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 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Бағалы қағаздар ұстаушылары өкілінің қызмет көрсету регламенті /  

Регламент АО «Банк ЦентрКредит» 

 оказания услуг Представителя держателей ценных бумаг 

 

МАЗМҰНЫ  СОДЕРЖАНИЕ 

1-тарау. Жалпы қағидалар 

2-тарау. Негізгі анықтамалар 

3-тарау. Өкілдің негізгі қызметі мен міндеттемелері, 

құқығы және жауапкершілігі 

4-тарау. Облигацияларды ұстаушылардың өкіліне 

және Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

өкіліне қызмет көрсету тәртібі 

4.1.-бөлім. Жалпы қағидалар 

4.2.-бөлім. Өкілдің қызметтерді және 

міндеттемелерді орындауы.  

5-тарау. Эмитенттің құқығы, міндеттері және 

жауапкершілігі. 

5.1.-бөлім.Эмитенттің құқығы. 

5.2.-бөлім. Эмитенттің міндеттері. 

5.3.-бөлім. Эмитенттің жауапкершілігі.  

6-тарау. Өкілдің өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату. 

6.1.- бөлім. Өкілдің өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату тәртібі. 

 Глава 1. Общие положения 

Глава 2. Основные определения 

Глава 3. Основные функции, обязанности, права и 

ответственность Представителя 

Глава 4. Порядок оказания услуг Представителя 

Держателей облигаций и Представителя держателей 

исламских ценных бумаг 

  Раздел 4.1 Общие условия 

  Раздел 4.2 Исполнение Представителем функций и  

обязанностей  

Глава 5.  Права, обязанности и ответственность 

Эмитента. 

  Раздел 5.1. Права Эмитента. 

  Раздел 5.2. Обязанности Эмитента 

  Раздел 5.3. Ответственность Эмитента 

Глава 6. Досрочное прекращение полномочий 

Представителя. 

   Раздел 6.1 Порядок досрочного прекращения 

полномочий Представителя. 

1-тарау. Жалпы қағидалар  Глава 1. Общие положения 

1.1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың өкілі болу 

қызметін көрсету регламенті (бұдан әрі - 

Регламент) Бағалы қағаздарды ұстаушылардың 

өкілі болу қызметін көрсету туралы шарттың  

негізінде «Банк ЦентрКредит» АҚ мен Клиент 

арасындағы бірлесіп іс-әрекет ету тәртібін 

 1.1. Настоящий Регламент АО «Банк ЦентрКредит» 

оказания услуг Представителя держателей ценных 

бумаг (далее именуемый Регламент) определяет 

порядок взаимоотношений между АО «Банк 

ЦентрКредит» и Клиентом на основе заключенного 

договора об оказании услуг Представителя 

держателей ценных бумаг. Настоящий Регламент 
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анықтайды. Аталмыш Регламент Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының 

негізінде және Бағалы қағаздар нарығындағы 

қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленген.     

разработан на основе действующего 

законодательства Республики Казахстан и в 

соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов Республики Казахстан, 

регулирующих деятельность на рынке ценных 

бумаг. 

1.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ (бұдан әрі – Банк 

немесе Өкіл) Эмитентпен жасалған шарттың 

негізінде Облигацияларды/Ислам бағалы қағаздарын 

ұстаушылардың өкілі болу қызметін атқарады.  

 1.2. АО «Банк ЦентрКредит» (далее Банк или 

Представитель) выполняет функции Представителя 

держателей облигаций/исламких ценных бумаг на 

основании заключенного договора с Эмитентом.  

1.3. Өкіл қызметін костадиандық қызметті жүзеге 

асыруға берілген лицензиясының негізінде 

жүргізеді.  

 1.3. Представитель осуществляет свою 

деятельность на основании лицензии на 

осуществление кастодиальной деятельности. 

1.4. Өкіл өз қызметін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкінің және Қаржы нарығын және қаржы 

ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің 

нормативтік актілеріне, Өкілдің ішкі қағидаларына 

сәйкес жүргізеді.  

 1.4. Представитель осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, нормативными актами 

Национального Банка Республики Казахстан и 

Агентства Республики Казахстан по регулированию 

и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций, внутренними Положениями 

Представителя. 

1.5. Эмитенттің, Ұстаушының және Өкілдің 

құқықтары мен міндеттемелері Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, осы 

Регламентпен және Облигацияларды/Ислам бағалы 

қағаздарын ұстаушылардың өкілі болу қызметін 

көрсету туралы шартпен реттеледі.  

 1.5. Права и обязанности Эмитента, Держателя и 

Представителя устанавливаются и регулируются 

действующим законодательством Республики 

Казахстан, настоящим Регламентом и Договором об 

оказании услуг представителя держателей 

облигаций/ исламских ценных бумаг, заключенным с 

Клиентом. 

1.6. Өкіл осы Регламентке Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының, 

кастодиандық бөлімшенің ішкі құрылымының 

немесе операцияларының технологиясының  

өзгерістерін сипаттайтын сәйкес өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуге құқылы. Өкіл Банктің 

Директорлар кеңесі жаңа Регламентті бекіткеннен 

кейін онымен өз клиенттерін таныстыруға, ол 

туралы жазбаша хабарлауға міндетті.  

 1.6. Представитель вправе внести в настоящий 

Регламент соответствующие изменения и 

дополнения, отражающие изменения действующего 

законодательства Республики Казахстан, внутренней 

структуры или технологий операций кастодиального 

подразделения. Представитель обязан  после  

утверждения Советом директоров Банка нового 

Регламента ознакомить, письменным уведомлением 

поставить об этом в известность своих клиентов.  

1.7. Өкіл қызметтік, коммерциялық және заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәліметтерді 

жарияламауға міндетті.  

 1.7. Представитель не в праве разглашать сведения, 

составляющие служебную, коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну. 

2-тарау. Негізгі анықтамалар  Глава 2. Основные определения 

Регламентте қолданылатын анықтамалар төменде 

көрсетілген мағынаға ие:  

 Понятия, используемые в настоящем Регламенте,  

имеют нижеследующие значения: 

2.1. Бағалы қағазды ұстаушы (Ұстаушы) – бағалы 

қағаздар бойынша құқықтары бар, бағалы 

қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінде 

немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде 

тіркелген тұлға.  

 2.1. Держатель ценных бумаг (Держатель) - лицо, 

зарегистрированное в системе реестров держателей 

ценных бумаг или системе учета номинального 

держания, обладающее правами по ценным бумагам. 

2.2. Шарт – Бағалы қағаз ұстаушысы Өкілінің 

Эмитентке қызмет көрсетуі туралы Кастодиан және 

Эмитент арасында жазбаша нысанда жасалған 

бағалы қағаз ұстаушысы Өкілінің қызмет көрсетуі 

туралы шарт.   

 2.2. Договор – Договор об оказании услуг 

Представителя держателей ценных бумаг, 

заключаемый в        письменной форме между 

Кастодианом и Эмитентом, о предоставлении 

последнему услуг Представителя держателей 

ценных бумаг. 

2.3. Кастодиан – қаржы құралдары мен клиенттер 

ақшасының есебін алуды және олар бойынша 

құқықтарды растауды, клиенттердің құжаттық-

қаржы құралдарының сақталуы жөнінде өзіне 

міндеттемелер қабылдай отырып, оларды сақтауды 

 2.3. Кастодиан - профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, осуществляющий учет 

финансовых инструментов и денег клиентов и 

подтверждение прав по ним, хранение 

документарных финансовых инструментов клиентов 
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және Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілеріне сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын 

бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы. 

Кастодиан өз қызметін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және клиентпен жасалған 

кастодиандық қызмет көрсету жөніндегі шартқа 

сәйкес жүргізеді.  

с принятием на себя обязательств по их сохранности 

и иную деятельность в соответствии с 

законодательными актами Республики Казахстан.  

Кастодиан осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и договором по кастодиальному 

обслуживанию, заключенным с клиентом. 

2.4. Кастодиандық бөлімше – Клиенттердің 

кастодиандық қызметін жүргізетін Банктің 

құрылымдық бөлімшесі.  

 2.4. Кастодиальное подразделение – структурное 

подразделение Банка, осуществляющее   

кастодиальное обслуживание Клиентов. 

2.5. Клиент – Кастодианның көрсететін қызметтерін 

пайдаланатын немесе пайдаланғысы келетін тұлға.  
 2.5. Клиент - лицо, пользующееся или намеренное 

воспользоваться услугами Кастодиана. 

2.6. Оригинатор – ислам банкі, ұлттық холдинг, 

ұлттық басқарушы холдинг, дауыс беретін акция-

ларының (қатысу үлестерінің) жүз проценті ұлттық 

басқарушы холдингке (ұлттық басқарушы 

холдингтің келісімі болғанда) тиесілі, активтерін 

ислам арнайы қаржы компаниясына сатып алу-сату 

шартының негізінде беретін және (немесе) ислам 

арнайы қаржы компаниясының құрылтайшысы 

болып табылатын заңды тұлғалар. 

 2.6. Оригинатор - исламский банк, национальный 

холдинг, национальный управляющий холдинг, 

юридические лица, сто процентов голосующих 

акций (долей участия) которых принадлежат 

национальному управляющему холдингу (при 

наличии согласия национального управляющего 

холдинга), передающие активы исламской 

специальной финансовой компании на основании 

договора купли-продажи и (или) являющиеся 

учредителями исламской специальной финансовой 

компании. 

2.7. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі – 

«Банк ЦентрКредит» АҚ - эмитентпен жасалған 

шарт негізінде қайталама бағалы қағаздар 

рыногындағы инфрақұрылымдық, сондай-ақ 

ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген 

облигациялар айналысы, облигациялар бойынша 

сыйақы төлеу және оларды өтеу процесінде 

облигацияларды ұстаушылардың мүдделерін көздеп 

іс-әрекет жасайтын ұйым.  

 2.7. Представитель держателей облигаций - АО 

«Банк ЦентрКредит» - организация, действующая в 

интересах держателей облигаций на основании 

договора, заключенного с Эмитентом, в процессе 

обращения инфраструктурных, а также ипотечных и 

иных обеспеченных облигаций на вторичном рынке 

ценных бумаг, выплаты вознаграждения по 

облигациям и их погашения. 

2.8. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

өкілі – «Банк ЦентрКредит» АҚ – эмитентпен 

жасалған шарттың негізінде ислам бағалы 

қағаздарын ұстаушылардың мүддесінде әрекет 

ететін ұйым 

 2.8. Представитель держателей исламских 

ценных бумаг - АО «Банк ЦентрКредит» - 

организация, действующая в интересах держателей 

исламских ценных бумаг на основании договора, 

заключенного с эмитентом. 

2.9. Бағалы қағаздарды ұстаушылар 

тізілімдерінің жүйесі – эмитент, эмиссиялық 

бағалы қағаздар және оларды ұстаушылар туралы 

мәліметтердің жиынтығы, ал белгілі бір уақыт 

кезінде эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша 

оларды ұстаушылардың құқықтарын 

сәйкестендіруді, бағалы қағаздармен мәмілелерді 

тіркеуді қамтамасыз етеді, сондай-ақ осы бағалы 

қағаздар бойынша айналысқа немесе құқықтарды 

жүзеге асыруға арналып тіркелген шектеулердің 

сипаты және уәкілетті органның нормативтік 

құқықтық актісіне сәйкес өзге де мәліметтер 

 2.9. Система реестров держателей ценных бумаг 
- совокупность сведений об эмитенте, эмиссионных 

ценных бумагах и их держателях, обеспечивающих 

идентификацию держателей прав по эмиссионным 

ценным бумагам на определенный момент времени, 

регистрацию сделок с ценными бумагами, а также 

характер зарегистрированных ограничений на 

обращение или осуществление прав по данным 

ценным бумагам и иные сведения в соответствии с 

нормативным правовым актом уполномоченного 

органа. 

2.10. Уәкілетті тұлға – Клиенттің оған жүктеген  

уәкілеттігінің күшіне орай тиісті түрде сенімхатпен 

ресімделген, Клиенттің атынан және оның 

мүддесіндегі сенімхатта көрсетілген іс-әрекеттерді 

жасауға құқылы тұлға. 

 2.10. Уполномоченное лицо - лицо, которое в силу 

полномочий, возложенных на него Клиентом, 

надлежащим образом оформленной доверенностью, 

вправе совершать действия, указанные в 

доверенности, от имени и в интересах Клиента. 

2.11. Уәкілетті орган – бағалы қағаздар нарығын 

реттеу мен қадағалауды жүзеге асыратын 

мемлекеттік орган. 

 2.11.  Уполномоченный орган – государственный 

орган, осуществляющий регулирование и надзор за 

рынком ценных бумаг. 

2.12. Бағалы қағаз – мүліктік құқықтарды 

куәландыратын белгілі бір жазбалар мен басқа да 
 2.12.  Ценная бумага  - совокупность определенных 

записей и других обозначений, удостоверяющих 
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белгілеулердің жиынтығы. имущественные права. 

2.13. Эмитент – эмиссиялық бағалы қағаздарды 

шығаруды жүзеге асыратын тұлға.   
 2.13.  Эмитент – лицо, осуществляющее выпуск 

эмиссионных ценных бумаг.  

3-тарау. Өкілдің негізгі қызметі мен міндеттері, 

құқығы және жауапкершілігі:  

 Глава 3. Основные функции,  обязанности, права 

и ответственность Представителя 

3.1. Облигацияларды ұстаушылардың өкiлi 

келесі қызметтерді жүргізеді:  

 3.1.    Представитель держателей облигаций 

осуществляет следующие функции:  

3.1.1. эмитенттiң облигацияларды ұстаушылар 

алдындағы облигациялар шығару проспектiсiнде 

белгiленген мiндеттемелерiн орындауын 

бақылайды;  

 3.1.1 . контролирует исполнение эмитентом 

обязательств, установленных проспектом выпуска 

облигаций, перед держателями облигаций;  

3.1.2. эмитенттiң облигацияны ұстаушылар 

алдындағы мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз 

ету болып табылатын мүлiктiң жай-күйiн 

бақылайды; 

 3.1.2 . контролирует состояние имущества, 

являющегося обеспечением исполнения 

обязательств эмитента перед держателями 

облигаций; 

3.1.3. эмитентпен эмитенттiң облигацияларды 

ұстаушылар алдындағы мiндеттемелерiн орындауды 

қамтамасыз ету болып табылатын мүлiкке қатысты 

кепiл шартын жасасады; 

 3.1.3 . заключает договор залога с эмитентом в 

отношении имущества, являющегося обеспечением 

исполнения обязательств эмитента перед 

держателями облигаций; 

3.1.4. Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес құқықтарды және облигация 

ұстаушылардың мүддесін қорғауға бағытталған іс-

шараларқолдану;  

 3.1.4 . принимает меры,  направленные на защиту 

прав и интересов держателей облигаций в 

соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан;  

3.1.5. Қазақстан Республикасы заңнамалық актімен 

белгіленген мерзімде және тәртіпте өзінің іс-

әрекеттері және осындай іс-әрекеттерінің 

нәтижелері туралы облигация ұстаушыларды және 

уәкілетті органды хабардар ету;  

 3.1.5  информирует держателей облигаций и 

уполномоченный орган  о своих действиях и о 

результатах таких действий в сроки и порядке,  

установленном законодательными актами 

Республики Казахстан;  

3.1.6. Облигацияларды ұстаушылардың өкілі болу 

қызметін көрсету туралы шартта қарастырылған 

және заңнамаға қарама-қайшы емес өзге де 

қызметтерді ұсынады.  

 3.1.6 . предоставляет иные услуги, предусмотренные 

договором об оказании услуг Представителя 

держателей облигаций и не противоречащие 

законодательству. 

3.1.7. Кепіл мүлкіне қатысты өкілдің іс-әрекеті 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

жүргізіледі.  

 3.1.7 .Действия представителя в отношении 

залогового имущества осуществляются им в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

3.1.8. облигация орналастырудан түскен ақшаны 

эмитенттің мақсатына сай пайдалануына бақылау 

жасау;  

 

 3.1.8. контролирует целевое использование 

эмитентом денег, полученных от размещения 

облигаций; 

3.1.9. эмитенттің қаржылық жағдайына мониторинг 

жасау және оның корпоративтік іс-әрекеттеріне 

анализ жасау.  

 3.1.9. осуществляет мониторинг финансового 

состояния эмитента и анализ его корпоративных 

событий. 

3.2. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі 

келесі қызметтерді жүргізеді:  

 3.2.  Представитель держателей исламских ценных 

бумаг осуществляет следующие функции: 

3.2.1. эмитенттің ислам бағалы қағаздарын шығару 

проспектісінде белгіленген, ислам бағалы 

қағаздарын ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді 

орындауын бақылайды;   

 3.2.1. контролирует исполнение эмитентом 

обязательств, установленных проспектом выпуска 

исламских ценных бумаг, перед держателями 

исламских ценных бумаг; 

3.2.2. қаржыландыру объектілерінің ислам бағалы 

қағаздарын шығару талаптарына сәйкес келуін 

бақылайды;  

 3.2.2. контролирует соответствие объектов 

финансирования условиям выпуска исламских 

ценных бумаг; 

3.2.3. ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларының 

құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған 

шаралар қабылдайды 

 3.2.3. принимает меры, направленные на защиту прав 

и интересов держателей исламских ценных бумаг; 

3.2.4. ислам бағалы қағаздарын орналастырудан 

алынған қаражат есебінен сатып алынған мүлікке, 

ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған 

қаражат есебінен қаржыландыру жөніндегі мәмілені 

 3.2.4. осуществляет мониторинг имущества, 

приобретенного за счет средств, полученных от 

размещения исламских ценных бумаг, финансовой 

отчетности эмитента в части осуществления сделки 
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жүзеге асыру бөлігінде эмитенттің қаржылық 

есептілігіне, сондай-ақ көрсетілген қаражат 

активтеріне инвестицияланған заңды тұлғаларға 

мониторинг жүргізеді; 

по финансированию за счет средств, полученных от 

размещения исламских ценных бумаг, а также 

юридических лиц, в активы которых были 

инвестированы указанные средства; 

3.2.5. исламдық қатысу сертификаттарын шығару 

кезінде, егер бұл оларды шығару талаптарында 

көзделген болса, ислам арнайы қаржы 

компаниясының мүдделерін білдіреді;  

 3.2.5. представляет интересы исламской специальной 

финансовой компании при выпуске исламских 

сертификатов участия в случае, если это 

предусмотрено условиями их выпуска; 

3.2.6. осы тармақтың 3.2.1-3.2.4 тармақшаларына 

сәйкес ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларға 

өзінің іс-әрекеттері туралы және осындай іс-

әрекеттердің нәтижелері туралы хабарлайды; 

 3.2.6. информирует держателей исламских ценных 

бумаг о своих действиях в соответствии с 

подпунктами 3.2.1-3.2.4 настоящего пункта и о 

результатах таких действий; 

3.2.7. кепіл мүлкіне қатысты өкілдің іс-әрекеті 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

жүргізіледі. 

 3.2.7. действия представителя в отношении 

имущества осуществляются им в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

3.3. Облигация ұстаушылардың өкілінің 

міндеттері:  

 3.3.   Обязанности  Представителя держателей 

облигаций: 

3.3.1. облигация ұстаушылардың құқықтары мен 

мүдделерін бұзуға әкеп соғуы мүмкiн жағдайларды 

анықтау және оларды Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына сәйкес хабарлау;  

 3.3.1. выявлять обстоятельства, которые могут 

повлечь нарушение прав и интересов держателей 

облигаций, и извещать их в соответствии с 

требованиями законодательства Республики 

Казахстан;  

3.3.2. эмитенттiң облигацияларды ұстаушылардың 

алдындағы мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз 

ету болып табылатын мүлiкке кепiл құқығын 

ресiмдеуге және тiркеуге байланысты құқықтық 

қатынастарда облигацияларды ұстаушылардың 

мүдделерiн бiлдiруге;  

 3.3.2. представлять интересы держателей облигаций 

в правоотношениях, связанных с оформлением и 

регистрацией права залога на имущество, которое 

является обеспечением исполнения обязательств 

эмитента перед держателями облигаций;  

3.3.3. Қазақстан Республикасының заң актiлерiмен 

белгiленген тәртiппен эмитенттiң облигацияларды 

ұстаушылар алдындағы мiндеттемелерiн орындауды 

қамтамасыз ету болып табылатын мүлiктiң жай-

күйiне бақылауды жүзеге асыруға;  

 

 3.3.3. осуществлять контроль за состоянием 

имущества, являющегося обеспечением исполнения 

обязательств эмитента перед держателями 

облигаций, в порядке, установленном 

законодательными актами Республики Казахстан;  

3.3.4. облигациялар бойынша сыйақының уақтылы 

төленуiн бақылауды жүзеге асыруға;  

 3.3.4. осуществлять контроль за своевременной 

выплатой вознаграждения по облигациям;  

3.3.5. уәкiлеттi орган мен облигацияларды 

ұстаушыларға эмитенттiң облигацияларды 

ұстаушылар алдындағы мiндеттемелерiн орындауды 

қамтамасыз ету болып табылатын мүлiктiң жай-күйi 

туралы хабарлауға;  

 3.3.5. информировать уполномоченный орган и 

держателей облигаций о состоянии имущества, 

являющегося обеспечением исполнения 

обязательств эмитента перед держателями 

облигаций;  

3.3.6. уәкiлеттi орган мен облигацияларды 

ұстаушыларға эмитентпен шартты бұзған күннен 

бастап күнтiзбелiк үш күн iшiнде өзiнiң өкiл 

ретiндегi өкiлеттiктерiнiң тоқтатылғаны туралы 

хабарлауға;  

 3.3.6. извещать уполномоченный орган и держателей 

облигаций о прекращении его полномочий в 

качестве представителя в течение трех дней с даты 

расторжения договора с эмитентом;  

3.3.7. уәкiлеттi орган мен облигацияларды 

ұстаушыларға олардың сұратуы бойынша өзiнiң 

өкiл ретiндегi қызметiне қатысты ақпарат пен 

құжаттарды беруге;  

 3.3.7. предоставлять уполномоченному органу и 

держателям облигаций по их запросам информацию 

и документы, относящиеся к его деятельности в 

качестве представителя;  

3.3.8. қызметтiк, коммерциялық және заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны құрайтын мәлiметтердi 

жарияламауға;  

 3.3.8. не разглашать сведения, составляющие 

служебную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну;  

3.3.9. эмитент облигацияларды ұстаушылар 

алдындағы өз мiндеттемелерiн орындамаған 

жағдайда Қазақстан Республикасының заңдарына 

сәйкес кепiлге салынған мүлiктi өткiзуге мiндеттi.  

 3.3.9. реализовывать заложенное имущество в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан в случае неисполнения эмитентом своих 

обязательств перед держателями облигаций.  

3.3.10. заңнама талаптарына сәйкес өзінің іс-

әрекеттерінің нәтижелері туралы ақпаратты, сондай-

 3.3.10. размещать на своем интернет-ресурсе 

информацию о результатах своих действий в 
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ақ эмитент және өкіл арасында жасалған шартқа 

сәйкес эмитент ұсынған ақпараттарды өзінің 

интернет-ресурсына орналастыру (2015 жылғы 1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі). 

соответствии с требованиями законодательства, а 

также информацию, представляемую эмитентом в 

соответствии с договором, заключенным между 

эмитентом и представителем (вводится в действие с 

1 января 2015 года); 

3.3.11. Облигация ұстаушылардың құқықтары мен 

мүддесін бұзуы мүмкін жағдайлар болған кезде, 

оның ішінде егер эмитенттің облигация 

ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін 

қамсыздандыру болып табылатын мүліктің  (бұдан 

кейін – кепіл мүлкі) жай-күйі немесе кепілгердің 

облигациялармен қамсыздандырылған қаржылық 

жағдайы Эмитенттің міндеттемелерін орындауын 

толық көлемде қамтамасыз етпесе, Өкіл бұл туралы 

облигация ұстаушыларға хабарламаларды 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы 

өзіне мәлім болған күннен бастап үш күнтізбелік 

күн ішінде хабарлайды. 

 3.3.11. При наличии обстоятельств, которые могут 

повлечь нарушение прав и интересов держателей 

облигаций, в том числе, если состояние имущества, 

являющегося обеспечением исполнения 

обязательств эмитента перед держателями 

облигаций (далее - залоговое имущество), или 

финансовое состояние гаранта по обеспеченным 

облигациям не обеспечивают исполнение 

обязательств эмитента в полном объеме, 

Представитель в течение трех календарных дней с 

даты, когда ему стало известно об этом, 

информирует держателей облигаций путем 

опубликования сообщения в средствах массовой 

информации. 

3.3.12. Эмитент сыйақыны және (немесе) 

облигацияның атаулы құнын төлеу бойынша 

міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті 

дәрежеде орындамаған жағдайда, сондай-ақ осы 

Регламенттің 5.2.16-тармағында және облигация 

шығарылым жобасында  көзделген талаптардың 

орындалмауына байланысты жағдайлар орнаған 

кезде Өкіл аталған мәліметтерді алған күннен бастап 

бір жұмыс күнінен кешіктірмей бұл туралы уәкілетті 

органға, облигация ұстаушыларға және сауда-

саттықты ұйымдастырушыға (егер облигациялар 

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми 

тізіміне енгізілген болса) хабарлайды және Өкілдің 

өз қызметтерін орындауы және Эмитентпен 

жасалған шарт бойынша құқықтарын жүзеге асыруы 

аясында қолданған шараларды сипаттап көрсетеді. 

 3.3.12. В случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по выплате 

вознаграждения и (или) номинальной стоимости 

облигаций, а также наступлении случаев, влекущих 

последствия, связанные с неисполнением условий, 

предусмотренных пунктом 5.2.16. Настоящим 

Регламентом и проспектом выпуска облигаций, 

Представитель в срок не позднее одного рабочего 

дня со дня получения данных сведений информирует 

об этом уполномоченный орган, держателей 

облигаций и организатора торгов (в случае, если 

облигации включены в официальный список 

организатора торгов) с описанием мер, 

предпринимаемых Представителем в рамках 

осуществления своих функций и реализации своих 

прав по заключенному договору с Эмитентом. 

3.4. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі:   3.4. Обязанности Представителя держателей 

исламских ценных бумаг: 

3.4.1. ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына әкеп 

соғуы мүмкін мән-жайларды анықтауға және ислам 

бағалы қағаздарын ұстаушыларды аталған мән-

жайлар туралы күнтізбелік үш күн ішінде 

хабарлауға;  

 3.4.1. выявлять обстоятельства, которые могут 

повлечь нарушение прав и интересов держателей 

исламских ценных бумаг, и извещать держателей 

исламских ценных бумаг в течение трех 

календарных дней об указанных обстоятельствах; 

3.4.2. уәкілетті органға және ислам бағалы 

қағаздарын ұстаушыларға ислам бағалы қағаздарын 

орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып 

алынған мүліктің жай-күйі туралы хабарлауға;  

 3.4.2. информировать уполномоченный орган и 

держателей исламских ценных бумаг о состоянии 

имущества, приобретенного за счет средств, 

полученных от размещения исламских ценных 

бумаг; 

3.4.3. уәкілетті органды және ислам бағалы қағазда-

рын ұстаушыларды өкіл ретіндегі өз өкілеттіктерін 

тоқтатқаны туралы эмитентпен жасалған шарт 

бұзылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде 

хабарлауға;  

 3.4.3. извещать уполномоченный орган и держателей 

исламских ценных бумаг о прекращении его 

полномочий в качестве представителя в течение трех 

календарных дней с даты расторжения договора с 

эмитентом; 

3.4.4. уәкілетті органға және ислам бағалы 

қағаздарын ұстаушыларға олардың сұратулары 

бойынша ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

өкілі ретінде өз қызметіне қатысты ақпарат пен 

құжаттарды беруге. 

 3.4.4. предоставлять уполномоченному органу и 

держателям исламских ценных бумаг по их запросам 

информацию и документы, относящиеся к его 

деятельности в качестве представителя держателей 

исламских ценных бумаг. 

3.5. Өкілдің құқықтары:   3.5. Представитель имеет право: 

jl:31110631.20000
jl:1041258.150200
jl:1041258.150200
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3.5.1. Эмитенттен Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында және Шартта 

қарастырылған барлық міндеттемелерді орындауды 

талап ету;  

 3.5.1. требовать от Эмитента исполнения всех 

обязательств предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан и 

договором;  

3.5.2. Эмитенттің ағымдағы есепшоттан теңгеде 

немесе шетел валютасында ақшаны есептеп 

шығаруға арналған  төлем тапсырмаларын ағымдағы 

түсімдерді есепке алғанда көрсетілген есепшоттарда 

осындай төлем тапсырмаларын орындау үшін 

жеткілікті ақша болмаған жағдайда орындамау;  

 3.5.2. не исполнять платежные поручения Эмитента 

на списание денег с текущих счетов в тенге или в 

иностранной валюте в случае отсутствия на 

указанных счетах денег, достаточных для 

исполнения таких платежных поручений с учетом 

текущих поступлений; 

3.5.3 жасалған шартқа сәйкес клиенттен өз қызметі 

үшін ай сайын төлем алу;  

 3.5.3 ежемесячно получать оплату за свои услуги от 

клиента в соответствии                                        с 

заключенным договором; 

3.5.4. жасалған шартқа сәйкес клиенттің 

комиссиялық сыйақыны дер кезінде төлемегені үшін 

өсімпұл есептеу;  

 3.5.4. начислять пеню за несвоевременную оплату 

клиентом комиссионного вознаграждения в 

соответствии с заключенным договором; 

3.5.5. клиентке алдын ала жазбаша хабарлап 

тарифтерді өзгерту;  

 3.5.5. изменять тарифы с предварительным 

письменным уведомлением клиента. 

3.5.6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында және шартта қарастырылған өзге 

құқықтарды өзгертуге құқылы.  

 3.5.6. иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Республики Казахстан и 

договором. 

3.6.    Өкілдің жауапкершілігі:   3.6.    Ответственность Представителя: 

3.6.1. қолданыстағы заңнамада және осы 

Регламентте қарастырылған өз міндеттемелерін 

бұзғаны үшін Өкілге Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік 

жүктеледі;  

 3.6.1. Представитель за нарушение своих 

обязательств, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Регламентом, несет 

ответственность в соответствии  с действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

3.6.2. Осы Регламентке және жасалған шартқа 

сәйкес міндеттемелерді орындамаудың немесе тиісті 

дәрежеде орындамаудың салдарынан зиян келтірген 

жағдайда, Өкілге Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік 

жүктеледі.  

 3.6.2. Представитель несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан в случае причинения убытков, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств в соответствии с 

настоящим Регламентом и заключенным договорам; 

3.6.3. Эмитент қолданыстағы заңнамамен, 

Регламентпен және кастодиандық қызмет көрсетуге 

арналған шартпен белгіленген талаптарды 

сақтамаған жағдайда, Өкілге өз міндеттемелерін 

орындамағына үшін жауапкершілік жүктелмейді;  

 3.6.3. Представитель не несет ответственности за 

неисполнение своих обязательств при несоблюдении 

Эмитентом требований, установленных 

действующим законодательством, Регламентом и 

договором на кастодиальное обслуживание; 

3.6.4. Үшінші тұлғалардың кінәсінен зиян келтіру 

бойынша Өкілге жауапкершілік жүктелмейді;  

 3.6.4 Представитель не несет ответственности за 

причиненный по вине третьих лиц ущерб; 

3.6.5. Айыппұлдың пайда болуының негізі күшке 

бағынбайтын жағдайлармен (форс-мажор) тікелей 

байланысты болған кезде Өкіл айыппұл төлеуден 

босатылады;  

 3.6.5. Представитель освобождается от выплаты 

штрафов в случае, если основания возникновения 

штрафов прямо связаны с обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажора); 

3.6.6 Орындаудың мерзімдерін кешіктіргені және өз 

міндеттемелерін орындаудан бас тартқаны  үшін 

осындай кешіктіру мен бас тарту Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 

қарастырылған жағдайда, Өкілге жауапкершілік 

жүктелмейді;  

 3.6.6 Представитель не несет ответственность за 

задержку сроков исполнения или отказ от 

исполнения своих обязательств, если такая задержка 

или отказ предусмотрена действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

3.7. Өкілдің қызметі, құқықтары, міндеттемелері 

мен жауапкершілігі осы Регламенттің 3.1-3.6-

тармақтармен шектелмейді және Эмитентпен 

жасалған бағалы қағаз ұстаушысы Өкілінің қызмет 

көрсетуі туралы шарттың талаптарымен 

анықталады.  

 3.7. Функции, права, обязанности и ответственность 

Представителя не ограничиваются пунктами 3.1-3.6 

настоящего Регламента и определяются условиями 

Договора об оказании услуг Представителя 

держателей ценных бумаг, заключенного с 

Эмитентом. 
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4-тарау. Облигация ұстаушылар өкілінің және 

Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің 

қызмет көрсету тәртібі 

 Глава 4. Порядок оказания услуг Представителя 

держателей облигаций и Представителя 

держателей исламских ценных бумаг 

4.1.-бөлім. Жалпы қағидалар  Раздел 4.1. Общие условия 

4.1.1. Ипотекалық және өзге де бағалы қағаздармен 

қамсыздандырылған облигациялардың шығарылуы 

мен айналысы кезiнде эмитент алдында облигация 

ұстаушылардың мүдделерiн бiлдiрудi облигация 

ұстаушылардың өкiлi (бұдан әрi - өкiл) жүзеге 

асырады.  

 4.1.1.  При выпуске и обращении облигаций, 

ипотечных и иных обеспеченных ценных бумаг 

представление интересов держателей облигаций 

перед Эмитентом осуществляет представитель 

держателей облигаций. 

4.1.2. Акцияларды қоспағанда, ислам бағалы 

қағаздарын шығару және олардың айналымы кезінде 

ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі 

ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың эмитент 

және үшінші тұлғалар алдындағы мүдделерін 

білдіруді жүзеге асырады. 

 4.1.2. При выпуске и обращении исламских ценных 

бумаг, за исключением акций, представление 

интересов держателей исламских ценных бумаг 

перед эмитентом и третьими лицами осуществляет 

представитель держателей исламских ценных бумаг. 

4.1.3.  Эмитент бағалы қағаздар нарығында 

кастодиандық және (немесе) брокерлік және 

дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар 

нарығының кәсіби қатысушылары қатарынан ислам 

бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілін таңдауды 

дербес жүзеге асырады. 

 4.1.3. Выбор представителя, Эмитент осуществляет 

самостоятельно из числа профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 

кастодиальную и (или) брокерскую и/или дилерскую 

деятельность на рынке ценных бумаг. 

4.1.4.  Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

өкілі эмитенттің аффилиирленген тұлғасы болмауға 

тиіс. 

 4.1.4.  Представитель не должен являться 

аффилированным лицом Эмитента. 

4.1.5. Эмитент пен өкіл арасында жасалатын 

Облигацияларды ұстаушылардың және ислам 

бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі болу 

қызметін көрсету туралы шарт Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен және Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерімен белгіленген талаптарға сәйкес болуға 

тиісті.  

 4.1.5. Договор об оказании услуг Представителя 

держателей облигаций и держателей исламских 

ценных бумаг, заключаемый между Эмитентом и 

представителем, должен соответствовать 

требованиям, установленным законодательством 

Республики Казахстан и нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан. 

4.1.6. Шартты және Кепіл шартын бұзу Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге 

асырылады.  

 4.1.6. Расторжение договора и договора залога 

осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

4.2.-бөлім. Өкілдің қызметтерді және 

міндеттемелерді орындауы 

 Раздел 4.2. Исполнение Представителем функций 

и обязанностей 

4.2.1. Эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың 

алдындағы міндеттемелерін орындауына бақылау 

Өкілдің Эмитенттен кезеңдік есептерді Эмитент пен 

өкіл арасында жасалатын Облигацияларды 

ұстаушылардың өкілінің қызмет көрсетуі туралы 

шартымен белгіленген тәртіпте және мерзімде алу, 

сондай-ақ Эмитентке сәйкес сұранысты жөнелтуі 

және одан Эмитенттің облигацияларды 

ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін 

орындауы туралы мәліметтерді алуы арқылы жүзеге 

асады.  

 4.2.1. Контроль за исполнением Эмитентом 

обязательств перед держателями облигаций 

осуществляется Представителем путем получения 

периодических отчетов Эмитента в порядке и сроки, 

установленные договором об оказании услуг 

Представителя держателей облигаций, заключаемым 

между Эмитентом и представителем, а также 

направления Эмитенту соответствующих запросов и 

получения от него сведений об исполнении 

Эмитентом обязательств перед держателями 

облигаций. 

4.2.2. Бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және ислам бағалы 

қағаздарын шығару проспектісінде қарастырылған  

Эмитенттің Ислам бағалы қағаздарын 

ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерін 

орындауын бақылау Өкілдің эмитенттен эмитенттің 

ислам бағалы қағаздарын шығару проспектісімен 

белгіленген  ислам бағалы қағаздарын 

ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерді 

орындағаны туралы есепті алуы және Ислам бағалы 

 4.2.2. Контроль за исполнением эмитентом 

исламских ценных бумаг обязательств перед их 

держателями, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и 

проспектом выпуска исламских ценных бумаг, 

осуществляется представителем посредством 

получения от эмитента отчетов об исполнении 

эмитентом обязательств перед держателями 

исламских ценных бумаг, установленных 

проспектом выпуска исламских ценных бумаг, и 
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қағаздарын ұстаушылардың мүдделерін ұсыну 

туралы шартпен белгіленген аталмыш есептерде 

баяндалған ақпаратты талдауы арқылы жүзеге 

асырылады. 

анализа информации, изложенной в данных отчетах, 

которые предоставляются в сроки, определенные 

условиями Договора о представлении интересов 

держателей исламских ценных бумаг. 

4.2.3 Өкіл құқықтарды және облигация 

ұстаушылардың мүддесін қорғауды:   

 4.2.3. Защита прав и интересов держателей 

облигаций осуществляется Представителем путем 

обращения:  

- Облигация ұстаушылардың алдында облигация 

шығарудың проспектісімен белгіленген Эмитенттің 

міндеттемелерін орындау туралы талаптармен 

Эмитентке;     

 - к Эмитенту с требованиями об исполнении его 

обязательств, установленных проспектом выпуска 

облигаций, перед держателями облигаций;  

- бағалы қағаздар нарығын реттейтін және 

қадағалайтын мемлекеттік органға және Қазақстан 

Республикасының өзге де мемлекеттік органдарына;  

 - в государственный орган, осуществляющий 

регулирование и надзор за рынком ценных бумаг, и 

иные государственные органы Республики 

Казахстан;  

- олар берген сенімхаттың негізінде құқықтарды 

және облигация ұстаушылардың мүддесін қорғау 

туралы талап арызбен сотқа жүгіну арқылы 

жүргізеді. 

 - в суд с исковым заявлением о защите прав и 

интересов держателей облигаций на основании 

выданных ими доверенностей. 

4.2.4. Облигацияларды ұстаушылардың алдында 

Эмитенттің міндеттемелерін орындауды 

қамсыздандыру болып табылатын мүлікке қатысты 

Кепіл шарты (бұдан әрі – кепіл шарты) Эмитент пен 

өкіл арасында облигацияларды шығаруды 

мемлекеттік тіркеуге дейін жасалады.    

 4.2.4. Договор залога в отношении имущества, 

являющегося обеспечением исполнения 

обязательств Эмитента перед держателями 

облигаций (далее - договор залога), заключается 

между Эмитентом и представителем до 

государственной регистрации выпуска облигаций.  

4.2.5. Өкіл облигация ұстаушыға Өкілдің қызмет 

көрсетуі туралы шартқа сәйкес өзінің іс-әрекеттері 

туралы, Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген мерзімде және тәртіппен баспа 

басылымдарына сәйкес хабарландыру жариялау 

арқылы осындай іс-әрекеттерінің нәтижесі туралы 

хабарлайды.  

 4.2.5. Представитель информирует держателей 

облигаций о своих действиях в соответствии с 

Договором об оказании услуг Представителя, о 

результатах таких действий путем передачи 

соответствующего сообщения в печатное издание в 

сроки и порядке установленном законодательством 

Республики Казахстан.  

4.2.6.   Облигацияларды ұстаушыларға зиян келтіруі 

мүмкін жағдайлар болған кезде немесе кепіл 

мүлкінің жай-күйі Эмитенттің міндеттемелерін 

толық орындауын қамтамасыз етпесе, өкіл 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерімен белгіленген тәртіпте және мерзімде 

 4.2.6.  При наличии обстоятельств, которые могут 

повлечь убытки держателей облигаций, или, если 

состояние залогового имущества не обеспечивает 

исполнение обязательств Эмитента в полном объеме, 

представитель в порядке и сроки, установленные 

нормативно правовыми актами Республики 

Казахстан,  обязан известить:  

- жазбаша хабарлама жөнелту арқылы уәкілетті 

органға;  

 -  уполномоченный орган путем направления 

письменного уведомления;  

- жариялау үшін басылымға сәйкес хабарламаны 

тапсыру арқылы облигацияларды ұстаушыларға 

хабарлауға міндетті.  

 - держателей облигаций путем передачи 

соответствующего сообщения в печатное издание 

для опубликования.  

4.2.7. Кепіл мүлкінің жай-күйін бақылауды Өкіл 

келесі көрсетілгендер:   

 4.2.7. Контроль за состоянием залогового имущества 

осуществляется Представителем посредством:  

- Кепіл мүлкіне Эмитенттің құқығын растайтын 

құжаттардың түпнұсқаларымен таныстыру;  

 - ознакомления с оригиналами документов, 

подтверждающих права Эмитента на залоговое 

имущество;  

- Эмитенттен кепіл мүлкінің жай-күйі туралы 

ақпаратты алу;  

 - получения информации от Эмитента о состоянии 

залогового имущества;  

- Эмитенттен кез келген күнге немесе тоқсанның 

қорытындылары бойынша оның қаржылық 

есептілігін алу;  

 - получения от Эмитента его финансовой отчетности 

на любую дату или по итогам квартала;  

- Аудитор растаған Эмитенттің қаржылық 

есептілігінің негізінде Эмитенттің қаржылық жай-

күйі туралы жыл сайынғы талдау жүргізу арқылы 

жүзеге асырады.  

 - проведения ежегодного анализа финансового 

состояния Эмитента на основе его финансовой 

отчетности, подтвержденной аудитором.  

4.2.8. Кепіл мүлкіне қатысты Өкілдің іс-әрекеті  4.2.8. Действия Представителя в отношении 
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Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

жүргізіледі.  

залогового имущества осуществляются им в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

4.2.9 Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында 

ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың өкілі: 

 4.2.9 Защита прав и интересов держателей исламских 

ценных бумаг осуществляется представителем 

путем: 

1) ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына әкеп 

соғуы мүмкін мән-жайларды анықтауға және ислам 

бағалы қағаздарын ұстаушыларды аталған мән-

жайлар туралы күнтізбелік үш күн ішінде хабардар 

ету; 

 1) выявления обстоятельств, которые могут повлечь 

нарушение прав и интересов держателей исламских 

ценных бумаг, и уведомления об этом держателей в 

срок не позднее трех календарных дней с даты 

выявления таких обстоятельств; 

2) келесі көрсетілгендерге:   2) обращения: 

- ұстаушылар алдында оның ислам бағалы 

қағаздарын шығару проспектісімен белгіленген 

міндеттемелерін орындау туралы талабымен 

эмитентке;  

 - к эмитенту с требованием об исполнении его 

обязательств, установленных проспектом выпуска 

исламских ценных бумаг, перед держателями; 

- олардың құзыретіне жататын мәселелер бойынша 

уәкілетті органға және Қазақстан Республикасының 

өзге де мемлекеттік органдарына;  

 - в уполномоченный орган и иные государственные 

органы Республики Казахстан по вопросам, 

входящим в их компетенцию; 

- Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

құқықтарын және мүдделерін қорғау туралы талап-

өтінішпен сотқа;  

 - в судебные органы с исковым заявлением о защите 

прав и интересов держателей исламских ценных 

бумаг; 

- келесі көрсетілгендер туралы талап етіп 

оригинаторға өтініш беру арқылы жүзеге асырады.:  

 - к оригинатору с требованиями о: 

а) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және 

ислам бағалы қағаздарын шығару проспектісімен 

қарастырылған жағдайларда ислам бағалы 

қағаздарын сатып алу;  

 а) выкупе исламских ценных бумаг в случаях, 

установленных законодательством Республики 

Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом 

выпуска исламских ценных бумаг; 

ә) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және 

ислам бағалы қағаздарын шығару проспектісімен 

қарастырылған жағдайларда ислам бағалы 

қағаздарын мерзімінен бұрын өтеу  

 б) досрочном погашении исламских ценных бумаг в 

случаях, установленных законодательством 

Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и 

проспектом выпуска исламских ценных бумаг; 

б) оригинатордың қызметі және оның қаржылық 

есептілігі жөнінде ақпарат беру. 

 в) представлении информации о деятельности 

оригинатора и его финансовой отчетности. 

4.2.10 Ислам бағалы қағаздарын  орналастырудан 

алынған қаражат есебінен сатып алынған мүліктің 

(бұдан әрі - мүлік)  жай-күйін бақылауды Өкіл 

келесі көрсетілгендер:  

 4.2.10 Контроль за состоянием имущества, 

приобретенного за счет средств, полученных от 

размещения исламских ценных бумаг (далее - 

имущество), осуществляется Представителем 

посредством:  

- мүлікке эмитенттің құқығын растайтын 

құжаттардың түпнұсқаларымен таныстыру; 

 - ознакомления с оригиналами документов, 

подтверждающих права эмитента на имущество; 

- мүліктің жай-күйі туралы ақпаратпен, соның 

ішінде жөндеу жұмыстары, бұзу, бағалау құнының 

төмендеуі немесе мүліктен айырылу туралы 

ақпаратпен таныстыру;  

 - ознакомления с информацией о состоянии 

имущества, включая информацию о производстве 

ремонтных работ, порче, снижении оценочной 

стоимости или утрате имущества; 

- үшінші тұлғалардың тарапынан мүлікке қандай 

да бір шектеулердің, ауыртпалықтардың немесе 

талаптардың болуы туралы мәліметтермен 

таныстыру;  

 - ознакомления со сведениями о наличии каких-

либо ограничений, обременений либо притязаний на 

имущество со стороны третьих лиц; 

- Эмитент әр тоқсанның қорытындысы бойынша 

есепті тоқсанның кейінгі айдың ең соңғы күнінен 

кешіктірмей тапсыратын және өкіл сұрау салған кез 

келген күнгі эмитенттің қаржылық есептілігімен 

таныстыру;  

 - ознакомления с финансовой отчетностью 

эмитента, представляемой эмитентом по итогам 

каждого квартала не позднее последнего числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и на 

любую запрашиваемую представителем дату; 

- активтеріне ислам бағалы қағаздарын 

орналастырудан алынған қаражаттар 

инвестицияланған заңды тұлғалардың Ислам бағалы 

қағаздарын ұстаушылардың өкілі болу қызметін 

 - ознакомления с финансовой отчетностью 

юридических лиц, в активы которых были 

инвестированы средства, полученные от размещения 

исламских ценных бумаг, представленной в сроки, 
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көрсету туралы шартта белгіленген мерзімде және 

өкіл сұрау салған кез келген күнгі тапсырылған 

қаржы есептілігімен таныстыру;  

установленные договором об оказании услуг 

Представителя держателей исламских ценных бумаг, 

и на любую запрашиваемую представителем дату; 

- аудиторлық есеппен расталған қаржылық 

есептіліктің негізінде өкіл талдауды жүргізуге 

қажетті барлық құжаттарды алғаннан кейін 

нәтижелері ислам бағалы қағаздарын 

ұстаушылардың мәліметіне ең көп дегенде отыз 

күнтізбелік күнде жеткізілетін активтеріне ислам 

бағалы қағаздарын орналастырудан алынған 

қаражаттар инвестицияланған эмитенттің және 

заңды тұлғаның қаржылық жай-күйін талдауды жыл 

сайын жүргізу;   

 

 - ежегодного проведения на основе финансовой 

отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом 

анализа финансового состояния эмитента и 

юридических лиц, в активы которых были 

инвестированы средства, полученные от размещения 

исламских ценных бумаг, результаты которого 

доводятся до сведения держателей исламских 

ценных бумаг в срок не позднее тридцати 

календарных дней после получения представителем 

всех документов, необходимых для проведения 

анализа; 

- ислам бағалы қағаздарын орналастырудан алынған 

қаражаттардың есебінен сатып алынған мүліктің 

жай-күйі туралы ақпарат беру;  

 - информирования о состоянии имущества, 

приобретенного за счет средств, полученных от 

размещения исламских ценных бумаг: 

- бұқаралық ақпарат құралдарында әрбір 

тоқсанның қорытындысы бойынша есепті кезеңнен 

кейінгі айдың ең соңғы күнінен кешіктірмей, 

сонымен қатар ұстаушының, уәкілетті органның 

жазбаша сұрауы бойынша оның сұрауына сәйкес 

және онда белгіленген мерзімде жариялау;  

 - опубликования в средствах массовой 

информации результатов контроля за состоянием 

имущества по итогам каждого полугодия, не позднее 

последнего числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, а также по письменному запросу 

держателя, уполномоченного органа в соответствии 

и в сроки, установленные его запросом; 

- уәкілетті органға және ислам бағалы қағаздарын 

ұстаушыларға олардың сұраулары бойынша өкілдің 

қызметіне қатысты ақпарат пен құжаттарды ұсыну;  

 - предоставления уполномоченному органу и 

держателям исламских ценных бумаг по их запросам 

информации и документов, относящихся к 

деятельности представителя; 

- қызметтік, коммерциялық және заңмен 

қорғалатын өзге де құпияны сақтауды 

қамсыздандыру;  

 - обеспечения сохранности сведений, 

составляющих служебную, коммерческую и иную 

охраняемую законом тайну; 

- уәкілетті органға және ислам бағалы қағаздарын 

ұстаушыларға өкілдің өкілеттігін тоқтату туралы 

эмитентпен жасалған шартты бұзу күнінен бастап 

үш күнтізбелік күн ішінде хабарлау арқылы жүзеге 

асырады.  

 - уведомления уполномоченного органа и 

держателей исламских ценных бумаг о прекращении 

полномочий представителя в течение трех 

календарных дней с даты расторжения договора с 

эмитентом. 

4.2.11. Ислам бағалы қағаздарын ұстаушылардың 

мүдделерін білдіруді өкіл ислам бағалы қағаздарын 

шығарудың проспектісінде, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында қарастырылған 

тәртіпте және талаптарда жүзеге асырады. 

 4.2.11. Представление интересов держателей 

исламских ценных бумаг осуществляется 

представителем в порядке и на условиях, 

предусмотренных проспектом выпуска исламских 

ценных бумаг и законодательсвом Республики 

Казахстан. 

5.-тарау. Эмитенттің құқығы, міндеттері  және 

жауапкершілігі 

 Глава 5. Права, обязанности и ответственность 

Эмитента. 

5.1. Эмитенттің құқықтары:  Раздел 5.1. Эмитент имеет право: 

5.1.1. Облигация ұстаушылар өкілінің қызметін олар 

орындамаған немесе тиісті дәрежеде орындамаған 

жағдайда және Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған өзге жағдайларда, 

облигация ұстаушы өкілінің орнын ауыстыру.  

 5.1.1 Осуществлять замену Представителя 

держателей облигаций в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им функций 

Представителя держателей облигаций и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Казахста.  

5.2. Эмитенттің міндеттері:  Раздел 5.2. Эмитент обязан: 

5.2.1. Бағалы қағаздар шығару проспектінде және 

Шарттың талаптарында қарастырылған деңгейде 

бағалы қағаздардың қамсыздандырылу құнын ұстап 

тұру.  

 5.2.1. Поддерживать стоимость обеспечения 

ценнных бумаг на уровне предусмотренном 

Проспектом выпуска ценных бумаг и условием 

Договора. 

5.2.2. Кепілдегі мүліктің құнын төмендететін іс-

әрекеттер жасамау. 
 5.2.2. Не совершать действий, влекущих уменьшение 

стоимости залогового имущества. 

5.2.3.  Кепілдегі мүлікке үшінші тұлғалардың қол  5.2.3. Предпринимать меры, необходимые для 
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сұғуынан қорғау үшін қажетті шаралар қолдану. защиты залогового имущества от посягательств 

третьих лиц. 

5.2.4. кепілдегі мүлікті үшінші тұлғалардың талап 

етуі туралы, кепілдегі мүлікті жоғалту қаупі 

туындағаны туралы Өкілге жазбаша хабар беру. 

 5.2.4. Письменно оповещать Представителя о 

возникновении угрозы утраты залогового 

имущества, о притязаниях третьих лиц на залоговое 

имущество. 

5.2.5.Өкіл кепілдегі мүліктің жағдайына бақылау 

жасау үшін бағалы қағаздар бойынша 

қамсыздандыруды растайтын құжаттарды Өкілге 

беру.  

 5.2.5. Предоставлять Представителю документы, 

подтверждающие обеспечение по ценным бумагам 

для осуществления Представителем контроля за 

состоянием залогового имущества. 

5.2.6. Кепілдегі мүліктің сапасын ұстап тұру  үшін 

Қазақстан Республикасының заңнамасына  сәйкес 

басқа да іс-әрекеттерді орындау. 

 5.2.6. Предпринимать прочие действия в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан для поддержания качества залогового 

имущества. 

5.2.7. Өкілдің сұрауы бойынша оның қызметтерін 

және міндеттерін орындау үшін Өкілге қажетті кез 

келген мәліметтерді беру; 

 5.2.7. По запросу Представителя предоставлять 

любую информацию, необходимую Представителю 

для исполнения его функций и обязанностей. 

5.2.8.  Аудитордың кепілдегі мүлікті тексеру 

нәтижесі туралы сондай тексеру аяқталғаннан кейін 

10 (он) жұмыс күні ішінде Өкілге хабарлау. 

 5.2.8. Оповещать Представителя о результатах 

проверки Аудитором залогового имущества в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания 

такой проверки. 

5.2.9. Шығарылым жобасын қадағалауға мүмкіндік 

болмайтын кез келген жағдай туралы Облигация 

ұстаушылардың өкіліне жазбаша түрде тез арада 

хабарлау. 

 5.2.9. Незамедлительно уведомлять в письменном 

виде Представителя держателей облигаций о любой 

невозможности соблюдать Проспект выпуска. 

5.2.10. Эмитент Бағалы қағаз ұстаушылар 

алдындағы өзінің міндеттемелерін орындауға 

қатысты ақпараттан өкілдің хабардар болуын 

қамтамасыз ету. 

 5.2.10. Обеспечить доступ Представителя к 

информации, касающейся исполнения Эмитентом 

своих обязательств перед Держателями ценных 

бумаг. 

5.2.11. Өкілдің жазбаша сұрауына жауап беру.  5.2.11. Отвечать на письменные запросы 

Представителя. 

5.2.12. Осы Шартта белгіленген  мерзімде және 

тәртіппен Өкілдің шығындарын өтеу. 
 5.2.12. Возмещать расходы Представителя в сроки и 

порядке, установленные Договором. 

5.2.13. Тарифте және Шартта белгіленген мерзімде 

және көлемде Өкілге уақтылы және толық көлемде 

комиссия төлеу. 

 5.2.13. Своевременно и в полном объеме 

выплачивать Представителю комиссию в сроки и в 

объемах, определенных тарифами  и Договором. 

5.2.14. Өкілге жағдайлар және облигация 

ұстаушының құқығы мен мүддесін қозғайтын 

бағалы қағаздар шығару проспектінің 

талаптарындағы өзгерістер, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы заңнамасында қарастырылған өзге 

жағдайлар туралы жазбаша хабарлау. 

 5.2.14. Письменно информировать Представителя о 

событиях и изменениях условий проспекта выпуска 

ценных бумаг затрагивающие права и интересы 

держателей, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан. 

5.2.15. Бағалы қағаздар шығару проспектінде 

қарастырылған шектеулерді (ковенант) орындау. 
 5.2.15.  Соблюдать ограничения (ковенант), 

предусмотренные проспектом выпуска ценных 

бумаг. 

5.2.16. Осы облигацияларды шығару проспектісінде 

белгіленген облигацияның айналыста болған мерзімі 

ішінде Эмитент келесі талаптарды орындауға 

міндетті: 

1) меншігінен шығаратын күні Эмитент активінің 

жалпы құнының жиырма бес пайызынан асатын 

сомада эмитенттің активінің құрамына кіретін 

мүлікті меншігінен шығармау; 

2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 

күні Эмитенттің активтерінің жалпы құнының он 

пайызынан асатын мөлшердегі Эмитенттің 

облигацияларын шығаруға байланысы жоқ 

міндеттемелердің орындалмау фактілеріне жол 

 5.2.16. В течение срока обращения облигаций, 

установленного проспектом выпуска данных 

облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие 

условия: 

1) не отчуждать входящее в состав активов 

эмитента имущество на сумму, превышающую 

двадцать пять процентов от общей стоимости 

активов эмитента на дату отчуждения; 

 

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, 

не связанных с выпуском облигаций эмитента, более 

чем на десять процентов от общей стоимости 

активов данного эмитента на дату государственной 

регистрации выпуска облигаций; 
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бермеу; 

3) Эмитенттің қызметінің негізгі түрлерін өзгертуді 

көздейтін Эмитенттің құрылтай құжаттарына 

өзгерістер енгізбеу; 

4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу. 

Эмитент осы тармақта қарастырылған талаптарды 

бұзған жағдайда, эмитент облигация 

ұстаушылардың талап етуі бойынша 

облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере 

отырып, облигацияның номиналдық құнына сәйкес 

бағасы бойынша сатып алуға міндетті. 

 

3) не вносить изменения в учредительные 

документы эмитента, предусматривающие 

изменение основных видов деятельности эмитента; 

 

4) не изменять организационно-правовую форму. 

В случае нарушения эмитентом условий, 

предусмотренных настоящим пунктом, эмитент 

обязан по требованию держателей облигаций 

выкупить облигации по цене, соответствующей 

номинальной стоимости облигаций с учетом 

накопленного вознаграждения. 

5.3. Эмитенттің жауапкершілігі  Раздел 5.3. Ответственность Эмитента. 

5.3.1. Эмитент Қазақстан Республикасы 

заңнамасында және Шығарылым проспектінде 

белгілеген тәртіпте бағалы қағаз ұстаушылар 

алдындағы өзінің міндеттемелері бойынша жауап 

береді.  

 5.3.1. Эмитент несет ответственность по своим 

обязательствам перед Держателями ценных бумаг в 

порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан и Проспектом выпуска. 

5.3.2. Эмитент Шарттың талаптарын орындамағаны 

үшін жауап береді.  
 5.3.2. Эмитент несет ответственность за соблюдение 

условий Договора. 

5.3.3. Эмитент қолданыстағы заңнамада және осы 

Регламентте қарастырылған өзінің міндеттемелерін 

бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді. 

 5.3.3. Эмитент несет ответственность за нарушение 

своих обязательств, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Регламентом, несет 

ответственность в соответствии  с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

5.3.4. Осы Регламентке және жасалған Шартқа 

сәйкес міндеттемелерді орындамаудан немесе тиісті 

дәрежеде орындамаудың салдарынан шығынға 

ұшыраған жағдайда, Эмитент Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес жауап береді.   

 5.3.4. Эмитент несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Республики 

Казахстан в случае причинения убытков, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств в соответствии с настоящим 

Регламентом и заключенным договорам. 

5.3.5. Эмитенттің қызметі, құқығы, міндеттері және 

жауапкершілігі осы Регламенттің тармақтарымен 

шектелмейді және Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасымен және Облигация 

ұстаушы өкілінің қызмет көрсетуі туралы Шарттың 

талаптарымен анықталады.  

 5.3.5. Функции, права, обязанности и 

ответственность Эмитента не ограничиваются 

пунктами настоящего Регламента и определяются 

действующим законодательством Республики 

Казахстан и условиями Договора об оказании услуг 

Представителя держателей. 

6-тарау. Өкілдің өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату. 

 Глава 6. Досрочное прекращение полномочий 

Представителя. 

6.1.- бөлім.  Өкілдің өкілеттігін мерзімінен бұрын 

тоқтату тәртібі. 

 Раздел 6.1 Порядок досрочного прекращения 

полномочий Представителя. 

6.1.1. Облигация ұстаушылардың Өкілінің өкілеттігі 

төмендегі жағдайларда:   

 

1) бағалы қағаздар нарығында кастодиандық, 

брокерлік және (немесе)  дилерлік қызметтерді 

жүзеге асыруға берілген лицензияның әрекеті 

тоқтатылған; 

2) Қазақстан Республикасының  азаматтық 

заңнамасына сәйкес қайта ұйымдасуына, 

таратылуына байланысты Өкіл қызметі тоқтатылған; 

3) Тараптардың келісімімен; 

4) облигация ұстаушылардың он және одан көп 

пайызы өкілді ауыстыру туралы эмитентке талап 

қойған жағдайда, эмитенттің бастамасымен; 

5) Шартты бұзу туралы сот шешімінің негізінде 

мерзімінен бұрын тоқтатылады. 

 6.1.1. Досрочное прекращение полномочий 

Представителя держателей облигаций наступает в 

одном из следующих случаев: 

1) прекращения действия лицензий на 

осуществление кастодиальной, брокерской и (или) 

дилерской деятельности на рынке ценных бумаг; 

2) прекращения деятельности представителя в 

связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии 

с гражданским законодательством Республики 

Казахстан; 

3) по соглашению сторон; 

4) по инициативе Эмитента, в случае, если 

десять и более процентов держателей облигаций 

обратились в адрес эмитента с требованием о смене 

представителя; 

5) на основании судебного решения о 

расторжении договора. 
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6.1.2. Осы Регламенттің 6.1.1.-тармағының 1) және 

2)-тармақшаларында көрсетілген жағдайлар орнаған 

кезде Өкіл ол туралы үш күнтізбелік күн ішінде 

Эмитентке сәйкес жазбаша хабарландыру жіберу 

арқылы хабарлайды. 

 

Осы Регламенттің 6-тармағының 4)-тармақшасында 

көрсетілген жағдайлар орнаған кезде, Эмитент жеті 

жұмыс күні ішінде Өкілмен жасалған шартты бұзу 

бойынша шара қабылдайды. 

 

 6.1.2. При наступлении случаев, указанных в 

подпунктах 1) и 2) пункта 6.1.1. настоящего 

Регламента, Представитель в течение трех 

календарных дней извещает об этом Эмитента путем 

направления ему соответствующего письменного 

уведомления. 

При наступлении случая, указанного в 

подпункте 4) пункта 6 настоящего Регламента, 

Эмитент в течение семи рабочих дней принимает 

меры по расторжению договора с представителем. 
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