны: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана 
қ., Алматы қ., Қабанбай батыр даңылы, 23 үй. 
Телефон: 7 (7172) 79 04 87, 97 94 42 
Факс: 7 (7172) 79 04 00, 97 94 45 

 
6. Эмитенттің банктік деректемелері 

1) ДСК 037467689, БСК 195301716, «Қазкоммерцбанк» АҚ-тың Ақмоладағы филиалы, Астана 
қ.; 

2) ДСК 034467207, БСК 195301603, «Қазақстанның Халық Банкі» АҚ, Астана қ. 
 

7. Эмитенттің қызмет түрлері 
Қолданыстағы заңнамаға сəйкес Эмитенттің негізгі мақсаттары мыналар болып табылады: 

1. Елдің экономикасын тұрақты дамытуды қамтамасыз етуге жəрдемдесу; 
2. Экономиканы жаңғыртуға жəне əртараптандыруға жəрдемдесу; 
3. Компаниялардың қызметі тиімділігін арттыру. 

 
Эмитенттің міндеттері мыналар болып табылады: 

1. Қазақстандық экономиканы əртараптандыру бағдарламаларын əзірлеуге жəне іске асыруға 
қатысу; 
2. Ұлттық, салааралық жəне өңірлік ауқымдардағы инвестициялық стратегиялық жобаларды əзірлеу 
жəне іске асыру; 
3. Қазақстан Республикасының экономикасына инвестицияларды тартуға жəрдемдесу; 
4. Мемлекеттік жəне жеке мүдделерді шоғырландыру арқылы кəсіпкерлік қызметті дамыту үшін 
қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуге қатысу, сондай-ақ тиісті өңірдің əлеуметтік жобаларын іске 
асыру есебінен халықтың тіршілік ету деңгейінің өсуіне жəрдемдесу жəне өңірлерде іскерлік жəне 
инвестициялық белсенділіктің өсуіне жəрдемдесу; 
5. Бəсекеге қабілетті қазақстандық тауар өндірушілерді құруға жəне дамытуға жəрдемдесу; 
6. Отандық тауар өндірушілермен, жұмыс жəне қызмет көрсетушілермен өзара іс-əрекет жасау 
арқылы қазақстанды ұстауды қамтамасыз етуге жəрдемдесу; 
7. Компанияларда корпоративтік басқаруды жетілдіру арқылы олардың бəсекеге қабілетін арттыру. 
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Эмитенттің қызметі мына қағидаттарды негізге алады: 

1. Эмитенттің жалғыз акционері ретінде мемлекеттің мүдделерін сақтау; 
2. Эмитент жəне компаниялар қызметінің ашықтығы, тиімділігі жəне икемділігі; 
3. Шешімдерді қабылдауда жəне оларды іске асыруда жүйелілік жəне шұғылдылық; 
4. жауаптылық жəне есептілікте болу. 
5. Заңдылық.  

 
8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер 
жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтердің бар-
жоғы туралы мəлімет. Егер Эмитентке қаржы агентінің мəртебесі берілген болса, уəкілетті 
орган қаулысының күнін, нөмірін көрсету қажет. 
 

Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктер жəне 
(немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктері берген рейтингтер жоқ. 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау 
агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 15 қаңтардағы №2 қаулысына сəйкес Эмитентке қаржы агенті 
мəртебесі берілді. 

Осыған байланысты Эмитент шығаратын облигациялар агенттікі болып табылады. 
 

9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген күндері, орналасқан 
орындары жəне почта мекен-жайлары 

Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 
 

10. Олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, 
Эмитенттің қаржы есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық 
ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың аты-жөні, болса - əкесінің аты) 

Эмитент қайта құрылған заңды тұлға болып табылғандықтан, қаржы есептілігінің аудитін 
жүзеге асырған жоқ.  
 

Олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, 
уəкілетті органға проспектіні алдағы бергенде үш жыл ішінде тиісті қызметтер көрсетуге 
шарттар жасалған заң жəне қаржы мəселелері жөніндегі консультанттардың толық ресми 
атауы 

Егер жоғарыда көрсетілген тұлғалармен жасалған шарт бұзылған жағдайда, 
тараптардың қайсысы бастамашылық жасаған ақпаратты көрсете отырып, шарттың бұзылу 
себебі туралы ақпаратты беру қажет 

Эмитентте заң жəне қаржы консультанттары жоқ. 
 

11. Эмитент корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны қабылдау қоғамның 
жарғысында көзделген жағдайда). 

Проспектіні жасаған күні Эмитентте корпоративтік басқару кодексі болған жоқ.  
 

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
  

12. Эмитентті басқару органдарының құрылымы 
Эмитенттің органдары мыналар болып табылады: 
 
Жоғары орган – Қазақстан Республикасының Үкіметі тұлғасында Жалғыз акционер. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Қазақстан Республикасының үкіметі заңнамамен 
жəне Эмитенттің Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының құзіретіне жатқызылған 
мəселелер бойынша шешімдер қабылдайды жəне Үкіметтің шешімімен белгіленген тəртіппен 
ресімделеді.   
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ҚР қолданыстағы заңнамасына сəйкес Эмитенттің жалғыз акционерінің ерекше құзіретіне 
мыналар жатқызылады: 
1. Эмитенттің жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 
2. Эмитенттің жылдық қаржы есептілігін бекіту; 
3. Эмитенттің даму стратегиясын бекіту; 
4. Эмитентті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
5. Эмитенттің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Эмитенттің орналастырылмаған 
жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау; 
6. Эмитенттің директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін 
сайлау жəне олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Эмитенттің директорлар 
кеңесінің құрамында тəуелсіз директорлардың санын өзінің қалауынша анықтау; 
7. Эмитенттің жалғыз акционері анықтаған тізбе бойынша компаниялардың акцияларын шеттету, 
сондай-ақ сенімгерлік басқаруға көрсетілген акцияларды беру; 
8. Эмитенттің жалғыз акционері анықтаған тізбе бойынша компанияларды тарату, қайта 
ұйымдастыру туралы шешім; 
9. Эмитенттің басқарма төрағасын лауазымға тағайындау жəне қызметінен мерзімінен бұрын 
босату; 
10. Есептік қаржы жылына Эмитенттің таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар бойынша 
дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау жəне Эмитенттің бір жай акциясына есеппен дивиденд 
мөлшерін бекіту; 
11. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайлар 
болған кезде жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау; 
12. Эмитенттің дивиденд саясатын анықтау; 
13. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Эмитент 
акцияларды сатып алған жағдайда, олардың құнын анықтау əдістемесін бекіту; 
14. Басқарма төрағасы мен мүшелерінің лауазымдық жалақысының мөлшерін жəне еңбекақы төлеу 
мен сыйлық беру шарттарын анықтау; 
15. Банктердің акцияларын сатып алу жəне шеттету, сондай-ақ сенімгерлік басқаруға көрсетілген 
акцияларды беру; 
16. ҚР Заңнамасына жəне Эмитенттің жарғысына сəйкес өзге мəселелері. 

 
Басқару органы – Директорлар кеңесі. Директорлар кеңесі заңнамамен жəне Жарғымен 

Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатқызылған мəселелерді шешуді қоспағанда, Эмитенттің 
қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады; 

 
Эмитенттің директорлар кеңесінің ерекше құзіретіне мына мəселелер бойынша шешімдер 

қабылдау жатқызылады: 
1. Эмитенттің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды жəне жылдық бюджетті бекіту 
шеңберінде олардың қызметтеріне ақы төлеудің шекті мөлшерін  анықтау; 
2. Эмитенттің штат санын бекіту; 
3. Егер мұндай тəртіп Эмитенттің жарғысында анықталмаса, Эмитенттің қызметі туралы ақпаратты 
жалғыз акционерге беру тəртібін анықтау; 
4. Тəуелсіз директорларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау; 
5. Жалғыз акционердің қарауына мəселелерді шығару туралы шешім қабылдау; 
6. Жарияланған акциялардың орналастыру (өткізу) туралы, оның ішінде олардың саны, оларды 
орналастыру (өткізу) тəсілі мен бағасы шегінде орналастырылған (өткізілген) акциялардың саны 
туралы шешім қабылдау   
7. Эмитенттің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы жəне 
оларды орналастыру (өткізу) бағасы туралы шешім қабылдау; 
8. Басқарманың сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, басқарма мүшелерін сайлау, сондай-
ақ олардың өкілеттіктерін мерзіміне бұрын тоқтату; 
9. Ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын белгілеу, 
сондай-ақ оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін жəне 
(немесе) Эмитенттің тобындағы бірыңғай орталықтандырылған жəне өзге ішкі аудит қызметтерін 
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үйлестіру тəртібін, ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жəне сыйлық беру 
мөлшерін жəне шарттарын анықтау; 
10. Эмитенттің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды олардың бекітілген мəселелер тізбесі бойынша 
бекіту; 
11.  Эмитенттің директорлар кеңесі белгілеген тəртіппен Эмитенттің даму стратегиясының негізгі 
көрсеткіштерін орындауды бағалау; 
12. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында жасауға қатысты ерекше 
шарттар белгіленген, Эмитенттің тобына кіретін ұйымдар арасында мəмілелер жасасу тəртібін 
анықтау; 
13. Осы Заңмен тарату, қайта ұйымдастыру туралы шешім Эмитенттің жалғыз акционерінің 
құзіретіне жатқызылған компанияларды қоспағанда, компанияларды тарату, қайта ұйымдастыру 
туралы шешім; 
14. Эмитенттің жылдық бюджетін жəне оның қызметін жоспарлау жөніндегі өзге құжаттарды, 
сондай-ақ ол бойынша тəртіп пен мерзімді бекіту; 
15. Эмитентке барлық тиесілі активтердің жиырма бес жəне одан көп пайызын құрайтын сомада 
активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөліктерін беру арқылы Эмитенттің өзге заңды тұлғаларды 
құруға немесе оның қызметіне қатысуы; 
16. Корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтыруларды бекіту; 
17. Меншік капиталы мөлшерінің он жəне одан көп пайызын құрайтын шамада Эмитенттің 
міндеттемелерін ұлғайту; 
18. Эмитенттің басқа заңды тұлғалардан он жəне одан көп пайыз акцияларды (жарғылық капиталына 
қатысу үлестерін) сатып алуы;     
19. Эмитенттің тəуекелдерін басқару бойынша саясатты анықтау; 
20. ҚР заңнамасына жəне Эмитенттің жарғысына сəйкес өзге де мəселелер. 

 
Атқарушы орган – Басқарма. Басқарма ағымдағы қызметке басшылықты жүзеге асырады. 

Басқарманы Басқарма төрағасы басқарады. Басқарма Эмитенттің басқа органдары мен лауазымды 
тұлғаларының құзыретіне Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен жəне Жарғымен 
жатқызылмаған Эмитент қызметінің кез келген мəселелері бойынша шешім қабылдауға құқылы.  

 
Эмитент басқармасының құзіретіне мына мəселелер бойынша шешімдер қабылдау кіреді: 

1. Эмитенттің акцияларын төлеуге берілген не ірі мəміленің мəні болып табылатын мүліктің 
нарықтық құнын бағалау бойынша бағалаушының қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау; 
2. Эмитенттің бағалы қағаздарын айырбастау шарттарын жəне тəртібін, сондай-ақ олардың 
өзгерісін анықтау; 
3. Барлық дауыс беруші акциялар Эмитенттің меншік құқығына жəне (немесе) сенімгерлік 
басқаруға тиесілі компаниялар деңгейінде бірыңғай орталықтандырылған ішкі аудит қызметін құру; 
4. Эмитенттің басқармасы немесе басқарма төрағасы шешім (осы Заңға сəйкес Эмитенттің жалғыз 
акционері мен директорлар кеңесі қабылдайтын компаниялардың қызметі мəселелері бойынша 
шешімдерді қоспағанда) қабылдайтын компаниялардың акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 
жиналыстарының құзіретіне Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне компаниялардың 
жарлықтарына сəйкес жатқызылған компаниялардың қызметі мəселелерінің тізбесін, сондай-ақ 
мұндай шешімдерді қабылдау тəртібін анықтау; 
5. Барлық дауыс беруші акциялары (қатысу үлестері)  Эмитенттің меншік құқығына жəне (немесе) 
сенімгерлік басқаруға тиесілі компаниялардың атқарушы органдарының басшыларын тағайындау 
жəне олардың өкілеттіктерін мерзіміне бұрын тоқтату, сондай-ақ көрсетілген компаниялардың 
директорлар кеңесінің қарауына осы шешімдерді кейіннен шығара отырып, олармен еңбек 
қатынастарын мерзімінен бұрын тоқтату; 
6. Көрсетілген ұйымдардың директорлар кеңесінің қарауына осы шешімдерді кейіннен шығара 
отырып, Эмитенттің басқармасы анықтайтын тізбе бойынша барлық дауыс беруші акциялары 
(қатысу үлестері) тіке немесе жанама иеленетін компаниялар Эмитенттің тобына кіретін 
ұйымдардың атқарушы органдарының басшыларын тағайындау жəне мерзімінен бұрын тоқтату;    
7. Компанияларға қатысты немесе барлық дауыс беруші акцияларды (қатысу үлестерін) тіке немесе 
жанама иеленетін компаниялар Эмитенттің тобына кіретін өзге ұйымдарға қатысты директорлар 
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кеңесін құрмастан олардың басқару мүмкіндігін осы ұйымдардың жарғыларына белгілеу туралы 
шешім қабылдау жəне келісу; 
8. Эмитенттің штат кестесін жəне ұйымдық құрылымын бекіту; 
9. Акцияларының (қатысу үлестерінің) елуден көп пайызы компаниялардың еншілес ұйымдарының 
меншігіндегі ұйымдарға өзге заңды тұлғаларды құруға жəне (немесе) акцияларын сатып алуға 
қатысуға рұқсат беру;  
10. Эмитенттің филиалдарын жəне өкілдіктерін құру туралы шешімдер қабылдау; 
11. Эмитент немесе қызметтің, коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатынды құрайтын оның 
қызметі туралы ақпаратты анықтау; 
12. Эмитенттің облигацияларын, туынды бағалы қағаздарын шығару жəне Эмитенттің меншік 
капиталының мөлшерінен бір пайыздан аспайтын сомаға өзге де қарыз алуға Эмитентті тарту 
шарттарын анықтау; 
13. Эмитент елу пайыздан көп дауыс беруші акцияларын (қатысу үлестерін) тіке немесе жанама 
иеленетін заңды тұлғаларға қатысты үлгілік құжаттарды бекіту; 
14. Компаниялардың даму стратегиялары мен жоспарларын бекіткен кезде оларға қатысты бірыңғай 
(оның ішінде компаниялардың қызмет салалары бойынша) қаржы, инвестициялық, өндірістік-
шаруашылық, ғылыми-техникалық жəне өзге саясатын қалыптастыру;  
15. Инвестициялық шешімдер мен инвестициялық жобалардың толықтығы мен мерзімін өткізіп 
алуға жол бермеу жөніндегі шұғыл шараларды қабылдау; 
16. ҚР заңнамасымен жəне эмитенттің жарғысымен Эмитенттің басқа органдарының құзіретіне 
жатқызылмаған өзге де мəселелер. 
 

Ішкі аудит қызметі – Эмитенттің қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды, Эмитенттің 
қызметін жетілдіру мақсатында ішкі бақылау, тəуекелдерді басқару  саласында бағалауды,  
корпоративтік басқару жəне кеңес беру саласында құжаттарды орындауды жүзеге асыратын орган. 
Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің жəне эмитент Басқармасының құрамына 
сайлана алмайды. Ішкі аудит қызметі  тікелей Директорлар кеңесіне бағынады жəне олардың 
алдында өз жұмысы туралы есеп береді.  

 
13. Эмитенттің директорлар кеңесінің (қадағалау кеңесінің) мүшелері 

«Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 Жарлығын іске асыру 
жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 
қаулысына сəйкес Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері мыналар болып табылады: 
 
№ ТАƏ, туылған жылы Соңғы үш жыл ішінде жəне қазіргі уақыт аралығында 

Директорлар кеңесі Төрағасы мен оның мүшелерінің атқарған 
лауазымдары 

Директорлар кеңесінің Төрағасы: 
1 Мəсімов  

Кəрім Қажымқанұлы, 1965 
жылы туылған 

§ 2006 ж. қаңтар-сəуір аралығында – Қазақстан Республикасы 
Премьер-министрінің орынба-сары; 
§ 2006 ж. сəуір мен 2007 ж. қаңтар аралығында - Қазақстан 
Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Қазақстан 
Республикасы Экономика жəне бюджеттік жоспарлау министрі; 
§ 2007 ж. қаңтардан қазіргі уақыт аралығында - Қазақстан 
Республикасының Премьер-министрі. 

Директорлар кеңесінің мүшелері: 
2 Исекешев  

Əсет Орынтайұлы, 1971 
жылы туылған 

§ 2006-2007 жылдар аралығында – «Қазына» орнықты даму 
қоры» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары; 
§ 2007-2008 жылдар аралығында  «Кредит Суиис» Банкінің 
қаржылық құралдар жөніндегі директоры (Швейцария); 
§ 2008 жылғы ақпаннан қазіргі уақыт аралығында – Қазақстан 
Республикасы Президентінің көмекшісі. 
 

3 Сұлтанов  
Бақыт Тұрлыханұлы, 
1971 жылы туылған 

§ 2004 ж. мен 2006 ж. ақпан аралығында – Қазақстан 
Республикасының Экономика жəне бюджеттік жоспарлау Вице-
Министрі; 
§ 2006 ж. ақпан мен 2007 ж. қаңтар аралығында – Қазақстан 
Республикасының Статистика жөніндегі агенттігінің төрағасы; 
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§ 2007 ж. қаңтар мен 2007 ж. тамыз аралығында – Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрі; 
§ 2007 жылғы тамыздан қазіргі уақыт аралығында - Қазақстан 
Республикасының Экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
министрі. 

4 Школьник  
Владимир Сергеевич, 
1949 жылы туылған 

§ 2006 ж. қаңтар мен 2007 жыл аралығында – Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне сауда министрі; 
§ 2007 ж. – 2008 ж. ақпан аралығында – Қазақстан Республикасы 
Президенті Əкімшілігі Басшысының орынбасары; 
§ 2008 ж. ақпаннан қазіргі уақыт аралығында - Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне сауда министрі. 

5 Жəмішев Болат 
Бидахметұлы, 
1957 жылы туылған 

§ 2004-2006 жылдар аралығында – Қазақстан Республикасының 
Қаржы нарығын жəне қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау 
агенттігінің төрағасы; 
§ 2006 ж. – Қазақстан Республикасы Ұлттық  Банкі  
Төрағасының кеңесшісі; 
§ 2006-2007 жылдар аралығында – Еуразиялық Даму Банкі 
Басқарма Төрағасының орынбасары – Жобалық қызмет жөніндегі 
басқарушы директор; 
§ 2007 ж. қарашадан қазіргі уақыт аралығында – Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрі. 

6 Мыңбаев Сауат 
Мұхаметбайұлы,  
1962 жылы туылған 

§ 2004 ж. желтоқсан мен 2006 ж. қаңтар аралығында – Қазақстан 
Республикасының Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 
Республикасының Индустрия жəне сауда министрі; 
§ 2006 ж. қаңтар мен 2007 ж. тамыз аралығында – «Самұрық» 
мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» 
АҚ (Басқарма Төрағасының) атқарушы директоры; 
§ 2007 ж. тамыздан – қазіргі уақыт аралығында – Қазақстан 
Республикасының Энергетика жəне минералды ресурстар 
министрі. 

7 Келімбетов  
Қайрат Нематұлы, 1969 
жылы туылған 

§ 2002 ж. тамыз  бен 2006 ж. сəуір аралығында - Қазақстан 
Республикасының Экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
министрі; 
§ 2006 ж. сəуір мен 2008 ж. қаңтар аралығында – «Қазына» 
орнықты даму қоры» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы; 
§ 2008 ж. қаңтар мен 2008 ж. қазан аралығында – Қазақстан 
Республикасы Президенті Əкімшілігінің Басшысы; 
§ 2008 ж. қазаннан қазіргі уақыт аралығында – Қоғамның 
Басқарма Төрағасы. 
Тəуелсіз директорлар: 

8 Мирчев  
Александр Васильевич,  
1957 жылы туылған 

2001 жылдан қазіргі уақыт аралығында - «Global Options 
Management, Inc.» компаниясы Директорлар кеңесінің төрағасы 
(АҚШ);       
▪ Сонымен бірге қазіргі уақытта является Президентом компании  
«Krull Corp.»  компаниясының президенті (АҚШ) жəне  
независимым членом Совета директоров компании «International 
Tax and Investment Center» компаниясы Директорлар кеңесінің 
тəуелсіз мүшесі (АҚШ) болып табылады. 

9 Ричардс Херри Эванс, 1942 
жылы туылған 

2006 ж. маусымға дейін - BAE SYSTEMS plc төрағасы;  
▪ 2006 ж. маусымға дейін - BAE SYSTEMS (Operations) Limited 
директоры;  
▪ 2006 ж. маусымға дейін –BAE SYSTEMS Capital limited 
директоры, Төраға;  
▪ 2006 ж. маусымға дейін –BAE SYSTEMS Holdings Inc директоры;  
▪ 2001-2008 жылдар аралығында – United Utilities Plc 
компаниясының Төрағасы;  
▪ 2006 ж. қазаннан - 2008 ж. қазан аралығында – «Самұрық» 
мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» 
АҚ Директорлар кеңесінің Төрағасы.  

 
Эмитенттiң директорлар кеңесi мүшелерінің эмитенттiң жəне оның еншiлес жəне тəуелдi 

ұйымдарының жарғылық капиталына  қатысуы –  берілмеген; 
Алдыңғы екі жыл ішінде  Директорлар кеңесінің құрамында өзгерістер болған жоқ. 
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13-1. Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері. 
 

Проспект жасалған күні директорлар кеңесінің комитеттері болған жоқ. 
 

14. Эмитенттің атқарушы органы. 
 

Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Басқарма. 
 

№ ТАƏ, туылған жылы Соңғы үш жыл ішінде жəне қазіргі уақыт аралығында 
Директорлар кеңесі Төрағасы мен оның мүшелерінің атқарған 
лауазымдары 
Басқарма төрағасы: 

1 Келімбетов Қайрат 
Нематұлы,  
1969 жылы туылған 

§ 2002 ж. тамыз  бен 2006 ж. сəуір аралығында - Қазақстан 
Республикасының Экономика жəне бюджеттік жоспарлау 
министрі; 
§ 2006 ж. сəуір мен 2008 ж. қаңтар аралығында – «Қазына» 
орнықты даму қоры» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы; 
§ 2008 ж. қаңтар мен 2008 ж. қазан аралығында – Қазақстан 
Республикасы Президенті Əкімшілігінің Басшысы; 
2008 ж. қазаннан қазіргі уақыт аралығында – Қоғамның Басқарма 
Төрағасы. 
Басқарма мүшелері: 

2 Дунаев Арман 
Ғалиасқарұлы,  
1966 жылы туылған 

▪ 2004 жылғы сəуірден – 2006 жылғы қаңтар аралығында – 
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі. 
▪ 2006 жылғы қаңтардан 2008 жылғы қаңтарға дейін – Қазақстан 
Республикасы Қаржы нарығы жəне қаржылық ұйымдарды реттеу 
мен қадағалау агенттігінің төрағасы. 
§ 2008 жылғы қаңтардан 2008 жылғы қазанға дейін - «Қазына» 
орнықты даму қоры» акционерлік қоғамы Басқармасының 
Төрағасы. 
§   2008 жылғы қарашадан қазіргі уақыт аралығында – Қоғам 
Басқармасы Төрағасының орынбасары. 

3 Құлыбаев Тимур Асқарұлы,  
1966 жылы туылған 

▪ 2005 жылғы желтоқсан – 2006 жылғы сəуір аралығында – 
«KazEnergy қауымдастығы» қоғамдық ұйымының президенті. 
▪ 2006 жылғы сəуір - 2007 жылғы тамыз аралығында – «Самұрық» 
мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі»  
акционерлік қоғамы  атқарушы директорының орынбасары.  
§ 2007 жылдан 2008 жылғы қазан аралығында - «KazEnergy 
қауымдастығы» қоғамдық ұйымының президенті. 
§ 2008 жылғы қазаннан қазіргі уақыт аралығында – Қоғам 
Басқармасы Төрағасының орынбасары. 

4 Əйтекенов Қайрат 
Медібайұлы, 
1963 жылы туылған 

§ 2003 жылғы тамыз – 2006 жылғы ақпан аралығында – 
Қазақстан Республикасының Экономика жəне бюджеттік 
жоспарлау вице-министрі.   
§ 2006 жылғы сəуір – 2007 жылғы тамыз аралығында – 
Қазақстан Республикасының Туризм жəне спорт Вице-министрі. 
§ 2007 жылғы қыркүйек – 2008 жылғы қазан аралығында – 
«Қазына» орнықты даму қоры» акционерлік қоғамы Басқарма 
төрағасының орынбасары. 
§ 2008 жылғы қарашадан қазіргі уақыт аралығында – 
Қоғамның басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. 

5 Сафинов Қанатбек 
Бейсенбекұлы,  
1962 жылы туылған 

§ 2002 жылдан – 2006 жыл аралығында – «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық компаниясы» АҚ басқарушы директоры. 
§ 2006 жылдан – 2008 жылғы қазан аралығында – «Самұрық» 
мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» 
АҚ басқарушы директор. 
§ 2008 жылғы қарашадан қазіргі уақыт аралығында – 
Қоғамның басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. 

 
Эмитенттiң жалғыз атқарушы органының функциясын жүзеге асыратын адамның не Эмитенттің 

алқалық атқарушы органы мүшелерінің əрқайсысының Эмитенттің жəне ұйымдардың төленген 
жарғылық капиталына қатысуы – берілмеген. 
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15. Атқарушы органның өкілеттіктері берілген жоқ. 
 
16. Директорлар кеңесiнiң мүшелерiне, Эмитенттiң атқарушы органының мүшелерiне жəне 
басқа басқарушы тұлғаларына төленетiн сыйақылар. 

 
Қоғамның басқарушы тұлғаларына 2008 жылғы қарашадан бастап желтоқсан аралығында 

төленген табыстар сомасы: Директорлар кеңесі мүшелеріне – 23  518  682 теңге,  Басқарма 
мүшелеріне – 12 989 509 теңге. 

Соңғы он екi ай iшiнде төленетiн сома  - Директорлар кеңесі мүшелеріне – 139 308 642 теңге, 
Басқарма мүшелеріне – 80 000 000 теңге. 

 
17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы. 

 
1. Эмитенттің ұйымдық құрылымы графикалық түрде № 1 қосымшада қоса берілген. 
2. Эмитент қызметкерлерінің, оның ішінде эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлерінің 
жалпы саны: 31.12.2008 жылғы жағдай бойынша - 205 адам. Эмитентте филиалдар мен өкілдіктер 
жоқ. 
3. Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мəлімет: 
 

Аты-жөні Лауазымы 

Мұсайбеков Сəкен Жүнісбекұлы Басқарушы директор – Аппарат басшысы 
Ақшолақов Болат Оралұлы Басқарушы директор 
Кəрібжанов Айдан Табаниязұлы Басқарушы директор 
Палымбетов Болат Əбілқасымұлы  Басқарушы директор 
Рахметов Нұрлан  Құсайынұлы Басқарушы директор 
Əбиесов Жомарт Амангелдіұлы Басқарушы директор 
Байдəулетов Нұржан Тəліпұлы Басқарушы директор 

Ескендіров Абай Мұқашұлы Басқарушы директор 
Хауз Питер Брайан Басқарушы директор 
Əйтенов Марат Дүйсенбекұлы Атқарушы директор 
Баймұқанов Бауыржан Амангелдіұлы Атқарушы директор 
Есенғараев Асқар Батылханұлы Атқарушы директор 
Школьник Игорь Владимирович Атқарушы директор 
Нұрбек Саясат Атқарушы директор 
Алтыбаев Дінмұхамед Абыирбекұлы Атқарушы директор 
Африкян Гаянэ Тэльмановна Атқарушы директор 
Боранғалиева Мəрзия Мұханбетрақымқызы Атқарушы директор 
Қалыбеков Ибадулла Жантөреұлы Атқарушы директор 
Манатаев Ерлан Ерғалиұлы Атқарушы директор 
Жақсыəлиев Бақытжан Мұхамбетқалиұлы  Атқарушы директор 
Есімбеков Сабыр Сайлаубекұлы   Атқарушы директор 
Сəркеев Бақытжан Құрманбайұлы Атқарушы директор 
Өтемұрат Берік Мұстайұлы Корпоративтік қаржылар департаментінің 

директоры  
Мəдиев Жаслан Хасенұлы Қазынашылық департаментінің директоры 
Сəлімов Қайрат Бекболатұлы Талдау жəне зерттеулер департаментінің директоры  
Қайырова Камилла Кенжеболатқызы Қатерлерді басқару департаментінің директоры  
Əбдірахманова Алмаз Жеңісқызы Бухгалтерлік есеп жəне есептілік департаментінің 

директоры – Бас бухгалтер 
Крылова Татьяна Николаевна Бюджет жасау, жоспарлау жəне экономикалық 

талдау департаментінің директоры  
Мыңшəріпова Сая Найманбайқызы Аудит жəне бақылау департаментінің директоры  
Асылбек Рүстем Асылбекұлы Қаржы институттары дирекциясының директоры  
Шардарбеков Еркін Шəріпбекұлы Арнайы бағдарламалар департаментінің директоры 
Нұрсейітов Азамат Айтқалиұлы Мемлекеттік органдармен өзара əрекет ету 

департаментінің директоры 
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Қалиева Динара Əміржанқызы Стратегиялық даму департаментінің директоры 
Машабаев Азат Еркінұлы Корпоративтік басқару департаментінің директоры 
Раисова Гүлмира Болатқызы Адам ресурстарын басқару департаментінің 

директоры 
Балғабай Мархаббат Балғабайұлы Халықаралық ынтымақтастық департаменті 

директорының орынбасары  
Қасқабасов Серік Сейітұлы Əкімшілік департаментінің директоры 
Мұхаметқалиев Даниал Асқарұлы Ақпараттық технологиялар қызметінің басшысы 
Қосаева Фатима Қонысқызы Баспасөз қызметінің басшысы 
Мамытəлиев Бағлан Жаймырзаұлы Нормативтік жəне құқықтық жұмыс 

департаментінің директоры 
Баранова Жанна Сергеевна Құқықтық қамтамасыз ету департаментінің 

директоры 
Сəбденов Қайрат Амангелдіұлы Сатып алуды ұйымдастыру департаментінің 

директоры  
Сəлімбаева Қалия Рифатқызы Инвестициялық жобалар департаментінің 

директоры  
Серіков Асылхан Жұмағалиұлы Стратегиялық инвестициялар департаментінің 

директоры  
Нұрғазиев Айрат Айтанұлы Электр энергетикалық активтер дирекциясының 

директоры  
Кешубаев Ғалиаусат Қайырбекұлы Мұнай-газ активтері дирекциясының директоры  
Дьяченко Олег Сергеевич Өңірлік дамыту дирекциясының директоры  
Ізбасханов Қылышбек Сатылғанұлы Өнеркəсіптік активтер дирекциясының директоры  
Ырыспанов Нұрлан Бектасұлы Тау-кен активтері дирекциясының директоры  
Оразбеков Марат Жаңабергенұлы Көліктік активтер дирекциясының директоры 
Əбдірахманов Мұхтар Мұратұлы Коммуникациялық активтер дирекциясының 

директоры 
Жаманов Əділет Қабдолқайырұлы Басқарма төрағасы қызметінің басшысы  
Əбдірақымов Ғабидолла Рахметоллаұлы  Корпоративтік хатшы – Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрі Кеңсесінің Басшысы 
 

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖƏНЕ АФФИЛИИРЛЕНГЕН 
ТҰЛҒАЛАРЫ. 

  
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) 

 
1) Эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны жəне Эмитент он жəне одан 
көп пайыз үлестерін (орналастырылған жəне дауыс беруші акцияларын) иеленетін 
акционерлер (қатысушылар) туралы мəліметтер (заңды тұлғаның толық жəне қысқартылған 
атауы, орналасқан орны не жеке тұлғаны аты жөні, бар болса - əкесінің аты) 

Эмитенттің құрылтайшысы Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік 
мүлік жəне жекешелендіру комитеті тұлғасында Қазақстан Республикасының Үкіметі болып 
табылады.    

Қоғамның жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.    
Құрылтайшының жəне жалғыз акционердің орналасқан жері: Астана қаласы, Үкімет үйі.  

 
2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйым арқылы 
Эмитенттің қызметін бақылау жасау құқығын иеленетін тұлғалар туралы мəліметтер 
 

Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйым арқылы 
Эмитенттің қызметін бақылау құқығын иеленетін тұлғалар жоқ 
 
19. Заңды тұлғаның толық атауы, оның орналасқан орны, оның жарғылық капиталындағы 
Эмитенттің акцияларының (үлестерінің) пайыздық қатынасы, қызмет түрі, бірінші 
басшысының тегі, аты, бар болса - əкесінің аты көрсетілген, Эмитент он жəне одан көп пайыз 
акцияларын (үлестерін) иеленетін заңды тұлғалар туралы мəліметтер  
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Қоғам мынадай ұйымдардың акционері болып табылады: 
 

№ 
р/с 

Заңды 
тұлғаның 
атауы 

Заңды 
тұлғаның 
орналасқан 

орны 

Акциялар 
(ЖК-дағы 
үлесі) ара 
қатынасы 

% 

Қызмет түрі Бірінші 
басшының 
аты-жөні 

1. «Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ 

Астана 
қаласы,  

№ 35 көше, 
6-үй 

100% Банктік операция-ларды, 
дилерлік жəне лизингілік 
қызметті жүзеге асыру,    
эмиссиялық бағалы 
қағаздарды шығару, 
инвестициялық 
жобалардың банктік 
сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік емес 
қарыздар жəне т.б. алу, 
қызмет көрсету жəне өтеу. 
 

Жақанов Жанат 
Шəмішұлы 

2. «Қазақстанның 
инвестициялық 
қоры» АҚ 

Алматы 
қаласы,  
Зенков көшесі,  
80-үй 

100% Келешегі бар ұйым-
дардың жобаларына 
инвестицияларды жүзеге 
асыру жəне тарту арқылы 
Қа-зақстан Республи-
касының индустрия-лық-
инновациялық дамуын 
іске асыруға жəрдемдесу, 
экономиканың шикізаттық 
емес секторында 
инвестициялық 
жобаларды бірлесіп 
қаржыландыру. 

Қабашев Мақсат 
Рақымжан-ұлы 
 

3.   «Ұлттық 
инновациялық қор» 
АҚ 

Алматы 
қаласы,  
Абай даңғылы, 
52 

100% Қазақстан Республи-
касындағы жалпы 
инновациялық 
белсенділікті арттыру, 
оның ішінде жоғары 
технологиялық жəне 
ғылымды қажетсінетін 
өндірістерді дамытуға 
жəрдемдесу. 

Тоқжанов 
Əуелбек 
Тұрсынұлы 

4. «Даму» шағын 
кəсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ 

Алматы 
қаласы,  
Гоголь көшесі, 
111 

100% Кішігірім қаржылан-
дыруды жүзеге асы-ратын 
шағын кəсіп-керлік 
субъектілері мен 
ұйымдарының  қаржылық 
ресур-старына қол 
жеткізуін қамтамасыз ету. 

Əмрин Қосман 
Кəрімұлы 

5.  «Экспортты 
кредиттерді жəне 
инвестициялар-ды 
сақтандыру 
жөніндегі 
мемлекеттік 
сақтандыру 
корпорациясы» АҚ  

Алматы 
қаласы,  
Фурманов 
көшесі, 
100 «В» 

100% Экспорттық кредиттер 
мен инвестицияларды 
сақтандыру жəне қайта 
сақтандыру  

Əмірқожаев 
Ғалым 
Тəшмұхан-
бетұлы 

6.  «Экспортты 
дамыту жəне алға 
бастыру 
корпорациясы» АҚ 

Алматы 
қаласы,  
Абай даңғылы, 
52 

100% Сыртқы нарыққа шығатын 
бизнесті дамыту жəне 
бəсекеге қабілеттілікті 
арттыру саласында 
ақпараттық жəне 
консульта-циялық 
қызметтер көрсету; 
қазақстандық шетелге 

Арынов Ерлан 
Асатайұлы 
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шығарушыларға 
ұйымдық-техникалық 
мəселелерді шешуге 
жəрдем көрсету; 
экспортты дамыту мен 
алға бастыру 
бағдарламаларын іске 
асыруға қатысу; өңірлік 
жəне халықаралық 
маңызы бар экспортқа, 
сондай-ақ оларды іске 
асыру жөніндегі шаралар 
кешеніне жəне т.б. 
жəрдемдесу жөніндегі 
нысаналы орта жəне ұзақ 
мерзімді жобаларды  
əзірлеуге жəрдемдесу. 

7. «Инвестициялар-ға 
жəрдемдесу  
қазақстандық 
орталығы» ЖШС  

 Алматы 
қаласы,  
Көктем-3 
шағын ауданы,  
21-үй, 509-офис 

100% Елдегі инвестиция-ларды 
тартуға жəне қолайлы 
инвести-циялық ахуалды 
құруға жəрдемдесу 

Көпбаева Ботакөз 
Теңізбекқызы 

8.   «Kazyna Capital 
Management» АҚ 

 Алматы 
қаласы,  
Гоголь көшесі, 
111 

100% Қазақстандық жəне 
шетелдік инвестициялық 
қорларға  инвестициялау 
арқылы елдегі жалпы 
инвестициялық пен 
инновациялық 
белсенділікті арттыру: 
инфрақұрылымдық  
қорларды қоса алғанда, 
тікелей инвестициялау 
қорлары, венчурлік 
қорлар, қоржынды 
инвестициялық қорлар 

Алпамысов Абай 
Əбдісəметұлы 
 

9. «ҚазМұнайГаз» 
ұлттық 
компаниясы» АҚ 

Астана қаласы, 
Қабанбай 
батыр даңғылы, 
22 

100% - мұнай мен газды барлау, 
өндіру, тасымалдау, қайта 
өңдеу, сондай-ақ 
көмірсутегі шикізатын, 
сондай-ақ оларды қайта 
өңдеу өнімдерін сату жəне 
олардың маркетингі; 
- Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шешімдеріне 
сəйкес өнім бөлу туралы 
келісімдерде мемлекеттің 
мүддесін білдіру 
жөніндегі уəкілетті 
органның функцияларын 
орындау; 
- мұнай-газ саласында 
басшылық пен басқаруды 
жүзеге асыратын 
мемлекеттік органның 
тапсырмасы бойынша 
оның жұмыс органының 
функцияларын орындау, 
мұнай-газ саласында 
мемлекеттің мүддесін 
білдіру жəне оның 
мүддесін қорғау.  

Қабылдин 
Қайыргелді 
Мақсұтұлы 

10 «Электр желілерін 
басқару жөніндегі 
Қазақстан 
компаниясы» 

Астана қаласы, 
Сарыарқа 
ауданы, 
Бөгенбай батыр 

100 % - барлық меншік 
нысанындағы 
Қазақстанның ЕЭС 
объектілерін 

Бозымбаев Қанат 
Алдаберген-ұлы 
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(Kazakhstan 
Electricity Grid 
Operating Company) 
«KEGOC» 
акционерлік 
қоғамы 

даңғылы, 7 
 

орталықтандырылған 
шұғыл-диспетчерлік 
басқару;  
- жоғары кернеулі электр 
желілерін басқару жəне 
Ұлттық электр желісі 
бойынша электр 
энергиясын беру;  
- генерацияны үздіксіз 
баланстау жəне Қазақстан 
Республикасының ЕЭС-да 
электр энергиясын 
тұтынуды қамтамасыз ету;  
- электр энергиясының 
импорты мен экспортын 
үйлестіру;  
- Ұлттық электр 
желілеріне тұтынушылар 
мен энергия өндіруші 
ұйымдардың еркін қол 
жеткізуін қамтамасыз ету.  

11 «Қазақтелеком» АҚ  Астана қаласы, 
Сарыарқа 
ауданы, Абай 
даңғылы, 31 
 

45,9% - жергілікті, қалааралық, 
халықаралық телефон 
байланысы;  
- телеграф, телекс, 
деректерді беру;  
- спутниктік байланыс;  
- сымды радио хабарын 
тарату;   
- байланыс арналарын 
жалдау 

Жұмағалиев 
Асқар 
Қуанышұлы 

12 «Қазақстан темір 
жолы» ұлттық 
компаниясы» 
акционерлік 
қоғамы 

Астана қаласы, 
Сарыарқа 
ауданы, Жеңіс 
даңғылы, 98 

100 % - магистральдық теміржол 
желісін салуды, ұстауды 
жəне жаңғыртуды жүзеге 
асыру; 
- тасымалдау процесін 
басқару; 
- магистральдық теміржол 
желісіне қызмет көрсету; 
- жүктерді, оның ішінде 
қауіпті жүктерді темір 
жол көлігімен 
тасымалдауды жүзеге 
асыру; 
- теміржол қозғалмалы 
құрамын, оның ішінде 
қауіпті жүктерді 
тасымалдау үшін 
қолданылатын арнайы 
контейнерлерді жөндеу; 
- тасымалдауда жүк 
жіберушілердің, жүкті 
алушылардың 
мұқтаждықтарын 
қамтамасыз ету; 
- тасымалданатын 
жүктердің сақталуын жəне 
оның мақсатты жеріне 
уақтылы жеткізілуін 
қамтамасыз ету; 
- əр түрлі көлік түрлерінің 
қатысуымен төте жəне 
аралас қатынастар 
жүйесін ұйымдастыру. 
 

Мамин Асқар 
Ұзақпайұлы 
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13 «Қазпошта» АҚ Алматы 
қаласы, 
Бөгенбай батыр 
көшесі, 152 

100% - пошта байланысының 
жалпыға қол жетімді 
қызметтері; 
- тіркелетін пошта 
жіберілімдерін салып 
жіберу бойынша 
қызметтер; 
- жеделдетілген жəне 
курьерлік пошта 
қызметтері; 
- нарықты жəне бағалы 
қағаздарды реттеу 
жөніндегі уəкілетті орган 
белгілеген тəртіппен 
брокерлік, дилерлік жəне 
трансфер-агенттік қызмет; 
- мемлекеттік бюджеттен 
жəне жинақтаушы 
зейнетақы қорларынан 
зейнетақы төлемдері мен 
əлеуметтік 
жəрдемақыларды жеткізу 
бойынша қызметтер; 
- Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасына сəйкес пошта 
қызметінің басқа да 
байланыстары.  

Молдағалиев 
Дəурен 
Тұманбайұлы 

14 «Электр энергиясы 
мен қуаты 
рыногының 
қазақстандық 
операторы» 
акционерлік 
қоғамы 

010000, 
Астана қаласы, 
Сейфуллин 
көшесі, 27/3 

100 % - қолма-қол (спот) электр 
энергиясының 
орталықтандырылған 
сауда-саттығын 
ұйымдастыру.   

Тиесов 
Сүйіншілік 
Əмірхамзаұлы 

15 «Қазтеңізкөлік-
флоты» ұлттық 
теңіз кеме 
қатынасы 
компаниясы» 
акционерлік 
қоғамы 

130001,             
Ақтау қаласы,               
1-ші шағын 
ауданы, 
Приморский 
паркі, «Теңіз» 
бизнес 
орталығы 

50% - жүктердің барлық 
түрлерін, шикі мұнай мен 
мұнай өнімдерін, бас 
жүктерді, контейнерлерді, 
жолаушыларды, 
жануарларды тасымалдау; 
- кемелердің барлық 
түрлерін, баржы, кеме 
жөндеу базаларын жəне 
басқаларды салу, 
пайдалану, жөндеу, сатып 
алу, делдалдық 
қызметтерді сатып алу; 
- теңіз агент қызметін 
көрсету; 
- теңіз операцияларын 
қолдау флотының 
қызметтері; 
- кемелерді жалға беру, 
сондай-ақ лизингісі жəне 
басқалар; 
- экспедиторлық 
қызметтерді көрсету. 

Орманов Марат 
Көшкенбай-ұлы 

16 «Қазақстан 
инжиниринг» 
ұлттық 
компаниясы» 
акционерлік 
қоғамы 

010000,  
Астана қаласы,  
Əуезов көшесі, 
36 

100% - жаңғырту жəне қайта 
жабдықтау есебінен 
өндірістік қызметін 
əртараптандыру арқылы 
компанияның құрамына 
кіретін кəсіпорындарды 
тұрақты дамытуды 

Ноғаев Аюхан 
Төлеутайұлы 
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қамтамасыз ету; 
- өз өндірісінің 
өнімдерімен ішкі нарықты 
қанықтыру;  
- экспортқа бағдарланған 
өнімнің үлесін ұлғайту; 
- қорғаныс, қосарлы жəне 
азаматтық мақсаттағы 
өнімді əзірлеу, өндіру, 
сату жəне жою саласында 
мемлекеттік саясатты іске 
асыруға қатысу; 
- ағымдағы жəне ұзақ 
мерзімді салааралық даму 
бағдарламаларын жəне 
ішкі мұқтаждық пен 
экспортты қамтамасыз ету 
үшін қорғаныс жəне 
қосарлы мақсаттағы өнім 
өндірісін əзірлеу мен іске 
асыруға қатысу; 
- айырбастау 
бағдарламаларын жəне 
қорғаныс-өнеркəсіп 
кешенін дамыту 
бағдарламаларын əзірлеу 
жəне іске асыру; 
- мемлекеттік қорғаныс 
тапсырыстарын орындауға 
қатысу; 
- жұмылдыру қуатын жəне 
резервтерді құру, 
жинақтау жəне сақтау 
жөніндегі жоспарлар мен 
тапсырмаларды 
қалыптастыруға жəне іске 
асыруға қатысу; 
- қорғаныс-өнеркəсіп 
кешенінде ғылыми-
техникалық дамыту, оның 
ішінде өндірісті кеңейту, 
қайта құру жəне 
техникалық жағынан 
қайта жарақтандыру 
бойынша 
бағдарламаларды іске 
асыру; 
- ғылымды қажетсінетін 
өнімді жасау жөніндегі 
ғылыми-зерттеу жəне 
тəжірибелік-
конструкторлық 
жұмыстарды жүргізу. 

17 «Павлодар 
əуежайы» 
акционерлік 
қоғамы 

140001, 
Павлодар 
қаласы, 
Əуежай 

100% - ҚР заңнамасына жəне 
халықаралық 
стандарттарға сəйкес əуе 
кемелерін, 
жолаушыларды,  
багаждарды, пошталарды 
жəне жүктерді ұдайы, 
қауіпсіз жəне тиімді 
қызмет көрсетуін 
қамтамасыз ету; 
- инфрақұрылымды 
жоспарлы жəне кешенді 

Смағұлов 
Баянбек 
Жарылғап-ұлы 
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дамыту; 
- ҚР-ның заңнамасымен 
тыйым салынбаған негізгі 
мақсаттарға қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін басқа да 
қызмет. 

18 «Ақтөбе 
халықаралық 
əуежайы» 
акционерлік 
қоғамы 

463003, 
Ақтөбе қаласы, 
Авиақала-шық 
 

100% - ҚР заңнамасына жəне 
халықаралық 
стандарттарға сəйкес əуе 
кемелерін, 
жолаушыларды,  
багаждарды, пошталарды 
жəне жүктерді ұдайы, 
қауіпсіз жəне тиімді 
қызмет көрсетуін 
қамтамасыз ету; 
- инфрақұрылымды 
жоспарлы жəне кешенді 
дамыту; 
- ҚР-ның заңнамасымен 
тыйым салынбаған негізгі 
мақсаттарға қол жеткізуге 
мүмкіндік беретін басқа да 
қызмет.  

Аманбаев 
Бөкежан 
Қадырханұлы 

19 «Академик 
Ш.Ш.Шөкин 
атындағы Қазақ 
энергетика 
ғылыми-зерттеу 
институты» 
акционерлік 
қоғамы 

050012, 
Алматы 
қаласы,  
Байтұрсынов 
көшесі 85, 
Жамбыл көш. 
қиылысы 

50% +1 - тиімді техникалық 
құрылғыларды жəне 
төмен сұрыпты көмірді 
жағу тəсілдерін əзірлеу; 
- ЖЭС жəне СЭС 
қолданыстағы жылу 
техникалық, электр 
техникалық 
жабдықтарының жаңасын 
игеру жəне олардың 
сенімділігін жəне 
үнемділігін арттыру; 
- ЖЭС-тің жəне СЭС-тің 
қоршаған ортаға əсері ету 
деңгейін бағалау жəне 
қорғау əдістерін əзірлеу;  
- ҚР-ның отын-
энергетикалық кешенін 
дамытудың 
перспективалық 
бағыттарын зерттеу жəне 
əзірлеу; 
- ҚР-ның заңнамасымен 
тыйым салынбаған 
Қоғамның мүддесіне 
жауап беретін басқа да 
қызмет. 

Абдуллаев Қалық 
Абдоллаұлы  

20 «Эйр Астана» 
акционерлік 
қоғамы 

050059, 
Алматы 
қаласы, 
Самал-2 шағын 
ауданы, 
«Самал Тауэр» 
бизнес 
орталығы,  
8-қабат 

51% Азаматтық авиация əуе 
кемелерімен жо-
лаушыларды жəне 
жүктерді тасымалдау 

Питер Фостер 

21 «Майқайың-алтын» 
акционерлік 
қоғамы 

140308, 
Павлодар 
облысы, 
Майқайың 
кенті, Чкалов 

25% - геологиялық барлау жəне 
іздестіру жұмыстары; 
- минералдық шикізат 
əзірлеу, өндіру жəне 
бағалы кендерді жəне 

Богачев Игорь 
Геннадьевич 
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көшесі, 13 үй түсті металдарды байыту; 
- қолданыстағы өндірістің 
негізгі қорларын салу, 
қайта құру, жаңғырту, 
өндірістік, өндірістік емес 
мақсаттағы қуат көздерін, 
объектілерді жəне 
кешендерді енгізу; 
- ҚР-ның заңнама-сымен 
тыйым салын-баған 
Қоғамның мүддесіне 
жауап беретін басқа да 
қызмет. 

22 «Қамқор» жөндеу 
корпорациясы» 
ЖШС 

010000 
Астана қаласы, 
Алматы 
ауданы, 
Иманов көшесі, 
11 

100% Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасымен тыйым 
салынбаған кəсіпкерлік 
қызметтің кез келген түрі 

Лавриненко 
Юрий Иванович 

23 «Самұрық Инвест» 
ЖШС 

010000 
Астана қаласы, 
Қабанбай 
батыр д-лы, 
20/1, 208-каб., 
Е блогы 

100% Инвестициялық  қызмет 
саласында 
консультациялық 
қызметтер көрсету. 

Кəрібжанов 
Айдан 
Табаниязұлы 

24 «Самұрық Энерго» 
АҚ 

010000 
Астана қаласы, 
Сарыарқа 
ауданы, Əуезов 
көшесі, 66 

100% Энергетикалық активтерді 
басқару, корпоративтік 
басқаруды оңтайландыру,  
Қазақстанда    жұмыс 
істейтін қуат көздерін 
жетілдіру жəне салу 
бағдарламасын жасау 
жəне іске асыру.  

Ұпышев Ерлан 
Елемесұлы 

25 «Телеком- Инвест 
Самұрық» ЖШС 

010000 
Астана қаласы, 
Қабанбай 
батыр даңғылы, 
20/1 

100% - Жалғыз қатысушының 
мүдделерінде  байланыс, 
ақпараттық 
технологиялар, 
технологиялық 
үдерістермен  
автоматтандырылған 
басқару жүйесі 
салаларындағы 
инвестициялық қызметті 
жүзеге асыру  

Нұржанов Марат 
Əділұлы 

26 «Батыс» ƏКК» 
ұлттық 
компаниясы» АҚ 

030000, Ақтөбе 
қаласы, Абай 
даңғылы,  
17-үй 

100% Өңірлердегі 
инвестициялық 
белсенділікті арттыру 

Шоқпытов Андар 
Мəулешұлы 

27 «Ертіс» ƏКК»  
ұлттық 
компаниясы» АҚ 
 

071416, Семей 
қаласы, 
Интернационал
ьный көшесі, 8, 
504-офис 

100% Өңірлердегі 
инвестициялық 
белсенділікті арттыру 

Дамитов 
Қадыржан 
Қабдошұлы 

28 «Жетісу» ƏКК» 
ұлттық 
компаниясы» АҚ 

040000, 
Талдықорған 
қаласы, Абай 
көшесі, 241-үй  

100% Өңірлердегі 
инвестициялық 
белсенділікті арттыру 

Сұлтанғалиев 
Серік 

29 «Каспий» ƏКК» 
ұлттық 
компаниясы» АҚ 

130000, Ақтау 
қаласы, 13 
шағын аудан, 
55-үй, Бизнес 
орталығы 

100% Өңірлердегі 
инвестициялық 
белсенділікті арттыру 

Палымбетов 
Болат 
Əбілқасымұлы 

30 «Оңтүстік» ƏКК» 
ұлттық 
компаниясы» АҚ 

160000, 
Шымкент 
қаласы, Қонаев 

100% Өңірлердегі 
инвестициялық 
белсенділікті арттыру 

Мырзахметов 
Асқар Исабекұлы 
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даңғылы, н/з 
Алтын орда 
бизнес 
орталығы 

31 «Сарыарқа» ƏКК» 
ұлттық 
компаниясы» АҚ 

010000, Астана 
қаласы, 
Кенесары 
көшесі, 25 

100% Өңірлердегі 
инвестициялық 
белсенділікті арттыру 

Зверьков Вадим 
Павлович 

32 «Тобыл» ƏКК» 
ұлттық 
компаниясы» АҚ 

110000, 
Қостанай 
қаласы, 
Дулатов 
көшесі, 68 

100% Өңірлердегі 
инвестициялық 
белсенділікті арттыру 

Толыбаев Марат 
Еркінұлы 

33 «Қазақстанның 
ипотекалық 
несиелерге кепілдік 
беру қоры» АҚ 
 

Абай даңғылы, 
151/115, 
«Алатау» 
бизнес 
орталығы,  
7-қабат 

88,7% Кредит берушілермен 
(екінші деңгейдегі 
банктермен жəне 
ипотекалық ұйымдармен), 
сақтандыру ұйымдарымен 
жəне инвесторлармен 
кредиттік қатерлерді бөлу 
арқылы халықтың 
несиелендірудің 
ипотекалық 
бағдарламаларына қол 
жетімділігін арттыруды 
қамтамасыз ету 

Мамырбаев 
Қуандық 
Рақымбекұлы 

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

Эмитент өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар 
мен консорциумдардың қатысушысы болып табылмайды. 

 
21. Эмитенттің басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлімет. 

 

№ 
р/с Қоғамның атауы Үлесі, % Қоғамның еншілес ұйымдарының 

аффилиирленген тұлғаларының атауы Үлесі, % 

«ҚазМұнайГаз» ӨБ» АҚ  57,9% 
«ҚазМұнайТеңіз ХҰК» АҚ  100% 

«ҚазТрансГаз» АҚ  100% 
«ҚазТрансОйл» АҚ  100% 

«Қазақтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ  50% 
«ҚазМұнайГаз» сауда үйі» АҚ  100% 

«ҚазРосГаз» ЖШС  50% 
«Қазақойл-Украина» ЖШС  34,04% 

«ҚМГ-Сервис» ЖШС 60,01% 
«Қазақстан-британ техникалық 

университеті» АҚ  98,33% 
«Қазақ мұнай жəне газ институты» АҚ  90,1925% 

«Рауан Медиа Групп» АҚ 95,35% 
«Құмкөл ҚМГ» ЖШС  100% 

«Атырау халықаралық əуежайы» АҚ  100% 
«Қазақойл-Ақтөбе» ЖШС  50% 
«Қазақтүрікмұнай» ЖШС  51% 

«КazMunaiGaz Finance B.V.»  100% 
«Kashagan b.v.» ЖШК  100% 

«Қазақстан Пайплайн Венчурс» ЖШК  50,10% 

1 «ҚазМұнайГаз» ұлттық 
компаниясы» АҚ 

100% 

«Теңіз Қызмет» ЖШС  48,99% 
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«Қазақмұнайқұрылыс» ЖШС  100% 
«Қазақмұнай Продактс» ЖШС  100% 

«КТК-Т» АҚ  19% 
«КТК-Р» ЖАҚ  19% 

«Қазақстан келісімшарт агенттігі» АҚ  50% 
«Каспий мұнай-газ компаниясы» ААБ  50% 

«Теңізшевройл» БК ЖШС  20% 
«Қылыш» сауда серіктестігі  50% 

«Cooperative KazMunaiGaz PKI U.A.»  95,10% 
«Еуро-АзияЭйр» АҚ 100% 

«Семсер» АҚ  100% 
«Энергоинформ» мекемесі  100% 
«KEGOC-Сервис» мекемесі 100% 

2 «KEGOC» АҚ 100% 

«Батыс-Транзит» АҚ 20% 
«Жолаушылар тасымалы» АҚ 100% 

«Көлік қызметінің орталығы» АҚ 100% 
«Транстелеком» АҚ 100% 

«Əскерилендірілген темір жол күзеті» АҚ 100% 
«Локомотив қызмет көрсету орталығы» 

АҚ 100% 

«Қазтеміржолкөлігі» АҚ 100% 
«Алматы вагон жөндеу зауыты»АҚ 53,246% 

«Локомотив» АҚ 100% 
«Қазкөлікқызметі» АҚ 100% 
«Орман қорғау» ЖШС 100% 

«Теміржолсужылужабдықтау» ААҚ 100% 
«Теміржолжөндеумаш» ААҚ 100% 

«Ремвагон» АҚ 100% 
«Ремлокомотив» АҚ 100% 

«Теміржолсу» АҚ 100% 
«Теміржолжылу» АҚ 100% 

 «Кедентранссервис» АҚ 33% 
 «Теміржол жөндеу» АҚ 23,43% 

  «Ақжайық-батыс 2006» ЖШС 100% 
 «Ертіс сервис» ЖШС 100% 

  «Қазықұрт-Оңтүстік» ЖШС 100% 

3 «Қазақстан темір жолы» 
ұлттық компаниясы» АҚ 

100 % 

  «Касқор-Транссервис» АҚ 13,4 % 
«Kazmortransflot LTD» 100% 

«Oil Stream Shipping Co.Ltd.» 50% 

«Aktau Shipping Co.Ltd» 50% 

4 
«Қазтеңізкөлікфлоты» 
ұлттық теңіз кеме 

қатынасы компаниясы» 
АҚ 

50 % 

«Маңғыстау облысындағы шағын  
кемелерді жөндеу зауыты»  ЖШС 

30% 

«Сигнум» ЖШҚ 100% 
«Алтел» АҚ. 100% 

«Мобайл Телеком-Қызмет» ЖШС 51% 
«Қазақтелеком» ААҚ GSM Қазақстан» 

ЖШС 
49% 

«Нұрсат» АҚ 74,65% 
«Шығыстелеком» ЖШС 100% 

45,9 % 

«Radio Tell» ЖШС 100% 

5 «Қазақтелеком» АҚ 

 «Кептер телеком» АҚ 100% 
6 «Қазпошта» АҚ 100 % 

«Электронпост.KZ» БК 33,3 % 
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ООО «Казпост» (Kazpost GMBH) 50% 
«С.М.Киров атындағы машина жасау 

зауыты» АҚ 97,71% 
«ҚазИнжЭлектроникс» АҚ 100% 

«ЗИКСТО» АҚ 39,40% 
«Петропавл ауыр машина жасау зауыты» 

АҚ 99,79% 
«Мұнаймаш» АҚ 48,26% 

«Тыныс» АҚ 99,6% 
«С.М.Киров атындағы зауыт» АҚ 99,6% 

«Семей машина жасау зауыты» АҚ 99,41% 
«Зенит» Орал зауыты» АҚ 90% 

«Омега» прибор жасау зауыты» АҚ 98,56% 
«Гидроприбор» ҚЗИ» АҚ 90,0% 

«811 автожөндеу зауыты КИ» АҚ 100% 
«832 автожөндеу зауыты КИ» АҚ 100% 

«Семей инжиниринг» АҚ 100% 
«Авиажөндеу зауыты №405» АҚ 2,67% 

«Авижөндеу зауыты №406ГА» АҚ 3,9% 
«Арсенал инжиниринг» ЖШС 49% 

«Қазақстан инжиниринг Дистрибьюшн» 
ЖШС 100% 

«Авиажабдықтау» ЖШС 49% 
«Kaz-St Engineering Bastau» ЖШС 49% 

«Атырау-Шельф» ЖШС 100% 
«Арнайыматериаленгізу» ЖШС 100% 

7 «Қазақстан инжиниринг» 
ұлттық компаниясы» АҚ 

100 % 

«КАМАЗ-Инжиниринг» ЖШС 
24% 

 

«Қамқор-Менеджмент» ЖШС 50% 

«Локомотив-Сервис ТЧ-28» ЖШС 51% 
«ҚазЛокоГрупп» ЖШС 51% 

«ЭкоТрансМобил» ЖШС 51% 
«ҚазТрейнПродакшн» ЖШС 51% 

«Экспресс Консалтинг» ЖШС 51% 
«Сұлтанбай» ЖШС 51% 

«ЭкоТранс Мобил-П» ЖШС 51% 
«Алтын-Орда 2004» ЖШС 51% 

«Локомотив 2030» ЖШС 51% 
«Локодизель» ЖШС 51% 

«Теміржол энерго» ЖШС 51% 

8 «Қамқор» жөндеу 
корпорациясы» ЖШС 

100% 

«ҚазҚарГрупп» ЖШС 51% 
«Шүлбі СЭС-і» АҚ 92,14% 

«Бұқтырма СЭС-і» АҚ 90% 
«Өскемен СЭС-і» АҚ 89,9% 

«Маңғыстау тарату электр желісі 
компаниясы СЭС-і» АҚ 75,000047% 

«Екібастұз энергия орталығы» АҚ 100% 
«ҚазҚуат» АҚ 100% 

«Т.И.Батуров атындағы Жамбыл СЭС-і» 
АҚ 50% 

9 «Самұрық-Энерго» АҚ 93,42% 
 

«Шүлбі СЭС-і» АҚ 92,14% 



 21

«Инжиниринг жəне технологиялар 
трансферті орталығы» АҚ 100% 

«Alatay IT City Management» ЖШС 100% 

10 «Ұлттық инновациялық 
қор» АҚ 

100 % 

«ҚазСəт» АҚ  100% 
11 «Қазақстанның Даму 

Банкі» АҚ 
100% 

«ҚДБ-Лизинг» АҚ 100% 
 

22. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалатын мəмілелер. 
Проспект жасалған күні аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен мəмілелер болған жоқ. 
 

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ 
 

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің, оның ішінде эмитент қызметінің негізгі түрлері 
жөнінде қысқаша сипаттама. 
1. Эмитенттің бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер: 

Эмитенттің ерекше мəртебесі нəтижесінде Эмитенттің бəсекелестері бойынша деректерді беру 
мүмкін болмады. 

2. Егер бұл мүмкін болса, Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық жəне орташа 
дүниежүзілік көрсеткіштермен қызметтің салыстырмалы сипаттамасы: 

Қазақстан Республикасы ішіндегі орташа салалық жəне орташа дүниежүзілік көрсеткіштермен 
қызметтің салыстырмалы сипаттамасын жүзеге асыру мүмкін болмады. 

3. Болашақтағы саланың дамуына жəне осы саладағы Эмитенттің ережелеріне қатысты болжам:  
Қоғам Қазақстан Республикасының экономикасы мен қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі 

шараларды іске асыруға мынадай бағыттар бойынша қатыса алады: 
- қаржылық секторды тұрақтандыру; 
- жылжымайтын мүлік нарығындағы мəселелерді шешу; 
- шағын жəне орта бизнесті қолдау; 
- индустриялық жəне инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру.  

 

24. Эмитентпен жасасқан, салдарынан эмитенттiң қызметiне елеулi түрде ықпал ететiн 
келiсiмшарттар, келiсiмдер туралы мəлiметтер. 

Проспектіні жасаған күні салдары Эмитенттің қызметіне біршама əсер етуі мүмкін Эмитентпен 
жасалған келісім-шарттар, келісімдер болған жоқ.  

25. Эмитент қызметiн жүзеге асыру үшiн алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы, 
құжаттың нөмiрi жəне күнiн, қолданылу мерзiмiн жəне осы құжатты берген орган көрсетiлген 
мəлiметтер. 

Қоғамның төлемдік, мерзімдік жəне қайтарымдық жағдайларында ақшалай түрде кредиттер 
беру жөніндегі банктік қарыз беру операцияларын жүзеге асыруға арналған Қазақстан Республикасы 
Қаржы нарығы жəне қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау агенттігімен 2008 жылы 27 
қарашада берілген № 5.2.66 лицензиясы бар.  

 
26. Соңғы екі жылда немесе қабылданған жеке немесе сандық өлшем бірліктерінде іс жүзінде 
өмір сүру кезеңі ішінде сатылған өнімдердің  (орындалған жұмыстардың, қызмет 
көрсетулердің) көлемі. 

Эмитент жаңадан құрылған заңды тұлға болып табылғандықтан, өткізілген өнімнің 
(орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемі жөніндегі деректерді беруі  мүмкін болмайды.   
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27. Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстар, қызметтер) кірістілігіне оң 
жəне теріс əсер ететін факторлар  

Эмитентке жалпы макроэкономикалық факторлар жəне де Эмитенттің еншілес компаниялары 
əрекет ететін салаларға тəн ерекшелікті факторлар əсер етеді: 

 
28. Эмитенттiң өз өнiмiн (жұмыстарын, қызмет көрсетудi) сатуды ұйымдастыру жөнiндегi 
қызметi 

Эмитенттің ерекше мəртебесі нəтижесінде өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) сатуды 
ұйымдастыру жөніндегі қызмет жүзеге асырылмайды.   

 

29. Эмитент қызметіне əсер ететін негiзгi факторлар: 
1. Эмитенттің маусымдық қызметі, маусымдық сипаттағы Эмитенттің қызмет түрлері жəне 
Эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесі. 

Эмитенттің қызметі маусымдық сипатта емес.  

2. Эмитентке берілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы 
көлеміндегі импорттың үлесі жəне экспортқа эмитент өткізілетін өнімнің (жұмыстардың, 
қызметтердің)үлесі, тұтастай өткізілетін өнімнің көлемі. 

Проспектінің жасаған күні Эмитент берілетін шикізаттың жалпы көлемінде импорт жасаған 
жоқ жəне экспортқа өнімді өткізген жоқ. 

 
3. Облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты ай ішінде жасалуы 
немесе орындалуы қажет мəміле (мəмілелер) туралы мəліметтер, егер осы мəміленің (мəмілелердің) 
сомасы Эмитент активтерінің теңгерім құнының он пайызынан асып кетсе. 
 
4. Болашақтағы міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақтағы міндеттемелері ашылады жəне 
осы міндеттемелердің Эмитенттің қызметіне теріс əсері, оның ішінде мұндай эмитент , 
облигациялардың саны, кепілдіктердің шарттары, өтеу күні жəне кепілдік берілген шығарылым 
валютасы туралы ақпаратты қоса алғанда, үшінші тұлғалардың кепілдіктермен қамтамасыз 
етілген өзге эмитенттердің облигациялары бойынша Эмитенттің кепілдіктері туралы.  

Проспекті жасаған күні Эмитенттің қызметіне теріс əсер етуі мүмкін болашақ міндеттемелер 
болған жоқ. 
 
5. Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Эмитенттің қатысуымен 
болатын сот процестерінің мəніне сипаттама беру, оның нəтижесінде Эмитенттің қызметі 
тоқтатылуы немесе шектелуі, оған ақшалай жəне өзге міндеттемелер жүктелуі мүмкін. 

Проспекті жасаған күні Эмитент сот процестеріне қатысқан жоқ. 
 

6. Эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына уəкілетті мемлекеттік органдар жəне/немесе 
сот соңғы бір жыл ішінде қолданған барлық əкімшілік санкциялар туралы мəліметтер. Санкция 
қолданылған күнді, санкцияны қолданған органды, санкцияның себептерін, санкцияның түрі мен 
мөлшерін, сондай-ақ санкцияны орындау деңгейін көрсету қажет.  

Проспекті жасаған күні Эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына уəкілетті мемлекеттік 
органдар жəне/немесе сот қолданған əкімшілік санкциялар жоқ. 
 
7. Тəуекел факторлары риска. Облигация ұстаушылар ұшырайтын тəуекел факторларын егжей-
тегжейлі талдауды беру. 

Облигация ұстаушылар ұшырайтын тəуекелдер болған жоқ. 
 
8. Эмитенттің қызметі, Эмитент өз қызметін жүзеге асырған нарықтар туралы басқа ақпарат. 

Эмитенттің қызметі, Эмитент өз қызметін жүзеге асырған нарықтар туралы басқа ақпарат 
болған жоқ. 

 
5. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІ 
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30. Теңгерім құны материалдық емес активтердің жалпы теңгерім құнының бес жəне одан көп 
пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері. 

 
НҚ жалпы құнынан 5 % артық  
бастапқы құны бар МЕА түрлері  

Теңгерімдік құны 
(теңгемен) 

Жалпы құнына қатысты 
% 

Офистік БҚ 53 303 859 100,00% 

Жиынтығы 53 303 859 100,00% 

 
31. Теңгерім құны негізгі құралдардың жалпы теңгерім құнының бес жəне одан көп пайызын 
құрайтын негізгі құралдардың түрлері. 

 
НҚ жалпы құнынан 5 % артық 
бастапқы құны бар НҚ түрлері 

Теңгерімдік құны 
(теңгемен) 

Жалпы құнына қатысты 
% 

ҒИМАРАТ 5,625,153,909 83.45% 

ГАЗ ҚҰБЫРЛАРЫ  419,681,000 6.23% 

Жиынтығы 6,740,378,691 100.00% 

 
32. Инвестициялар  

 
Басқа заңды тұлғалар капиталындағы тікелей инвестициялар  
Ұйымдар  Сомасы (теңгеде) 
«Kazyna Capital Management» АҚ 52,040,000,000 
«Астана-Финанс» АҚ 6,515,875,000 
«Павлодар əуежайы» АҚ 258,626,000 
«Қазақстанның Даму банкі» АҚ 103,571,117,000 
«Экспорттық кредиттер жəне инвестицияларды сақтандыру жөніндегі МСК» АҚ  8,666,434,000 
«Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ  38,843,900,000 
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан  компаниясы» 83,719,183,000 
«Қазақстанның Ипотекалық компаниясы» АҚ 28,952,900,000 
«Электр энергиясы мен қуаты рыногының қазақстандық операторы» АҚ 168,583,000 
«Қазақстанның ипотекалық несиелерге кепілдік беру қоры» АҚ 3,925,000,000 
«Қазақтелеком» АҚ 51,827,845,144 
«Академик Ш.Ш. Шөкин атындағы ҚазҒЗЭ институты» АҚ   188,356,000 
«Қазпошта» АҚ 9,070,560,000 
«Экспортты дамыту жəне алға бастыру корпорациясы» АҚ  1,467,185,000 
«Май қайың алтын» АҚ 280,511,775 
«Ақтөбе» халықаралық əуежайы» АҚ 3,587,779,000 
 «Қазақстан темiр жолы» ұлттық компаниясы» АҚ 468,746,672,965 
«Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы» АҚ 7,964,798,000 
«ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы» АҚ  1,531,420,400,000 
 «Батыс» ƏКК» ұлттық компаниясы» АҚ   2,454,974,000 
«Ертiс» ƏКК» ұлттық компаниясы» АҚ   2,209,813,962 
«Жетісу» ƏКК» ұлттық компаниясы» АҚ   1,887,347,200 
«Каспий» ƏКК» ұлттық компаниясы» АҚ   3,381,962,000 
«Оңтүстiк» ƏКК» ұлттық компаниясы» АҚ   6,085,583,000 
«Сарыарқа» ƏКК» ұлттық компаниясы» АҚ   9,953,852,000 
 «Тобыл» ƏКК» ұлттық компаниясы» АҚ   2,000,541,000 
«ҚазақТеңізКөлікФлоты» Ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы» АҚ  1,136,440,000 
«Ұлттық инновациялық қор» АҚ 32,624,620,000 
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«Самұрық-Энерго» АҚ 20,834,500,000 
«Əлеуметтік инновациялық технологиялар» АҚ 13,666,461 
«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 45,242,766,000 
«Эйр Астана» АҚ 3,559,587,000 
«Телеком-Инвест Самұрық» ЖШС 2,172,553,000 
«Қамқор» жөндеу корпорацияс» ЖШС 121,609,200 
«Самұрық-Инвест» ЖШС 95,000,000 
Жиынтығы 2,534,990,540,707 
    
Ұзақ мерзімді инвестициялар мен инвестициялық қоржын  
  
Кредиттер, оның ішінде: 131,604,216,856 
«Астана-Финанс» АҚ 8,499,750,000 
«Қазақстанның Даму банкі» АҚ 50,000,000,000 
 «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 73,104,466,856 
  
Өтелгенге дейін ұсталынатын ұзақ мерзімді инвестициялар: 4,296,222,510 
ИКСОХалықБ KZ2CKY06A760 301,785,510 
МЕОКАМ_024 № KZK2KY020727 1,994,437,000 
МЕОКАМ36 № KZK2KY030668 2,000,000,000 
  
Сату үшін қолданыста бар ұзақ мерзімді қаржы инвестициялар: 5,458,142,861 
MUX084_0001 KZKBKY070018 238,242,665 
ИКСОХалықБ KZPC5Y10B197 116,088,570 
КО БТА KZ2C0Y10D067 09.09 999,902,000 
КО БТА KZ2C0Y10D067 11.09 1,059,896,120 
КО БЦК KZPC9Y03B659 01.08 1,271,214,336 
КО БЦК KZPC9Y03B659 04.08 193,029,810 
КОКИКKZ2CKY10В315 07.02.8 237,435,000 
КОКИКKZ2CKY10В315 11.01.8 530,548,508 
КупОбл АТФ KZPC1Y07B598 454,144,365 
КупОбл БТА KZ2CKY10B158 357,641,487 
   
Депозиттер 667,883,825,390 
«Қазкоммерцбанкі» АҚ 32,143,637,809 
«Каспий банкі» АҚ 980,900,000 
«ТұранƏлемБанкі» АҚ  20,907,572,005 
«Цеснабанк» АҚ 198,080,000 
«Центр Кредит Банкі» АҚ 7,488,901,670 
«Еуразиялық банк» АҚ 5,049,637,880 
«Нұрбанк» АҚ  4,100,000,000 
«ТЕМIРБАНК» АҚ 4,846,296,026 
Ұлттық банкі  592,168,800,000 
  
Кері РЕПО 1,517,966,125 
ОР КупОбл 12шығ. KZ2CKY12В547 274,068,493 
ОР КупОбл 8вып. KZ2CKY10В315 5,000,000 
ОР КупОбл КИК KZ2CKY07B303 490,000,000 
ОР КупОбл КИК KZPC2Y05B145 420,000,000 
ОР КупОбл КИК KZPC2Y05B145  13.10.08 181,712,700 
ОР КупОбл КИК KZPC2Y05B145 31.03.08 147,184,932 

  

33. Дебиторлық берешек 

Ұйымдардың атауы Сомасы (теңгемен) Дебиторлық берешектің 
жалпы сомасындағы үлес 
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«Самұрық-Энерго» АҚ 2,700,000,000.00 36.52% 

«Инжиниринг жəне технологиялар трансферті 
орталығы» АҚ  

927,083,916.00 12.54% 

«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 1,223,160,614.00 16.54% 

«Қазақстанның Даму банкі» АҚ  388,500,000.00 5.25% 

ҚР Ұлттық банкі  373,088,051.00 5.05% 
Жиынтығы 7,394,063,975.00 100.00% 

 
34. Эмитенттің жарғылық жəне меншiктi капиталының мөлшері  

Жарғылық капиталы – 3 487 875 909 158 (үш  триллион төрт жүз сексен жеті миллиард сегіз 
жүз жетпіс бес миллион тоғыз жүз тоғыз мың бір жүз елу сегіз) теңге;  

Меншікті капиталы -  3 491 161 851 000 (үш триллион төрт жүз тоқсан бір миллиард бір жүз 
алпыс бір миллион сегіз жүз елу бір мың) теңге. 

 
35. Қарыздар 

 
Эмитент қарыз қаражатын тартқан жоқ. 

36. Эмитенттiң негiзгi қызметiн жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегi 
 

Ұйымның атауы Сомасы (теңгеде) Кредиторлық берешектің жалпы 
сомасындағы үлес  

"ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС 384,912,000 81.92% 
Жиынтығы 469,840,772 100.00% 

  

36-1. Таза табыстың мөлшері. 
 

Баптар  Сомасы (теңгеде) 
Табыстар 4,949,826,988 
Жалға беруден түскен табыстар 40,027,416 
Мерзімі өткен жеткізу бойынша айыппұл   288,040 
Коммуналдық қызметтерді өтеуден түскен табыстар  42,478 
Қаржылық табыс 4,909,319,755 
Бағамдық айырмашылығы 149,299 
Шығыстар  1,431,946,694 
Əкімшілік шығыстар 1,066,845,973 
Бағамдық айырмашылығы (түзету) -5,972,355 
Төлем көзіндегі КТС 371,073,076 

  
2008 жылы қарашада үлестірілмеген табыс  3,517,880,294 
 

36-2. Левередж. 
 
2008 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Эмитенттің левередж шамасы 0,0003 

құрайды.  
 

36-3. Эмитенттің нашарлауы эмитент үшін облигацияларды сатып алу міндетіне əкелетін 
қаржылық жағдайының критерийлері мен басқа көрсеткіштері. 

Нашарлау Эмитент үшін облигацияларды сатып алу міндетіне əкелетін өзге көрсеткіштер 
жоқ. 
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6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛIМЕТТЕР 

 

37. Эмитенттiң эмиссиялық бағалы қағаздарының барлық тiркелген шығарылымдарына 
қатысты. 
1. Эмитенттің бірінші шығырылымды облигациялары туралы мəліметтер 
Жалпы саны: 480 000 дана 
Түрі: қамтамасыз етiлмеген атаулы купондық облигация. 
Номиналдық құны – 1 000 (бір мың) теңге 
Орналастырылған облигациялардың саны: барлық облигациялар орналастырылды 
Орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі (номиналдық құны бойынша): 480 000 000 
000 (төрт жүз сексен миллиард) теңге 
Негізгі борыштың сомасы: 480 000 000 000 теңге 
Есептелген жəне төленген сыйақы сомасы: осы шығарылым бойынша сыйақы есептеу жəне төлеу əлі 
жүргізілген жоқ. 
Өтеу күні көрсетілген, сатып алынған жəне мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны: 
Эмитент сатып алған жоқ жəне мерзімінен бұрын өтеуді жүргізген жоқ 
Облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган: ҚР Қаржы нарығын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 
Мемлекеттік тіркелген нөмірі: D37 
Шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні: 2009 жылғы 30 қаңтар 
 
2. Эмитенттің акциялары туралы мəліметтер 
Тіркелген акциялардың саны, түрі - 3 500 000 000 (үш миллиард бес жүз миллион) жай акциялар; 
Құрылтайшылар арасында орналастырылған акциялар саны, түрлері -  2 816 433 935 (екі миллиард 
сегіз жүз он алты миллион төрт жүз отыз үш мың тоғыз жүз отыз бес) жай акциялар; 
Бір акцияның номиналдық құны – 1 000 (бір мың) теңге; 
Акцияларды сатып алу əдістемесі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік 
жəне жекешелендіру комитетінің 2008 жылғы 31 қазандағы № 670 бұйрығымен бекітілген; 
Акциялар Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржылық ұйымдарды реттеу мен 
қадағалау агенттігімен 2008 жылғы 5 қарашада тіркелген, НИН KZ1C57040012; 
 
3. Орындалмаған міндеттемелердің мөлшерлері жəне мұндайларды орындау мерзімінің өтуі, 
есептелген, бірақ төленбеген бағалы қағаздар бойынша сыйақы сомасы (түрлері мен 
шығарылымдары бойынша бөлек) туралы ақпаратты қоса алғанда, бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдындағы Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы 
мəліметтер (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлемді кідірту), артықшылықты 
акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлемді кідірту). 

Бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау 
фактілері (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлемді кідірту), артықшылықты акциялар 
бойынша дивидендтер төлемеу (төлемді кідірту) болған жоқ. 
 
4. Егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе өткізілмеген не 
күші жойылған деп танылған жағдайда, мұндай шешім қабылдаған мемлекеттік органды, 
олардың қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі 

Проспекті жасалған күні Эмитенттің бағалы қағаздарының бір де бірі тоқтатылған, 
өткізілмеген күші жойылған деп танылған  жоқ. 

 
5. Облигациялар бойынша өтеу күні жəне төлемнің жалпы мөлшері 

Облигациялардың бірінші шығарылымын өтеу күні əлі болған жоқ. 
Бірінші шығарылым бойынша төлем əлі жүргізілген жоқ. 
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6. Екі соңғы қаржы жылының əр жылына немесе есептелген дивиденд сомасы жəне төленген 
дивиденд сомасы көрсетілген, іс жүзінде қолданылғанкезең ішінде бір акцияға (жай, 
артықшылықты) дивиденд мөлшері  

Эмитент қайта құрылған болып табылғандықтан, ақпаратты беру мүмкін болмады. 
 
7. Сауда-саттықтарды ұйымдастырушылардың атауын қоса алғанда, Эмитенттің бағалы 
қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі нарықтар 

Эмитент ұйымдастырылған жəне де бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығына 
бағалы қағаздарды орналастыруды жоспарлап отыр. Сауда-саттықтарды ұйымдастырушының атауы 
– «Қазақстандық қор биржасы» акционерлік қоғамы жəне/немесе Алматы Өңірлік қаржы 
орталығының Арнайы сауда алаңы. 

 
8. Эмитент бұрын шығарған бағалы қағаздардың əрбір түрі бойынша оны ұстаушыларға 
берілетін құқықтар 

Эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушыларға облигацияларды шығару проспектілеріне жəне 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес құқықтар беріледі. 
 

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
 

41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде мыналар көрсетіледі: 
1) Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар жəне қандай 
жағдайлар кезінде облигация ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен бұрын өтеуді талап 
ету құқығы бар   

Облигациялар бойынша сыйақыны (купонды) жəне/немесе номиналдық құнын 
облигацияларды ұстаушылардың тізіліміне тіркеу күнінен кейінгі күннен бастап 20 жұмыс күні 
ішінде төлемеу немесе толық төлемеу. 
 
2) Облигациялар бойынша дефолт жағдайында Эмитент қабылдайтын шаралар, облигациялар 
бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
кезде облигацияларды ұстаушылар құқықтарын қорғау рəсімдері 

Облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда, Эмитент дефолтқа əкелген себептерді жою 
жəне облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін 
салады. 
 
3) Тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефондарының нөмірі, шарттың күні мен 
нөмірі 

«Бірінші Тəуелсіз Тіркеуші» АҚ, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Бараев көшесі, 21-130. 
Облигациялар тізілімі жүйесін жүргізу бойынша қызмет көрсетуге 12.01.2009 жылғы №130/1 шарт-
тапсырма 
 
42. Облигациялар айналымындағы шектеулер 

Эмитенттің облигациялар айналымында шектеулер болған жоқ.  
 
43. Облигациялар шығарылымына кеткен эмитенттің шығындарының сомасы жəне бұл 
шығындар қалай төленгені туралы мəліметтер. 

Эмитенттің облигацияларды шығару жəне орналастыру бойынша шығындары мыналардан 
тұратын болады: 

⋅ тəуелсіз тіркеуші қызметінің шығындарын өтеу (уағдаластық бойынша); 
⋅ облигациялардың орналастырылуына байланысты тауар құжаттамасының шығындары 

(уағдаластық бойынша). 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проспект 
облигационной программы  

АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына»  

(АО «ФНБ «Самрук-Қазына») 
 
 
 
 

Суммарный объем облигационной программы – 750 000 000 000  
(семьсот пятьдесят миллиардов) тенге 

 
 

 
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 
вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций. 

 
 
 
 
 

г. Астана, 2009 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
  

2. Наименование Эмитента 
На государственном языке: «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 

қоғамы, «Самұрық-Қазына» ҰƏҚ» АҚ; 
На русском языке: акционерное общество «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына», АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; 
На английском языке: joint-stock company «Sovereign Wealth Fund «Samruk-Kazyna», JSC 
«Samruk-Kazyna». 
 

Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» 
создано в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 
года № 669 и постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 
года № 962 в результате реорганизации путем слияния акционерного общества «Фонд 
устойчивого развития «Қазына» и акционерного общества «Казахстанский холдинг по 
управлению государственными активами «Самрук» и является правопреемником их прав 
и обязанностей.  

 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) Эмитента 

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 3 ноября 2008 года № 32244-1901-
АО, выдано Департаментом юстиции г. Астаны. 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика 

620 200 333 937 
 
5. Информация о месте нахождения Эмитента, номера контактных телефонов и 
факса, адрес электронной почты 

Место нахождения Эмитента (его Правления): 010000, Республика Казахстан, г. 
Астана, район Алматы, проспект Кабанбай батыра, дом 23. 
Телефон: 7 (7172) 79 04 87, 97 94 42 
Факс: 7 (7172) 79 04 00, 97 94 45 

 
6. Банковские реквизиты Эмитента 

1) ИИК 037467689, БИК 195301716, Акмолинский филиал АО «Казкоммерцбанк», г. 
Астана; 

2) ИИК 034467207, БИК 195301603, АО «Народный Банк Казахстана», г. Астана. 
 

7. Виды деятельности Эмитента 
Основными целями деятельности Эмитента согласно действующему 

законодательству являются: 
1. Содействие в обеспечении устойчивого развития экономики страны; 
2. Содействие модернизации и диверсификации экономики; 
3. Повышение эффективности деятельности компаний. 

 
Задачами Эмитента являются: 

1. Участие в разработке и реализации программ диверсификации казахстанской 
экономики; 
2. Разработка и реализация инвестиционных стратегических проектов национального, 
межотраслевого и регионального масштабов; 
3. Содействие привлечению инвестиций в экономику Республики Казахстан; 
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4. Участие в обеспечении благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности путем консолидации государственных и частных интересов, а также 
содействие росту уровня жизни населения за счет реализации социальных проектов 
соответствующего региона и содействие росту деловой и инвестиционной активности в 
регионах; 
5. Содействие созданию и развитию конкурентоспособных казахстанских 
товаропроизводителей; 
6. Содействие в обеспечении казахстанского содержания через взаимодействие с 
отечественными производителями товаров, работ и услуг; 
7. Повышение конкурентоспособности компаний путем совершенствования 
корпоративного управления ими. 

  
Деятельность Эмитента основывается на следующих принципах: 

1. Соблюдения интересов государства как единственного акционера Эмитента; 
2. Прозрачности, эффективности и гибкости деятельности Эмитента и компаний; 
3. Системности и оперативности в принятии решений и их реализации; 
4. Ответственности и подотчетности; 
5. Законности.  

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если Эмитенту 
присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер постановления 
уполномоченного органа 

Рейтингов, присвоенных Эмитенту или выпущенным им ценным бумагам 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан, нет. 

Согласно постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 января 
2009 года № 2, Эмитенту присвоен статус финансового агентства. 

В этой связи, выпускаемые Эмитентом облигации, являются агентскими. 
 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств Эмитента 

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 
 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
при наличии – отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности Эмитента за последние три завершенных финансовых года с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам) 

Эмитент не осуществлял аудит финансовой отчетности, в виду того, что является 
вновь созданным юридическим лицом.  
 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в 
течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный 
орган, с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам) 
В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано 
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Эмитент не имеет юридических и финансовых консультантов. 
 

11. Дата принятия Эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если 
его принятие предусмотрено уставом общества) 

На дату составления проспекта кодекс корпоративного управления у Эмитента 
отсутствовал.  

 
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

  
12. Структура органов управления Эмитента 

Органами Эмитента являются: 
 
Высший орган – Единственный акционер в лице Правительства Республики 

Казахстан. В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Правительством 
Республики Казахстан принимаются решения по вопросам, отнесенным 
законодательством и Уставом Эмитента к компетенции общего собрания акционеров, и 
оформляются в установленном порядке решением Правительства. 

 
Согласно действующему законодательству РК к исключительной компетенции 

единственного акционера Эмитента относятся: 
1. Внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в новой 
редакции; 
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 
3. Утверждение стратегии развития Эмитента; 
4. Добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 
5. Принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или 
изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента; 
6. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров 
Эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение по своему усмотрению количества независимых директоров в составе совета 
директоров Эмитента; 
7. Отчуждение акций компаний по перечню, определенному единственным акционером 
Эмитента, а также передача указанных акций в доверительное управление; 
8. Решение о ликвидации, реорганизации компаний по перечню, определенному 
единственным акционером Эмитента; 
9. Назначение и досрочное освобождение от должности председателя правления 
Эмитента; 
10. Утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный 
финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и 
утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Эмитента; 
11. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям при наступлении 
случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 
12. Определение дивидендной политики Эмитента; 
13. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 
14. Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
председателя и членов правления; 
15. Приобретение и отчуждение акций банков, а также передача указанных акций в 
доверительное управление; 
16. Иные вопросы в соответствии с законодательством РК и уставом Эмитента. 
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Орган управления – Совет директоров. Совет директоров осуществляет общее 
руководство за деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных 
законодательством и Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера. 

 
К исключительной компетенции совета директоров Эмитента относится принятие 

решений по следующим вопросам: 
1. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента, и 
предельного размера оплаты ее услуг в рамках утверждения годового бюджета; 
2. Утверждение штатной численности Эмитента; 
3. Определение порядка предоставления единственному акционеру информации о 
деятельности Эмитента, если такой порядок не определен уставом Эмитента; 
4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений независимым директорам; 
5. Принятие решения о вынесении вопросов на рассмотрение единственного акционера; 
6. Принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 
7. Принятие решения о выкупе Эмитентом размещенных акций или других ценных бумаг 
и цене их выкупа; 
8. Определение количественного состава, срока полномочий правления, избрание членов 
правления, а также досрочное прекращение их полномочий; 
9. Определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 
назначение ее руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий, 
определение порядка работы службы внутреннего аудита и (или) порядка координации 
единых централизованных и иных служб внутреннего аудита в группе Эмитента, размера 
и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 
10. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента, по 
утвержденному им перечню вопросов; 
11. Оценка выполнения основных показателей стратегии развития Эмитента в порядке, 
установленном советом директоров Эмитента; 
12. Определение порядка заключения сделок между организациями, входящими в группу 
Эмитента, в отношении совершения которых Законом Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» установлены особые условия; 
13. Решение о ликвидации, реорганизации компаний, за исключением компаний, решение 
о ликвидации, реорганизации которых отнесено настоящим Законом к компетенции 
единственного акционера Эмитента; 
14. Утверждение годового бюджета и иных документов по планированию деятельности 
Эмитента, а также порядка и срока отчетов по ним; 
15. Участие Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц путем 
передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 
более процентов от всех принадлежащих Эмитенту активов; 
16. Утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 
него; 
17. Увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более 
процентов размера его собственного капитала; 
18. Приобретение Эмитентом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном 
капитале) других юридических лиц; 
19. Определение политики по управлению рисками Эмитента; 
20. Иные вопросы в соответствии с законодательством РК и уставом Эмитента. 

 
Исполнительный  орган  - Правление. Правлением осуществляется руководство 

текущей деятельностью. Правление возглавляет Председатель Правления. Правление 
вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента, не отнесенным 
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законодательными актами Республики Казахстан и Уставом к компетенции других 
органов и должностных лиц Эмитента.  

 
В компетенцию правления Эмитента входит принятие решений по следующим 

вопросам: 
1. Определение размера оплаты услуг оценщика по оценке рыночной стоимости 
имущества, переданного в оплату акций Эмитента либо являющегося предметом крупной 
сделки; 
2. Определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также их 
изменение; 
3. Создание единой централизованной службы внутреннего аудита на уровне компании, 
все голосующие акции которой принадлежат Эмитенту на праве собственности и (или) 
доверительного управления; 
4. Определение перечня вопросов деятельности компаний, относящихся в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и уставами компаний к компетенции общих 
собраний акционеров (участников) компаний, решения по которым принимаются 
правлением или председателем правления Эмитента (за исключением решений по 
вопросам деятельности компаний, принимаемых единственным акционером и советом 
директоров Эмитента согласно настоящему Закону), а также порядка принятия таких 
решений; 
5. Назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных 
органов компаний, все голосующие акции (доли участия) которых принадлежат Эмитенту 
на праве собственности и (или) доверительного управления, а также досрочное 
прекращение трудовых отношений с ними с последующим вынесением данных решений 
на рассмотрение советов директоров указанных компаний; 
6. Назначение и досрочное прекращение полномочий руководителей исполнительных 
органов организаций, входящих в группу Эмитента, всеми голосующими акциями (долями 
участия) которых прямо или косвенно владеют компании, по перечню, определяемому 
правлением Эмитента, с последующим вынесением данных решений на рассмотрение 
советов директоров указанных организаций; 
7. Принятие в отношении компаний или согласование в отношении иных организаций, 
входящих в группу Эмитента, всеми голосующими акциями которых прямо или косвенно 
владеют компании, решения об установлении в уставах данных организаций возможности 
управления ими без создания советов директоров; 
8. Утверждение штатного расписания и организационной структуры Эмитента; 
9. Дача разрешения организациям, более пятидесяти процентов акций (долей участия) 
которых находятся в собственности дочерних организаций компаний, на принятие участия 
в учреждении и (или) приобретение акций (долей участия) иных юридических лиц; 
10. Принятие решений о создании филиалов и представительств Эмитента; 
11. Определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
12. Определение условий выпуска облигаций, производных ценных бумаг Эмитента и 
привлечения Эмитентом иного заимствования на сумму не более одного процента от 
размера собственного капитала Эмитента; 
13. Утверждение типовых документов в отношении юридических лиц, более 
пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или 
косвенно владеет Эмитент; 
14. Формирование единой (в том числе по отраслям деятельности компаний) финансовой, 
инвестиционной, производственно-хозяйственной, научно-технической и иной политики в 
отношении компаний при утверждении их стратегий и планов развития; 
15. Принятие оперативных мер по недопущению срывов по полноте и срокам реализации 
инвестиционных решений и инвестиционных проектов; 
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16. Иные вопросы, не отнесенные законодательством РК и уставом Эмитента к 
компетенции других органов Эмитента. 
 

Служба внутреннего аудита - орган, осуществляющий контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента, оценку в области внутреннего контроля, 
управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и 
консультирование в целях совершенствования деятельности Эмитента. Работники Службы 
внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и Правления 
Эмитента. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 

 
13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 
октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Казахстан от 13 октября 2008 года № 669», членами Совета директоров Эмитента 
являются: 

 
№ ФИО, год рождения Должности, занимаемые Председателем и членами Совета 

директоров за последние три года и по настоящее время 
Председатель Совета директоров:  

1 Масимов Карим 
Кажимканович, 1965 года 
рождения 

▪ Январь 2006 г. - апрель 2006 г. – Заместитель Премьер-
Министра Республики Казахстан;       
▪ Апрель 2006 г. - январь 2007 г. – Заместитель Премьер-
Министра Республики Казахстан – Министр экономики и 
бюджетного планирования Республики Казахстан; 
▪ Январь 2007 г. - по настоящее время – Премьер-Министр 
Республики Казахстан. 
Члены Совета директоров: 

2 Исекешев Асет Орентаевич, 
1971 года рождения 

▪ с 2006 г. по 2007 г. – Заместитель Председателя Правления АО 
«Фонд устойчивого развития «Қазына»;       
▪ с 2007 г. по 2008 г. – Директор по финансовым инструментам 
Банк «Кредит Суисс» (Швейцария); 
▪ Февраль 2008 г. - по настоящее время – Помощник 
Президента Республики Казахстан.  

3 Султанов Бахыт 
Турлыханович, 1971 года 
рождения 
 

▪ 2004 г. - февраль 2006 г. – Вице-Министр экономики и 
бюджетного планирования Республики Казахстан; 
▪ Февраль 2006 г. - январь 2007 г. – Председатель Агентства 
Республики Казахстан по статистике; 
 ▪ Январь 2007 г. - август 2007 г. - Вице-Министр финансов 
Республики Казахстан;   
▪ Август 2007 г. - по настоящее время - Министр экономики и 
бюджетного планирования Республики Казахстан. 

4 Школьник Владимир 
Сергеевич, 1949 года 
рождения 

▪ Январь 2006 г.- 2007 г. – Министр индустрии и торговли 
Республики Казахстан;    
▪ 2007 г. - февраль 2008 г. – Заместитель Руководителя 
Администрации Президента Республики Казахстан;  
 ▪ Февраль 2008 г. - по настоящее время – Министр индустрии и 
торговли Республики Казахстан. 

5 Жамишев Болат 
Бидахметович, 1957 года 
рождения 

▪ С 2004 г. по 2006 г. - Председатель Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций; 
▪ в 2006 г. – советник Председателя Национального Банка 
Республики Казахстан;   
▪ С 2006 г. по 2007 г. – Заместитель председателя Правления 
Евразийского Банка Развития – Управляющий директор по 
проектной деятельности;  
▪ Ноябрь 2007 г. - по настоящее время - Министр финансов 
Республики Казахстан. 

6 Мынбаев Сауат ▪ Декабрь 2004 г. - Январь 2006 г. – Заместитель Премьер-
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Мухаметбаевич, 1962 года 
рождения 

Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и 
торговли Республики Казахстан; 
▪ Январь 2006 г. - Август 2007 г. – Исполнительный директор 
(Председатель Правления) АО «Казахстанский холдинг по 
управлению государственными активами «Самрук»;   
▪ Август 2007 г. - по настоящее время - Министр энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

7 Келимбетов Кайрат 
Нематович, 1969 года 
рождения  

▪ Август 2002 г. - апрель 2006 г. – Министр экономики и 
бюджетного   планирования Республики Казахстан; 
▪ Апрель 2006 г. - январь 2008 г. - Председатель Правления 
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»;   
▪ Январь 2008 г. - октябрь 2008 г. - Руководитель 
Администрации Президента Республики Казахстан;    
▪ Октябрь 2008 г. - по настоящее время - Председатель 
Правления Эмитента  
Независимые директора: 

8 Мирчев Александр 
Васильевич,  
1957 года рождения 

▪ 2001 г. - по настоящее время - Председатель Совета директоров 
компании «Global Options Management, Inc.» (США);       
Также в настоящее время является Президентом компании  «Krull 
Corp.» (США) и независимым членом Совета директоров 
компании «International Tax and Investment Center» (США). 

9 Ричардс Херри Эванс, 1942 
года рождения 

▪ До июня 2006 г. - Председатель BAE SYSTEMS plc;  
▪ До июня 2006 г. - Директор BAE SYSTEMS (Operations) 
Limited;  
▪ До июня 2006 г. – Директор BAE SYSTEMS Capital limited, 
Председатель;  
▪ До июня 2006 г. – Директор BAE SYSTEMS Holdings Inc;  
▪ 2001 г. -2008 г. – Председатель компании United Utilities Plc;  
▪ Октябрь 2006 г. - октябрь 2008 г. – Председатель Совета 
директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук».  

 
Участие членов совета директоров Эмитента в его уставном капитале и в его 

дочерних и зависимых организациях - не имеется; 
Изменений в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет не было. 
 

13-1. Комитеты совета директоров Эмитента 
На дату составления проспекта комитеты совета директоров отсутствуют. 

 
14. Исполнительный орган Эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества - Правление. 
 
№ ФИО, год рождения Должности, занимаемые Председателем и членами Правления 

за последние три года и по настоящее время 
Председатель Правления:  

1 Келимбетов Кайрат 
Нематович, 1969 года 
рождения 

▪ Август 2002 г. - апрель 2006 г. – Министр экономики и 
бюджетного   планирования Республики Казахстан; 
▪ аАрель 2006 г. - январь 2008 г. - Председатель Правления 
акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»;   
▪ Январь 2008 г. - октябрь 2008 г. - Руководитель 
Администрации Президента Республики Казахстан;    
▪ Октябрь 2008 г. - по настоящее время - Председатель 
Правления Эмитента 
Члены Правления: 

2 Дунаев Арман 
Галиаскарович, 1966 года 
рождения 

▪ Апрель 2004 г. - январь 2006 г. – Министр финансов 
Республики Казахстан; 
▪Январь 2006 г. - январь 2008 г. – Председатель Агентства РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций; 
▪ Январь 2008 г. - октябрь 2008 г. - Председатель Правления 
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акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына»;   
▪ Ноябрь 2008 г. - по настоящее время – Заместитель 
Председателя Правления Эмитента   

3 Кулибаев Тимур Аскарович, 
1966 года рождения 

▪ Декабрь 2005 г. - апрель 2006 г. - Президент общественной 
организации «Ассоциация KazЕnergy»; 
▪ Апрель 2006 г. - август 2007 г. - Заместитель исполнительного 
директора акционерного общества «Казахстанский холдинг по 
управлению государственными активами «Самрук».  
▪ 2007 г. - октябрь 2008 г. - президент общественной организации 
«Ассоциация KazЕnergy»; 
▪ Октябрь 2008 г. - по настоящее время - Заместитель 
Председателя Правления Эмитента 

4 Айтекенов Кайрат 
Медыбаевич, 1963 года 
рождения 

▪ Август 2003 г. – февраль 2006 г. – Вице-Министр экономики и 
бюджетного планирования Республики Казахстан; 
▪ Апрель 2006 г. – август 2007 г. – Вице-Министр туризма и 
спорта Республики Казахстан; 
▪ Сентябрь 2007 г. - октябрь 2008 г. – заместитель Председателя 
Правления акционерного общества «Фонд устойчивого развития 
«Қазына»; 
▪ Ноябрь 2008 г. - по настоящее время – Управляющий 
директор-член Правления Эмитента. 

5 Сафинов Канатбек 
Бейсенбекович, 1962 года 
рождения 
 

▪ 2002 г. – 2006 г. – Управляющий директор АО «Национальная 
компания «КазМунайГаз»; 
▪ 2006 г. – октябрь 2008 г. – Управляющий директор АО 
«Национальной холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук»; 
▪ Ноябрь 2008 г. - по настоящее время – Управляющий директор 
– член Правления Эмитента. 

 
Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

Эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа Эмитента в 
оплаченном уставном капитале Эмитента и организациях - не имеется. 

 
15. Полномочия исполнительного органа не передавались. 

 
 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам Эмитента 

 
Сумма выплаченных доходов руководящим лицам Эмитента за период с ноябрь по 

декабрь 2008 года: членам Совета Директоров – 23 518 682 тенге, членам Правления – 
12 989 509 тенге.  

Сумма, подлежащая выплате в течение последующих двенадцати месяцев – членам 
Совета Директоров – 139 308 642 тенге, членам Правления – 80 000 000 тенге. 

 
17. Организационная структура Эмитента 

 
1. Организационная структура Эмитента в графическом виде представлена в Приложении 
№1. 
2. Общее количество работников Эмитента по состоянию на 31.12.2008 г. - 205 человек. 
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 
3. Сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента: 
 

ФИО Должность 
Мусайбеков Сакен Жунусбекович Управляющий директор – Руководитель аппарата 
Акчулаков Болат Уралович Управляющий директор 
Карибжанов Айдан Табониязович Управляющий директор 
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Палымбетов Болат Абулкасымович Управляющий директор 
Рахметов Нурлан Кусаинович Управляющий директор 
Абиесов Жомарт Амангельдиевич Управляющий директор 
Байдаулетов Нуржан Талипович Управляющий директор 
Искандиров Абай Мукашевич Управляющий директор 
Хауз Питер Брайан Управляющий директор 
Айтенов Марат Дуйсенбекович Исполнительный директор 
Баймуханов Бауржан Амангельдыевич Исполнительный директор 
Есенгараев Аскар Батылханович Исполнительный директор 
Школьник Игорь Владимирович Исполнительный директор 
Нурбек Саясат Исполнительный директор 
Алтыбаев Динмухамед Абирбекович Исполнительный директор 
Африкян Гаянэ Тэльмановна Исполнительный директор 
Бурангалиева Марзия Муханбетрахимовна Исполнительный директор 
Калыбеков Ибадулла Жантураевич Исполнительный директор 
Манатаев Ерлан Ергалиевич Исполнительный директор 
Джаксалиев Бахытжан Мухамбеткалиевич   Исполнительный директор 
Есимбеков Сабр Сайлаубекович   Исполнительный директор 
Саркеев Бахытжан Курбанбайұлы Исполнительный директор 
Өтемұрат Берік Мұстайұлы Директор Департамента корпоративных финансов 
Мадиев Жаслан Хасенович Директор Департамента казначейства 
Салимов Гайрат Бекпулатович Директор Департамента аналитики и исследований 
Хаирова Камилла Кенжебулатовна Директор Департамента управления рисками 
Абдрахманова Алмаз Женисовна Директор Департамента бухгалтерского учета и 

отчетности – Главный бухгалтер 
Крылова Татьяна Николаевна Директор Департамента бюджетирования, 

планирования и экономического анализа 
Мыншарипова Сая Найманбайкызы Директор Департамента аудита и контроля 
Асулбек Рустам Асулбекулы Директор Дирекции финансовых институтов 
Шардарбеков Еркен Шарипбекович Директор Департамента по  специальным 

программам 
Нурсеитов Азамат Айткалиевич Директор Департамента по взаимодействию с 

государственными органами 
Калиева Динара Амиржановна Директор Департамента стратегического развития 
Машабаев Азат Еркинович Директор Департамента корпоративного управления 
Раисова Гульмира Болатовна Директор Департамента по управлению 

человеческими ресурсами 
Балгабай Мархаббат Балгабайулы Заместитель Директора Департамента 

международного сотрудничества 
Каскабасов Серик Сеитович Директор административного департамента 
Мухаметкалиев Даниял Аскарович Руководитель службы информационных технологий 
Косаева Фатима Конысовна Руководитель пресс-службы 
Мамыталиев Баглан Джаймурзынович Директор Департамента нормативной и правовой 

работы 
Баранова Жанна Сергеевна Директор Департамента правового обеспечения 
Сабденов Кайрат Аманкельдыулы Директор Департамента организации закупок 
Салимбаева Калия Рифатовна Директор Департамента инвестиционных проектов 
Сериков Асылхан Жумагалиевич Директор Департамента стратегических инвестиций 
Нургазиев Айрат Айттанович Директор Дирекции электроэнергетических активов 
Кешубаев Галиаусат Каирбекович Директор Дирекции нефтегазовых активов 
Дьяченко Олег Сергеевич Директор Дирекции по региональному развитию 
Избасханов Кылышбек Сатылганович Директор Дирекции промышленных активов 
Рыспанов Нурлан Бектасович  Директор Дирекции горнорудных активов 
Уразбеков Марат Жанабергенович Директор Дирекции транспортных активов 
Абдрахманов Мухтар Муратович Директор Дирекции коммуникационных активов 
Жаманов Адлет Хабдулхаирович Руководитель службы Председателя Правления 
Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич   Корпоративный секретарь – Руководитель 

Канцелярии Премьер Министра Республики 
Казахстан  
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3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 
  

18. Акционеры (участники) Эмитента 
 

1) Общее количество акционеров (участников) Эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, 
имя, при наличии – отчество физического лица) об акционерах (участниках), 
которые владеют десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих 
акций) Эмитента 

Учредителем Эмитента является Правительство Республики Казахстан в лице 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан.  

Единственным акционером Эмитента является Правительство Республики 
Казахстан.  

Место нахождения учредителя и единственного акционера: город Астана, Дом 
Правительства. 
 
2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) Эмитента, но 
обладающие правом контролировать деятельность Эмитента через другие 
организации  

Лица, не являющиеся акционерами (участниками) Эмитента, но обладающие правом 
контролировать деятельность Эмитента через другие организации, отсутствуют.  
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых Эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, 
его места нахождения, процентного соотношения акций (доли) Эмитента в его 
уставном капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, 
первого руководителя 
 

Эмитент является акционером следующих организаций: 
 

№ Наименование 
юридического лица 

Место 
нахождения 
юридического 

лица 

% соотн-
е акций 
(долей в 
УК) 

Вид деятельности ФИО первого 
руководи-теля 

1 АО «Банк Развития 
Казахстана» 

город Астана,  
ул. 35, д.6 

100% Осуществление 
банковских операций, 
дилерская и 
лизинговая 
деятельность, выпуск 
эмиссионных ценных 
бумаг, проведение 
банковской 
экспертизы 
инвестиционных 
проектов, получение, 
обслуживание и 
погашение 
негосударственных 
займов и др. 

Жаканов Жанат 
Жамишевич 

2 АО «Инвестиционный 
Фонд Казахстана» 

город Алматы,  
ул. Зенкова, 80 

100% Содействие в 
реализации Стратегии 

Кабашев Максат 
Рахимжано-вич 
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индустриально-
инновационного 
развития Республики 
Казахстан 
посредством 
осуществления и 
привлечения 
инвестиций в проекты 
перспективных 
организаций, 
софинансирование 
инвестиционных 
проектов в 
несырьевом секторе 
экономики. 

 

3 АО «Националь-ный 
инновацион-ный фонд» 

город Алматы,  
пр. Абая, 52 

100% Повышение общей 
инновационной 
активности в 
Республике 
Казахстан, в том 
числе содействие 
развитию 
высокотехнологичных 
и наукоемких 
производств 

Токжанов 
Ауельбек 
Турсунович 

4 АО «Фонд развития 
малого предпринима-
тельства «ДАМУ» 

город Алматы,  
ул. Гоголя, 111 

100% Обеспечение доступа 
к финансовым 
ресурсам субъектов 
малого 
предпринимательства 
и организаций, 
осуществляющих 
микрофинансировани
я 

Амрин Госман 
Каримович 

5 АО «Государственная 
страховая корпорация 
по страхованию 
экспортных кредитов и 
инвестиций» 

город Алматы,  
ул. Фурманова, 
100 «В» 

100% Страхование и 
перестрахование 
экспортных кредитов 
и инвестиций 

Амерход-жаев 
Галым 
Ташмухан-
бетович 

6 АО «Корпорация по 
развитию и 
продвижению 
экспорта» 

город Алматы,  
пр.Абая, 52 

100% Оказание 
информационных и 
консультационных 
услуг в области 
развития бизнеса и 
повышения 
конкурентоспособнос
ти, выхода на 
внешние рынки; 
оказание содействия в 
решении 
организационно-
технических вопросов 
казахстанским 
экспортерам; 
участие в реализации 
программ развития и 
продвижения 
экспорта; 
содействие в 
разработке целевых 
средне- и 
долгосрочных 
проектов по 

Аринов Ерлан 
Асатаевич 
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содействию экспорту 
регионального и 
международного 
значения, а также 
комплекса мер по их 
реализации  и др. 

7 ТОО «Казахстанский 
центр содействия 
инвестициям» 

город Алматы,  
мкр.Коктем-3, 
д.21, офис 509 

100% Содействие 
привлечению 
инвестиций и 
формирования 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в стране 

Копбаева 
Ботакоз 
Тенизбеков-на 

8 АО «Kazyna Capital 
Management» 

город Алматы,  
ул.Гоголя, 111 

100% Повышение общей 
инвестиционной и 
инновационной 
активности в стране 
путем инвестирования 
в казахстанские и 
зарубежные 
инвестиционные 
фонды: фонды 
прямого 
инвестирования, 
включая 
инфраструктурные 
фонды, венчурные 
фонды, фонды 
портфельных 
инвестиций. 

Алпамысов 
Абай 
Абдисамето-вич 
 

9 АО «Национальная 
компания  
«КазМунайГаз» 

г. Астана, 
пр. Кабанбай 
батыра, 22 

100% Разведка, добыча, 
транспортировка, 
переработка нефти и 
газа, а также 
реализация и 
маркетинг 
углеводородного 
сырья, а также 
продуктов их 
переработки; 
В соответствии с 
решениями 
Правительства 
Республики 
Казахстан, 
выполнение функций 
полномочного органа 
по представлению 
интересов государства 
в соглашениях о 
разделе продукции; 
По поручению 
государственного 
органа, 
осуществляющего 
руководство и 
управление в сфере 
нефтегазовой 
промышленности, 
выполнение функций 
его рабочего органа, а 
также представление 
интересов и защита 

Кабылдин 
Каиргельды 
Максутович 
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интересов государства 
в нефтегазовой 
отрасли; 

10 АО «Казахстанская 
компания по 
управлению 
электрическими 
сетями» 
(Kazakhstan Electricity 
Grid 
Operating Company) 
«KEGOC» 

г. Астана, район 
Сарыарка, 
пр. Богенбай 
батыра, 7 
 

100% Централизованное 
оперативно-
диспетчерское 
управление объектами 
ЕЭС Казахстана всех 
форм собственности;  
Управление 
электрическими 
сетями высокого 
напряжения и 
передача 
электроэнергии по 
Национальной 
электрической сети;  
Обеспечение 
непрерывного 
балансирования 
генерации и 
потребления 
электроэнергии в ЕЭС 
Республики 
Казахстан; 
Координация импорта 
и экспорта 
электроэнергии;  
Обеспечение 
свободного доступа к 
Национальной 
электрической сети 
потребителей и 
энергопроизводящих 
организаций 

Бозумбаев 
Канат 
Алдабергенович 

11 АО «Казахтелеком» г. Астана, район 
Сарыарка, 
пр. Абая, 31 
 

45,9% Местная, 
междугородная, 
международная 
телефонная связь;  
Телеграф, телекс, 
передача данных;  
Спутниковая связь;  
Проводное 
радиовещание;   
Аренда каналов связи 

Жумагалиев 
Аскар 
Куанышевич 

12 АО «Национальная 
компания «Қазақстан 
темір жолы» 

г. Астана, район 
Сарыарка,  
пр. Победы, 98 

100% Осуществление 
строительства, 
содержания и 
модернизации 
магистральной 
железнодорожной 
сети;  
Управление 
перевозочным 
процессом;  
Оказание услуг 
магистральной 
железнодорожной 
сети;  
Осуществление 
перевозок грузов, в 
том числе опасных, 
железнодорожным 

Мамин 
Аскар 
Узакпаевич 
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транспортом;  
Ремонт 
железнодорожного 
подвижного состава, в 
том числе 
специальных 
контейнеров, 
применяемых для 
перевозок опасных 
грузов;  
Удовлетворение 
потребностей 
грузоотправителей, 
грузополучателей в 
перевозках, 
обеспечение 
сохранности 
перевозимых грузов  и 
своевременной 
доставки их в пункты 
назначения; 
Организация системы 
прямых и смешанных 
сообщений с участием 
различных видов 
транспорта 

13 АО «Казпочта» г. Алматы, 
ул. Богенбай 
батыра, 152 

100% Общедоступные 
услуги почтовой 
связи;  
Услуги по пересылке 
регистрируемых 
почтовых 
отправлений;  
Услуги ускоренной и 
курьерской почты;  
Почтовые переводы 
денег;  
Брокерская, дилерская 
и трансфер-агентская 
деятельность в 
порядке, 
установленном 
уполномоченным 
органом по 
регулированию рынка 
ценных бумаг;  
Услуги по доставке 
пенсионных выплат и 
социальных пособий 
из государственного 
бюджета и 
накопительных 
пенсионных фондов;  
Иные услуги 
почтовой связи в 
соответствии с 
законодательством 
Республики Казахстан 

Молдагалиев 
Даурен 
Туманбаевич 

14 АО «Казахстанский 
оператор рынка 
энергетической 
энергии и мощности» 

010000, 
г. Астана, 
ул. Сейфуллина, 
27/3 

100% Организация 
централизованных 
торгов наличной 
(спотовой) 
электрической 

Тиесов 
Суиншилик 
Амирхамзие-вич 
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энергии 
15 АО «Национальная 

морская судоходная 
компания 
«Казмортрансфлот» 

130001,             г. 
Актау,               1-
й микрорайон, 
Приморский парк, 
Бизнес центр 
«Тениз» 

50% Перевозка всех видов 
грузов, сырой нефти и 
нефтепродуктов, 
генеральных грузов, 
контейнеров, 
пассажиров, 
животных; 
Строительство, 
эксплуатация, ремонт, 
покупка всех видов 
судов, барж, 
судоремонтных баз и 
др., оказание 
посреднических 
услуг; 
Морское 
агентирование; 
Услуги флота 
поддержки морских 
операций;   
Сдача в наем, а также 
лизинг судов и др.; 
Оказание 
экспедиторских услуг 

Орманов Марат 
Кушкенбае-вич 

16 АО «Национальная 
компания «Казахстан 
Инжиниринг» 

010000,  
г. Астана,  
ул. Ауэзова, 36 

100% Обеспечение 
устойчивого развития 
предприятий, 
входящих в состав 
компании, путем 
диверсификации их 
производственной 
деятельности за счет 
модернизации и 
технического 
перевооружения; 
Насыщение 
внутреннего рынка 
продукцией 
собственного 
производства; 
Увеличение доли 
экспортноориентиров
анной продукции; 
Участие в реализации 
государственной 
политики в области 
разработки, 
производства, 
реализации и 
ликвидации 
продукции 
оборонного, двойного 
и гражданского 
назначения; 
Участие в разработке 
и реализации текущих 
и долгосрочных 
межотраслевых 
программ развития и 
производства 
продукции 
оборонного и 

Ногаев Аюхан 
Толеутаевич 
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двойного назначения 
для обеспечения 
внутренней 
потребности и 
экспорта; 
Проведение научно-
исследовательских и 
опытно-
констукторских работ 
по созданию 
наукоемкой 
продукции 

17 АО «Аэропорт 
Павлодар» 

140001, 
г. Павлодар, 
Аэропорт 
 

100% Обеспечение 
регулярного, 
безопасного и 
эффективного 
обслуживания 
воздушных судов, 
пассажиров, багажа, 
почты и грузов в 
соответствии с 
законодательством РК 
и международными 
стандартами; 
Планомерное и 
комплексное развитие 
инфраструктуры.  
Иная деятельность, 
способствующая 
достижению 
основных целей, не 
запрещенных 
законодательством РК 

Смагулов 
Баянбек 
Жарылгапо-вич 

18 АО «Международный 
аэропорт Актобе» 

463003, 
г. Актобе, 
Авиагородок 
 

100% Обеспечение 
регулярного, 
безопасного и 
эффективного 
обслуживания 
воздушных судов, 
пассажиров, багажа, 
почты и грузов в 
соответствии с 
законодательством РК 
и международными 
стандартами; 
Планомерное и 
комплексное развитие 
инфраструктуры.   
Иная деятельность, 
способствующая 
достижению 
основных целей, не 
запрещенных 
законодательством 
РК. 
Деятельность, 
способствующая 
достижению 
основных целей, не 
запрещенных 
законодательством РК 

Аманбаев 
Богежан 
Кадырхано-вич 

19 АО «Казахский 
научно-

050012, 
г. Алматы, ул. 

50% + 1 Разработка 
эффективных 

Абдуллаев 
Калык 
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исследовательский 
институт энергетики 
им. академика 
Ш.Ч.Чокина» 

Байтурсынова 85, 
уг. ул. Джамбула 

технических 
устройств и способов 
сжигания 
низкосортных углей; 
своение нового и 
повышение 
надежности и 
экономичности  
действующего 
теплотехнического, 
электротехнического 
оборудования ТЭС и 
ГЭС; 
Оценка степени 
воздействия ТЭС и 
ГЭС на окружающую 
среду и разработка 
методов защиты; 
Исследование и 
разработка 
перспективных 
направлений развития 
топливно-
энергетического 
комплекса РК; 
Иная, не запрещенная 
законодательством РК 
деятельность, 
отвечающая 
интересам Общества.  

Абдуллаевич 

20 АО «Эйр Астана» 050059, 
г. Алматы, 
мкр. Самал-2, 
бизнес центр 
«Самал Тауэр», 8 
этаж 

51% Перевозка пассажиров 
и грузов воздушными 
судами гражданской 
авиации 

Питер 
Фостер 

21 АО «Майкаинзолото» 140308, 
Павлодарская 
область, поселок 
Майкаин, улица 
Чкалова, д.13 

25% Геологоразведочные и 
поисковые работы; 
Разработка, добыча 
минерального сырья и 
обогащение руд 
драгоценных и 
цветных металлов; 
Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 
основных фондов 
действующего 
производства, ввод 
мощностей, объектов 
и комплексов как 
промышленного, так и 
непромышленного 
назначения; 
Иная, не запрещенная 
законодательством РК 
деятельность, 
отвечающая 
интересам Общества 

Богачев Игорь 
Геннадьевич 

22 ТОО «Ремонтная 
корпорация Камкор» 

010000, г.Астана 
р-н Алматы, ул. 
Иманова 11 

100% Любой вид 
предпринимательской 
деятельности, не 
запрещенный 

Лавриненко 
Юрий 
Иванович 
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законодательством РК 
23 ТОО «Самрук Инвест»  010000, г.Астана, 

пр. Кабанбай 
батыра 20/1, 
каб.208 Блок Е 

100%  Оказание 
консультационных 
услуг в области 
инвестиционной 
деятельности 

Карибжанов 
Айдан 
Табониязо-вич 

24 АО «Самрук-Энерго»  010000,г Астана, 
Сарыаркинский 
район, ул. 
Ауэзова, 66 

93,42% Управление 
энергетическими 
активами,  
оптимизации 
корпоративного 
управления, 
выработки и 
реализации 
программы 
модернизации и 
строительства 
генерирующих 
мощностей в 
Казахстане 

Упушев Ерлан 
Елемесович 

25 ТОО «Телеком Инвест-
Самрук» 

010000, г.Астана, 
пр.Кабанбай 
батыра 20/1 

100% Осуществление 
инвестиционной 
деятельности в 
отраслях связи, 
информационных 
технологий, 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами и 
извлечение чистого 
дохода в интересах 
Единственного 
участника 

Нуржанов 
Марат 
Адилович 

26 АО «Национальная 
компания «СПК 
«Батыс» 

030000 
г.Актобе, 
пр.Абая, д.17  

100% Повышение 
инвестиционной 
активности в регионах 

Шукпутов 
Андарь 
Маулешевич 

27 АО «Национальная 
компания «СПК 
«Ертiс» 

071416, 
г.Семипалатинск, 
ул.Интернационал
ьная, 8,  офис 504 

100% Повышение 
инвестиционной 
активности в регионах 

Дамитов 
Кадыржан Кабд
ошевич 

28 АО «Национальная 
компания «СПК « 
Жетісу» 

040000, г. 
Талдыкорган, ул. 
Абая 241 

100% Повышение 
инвестиционной 
активности в регионах 

Серик 
Султангалиев 

29 АО «Национальная 
компания «СПК 
«Каспий» 

130000, г.Актау 
13 микрорайон, 
дом 55, Бизнес 
Центр 

100% Повышение 
инвестиционной 
активности в регионах 

Палымбетов 
Болат 
Абылкасымович 

30 АО «Национальная 
компания «СПК 
«Оңтүстік» 

160000, г. 
Шымкент, 
бульвар Конаева, 
б/н, 
бизнес-центр 
Алтын Орда 

100% Повышение 
инвестиционной 
активности в регионах 

Мырзахметов 
Аскар 
Исабекович 

31 АО «Национальная 
компания «СПК 
«Сарыарқа» 

010000, г.Астана, 
ул.Кенесары, 25 

100% Повышение 
инвестиционной 
активности в регионах 

Зверьков Вадим 
Павлович 

32 АО «Национальная 
компания «СПК 
«Тобол» 

110000, г. Костана
й, ул. Дулатова, 
68 

100% Повышение 
инвестиционной 
активности в регионах 

Толибаев Марат 
Еркинович 

33 АО «Казахстанский 
фонд гарантирования 

050009, пр. Абая, 
151/115 бизнес-

88,7% Обеспечение 
повышения 

Мамырбаев 
Куандык 
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ипотечных кредитов» центр «Алатау», 7 
этаж. 

доступности 
населения к 
ипотечным 
программам 
кредитования путем 
разделения кредитных 
рисков с кредиторами 
(банками второго 
уровня и ипотечными 
организациями), 
страховыми 
организациями и 
инвесторами.  

Рахимбекович 

 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Эмитент 

Эмитент не является участником промышленных, банковских, финансовых групп, 
холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов. 

 
21. Сведения о других аффилиированных лицах Эмитента 
 

№ 
п/п Наименование общества Доля, % 

Наименование 
аффилиированных лиц 
дочерних организаций 

общества 

Доля, % 
 

АО «РД «КазМунайГаз» 57,9% 
АО МНК «КазМунайТениз» 100% 
АО «КазТрансГаз» 100% 
АО «КазТрансОйл» 100% 
АО НМСК «Казмортрансфлот» 50% 
АО «ТД «КазМунайГаз» 100% 
ТОО «КазРосГаз» 50% 
ТОО «Казахойл-Украина» 34,04% 
ТОО «КМГ-Сервис» 60,01% 
АО «Казахстано-Британский 
Технический Университет» 

98,33% 

АО «Казахский Институт Нефти 
и Газа» 

90,1925% 

АО «Рауан Медиа Групп» 95,35% 
ТОО «КМГ Кумколь» 100% 
АО «Международный аэропорт 
Атырау» 

100% 

ТОО «Казахойл-Актобе» 50% 
ТОО «Казахтуркмунай» 51% 
KazMunaiGaz Finance B.V. 100% 
KOO «Kashagan b.v.» 100% 
KOO «Казахстан Пайплайн 
Венчурс» 

50,10% 

ТОО «Тениз Сервис» 48,99% 
ТОО «Казахойлкурылыс» 100% 
ТОО «Казахойл-Продактс» 100% 
АО «КТК-К» 19% 
ЗАО «КТК-Р» 19% 
АО «Казахстанское контрактное 
Агентство» 

50% 
 

ООО «Каспийская нефтегазовая 
Компания» 

50% 
 

ТОО СП «Тенгизшевройл» 20% 
Торговое партнёрство Кылыш 50% 

1 АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» 

100% 

Cooperative KazMunaiGaz PKI 95,10% 
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U.A. 
АО «Евро-АзияЭйр» 100% 
АО «Семсер» 100% 
Учреждение «Энергоинформ» 100% 
Учреждение «KEGOC-Сервис» 100% 

2 АО «KEGOC» 100% 

АО «Батыс - Транзит» 20% 
АО «Пассажирские перевозки» 100% 
АО «Центр транспортного 
сервиса» 

100% 

АО «Транстелеком» 100% 
АО «Военизированная 
железнодорожная охрана» 

100% 

АО «Локомотивный сервисный 
центр» 

100% 

АО «Казтемиртранс» 100% 
АО «Алматинский 
вагоноремонтный завод» 

53,246% 

АО «Локомотив» 100% 
АО «Казтранссервис» 100% 
ТОО «Лесозащита» 100% 
ОАО 
«Желдорводотеплоснабжение» 

100% 

ОАО «Желдорреммаш» 100% 
АО «Ремвагон» 100% 
АО «Ремлокомотив» 100% 
АО «Теміржолсу» 100% 
АО «Теміржолжылу» 100% 
АО «Кедентранссервис» 33% 
АО «Темиржол жондеу» 23,43% 
ТОО «Акжайык-запад 2006» 100% 
ТОО «Ертыс сервис» 100% 
ТОО «Казыкурт-Юг» 100% 

3 АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» 

100% 

АО «Каскор-Транссервис» 13,4 % 
«Kazmortransflot LTD» 100% 
«Oil Stream Shipping Co.Ltd.» 50% 
«Aktau Shipping Co.Ltd» 50% 

4 АО «Национальная морская 
судоходная компания 
«Казмортрансфлот» 

50% 

ТОО «Завод по ремонту малых 
судов в Мангистауской области» 

30% 

ООО «Сигнум» 100% 
АО «Алтел» 100% 
ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 51% 
ТОО «GSM Казахстан ОАО 
«Казахтелеком» 

49% 

АО «Нурсат» 74,65% 
ТОО «Востоктелеком» 100% 
ТОО «Radio Tell» 100% 

5 АО «Казахтелеком» 45,9% 

АО «Кептер телеком» 100% 
СП «Электронпост.К2» 33,3% 6 АО «Казпочта» 100% 
ООО «Казпост» (Kazpost GMBH) 50% 
АО «Машиностроительный завод 
им. С.М.Кирова» 

97,71% 

АО «КазИнжЭлектроникс» 100% 
АО «ЗИКСТО» 39,40% 
АО «Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения» 

99,79% 

АО «Мунаймаш» 48,26% 
АО «Тыныс» 99,6% 
АО «Завод им. С.М.Кирова» 99,6% 

7 АО «Национальная компания 
«Казахстан Инжиниринг» 

 

100% 

АО «Семипалатинский 
машиностроительный завод» 

99,41% 
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АО «Уральский завод «Зенит» 90% 
АО «Приборостроительный 
завод «Омега» 

98,56% 

АО «НИИ «Гидроприбор» 90,0% 
АО «811 авторемонтный завод 
КИ» 

100% 

АО «832 авторемонтный завод 
КИ» 

100% 

АО «Семей инжиниринг» 100% 
АО «Авиаремонтный завод 
№405» 

2,67% 

АО «Авиаремонтный завод 
№406ГА» 

3,9% 

ТОО «Арсенал инжиниринг» 49% 
ТОО «Казахстан инжиниринг 
Дистрибьюшн» 

100% 

ТОО «Компания «Авиаснаб» 49% 
ТОО «Kaz-St Engineering Bastau» 49% 
ТОО «Атырау-Шельф» 100% 
ТОО «Спецматериаловедение» 100% 
ТОО «КАМАЗ-Инжиниринг» 24% 
ТОО «Камкор-Менеджмент» 50% 
ТОО «Локомотив-Сервис ТЧ-28» 51% 
ТОО «КазЛокоГрупп» 51% 
ТОО «ЭкоТрансМобил» 51% 
ТОО «КазТрейнПродакшн» 51% 
ТОО «Экспресс Консалтинг» 51% 
ТОО «Султанбай» 51% 
ТОО «ЭкоТранс Мобил-П» 51% 
ТОО «Алтын-Орда 2004» 51% 
ТОО «Локомотив 2030» 51% 
ТОО «Локодизель» 51% 
ТОО «Темиржол энерго» 51% 

8 ТОО «Ремонтная корпорация 
«Камкор» 

100% 

ТОО «КазКарГрупп» 51% 
АО «Шульбинская ГЭС» 92,14% 
АО «Бухтарминская ГЭС» 90% 
АО «Усть-Каменогорская ГЭС» 89,9% 
АО «Мангистауская 
распределительная 
электросетевая компания ГЭС» 

75,000047% 

АО «Экибастузский 
энергоцентр» 

100% 

АО «КазКуат» 100% 
АО «Жамбылская ГРЭС им. Т.И. 
Батурова» 

50% 

9 АО «Самрук-Энерго» 93,42% 

АО «Шульбинская ГЭС» 92,14% 
АО «Центр инжиниринга и 
трансферта технологий» 

100% 

ТОО «Alatay IT City Management» 100% 

10 АО «Национальный 
инновационный фонд» 

100% 

АО «Казсат» 100% 
11 АО «Банк Развития Казахстана» 100% АО «БРК-лизинг» 100% 

 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц 

На дату составления проспекта сделок с участием аффилиированных лиц не было. 
 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
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23. Краткое описание общих тенденций в деятельности Эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности Эмитента 
1. Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента: 

Ввиду особого статуса Эмитента представить данные по конкурентам Эмитента не 
представляется возможным. 
2. Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным: 

Осуществление сравнительной характеристики деятельности Эмитента со 
среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми не 
представляется возможным. 
3. Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения Эмитента в данной 
отрасли: 

Эмитент примет участие в реализации мер по стабилизации экономики и 
финансовой системы Республики Казахстан по следующим направлениям: 

§ стабилизация финансового сектора; 
§ решение проблем на рынке недвижимости; 
§ поддержка малого и среднего бизнеса; 
§ реализация индустриальных и инфраструктурных проектов. 
 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных Эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента 

На дату составления проспекта контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, 
которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, 
отсутствуют. 

 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных Эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ 

Эмитент имеет лицензию от 27 ноября 2008 года № 5.2.66, выданную Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, на осуществление банковской заемной операции по предоставлению 
кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности. 

 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два 
года или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения 

Ввиду того, что Эмитент является вновь созданным юридически лицом представить 
данные по объемам реализованной продукции (выполненных работ, услуг)  не 
представляется возможным.  

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности Эмитента 

На Эмитента влияют как общие макроэкономические факторы, так и специфичные, 
присущие тем отраслям, в которых действуют дочерние компании Эмитента: 

 
28. Деятельность Эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 

Ввиду особого статуса Эмитента деятельность по организации продаж продукции 
(работ, услуг) не осуществляется. 

 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента 
1. Сезонность деятельности Эмитента, виды деятельности Эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе Эмитента. 
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Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 
 

2. Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции. 

На дату составления проспекта Эмитент не имел импорта в общем объеме 
поставляемого сырья, и не реализовывал продукцию на экспорт. 

 
3. Сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента. 

Сделки (сделок), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) 
или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске 
облигаций, при этом сумма этой сделки (сделок) превышает десять процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента, отсутствуют. 
 
4. Будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства Эмитента 
и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
Эмитента, в том числе о гарантиях Эмитента по облигациям иных эмитентов, 
обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, 
количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого 
выпуска. 

На дату составления проспекта будущие обязательства, которые могут негативно 
отразиться на деятельности Эмитента, отсутствуют. 
 
5. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием Эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности Эмитента, наложение на него денежных и 
иных обязательств. 

На дату составления проспекта Эмитент не участвовал в судебных процессах. 
 

6. Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший санкцию, 
причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкции. 

На дату составления проспекта административные санкции, налагавшиеся на 
Эмитента и его должностные лица уполномоченными государственными органами и/или 
судом, отсутствуют. 
 
7. Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций. 

Риски, которым будут подвергаться держатели облигаций, отсутствуют. 
 
8. Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность Эмитент. 

Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых Эмитент 
осуществляет свою деятельность, отсутствует. 
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5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
  

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять 
и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов 

 
Виды НМА с первоначальной 
стоимостью больше 5% от общей 

стоимости ОС 

Балансовая стоимость  
(в тенге) % к общей стоимости 

Офисное ПО 53 303 859 100,00% 
Итого 53 303 859 100,00% 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств 
 
Виды ОС с первоначальной стоимостью 
больше 5% от общей стоимости ОС 

Балансовая стоимость  
(в тенге) % к общей стоимости 

Здание 5 625 153 909 83,45% 
Газопроводы 419 681 000 6,23% 
Итого 6 740 378 691 100,00% 

 
32. Инвестиции 

 
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц 

Организации Сумма (в тенге) 
АО «Kazyna Capital Management» 52 040 000 000 
АО «Астана-Финанс» 6 515 875 000 
АО «Аэропорт Павлодар» 258 626 000 
АО «Банк Развития Казахстана» 103 571 117 000 
АО «ГСК по страх.экспортных кредитов и инвестиций» 8 666 434 000 
АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» 38 843 900 000 
АО «Казахстанская компания по управ. элект. сетями» 83 719 183 000 
АО «Казахстанская Ипотечная Компания» 28 952 900 000 
АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии» 168 583 000 
АО «Казахстанский Фонд гарантирования ипотечных кредитов» 3 925 000 000 
АО «Казахтелеком» 51 827 845 144 
АО «КазНИИ энергетики имени академика Ш.Ч.Чокина» 188 356 000 
АО «Казпочта» 9 070 560 000 
АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта» 1 467 185 000 
АО «Майкаинзолото» 280 511 775 
АО «Международный аэропорт «Актобе» 3 587 779 000 
АО «Национальная компания  «Казакстан темiр жолы» 468 746 672 965 
АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» 7 964 798 000 
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 1 531 420 400 000 
АО «Национальная компания «СПК «Батыс» 2 454 974 000 
АО «Национальная компания «СПК «Ертiс» 2 209 813 962 
АО «Национальная компания  «СПК «Жетысу» 1 887 347 200 
АО «Национальная компания «СПК «Каспий» 3 381 962 000 
АО «Национальная компания «СПК «Онтустiк» 6 085 583 000 
АО «Национальная компания «СПК «Сарыарка» 9 953 852 000 
АО «Национальная компания «СПК «Тобол» 2 000 541 000 
АО «Национальная морская судоходная компания «КазМорТрансФлот» 1 136 440 000 
АО «Национальный иновационный фонд» 32 624 620 000 
АО «Самрук-Энерго» 20 834 500 000 
АО «Социальные инновационные технологии» 13 666 461 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 45 242 766 000 
АО «Эйр Астана» 3 559 587 000 
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ТОО «Телеком-Инвест Самрук» 2 172 553 000 
ТОО Ремонтная корпорация Камкор 121 609 200 
ТОО Самрук-Инвест 95 000 000 
Итого 2 534 990540 707 

 
Долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель 
 Сумма (в тенге) 
Кредиты, в том числе: 131,604,216,856 
АО «Астана-Финанс» 8 499 750 000 
АО «Банк Развития Казахстана» 50 000 000 000 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 73 104 466 856 
  
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения: 4 296 222 510 
ИКСОНарБ KZ2CKY06A760 301 785 510 
МЕОКАМ_024 № KZK2KY020727 1 994 437 000 
МЕОКАМ36 № KZK2KY030668 2 000 000 000 
  
Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для 
продажи: 

5 458 142 861 

MUX084_0001 KZKBKY070018 238 242 665 
ИКСОНарБ KZPC5Y10B197 116 088 570 
КО БТА KZ2C0Y10D067 09.09 999 902 000 
КО БТА KZ2C0Y10D067 11.09 1 059 896 120 
КО БЦК KZPC9Y03B659 01.08 1 271 214 336 
КО БЦК KZPC9Y03B659 04.08 193 029 810 
КОКИКKZ2CKY10В315 07.02.8 237 435 000 
КОКИКKZ2CKY10В315 11.01.8 530 548 508 
КупОбл АТФ KZPC1Y07B598 454 144 365 
КупОбл БТА KZ2CKY10B158 357 641 487 
   
Депозиты 667 883 825 390 
АО «Казкоммерцбанк» 32 143 637 809 
АО  «Банк Каспийский» 980 900 000 
АО  «БанкТуранАлем» 20 907 572 005 
АО  «Цеснабанк» 198 080 000 
АО «Банк Центр Кредит» 7 488 901 670 
АО «Евразийский банк» 5 049 637 880 
АО  «Нурбанк» 4 100 000 000 
АО  «ТЕМIРБАНК» 4 846 296 026 
Национальный Банк РК 592 168 800 000 
  
Обратное РЕПО 1 517 966 125 
ОР КупОбл 12вып. KZ2CKY12В547 274 068 493 
ОР КупОбл 8вып. KZ2CKY10В315 5 000 000 
ОР КупОбл КИК KZ2CKY07B303 490 000 000 
ОР КупОбл КИК KZPC2Y05B145 420 000 000 
ОР КупОбл КИК KZPC2Y05B145  13.10.08 181 712 700 
ОР КупОбл КИК KZPC2Y05B145 31.03.08 147 184 932 

 
33. Дебиторская задолженность 

 

Наименование организаций Сумма (в тенге) 
Доля в общей сумме 

дебиторской 
задолженности 

АО «Самрук-Энерго» 2 700 000 000,00 36, 52% 
АО «Центр инжиниринга и трансферта 
технологий» 

927 083 916,00 12,54% 

АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» 

1 223 160 614,00 16,54% 
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АО «Банк Развития Казахстана» 388 500 000,00 5,25% 
Национальный Банк РК 373 088 051,00 5,05% 
Итого 7 394 063 975, 00 100,00% 

 
34. Размер уставного и собственного капитала Эмитента 

Уставный капитал – 3 487 875 909 158 (три триллиона четыреста восемьдесят семь 
миллиардов восемьсот семьдесят пять миллионов девятьсот девять тысяч сто пятьдесят 
восемь) тенге; 

Собственный капитал – 3 491 161 851 000 (три триллиона четыреста девяносто один 
миллиард сто шестьдесят один миллион восемьсот пятьдесят одна тысяча) тенге. 

 
35. Займы 

Эмитент не привлекал заемные средства. 
 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом основной 
деятельности 

 
Наименование организаций Сумма (в тенге) Доля в общей сумме 

кредиторской задолженности 
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» 384 912 000 81,92% 
Итого 469 840 772 100,00% 

 
36-1. Размер чистого дохода 

 
Статья Сумма (в тенге) 

Доходы 4 949 826 988 
Доходы от аренды 40 027 416 
Штраф по просроченной доставке 288 040 
Доходы от возмещения коммунальных услуг 42 478 
Финансовый доход 4 909 319 755 
Курсовая разница 149 299 
Расходы 1 431 946 694 
Административные расходы 1 066 845 973 
Курсовая разница (корректировка) -5 972 355 
КПН у источника выплаты 371 073 076 
Нераспределенный доход за ноябрь 2008 г. 317 880 294 

 
36-2. Левередж 

Величина левереджа Эмитента по состоянию на 31 декабря 2008 г. составляет 0,0003. 
 
36-3. Критерии финансового состояния Эмитента и иные показатели, ухудшение 
которых влечет для Эмитента обязанность выкупа облигаций 

Иные показатели, ухудшение которых влечет для Эмитента обязанность выкупа 
облигаций, отсутствует.  

 
6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

  
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
Эмитента 
 
1. Сведения об облигациях Эмитента первого выпуска 
Общее количество: 480 000 штук 
Вид: именный купонные облигации без обеспечения 
Номинальная стоимость: 1 000 000 тенге 
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Количество размещенных облигаций: все облигации размещены 
Общий объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости): 
480 000 000 000 тенге 
Сумма основного долга: 480 000 000 000 тенге 
Сумма начисленного и выплаченного вознаграждения: Начисление и выплата 
вознаграждения по данному выпуску еще не производились. 
Количество выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты 
погашения: Эмитент не выкупал и не производил досрочного погашения 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций: Агентство РК 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Государственный регистрационный номер: D37 
Дата государственной регистрации выпуска: 30 января 2009 г. 
 
2. Сведения об акциях Эмитента 
Количество, вид зарегистрированных акций – 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот 
миллионов)  простых акций; 
Количество, вид акций, размещенных среди учредителей – 2 816 433 935 (два миллиарда 
восемьсот шестнадцать миллионов четыреста тридцать три тысячи девятьсот тридцать 
пять) простых акций; 
Номинальная стоимость одной акции – 1 000 (одна тысяча) тенге; 
Методика выкупа акций утверждена приказом Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 31 октября 2008 года № 
670; 
Акции зарегистрированы Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 5 ноября 2008 года, НИН KZ1С57040012; 
 

3. Сведения о фактах неисполнения Эмитентом своих обязательств перед 
держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по 
облигациям, невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным 
акциям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке 
просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных 
вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам) 

Факты неисполнения Эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата 
(задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям) отсутствуют. 

 
4. В случае, если какой–либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, 
принявший такие решения, основания и дату их принятия 

На дату составления проспекта ни один из выпусков ценных бумаг Эмитента не был 
приостановлен, признан несостоявшимся либо аннулирован. 
 
5. Даты погашения и общий размер выплат по облигациям  

Дата погашения первого выпуска облигацийне наступила. 
Выплаты по первому выпуску еще не проводились. 
 

6. Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год 
из двух последних финансовых лет или за период фактического существования, с 
указанием суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов  

Ввиду того, что Эмитент является вновь созданным, предоставить информацию не 
представляется возможным. 
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7. Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
Эмитента, включая наименования организаторов торгов 

Эмитент планирует проводить размещение ценных бумаг как на организованном, 
так и неорганизованном рынке ценных бумаг. Наименование организатора торгов – 
Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» и/или Специальная торговая 
площадка Регионального финансового центра города Алматы. 

 
8. Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных Эмитентом 

Держателям ценных бумаг Эмитента представляются права согласно проспектам 
выпуска облигаций и действующему законодательству Республики Казахстан. 

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
41–1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:  
1) События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
Эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать 
досрочного погашения облигаций  

Невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной 
стоимости по облигациям в течение 20 рабочих дней с даты следующей за днем фиксации 
реестра держателей облигации. 
 
2) Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, 
процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям  

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для 
устранения причин, вызвавших дефолт и обеспечения прав держателя облигаций. 
 
3) Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и 
номер договора 
 АО «Первый Независимый Регистратор», Республика Казахстан, г. Астана, ул. 
Бараева, 21 - 130.  
 Договор-поручение № 130/1 на оказание услуг по ведению системы реестра 
облигаций от 12.01.2009г. 
 
42. Ограничения в обращении облигаций 

 Ограничения в обращении облигаций Эмитента отсутствуют. 
 
43. Сумма затрат Эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом 
эти затраты будут оплачиваться 

Расходы Эмитента по выпуску и размещению облигаций будут состоять из: 
§  Возмещения расходов услуг независимого регистратора (по договоренности); 
§  Накладных расходов, связанных с размещением облигаций (по договоренности). 
Размер данных расходов будет зависеть от фактического объема размещения. 

Расходы будут оплачиваться за счет чистого дохода Эмитента путем перечисления денег 
на счета поставщиков услуг. 
 
44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
Эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения 
облигаций и средствах массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности Эмитента 
















