
 
МАҢЫЗДЫ: Осы құжатты оқуды жалғастырмас бұрын төмендегілермен танысыңыз.  

 

 

Проспектінің ағылшын тілінен қазақ тіліне осы аудармасы ресми аударма болып табылмайды 

және Проспектінің ағылшын тіліндегі бастапқы нұсқасын ауыстырушы ретінде 

қарастырылмайды. Осы аударма ешқандай да реттеуші органмен тексерілмеді және 

мақұлданбады. Осы аударманың шынайылығы мен толықтығына кепіл берілмейді.   
 

Төмендегі мәліметтер осы беттен бастап баяндалған проспектіге (бұдан әрі - "Проспект") жатады, осыған байланысты Сізге проспектінің өзін оқуға 

кіріспес бұрын, осы мәліметтерді қандай да бір жолмен пайдалану ұсынылады. Проспектімен танысуға кірісе отырып, сіз "Қазатомөнеркәсіп "Ұлттық 

атом компаниясы" Акционерлік қоғамы (бұдан әрі - "Компания") осы танысу нәтижесінде сіздің мәліметтеріңізге дейін жеткізген, оларға кез келген 

кейінгі өзгерістерді қоса алғанда, төменде келтірілген шарттарды сақтауға келісесіз. Осы Проспект тек белгілі бір институционалдық және кәсіби 

инвесторлар үшін ұсынылған құнды қағаздарды орналастыру шеңберінде дайындалған. Сіз Проспектіні электрондық беру және жеткізу құпия болып 

табылатындығын және тек сізге арналғандығын мойындайсыз.  ПРОСПЕКТІНІ ҚАНДАЙ ДА БІР ӨЗГЕ ТҰЛҒАЛАРҒА ЖІБЕРУГЕ НЕМЕСЕ 

ТАРАТУҒА ЖӘНЕ ОНЫ ҚАНДАЙ ДА БІР НЫСАНДА ҚАЙТА ШЫҒАРУҒА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ. 

 

ОСЫ ПРОСПЕКТ AIX LIMITED ЖҮЙЕЛЕРІ МЕН ПЛАТФОРМАЛАРЫ, АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ 

ҚОР БИРЖАСЫ («AIX») АРҚЫЛЫ КОМПАНИЯНЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫН ҰСЫНУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ АЙМАҒЫНДА ҒАНА ТАРАТЫЛУЫ МҮМКІН. 

 

ОСЫ ПРОСПЕКТ ТЕК 1933 ЖЫЛҒЫ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S ЕРЕЖЕСІМЕН РҰҚСАТ ЕТІЛГЕНІНДЕЙ, ТҮЗЕТУЛЕРДІ 

ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП ("ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢ") НЕМЕСЕ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ №144A ЕРЕЖЕЛЕРІН ("№144A 

ЕРЕЖЕ") НЕМЕСЕ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢҒА СӘЙКЕС НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ТАЛАПТАР ҚОЛДАНЫЛМАЙТЫН МӘМІЛЕЛЕР 

НӘТИЖЕСІНДЕ ТІРКЕУДЕН БОСАТУ ТУРАЛЫ ӨЗГЕ ДЕ ШАРТТАРДЫ САҚТАУ ШЕҢБЕРІНДЕ"ОФФШОРЛЫҚ ТРАНЗАКЦИЯЛАРДА" ҒАНА 

ҚОЛДАНЫЛУЫ МҮМКІН. ОСЫ ҚҰЖАТТЫ КЕЗ КЕЛГЕН ЖІБЕРУГЕ, ТАРАТУҒА НЕМЕСЕ ЖАҢҒЫРТУҒА ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА 

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.  ОСЫ ПРОСПЕКТ ТЕК "ОФФШОРЛЫҚ ТРАНЗАКЦИЯЛАРДА" ҒАНА ҚОЛДАНЫЛУЫ МҮМКІН, БҰЛ ОСЫ ТАЛАПТЫ 

САҚТАМАУ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢНАМАСЫНЫҢ 

БҰЗЫЛУЫНА ӘКЕП СОҒУЫ МҮМКІН. ОСЫ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТТАҒЫ ЕШТЕҢЕ ДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢДАРДЫ БҰЗА ОТЫРЫП, 

КЕЗ КЕЛГЕН ЮРИСДИКЦИЯДА ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ САТУ ТУРАЛЫ ҰСЫНЫС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙДЫ. ОСЫ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР АҚШ-

ТЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ ТУРАЛЫ ЗАҢҒА НЕМЕСЕ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР ШТАТЫНЫҢ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ 

ДЕ ЮРИСДИКЦИЯЛАРДЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ РЕТТЕЙТІН ҚАНДАЙ ДА БІР ОРГАННЫҢ СӘЙКЕС ТІРКЕЛМЕГЕН ЖӘНЕ 

ТІРКЕЛМЕГЕН, СОНДАЙ-АҚ №144А ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС КЕЛЕТІН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, ҰСТАУШЫ НЕМЕСЕ 

ҰСТАУШЫНЫҢ АТЫНАН ӘРЕКЕТ ЕТЕТІН КЕЗ КЕЛГЕН ТҰЛҒА №144А ЕРЕЖЕ МАҒЫНАСЫНДА БІЛІКТІ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ САТЫП 

АЛУШЫ НЕГІЗДІ ДЕП САНАЙТЫН ЖАҒДАЙЛАРДЫ ҚОСПАҒАНДА, ОСЫ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРДЫ»), НЕМЕСЕ (2) ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР 

ТУРАЛЫ ЗАҢНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНІҢ №903 НЕМЕСЕ №904 ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС ОФФШОРЛЫҚ ТРАНЗАКЦИЯДА, ӘРБІР ЖАҒДАЙДА 

АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР ШТАТЫНЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАРЫ ТУРАЛЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЗАҢДАРҒА 

СӘЙКЕС НЕМЕСЕ ТІРКЕУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАРДАН БОСАТУ ШАРТЫНА СӘЙКЕС НЕМЕСЕ ОСЫНДАЙ ТАЛАПТАР 

ҚОЛДАНЫЛМАЙТЫН МӘМІЛЕЛЕР НӘТИЖЕСІНДЕ ЖАСАЛҒАН МӘМІЛЕЛЕРДІҢ НӘТИЖЕСІНДЕ АЛЫНҒАН ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ 

ЗАҢНЫҢ S ЕРЕЖЕСІНІҢ № 903 НЕМЕСЕ № 904 ЕРЕЖЕСІНЕ СӘЙКЕС. 

 

 

Сіздің растауыңызды дәлелдеу: Осы Проспектімен танысу құқығын алу үшін немесе ұсынылатын құнды қағаздарға қатысты инвестициялық 

шешім қабылдау үшін Сіз не (i) құнды қағаздар туралы Заңның S ережесінің мақсаттары үшін АҚШ-тан тыс тұратын тұлға болып табыласыз деп 

мәлімдейсіз; (ii) Қазақстан Республикасының аумағында тұратын тұлға болып табылатыныңызды растайсыз. Осы проспектіні электронды пошта 

бойынша ала отырып және оған қолжетімдік ала отырып, Компания және “Самұрық-Қазына” ҰӘАҚ АҚ алдында Бағалы қағаздар туралы заңның S 

ережесінің мақсаттары үшін АҚШ аумағынан тыс орналасқаныңызды және Қазқстан Республикасының аумағында тұратыныңызға кепілдік бересіз 

және осы проспектіні электронды байланыс құралдары арқылы беруге келісіміңізді бересіз. Бұл проспект орналасқан құзыреттілік заңнамасына 

сәйкес заңды негізде берілуі мүмкін тұлға болып табылатыныңызды және бұл проспектіні қандай да бір өзге тұлғаларға бере алмайтыныңызды 

және беруге құқылы емес екеніңізді еске саламыз.  

 

Осы орналастыруға қатысты материалдар ұсынысты қабылдау пайдасына ұсыныстар немесе дәлелдерді баяндау болып табылмайды және 

ұсынысты қабылдау пайдасына ұсыныстар немесе дәлелдерді баяндау заңмен рұқсат етілмеген қандай да бір жерде ұсынысты қабылдау пайдасына 

ұсынысқа немесе дәлелдерді баяндауға байланысты пайдаланыла алмайды.  

 

Ешқандай жағдайда бұл Проспект осы ұсыныс, өтініш немесе сату заңмен рұқсат етілмеген кез келген юрисдикцияда осы құнды қағаздарды сатып 

алу немесе сату туралы ұсынысты қабылдау пайдасына дәлелдерді сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды. Осы Проспект 2000 

жылғы қаржы қызметтері мен рыноктары туралы Заңның 21(1) бөлімінің ережелері компанияға қатысты қолданылмайтын жағдайларда ғана 

Құрама Корольдіктің тұлғалары арасында қолданылуы мүмкін. 

 

Осы құжаттағы ақпарат Қазақстан Республикасының заңнамасына және осындай тұлғалардың немесе ұйымдардың мүмкіндіктеріне қолданылатын 

басқа да заңдарға сәйкес жасай алатын жеке тұлғаны немесе заңды тұлғаны қоспағанда, Қазақстанда немесе қазақстандық жеке немесе заңды тұлғаның 

пайдасына құнды қағаздарды ұсыныс жасауға, сатуға, сатып алуға, айырбастауға немесе өзге де түрде беруге ұсыныс немесе шақыру болып 

табылмайды. Осы құжатты, егер мұндай жарнама Қазақстан Республикасының заңнамасына толық сәйкес келсе, Қазақстан заңнамасының мақсаттары 

үшін жарнама ретінде түсіндірілмеуі тиіс (яғни кез келген нысанда таратылатын және орналастырылатын және компанияға және оның тауарларына, 

тауар белгілеріне, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге және/немесе құнды қағаздарға қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға және 

өткізуді ынталандыруға бағытталған тұлғалардың шектелмеген тобына арналған ақпарат). 

 

Осы проспект электрондық нысанда AIX атына жіберілген. Сізге осындай тәсілмен берілген құжаттар электрондық деректерді беру процесінде 

өзгертілуі мүмкін екенін еске саламыз және, демек, «Halyk Finance” АҚ-ның (АІХ букраннерлері) ешқайсысы, не оларды бақылайтын тұлға, не 

олардың директорларының, лауазымды тұлғаларының, қызметкерлерінің, агенттерінің немесе кез келген осындай тұлғаның үлестес тұлғаларының 

ешқайсысы сізге электрондық нысанда немесе қағаз тасығышта берілген проспектінің арасындағы қандай да бір сәйкессіздіктерге қатысты қандай 

да бір сипаттағы жауапкершілік пен міндеттемелерді өзіне қабылдамайды, ол кез келген осындай менеджердің талап етуі. 
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«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қоғамы 

(Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген акционерлік қоғам) 

 

Ішкі ұсыныс акциялар және Жаһандық депозитарлық қолхаттар нысанындағы кемінде 7 780 699 Жай акция,  

Ұсыныстың баға диапазоны: Жаһандық депозитарлық қолхат немесе акция үшін 11,6 АҚШ долларынан 15,4 АҚШ долларына дейін. AIX-те орналастыруы аясында 

ұсынылатын Акциялар баға түзілу күнінің алдындағы күндегі ҚҰБ ресми айырбас бағамын көрсететін, бір акция үшін теңгемен ақырғы баға ұсыныс бойынша 

ұсынылады деп күтілуде. 

 

 

Осы құжат («Проспект») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 829-1901-02AO нөмірімен тіркелген акционерлік қоғам – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат 

қоры» акционерлік қоғамымен («Өзіне тиесілі акциляарды сатуға ниетті Акционер» немесе «Самұрық-Қазына») «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» 

акционерлік қоғамының («Компания») акционерлік капиталындағы 7 780 699 жай акция көлемінде, әрқайсысының атаулы құны жоқ және әрқайсысы Акциялардағы үлесті 

білдіретін акциялар немесе жаһандық депозитарлық қолхаттар нысанындағы жай акцияларын («ЖДҚ» және Акцияларымен бірге, «Бағалы қағаздар») орналастырылуына 

(«AIX-те орналастыру») қатысты. Осы AIX-те орналастыру қандай да бір себепсіз кез-келген уақытта ұзартылуы мүмкін. Ұсыныстың ақырғы бағасы («Ұсыныстың ақырғы 

бағасы») [Акциялар/Бағалы қағаздар] Ұсыныстың баға диапазоны шегінде болады («Ұсыныстың баға диапазоны»), «Тарату жоспары» бөлімін қараңыз. ЖДҚ 

ұсынысының ақырғы бағасы АҚШ долларымен белгіленеді, ал акциялар ұсынысың ағырғы бағасы теңгемен белгіленеді және Баға 

белгілеу/көрсету күнінің алдындағы күндегі Қазақстан Ұлттық банкімен («ҚҰБ») белгіленген доллардың теңгеге шаққандағы айырбас 

бағамының құны бойынша теңгеге конверсияланған ЖДҚ ақырғы ұсынысының бағасына тең болады.  
 

 Astana International Exchange биржасы (әрі қарай «AIX») осы Проспектіні Астана халықаралық қаржы орталығының («АХҚО») Нарықтағы қызметті жүзеге асыру 

регламентіне («Нарықтағы қызметті жүзеге асыру регламенті») сәйкес дайындалған және 2000 жылғы Қаржы қызметтері және нарықтар туралы заңның («FSMA») 73А 

бөлімінің шеңберінде бағалы қағаздар проспектісін шығару қағидаларына сәйкес, Компанияға қатысты проспект ретінде таныды. Осы Проспект АХҚО-ның Нарықтағы 

қызметті жүзеге асыру регламентіне сәйкес жұртшылыққа ұсынылады.  

 

Бағалы қағаздар АХҚО-ның қолданыстағы ережелері мен қағидаларына сәйкес Қазақстанда ұсынылады. 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қазандағы № 661 Қаулысына сәйкес, иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер 64 839 152 акцияға дейін сатуға құқылы, 

ал бұл – жалпы алғанда, қолдағы акциялардың жалпы санының шамамен 25%-ын құрайды (әрі қарай – «Рұқсат етілген лимит»). Опцион пайдаланылған жағдайда, иеленетін 

акцияларды сатуға ниетті акционер Жаһандық орналастырудың жаһандық үйлестірушілерімен бірге кеңесе отырып Жаһандық орналастыруда ұсынылып отырған 

Акциялардың максималды санын қосымша 25 935 661 Акцияға дейін «ұлғайта» отырып, AIX-те орналастыруында ұсынылатын Акциялар санын кемінде қосымша 5 187 132 

Акцияға дейін ұлғайта алады  («Ұлғайтуға опцион»). 

 

Акциялар да, Бағалы қағаздар да енгізілген түзетулердің ескерілуімен АҚШ-тың 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заңына («Бағалы қағаздар туралы заң») сәйкес 

тіркелмеген және тіркелмейді; бұл ретте Акциялар да, ЖДҚ да  Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес тіркелместен немесе тіркеуден босатылмастан Құрама Штаттарда сатуға 

ұсыныла алмайды немесе сатыла алмайды.  

 

Осы AIX-те орналастыру – осындай ұсыныс  немесе сатып алудың және сатудың пайдасына дәлелдердің баяндалуы заңсыз болып табылатын қандай да бір елдің аумағында 

бағалы қағаздарды сату туралы ұсыныс немесе сатып алудың пайдасына дәлелдердің баяндалуы болып табылмайды. Орналастырылатын [Акциялар/Бағалы қағаздар] белгілі 

хұкіметтерде сатуға және табыстауға қатысты шектеулердің қолданылуына жатады. Әлеуетті сатып алушылар «Сатуға және табыстауға қатысты шектеулер» және «Тарату 

жоспары» бөлімінде сипатталған шектеулермен танысып шығуы тиіс. 

Барлық шығарылған және шығарылатын акцияларды, сондай-ақ ЖДҚ-ны AIX-тегі Бағалы қағаздардың Ресми тізіміне өткізу – шамамен осы Проспектінің күнінде/шамамен 

Бағаны белгілеу/көрсету күнінде болады деп күтілуде (төменде анықталғанындай) (әрі қарай - «AIX-ке өткізу»).  

AIX-те орналастырудан бөлек, ЖДҚ жаһандық ұсыныста («Жаһандық ұсыныс/орналастыру») ұсынылатын болады: (i) Құрама Штаттарда білікті институционалдық сатып 

алушыларға («QIBs»), Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес 144A ережесінде және соған сәйкес анықталғанындай («144А ережесі»); және (ii) Құрама Штаттардан тыс 

жерлерде институционалдық инвесторларға «оффшорлы мәмілелерде», Бағалы қағаздар туралы заңның S Қағидасында анықталғанындай («S Қағидасы»). 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРҒА ИНВЕСТИЦИЯЛАУ – ТӘУЕКЕЛДІҢ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙІН ТҰСПАЛДАЙДЫ. «ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ» ДЕП АТАЛАТЫН 

БӨЛІМДІ ҚАРАҢЫЗ. Бағалы қағаздар арнаулы және күрделі сипатты иемденеді, сондықтан оларды сатып алу және оларды саудалау – инвестициялау мәселелерін 

жақсы білетін инвесторлармен ғана жүзеге асырылуы тиіс. 

Компания Акцияларды AIX-те шартсыз саудалау шамамен 2018 жылғы 14 қарашада басталуы мүмкін. Акцияларды сатып алушыларға олардан беру – AIX Орталық бағалы 

қағаздар депозитариінің («AIX ЦДЦБ») жүйелері мен платформалары арқылы жүзеге ассырылады, ал Сатып алушылардың Акциялар үшін төлем жасауы «AIX» ЦДЦБ Есеп 

айырысу банкінің жүйелері мен платформалары арқылы 2018 жылғы 13 қарашада баға түзілу күні бойынша немесе соның шамасында жүргізледі деп күтілуде. Акциялар 

жаткізілімін қабылдау үшін, сатып алушыларда – AIX-пен жарамды және белсенді саудалық мүшелік келісімі («AIX-тің қолданыстағы мүшесі») бар брокерде ашық есептік 

жазбасы болуы тиіс. Сатып алушылар сатып алынған Акциялардың жеткізілімін қабылдау үшін қолданыстағы заңнама мен ережелерге сәйкес барлық әрекеттерді қолға алуы 

тиіс.  

AIX осы Проспектке енгізілген ақпараттың мазмұны үшін, соның ішінде мұндай ақпараттың растығы мен толықтығы үшін жауап бермейді. Проспектке қатысты 

жауапкершілік – эмиссия проспектінің эмитентіне және пікірлері Проспектке олардың келісімі бойынша енгізілген SRK Consulting (UK) Limited секілді басқа тұлғаларға 

жүктеледі. Сонымен қатар, AIX Проспектіге қатысы бар бағалы қағаздардың – кез-келген нақты инвесторға немесе инвестор типіне мақсаттылығын бағалаған жоқ. Егер Сіз 

бұл Проспектінің мазмұнын түсінбейтін болсаңыз немесе бағалы қағаздар Сіздің жеке жағдайларыңызға жарайтынына сенімді болмасаңыз, уәкілетті қаржы кеңесшісімен 

кеңесуіңіз керек. 

Компания Акцияларды AIX-те шартты саудалау шамамен 2018 жылғы 14 қарашада басталуы мүмкін, ал ЖДҚ-ны AIX-те шартсыз саудалау шамамен 2018 жылғы 19 қарашада 

басталуы мүмкін деп болжауда. Қазақстанды қоса алғанда, АҚШ-тан тыс жерлерде ұсынылатын және сатылған  ЖДҚ («S ережесінің шеңберіндегі ЖДҚ») Euroclear 

(«Euroclear») және Clearstream Banking, société anonyme («Clearstream, Luxembourg») жүйесінің операторы ретінде Euroclear Bank SA / NV үшін жалпы депозитарий ретінде 

Citibank Europe plc үшін атаулы ұстаушы ретінде Citivic Nominees Limited атына тіркелген S Бас ереженің шеңберінде шығарылатын Жаһандық депозитарлық қолхатымен  («S бас 

ережесінің шеңберіндегі ГДР») куәландырылады. Люксембургтегі Euroclear  Clearstream өздерінің тиісті кітаптық кірулері бар есеп айырысу жүйелерінде есеп айырысу үшін 

ЖДҚ-мен келіседі деп күтілуде. Компания ЖДҚ беру– Люксембургтегі Euroclear және Clearstream жүйелері мен платформалары арқылы немесе шамамен 2018 жылғы 16 

қарашада («Жабылу күні») жүзеге асырылады деп күтуде. Осы құжатта баяндалған жағдайларды қоспағанда, инвесторлар AIX “Орталық бағалы қағаздар депозитариі” АҚ-тың 

Деозитарлы банкі («Депозитарлы банк») ретінде әрекет ететін Люксембургтегі Euroclear немесе Clearstream ішінде және олардың тікелей немесе жанама қатысушылары арқылы 

ғана ЖДҚ табыстауы және тиімді мүдделерді иемденуі мүмкін. Люксембургтегі Euroclear және Clearstream-ге және  AIX ЦДЦБ Депозитарлық банкінің аударымдар тиісті жүйенің 

дәстүрлі ережелері мен операциялық рәсімдеріне сәйкес келетін болады. 

AIX  

 Букраннері 

Halyk Finance 

 
Осы проспектінің күні 2018 жылғы 31 қазан болып табылады. 
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ОСЫ ПРОСПЕКТ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ МӘЛІМЕТТЕР  

Осы Проспектіні алғаннан кейін келесі пікірмен келісесіз. Осы Проспект сізге, Компаниямен Акцияларды немесе ЖДҚ 

сатып алу мүмкіндігін қарастыру үшін ғана ұсынылған. Осы Проспектіні толығымен немесе ішінара кез-келген шығару 

немесе тарату, оның мазмұнын ашу немесе ондағы Акциялардағы немесе ЖДҚ салымдар мүмкіндіктері үшін сияқты 

кез-келген мақсаттар үшін кез-келген шарада кез-келген ақпаратты қолдану, осындай ақпарат басқа мән-жайда 

қолжетімді болған кезден басқа кезде, тыйым салынады.  

Егер сізде осы Проспектінің мазмұнына қатысты күмән болса, сіз өзініңдің қор брокеріңізбен, банк менеджеріңізбен, 

заңгеріңізбен, бухгалтеріңізбен немесе қаржылық кеңесшісіңізбен кеңес алуыңыз тиіс. Құнды қағаздардың бағасы 

және олардан алынған табыс төмендейді де, сондай-ақ, жоғарлайды да.  

Оған тиесілі акцияларды сату ниеті бар AIX букраннерілер де, Депозитарий де, Акционер де, олардың кез-келген тиісті 

тәуелсіз ұйымдары да немесе кеңесшілері де тура немесе жанама түрде жауап бермейді және осы Проспектідегі 

ақпараттың нақтылығына, шынайылығына немесе толықтығына қатысты өзіне кез-келген жауапкершілікті 

қабылдамайды және тиісінше, осы Проспектіге немесе осындай кез-келген арызға қатысты басқа да жағдайда 

жұмсалуы мүмкін құқық бұзушылық, келісім талаптары немесе басқаша түрде туындаған әр түрлі жауапкершіліктен 

тиісті заңнамамен рұқсат етілуіне қарай толығымен бас тартады. Осы Проспектіде еш нәрсе де сөз берушілік немесе 

сөз алушылық болып табылмайды және өткенге немесе болашаққа қатысты сөз беру немесе сөз алу ретінде 

қарастырылмауы тиіс. Осы Проспект, кез-келген несиелік немесе басқа бағалау үшін негізді ұсынуға арналмаған және 

сол кезде, оған тиісті акцияларды сатуға ниеті бар Компания немесе Акционер тарапынан немесе AIX букраннері осы 

Проспектіні алушы Құнды қағаздарға немесе ЖДҚ қол қоюы немесе оларды сатып алуы тиіс екендігі туралы 

ұсыныстар ретінде қарастырылмауы тиіс. Әрбір әлеуетті жазушы немесе Құнды қағаздарды немесе ЖДҚ  сатып 

алушы, осы Проспектіде бар ақпараттың өзектілігі мен орындылығын анықтауы тиіс, сонымен қатар, Құнды қағаздарға 

немесе ЖДҚ жазылу немесе оларды сатып алу, әлеуетті жазушының немесе сатып алушының пікірі бойынша, барлық 

детальдарды және аспектілерін зерттеуді жүзеге асыруы тиіс.  

 

Компания осы Проспектіде ұсынылған ақпаратқа жауапты өзіне қабылдайды. Осы үшін барлық саналы шараларды 

қабылдап, осы Проспектіде бар ақпарат фактілерге сәйкес болатындығын және оның мәніне әсер етуі мүмкін 

қателіктер бар екендігі туралы айтады.  

 

SRKConsulting (UK) Limited («SRK») осы Проспектіге қоса берілген А қосымшасы ретінде берілген құзіретті 

адамдардың есебінде ұсынылған ақпаратқа жауапкершілікті алады («SRK есебі»). SRK есебі қаржы қызметтерін реттеу 

бойынша АХҚО комитетінің (AFSA) нарығында қызметті жүзеге асыру регламентіне сәйкес дайындалды.  Осы үшін 

барлық саналы шараларды қабылдап, SRK есебінде бар ақпарат белгілі екендігі, оның мәніне әсер етуі мүмкін 

кемшіліктер жо екендігі және фактілерге сәйкес екендігі туралы SRK айтады. SRK ұсынды және сол кезде, осы 

Проспектіге SRK есебін және олар осы Проспектіге кіретін түрде және мәнмәтінде SRK және SRK есепке сілтемелерді 

енгізуге өзінің жазбаша келісімін шақыртып алды. SRK есептің көлемі мен мазмұны осы құжатта көрсетілген уранды 

өндіруші активтермен шектелген және соның ішінде, осы Проспектіде қарастырылатын Топтың барлық басқа 

активтерін алып тастайды.  

«UxConsultingCompany» жауапкершілігі шектеулі Компания («UxC»), Компания сұранысы бойынша UxC дайындалған 

2018 жылғы есепте көрсетілген мәліметтерге жауап береді  («UxC есебі»). Аталған мәліметтердің шынайылығын 

қамтамасыз ету үшін барлық саналы шараларды жасап, онда бар мәліметтер бойынша UxC есебінде бар ақпарат 

фактілерге сәйкес келеді және оның мәніне әсер етуі мүмкін кемшіліктері жоқ. UxC ұсынды және сонымен қатар, осы 

Проспектіге кіретін түрде және мәнмәтінде UxC компаниясына және UxC есебіне сілтемелерді және UxC есебіне осы 

Проспектіні қосуға өзінің жазбаша келісімін шақыртып алды.  

RoskillInformationServices («Roskill») компаниясы Компанияның («Roskill есебі») сұранысы бойынша Roskill 

дайындаған 2018 жылғы есепте көрсетілген мәліметтерге жауап береді. Аталған мәліметтердің шынайылығын 

қамтамасыз ету үшін барлық саналыны жасап, Roskill есебінде бар ақпарат, онда бар ақпараттар бойынша, Roskill, 

оның мәніне әсер ете алмайтын кемшіліктер жоқ екендігі және фактілерге сәйкес келетіндігі туралы айтады. Roskill 

ұсынды және сонымен қатар, осы Проспектіге кіретін түрде және мәнмәтінде Roskill компаниясына және Roskill 

есебіне сілтемелерді және Roskill есебіне осы Проспектіні қосуға өзінің жазбаша келісімін шақыртып алды. 

Осы Проспект әрбір алушы үшін жеке арналған және Құнды қағаздарды сатып алу немесе оларды жалпы кез-

келген басқа адам немесе қоғам үшін жасалғандай оларды сатып алу туралы ұсыныс болып табылмайды. 

Инвестициялау туралы шешім қабылдаған кезде, сіз Компанияның, Топтың өзіндік талқылауына және 

пікіріне, AIX-те орналастыру талаптарына, соның ішінде, қарастырылатын артықшылықтары мен қауіптері 

пәніне жүктелуі тиіс және сіз, сіздердің өзіндік инвестициялық мақсаттары мен осы Құнды қағаздарда немесе 

ЖДҚ инвестициялар аясында сізге деген қатынасы бар кез-келген басқа да факторлар мен өзіндік 

инвестициялық мақсаттары мен тәжірибесін есепке алумен, кез-келген осындай инвестициялардың 

мақсаттылығын анықтауы тиіс. Осы құнды қағаздарды немесе ЖДҚ сатып алу туралы кез-келген шешім осы 

Проспектіде бар ақпаратқа ғана негізделуі тиіс. Осы Проспектіде бардан басқа, осы Орындаластыруымен 

байланысты кез-келген өтінішті жасауға немесе кез-келген ақпаратты ұсынуға құқығы жоқ. Егер кез-келген 

осындай ақпарат ұсынылса немесе кез-келген осындай өтінім айтылса, сіз осындай ақпаратты немесе өтінішті 

Компанияның өзімен, оған тиісті акцияларды сатуға ниеті бар Акционермен немесе AIX букраннерімен, 

олардың тиісті аффилирленген (тәуелді) адамдарымен, консультанттарымен немесе кез-келген басқа 

адамдармен рұқсат етілген ретінде қарастырмауыңыз тиіс.  
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Бірде-бір әлеуетті инвестор осы құжаттағы ақпаратты инвестициялар, заң, Салық немесе өзге де мәселелер бойынша 

кеңес ретінде қарамауы тиіс. Әрбір әлеуетті инвестор өзінің жеке мамандарына, бухгалтерлеріне және басқа да 

кеңесшілерге кеңес алу үшін жүгінуге тиіс. Компания да, оған тиесілі акцияларды сату ниеті бар Акционер да, AIX 

букраннері қандай да бір адресаттар немесе акцияларды немесе ЖДҚ сатып алушылар алдында акцияларға немесе 

ЖДҚ-ға осындай адресат немесе сатып алушы салымдарының заңдылығына қатысты қандай да бір өтініш білдірмейді. 

AIX букраннері өзіне тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар компания мен акционердің мүддесінде ғана әрекет етеді және 

AIX-те орналастыруға байланысты ешкім немесе басқасы оның клиенттеріне берілетін қорғау үшін немесе AIX-те 

орналастыру бөлігінде кеңес беру үшін қандай да бір басқа тұлғаның алдында жауапты болмайды.  

Кейбір нарық ақпаратын дайындау кезінде, Компания тәуелсіз үшінші тараппен расталмайтын өзіндік есептерді, 

бағаларды, түзетулерді және пікірлерді қолданады. Осылайша, осы құжатта көрсетілген нарықтық ақпарат, егер 

осындай ақпарат тек тараптық көзге ғана қатысты болса, онда субъективтіліктің кез-келген дәрежесі болып табылады. 

Компания, оның өзіндік есептері, түзетулері және пікірлері негізді және Компаниямен дайындалған нарықтық ақпарат, 

онда Топ және ол қатысатын нарық бар басқа да салаларды және ядролық-отын салаларының шынайылығын білдіреді 

деп санауына қарамастан, оның өзіндік есептері, бағалары, түзетулері және пікірлері нарықтық ақпаратқа қатысты 

шешімдерді қабылдауға аса жарамды болып табылатындығына немесе басқа көздерден дайындалған нарықтық ақпарат 

осы құжатта қолданылатын нарықтық ақпараттан біршама ерекшеленбейтіндігіне ешқандай да кепіл жоқ, осы құжатта 

көрсетілген нарықтық ақпараттан маңызды түрде ерекшеленбейді.  

Топтағы вебсайттардың мазмұны осы Проспектінің кез-келген бөлігі болып табылмайды.  

Осы құжатта қамтылғанын қоспағанда, ешкім де акцияларды немесе ЖДҚ-ны орналастыруға немесе сатуға 

байланысты қандай да бір ақпаратты беруге немесе қандай да бір мәлімдеме жасауға құқығы жоқ және егер мұндай 

ақпаратты кез келген ақпарат осындай мәлімдемелерді берсе немесе айтса, мұндай ақпаратты немесе мұндай 

мәлімдемелерді компанияның, акционердің өзіне тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар акционердің, депозитарийдің 

немесе AIX букраннерідің өзі рұқсат еткен ретінде қарауға болмайды, егер мұндай тұлға Осы Проспектіні оған тиесілі 

акцияларды сату ниеті бар компания мен акционер тек қана әлеуетті инвесторға акцияларды немесе ЖДҚ сатып алу 

мүмкіндігін қарастыруға мүмкіндік беру үшін ғана ұсынды. Осы құжатта қамтылған кез келген ақпараттың дәлдігіне 

немесе толықтығына қатысты букраннерге немесе оның үлестес тұлғаларына немесе кеңесшілеріне AIX -ті айтылмаған 

және осы құжаттың ешқайсысы өткен немесе болашаққа қатысты AIX -тің уәде немесе растауы болып 

табылмайды.Мазмұны өзге себептер бойынша жалпыға қол жетімді болған жағдайларды қоспағанда, осы құжатты 

толығымен немесе ішінара жаңғыртуға немесе таратуға, оның мазмұнын ашуға тыйым салынады., және осы құжаттан 

ақпаратты науқанға немесе ЖДҚ осы AIX-те орналастыруда инвестициялау мүмкіндігін қарастырудан басқа қандай да 

бір мақсаттар үшін пайдалану. Осы құжатты беру да, осы құжат бойынша жүзеге асырылған қандай да бір сату да осы 

құжат күнінен бастап топтың істерінде өзгерістер болмағанына немесе осы құжаттағы ақпарат осы күннен кейін кез 

келген уақытта дұрыс болып табылатынына қандай да бір ескертпе жасамайды. Әрбір әлеуетті инвестор осы құжатты 

алуға келісе отырып, жоғарыда айтылған тұжырыммен келіседі. 

Осы Проспект компанияның немесе оған тиесілі акцияларды депозитарий немесе AIX букраннерідің акцияларды 

немесе бағалы қағаздарды жазылу немесе сатып алу пайдасына сатуға ниеті бар акционердің осындай тұлғаға заң 

бойынша осындай ұсыныс немесе өтініш жасауға тыйым салынған кез келген юрисдикцияда сатуы немесе дәлелдерін 

баяндауы болып табылмайды. Заң кейбір юрисдикцияларда осы құжатты таратуға және акцияларды немесе бағалы 

қағаздарды ұсынуға немесе сатуға тыйым салады. Осы құжат пайдалануға жататын тұлғалар компанияның, өзіне 

тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар акционердің және AIX букраннерілердің талабы бойынша мұндай шектеулер 

туралы және олардың сақталуы туралы өзін хабардар етуге міндетті. Компания, өзіне тиесілі акцияларды сату ниеті бар 

Акционер немесе AIX букраннерілер орналастыру шеңберінде, акцияларды немесе ЖДҚ ұсынудан немесе осы 

құжатты иеленуден басқа, немесе осы мақсат үшін шаралар қабылдау талап етілетін кез келген юрисдикцияда 

акцияларға немесе ЖДҚ-ға қатысты оның немесе кез келген басқа материалын немесе өтініш нысанын таратуға рұқсат 

беретін қандай да бір шараларды қабылдамады.  

Осы құжат кез-келген заң ісінде кез-келгеннің ұсынысы пайдасына дәлелдерді кез-келген ұсыну немесе мазмұндау 

үшін немесе осындай ұсыныс немесе дәлледерді (өтініштерді) беру рұқсат етілмесе немесе заңсыз болса, кез-келген 

мән-жайларды пайдалануы мүмкін емес. Қосымша мәліметтер Акцияларды және ЖДҚ ұсыныстарға және сатуға 

шектеулерге қатысты төменде келтірілген, сондай-ақ, «Бөлу жоспары», «Сатуға мен беруге шектеулер» тарауында 

берілген.  

 

S ережесі аясында шығарылатын ЖДҚ Компания және Депозитарий арасында 2018 жылғы Депозиттік келісімге 

(«Депозиттік келісім») сәйкес берілетін болады .ЖДҚ арқылы берілген акциялар Депозитарий атынан сақтаушы 

ретінде қолданылатын Сақтаушы атына тіркелетін болады.  

Жаһандық орналастыруда ЖДҚ-ның шығуына байланысты тұрақтандыру жөніндегі менеджер 

("тұрақтандыру жөніндегі Менеджер" немесе тұрақтандыру жөніндегі кез келген менеджер атынан әрекет 

ететін тұлғалар) ретінде әрекет ететін жаһандық орналастыру шеңберіндегі менеджері ЖДҚ-ны қайта бөлуге 

немесе ЖДҚ-ға нарықтық бағаны қарсы жағдайға қарағанда жоғары деңгейде қолдау мақсатында мәмілелер 

жасасуға құқылы. Алайда, тұрақтандыру жөніндегі Менеджер (немесе тұрақтандыру жөніндегі менеджердің 

атынан әрекет ететін тұлғалар) тұрақтандыру жөніндегі шараларды қолданатынына ешқандай кепілдік жоқ. 

Тұрақтандыру жөніндегі кез келген іс-қимыл ЖДҚ-ның түпкілікті бағасын тиісінше жария ашқан күні 

басталуы мүмкін және кез келген уақытта тоқтатылуы мүмкін, бірақ бұл ретте ол осыдан кейін 

("тұрақтандыру кезеңі") 30 күнтізбелік күннен кешіктірілмей аяқталуы тиіс. Тұрақтандыру жөніндегі кез 

келген іс-қимыл қолданылатын заңдар мен нормаларға сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. 
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Жаһандық ұсынысқа байланысты тұрақтандыру жөніндегі Менеджер немесе оның мүддесі үшін жұмыс істейтін кез 

келген тұлғалар тұрақтандыру мақсатында жаһандық ұсынысқа кіретін ЖДҚ жалпы санының ең көп дегенде 15% - на 

дейін ЖДҚ қайта бөле алады. Тұрақтандыру жөніндегі Менеджер тұрақтандыру кезеңі ішінде тұрақтандыру жөніндегі 

менеджер ЖДҚ-ны осындай қайта бөлу және/немесе сату нәтижесінде туындайтын қысқа позицияларды жабуы үшін 

өзіне тиесілі акцияларды сату ниеті бар Акционер менеджерлерге қайта бөлу опционын береді, оның шеңберінде 

тұрақтандыру жөніндегі Менеджер өзіне тиесілі акцияларды сатуға, ЖДҚ түрінде депозитарий шығаратын қосымша 

акцияларды сатуға ниеті бар акционерді ЖДҚ-ны орналастыруға кіретін ЖДҚ жалпы санының ең көп дегенде 15% - ға, 

орналастырудың соңғы бағасы бойынша түпкілікті баға бойынша. Қайта бөлу опционы тұрақтандыру жөніндегі 

менеджерден тұрақтандыру кезеңі ішінде кез келген уақытта хабарлама алғаннан кейін толық немесе ішінара жүзеге 

асырылуы мүмкін. Қайта бөлу опционы шеңберінде берілген қандай да бір ЖДҚ орналастыру шеңберінде шығарылған 

ЖДҚ сияқты шарттарда шығарылатын болады және бұл ретте олар басқа ЖДҚ-мен барлық мақсаттар үшін бірыңғай 

класс құрады. 

Қазіргі кезде, «KZT» және «теңгеге» барлық сілтемелер Еуропалық экономикалық қоғамдастықты құру туралы 

Шарттың Еуропалық экономикалық және валюталық одағының үшінші кезеңінде мүше мемлекеттердің бірыңғай 

валютасына жатады, түзетілерді есепке алумен; «US$» және «АҚШ долларына» барлық сілтемелер Америка Құрама 

Штаттары валютасына жатады.  

Инвестициялау туралы шешім қабылдау кезінде, әлеуетті инвестициялар Топқа қатысты өзіндік бағалауға және осы 

қауіппен байланысты бағалауды қоса алғанда, осы құжат талаптарына жүгінуі тиіс.  

Осы Проспектінің көшірмесі Компанияның тіркелген кеңесіне шектеулі уақыты ішінде алуға болады. «Жалпы 

ақпаратты» бөлімін қара. Осы құжатта көрсетілген ақпарат осы Проспектінің бетіндегі күнге ғана нақты болып 

табылады. Осы күннен бастап Топта оның қызметінде және қаржылық жағдайында өзгерістер болады.  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ИНВЕСТОРЛАРЫНА ЕСКЕРТУЛЕР  

Осы проспект Оферта немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына және осындай жеке немесе заңды тұлғалардың 

осындай мүмкіндігіне қолданылатын кез келген басқа заңдарға сәйкес мұны жасауға қабілетті жеке немесе заңды 

тұлғаларды қоспағанда, Қазақстанда немесе кез келген қазақстандық жеке немесе заңды тұлғаның пайдасына бағалы 

қағаздарды сатуға, сатып алуға, айырбастауға немесе өзге де беруге оферта жасауға шақыру болып табылмайды. егер 

мұндай жарнама Қазақстан Республикасының заңнамасына толық сәйкес болса, қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының заңнамасы үшін мақсаттарда компания мен оның тауарларына, тауар белгілеріне, жұмысына, 

қызметтеріне және/немесе оның бағалы қағаздарына қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға бағытталған, 

кез келген нысанда орналастырылатын және олардың өткізілуін ынталандыруға бағытталған шектеусіз тұлғалар тобы 

арасында таратуға арналған ақпарат). 

 

ҚОЛЖЕТІМДІ АҚПАРАТ 

Бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес №144 (А)(3) ережені анықтау бойынша "айналыста шектелген бағалы қағаздар" 

болып табылғанға дейін және Компанияға енгізілген түзетулерді ("Биржа туралы Заң") есепке ала отырып, 1934 

жылдан бастап Бағалы қағаздар және қор биржалары туралы Заңның 13 немесе 15 (d) бөлімі қолданылмайтын кезең 

қолданыста болғанша, және компания биржа туралы Заңның 12g3-2 (b) ережесіне сәйкес есептілік талаптарынан 

босатылмаған, биржа туралы Заңның 12g3-2 (b) Компания ұстаушыға немесе осындай ұстаушының, соңғы 

иеленушінің немесе әлеуетті сатып алушының өтініші бойынша осындай ұстаушы немесе соңғы иеленуші көрсеткен 

айналыста шектеулі осындай бағалы қағаздарды ұстаушыға немесе соңғы иеленушіге №144А (d) (4) Ережеге сәйкес 

осындай тұлғаға берілуі тиіс мәліметтерді бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес (немесе осы заңның қандай да бір 

келесі ережесіне сәйкес) беруге міндетті. 

 

ІС ЖҮРГІЗУ ХАБАРЛАМАСЫ ЖӘНЕ АЗАМАТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІККЕ ТАРТУ 

 

Өзіне тиесілі акцияларды сату ниеті бар компания мен Акционер Қазақстан заңнамасына сәйкес тіркелген. Осы 

құжатта аталған белгілі бір тұлғалар Қазақстанның резиденттері болып табылады, ал осы құжатта аталған белгілі бір 

заңды тұлғалар Қазақстанның заңдарына сәйкес тіркелді. Компания активтері мен осындай тұлғалар мен ұйымдар 

активтерінің, сондай-ақ оған тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар акционердің барлық немесе іс жүзінде барлық үлесі 

Құрама Штаттар мен Құрама Корольдіктің шегінен тыс жерде болады. Салдары ретінде, (І) компанияға, өзіне тиесілі 

акцияларды сатуға ниеті бар акционерге немесе Қазақстаннан тыс жерлерде осындай кез келген басқа тұлғаға сот 

құжатын тапсыру мүмкін емес, сол сияқты және (ІІ) осындай басқа юрисдикциялардың заңдарына негізделген осындай 

соттарда шығарылған шешімдерді Қазақстаннан басқа, олардың қайсыбіріне қарсы соттарда орындауды қамтамасыз 

ету немесе (ІІІ) Қазақстан соттарында олардың қайсыбіріне қарсы олардың қайсыбіріне қарсы орындалуын қамтамасыз 

ету, Қазақстаннан басқа, оның ішінде Англия соттарында шығарылған сот шешімдері мен АҚШ-та шығарылған 

шешімдер, оның ішінде АҚШ бағалы қағаздары туралы федералдық заңдар шеңберінде азаматтық-құқықтық 

жауапкершілік ережелеріне негізделген шешімдер. «Тәуекел факторлары-орналастыруға байланысты тәуекелдер, 

акциялар мен ЖДҚ—инвесторлар компанияның өзіне тиесілі акцияларын, компанияларын, директорларын және 

атқарушы лауазымды тұлғаларын сатуға ниеті бар акционерге қарсы шектеулі қорғаныс құралдары болуы мүмкін, 

себебі олар өз қызметін Құрама Штаттар мен Құрама Корольдіктен тыс жүзеге асырады және оның қазіргі 

директорлары мен атқарушы лауазымды тұлғаларының көпшілігі Құрама Штаттар мен Құрама Корольдіктің 

шегінен тыс тұрады» қараңыз. 

 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ӨЗГЕ АҚПАРАТТЫ БАЯНДАУ  

Осы Проспектіге енгізілген кейбір сандар дөңгелектеп түзетуден өтті; тиісінше, басқа кестелерде берілген бір санат 

бойынша көрсетілген сандар шамалы өзгеше болуы мүмкін, ал белгілі бір кестелерде қорытынды түрінде көрсетілген 

сандар олардың алдындағы сандардың арифметикалық жиынтығымен болмауы мүмкін. 

ХЕҚС бойынша қаржылық ақпаратты баяндау  

Осы құжатта "Топ" термині компанияға және оның шоғырландырылған еншілес кәсіпорындарына, яғни топ (І) 

олардың табыстылығына елеулі әсер ететін олардың тиісті қызметіне басшылық ету құқығы арқылы бақылайтын 

компанияларға, (ІІ) осы компанияларға олардың қатысуынан алынатын ауыспалы табыстарға құқықтар, сондай-ақ (ІІІ) 

топтың пайда көлеміне ықпал ету мақсатында осы компанияларға қатысты өз өкілеттіктерін пайдалану мүмкіндігі 

арқылы бақылау жасайды. Елеулі әлеуетті дауыс құқығын қоса алғанда, материалдық құқықтардың болуы және әсері 

топтың басқа компанияға әсер етуін бағалау кезінде ескеріледі. 

 Осы Проспектіге енгізілген 2015 жылғы 31 Желтоқсанда, 2016 және 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үш 

жылдағы компанияның аудиттелген шоғырландырылған қаржылық есептілігі (бұдан әрі - "жылдық қаржылық 

есептілік") Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына ("ХҚЕС") сәйкес дайындалды.»). Осы Проспектіге 

енгізілген, 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған, компанияның бірінші жартыжылдықтағы аудиттелмеген аралық 

қысқартылған шоғырландырылған қаржылық есептілігі (бұдан әрі "аралық қаржылық есептілік") № 34 "аралық 
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қаржылық есептілік" ("IAS 34") халықаралық есепке алу стандартына (жылдық қаржылық есептілікпен бірге, 

"аралық қаржылық есептілік") сәйкес дайындалды.»). "Қарастырылатын/есептік кезеңдер" термині қаржылық 

есептілік осы Проспектіге енгізілген кезеңдерді білдіреді. Теңге функционалдық валюта және топтың есептері мен 

құжаттарын және қаржылық есептілікті ұсыну валютасы болып табылады.  

ХҚЕС-пен байланысты емес қаржылық ақпаратты баяндау 

Осы проспектіде компания EBITDA-ны қоса алғанда, ХҚЕС-пен байланысты емес кейбір көрсеткіштерді, EBITDA 

түзетілген көрсеткішін, EBITDA түзетілген салыстырмалы көрсеткішін және түзетілген көрсеткіштер негізінде кейбір 

коэффициенттерді көрсетті. Көрсеткіштердің деректерін анықтау және салыстыру үшін «Қаржылық және 

операциялық қызмет туралы белгілі бір ақпарат - ХҚЕС-ке жатпайтын жекелеген қаржылық және операциялық 

көрсеткіштер-EBITDA түзетілген көрсеткіші және EBITDA түзетілген салыстырмалы көрсеткіші» қараңызОсы 

проспектіде келтірілген ХҚЕС-ке жатпайтын көрсеткіштер-бұл аудиттелмеген қосымша көрсеткіштер.  
 

Компания ХҚЕС-ке жатпайтын көрсеткіштерді пайдаланады, өйткені оларды инвесторлар мен талдаушылар 

компанияның ағымдағы бизнес-операцияларының тиімділігін бағалау үшін жиі пайдаланады. Алайда, бұл ХҚЕС-ке 

сәйкес келтірілген қаржылық қызмет көрсеткіштері емес. Тиісінше, олар осы кезеңдегі кірістердің, операциялық 

пайданың, операциялық қызметтен түскен ақша ағындарының баламасы ретінде немесе топ қызметі нәтижелерінің 

басқа да қаржылық көрсеткіштері немесе ХҚЕС сәйкес ұсынылған басқа қаржылық көрсеткіштер немесе шарттар 

ретінде, операциялық қызметтің белгілері ретінде немесе топтың рентабельділігі немесе өтімділік көрсеткіші ретінде 

қарастырылмауы тиіс. Бұдан басқа, ХҚЕС-пен байланысты емес бұл көрсеткіштер өз рөлінде аналитикалық құралдар 

ретінде шектелген және сіз оларды бөлек немесе ХҚЕС-те көрсетілген топтың нәтижелерін талдау үшін балама құрал 

ретінде қарастырмауыңыз қажет. Мысалы, EBITDA, түзетілген EBITDA көрсеткіші және түзетілген EBITDA 

көрсеткіші: 

 қолма-қол қаражаттың қысқаруы мүмкін топтың операциялық көрсеткіштеріне табыс салығының әсерін 

көрсетпейді; 

 топтың операциялық көрсеткіштеріне тозу мен амортизацияның әсерін көрсетпейді. Топ кәсіпорындарының 

амортизацияланатын активтерін болашақта ауыстыруға тура келуі мүмкін, ал мұндай амортизациялық 

шығыстар болашақта осы активтерді ауыстыру құнына жақындауы мүмкін. EBITDA-дан, түзетілген EBITDA 

көрсеткішінен және түзетілген EBITDA көрсеткішінен осы шығыстарды алып тастау жолымен олар осындай 

активтерді ауыстыруды жүзеге асыру үшін топтың ақша қаражатына болашақ қажеттіліктерін көрсетпейді;  

 айналым капиталының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін айналым капиталына қажеттіліктердегі немесе 

қолма-қол қаражатқа қажеттіліктердегі өзгерістерді көрсетпейді; 

 бағамдық айырмадан түскен шығындар мен табыстарды көрсетпейді; 

 активтердің құнсыздануын көрсетпейді; және 

 егер топ өзіне үлкен қарыз алса, топтың операциялық көрсеткіштеріне елеулі болып табылатын және артуы 

мүмкін қаржылық шығыстардың әсерін көрсетпейді: 

 

ХҚЕС-ке жатпайтын мұндай көрсеткіштер ХҚЕС-ке сәйкес дайындалған қаржылық ақпаратқа немесе көрсеткіштерге 

ауыстыру немесе басымдық ретінде емес, қаржылық ақпаратқа қосымша ретінде қарастырылуға тиіс. Басқа 

компаниялар, оның ішінде топ сияқты салада ХҚЕС-ке жатпайтын көрсеткіштерді топтан өте жақсы есептейді. 

Осылайша, топтың ХҚЕС-ке жатпайтын көрсеткіштерді ұсынуы басқа компаниялар ұсынған ХҚЕС-ке жатпайтын 

аталған басқа көрсеткіштермен салыстырылмайды. 

Инвесторларға ҚЕХС-ке сәйкес келмейтін бухгалтерлік есеп негізінде аудиттелмеген қаржылық ақпарат болғандықтан, 

EBITDA түзетілген салыстырмалы көрсеткішіне шектен тыс сенбеу ұсынылады. Атап айтқанда, EBITDA түзетілген 

салыстырмалы көрсеткіші (і) бірлесіп бақыланатын бірлескен кәсіпорындар мен уран өнеркәсібі сегментінде жұмыс 

істейтін бақыланбайтын қауымдасқан компаниялар үшін (әрбір жағдайда ХҚЕС бойынша Топтың шоғырландырылған 

қаржылық есептілігінде үлестік қатысу әдісі талап етіледі) және (ІІ) "Аппақ" ЖШС еншілес компаниясындағы оның 

65%-дық үлесі және "Инкай"БК" ЖШС еншілес компаниясындағы 60%-дық үлесі үшін пропорционалды 

шоғырландыру негізінде топтың нәтижелерін ұсынады. 

Салалық және нарықтың деректерді баяндау  

Осы құжатта "қысқаша мәлімет", "тәуекел факторлары", "операциялық және қаржылық шолу", "салаға шолу" және 

"Іскерлік қызмет" тақырыптары астында пайдаланылатын нарықтық деректер Компания сенімді деп санайтын ресми, 

салалық және өзге де көздерден алынған. Мұндай мәліметтер мен деректер құжатта дәлдікпен қайталанған және 

жоғарыда көрсетілген көздермен жарияланған ақпаратқа сүйене отырып, компания қаншалықты белгілі болған жоқ, 

нәтижесінде, көшірілген ақпаратты, деректерді және статистиканы жою арқылы ешқандай фактілер жіберілген жоқ.  

Осы проспектіде топтың өндірістік қуатына, сондай-ақ уран өнеркәсібінің басқа да қатысушыларына сілтемелер бар. 

Саланың басқа қатысушыларының өндірістік қуатына сілтемелер салалық көздерден алынған және бұл сандар топ 

қолданғаннан ерекшеленетін негізде дайындалуы мүмкін. Егер өзгесі көрсетілмесе, тоннаж немесе өндірістік қуаттар 

(і) уран металының ("UME") эквивалентті құрамына жатады, яғни әңгіме табиғи уран, триуран октаоксидінің ("U3O8") 

және басқа да уран өнімдерінің жағдайында нақты өнімдегі таза уранның салмағы немесе (ІІ) сирек металдардан 

жасалған өнімдегі бериллий, тантал немесе ниобий сияқты таза сирек металдың салмағы туралы болып отыр. 
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Өндіру немесе қорлар және ресурстар сияқты осы проспектідегі белгілі бір операциялық деректер салыстырмалы 

негізде немесе 100% негізде ұсынылған: 

 салыстырмалы негіз өндірудің, қорлардың және ресурстардың немесе басқа операциялық параметрлердің 

осындай бөлігі болып табылады, онда топтың осындай үлес мөлшеріне сәйкес келетін үлесі бар кәсіпорын 

жағдайына байланысты; сондықтан топтың немесе басқа да бөгде акционерлердің бірлескен кәсіпорнының 

серіктестеріне жатқызылатын қалған бөлігі алынып тасталады; сондай-ақ 

 100%-дық негіз топтың үлесі бар кәсіпорынның жағдайына байланысты өндірудің, қорлардың және 

ресурстардың немесе басқа операциялық параметрлердің барлық жиынтығын білдіреді; сондықтан 

өндірудің, қорлардың және ресурстардың бір бөлігі немесе басқа да пайдалану параметрлері топтың 

бірлескен кәсіпорны бойынша серіктестерге немесе басқа да бөгде акционерлерге қатысты болуы мүмкін 

деген факт ескерілмейді. 

Осы проспектіде "БК және қауымдасқан компанияларға/тұлғаларға" сілтемелерге бірлескен кәсіпорындар, 

бірлескен операциялар, қауымдасқан компаниялар және қаржылық инвестициялар ретінде қаржылық есептілікте 

ескерілетін компанияларға сілтемелер кіреді. Осындай жіктеу туралы анағұрлым толық ақпарат үшін «Операциялық 

және қаржылық шолу - қаржылық ақпаратты және сегменттерді баяндау-шоғырландыру» қараңыз. 

Тау-кен өнеркәсібіне, тұтастай алғанда, және уран өнеркәсібіне қатысты осы проспектіде келтірілген кейбір 

статистикалық деректер мен өзге де мәліметтер, атап айтқанда, Экономикалық ынтымақтастық және даму Ұйымының, 

ядролық энергия жөніндегі Агенттіктің және МАГАТЭ, Uranium 2016: Resources, Production and Demand, 26-шы 

басылым ("Қызыл кітап")»). Қызыл кітап-бұл экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен, ядролық энергия 

жөніндегі агенттікпен ("АЯЭ") және Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттікпен ("МАГАТЭ") бірлесіп 

шығарылатын екі жылдық басылым. Бірінші басылым 1965 жылы жарияланды. Содан бері жиырма алты басылым 

жарық көрді және осы проспектінің күніндегі жағдай бойынша АЯЭ және МАГАТЭ 27-ші басылымды дайындау 

барысында. АЯЭ және МАГАТЭ-ге сәйкес Қызыл кітап уран ресурстары, уран өндіру және оған сұраныс саласындағы 

әлемдік үрдістер мен оқиғаларды қадағалайтын, үкіметтердің демеушілік жасайтын жалғыз басылым болып табылады 

және бұл ретте Компания бұл жарияланымды статистика мен ақпараттың беделді көзі деп санайды. Осы проспектіде 

Қызыл кітапқа сілтемелер 26-шы басылымға жатады,онда 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша деректер 

қамтылады. 

Осы проспектіде келтірілген Usb ұсынған барлық статистикалық және нарықтық деректер "қысқаша мәлімет", 

"операциялық және қаржылық шолу", "Индустрия" және "Іскерлік қызмет" деген кіші бөлімдермен UxC есебінен 

алынған. UxC UxC есебінен алынған ақпарат осы Проспектіге енгізілген нысанда және мазмұнда енгізілуіне және 

бағалы қағаздар проспектілерін шығару Ережесінің 5.5.4 R(f) ережесінің және бағалы қағаздар проспектілерін шығару 

Ережесінің 3-толықтыруында X қосымшасының 23.1 тармағының мақсаттары үшін осы проспектінің енгізілген 

бөліктерінің мазмұнын белгілеуіне өз келісімін берді және күшін жоймады. UxC UxC есебінен осы Проспектіге 

енгізілген ақпарат үшін жауапкершілікті қабылдайды; сонымен қатар, белгілі болғандай, ақылға қонымды шараларда 

барлық мүмкіндіктердің жасалғанын ескере отырып, UxC есебінен осы Проспектіге енгізілген ақпарат фактілерге 

сәйкес келеді және осы ақпаратта мұндай ақпараттың мағынасын жоққа шығаруға қабілетті қандай да бір кемшіліктер 

жоқ. 

"Индустрия" және "қызмет" деген сөздермен келтірілген, Roskill есебінен алынған. Roskill Roskill есебінен 

алынған ақпарат осы Проспектіге енгізілген нысанда және мазмұнда енгізілуіне және бағалы қағаздар проспектілерін 

шығару Ережесінің 5.5.4 R(f) ережесінің және бағалы қағаздар проспектілерін шығару Ережесінің 3 толықтыруында X 

қосымшасының 23.1 тармағының мақсаттары үшін осы проспектінің енгізілген бөліктерінің мазмұнын белгілеуіне өз 

келісімін берді және күшін жоймады. Roskill Roskill есебінен осы Проспектіге қосылған ақпарат үшін жауапкершілікті 

қабылдайды; сонымен қатар, белгілі болғандай, ол ақылға қонымды шараларда барлық мүмкіндіктердің жасалғанын 

ескере отырып, Roskill есебінен осы Проспектіге енгізілген ақпарат фактілерге сәйкес келеді және осы ақпаратта 

мұндай ақпараттың мағынасын жоққа шығаруға қабілетті қандай да бір кемшіліктер жоқ. 

Тау-кен өнеркәсібіне, тұтастай алғанда, уран өнеркәсібіне, атап айтқанда, басқаша көрсетілмеген жағдайда, ҚР 

Статистика жөніндегі ұлттық комитеті; ҚР Энергетика министрлігі; Қазақстан Ұлттық Банкі (НБК), Қазақстандағы 

басқа да мемлекеттік көздер, соның ішінде НБК жылдық есебінен; Дүниежүзілік банк; Халықаралық валюта қоры 

(НБК), ҚР Ұлттық Банкі (НБК), ҚР Ұлттық Банкі (НБК), ҚР Ұлттық Банкі (НБК), ҚР Ұлттық Банкі (НБК), ҚР Ұлттық 

Банкі (НБК),; жөніндегі консалтингтік фирма болып табылатын UxC және TradeTech LLC ("TradeTech") 

консультанттары; Дүниежүзілік ядролық қауымдастық ("WNA") болып табылатын; сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің ("Үкімет") қаулылары мен шешімдерінен және Компанияның есептеуінен (тиісті нарықтардағы 

басшылықтың білімі мен жұмыс тәжірибесіне негізделген) мәліметтер пайдаланылған. Келтірілген статистикалық 

ақпаратқа келетін болсақ, ұқсас статистиканы басқа көздерден алуға болады, бірақ негіз қалаушы жорамалдар мен 

әдіснама және демек, алынатын деректер көзіне байланысты өзгеруі мүмкін. «Тәуекел факторлары-Қазақстанмен 

және дамушы нарықтармен байланысты тәуекелдер, тұтастай алғанда—ресми статистика және қазақстандық 

билік жариялаған басқа да деректер дәлсіз болуы мүмкін» қараңыз.  

Осы проспектіде ұсынылған бөгде көздерден алынған ақпарат осы құжатта дәлме-дәл қайталанған және осындай 

үшінші тұлғалар жариялаған ақпаратқа сүйене отырып, компания белгілі болғанша, нәтижесінде, көшірілген ақпаратты 

жоққа шығара отырып, ешқандай фактілер жіберілген жоқ. Егер осы проспектіде сіз бөгде тұлғалардан ақпаратты 

көріп отырсаңыз, онда мұндай ақпараттың көзі сәйкестендірілді. 
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Компанияның бағалаулары мен есептеулері еншілес кәсіпорындардан, БК және қауымдасқан компаниялардан, 

клиенттерден, жеткізушілерден, сауда ұйымдарынан және Компания жұмыс істейтін нарықтардағы компанияның басқа 

да байланыстарынан алынған ақпаратқа негізделген. Компания бұл бағалар мен есептеулер көрсетілген күндер 

бойынша барлық маңызды аспектілерде дәл деп есептейді. Алайда, бұл ақпарат компания бағалауды дайындау үшін 

кейбір деректерді алған әдістен дәл болмауы мүмкін, себебі бұл ақпарат өңделмеген деректердің қол жетімділігі мен 

шынайылығына, деректерді жинау процесінің ерікті сипатына, сондай-ақ басқа да ажырамас шектеулер мен 

белгісіздіктерге байланысты үнемі толық анықтықпен салыстырыла алмайды. 

Осы проспектіде компанияның ішкі мәліметтерінен және егер өзгесі көрсетілмесе, тәуелсіз тексерілмеген 

компанияның еншілес, БК және қауымдасқан кәсіпорындарының ішкі мәліметтерінен алынған иллюстрациялар мен 

кестелерді қамтиды. 

ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР РЕСУРСТАРЫН ЖӘНЕ КЕН ҚОРЛАРЫН АНЫҚТАУ ӘДІСІН БАЯНДАУ 

SRK, SRK есебінде көрсетілгендей, Қазақстан Республикасындағы топтың негізгі уран өндіруші активтеріне тәуелсіз 

шолу және техникалық бағалау жүргізді және австралиялық тау-кен ісі және металлургия институтының кен қорлары 

жөніндегі біріккен комитеті, Австралиялық геологтар және геофизиктер институты және австралиялық Геология және 

геофизиктер институты және Австралия минералдар кеңесі жариялаған 2012 жылғы барлау нәтижелері, минералдық 

ресурстар және кен қорлары туралы Австралиялық есептілік кодексіне ("Кодекс JORC") сәйкес пайдалы қазбалар 

ресурстары және кен. 

JORC кодексінде жүргізілетін техникалық-экономикалық бағалау сипатын ескере отырып, пайдалы қазбалар 

ресурстары мен кен қорлары арасындағы айырмашылық жүргізіледі. 

  

 Пайдалы қазбалардың ресурстары жер қыртысында немесе онда экономикалық қызығушылық тудыратын 

қатты материалдың шоғырлануын немесе көрінуін білдіреді, бұл ретте осындай формада (немесе сапада) 

және бұл экономикалық мақсатқа сай болуы мүмкін өндіру үшін негізделген перспективалар жасайды. 

Пайдалы қазбалар ресурстарының орналасуы, саны, сапасы (немесе сыныбы), ұсталуы және басқа да 

геологиялық сипаттамалары белгілі, бағаланады немесе іріктеуді қоса алғанда, нақты геологиялық деректер 

мен білімді ескере отырып түсіндіріледі. Пайдалы қазбалар ресурстары геологиялық деректер дәйектілігінің 

өсуі тәртібімен "болжамды", "болжамды" және "өлшенген" санатына бөлінеді.» 

 Кен қоры-бұл пайдалы қазбалардың өлшенген және/немесе болжамды ресурстарының бір бөлігі, оны өндіру 

ақталған экономикалық мақсаттылық кезінде жүргізіледі •  Бұл жерде, сондай-ақ материалдарды өндіру 

кезінде пайда болуы мүмкін және қажет болған жағдайда жобалау алдындағы талдау немесе ТЭН 

деңгейіндегі зерттеулермен анықталатын шығындарды жабуға арналған материалдар мен резервтер туралы 

сөз болып отыр, бұл ретте мұндай зерттеулерге түзету коэффициенттері кіруі мүмкін. Мұндай зерттеулер 

есеп беру кезінде өндіру негізді түрде ақталуы мүмкін. 

Осы проспектіде ұсынылған пайдалы қазбалар ресурстары мен кен қорлары бойынша есептер JORC кодексінде 

берілген және JORC Кодексі бойынша талап етілетін терминдер мен анықтамаларға сәйкес келеді, бұл ретте "пайдалы 

қазбалардың өлшенген және болжамды ресурстары кен қорын алу үшін түзетілген пайдалы қазбалардың 

ресурстарын ескере отырып келтірілген".  Пайдалы қазбалар ресурстары мен кен қорларына қатысты ресурстар мен 

қорлар бойынша есеп беру туралы толық ақпаратты 7 тарауды 7 SRK есебі. 

АЙЫРБАС БАҒАМЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 

Компания активтерінің көпшіллігі орналасқан Қазақстанның ресми валютасы, сондай-ақ Топтың есеп 

валютасы теңге болып табылады. Топтың негізгі валюталық тәуекелі АҚШ долларына қатысты теңге 

құнының ауытқуларымен байланысты. Кейбір алдыңғы кезеңдер ішінде, Қазақстан экономикасы 

валютаның тұрақсыздығымен және ауытқудың жоғары деңгейімен сипатталады («Тәуекел факторлары – 

Қазақстанмен және дамушы нарықтармен байланысты тәуекелдер, жалпы – Айырбас бағамының 

ауытқулары Топ қызметіне теріс әсер етуі мүмкін екенін қараңыз). Сонымен бірге, ҚР Үкіметі Қазақстан 

Республикасының резиденттері мен резидент емес тұлғаларының валюталық операцияларына қатысты 

шектеулерді белгілі жағдайларда енгізе алады. «Тәуекел факторлары – Қазақстанмен және дамушы 

нарықтармен байланысты тәуекелдер, жалпы – Валюталық бақылау туралы Қазақстан заңнамасы 

шетел валютасымен Топ операцияларына әсер ететінін қараңыз). 

Келесі кестеде – көрсетілген кезеңдер мен күні – ҚҰБ ресми айырбас бағамы негізінде АҚШ долларына 

теңгенің айырбас бағамы туралы деректе келтірілген. Өткен уақыттағы айырбас бағамының өзгеруі 

болашақта өтуі мүмкін ауытқуларды көрсетуге міндетті емес. Айырбас бағамдары осы Тіркеу құжатында 

берілген қаржылық есептілікті және басқа құжатты дайындау кезінде АҚШ долларында берілген 

транзакцияның теңгелік сомасын белгілеу үшін Компаниямен қолданылатын курстардан ерекшеленеді. 
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  1 US$ үшін KZT 

 

Жоғар

ы 

 

Төмен 

 Кезеңде

гі 

орташа

сы(1) 

 

Кезең 

соңы 

31 желтоқсан аяқталған жыл     

2015 ..............................................................................................................  349.12  182.35  222.25  339.47 

2016 ..............................................................................................................  383.91  327.66  341.76  333.29 

2017 ..............................................................................................................  345.00  310.40  326.08  332.33 

30 маусым аяқталған жартыжылдық     

2017 ..............................................................................................................  334.51  310.40  318.75  321.46 

2018 ..............................................................................................................  341.31  318.31  326.49  341.08 

Аяқталған ай     

31 шілде 2018 ж...........................................................................................  347.06  341.08  344.25  347.06 

31 тамыз 2018 ж ..........................................................................................  363.43  346.70  357.03  363.43 

30 қыркүйек 2018 ж ....................................................................................  380.93  352.54  366.77  363.07 

28 қазан 2018 ж. 373.71  360.65  367.74  368.54 
 

(1)    Орта бағам әрбір күнтізбелік күнде күнделікті бағамның орташа мәні ретінде 

есептелген. 

_________ 

2018 жылғы 28 қазанында, ҚҰБ бойынша айырбас бағамы бір АҚШ долларына 368,54 теңгені құрады. 

Теңге, әдетте Қазақстан шегінен тыс айырбасталмайды. Қазақстанда теңгені басқа валютаға айырбастау 

нарығы бар, алайда басқа валюталардың шектеулі қолжетімділігі теңгеге қатысты олардың құнын 

арттыруы мүмкін. Осы құжатта айтылған теңгедегі немесе АҚШ долларындағы сома кез келген нақты 

бағам бойынша осы бағам бойынша, жағдайларға лайық теңгеге немесе АҚШ долларына айырбасталуы 

мүмкіндігіне қатысты ешқандай кепілдік жоқ. 
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ҚЫСҚАША АҚПАР 

Қысқаша ақпарлар «Элементтер» ретінде белгілі ақпараттың ашылуына қойылатын талаптардан 

тұрады. Бұл элементтер A-E (A.1-E.7) бөлімдерінде нөмірлеу тәртібімен берілген. Бұл ақпарда Компания 

мен құнды қағаздардың осындай типі бойынша ақпарға қосылуы тиіс болатын барлық Элементтер бар. 

Кейбір Элементтерді қарау және қозғау міндетті болмағандықтан, Элементтерді нөмірлеудің 

бірізділігінде кемістіктер болуы мүмкін. Белгілі бір Элементті Компания мен құнды қағаздардың типі 

салдарынан қысқаша ақпарға қосу қажет етілуі мүмкін болуына қарамастан, бұл Элемент бойынша 

тиісті ақпарат болмауы мүмкін. Мұндай жағдайда Элементтің қысқаша сипаттамасы «қолданылмайды» 

ескертуімен бірге түйіндемеге қосылады. 

 

 

  B бөлімі—Компания 

 

 

B.31 Базистік акциялар эмитенті туралы мәліметтер. 

 

A бөлімі – Кіріспе және ескертулер 

 
A.1 Кіріспе және 

ескертулер Бұл ақпарды Проспектке кіріспе ретінде оқу қажет. 

Құнды қағаздарға инвестициялау туралы кез-келген шешім аталған Проспектінің 

инвестормен мұқият талдауының ексерілуімен қабылдануы тиіс. 

Ал егер Проспекттегі ақпаратқа қатысты қуыным сот тәртібімен ұсынылатын болса, 

қуынушы-инвестор мүше-елдердің заңнамасына сәйкес сот ісі басталғанға дейін 

Проспектіні басқа тілге аудару шығындарын көтеруі мүмкін. 

Азаматтық жауапкершілік – ақпарды жасаған, соның ішінде оның кез-келген аудармасын 

жасаған тұлғаларға ғана қолданылады, бірақ егер ақпар адастыратын болса, Проспектінің 

басқа бөліктерімен бірге оқыған кезде толымсыз немесе жүйесіз сипатты иемденетін 

болса, я болмаса егер ақпар Проспектінің басқа бөліктерімен бірге оқыған кезде 

инвесторларға мұндай Құнды қағаздарға инвестициялау қажет па, жоқ па  деген сауалды 

қарау кезінде көмектесе алатын негізгі ақпаратты ұсынбайтын болса. 

 

A22(10)A.1 

    

A.2 Проспектіні жасау 

ісіне жауапты 

тұлғаның немесе 

эмитенттің 

проспектіні қаржы 

делдалдарының құнды 

қағаздарды 

түпкілікті 

орналастыруы немесе 

кейінгі сатуы үшін 

пайдалануға келісімі  

Қолданылмайды.  Компания қаржы делдалдарының кейінгі пайдалануы немесе Құнды 

қағаздарды түпкілікті орналастыруы үшін осы Проспектіні пайдалануға келісімін 

берген жоқ. 
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B.1 Компанияның заңды 

және коммерциялық 

атауы 

1. «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» АҚ 
 

B.2 Компанияның 

орналасқан жері, 

компанияның 

қызметінде негізге 

алынатын заңнама және 

тіркелген елі 

 

2. Компания ҚР заңнамасына сәйкес 1997 жылғы 14 шілде тіркелген акционерлік қоғам болып табылады, 

бастапқыда «Қазатомөнеркәсіп» Ашық акционерлік қоғамы ретінде № 41031-1901-AO тіркеу нөмірімен 

тіркелген, БСН 970240000816, тікрелген кеңсесінің мекенжайы: Астана қ., Қазақстан Республикасы, Д. Қонаев 

көшесі, 10, 010000. Компанияның қызметінде негізге алынатын негізгі заңнама – «Акционерлік қоғамдар туралы» 

2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Қазақстан Республикасының Заңы (өзгертулерімен және толықтыруларымен 

бірге), «Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Қазақстан Республикасының Заңы 

(өзгертулерімен және толықтыруларымен бірге) және «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» 2012 жылғы 1 ақпандағы 

№ 550-IV Қазақстан Республикасының Заңы (өзгертулерімен және толықтыруларымен бірге) 

 

 

 

 

 
 

B.3 Компанияның ағымдағы 

қызметі мен оның 

қызметінің негізгі 

түрлерінің сипаты, 

сондай-ақ оның 

қызметімен байланысты 

негізгі факторлар, 

сатылатын өнімдердің 

және/немесе 

қызметтердің негізгі 

санаттарының жән 

екомпания бәсекелесетін 

негізгі нарықтардың 

көрсетілуімен. 

 

Ux деректері бойынша, Компания өзінің еншілес компанияларымен ("топ") бірлесіп, әлемдегі ең ірі ресурстық 

базалардың біріне басым қолжетімділікпен әлемдегі табиғи уранның (өндіру көлемі бойынша) ірі өндірушісі 

болып табылады. UxC деректеріне сәйкес, топта уран өндіру, оның бірлесіп бақыланатын кәсіпорындарында 

және топқа жататын қауымдасқан компанияларда өндіруді қоса алғанда, 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл ішінде уранды әлемдік бастапқы өндірудің жалпы көлемінің шамамен 20% - ын құрады және уран өндіру 

шеңберінде жерасты шаймалаудың ("ЖС") әлемдік көлемінің шамамен 40% - ын құрады.. 

Өзінің еншілес кәсіпорындары, БК және қауымдасқан компаниялары арқылы топ Қазақстанда орналасқан 

активтердің 13 кластеріне топтастырылған 26 кен орнын пайдаланады. Топтың барлық уран кен орындары жер 

асты шаймалау үшін қолайлы ("ЖС"). Сондай-ақ, UxC сәйкес, өндірудің басқа әдістерімен және тау-кен өндіру 

активтерінің ұзақ мерзімді базасымен салыстырғанда ең аз экологиялық салдарлармен ЖС экономикалық 

технологиясының комбинациясы топқа бүкіл әлем бойынша ең арзан уран өндірушілерінің қатарында тұрақты 

және екінші болып қалуға мүмкіндік береді. Топтың қазақстандық уран өндіру өнеркәсібінде жинақталған 40-тан 

астам ЖС тәжірибесі бар. 

Бұдан басқа, ЖС технологиясы экономикалық тиімді және қоршаған ортаға барынша аз әсер етеді, бұл 

технология пайдалы қазбаларды дәстүрлі өндірумен салыстырғанда жоғары эксплуатациялық икемділікті 

қамтамасыз етеді, бұл топ операцияларының ауқымдылығын жақсартады және өзгермелі нарықтық жағдайларға 

жауап ретінде өндірісті тез және үнемді арттыруға немесе төмендетуге мүмкіндік береді 

Компания уран мен оның қосылыстарының, атом электр станциялары үшін отынның, арнайы жабдықтар мен 

технологиялардың, сондай-ақ сирек металдардың экспорты мен импорты бойынша Қазақстан Республикасының 

Ұлттық операторы мәртебесіне ие. Қазақстандағы ұлттық компанияның тең мәртебесі топқа белгілі бір 

артықшылықтарды пайдалануға мүмкіндік береді, оның ішінде, басқаларымен қатар, керісінше жағдайда талап 

етілетін тендерлік процесс арқылы емес, Үкіметпен тікелей келіссөздер жолымен жер қойнауын пайдалану 

туралы келісімдер алуды қоса алғанда. Бұл іс жүзінде топқа Қазақстан Республикасында изобилий бар табиғи 

уранның жоғары сапалы және СВ үшін қолайлы кен орындары сияқты мүмкіндіктерге басым қолжетімділікті 

ұсынады 

Топ уранды тек Қазақстандағы кен орындарында ғана өндіреді. UxC деректері бойынша, 2018 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша Қазақстанда өндіру әлемдік уран өндірудің 40% - ын және әлемде шаймалау 

үшін жарамды өлшенетін және болжанатын қазбалардың көлемі бойынша 65% - ын құрады. NEA/IAEA деректері 

бойынша 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша әлемдік анықталған уран ресурстарының 13% - ы 

Қазақстанда тұр. ТЖМЖ мәліметтері бойынша, топ өз бәсекелестерінің арасында уран кенінің ірі қорына ие. 2018 

жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша топқа тиесілі кеннің дәлелденген және ықтимал қоры 294,8 мыңды 

құрады. Ume тонна және дәлелденген бағаланған және анықталған минералдық ресурстар (оның ішінде кен 

өндіруге дайын өзгертілген пайдалы қазбалар) 435.1 мың тонна UME құрады және пайдалы қазбалардың 

болжамды ресурстары 1,0 мың тонна UME құрады, бұл JORC Кодексінің шарттары мен ережелерінде көрсетілген. 

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы бола отырып, Компания бүкіл әлем бойынша уран өндіру 

саласының барлық жетекші ойыншыларымен серіктестік қарым-қатынас орнатты. Топ Cameco, CGNPC, Kansai, 

Marubeni, Orano (бұрын Areva), Росатом және Sumitomo компанияларымен, сондай-ақ Energy Asia 

консорциумымен активтер деңгейінде 10 табысты серіктестік орнатты. Бұл серіктестік қарым-қатынастар топ 

активтерінің жаһандық ауқымда маңыздылығын көрсетеді, бұл топқа серіктестердің технологияларына қол 

жеткізуге және өздерінің технологиялық және басқару ноу-хауын жетілдіруге мүмкіндік береді. 

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 60,4% және  

48,4% тиісінше, Топтың өндірілген ураны Топтың қоғамдастырылған компанияларының және БК қатысуына 

жатады. 

UxC деректері бойынша, уран өндіру көлемдері Топта соның ішінде оның БК және Топқа қатысты 

қауымдастырылған компанияларындағы өндіруді қоса алғанда 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылда 

уранды бастапқы өндірудің жалпы әлемдік көлемінің шамамен 20%-ын және ЖШ уран өндірудің әлемдік 

көлемінің шамамен 40%-ын құраған. Топ қазақстандық өндіруші салада жинақталған ЖШ-ның 40 жылдан астам 

тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланады. Өзінің үнемділігімен қатар, ЖШ технологиясының экологиялық 

салдары  өндірудің басқа әдістерімен салыстырғанда аса төмен, ол әдеттегі өндірумен салыстырғанда жоғары 

пайдаланушылық икемділікті қамтамасыз етеді, ал бұл – Топ операцияларының масштабталулығын арттырады 

және өзгеріп отыратын нарық жағдайларына жауап ретінде оның өндірісін жылдам әрі үнемділікпен өрістетуге 

немесе азайтуға мүмкіндік береді. 

 

3. Топтың негізгі клиенттері – атом энергетикасының операторлары болып табылады, ал Топ өнімі үшін негізгі 

экспорттық нарықтар - Қытай, Оңтүстік-Шығыс Азия, Солтүстік Америка, Еуропа және Азия-Тынық мұхит 

аймағы болып табылады. Топ уранды және уран өнімін ұзақ мерзімді келісімшарттар бойынша, қысқа мерзімді 

келісімшарттар бойынша, сондай-ақ Швейцариядағы өзінің саудалық еншілес компаниясы арқылы спот-нарықта 

сатады. Уран бағасы ядролық энергия өндірісінде жалпы шығындардың салыстырмалы шағын үлесін құрайды, 
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сондықтан Топ клиенттерінің кейбірі тиімді бағасының орнына жеткізілімдердің сенімділігін артық көруі 

мүмкін, ал бұны Топ өндіріс өлшемі мен көлемдерінің арқасында ұсына алады. 

 

4. Уран өндіру – Топ қызметінің басым бағыты болып табылғанымен, Топ сондай-ақ конверсияны қоспағанда 

«бастапқы» ядролық отын циклінің басқа кезеңдерінің көпшілігіне де қатысады (қзінің еншілес компаниялары, 

БК және қауымдастырылған компаниялар арқылы). Бұл кезеңдер уран қос тотығын немесе UO2, керамикалық 

ұнтақтар және отын түйіршіктерін байытуды және өндіруді қамтиды. Сонымен қатар, қазіргі уақытта Топ жылу 

бөлетін элементтерді құрастыру жөніндегі зауыттың құрылысымен айналысуда, компания оны 2020 жылғы 

соңына қарай аяқтауды жоспарлауда. Топта сондай-ақ конверсиялық зауытты дамыту үшін жақсы мүмкіндік бар, 

егер конверсия келешекте экономикалық тұрғыда тартымды болма, сондай-ақ Cameco қажетті технологияларына 

қол жеткізе алады. Топ уран өнімін, соның ішінде табиғи уран қойылтпасын, уран қос тотығының керамикалық 

ұнтағын және отын түйіршіктерін өндіреді, олар ядролық отын құрастыруларын, электр энергия өндіруде атом 

электр станцияларымен пайдаланылатын отынды дайындау үшін пайдаланылады.  

 

5. Уран операцияларымен қатар, Топ сирек металдардан тұратын өнімді, ең алдымен тантал мен бериллийді 

өндірумен айналысады. 

 

6. Қазақстан Республикасындағы ұлттық атом компаниясы бола отырып, Компания бүкіл әлем бойынша уарн 

өндіру өнеркәсібіндегі барлық дерлік жетекші ойыншылармен  өзара әрекеттеседі. Топ активтер деңгейінде 10 

компаниямен әріптестік қатынастарды ойдағыдай дамытуда, соның ішінде: Cameco, CGNPC, Kansai, Marubeni, 

Orano (бұрынғы Areva), РосАтом және Sumitomo, сондай-ақ Energy Asia консорциумы. Барлық әріптестіктер 

жаһандық масштапба Топ активтері базасының маңыздылығын көрсетеді және Топқа әріптестердің 

технологияларына қол жеткізуге және өзінің технологиялық және басқарушылық ноу-хауын жақсартуға 

мүмкіндік береді. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылда және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталатын 

жартыжылдықта Топпен өндірілген уранның 51,6% және сәйкесінше 53,6% көлемі оның БК мен 

Қауымдастырылған компанияларға қатысуымен байланысты болды. 

 

7.  

Уран операцияларынан басқа, топ сирек металдардан, бірінші кезекте тантал мен бериллийден жасалған жекелеген 

өнімдерді өндірумен айналысады 

B.

4a 

Компанияны және ол қызмет 

ететін салаларды қозғайтын 

аса маңызды үрдістердің 

сипаты. 

 

8. Соңғы уақытта Топтың қызметіне – келешекте оның бизнесі мен қызметінің нәтижелеріне әсер етуін 

жалғастырады деп тұспалданған келесідей жуырдағы елеулі үрдістер әсер етеді: 

 

 Соңғы 18 ай ішінде топ нарыққа бағдарланған оператор ретінде жұмыс істеуге өзінің 

стратегиялық тәсілін өндіріске бағдарланған операторға қарағанда айтарлықтай өзгертті. Бұл, 
өз кезегінде, нарық конъюнктурасы мен сату көлемінің болжамдары негізінде өндірістік 

міндеттерді қоюды, сондай-ақ өндірістік жоспарларды өзгермелі нарықтық жағдайларға 

бейімдеуді көздейді. 

 2018 жылғы мамырда компания Yellow Cake plc компаниясымен уранды жеткізу туралы ұзақ 
мерзімді келісім жасасты, ал 2018 жылғы шілдеде осы Келісімге сәйкес 3100 тоннаға жуық 

U3O8 жеткізді, бұл топта 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде уран өндірудің 

жалпы көлемінің 25,6% - ын құрайды. Бұдан басқа, осы Келісім компанияның 100 млн. дейінгі 

жиынтық бағаға сәйкес келетін мөлшерде қосымша уран партияларын жеткізуді көздейді. 

АҚШ долл.Осы проспект жарияланған күннен кейін кем дегенде тоғыз жыл ішінде, Yellow 

Cake plc компаниясы келесі ұсыныстарды және басқа да кейбір шарттарды орындаған 

жағдайда, нарықтық бағалар бойынша. 

 

B.

4b 

Компанияны және ол қызмет 

ететін салаларды қозғайтын 

кез-келген белгілі үрдістердің 

сипаты. 

 

Топтың қызметіне оның бизнесі мен болашақта қызмет нәтижелеріне ықпал етуді жалғастыратын 

мынадай елеулі факторлар Тарихи ықпал етті: (i) табиғи уранды өткізу және табиғи уран өнімдеріне 

бағалардың өзгеруі үшін алынған баға, (ІІ ) өндірілген және өткізілген уран өнімінің көлемі және 

қорлар деңгейі, (ІІІ) бейінді емес активтердің шығуы, (iv) корпоративтік қайта құрылымдау жөніндегі 

қызмет, (v) айырбас бағамдарының өзгерістерінің әсері, (vi) пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын 

салықты қоса алғанда, салық салу, (vii) күкірт қышқылының бағасы мен қолжетімділігі, (viii) кен 

қорларын бағалаудағы өзгерістердің әсері, (ix) сирек металдарды сату көлемі, (x) металлургия 

өнімдерін сату үшін алынған бағалар, сондай-ақ (xi) БК және филиалдармен транзакциялар.  

 

 

 

B.

5 

Егер компания топқа кіретін 

болса, топтың сипатын және 

компанияның топ ішіндегі 

жағдайын сипаттап беріңіз. 

 

9. Компания Топтың аналық компаниясы болып табылады, бұл Топтың құрамына Компания және оның 

шоғырландырылған еншілес компаниялары кіреді. 
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B.

6 

Компанияға мәлім болғанындай, 

компаниядағы дауыс беру 

құқығын немесе капиталдағы 

үлесті тікелей немесе жанама 

түрде иемденетін кез-келген 

тұлғаның атауы, бұл – 

компанияның ұлттық 

заңнамасына сәйкес хабарлауға 

жатады, олардың әрқайсысының 

үлесінің көрсетілуімен. 

Компанияның негізгі 

акционерлері әртүрлі дауыс беру 

құқығын иемденеді ме, егер 

мұндайлар бар босла. Компанияға 

мәлім болғанындай, компания 

тікелей немесе жанама тұрде 

біреуге тиесілі ме, нақты кіммен 

бақыланады, сондай-ақ осындай 

бақылаудың сипатын көрсетіңіз. 

 

10. Акцияларды орналастырғанға дейін Компания толығымен «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат 

қоры» АҚ-ға тиесілі болған, ал ол – өз кезегінде, толығымен Қазақстан Республикасы Үкіметіне 

тиесілі. 

 

B

.7 

Тарихи қаржы ақпаратымен 

қамтылатын кезеңнің әрбір 

қаржы жылы үшін және алдыңғы 

қаржы жылындағы дәл сол 

кезеңге салыстырмалы 

деректермен ілесе жүретін кез-

келген аралық қаржы кезеңі үшін 

ұсынылған, компанияға қатысты 

жекелеген тарихи негізгі қаржы 

мәліметтері, бірақ теңгерімдік 

есептен салыстырмалы ақпарат 

бойынша талап жылғы 

қорытындысы бойынша 

теңгерімдік есеп туралы ақпарат 

ұсыну жолымен 

қанағаттандырылатынын 

қоспағанда.  

Бұл деректерді тарихи негізгі 

қаржы мәліметтерімен 

жабылатын кезеңнен кейінгі 

кезеңнің барысындағы және оған 

дейінгі компанияның қаржылық 

жағдайындағы және оның 

операциялық нәтижелеріндегі 

елеулі өзгерістердің мәтіндік 

сипаттамасымен бекіту керек.  

 

Пайда мен шығындар туралы және өзге жиынтық табыс туралы шоғырландырылған есеп 

 
 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 

30 маусымда 

аяқталған алты ай 

2015 2016 2017 2017 2018 

(Млн. теңге, акцияларға қайта есептегендегі 

сомаларды қоспағанда) 

Табыс ........................................................................................................................................................................................................  383,960 394,315 336,517 153,188  145,029   

Сату құны .................................................................................................................................................................................................  (280,598) (283,882) (263,864) (120,924)  

(106,539)  

Жалпы пайда ..........................................................................................................................................................................................  103,362 110,433 72,653 32,264  38,490   

Бөлуге арналған шығындар......................................................................................................................................................................  (4,116) (6,314) (4,858) (2,402)  (3,361)  

Жалпы және әкімшілік шығындар ...........................................................................................................................................................  (25,655) (30,877) (32,274) (11,558)  (12,573)  

Активтердің құнсыздануын қалпына келтіру..........................................................................................................................................  86 184 543 8  119   

Құнсызданудан шығындар .......................................................................................................................................................................  (30,716) (22,007) (27,958) (4,055)  (3,605)  

Еншілес компанияның шығуынан пайда .................................................................................................................................................  — 290 — ̶  –   

Кәсіпорындарды біріктірудің нәтижелері ...............................................................................................................................................  ̶ ̶ ̶ ̶  96,858   

Таза бағамдық (шығын) / пайда ...............................................................................................................................................................  (53,446) 3,614 (768) (1,142)  1,296   

Өзге табыс ................................................................................................................................................................................................  1,352 775 115,111 6,209  110   

Өзге шығындар .........................................................................................................................................................................................  (7,535) (6,160) (6,768) (1,564)  (1,187)  

Қаржылық табыс ......................................................................................................................................................................................  21,986 15,825 5,888 2,429  2,638   

Қаржылық шығындар...............................................................................................................................................................................  (8,676) (11,017) (9,067) (4,387)  (5,088)  

Қауцмдастырылған компаниялардың нәтижелерінің үлесі ....................................................................................................................  38,823 38,058 22,007 11,644  6,948   

Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелерінің үлесі ...................................................................................................................................  14,080 36,739 22,107 13,637  (1,905)  

Салықты шегергенге дейінгі пайда .....................................................................................................................................................  49,545 129,543 156,616 41,110  118,740   

Табыс салығы бойынша шығындар .........................................................................................................................................................  (13,044) (17,988) (17,462) (13,032)  (4,823)  

Тоқтатылған қызметтен пайда .................................................................................................................................................................  ̶ ̶ ̶ 2,087  1,103   

Бір жылдағы пайда ................................................................................................................................................................................  36,501 111,555 139,154 30,165  115,020   

Өзге жалпы табыс      

Кейіннен пайдаға немесе шығынға қайта жіктелуі мүмкін баптар:    
  

Шетелдің операцияларды қайта есептеу барысында туындайтын бағамдық айырмалар ......................................................................   

17,271 

 

(97) 

 

383 9 

 

(22,123) 

Үлескерлік қатысу әдісі бойынша инвестициялардың өзге жалпы табысындағы үлес .........................................................................   

159 

 

(658) 

 

— 

— 

 

 

̶ 

 

Пайдаға немесе шығынға қайта жіктелетін баптар: 

   

  

Еңбек қызметі аяқталғаннан кейін жәрдемақы төлеу бойынша міндеттемелерді қайта бағалау ..........................................................   

(241) 

 

194 

 

113 — 

 

̶ 

Үлескерлік қатысу әдісі бойынша инвестициялардың өзге жинтық табысындағы үлес .......................................................................  — (216) (189) — ̶ 

Бір жылдағы өзге жалпы табыс / (шығын).........................................................................................................................................   

17,189 

 

(777) 

 

307 

 

9 (22,123) 

Бір жылдағы жалпы жиынтық табыс .................................................................................................................................................   

53,690 

 

110,778 

 

139,461 

 

30,174 

 

92,897 

Келесілерге жатқызылатын бір жылдағы пайда      

Компания иелері .......................................................................................................................................................................................  38,442 108,795 138,527 29,949 114,220 

Азшылық үлесі .........................................................................................................................................................................................  (1,941) 2,760 627 216 800 

Бір жылдағы пайда ................................................................................................................................................................................  36,501 111,555 139,154 30,165 115,020 

Келесілерге жатқызылатын жалпы жиынтық табыс:      

Компания иелері .......................................................................................................................................................................................  55,635 108,014 138,837 29,957 92,093 

Азшылық үлесі .........................................................................................................................................................................................  (1,945) 2,764 624 217 804 

Бір жылдағы жалпы жиынтық табыс .................................................................................................................................................   

53,690 

 

110,778 

 

139,461 

 

30,174 

 

92,897 

Жалғасатын қызметтен акцияға арналған пайда, базалық және бытыраңқы (теңгеге дейін дөңгелектенген)......................................   

1,048 

 

2,963 

 

3,748 

 

810 

 

3,083 

 

Қаржы жағдайы туралы шоғырландырылған есеп 

 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 2018 жылғы 
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2015 2016 2017 

30 

маусымдағы 

жағдай 

бойынша 

  

Активтер     

Айналымнан тыс активтер     

Материалдық емес активтер .................................................................  7,173 7,117 8,009  8,736  

Негізгі өндіріс құралдары мен жабдықтар ...........................................  130,411 117,335 122,175  134,685  

Кен орындарын дайындау бойынша активтер 38,578 41,682 43,530  102,762  

Жер қойнауын әзірлеуге арналған құқық .............................................  2,067 2,291 2,004  161,130  

барлау және бағалау активтері ..............................................................  8,538 3,471 5,608  6,610  

Қауымдастырылған компанияларға инвестициялар ............................  121,938 107,773 101,746  62,231  

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар ............................................  43,519 66,862 74,818  41,240  

Өзге инвестициялар ...............................................................................  67,041 67,041 1,726  4,411  

Дебиторлық берешек .............................................................................  36 — 140  243  

Кейінге қалдырылған салық активтері .................................................  1,829 4,299 6,836  8,948  

Мерзімді депозиттер ..............................................................................  3,182 15 —  11  

Байланысты тараптарға қарыздар .........................................................  32,344 19,151 20,302  13,091  

Өзге айналынан тыс активтер ...............................................................  19,627 19,517 24,125  25,610  

Айналымнан тыс активтердің жиыны .............................................  476,283 456,554 411,019  569,708  

Ағымдағы активтер     

Дебиторлық берешек .............................................................................  107,512 67,921 58,085  73,752  

Алдын ала төленген табыс салығы .......................................................  2,427 7,391 5,493  9,869  

Өтеуге арналған ҚҚС ............................................................................  28,528 22,235 24,182  21,375  

ТМҚ .......................................................................................................  99,692 120,095 169,675  202,918  

Мерзімді депозиттер ..............................................................................  9,020 56,476 8,472  7,618  

Байланысты тараптарға қарыздар .........................................................  1,224 13 —  8,119  

Ақшалай қаражат және оның баламалары ............................................  55,869 75,052 239,936  100,542  

Өзге ағымдағы активтер ........................................................................  12,557 10,831 18,396  23,852  

Ағымдағы активтердің жиыны .........................................................  316,829 360,014 524,239  448,045  

Сату үшін ұсталған ретінде жіктелген шығу топтарының 

активтері ...........................................................................................  

164 3,463 2,774  40,162  

 316,993 363,477 527,013  488,207  

Активтердің жиыны............................................................................  793,276 820,031 938,032  1,057,915  

Капитал және міндеттемелер     

Капитал     

акционерлік капитал ..............................................................................  36,692 36,785 37,051  37,051  

қосымша төленген капитал ...................................................................  4,785 4,785 4,785  4,785  

резервтер ................................................................................................  18,819 18,061 (2,229)  (979) 

бөлінбеген пайда ...................................................................................  398,991 495,732 586,998  543,620  

Компания акционерлеріне жатқызылатын капитал .............................  459,287 555,363 626,605  584,477  

Азшылық үлесі ......................................................................................  10,118 12,467 14,571  91,997  

Капиталдың жиыны ...........................................................................  469,405 567,830 641,176  676,474  

Ұзақ мерзімді міндеттемелер     

Кредиттер мен қарыздар .......................................................................  119,776 77,184 38,910  369  

Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер ........................................  — 120 294  418  

Кредиторлық берешек ...........................................................................  585 581 582  588  

Резервтер ................................................................................................  17,183 17,320 22,688  27,581  

кейінге қалдырылған салық міндеттемелері.........................................  4,509 4,743 4,443  35,581  

жұмыскерлерге сыйақы .........................................................................  2,045 1,346 1,247  943  

Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер ........................................................  6,141 5,199 7,711  6,081  

Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны ..........................................  150,239 106,493 75,875  71,561  

Қысқа мерзімді міндеттемелер     

Кредиттер мен қарыздар .......................................................................  52,845 50,581 82,374  90,209  

Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер ........................................  — 44 125  119  

Резервтер ................................................................................................  101 98 189  143  

Кредиторлық берешек ...........................................................................  101,622 74,654 112,642  53,653  

Өзге салықтар мен міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер..........  5,027 6,198 4,168  5,659  

жұмыскерлерге сыйақы .........................................................................  213 244 173  126  

Табыс салығы бойынша міндеттемелер................................................  1,036 134 5,618  508  

Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер ......................................................  12,788 11,789 14,349  105,582  

Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны .......................................  173,632 143,742 219,638  255,999  

Сату үшін ұсталатындар ретінде жіктелген шығу топтарының 

міндеттемелері ..................................................................................  

— 1,966 1,343  53,881  

Міндеттемелердің жиыны ..................................................................  323,871 252,201 296,856  381,441  

Капитал мен міндеттемелердің жиыны ............................................  793,276 820,031 938,032  1,057,915  

 

Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы шоғырландырылған есеп 

 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 

30 маусымда 

аяқталған алты ай 

2015 2016 2017 2017 2018 

(млн. KZT) 

операциялық қызмет      

клиенттерден ақшалай қаражат түсімі ......................................  395,725 485,829 435,199 224,080 182,320 

ҚҚС қайтарылуы ........................................................................  24,895 29,638 18,849 10,379 12,808 

алынған пайыздар ......................................................................  1,416 6,830 3,025 1,288 1,006 

Жеткізушілерге төлемдер ..........................................................  (320,921) (379,103) (373,006) (183,290) (207,003) 

Қызметкерлерге төлемдер .........................................................  (40,191) (42,638) (43,213) (19,297) (22,389) 

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының 

қозғалысы (салық салынғанға дейін) ..............................  

 

60,924 

 

100,556 

 

40,854 
33,160 (33,258) 

Төленген табыс салығы .............................................................  (5,662) (28,216) (13,069) (6,205) (8,750) 

төленген пайыздар .....................................................................  (6,127) (5,464) (4,430) (2,225) (2,993) 

Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттардың ағыны / 

ағымы ...................................................................................  
49,135 66,876 23,355 24,730 (45,001) 

Инвестициялық қызмет      

Негізгі өндіріс құралдары мен жабдықтарды сатып алу ..........  (12,153) (8,975) (14,913) (7,138) (9,046) 

Негізгі өндіріс құралдары мен жабдықтардың шығуынан түскен 

түсім ......................................................................................  
491 190 749 470 44 

Негізгі өндіріс құралдары мен жабдықтар үшін төленген 

алғытөлемдер ........................................................................  
(616) (5,361) (5,461) - - 

Материалдық емес активтер сатып алу .....................................  (414) (477) (628) (589) (1,850) 

Кен орындарын игеру бойынша активтер сатып алу ................  (9,930) (11,494) (12,011) (4,391) (10,712) 

 

Барлау және бағалау активтерін сатып алу ...............................  

 

 

(1,618) 

 

 

(3,264) 

 

 

(2,775) 

(986) (1,003) 

Пут опционын сатудан түсім .....................................................  — — 173,719 - - 

Қауымдастырылған компаниялар мен бірлескен кәсіпорындарға 

инвестицияларды сатудан түсім ...........................................  

 

— 

 

82 

 

— 
- - 

Еншілес компанияның шығуынан түсім ...................................  — 175 2 - - 
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Пайдаланылуы шектелген ақшалай қаражат пен мерзімді 

депозиттерді орналастыру ....................................................  

 

(14,370) 

 

(54,124) 

 

(12,095) 
(23,261) (3,123) 

Пайдаланылуы шектелген ақшалай қаражат пен мерзімді 

депозиттерді төлеу ................................................................  

 

5,798 
9,054 55,216 53,333 4,847 

Байланысты тараптарға қарыздарды өтеу .................................  1,211 12,787 8 - 89 

Еншілес кәсіпорындардың бақылауын сатып алу ....................   

— 

 

— 

 

(91) 
- - 

Бірлескен кәсіпорындардың капиталына ақшалай жарналар ...   

(2,046) 

 

(4,647) 

 

(2,687) 
(2,674) (1,301) 

Қауымдастырылған компаниялардан, бірлескен кәсіпорындардан 

және басқа инвестициялардан алынған дивидендтер ..........  

 

42,867 

 

78,805 

 

36,486 
20,323 7,135 

Өзгелері ......................................................................................  (94) (96) 56 (52) 762 

Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттардың ағыны / 

ағымы ...................................................................................  
9,126 12,655 215,575 35,035 (13,158) 

Қаржы қызметі      

Кредиттер мен қарыздардан түсімдер .......................................  163,851 10,072 52,793 9,702 32,142 

Кредиттер мен қарыздарды өтеу ...............................................  (215,676) (53,430) (61,410) (27,020) (67,931) 

Акционерге төленетін дивидендтер ..........................................  (2,323) (12,031) (65,849) – (45,019) 

Азшылық үлесіне төленетін дивидендтер .................................  (47) (134) (19) (5) (1,976) 

Өзгелері ......................................................................................  103 (673) (396) (344) (96) 

Қаржы қызметінен ақшалай қаражаттардың ағымы ........  (54,092) (56,196) (74,881) (17,667) (82,880) 

Ақшалай қаражат пен оның баламаларының таза  

Ұлғаюы/ азайту .......................................................................  

 

4,169 

 

23,335 

 

164,049 42,098 (141,039) 

Ақшалай қаражат пен оны баламалары, жылғы басына  

қарай ...........................................................................................  

 

29,432 

 

55,869 

 

75,052 75,052 239,936 

Валюта бағамы құбылуының – ақшалай қаражат пен оның 

баламаларына әсері ...............................................................  

 

22,268 

 

(4,152) 

 

835 (2,517) 1,645 

Ақшалай қаражат пен оның баламалары, жылғы соңына қарай

 ...............................................................................................  

 

55,869 

 

75,052 

 

239,936 114,633 100,542 

 

 

Топтың жалпы түсімі 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 394 315 млн.теңгені 

құрады. Бұл ұлғаю негізінен (i) 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 1 АҚШ доллары 

үшін 222,25 теңгеден 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 1 АҚШ доллары үшін 

341.76 теңгеге дейін теңгенің девальвациясына байланысты болды және (ii) 2015 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін электр энергиясы тарифтерінің 20%-ға өсуіне байланысты 

коммуналдық қызметтерден түскен түсімнің ұлғаюы 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

үшін. 2018 жылғы 30 маусымнан бастап, Топтың қаржы ақпараты жарияланған соңғы қаржы кезеңінің 

соңында қаржы жағдайында немесе операциялық нәтижелерде елеулі өзгерістер болған жоқ. Алайда, бұл 

уранды сатудың орташа бағасының 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде топтың сатуынан 

68,0% - ды, 41,52 АҚШ долларынан 26,5% - ға төмендеуімен ішінара өтелді (i). АҚШ долларына дейін, 

2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 30,52 АҚШ долларына дейін. 2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін уранның орташа споттық бағасының 28,4% төмендеуінің және (ii) 2015 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін U3O8 уран шала тотығы-тотығын сату көлемінің 12,2% 

төмендеуінің арқасында 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 11 028 тоннадан бастап 2016 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 9 687 тоннаға дейін төмендеді. Топтың табысы бір жыл 

ішінде 75 053 млн. теңгеге немесе KZT111, 555 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 

36 501 млн теңгеден. 

 

Топтың жалпы түсімі 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша 336 517 млн теңгені 

құрады. Бұл төмендеу, негізінен, 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі түсімнің 61.8% 

ұсынылған уран өнімін сатуға әсерін көрсетеді және көп жағдайда (i) уранды сатудың орташа бағасының 

21,8% - ға төмендеуімен байланысты болды. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін U3O8 уран 

шала тотығы-тотығы фунты үшін 23,85 АҚШ долларына дейін. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл үшін U3O8 уран шала тотығы-тотығының бір фунты үшін, бұл өз кезегінде U3O8 орташа спот 

бағасының 26.36 АҚШ долларынан 16.3% - ға төмендеуімен байланысты. 2016 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін фунт үшін 22,07 АҚШ долл. АҚШ долларына қатысты 4,6% - ға нығайтумен және (ІІ) 

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін орташа 341,76 АҚШ доллары үшін 2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін 326,08 теңгеге дейін 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін. 

Топтың табысы бір жыл ішінде 27 599 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 111 555 млн. 

теңгеден бастап 139 154 млн. теңгеге дейін. 

 

Топтың жалпы түсімі 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 153 188 млн. теңгеден 145 029 млн. 

теңгеге дейін 5,3% - ға қысқарды. Бұл төмендеу, негізінен, уран өнімін сатуға әсерін көрсетеді, бұл 2018 

жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі түсімнің 77,8%-ын білдіреді және негізінен U3O8-топтың 

уран шала тотығы-тотығын сатудың 7,2% - ын және u3o8-дің уран шала тотығы-тотығын сатудың орташа 

бағасының 24,09 АҚШ долларынан 1,9% - ын төмендеумен байланысты болды. бір фунт үшін 23,64 АҚШ 

долл. дейін бір фунт үшін. Алайда бұл төмендеу АҚШ долларына қатысты теңге бағамының 2,4% - ға 

төмендеуімен ішінара өтелді. Топтың осы кезеңдегі табысы 84 855 млн. теңгеге немесе 281,3% - ға, 2018 

жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 115 020 млн. теңгеге дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған 

алты айда 30 165 млн. теңгеден. 

 

2018 жылғы қыркүйегінде компания Mizuho Bank, Ltd - мен 100 млн. (осы проспектінің күніндегі жағдай 

бойынша), өзінің айналым капиталын қаржыландыру үшін және жалпы корпоративтік мақсаттар үшін. 

Компания Mizuho Bank, Ltd-пен 100 миллион АҚШ доллары сомасына несие келісімі шеңберінде бар 

барлық немесе іс жүзінде барлық қаражатты пайдалануға ниетті. АҚШ-тың 5 мен 9 қараша 2018 жылғы. 

 

2018 жылғы қазанында Компания 70 мың теңге тартты, олар Қазақстандағы теңгедегі теңге бағамына 

сәйкес облигацияларды орналастыру арқылы теңгеге теңестірілді. Бұдан басқа, 2018 жылғы қазан айында 

Компания қосымша 26.649 миллион теңге дивиденд жариялады. 

 

Жоғарыда сипатталған жағдайларды қоспағанда, 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап 2018 жылғы 30 

маусымға дейін, сондай-ақ 2018 жылғы 30 маусымнан бастап компанияның қаржылық ақпараты 
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жарияланған соңғы қаржы кезеңінің аяқталуы болып табылатын жағдайларды қоспағанда, Топтың 

қаржылық жай-күйіне немесе операциялық нәтижелеріне елеулі өзгерістер болған жоқ. 

B.8 Жекелеген болжалды қаржы 

мәліметтері  

 

Қолданылмайды; болжалды қаржы мәліметтері бұл Проспектте жоқ. 

  

B.9 Пайда бойынша бағалау 

немесе болжам жасалды ма, 

жоқ па, сандарды көрсетіңіз. 

 

Қолданылмайды; пайда бойынша болжамдар мен бағалаулар бұл Проспектте жоқ.  

 

B.10 

Тарихи қаржы ақпараты 

бойынша аудиторлық 

есептегі қандай да бір 

ескертулердің сипаттамасы. 

 

Қолданылмайды; осы Проспектте енгізілген қаржы есептілігі туалы есептерде қандай да бір 

ескертулер жоқ. 

 

B.32 Депозитарлық 

қолхаттардың эмитенті 

туралы мәліметтер, соның 

ішінде депозитарлық 

қолхаттар эмитентінің 

атауы және тіркелген 

кеңсесі, сондай-ақ 

депозитарлық қолхаттар 

эмитенті өз қызметінде 

негізге алатын заңнама және 

оның заңнамаға сәйкес 

қабылдаған заңи нысаны 

Citibank N.A East 60th Street North, Sioux Falls, South Dakota, АҚШ мекенжайы бойынша тіркелген 

Офисі және оның 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, АҚШ мекенжайы бойынша негізгі 

өкілдік кеңсесі 1864 жылғы Банктер туралы Ұлттық Заңның негізінде ұйымдастырылғ ан Ұлттық 

банк қауымдастығы болып табылады. 

 

 
  C-бөлімі — Құнды қағаздар 

 

C.13 Негізгі акциялар туралы мәліметтер. 

 

C.1 Орналастырылатын және/немесе сауда-

саттыққа жіберілген құнды қағаздардың түрі 

мен сыныбының сипаттамасы, соның ішінде 

құнды қағаздың кез келген сәйкестендіру 

нөмірі 

 

ЖДҚ негізіне жататын құнды қағаздар келесідей сәйкестендіру нөмірлері бар акциялар 

болып табылады: 

ISIN: KZ1C00001619 

Сауда белгісі AIX : KAP 

SEDOL:BFY25P6 

 

C.2 Шығарылған құнды қағаздардың валютасы. 

 

Қазақстандық теңге валюта акциясы болып табылады. 

C.3 Шығарылған және толығымен төленген және 

шығарылған, бірақ толық төленбеген 

акциялар саны. Бір акцияның атаулы құны 

немесе атаулы құны жоқ акциялар 

 

Осы аңдатпаның шыққан күнінде  олардың әрқайсысы қарапайым акциялар болып 

табылатын, Компанияның шығарылған және айналымдағы қарапайым акцияларының 

саны 259 356 608 құрады. Барлық шығарылған және айналымдағы қарапайым акциялар 

толығымен төленген. 

C.4 Құнды қағаздарға бекітілген құқықтардың 

сипаттамасы. 

 

Қарапайым акциялар иесінің келесілерге құқығы бар:  

 «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 

және/немесе акционерлік қоғамның жарғысында қарастырылған тәртіпте 

акционерлік қоғам ретінде басқаруға қатысу; 

 дивидендтер алу; 

 акционерлік қоғамның қаржылық есебімен танысу және акционерлердің 

жалпы жиналысында   немесе акционерлік қоғамның жарғысында белгіленген 

тәртіпте оның қызметі туралы  ақпарат алу; 

 акционерлік қоғамның тіркеушісінен (Орталық тіркеушіден) немесе қажет 

болған жағдайда акционердің құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын 

номиналды ұстаушысынан үзінді көшірме алу; 

 акционерлердің жалпы жиналысына директорлар кеңесіне сайлауға 

кандидаттарды ұсыну; 

 сотта акционерлік қоғам органдарымен қабылданған шешімге  қарсы болу; 

 қызметке қатысты ақпарат алу туралы акционерлік қоғамға  жазбаша сұрау 

салу және  осындай сұрау түскен күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде 

акционерлік қоғамнан  жауап алу; 

 акционерлік қоғам таратылған жағдайда акционерлік қоғам мүлкінің бір 

бөлігін алу; сондай-ақ, 

 Акционерлік қоғам туралы Заңда белгіленген тәртіпте акционерлік қоғамның 

акцияларына айырбасталымды акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарды 

алдын-ала сатып алу; 

 Акционерлік қоғамдар туралы Заңда қарастырылған тәртіпте акциялардың 

сомасы мен түрін өзгертуге қатысты акционерлердің жалпы жиналысында 

шешімдер қабылдауға қатысу; және 
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 егер  осындай акционерге немесе акционерлер тобына акционерлік қоғамның 

дауыс беретін акцияларының 5% немесе одан астамы тиесілі болса, 

o акционерлiк қоғамның лауазымды адамдарымен келтiрілген залалдар үшiн 

акционерлiк қоғам пайдасына өтемақыны,  сондай-ақ ірі мәмiлелердi  

және/немесе мүдделі  мәмілелерді жасауды көздейтiн шешiмнiң нәтижесiнде 

лауазымды адамдар және (немесе) олардың үлестес тұлғалары алған пайданы 

(табысты) акционерлiк қоғамға қайтаруды талап ету жөнінде сотқа талап қою; 

o акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы 

жиналысының күн тәртібіне қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну; және  

o АО  туралы Заңда қарастырылған тәртіппен Директорлар кеңесі және/немесе 

басқарма мүшелерінің әрқайсысына жыл қорытындысы бойынша сыйақы  

сомасы туралы ақпарат алу.  

 

C.5 Құнды қағаздарды еркін табыстау 

мүмкіндігіне қандайда бір шектеулердің 

сипаттамасы. 

 

Толығымен төленген Акциялардың иесі оларды Компанияның басқа акционерлерінің 

келісімінсіз немесе Компанияның келісімінсіз еркін табыстауға құқылы. Алайда, кез-

келген табыстау кейбір хұкіметтер бойынша сәйкесінше заңдарға сәйкес сатуға шектеу 

мәні болуы мүмкін. 

 

ЖДҚ және олар ұсынатын Акциялар ( «Құнды қағаздар» бірге) Құнды қағаздар туралы 

Заңға немесе Құрама Штаттардың кез-келген штатында қолданыстағы құнды қағаздар 

туралы заңнамасына сәйкес тіркелмеген және тіркелуге жатпайды және Америка Құрама 

Штаттарында тікелей немесе жанама түрде орналастырылмайды, сатылмайды немесе 

табысталмайды, құнды қағаздар  немесе осындай талаптарға жатпайтын мәміле  туралы 

Заңды тіркеу талаптарынан босату жағдайларын қоспағанда. 

 

C.6 Орналастырылған құнды қағаздар реттемелі 

нарықта саудалауға рұқсат беру туралы 

өтінімнің мәні болып табылатындығы немесе  

мәні болатындығы туралы куәлік, сонымен 

бірге құнды қағаздар сатылатын  немесе  

айналымда болатын барлық реттемелі 

нарықтар туралы ақпаратты көрсетіңіз. 

 

ЖДҚ негізіндегі акцияларға рұқсат етілмейді және ЕЭА-тың қандайда бір реттемелі 

нарығында саудаға жіберілмейді. 

C.7 Дивиденд саясатының сипаттамасы Компанияда 2018 жылғы қазанда қабылданған және 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 

күшіне енетін дивидендтік саясатқа сәйкес дивидендтердің мөлшері топтың таза 

борышының арақатынасына және EBITDA түзетілген көрсеткішіне байланысты топтың 

еркін ақша ағынынан пайызбен айқындалады. Дивидендтерді жариялау Қоғам 

акционерлерінің жалпы жиналысында мақұлдануы тиіс және өз кезегінде, қоғам 

басқармасы әзірлеген ұсыныс негізінде дайындалатын Қоғамның Директорлар кеңесінің 

ұсынысына негізделеді. 

Компания бос ақша ағынын барлау және бағалау үшін активтерді сатып алуды 

шегергендегі, тау-кен өндіру активтерін сатып алуды шегергендегі, материалдық емес 

активтерді сатып алуды шегергендегі, мүлікті және өндірістік жабдықтарды сатып алуды 

шегергендегі (негізгі өндірістік құралдар мен жабдықтар үшін аванстық төлемдерді қоса 

алғанда) операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы ретінде 

анықтайды, қосу есепті кезеңдегі нәтижелер бойынша қауымдасқан компаниялар мен 

бірлескен кәсіпорындардан жарияланған дивидендтер (яғни дивидендтер таратылуы тиіс) 

Компанияның дивидендтеріне қолданылатын еркін ақша ағынының пайызы 

дивидендтерді төлеу туралы шешім қабылданатын жылғы тікелей алдындағы жылғы 31 

желтоқсанындағы жағдай бойынша топтың таза борышының EBITDA түзетілген 

көрсеткішіне қатынасына байланысты. Егер таза борыштың түзетілген EBITDA 

көрсеткішіне қатынасы. 

 1-ден кем немесе тең, онда жарияланған дивидендтердің сомасы еркін ақша 

ағынының кемінде 75% - ын құрауы тиіс; 

• 1-ден астам, бірақ 1,5-тен кем, онда жарияланған дивидендтердің сомасы еркін 

ақша ағынының кемінде 50% - ын құрауы тиіс; және 

 1.5 және одан да көп, онда жарияланған дивидендтердің сомасы Қоғам 

акционерлерінің жалпы жиналысында анықталатын еркін ақша ағынының 

процентін құрауы тиіс. 

Дивидендтерді жариялау және төлеу туралы кез келген шешім (i) қолданыстағы 

заңнамада белгіленген шектеулермен, мысалы, меншікті капиталы теріс компаниялар 

немесе төлем қабілеті жоқ компаниялар не өз капиталы теріс болатын компаниялар 

немесе компания дивидендтерді төлеу нәтижесінде төлем қабілеті жоқ болатын 

компаниялар үшін дивидендтерді төлеуге тыйым салумен; және (ii) компания қатысатын 

келісімдерде баяндалған ережелермен реттеледі. Бұдан басқа, акционерлердің жалпы 

жиналысына ұсыныс жасаған кезде қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның таза пайдасы, 

төлем қабілеттілігі және қаржылық жағдайы, ақшалай ақшаға қойылатын талаптар және 

басқа да орынды деп есептей алатын кез келген факторларды назарға ала алады. 

Компания қолданыстағы заңнамаға және коммерциялық пайымдауларға сәйкес бекіту 

сәтінде кемінде 200 млн.теңге мөлшерінде дивидендтік төлемдер 2018 және 2019 қаржы 

жылдарының әрқайсысы бойынша 2019 және 2020 жылдары бекітіледі деп күтуде. 

Мұндай жоспарларды компания 2019 және 2020 жылдарға арналған өз бюджеттерінде 

ескермек 

 

C.14 Депозитарлық қолхаттар туралы мәлімет 
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C1 Құнды қағаздардың кез-келген сәйкестендіру 

нөмірін қоса алғанда, орналастырылған 

және/немесе сауда-саттыққа рұқсат етілген 

құнды қағаздардың түрі мен сыныбының 

сипаттамасы. 

Осы Проспект листингке кіруге және ЖДҚ биржадағы айналысқа жіберуге жатады. Бір 

ЖДҚ Құнды қағаздар депозитіндегі Акциялардағы үлес болып табылады, әрі сақтауды 

сақтаушы депозитарийдің атынан жүзеге асырады. ЖДҚ депозиттік келісімдерге сәйкес 

депозитарий шығарады. ЖДҚ бастапқы бас ЖДҚ расталатын болады, олардың 

әрқайсысын депозиттік келісімдерге сәйкес кез келген қамтамасыз етуді қоса алғанда, 

депозитарий шығаратын болады. Осы құжатта сипатталған шектеулі мән-жайларды 

қоспағанда, ЖДҚ түпкілікті сертификаттары ұстаушыларға бас ЖДҚ ұсынған ЖДҚ 

үлесіне айырбастау үшін берілмейді. 

 

Орналастырылған ЖДҚ сәйкестендіру нөмірлері төменде берілген: 

 

S регламент ережесі шеңберінде шығарылған ЖДҚ:  

ISIN: ………………………… US63253R2013 

CUSIP Number………………..63253R201 
SEDOL Number……………….BGXQL36 
 

 

Лондон қор биржасында айналыста болу үшін S ережесі шеңберінде шығарылған ЖДҚ  

сауда белгісі: КАР 

 

C.2 Құнды қағаздарды шығару валютасы. ЖДҚ валютасы болып табылады АҚШ доллары болып табылады.  

C.4 Құнды қағаздарға бекітілген құқықтардың 

сипаттамасы. 

 

Депозиттік келісімдерге және жаһандық депозитарлық қолхаттардың шарттарына сәйкес 

ЖДҚ ұстаушылар ("ұстаушы" осы мақсат үшін сақталатын депозитарий кітаптарында 

ұстаушы ретінде тіркелген тұлға болып табылады) басқаларымен қатар мынадай 

құқықтарға ие болады: 

 депозитке салынған акцияларды (олардағы анықтамаға сәйкес) және 

депозитке салынған акцияларға жататын депозитарийде депозитке салынған 

барлық құқықтарды, проценттерді және басқа да құнды қағаздарды, мүлік 

пен ақша қаражатын алып қою құқығы; 

 депозитарийден депозитке салынған акцияларға қатысты қоғамнан алатын 

ақшалай дивидендтерге немесе өзге де ақшалай бөлуге тең сомада 

(мүмкіндігінше АҚШ долларымен) төлем алу құқығы; 

 депозитарийден дивидендтер немесе еркін бөлу түрінде алынған қосымша 

акцияларды ұсынатын қосымша ЖДҚ алу құқығы (немесе егер ЖДҚ 

қосымша шығарылымы депозитарий заңсыз немесе орынсыз деп есептелсе, 

немесе Депозитарий ұстап қалуға міндетті Қандай да бір салық салуға немесе 

өзге де мемлекеттік алымдарға жататын болса, немесе, егер осындай 

акцияларды ұсынатын акцияларды және ЖДҚ бөлу құнды қағаздар туралы 

заң немесе басқа заңдар бойынша таза түсімдерге (АҚШ долларымен), егер 

бұл мүмкін болса) осындай акцияларды сатудан); 

 депозитарийден компаниядан алған акциялардан немесе ақша 

қаражаттарынан ерекшеленетін мүлік түрінде кез келген дивидендтерді 

немесе бөлулерді депозитарийден алу құқығы (немесе егер депозитарий 

мұндай бөлуді заңсыз немесе орынсыз деп танылса, осындай мүлікті сатудан 

түскен таза түсімдерге (егер бұл мүмкін болса, АҚШ долларымен) ); 

 депозитарийден акцияларды ұстаушыларға компания берген қол қою немесе 

осыған ұқсас құқықтарды жүзеге асыруды талап ету құқығы (немесе егер 

Депозитарий мұндай процесті заңсыз немесе орынсыз деп есептесе, тиісті 

құқықтарды сатудан немесе осындай құқықтарды жүзеге асыру нәтижесінде 

алынған активтерді сатудан таза түсімдерді (егер бұл мүмкін болса, АҚШ 

долларымен) алу құқығы).); 

 белгілі бір шарттарда компания депозитарийді хабардар еткен кез келген 

дауыс құқығын жүзеге асыруға қатысты депозитарийге нұсқаулар беру 

құқығы; және 

 депозитарийден акциялар ұстаушыларына қоғам берген депозитарий алған 

хабарламалардың көшірмелерін алу құқығы, 

әрбір жағдайда қолданыстағы заңнама, сондай-ақ жаһандық депозитарлық 

қолхаттар (әрбір ЖДҚ сертификатында көрсетілгендей) және бас ЖДҚ 

сертификаттары шарттарында баяндалған егжей-тегжейлі шарттар қолданылады • 

C.5 Құнды қағаздарды еркін табыстау 

мүмкіндігіне қандайда бір шектеулердің 

сипаттамасы. 

 

ЖДҚ қолданыстағы заңнамаға сәйкес беруші тұлғаға немесе алушыға қолданылуы мүмкін 

белгілі бір юрисдикцияларда беруге белгілі бір шектеулерді, сондай-ақ иеленетін акцияларды 

сатуға ниетті акционерге қатысты шарттық оқшаулауды сақтаған жағдайда толық басқа тұлғаға 

берілуі мүмкін. Егер Депозитарий қандай да бір ЖДҚ, егер ол мұндай беру кез келген 

қолданылатын заңнаманы бұзуға алып келеді деп негізді түрде пайымдаса, беруге 

қабылдамауға тиіс 

Құнды қағаздар құнды қағаздар туралы заң бойынша немесе Америка Құрама Штаттарының 

кез келген штатының құнды қағаздары туралы қолданылатын заңдарға сәйкес тіркелмеген 

және тіркелмеген және олар Америка Құрама Штаттарының аумағында, олардан босату 

негізінде немесе құнды қағаздар туралы Заңның тіркеу талаптарынан босатылған мәміле 

шеңберінде қоспағанда, ұсынылуы, сатылуы немесе тікелей немесе жанама берілуі мүмкін 

емес. 
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C.14 Депозитарлық қолхаттар туралы мәлімет. ЖДҚ шарттарында акциялармен берілетін құқықтарды жүзеге асыруға және пайдалануға 

қатысты ережелер баяндалған. Төменде ЖДҚ шарттарының базалық акцияларға байланысты 

құқықтарды жүзеге асыруға және олардан пайда алуға қатысты тиісті ережелерінің қысқаша 

баяндалуы келтіріледі 

 Құқықтардың жүзеге асуын және негізгі 

акциялармен, атап айтқанда, дауыс беру 

құқығымен байланысты осындай 

құқықтардан артықшылығын сипаттаңыз; 

депозитарлық қолхаттар эмитенті келесідей 

құқықтарды жүзеге асыруы мүмкін шарттар; 

депозитарлық қолхаттарды ұстаушылардан 

нұсқаулар алу үшін қарастырылған шаралар, 

сондай-ақ пайдадағы  және депозитарлық 

қолхатты ұстаушыға берілмейтін кез келген 

тарату қалдығындағы үлеске  қатысу. 

Компания депозитарийді акцияларды ұстаушылардың дауыс беруге құқығы бар кез келген 

жиналыс туралы немесе акцияларды немесе депозитке салынған басқа да мүлікті 

ұстаушылардан келісім немесе сенімхат алу туралы хабардар етеді. Компаниядан осындай 

хабарламаны алғаннан кейін ең қысқа ықтимал мерзімде Депозитарий осындай жиналысқа 

немесе келісімді немесе сенімхатты сұрау салуға қатысты жазба күнін (компания белгілеген 

жазбаның тиісті күніне мүмкіндігінше жақын болуы тиіс) белгілейді. 

Депозитарий қолданыстағы заңнамада тыйым салынбаған компанияның жазбаша сұрау салуы 

бойынша және компания есебінен есепті күнгі жағдай бойынша ұстаушылар арасында: (А) 

жиналыс немесе келісім немесе сенімхат сұрату туралы осындай хабарламаны таратады.; (b) 

қолда бар кез келген заңды, депозиттік Шарттың ережелерін, Жарғыны және депозитке 

салынған мүлікті реттейтін ережелерді ескере отырып (егер мұндай ережелер бар болса, 

компания тиісті бөлікте баяндалуы тиіс), егер мұндайлар бар болса, ЖДҚ ұстаушы ұсынған 

акцияларға немесе өзге де депозитке салынған мүлікке қатысты дауыс беру құқығын жүзеге 

асыруға депозитарийге тапсырма беруге құқылы болады.; және (с) дауыс беру жөніндегі 

осындай Нұсқаулықтың қалай берілуі мүмкін екендігі туралы қысқаша мәлімдеме. 

Дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтар депозитарийге акциялардың немесе депониттелетін өзге 

де мүліктің ажырамас санын білдіретін ЖДҚ санына қатысты ғана берілуі мүмкін. 

Депозитарий белгілеген тәртіппен дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтарды күні ЖДҚ 

ұстаушыдан уақтылы алған кезде, депозитарий іс жүзінде жүзеге асырылатынына және 

қолданылып жүрген заңдармен және практикамен, депозиттік Келісімнің ережелерімен, 

жарғымен және депозитке салынған мүлік туралы ережелермен рұқсат етілгеніне қарай, 

осындай ЖДҚ ұстаушысын осындай нұсқаулықтарға сәйкес ұсына отырып, акциялармен 

және/немесе өзге де депозитке салынған мүлікпен (жеке өзі немесе өз өкілі арқылы) дауыс 

беруге немесе сақтаушыдан дауыс беруді. 

ЖДҚ ұстаушы сондай-ақ компанияның пайдасына қатысуға және кез келген тарату 

пайдасынан табыс алуға құқылы. ЖДҚ-ға қатысты ақшалай дивидендтерді және басқа да 

сомаларды төлеуді (ақша қаражатын бөлуді қоса алғанда) депозитарий DTC немесе Euroclear 

және Clearstream (Люксембург) арқылы, мән-жайларға қарай, осы құқығы бар тұлғаның 

атынан, компаниядан депозитарлық алымдарды, салықтарды және баж салығын шегере 

отырып, ақша қаражатын алғаннан кейін жүзеге асыратын болады. 

 

 Депозитарлық қолхаттарға қоса берілетін 

және компанияның міндеттемелерін 

қамтамасыз етуге арналған банктің немесе 

басқа кепілдіктің сипаттамасы. 

Қолданылмайды. ЖДҚ - ға қатысты банктік немесе басқа да кепілдік жоқ. 

 

                                                                                                                                               D-бөлімі — Тәуекелдер 

D.2 Негізгі қарапайым акциялардың 

эмитентіне тән негізгі 

тәуекелдер туралы негізгі 

ақпарат. 

 

Компания келесідей негізгі тәуекелдерге ұшырауы мүмкін: 

 Топтың табыстылығы уранның нарықтық бағасымен тікелей байланысты. Уран бағасының 

құбылмалылығы Топқа айтарлықтай жағымсыз әсер етуі мүмкін; 

 атом өнеркәсібіндегі ірі апаттар уран бағасының күрт төмендеуіне әкелуі ықтимал, бұл Топқа 

елеулі теріс әсерін тигізуі мүмкін; 

 атом энергиясы басқа да энергия көздерімен бәсекелеседі, ал осындай басқа да энергия 

көздерінің тұрақты  айтарлықтай төмен бағалары ядролық энергияға деген сұраныстың 

төмендеуіне және нәтижесінде уранға деген сұраныстың төмендеуіне және оның нарықтық 

құнын төмендетуге әкеліп соқтырады, бұл өз кезегінде Топқа елеулі жағымсыз әсерін тигізуі 

ықтимал; 

 ядролық энергия қоғамдық пікір тәуекелдеріне ұшырауы мүмкін, бұл ядролық энергияға деген 

сұранысқа елеулі теріс әсер етуі мүмкін және ядро энергиясын реттеуді күшейтуге әкеліп 

соқтыруы ықтимал; 

 Топ басқа уран және уран өнімдерін жеткізушілермен бәсекелестікке душар болады, ал соңғы 

пайдаланушыларды жоғалту Топқа жағымсыз әсер етуі мүмкін; 

 Топ қазіргі уақытта, Топ уранының елеулі бөлігін сатып алатын шағын клиенттер санына 

тәуелді,  сонымен  маңызды клиенттерді жоғалту Топқа  елеулі жағымсыз әсер етуі мүмкін; 

 Топ ұлттық оператор мәртебесіне қатысты белгілі бір артықшылықтарға ие. Ол осындай 

мәртебені жоғалтуы мүмкін және бұл Топқа елеулі жағымсыз әсер етуі мүмкін.; 

 Топтың пайдалы қазбаларының қорлары мен ресурстары оның қызметінің негізі болып 

табылады және Топ табысының негізі болып табылады. Топ қолданыстағы маңызды қорларын 

сақтап қала алмауы  немесе жаңаларын табуы мүмкін, бұл өз кезегінде Топқа елеулі жағымсыз 

әсер етуі мүмкін; 

 уранды өндіру және тасымалдау жөніндегі Топтың қызметі операциялық тәуекелдерге, 

қауіптерге және күтпеген іркілуге тәуелді, бұл Топтың уран және уран өнімдерін өндіру мен 

жеткізуде кешігулерді туындатуы мүмкін, Топтың өндіру құнын арттыруы немесе Топтың кен 

орындарында апаттарға әкелуі ықтимал; 

 күкірт қышқылының болуы мен құны Топтың қызметінің үздіксіздігі мен коммерциялық 

өміршеңдігіне елеулі әсер етеді, өйткені Топ уран алу үшін айтарлықтай мөлшерде күкірт 

қышқылын пайдаланады; 

 Топ игеруді жоспарлап отырған уран қорларының елеулі бөлігі Топтың БК және қауымдасқан 

компанияларына тиесілі. Топ өзінің БК немесе қауымдасқан компанияларының қызметін 

 



 

 

12  

бақылай алмайды және осындай кәсіпорындардың активтеріне қатысты біржақты тәртіпте 

маңызды шешімдер қабылдай алмайды. Топтың осы кәсіпорындармен қарым-қатынасындағы 

кез-келген бұзылулар Топқа теріс әсер етуі мүмкін; 

 Топтың Қытай мен Ресейге жеткізілімдерінің айтарлықтай бөлігі темір жол арқылы жүзеге 

асырылады. Топ Қазақстан мен көрші елдерді байланыстыратын темір жолдардынемесе басқа 

көлік инфрақұрылымын  пайдалануда қиындықтарға тап болуы мүмкін, бұл өз кезегінде Топқа 

елеулі жағымсыз әсер етуі мүмкін; 

 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде Топ сатылымының 46% -ы (ақшалай 

алғанда) Қытай, Үндістан және Оңтүстік-Шығыс Азиядан келген клиенттерге жасалды, 

сондықтан Топтың қызметінің нәтижелері Қытай, Үндістан және Оңтүстік-Шығыс Азияғы 

экономикалық, саяси және құқықтық өзгерістерге ұшырайды; 

 Топ 2018 жылғы 3-шілдесінде Самұрық-Қазына компаниясына сатылған, өзінің бұрынғы 

«МАЭК Қазатомөнеркәсіп» ЖШС   еншілес кәсіпорынының қызметіне байланысты белгілі бір 

міндеттемелерге тап болуы мүмкін, басқалармен қатар, белгілі бір ядролық реакторды 

қолданыстан шығаруға байланысты кейбір міндеттемелерді қоса алғанда, егерде Топ  өрескел 

немқұрайлылықтан қателессе немесе бұған әдейі кінәлі болса; 

 Топ  қызметін қатал реттелетін салада жүзеге асырады, сондықтан Топ еңбекті, қоршаған ортаны 

және қауіпсіздікті қорғау саласындағы және басқа да ережелер бойынша өзгермелі ұлттық және 

халықаралық нормаларға  тәуелді; 

 Топтың стратегиясын сәтті жүзеге асыру Топтың жоғарғы басшылығының тәжірибесі мен 

білімдеріне, сондай-ақ Топтың тәжірибелі және білікті қызметкерлерді тарту және ұстап қалу 

мүмкіндігіне байланысты, өйткені Топтың жетістігі  айтарлықтай дәрежеде белгілі бір негізгі 

тұлғалардың күштері мен қабілеттеріне, соның ішінде Топтың басқару құрамына   байланысты 

болады; 

 Ирандық ядролық мәмілеге сәйкес компания ирандық  контрагентпен  осындай  мәмілемен 

Құрама Штаттарға дейін шығатын уранды жеткізуге мәміле жасасты . Құрама Штаттар Біріккен 

Ұлттар Ұйымы шегінен тыс біржақты әрекет жасай алады, олар осындай  жеткізілім шартына 

немесе Компанияға кедергі келтіруі немесе басқаша түрде әсер етуі мүмкін; 

 Топ   өз қызметіне, стратегиясын жүзеге асыруға, бизнесті кеңейтуге және жергілікті 

инфрақұрылымға қажетті қаржыландыруды ала алмауы немесе коммерциялық  қолайлы 

шарттарда  алуға қабілетсіз болуы мүмкін, бұл Топқа елеулі жағымсыз әсер етуі мүмкін; 

 Топтың кейбір клиенттері мен іскерлік серіктестерінің кейбірі АҚШ пен ЕО санкцияларына 

ұшырауы мүмкін, егер бұл орын алса, мұндай оқиға Топқа   елеулі жағымсыз әсер етуі мүмкін. 

 

D.5/D

.3 

Құнды қағаздарға тән негізгі 

тәуекелдер туралы негізгі 

ақпарат. 

• Қазіргі уақытта құнды қағаздар саудасының белсенді нарығы жоқ болғандықтан, ЖДҚ немесе 

акциялар саудасының белсенді нарығы LSE және AIX -те жіберілгеннен кейін дамитын және 

жұмыс істеуді жалғастыратынына ешқандай кепілдік жоқ; 

• ЖДҚ ұстаушылар АҚШ сияқты кейбір юрисдикцияларда ЖДҚ берген өздерінің 

артықшылықты құқықтарын құнды қағаздар туралы Жергілікті заңнаманың қолданылатын 

талаптарына байланысты жүзеге асыра алмайды; 

• егер компания немесе иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер қосымша ЖДҚ немесе 

акцияларды сатса, олар LSE биржасына рұқсат етілген күннен кейін 180 күн өткен соң сата 

алады, бұл ЖДҚ бағасының төмендеуіне әкелуі мүмкін; және 

 AIX  2018 жылғы шілдесінде іске қосылғандықтан, ол операциялардың өте қысқа тарихы бар, 

сондықтан оның технологиялық платформасы салыстырмалы түрде тексерілмеген болып 

қалады және AIX  қолайлы сауда көлемін қамтамасыз ету үшін нарыққа қатысушылардың 

жеткілікті санын тартады деген ешқандай кепілдік жоқ.  

 

 

                                                      E-бөлімі — Орналастыру 

 

E.1 Жалпы ақшалай таза түсім және 

Компания инвесторының 

шотына немесе оферентпен 

есептелетін бағалау шығындарын 

қоса алғанда, 

шығару/орналастыру бойынша 

жалпы шығындарды бағалау. 

 

иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер бағалы қағаздарды сатудан түскен барлық түсімді алады  

Компания төлейтін AIX-те орналастыру және жаһандық орналастыру бойынша алымдар мен 

шығыстардың жалпы сомасы ● миллион АҚШ долларын құрайды деп күтілуде. 

 

E.2a Орналастыру себептері, 

мақсатты тағайындау, түсімнің 

таза бағалау сомасы. 

 

"Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы"Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысымен бекітілген Жекешелендірудің 2016-2020 

жылдарға арналған Кешенді жоспарын іске асыруға арналған. 

Компания AIX-те орналастыру мен жаһандық орналастырудан түскен түсімді алмайды, өйткені ол өзіне 

тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар акционер алады. 

 

 

E.3 Орналастыру шарттары мен 

ережелерінің сипаттамасы. 

 

AIX-те орналастыру және кем дегенде 7 780 699 акция немесе ЖДҚ түрінде орналастыруды қамтиды. 

AIX -та орналастыру шеңберінде сатылатын акциялар саны орналастыру шеңберінде сатуға қолжетімді 

ЖДҚ нысанындағы акциялар санын азайтады. 

 

Акциялар мен ЖДҚ  Қазақстан Республикасындағы институционалдық және бөлшек инвесторларға 

ұсынылатын болады. 

 

Баға белгілеу күні шамамен 13 қараша 2018 болады деп күтілуде. 
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Жабылу күні, күтіліп отырғандай, 16 қараша 2018 жыл болады. 

 

Жоғарыда аталған кестесі өзгертілуі мүмкін. Кестеде қарастырылған белгілі бір оқиғалар акционердің 

немесе AIX букраннерідің бақылауынан тыс болады.  Компания және иеленетін акцияларды сатуға 

ниетті акционер AIX букраннерімен келісе отырып, жоғарыда көрсетілген AIX-те орналастыру кестесін 

өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Ұсынылатын AIX-те орналастыру кестесіндегі кез келген өзгерістер 

туралы ақпарат инвесторларға берілуі және/немесе қолданыстағы ережелерге сәйкес Проспектіге 

қосымша ретінде жариялануы тиіс. 

Баға ауқымы:ЖДҚ үшін 11,6 АҚШ долларынан 15,4 АҚШ долларына дейін. AIX-те орналастыруы 

аясында ұсынылатын Акциялар баға түзілу күнінің алдындағы күндегі ҚҰБ ресми айырбас бағамын 

көрсететін, бір акция үшін теңгемен ақырғы баға ұсыныс бойынша ұсынылады деп күтілуде. 

 

Ұсыныстың соңғы бағасы баға құрылған күні анықталады. 

 

AIX  ұсынысынан бөлек, сатушы-акционер Құрама Штаттардағы ЖДҚ (i) білікті институционалдық 

сатып алушыларға (Құрама Штаттардан тыс бағалы қағаздар туралы Заңға (ii) сәйкес 144А ережесінде 

белгіленгендей, бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес және S Ережесіне сәйкес айқындалғандай және 

"оффшорлық операцияларда" институционалдық инвесторларды ұсынады. 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қазандағы № 661 Қаулысына сәйкес, иеленетін 

акцияларды сатуға ниетті акционер 64 839 152 акцияға дейін сатуға құқылы, ал бұл – жалпы алғанда, 

қолдағы акциялардың жалпы санының шамамен 25%-ын құрайды (әрі қарай – «Рұқсат етілген 

лимит»). Опцион пайдаланылған жағдайда, иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер Жаһандық 

орналастырудың жаһандық үйлестірушілерімен бірге кеңесе отырып Жаһандық орналастырудағы 

ұсынылып отырғанАкциялардың максималды санын қосымша 25 935 661 Акцияға дейін «ұлғайтуға» 

опционын пайдалана отырып, AIX-те орналастыруында ұсынылатын Акциялар санын кемінде қосымша 

5 187 132 Акцияға дейін ұлғайта алады  («Ұлғайтуға опцион»). 
 

E.4 Шығару/орналастыру үшін 

маңызды кез-келген үлестің 

сипаттамасы, қайшылықты 

мүдделерді қоса алғанда. 

 

 

Қолданылмайды 

E.5 Құнды қағазды сатуға 

ұсынатын  тұлғаның немесе  

ұйымның атауы. 

 

"Самұрық-Қазына" Ұлттық Әл-Ауқат Қоры " Акционерлік Қоғамы»» 

 Акцияларды иеліктен 

шығармау туралы келісім: 

мүдделі тұлғалар; және 

акцияларды иеліктен 

шығармау кезеңдерін 

көрсету. 

 

 

Әрбір Компания және иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер жаһандық орналастыру менеджерлерінің 

әрқайсысына (бұдан әрі "Менеджерлер") андеррайтинг туралы келісім күнінен бастап LSE-ге рұқсат етілген 

күннен бастап 180 күнге дейін (жабылу күніне немесе оның жанында күтіледі), не олардың, не оның 

филиалдарының немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының, не белгілі бір ерекшеліктерді ескере 

отырып, менеджерлердің атынан алдын ала жазбаша келісімінсіз олардың атынан әрекет ететін кез келген 

басқа тұлғаның (i) андеррайтинг туралы келісім кез келген мүмкіндікті, құқықты, ордерді немесе сатып алу 

шартын сату немесе беру-немесе басқа компанияның акцияларына, ЖДҚ немесе акцияларына 

айырбасталатын немесе айырбасталатын қандай да бір бағалы қағаздарды немесе басқа компанияның 
акцияларына, ЖДҚ немесе акцияларына айырбасталатын немесе өткізілетін немесе айырбасталатын қандай да 

бір бағалы қағаздарды сатып алуға немесе басқа тәсілмен беруге немесе иеліктен шығаруға, немесе бағалы 

қағаздар туралы заң бойынша немесе бағалы қағаздар нарығын кез келген басқа реттеуіштің, қор биржасының 

немесе листинг органының кез келген ұқсас құжатын тіркеу туралы; немесе (ІІ) жоғарыда (і) немесе (ІІ) 

тармақтарда сипатталғандай, акцияларды, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де бағалы қағаздарды 

ақшалай және өзге де нысанда беру жолымен жүзеге асырылатын мәмілелер болсын, компанияның қандай да 

бір акцияларын, ЖДҚ немесе басқа да акцияларын иелену үшін тұтастай немесе ішінара тікелей немесе 
жанама түрде экономикалық салдарларды аударатын қандай да бір своптарға немесе кез келген басқа 

келісімге немесе операцияға кіруге; немесе (ІІІ)  

Қолданылмайды; жаңа акциялар AIX-те орналастыруға сәйкес шығарылмайды. 
 

E.6 Орналастыру нәтижесінде 

үлесті дереу азайту сомасы 

мен пайызы. 

 

● Жаңа акциялар, сөзсіз, AIX Орналастыруға сәйкес 

шығарылатын болады.. 

E.7 Компания инвесторының 

есебіне  немесе оферентпен 

есептелген болжалды 

шығындар  

Қолданылмайды; инвестордан акционермен немесе 

менеджерлермен сататын компаниямен AIX-те 

орналастыруға байланысты шығыстар алынбайды. 
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ТӘУЕКЕЛ ФАКТОРЛАРЫ 

Құнды қағаздағы инвестициялар жоғары тәуекел дәрежесін түсіндіреді. Әлеуетті инвесторлар қандайда 

бір құнды қағаздарды сатып алу туралы шешім қабылдамас бұрын осы құжатта болатын ақпаратпен 

бірге төменде келтірілген тәуекел деректері туралы ақпаратты жақсылап зерттеуі тиіс. Келесі 

тәуекелдердің кез келгенін іске асыру Топтың коммерциялық қызметіне, оның нәтижелігіне, қаржылық 

жағдайы мен даму перспективаларына елеулі жағымсыз әсерін көрсете алады. Бұл жағдайда құнды 

қағаздар құны төмендейді, ал әлеуетті инвесторлар өз инвестициясын толығымен немесе ішінара 

жоғалтады. 

Осы тарауда Топ басшылығының пікірі бойынша елеулі маңызы болатын тәуекелдер мен белгісіздіктер 

сипатталады, маңызды мәні болады, алайда бұл ретте сипатталатын тәуекелдер және белгісіздіктер – 

бұл Топ кездесетіндердің барлығы емес. Қосымша тәуекелдер мен белгісіздіктер, оның ішінде қазіргі 

уақытта Топқа белгісіз немесе ол маңызды емес санайтындар кірістің, активтің және ақша 

ағындарының азаюына, шығындардың, міндеттемелердің ұлғаюына немесе ақша ағындарының 

жылыстауына немесе құнды қағаздар құнының төмендеуіне ықпал етуге немесе Топ қызметіне, 

перспективасына, қаржылық жағдайына және нәтижелігіне маңызды қолайсыз әсер етуге қабілетті 

басқа жағдайларға әкелуі мүмкін. Төменде келтірілген тәуекелдер «Топ қызметімен байланысты 

тәуекелдер» және «Қазақстанмен және жалпы дамушы нарықтармен байланысты тәуекелдер» сияқты 

түрлі санаттар бойынша жіктелген; соған қарамастан, мұндай жіктеу тек қолайлылық мақсатында 

келтірілген, бұл ретте кез келген нақты санат осы санатпен байланысты барлық тәуекелдерден түруы 

міндетті емес, ал бір санатта көрсетілген тәуекелдердің кез келген басқа санатқа қатынасы болады. 

 
Топтың іскерлік қызметімен байланысты тәуекелдер 

 

Уранға бағаның құбылмалығы Топқа елеулі қолайсыз әсерін көрсете алады  

 

Топ тиімділігі уранға нарықтық бағалармен тікелей байланысты. Күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 жж. 

және 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған 6 айда Топ түсімінің 70,0%, 68,0%, 61,7% және 77,8% 

сәйкесінше уран өнімін өткізуге жатады. Топ уранды өз клиенттеріне өткізетін келісімшарт бағасы уран 

нарығындағы бағамен негізделген. U3O8  «спот» бағалары 2007 жылы бір фунтқа 135 АҚШ долларынан 

бастап 2016 жылы кемінде 19 АҚШ долларға дейін күрт төмендеді. 2018 жылғы 25 қазандағы жағдай 

бойынша уранның 1 фунтына спот бағаның көрсеткіші Trade Tech және UxC деректері бойынша 

27,77АҚШ долларын құрады. 

Топ болжамдары бойынша уранның нарықтық бағасы Топ бақылауынан тыс табылатын көптеген 

факторлардың, оның ішінде өзгелердің арасында келесі факторлардың әсер ету себебінен өзінің 

құбылмалығын сақтайды: 

 АЭС салу қарқыны және ядролық энергия сұранысы; 

 U3O8 жеткізу бойынша келісімшарттарды атом электр станцияларымен мерзімінде жасау; 

 нақты өңірде ядролық өнеркәсіпке ықпал ететін дүниежүзінің кез келген еліндегі апаттар және 

авариялар немесе мысалы, 2011 жылғы 11 наурызында өткен Фукусима Дайичи АЭС-дағы 

авария («Фукусима-1 АЭС-дағы авария»); 

 уран өндіретін елдерде және уранды тұтынатын елдерде саяси және экономикалық жағдайлар; 

 ядролық реакторлардың өңделген отынды регенерациялау және уран қалдықтарын қайта 

байыту; 

 «әлемдік» және «әскери» уран қалдықтарын үкіметтің және салалық компаниялардың өткізуі 

(оның ішінде ядролық қаруды жойғаннан және жөндеуден кейін); 

 уран өндіру қарқыны және өзіндік құны; 

 уранды өндіру немесе өндіруді кеңейту жоспарын іске асыруды кешіктіру кезінде маңызды 

іркілістер; 

 Yellow Cake plc сияқты уран нарығында инвестициялық және хедж-қорлардың әрекеттері 

(«Іскерлік қызмет – Клиенттер» қараңыз); 
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 ядролық қалдықтарды сақтаумен байланысты саяси немесе технологиялық сипаттағы өзгерістер 

және оқиғалар; 

 алып-сатарлар және өндірушілер тарапынан мәмілелер; 

 тәуелсіз ұстаушылар тарапынан мәмілелер; және 

 балама атом энергиясы болып табылатын энергия көздерінің бағалары, мысалы, сөз мұнай, 

табиғи газ, көмір, гидроэлектрэнергия, күн және жел энергиясы туралы болып отыр. 

Топ уранның бағасын белгілеуге осы факторлардың ықпалын болжамдай алмайды.  

Нарықта ұсыныстардың ұдайы қанығу жағдайында Компания өңдіру көлемін екі есе қысқартуға әкелді: 

2017 жылғы қаңтарында уранды жоспарлы өндіру 2 000 тоннан артық немесе шамамен 8%-ға қысқарды, 

ал 2017 жылғы желтоқсанында болжам бойынша үш жылдық кезең ішінде 15 000 тонна уранның 

мерзімін кешіктіруге әкелетін 2018-2020 жж кезеңінде Топтың жер қойнауын пайдалану келісімшарты 

бойынша уран өңдірудің жоспарлы көлемі 20% төмендеген. Алайда, Топқа қажеттілігінше өңдіруді 

қысқарту бойынша одан әрі шараларға бару қиын болар, себебі ол бірлескен кәсіпорын бойынша 

көптеген әріптестердің келісімін алуға мәжбүр, бұл ретте Топ алдында жер қойнауын пайдалану туралы 

Топ келісімдерімен берілетін шектеулер тұр. Мысалы, Топ 2017 жылғы қаңтарында өңдірудің салынған 

жоспарын 10% -ға қысқартуға ниеттенді; соған қарамастан БК бойынша оның кейбіреулері қысқартуға 

келіспеді, соңында өңдіруді қысқарту барлығы 8% құрады.  

Болашақта уранға нарық бағаланының төмендеуі кен орындарында өңдіруді кешіктіруге немесе оны 

ұстауға ықпал етуі мүмкін немесе өңдірудің шығындылығына әкеледі, сондай-ақ ұзақ уақыт бойы өңдіру 

көлемін одан әрі қысқартуды талап етеді. Уранға нарық бағаларының төмендеуі Топтың қызметіне, 

перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына 

едәуір жағымсыз әсер етеді.  

Атом саласындағы ірі және ауқымды авариялар уран бағасының күрт төмендеуіне әкеледі, бұл 

Топтың рентабельділігі мен қаржылық күйіне әсер етеді.  

Өзінің маңызды сипаты мен маңыздылығына байланысты атом саласындағы ірі авариялар ең алдымен 

Кеңес Одағындағы 1986 жылғы Чернобыль атом электр станциясындағы авария және Фукусима-1 АЭС 

кейінірек болған авария жалпы дүниежүзілік назарға ілікті және әлемдік жұртшылықты ядролық энергия 

өндірісі саласында негізді реттеу пайдасына бейімдеуге себеп береді. Мысалы, Фукусима-1 АЭС-да 

авариядан кейін Германия, Швейцария және Белгия сияқты кейбір елдер ядролық энергиядан кезеңмен 

кету жоспары туралы мәлімдеді. Мысалы, осы Тіркеу құжаты күніндегі жағдай бойынша Германия 17 

ядролық реакторының сегізін жапты және 2022 жылы қалған реакторларды жабу бойынша шаралар 

қабылдады.  

АЭС-дағы кез келген жаңа ірі авария  немесе әлемнің кез келген нүктесіндегі атом саласының осындай 

ауқымдағы апаттары нәтижесінде, көптеген елдер мүмкіндігінше атом саласындағы қауіпсіздік 

ережелерін қатаң сақтауға тырысады, сондай-ақ ядролық энергетикадан кезеңмен бас тарту пайдасына 

көпшілікті ыңғайластыру күшейді және ядролық емес энергетикадан өту беталысы жандандырылды. 

Алайда, атом саласындағы кез келген ірі авариялар бүкіл дүниежүзі бойынша ядролық энергетикадан 

екпінді бас тарту түрінде, ең бастысы ядролық емес энергия көздеріне өтудің әрекет ететін жергілікті 

ерекшеліктерімен аса маңызды шақыруға тартуы мүмкін. Кез келген мұндай оқиға уранға сұраныстың 

едәуір қысқаруына және уранға нарықтық бағаның кейін төмендеуіне әкеледі. Барлық жоғарыда 

айтылғандар, Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі 

мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Ядролық энергия басқа энергия көздерімен бәсекелеседі  

Мұнай, табиғи газ, көмір, гидроэлектрэнергия, күн және жел энергиясы сияқты ядролық энергия басқа 

энергия көздерімен бәсекелеседі. Бұл энергия көздері қандайда бір шамада әсіресе ұзақ мерзімді 

перспективада ядролық энергиямен өзара алмастырылады, ал мұндай энергия көздеріне тұрақты төмен 

бағалар ядролық энергияға төмен сұранысқа, және нәтижесінде уранға сұраныстың және оның нарықтық 

бағасының төмендеуіне әкеледі. Мысалы, 2017 жылғы желтоқсанында жарияланған (және қайта 

қарастырылған) «2016 жыл сайын электр энергиясын тұтыну» жарияланымына сәйкес күнтізбелік 2014, 

2015 және 2016 жж. энергия көздеріне байланысты америкалық инвесторларға тиесілі ірі электр 

станцияларымен бір кВт-сағ электр энергиясын өндірудің орташа пайдалану құны құрайды: 
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Энергия көздері 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 

2014 2015 2016 

 (1 кВт-сағатқа милль(1)) 

Ядролық энергетика ..............................................................................................  12.41 11.17 10.90 
Көмір ........................................................................................................................  4.55 5.16 5.05 

Гидроэлектрэнергия
(2) ...............................................................................................  7.30 8.37 6.65 

Газ турбиналары, іштен жану, күн панельдері, және жел станциялары (аралас өзіндік 

құны) ........................................................................................................................  
2.63 2.34 2.49 

 

Дереккөз: АҚШ Энергетикалық ақпарат басқармасымен жарияланған 2016 жылғы Электрэнергетика бойынша жылдық есеп. 

 
(1) Бір миль 1/1000 АҚШ долларына тең (1/10 АҚШ доллар центіне эквивалент). 

(2) Дәстүрлі электр энергиясы, және гидрошоғырланған энергия ретінде түсіндіріледі. 

Жоғарыда мазмұндалған баға динамикасы Құрама Штатында табиғи газ есебінен өндірісті көтеруге 

әкелді, бұл өз кезегінде электр энергиясына көтерме бағаға тікелей қысым көрсеткен, жалпы кейбір 

әрекет ететін электр станциялары тиімсіз болды. Соған қарамастан, АҚШ қоспағанда, қазіргі уақытта 

мұндай динамикалық баға ерекшеленбейді. 

Бұдан басқа, ядролық энергияны алудың жаңа немесе балама технологиялары дәстүрлі ядролық 

энергетикаға қосымша нақты қысым жасай алады. Мұндай технологиялар мысалдары дәстүрлі АЭС-те 

қолданылатын уранның таусылған қалдықтарынан немесе өңделген ядролық отыннан энергияны 

басқаруға қабілетті сұйық-тұзды реактордың (тұз балқытпасындағы реактордың) қайта жасалуынан 

тұрады (уран қалдықтары радиоактивті қалдықтар түрінде ірі мөлшерде ЯҚ қорларында жиналады); 

сондай-ақ жер қойнауында егер уранмен салыстырсақ торий, табиғи элемент негізінде алынған отынды 

қолданатын балама ядролық реакторларға өспелі қызығушылықты атап өту керек.  

Уранға байланысты емес ядролық энергия көздерінің немесе ядролық емес энергия көздерінің 

пайдасына энергетикалық саладағы маңызды өзгеріс, мұндай көздермен немесе өзге себептер бойынша 

электр энергия өндірісінің ең төмен құнына қарамастан, уранға және оның нарықтық бағасына 

сұранысқа әсер етеді, бұл Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, 

нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Ядролық энергия қоғамдық пікір әсер етуімен түйіндес тәуекелге ұшырайды  

Бұдан басқа, атом энергетикасының өсуі жұртшылықтың электр энергиясы өндірісінің құралы ретінде 

ядролық технологияларды белсенді қабылдауына байланысты. Ядролық өнеркәсіпке әсер ететін, оның 

ішінде Фукусима-1 АЭС авариядан кейін күшейтілген елеулі қоғамдық жаңғырықты еске түсіру керек 

өзгеше саяси, технологиялық, экологиялық факторларға байланысты қоғамдық пікір ядролық энергияға 

сұранысқа теріс әсер ететін және этом энергетикасын реттеу дәрежесінің артуына ықпал ететін тәуекел 

болады.  

Әлемнің кез келген нүктесінде немесе өзге жағдайларға байланысты ядролық реактордағы авариялар 

қоғамдық пікірдегі елеулі жылжу ядролық энергияға қоғамның қатынасына және оның өндірісінің 

алдағы келешегіне әсер етеді, бұл Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша 

ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Топқа басқа жеткізушілер жағынан бәсекелестік қауіп тудырады 

Халықаралық уран өнеркәсібі ойыншылардың көп санының болуымен аталып өтеді. Топтың уран 

өнімінің әлеуетті соңғы тұтынушыларының саны, яғни АЭС салыстырмалы мардымсыз болып 

табылады. Топ есебі бойынша, бүкіл дүниежүзінде онда шамамен 70 соңғы тұтынушылар есептеледі, 

оның 16-сы  2018 жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша клиенттері болады.  

Сонымен бірге, Топ уран мен уран өнімдерінің кейбір жеткізушілері Қытай сияқты кейбір елдерде 

әрекет ететін мемлекеттік саясат талаптарын қанағаттандыратын экономикалық емес, саяси дәлелдер 

итермелейтінін болжамдайды, бұл бағаның ағымдағы деңгейінде коммерциялық кілтке өңдірудің 

жалғастыруға мүмкіндік береді. Компания мұндай беталыс кейбір елдер ядролық циклде өзін-өзі 

қамтамасыз ететін бағамға стратегиялық қабылданатын салдарлардың бірі болып табылады деп санайды. 

Сонымен бірге, байыту комбинаттары қосымша жасанды ұсыныс жасайтын және нарықты қанықтыруға 

ықпал ететін табиғи компоненттерінің қосымша көзі ретінде қолдануға болатын жанама байыту көзі 

ретінде азайған уранның белгілі көлемін баланста сақтауға қабілетті.  
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Топ кейбір оның бәсекелестері (құрамына ірі халықаралық корпорациялар кіретін) Топ алдында белгілі 

артықшылықтары, оның ішінде Солтүстік және Оңтүстік Америка сияқты белгілі нарықтарда ең арзан 

капитал көзі мен логистикалық артықшылықтарға қолжетімділігі болады деп санайды.  

Жоғарыда көрсетілген факторлардың кез келгені Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық 

жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Уран нарығы қатты шоғырланған және қазіргі сәтте Топ уранның негізгі үлесін сатып алатын 

клиенттердің шағын санына тәуелді, сонымен бірге клиентураның мұндай шоғырлануы ұлғаюы 

мүмкін.  

Атом энергетикасының саласы қатты шоғырланған. Топ дүниежүзінде шамамен соңғы 70 уран 

пайдаланушылар есептеледі деп санайды. Нәтижесінде, Топ ұзақ мерзімді келісімшарттар бойынша 

Топпен өндірілген уранның басым бөлігін сатып алатын клиенттердің салыстырмалы шағын санына 

тәуелді. 2018 жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша, Топтың жалпы алғанда, ұзақ мерзімді 

келісімшарттар бойынша 11 клиенті болады (әрекет ету мерзімі 3 немесе одан артық жылды құрайды), 

ал 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы мұндай келісімшарттар бойынша уран жүктеудің 

жалпы көлемі сол жылдағы Топтың уран өндірудің жылдық көлемінен шамамен 52% құрайды. Топтың 5 

ірі клиентке шамамен жиынтықта 84% және 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы Топтың 

жалпы сату көлемінен жеке-жеке кемінде 5% келеді. Нарық қатысушыларының шектеулі санына 

байланысты уранның споттық нарығы нарықты жалпы мөлшерімен салыстырғанда елеулі уран санымен 

мәмілелер жағдайында бағаның маңызды өзгерістеріне ұшырайды және салыстырмалы төмен 

өтімділікпен сипатталады. Сонымен бірге, Топ нарығын шоғырландырудан өзінің уран өнімін қалаулы 

мөлшерде немесе мерзімінде немесе басқа жағдайларда сатуға қабілетті емес болады.  

Сонымен бірге,  2018 жылғы мамырында Компания Yellow Cake plc-пен уранды жеткізу туралы ұзақ 

мерзімді келісім жасады, ал 2018 жылғы шілдесінде осы келісіммен сәйкес шамамен 3 100 тонна U3O8  

құрайды, бұл мамырында Компания 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылдағы Топтың уран 

өндірудің жалпы көлемінен шамамен 25,6% құрайды. Сонымен бірге, осы келісімде Компанияның 

Yellow Cake plc ұсыныстардың және кейбір басқа шарттардың түсу және орындау жағдайында осы 

Проспектті жариялау күнінен кейін тағы он жылға нарықтық баға бойынша жыл сайын 100 АҚШ 

долларына дейін мөлшерде жиынтық құнды құрайтын мөлшерде уранның қосымша көлемін болашақта 

жеткізу қарастырылады. 

Топ осы уақытқа дейін Топтың ірі клиенттерінің қандайда бірін жоғалтумен кездеспегендіктен, Топтың 

ірі клиентінің кетуі немесе ірі клиенттер тарапынан сатып алудың қысқаруы немесе Топ үшін ірі өткізу 

нарығы болып табылатын Қазақстан мен Қытай немесе Топтың ірі клиенттері орналасқан басқа елдер 

арасында қарым-қатынаста қолайсыз өзгерістер Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық 

жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Топ болашақта дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдайды 

Компания 2015, 2016 және сәйкесінше 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылда 12 031 млн. 

теңге, 65 849 млн. теңге және 161 661  млн. теңге мөлшерінде дивидендтерді  жариялады. Компания 

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айға қатысты аралық дивидендтерді жарияламады немесе 

төлемеді. Компания 2018 жылғы қазан айының соңында (і) егер оның таза қарызының  EBITDA 

түзетілген коэффициентіне коэффициенті өзінің бос қаражаттарынан 1 артық, 1,5 кем емес құраса өзінің 

бос қаражаттарынан кемінде 50%  және (іі) егер оның таза қарызының түзетілген EBITDA түзетілген 

коэффициентіне коэффициенті 1-ден аз немесе тең болса, өзінің бос қаражатынан 75% төленетін 

дивидендті саясатты қабылдауды жоспарлауда. Алайда, дивидендтерді жариялау және төлеу туралы кез 

келген болашақ шешім (і) жеке капиталы теріс болатын немесе дивидендтерді төлеу нәтижесінде 

төлеуге қабілетті емес болатын компаниялар үшін немесе төлеуге қабілетсіздік мәртебесімен немесе 

теріс жеке капиталы бар компаниялар үшін дивидендтерді төлеуге тыйым салу ретінде қолданылатын 

заңнамамен белгіленген шектеулерді және (іі) Қатысушысы Компания болып табылатын келісімдерде  

келісімдерде мазмұндалған пактілерді ескере отырып қабылданады. Сонымен бірге, Компания 

акционерлерінің жалпы жиналысына  өзінің ұсыныстарын шығару кезінде Компанияның Директорлар 

кеңесі таза пайда, төлем қабілеттілігі, қаржылық жағдайы және Компанияның ақша қаражаттарына 

қажеттіліктері және т.б. сияқты орынды саналатын кез келген факторларды назарға қабылдайды. 

Сәйкесінше, Компания оның болашақта дивидендтер төлейтінін кепілдендіре алмайды. Нәтижесінде, 

Құнды қағаз ұстаушылар егер олар өзінің Құнды қағаздарын олар төлеген бағадан жоғары бағаға 



 

 

18  

өткізбесе, Құнды қағаздағы өз инвестицияларынан қандайда бір пайда ала алмайды.  

Компания U3O8 маңызды қорларын U3O8 баға белгілеу циклі ішінде сақтауын жалғастыра алады. 

Топ осы Тіркеу құжатында сипатталғандай уранмен байланысты қызметтің кейбір түрлерін жүзеге 

асыруға ниетті. Алайда U3O8 қорлары шоғырландырылған негізде әрбір қарастырылатын кезеңде 

ұлғайған, және 2015 ж., 2016 ж., 2017 ж. 31 желтоқсанындағы және 2017 ж. және 2018 жылғы 

маусымындағы жағдай бойынша 3 080 тонна, 5 650 тонна, 9 085 тонна, 6 849 тонна және 11 635 тонна 

UME құрайды, сәйкесінше олардың көбісі Компанияға тиесілі болған. Нарыққа бағдарланған өзінің 

стратегиясына сәйкес Компания уранның маңызды қорын U3O8 баға белгілеу циклі бойы сақтауын 

жалғастыруды жоспарлайды. Себебі Компания U3O8 өзінің БК және Қауымдастырылған 

компаниялардан, әдетте жыл бойы U3O8 споттық бағаның кез келген төмендеуі Компаниядан сәйкес 

құнсызданудың тіркелуін талап ететін басым споттық баға бойынша (қандайда бір жеңілдікке әкелетін)   

сатып алады. Кез келген мұндай құнсыздану Топтың бизнесіне, келешегіне, қаржылық жағдайына. Ақша 

ағындарына, қызмет нәтижелеріне және Құнды қағаздар бағасына елеулі теріс ықпал етеді.  

Топ ұлттық компания мәртебесін жоғалтуы мүмкін 
 

Уран және оның қосылыстарының, АЭС отынының, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, сондай-

ақ сирек металдардың экспорты және импорты бойынша Қазақстан Республикасының ұлттық 

операторы, және Қазақстан Республикасының ұлттық компаниясы бола тұрып, Топ белгілі 

артықшылықтарды қолданады, атап айтқанда,  өзге жағдайларда міндетті болып табылатын тендер 

процесі арқылы емес, жер қойнауы туралы кодекспен сәйкес ҚР үкіметімен тікелей келіссөздер жасау 

жолымен жер қойнауын пайдалану келісімшартына құқық алады. Егер Компания мемлекеттік саясат, 

Үкіметтің Компанияны жанама бақылауын жоғалту нәтижесінде немесе кез келген өзге себептер 

бойынша ұлттық оператор немесе ұлттық компания мәртебесін жоғалтса, бұл Компанияның уран кен 

орны сияқты жаңа ресурстарға басым қолжетімділігін жоғалтуына әкеледі немесе Топтың қызметіне, 

перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына 

едәуір жағымсыз әсер етеді. 
 

Ағымдағы кен қорларын қолдауға немесе жаңа кен рудаларын ашуға қатысты ықтимал жағымсыз 

болжамдар  

 

Топтың пайдалы қазбалар ресурстары мен кен қорлары оның қызметінің негізі болады және Топтың 

табысын қамтамасыз етуде негізгі рөл ойнайды. Топпен әзірленетін кен орындарының көбісі көптеген 

жылдар пайдалануда табылады. Топ пайдасы мен түсімі оның өндіруімен байланысты, ал оның 

көрсеткіштері мен қаржылық жағдайы Топта жеткілікті кен қорларының болуымен тікелей байланысты. 

Топ оның белгіленген кен қорлары жуыр келешекте өңдірудің болжамжы қарқынын қамтамасыз ету 

үшін жеткіліксіз болғанына қарамастан, онда 2028 жылға дейін мерзімде барлаудың кең бағдарламасы 

болады. Соған қарамастан, Топ оның геологиялық барлау жұмыстары нәтижесінде жаңа экономикалық 

тіршілік етуге қабілетті өңдіруші қуаттар құрылатыны және ағымдағы Кен қорларын ауыстыру немесе 

кеңейту үшін арналған жаңа кен қорлары дәлелденетіні туралы қандайда бір растаулар бере алмайды. 

Топтың жаңа кен қорларын анықтау, қолданыстағы кен қорларын ұлғайтуға немесе жаңа кен орындарын 

болжамды өңдіру қарқынын қамтамасыз ету үшін жеткілікті көлемде әзірлеу қабілетсіздігі болашақта 

Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды 

қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

 

Топтың уран өңдіру және тасымалдау қызметі операциялық тәуекелдерге, сондай-ақ 

ескерілмейтін кідірістер мен тоқтау тәуекеліне ұшырайды.  
 

Топтың уран өңдіру және тасымалдау қызметі бірқатар операциялық тәуекелдер мен қауіпті факторларға 

тәуелді, олардың кейбіреулері Топ бақылауынан тыс табылады және бұл ретте Топтың уран және уран 

өнімдерін өндіруде және жеткізуде кешіктірулер құрады, Топтың өндірудің өзіндік құнын ұлғайтады 

немесе өңдіру орындарында аварияларға әкеледі. Мысалы, 2018 жылы Топтың өндірістік объектісінде 

танталды электронды – сәулелі балқыту уақытында қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтардың 

бұзылуына байданысты өлім қаупімен жазатайым жағдай өтті.  

Мұндай тәуекелдер мен қауіпті факторлар қатарына ескерілмейтін техникалық проблемалар, мерзімдік 

кідірістер, жер сілкінісі сияқты табиғи апаттар, өнеркәсіптік авариялар, электр энергиясын, су, отын 

немесе күкірт қышқылын жеткізумен іркілістер (соңғысы жер астында сілтісіздендіру көмегімен өндіру 
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кезінде сыни компонент болып табылады) немесе мұндай жеткізулерге бағаны ұлғайту, өмірлік маңызды 

жабдықтардан бас тарту, ақпаратты басқару жүйесіндегі ақаулар мен іркілістер, сондай-ақ 

минералдандыру, геология немесе өңдіру жағдайындағы өзгеше немесе күтпеген өзгерістер жатады. 

Сонымен бірге, Қазақстан климаты қатты қыспен  және ыстық жазбен сипатталады. Топтың өнеркәсіптік 

объектілерінің және оның сараланымдарының көпшілігі әсіресе қыста қатал ауа-райы жағдайының 

әсерін және қысқы мен жазғы ауа-райындағы тұрақсыздықты сезінетін аудандарда орналасқан, бұл 

жабдықтардың тозуын жеделдетеді. Шамадан тыс қатал ауа-райы жағдайлары мен Топтың кейбір  

кәсіпорындарының географиялық алшақтығы  оларға жедел жөндеу өткізу немесе техникалық қызмет 

көрсету үшін қолжетімділікті қиындатады. Сонымен бірге, Топтың мұндай кәсіпорындарының 

қашықтығы мұндай кәсіпорындарды пайдалану үшін шығындардың ұлғаюына және қажетті 

материалдар мен қызметтердің жеткізілуін шектеуге әкеледі. Мұндай құбылыстар немесе басқа қатал 

ауа-райы жағдайлары Топтың қызметіне болашақта жағымсыз әсер етпейтініне ешкімде кепілдік бере 

алмайды.  

Сонымен бірге, аса қолайсыз ауа-райы жағдайы Топтың өнімді тасымалдау бойынша қызметіне әсер 

етеді. Мысалы, 2016 жылы клиентті жеткізу үшін Топтың уран тасымалдаушы теңіз кемесі төтенше ауа-

райы жағдайы нәтижесінде аварияға ұшыраған, бұл U3O8 тұратын контейнерлердің қосылуына және 

кетуіне және апат орнын тазалауға, өнімді қайта орауға және жеткізуге кететін шамамен 13 миллион 

АҚШ доллары мөлшерінде жаңа шығындарға әкелді. Осы тәуекелдерді және қауіпті факторларды өткізу 

нәтижесінде адам жарақаттары келтірілген, өндірістік активтер, кәсіпорындар немесе тасымалдау 

құралдары бұзылған немесе бүлінген, қоршаған ортаға зиян келтірілген; операциялық және 

коммерциялық қызметте іркілістер өтуі мүмкін; жауапкершілікке тартылады, Топтың іскерлік беделіне 

және корпоративтік имиджіне зиян келтіріледі, ал ауыр жағдайларда – өлім болуы ықтимал.  

Кез келген мұндай жазатайым жағдайлар мен авариялар топ қызметіне, келешегіне, қаржылық 

жағдайына, ақша ағынына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді.  
 

Кен орындарында уран өндіру коммерциялық мақсатқа сай емес болады.  
 

Уран кен орнын барлау және әзірлеу кезінде өнеркәсіптік өндіру басталмайтынына немесе өндіру көлемі 

барлау, әзірлеу және өндіру шығынын өтеу үшін жеткіліксіз болатынына тәуекел үнемі болады. Уран 

кен орнының коммерциялық тіршілік әрекеті бірнеше факторларға тәуелді, оның ішінде өндіру өлшемі 

мен класы, қолданылатын әдістер құны мен тиімділігі, инфрақұрылымға жақындығы немесе оның 

жағдайы, қаржыландыру шығыны және мемлекеттік реттеу ұсталымдары, оның ішінде бағаға, салыққа, 

инфрақұрылымға, тауарлар импорты мен экспортына және қоршаған ортаны қорғауға қатысты 

заңнамалар мен заңға бағынышты актілер. Осы факторлардың әсерін жеке және жиынтықта болжамдау 

мүмкін емес, сонымен бірге мұндай факторлар әсері Топтың анықталған кен орындарында пайдалы 

қазбалардың экономикалық тиімді өндіруін реттеу қабілетсіздігі түрінде көрінеді. Топ активтері 

коммерциялық тіршілікке қабілетті болатынын немесе жағдайға байланысты коммерциялық тіршілік 

етуге қабілетті болатынын кепілдендіру мүмкін емес. Сонымен бірге, өзінің тіршілік циклінің соңына 

тақаған уран кеніштері мен шахталарының пайдалану шығындары әдетте егер олардың шектік әзірлеу 

кезеңдерімен салыстырсақ, өсуге бейім, сол уақытта Топқа жер қойнауын пайдалану 

келісімшарттарының түріне байланысты мұндай шахталар мен кеніштерде өңдіру көлемін ауыстыру 

қтын болады. Коммерциялық тіршілік етуге қабілетті уран кен орындарын белгілеу және суреттеу 

қабілетсіздігі Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі 

мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 
 

Күкірт қышқылының болуы және құны Топ қызметінің үздіксіздігіне және тиімділігіне елеулі әсер 

етеді 
 

Топ ЖС әдісімен уранды шығару үшін күкірт қышқылының елеулі көлемін қолданады. Күнтізбелік 2017 

жылы және 2018 жылғы бірінші күнтізбелік жартыжылдығы Топтың өндірістік қызметінде шамамен 

күкірт қышқылының 731 мың тоннасының 1 851 мың тоннасы, сәйкесінше 36% және 44%  қолданылған, 

сәйкесінше, Компанияға тиесілі 49%-ы «СКЗ-U» ЖШС-нан және Компания 9,9% иеленетін «Самұрық-

Қазына» АҚ компаниясының жалғыз акционерінің еншілес компаниясы - «СКЗ Қазатомөнеркәсіп» 

ЖШС-нан алынған. Тіпті ол болғанда, күкірт қышқылын жеткізу материалды-техникалық және 

логистикалық шектеулермен, оның ішінде Қазақстанда және Қазақстан бойынша қышқылды жіберу 

вагондарының жетіспеушілігімен қиындайды. Күкірт қышқылының жетіспеушілігі немесе қышқыл 

жеткізуді кешіктіретін логистикалық шектеулер Топтың кен орнында өңдірудің жоспарлы көлемін 

азайтуға әкеледі. Топ өндірудің ағымдағы және болашақ графиктерді орындау үшін күкірт қышқылының 

талап етілетін жеткізулерін уақытылы қамтамасыз ететініне сенімді болуға болмайды. Өндіру 
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графиктерін орындауда кез келген кешіктіруі Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық 

жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 
 

Сонымен бірге, Топ төлейтін күкірт қышқылының бір тоннасына орта баға соңғы үш жыл ішінде 2015 

жылы 17 260 теңгеден 2017 жылы 21 529 теңгеге дейін ұлғайды. Күнтізбелік 2017 жылы күкірт 

қышқылының шығындары өндіру мақсаттары үшін Топпен сатып алынған материалдарға жалпы 

шығындардың 84%-ын құрады. Күкірт қышқылының құны өсуін жалғастырды және Топ 

болжамдарынан едәуір жоғары болады. Күкірт қышқылына бағаның кез келген едәуір ұлғаюы Топтың 

қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар 

құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Топтың уран кен қорларының есебі немесе жіктеулері кен қорларын бағалау кезінде шарасыз 

белгісіздіктері себебінен төменде бағаланатын деректер болады  

Топқа тәуелді емес көптеген факторларды қоса алғанда, болашақ өндіру қарқынын болжамдаумен және 

кен қорларының санын бағалаумен үздіксіз байланысты белгісіздіктер жиыны болады. Кен қорының 

санын бағалау – бұл субъективті процесс, сондықтан, түрлі сарапшылар көбіне әр түрлі баға береді. 

Сонымен бірге, қорлардың өткізілген есебі бұрғылау, сынау және өндіру нәтижелерінің қорытындысы 

бойынша қарастырылады. Сәйкесінше, Топты уран кен қоры бойынша бағалау соңында іс жүзінде 

алынатын өндіру көлемінен ерекшеленеді және мұндай көлемнен түсетін табыс болжамдағыдан аз 

болады. Мұндай бағалаудың дұрыстығы олар негізделген ұйғарымдардың дәлдігіне, салалық 

стандарттар бойынша мұндай ақпаратты тексеру қабілеті мен қолжетімді ақпарат сапасына қатты 

тәуелді. 

Қорлар туралы барлық деректер тек жуық цифрлар болып табылады және олар дәл және дұрыс мөлшер 

ретінде қарастырылады. Қорларды бағалау өндіру, баға, өзіндік құн, меншік құрылымы туралы 

деректерге, инженерлік-геологиялық деректерге және еншілес компаниялармен, БК және Топтың 

қауымдастырылған компанияларымен жасалатын басқа мәліметтерге негізделген; сонымен бірге 

қорлардың мұндай бағалауы Топтың және оның БК мен Қауымдастырылған компанияларының болашақ 

уран кен орнындағы әзірлеу, сондай-ақ болашақта мұндай уранның бәсекеге қабілеттілігі бұрынғыдай 

болатынын түсіндіреді. Мұндай жорамалдар теріс болады. Мысалы, уранның нарықтық бағасының 

ауытқулары, өндіру қарқынының төмендеуі, дағдарыстарға байланысты өндіріс шығындарының 

ұлғаюы, лицензия алу немесе жер қойнауын пайдалану келісімшарттарын ұзарту мүмкінсіздігі өз рөлін 

ойнайды, ал урандық минералданудың салыстырмалы төмен сұрыптарынан тұратын Дәлелденген және 

ықтимал кен қорлары мүлдем тиімсіз болады, нәтижесінде кен қорларының есебі шарасыз. 

Егер Топтың кен қорларын бағалауға негізделген болжамдар теріс болса, Топ және оның БК мен 

Қауымдастырылған компаниялары, сондай-ақ инвестиция субъектілері алдыңғы немесе жоғары қарқын 

кезінде уранды өндіре алмауы мүмкін, бұл Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, 

ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Топ әзірлеуді жоспарлайтын уран қорларының маңызды үлесі БК мен Топтың Қауымдастырылған 

компанияларына тиесілі, нәтижесінде кен орнының бірлескен әзірлеуімен байланысты тәуекел 

болады  

Топ түрлі әріптестердің қатысуымен уранды өндіру бойынша 10 іскерлік серіктестіктер қатысушы 

болып табылады. Іскерлік серіктестіктер Топ табысының ағымдағы және әлеуетті көздерінің маңызды 

бөлігі болып табылады («Іскерлік қызмет—бірлескен кәсіпорын жобалары» қараңыз). Топтың өндіру 

көлемі мен резервтерінің маңызды бөлігі Топтың қауымдастырылған компанияларына және БК тиесілі; 

мысалы уран өндірудің салыстырмалы көлемінің 60,4% және 48,4% 2017 жылғы 31 желтоқсанында 

аяқталған жылда және 2008 жылғы 30 маусымында аяқталған  алты айда БК және Қауымдастырылған 

компаниялардан алынған. 2018 жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша, Топтың БК және 

Қауымдастырылған компаниялары жүз пайыздық негізде Топтың ЕК тиесілі 238,1 мың тонна UME 

салыстырғанда бағдарлы 293,6 мың тонна UME тұратын кен қорынан уран өндіру құқығы болады. 

Күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 жж., сондай-ақ 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған бірінші 

жартыжылдықта Топтың БК және қауымдастырылған компанияларымен жалпы алғанда Топтың еншілес 

компанияларымен өндірілген 5 820 тонна, 5 975 тонна, 5 107 тонна және 3 775 тонна UME 

салыстырғанда 5 820 тонна, 5 975 тонна, 5 107 тонна және 3 775 тонна өндірілді. Топ БК және 

қауымдастырылған компаниялармен әзірленетін кен орындарын иеленбейді. 

Топ өзінің БК немесе қауымдастырылған компанияларының қызметін бір жақты тәртіпте бақылай 
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алмайды, сондай-ақ мұндай ұйымдардың активтеріне қатысты маңызды шешімдерді бір жақты қабылдай 

алмайды. Топ әріптестерінде Топ мүддесіне сәйкес келмейтін немесе тіпті оларға қайшы келетін 

экономикалық немесе іскерлік мүдделері немесе мақсаттары болады. Мұндай әріптестер Топтың пікірі 

бойынша Топ немесе БК мүддесін қорғайтын әрекеттерді бұғаттау үшін вето құқықтарды қолданады. 

Сонымен бірге, БК туралы келісімдер Топтың болашақ жоспарлары туралы терең картинаны Топ 

әріптестеріне бере алады, бұл оларға өз болжамдарын жақсартуға және Топпен тиімді бәсекелестік етуге 

мүмкіндік береді.  

Алайда Компания БК бойынша әріптестердің әрқайсымен оның өзара қатынастары жағымды 

сипатталады деп санағандықтан, мұндай қатынастардың кез келген маңызды нашарлауы сәйкес БК 

қызметінде ұзақ іркілістерге немесе БК шеңберінде қатынастарды тоқтатуға әкеледі, сондай-ақ 

Компанияның немесе Топтың корпоративтік имиджіне теріс әсер етеді. 

Осы факторлардың кез келгені Топтың БК немесе қауымдастырылған компанияларына теріс әсер етеді, 

бұл Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен 

құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Топ ҚР және көршілес елдер арасында теміржол қатынастарын немесе өзге тасымалдау 

инфрақұрылымын қолдану кезінде қиындықтармен кездеседі 

Логистика тұрғысынан, Топтың артықшылығы болады, Қазақстанның Қытаймен ортақ шекарасы 

болатындықтан, бұл Топқа Қытайдан келген клиенттерге экономикалық, жедел және сенімді 

жеткізулерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Топ Қытайдан келген оның клиенттері теміржол 

тасымалымен қамтамасыз етілетін жеткізу сенімділігіне байланысты теңіз тасымалдары сияқты басқа 

құралдарға  теміржол тасымалын қалайды деп санайды. Күнтізбелік 2017 жыл ішінде, Топтың уран 

сатуының шамамен 60% (құндық көріністе) Қытай клиенттері құрады, сонымен бірге барлық уран ТЖ 

тасымалымен клиенттерге жеткізіледі. Сонымен бірге, Топ Қытайға теміржолмен сирек және сирек жер 

металдарын артады. Алайда кейбір жағдайларда Топ теміржол бойынша Қытайға өз өнімін әкелу кезінде 

көбіне кедендік тазартудың ұзақ мерзімдері сияқты әкімшілік себептермен шектеулермен қақтығысады, 

бұл кейбір жағдайларда түрлі мемлекеттік органдардан келісулерді талап етеді және осылайша, 

қосымша шығындар жасайды. Сонымен бірге, Топ жергілікті тасымалдаушылармен ұзақ келіссөздерге 

байланысты кешіктіру проблемасымен және бөтен қызмет жеткізушілердің теміржол вагондарын немесе 

контейнерлерді пайдалануға беру сияқты өз міндеттемелерін уақытылы және тиісті түрде орындау 

қабілетсіздігімен қақтығысты. Алайда Топ бұл кешіктірулер оның қызметіне немесе осы Тіркеу 

құжатының клиенттермен қатынастарына әсер етеді деп санамайды, ол оны сатудың үлкен бөлігі 

бұрынғыдай Қытайдан келген клиенттер есебінен басқарылады деп санамайды, бұл ретте жоғарыда 

сипатталған қиындықтар болашақта туындайтынын және аса маңызды сипаты болады, немесе Топтың 

қытай клиенттеріне өнім жеткізумен байланысы басқа кедергілермен ісі болады.  

Топ сонымен бірге Ресейдегі теміржол мен теңіз порттарының инфрақұрылымына тәуелді. 2017 жылғы 

31 желтоқсанында аяқталған жылда Топтың шамамен 18,5% жеткізулері Ресей арқылы Санкт-

Петербургтегі порттан теңізбен одан әрі тасымалдау үшін теміржол бойынша жүзеге асырылады. 

Сонымен бірге, теміржол тасымалына тарифтер өзгеріп отырады; тариф мөлшеріндегі мұндай ауытқулар 

тарифтердің ұлғаюына әкеле бермейді, мұндай кез келген ұлғаюылардың маңызды сипаты болады. 

Мысалы, теміржол тасымалының тарифтері мен Топпен қолданылатын бағыттар бойынша ілеспе 

алымдар орта есеппен алдыңғы жылмен салыстырғанда 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылда 

болжаммен 23% ұлғайды; Алтынтау, ҚР және Томск, РФ арасындағы бағыттар бойынша жүк 

тасымалдау тарифтері мен ілеспе алымдары осы кезең ішінде болжаммен 71% ұлғайып, маңызды 

өзгерістерді бастан кешті.  

Ресей теміржолы бойынша Топтың уранның жалпы көлемін тасымалдау атом өнімін тасымалдауға 

арналған логистикалық шешімдерге маманданған Ресей атомының еншілес компаниясы 

«Атомспецтранс» АҚ жүзеге асырылады. Ірі мемлекеттік корпорация бола отырп, «Атомспецтранс» АҚ 

және РТЖ АҚШ пен ЕО тарапынан ықпалшара ықпалының тәуекеліне ұшырады.  Сондай-ақ «Топ 

клиенттері мен іскерлік әріптестерінің кейбіреулеріне қарсы АҚШ және ЕО ықпалшаралары енгізілді. 

Егер «Атомспецтранс» АҚ немесе РТЖ АҚШ немесе ЕО тарапынан ықпалшарадан зардап шегуде, Топ 

Ресейдегі Санкт-Петербург портынан теңіз өнімдерін жеткізумен байланысты өз мүмкіндіктерінде 

шектеулі болады. Мысалы, Топ «Атомспецстранс» АҚ-мен өзінің ынтымақтастығын тоқтатуға мәжбүр 

немесе «Атомспецстранс» АҚ  логистикалық қызметтерінің сапасы мен сенімділігі не ықпалшара 

нәтижесінде не Ресейдегі теміржол инфрақұрылымы тиесілі РТЖ мұндай ықпалшаралардың ықпалының 

салдарында нашарлауы мүмкін. Алайда Топ ықпалшара немесе өзге оқиғалар нәтижесінде болсын РФ 
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порттары арқылы және РТЖ жолдары бойынша өз өнімін тиеу бойынша Топтың шектеулі мүмкіндіктері 

Топтың шикізат пен өнімін тасымалдау шығынын ұлғайтуға және қосымша материалды-техникалық 

қиындықтарға әкелетін кез келген оқиғалар жағдайында бас елдердегі порттармен жұмысты бастауды 

болжамдап отыр. 

Осы факторлардың кез келгені Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша 

ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Топ қызметінің нәтижелігі Қытайдағы, Үндістандағы және ОША елдеріндегі экономикалық, саяси 

және нормативтік- құқықтық процестерге тәуелді 

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған жартыжылдықта Топ өнімінің 46%-ы Қытайдан, Үндістаннан 

және Оңтүстік Корея тапсырысшыларымен іске асырылған, бұл ретте Топ осы өңірде табылатын 

тапсырыс берушілер  бұрынғыдайй Топ клиентурасының маңызды бөлігі болып қалатынын күтеді. 

Сәйкесінше, Қытай мен Оңтүстік Шығыс Азияның басқа елдерінің экономикалық, саяси және 

әлеуметтік жағдайлары, сондай-ақ мемлекеттік стратегиялар Топ қызметіне әсер етеді. Қытай мен 

өңірдің басқа елдерінің экономикасы көптеген жағдайларда дамыған елдердің көпшілігінің 

экономикасынан ерекшеленеді, оның ішінде өзгелерді арасында: (i) құрылымын; (ii) мемлекеттің қатысу 

дәрежесін; (iii) даму деңгейін; (iv) өсу қарқынын; (v) шетел валютасы мен инвестицияларды бақылауды; 

және (vi) ресурстарды бөлуді атап өту керек. Қытай экономикасы жоспарлы экономикадан нарықтыққа 

бағдарланатын экономикаға өту процесінде табылады. Соңғы үш он жылдық ішінде, қытай үкіметімен 

қытай экономикасының дамуында нарықтық күштерді пайдалануға негіздеп экономикалық реформа 

шаралары жүзеге асырылды.  
 

Топ осы Тіркеу құжатының күнінде қытай үкіметімен қазақстандық уранның импортына шектеулер 

енгізілмеген немесе қытайлық уран өндірушілердің пайдасына қандайда бір жеңілдік механизмдері 

қабылданбаған санайды. Сонымен бірге, ешкім де қытай үкіметі болашақта қандайда бір шектеулерді 

немесе жеңілдік механизмдерін тура немесе жанама қабылдамайтынына кепілдік бере алмайды. Қытай 

үкіметі өзгелерден басқа, қытайлық уран өндірушілерді қолдау саясатын қоса алғанда бірнеше себептер 

бойынша өтеді.  
 

Қытайдағы, Үндістандағы және Оңтүстік-Шығыс Азияның басқа елдеріндегі саяси, экономикалық және 

әлеуметтік жағдайлардағы өзгерістер немесе Топтың өз өнімін Қытайдағы, Үндістандағы және Оңтүстік-

Шығыс Азияның басқа елдеріндегі нарыққа сату қабілетсіздігі экономикалық тиімді жағдайда немесе 

жалпы өткізу каналдары Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, 

нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді.  

Топ оның бұрынғы еншілес кәсіпорындарының қызметіне байланысты міндеттемелер артады 

2018 жылғы 3 шілдесінде Топпен сатып алу шарты жасалған, оның шеңберінде Топ «Самұрық-Қазына» 

ҰӘҚ АҚ пайдасына «МАЭК-Қазатомөнеркәсіп» ЖШС-на (МАЭК) барлық өз үлесін беруге 

міндеттенеді.  

МАЭК, негізінен коммуналдық қамтамасыз етумен, мысалы Ақтау қаласын сумен жабдықтаумен және 

жылумен жабдықтаумен, сондай-ақ Қазақстанның Маңғыстау және Атырау облысында электр 

энергиясын өндірумен және бөлумен айналысады. Сонымен бірге, МАЭК меншігінде пайдаланудан 

шығу процесінде табылатын Ақтау қаласындағы («БН-350») тез нейтрондарда энергетикалық реактор 

табылады. БН-350 мемлекетпен 1973 жылдан 1999 жылға дейінгі кезеңде алдымен Кеңес Одағымен, 

одан кейін Қазақстан Республикасымен қолданылды. 2003 жылы сол уақытта мемлекетке тиесілі болған 

«МАЭК» республикалық мемлекеттік кәсіпорын («МАЭК» РМК) банкрот жарияланды, ал Компания 

МАЭК РМК активтерін, оның ішінде БН-350 банкроттық ресімі шеңберінде аукцион арқылы сатып 

алды. Компанияның аукцион арқылы МАЭК РМК БН-350 мен басқа активтері аукцион арқылы сатып 

алуына сәйкес келісім шарттары Компанияны БН-350 пайдаланудан шығарудың қандайда бір түрін 

қаржыландыруға  міндеттемейді.  Компания қоршаған ортаға немесе қоғамдық денсаулыққа келтірілген 

БН-350 шығынына қатысты қандайда бір міндеттемелерді алмайды. Сонымен бірге, Компания ол 

қазақстандық заңнамаға байланысты осы қандайда бір мәміле нәтижесінде қандайда бір жауапкершілік 

артпайды деп санайды. 

1999 жылы БН-350 реакторы МАЭК РМК  тиесілі болғанда, ҚР Үкіметімен БН-350 пайдаланудан 

шығару туралы шешім қабылданған. Осы өкіммен 1) БН-350 ұзақ мерзімді қауіпсіз сақтауға дайындау 

үшін тоқтатып қоюды, 2) БН-350 50 жыл мерзімде ұзақ мерзімді қауіпсіз сақтауды, 3) атом элементтерін 



 

 

23  

жөндеуді және бөлшектеуді, 4) объектіні бір уақытта кәдеге жаратуды және беруді түсіндіретін көп 

сатылы процесс қарастырылды. БН-350 пайдаланудан шығару қазіргі сәтте тоқтату кезеңінде табылады. 

2017 жылғы қыркүйегінде МАЭК тоқтату бойынша әрекеттер жоспарын және бірқатар нақты шаралар 

мен мерзімдерді қарастыратын БН-350 пайдаланудан шығарудың көп кезеңмен шығару бағдарламасын 

Энергетика министрлігінің Атом және энергетикалық қадағалау және бақылау комитетімен келісілді. 

Осы әрекеттер жоспарына сәйкес, тоқтатудың алдын ала сметалық құны бірінші кезеңді аяқтаудан кейін 

есептеледі (аяқтау мерзімі 2019 жылғы желтоқсанында белгіленген), сонымен бірге қаржыландыру 

көздері 2020 жылғы мамыр айының соңында белгіленген. Жоспар бойынша тоқтату кезеңінің жалпы 

құны ЖСҚ дайындау қорытындылары бойынша МАЭК-пен және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ 

анықталуы тиіс; соған қарамастан, нақты мерзімдер әрекеттер жоспарында жазылмаған. МАЭК-тегі 

үлесті «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ пайдасына беру қорытынды бойынша аталмыш жоспар «Самұрық-

Қазына» ҰӘҚ АҚ-на Компанияны ауыстыру үшін қайта қарастырылатыны күтілуде.  

Осы объектіде жүргізілетін жалғыз жұмыстар – бұл ғылыми зерттеулер, БН-350 сақтауды қамтамасыз 

ету және күнделікті ұстау және жөндеу бойынша жұмыстар, яғни бұл шаралар тоқтату кезеңіне кіреді. 

Мемлекетпен бекітілген МАЭК жеткізілген электр энергиясына тарифтер мен жылумен және сумен 

жабдықтау қызметтері, сондай-ақ реакторды ұстау бойынша мұндай жұмыстар шығыны салынған, 

сонымен бірге, мұндай шаралардың жыл сайынғы құны шамамен 1 миллиард теңгені құрайды. ҚР 

Үкіметі болашақта МАЭК тарифтерінен осы іс-шара деректерінің қүнын алып тастауға ниеттенеді. 

Сәйкесінше, егер МАЭК тарифтері БН-350 ұстауға кететін қосымша шығындарды алып тастау мәніне 

қарастырылса, және бұл ретте Үкімет қаржыландырудың балама әдістерін, мысалы, тура көмекқаржыны 

ұсынса, онда МАЭК өзінің қаражатынан немесе өзге дереккөздерден осы іс-шараларды 

қаржыландыруды талап етуі мүмкін.  

SRK есебіне сәйкес, БН-350 пайдаланудан толық шығару дисконтталған негізде және қандайда бір 

ескерілмеген шығындарды ескермей 270 млн-нан 370 млн. АҚШ долларына дейін болжамды шығындар 

түсіндіріледі. Басқа елдердің тәжірибесінде мұндай агрегаттарды пайдаланудан шығару бойынша ұқсас 

іс-шаралардың шағын санын ғана  есептегендіктен, іс жүзіндегі шығындар едәуір жоғары болады.     

Компания 2018 жылғы желтоқсан айының соңында «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ-мен консультациялық 

қызметтер көрсету туралы шарт жасауға ниетті. Мұндай шартқа сәйкес Компания МАЭК жалғыз 

қатысушы ретінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ қарауға шығарылған барлық мәселелер бойынша, оның 

ішінде МАЭК басқарушылық есепке алу жүйесін енгізу және МАЭК басқармасын және қадағалау 

кеңесін қалыптастыру бойынша консультациялық қызметтер көрсететіні күтілуде. Аталмыш шарт 

МАЭК Қормен Қазақстанға берілгенге дейін әрекет етеді, бұл Компания есебі бойынша 2019 жылғы 

соңында өтуі тиіс болған. Сонымен бірге, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ  МАЭК жалғыз қатысушысы 

ретінде Компания басшылығынан бір мүшесін МАЭК тәуелсіз директорының лауазымына 

тағайындауды есептейді. Компания 2018 жылы Қор пайдасына сатылған «Қазақстандық атом электр 

станциялары» АҚ қатысты «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ-мен ұқсас келісім жасауға ниетті, сонымен 

бірге, мұндай келісім Компания қызметінің көлемінен тұратыны және оның Қазақстан Республикасының 

құзіретті мемлекеттік органдары тарапынан мақұлдаумен АЭС құрылысының техникалық-

экономикалық негіздемесі орындалғанша әрекет ететіні күтілуде.  
 

Топ Қазақстан заңнамасына сәйкес осы шығындардың қандайда бір түрін қалайда өтеуге міндетті емес 

немесе мұндай шығындарға жауапкершілікті алуға болады деп санайды.  Толықтыру ретінде МАЭК 

акцияларының сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес БН-350 тікелей немесе жанама 

байланысты барлық қаржылық, экологиялық және өзге міндеттемелер Топ тарапынан айқын бейбереттік 

немесе қасақана әрекеттер келтірілген міндеттемелерді қоспағанда, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ 

пайдасына МАЭК-ке Топ үлесін бергеннен кейін «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ беріледі. Егер Топпен БН-

350 пайдаланудан шығарумен байланысты міндеттемелерге қатысты қылмыстық (абайсыз немесе 

қасақана қатынастарға қатысты) әрекеттер жасалғаны анықталса, Топ МАЭК қызметімен байланысты 

шығындар, оның ішінде БН-350 пайдаланудан шығарумен немесе МАЭК артатын өзге 

міндеттемелермен байланысты шығындарды өтеуге міндетті, бұл Топтың қызметіне, перспективасына, 

қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер 

етеді. 
 

Топпен қолданылатын кейбір Қоршаған ортаны, денсаулықты, еңбек және қауіпсіздікті қорғау 

бойынша нормалар мен талаптар (EHSS) Озық халықаралық салалық тәжірибе стандарттарына 

сәйкес келмейді. 

 

2018 жылғы маусымында SRK дайындау шеңберінде, SRK Топтың кен өндіруші және бейінді емес 
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қызмет шеңберінде Қоршаған ортаны, денсаулықты, еңбек және қауіпсіздікті қорғау бойынша нормалар 

мен талаптарды (EHSS) орындау және тиімділік шолуын өткізді. Осы нормалар мен талаптарды 

орындауды шолу нәтижесінде SRK-мен Қоршаған ортаны, денсаулықты, еңбек және қауіпсіздікті қорғау 

бойынша нормалар мен талаптардың Топпен сақталуы Озық халықаралық салалық тәжірибе 

стандартына едәуір сәйкес келетіні және қазақстандық заңнама сәйкес келетіні анықталды («GIIP» 

нақты активтерге жататын салалық ұсыныстарға толықтыру ретінде IFC  орындау стандартарынан және 

Қоршаған орта, әлеуметтік қамтамасыз ету, денсаулықты және қауіпсіздікті сақтау бойынша 

Дүниежүзілік банк ұсыныстарынан тұрады), SRK бірқатар саланы анықтайды, Топ GIIP нормативтерін 

толығымен сақтамайды. Мұндай салалар Топтың GIIP нормативтерін толығымен сақтамайтын бірқатар 

саланы анықтады. Мұндай салалар экологиялық және әлеуметтік мәнмәтінді саналы түсіну, мүдделі 

тараптарды тартуға және шағымды қарауға ескертуші тәсілді енгізу, төмен активті қалдықтарды кәдеге 

жаратумен бақылауды жақсарту, ЖС-кеніштерді жабу бойынша міндеттемелерді қамтамасыз етуге қатаң 

тәсілді енгізу (бірқатар жағдайда шынайы цифрларға сәйкессіздік белгіленген) және Компанияның 

қоршаған ортаны, денсаулықты, еңбек және қауіпсіздік қорғау бойынша нормалар мен талаптарды 

қамтамасыз ету бойынша қосымша персоналды тарту қажеттілігін түсіндіреді. 
 

2018 жылғы қыркүйегінде, Компанияның Директорлар кеңесі EHSS орындауда кемшіліктерді жою 

мақсатында SRK («ESAP») бірлесіп Компаниямен дайындалған Топтың кен өндіруші және бейінді емес 

активтерге қатысты экологиялық және әлеуметтік салада іс-шаралар пакетін бекітті. Компания ESAP 

шеңберінде іс-шараны іске асыруды жоспарлайтынына қарамастан, ол егер бұл жоспарды іске асырса, 

мұны істеу уақытылы және экономикалық тиімді болар еді. Сонымен бірге, Топтың GIIP стандарттарын 

орындамау Топ активтерімен байланысты EHSS  орындау мәселелеріне қатысты жағымсыз өзгерістерлің 

үлкен ықтималдығына әкеледі. Мұндай кез келген қолайсыз өзгерістер Топ қызметіне, келешегіне, 

қаржылық жағдайына, ақша ағынына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер 

етеді. 

Топ экология, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында өзгермелі ұлттық және 

халықаралық реттеу объектісі болып табылады  

Топпен орындалатын уранды өңдеу мен қайта өңдеуді қоса алғанда, ядролық энергетиканың барлық 

кезеңдері және Топ өнімін оның клиенттерінің қолдану қоршаған ортаны, денсаулықты қорғау және 

қауіпсіздік техникасы, сондай-ақ еңбекті қорғаумен және қоғаммен байланысты нормалар саласында 

халықаралық және ұлттық реттеу әрекетіне түседі. Атом энергиясы бойынша БҰҰ Халықаралық 

агенттік сияқты халықаралық ұйым стандарттары мен нормалары Топ қызметіне әсер етеді және 

қоғамдық алаңдаушылықты көрсетіп  эволюция жолымен бірте-бірте дамуын және түрін өзгертуді 

жалғастырады және Топ қызметіне ықпал етеді. Қоршаған ортаны, денсаулықты қорғау және еңбек 

қауіпсіздігі бойынша Қазақстандағы нормативтік-құқықтық базасы аса сыйымды және күрделі болады. 

Топ заңнама мен нормаларды сақтау шығындарына ұлттық және халықаралық ұйымдармен 

анықталатын стандарттар ықпал ететіні күтіледі. Сонымен бірге, Топ қызметіне мемлекеттік органдар 

тарапынан Топқа қатысты болашақ әрекеттер мен айыппұлдарға теріс әсер етеді. 

Мысалы, Қазақстанда өнеркәсіптік кәсіпорындарға табиғи ресурстарды ластау және қорғаудың алуан 

түрлерін қысқарту, бақылау немесе тарату бойынша шаралар қабылдау қажет табиғатты қорғау 

нормалары қабылданды. Топ атмосфераға шығарындылардың деңгейін, қоршаған орта сапасын, жақын 

жатқан беткі су сапасын, топырақтағы ластаушы заттар деңгейін және қатты қалдықтар 

шығарындыларын белсенді қадағалауға міндетті. Топ Қазақстанның табиғатты қорғау органдарына жыл 

сайын ластау деңгейлері туралы есепті тапсыруы тиіс. Сонымен бірге, отандық табиғатты қорғау 

органдары Топ нәтижелерін тексеру үшін қосымша талдауларын өткізеді. Қазақстанда 

шығарындылардың белгілі түрін арттыру кезінде Топ қосымша төлем міндеттемелерін салады. 

Қазақстанда табиғатты қорғау заңдары мен нормативтік актілер үнемі өзгереді және соңғы уақытта аса 

шектеулі сипатқа ие. Осы талаптарды сақтамау нәтижесінде, Топқа әкімшілік айыппұлдар есептеледі 

немесе басқа ықпалшаралар қолданылады. Топ міндетті экологиялық сақтандыруды қамтамасыз етуге 

міндетті. Сонымен бірге, қоршаған ортаны қорғауға қатысты экологиялық талаптардың бұзылуы 

қоршаған ортаға келтірілген шығынға тең мөлшерде әкімшілік айыппұл артады. Егер табиғатты қорғау 

талаптарын сақтау бойынша міндеттердегі өзгерістер нәтижесінде Топ міндеттемелерді бағалау үшін 

басқа қателіктерді қолдануға мәжбүр немесе егер Топ қызметінде табиғатты қорғау міндеттемелеріндегі 

өзгерістер нәтижесінде ескерілмейтін проблемалар туындаса Топ шығындары мен резервтері осы 

өзгерістерді ескере отырып ұлғаяды.  
 

Экологиялық талаптарды сақтау Топтан маңызды шығындар кезінде қауіпті материалдар мен 

қалдықтарды сақтауға, тасымалдауға, өңдеуге немесе кәдеге жаратуға, сондай-ақ ластауды, оның ішінде 
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кеңес уақытынан қалған ластауларды жоюға қатысты шараларды тұрақты қабылдауды талап етеді. Топ 

уранды алу үшін жер асты сілтісіздендіру (ЖС) әдісін қолданады. Бұл әдіс өнімді ерітіндіні алып шығып 

жерге күкірт қышқылынан тұратын ерітіндіні айдауды қарастырады. ЖС әдісі Топты ластау 

салдарларын бейтараптандыруға кететін маңызды шығындарды міндеттейтін өзге ластаушыларшылар 

немесе уран әсерінің салдарынан топырақтың немесе топырақ суының ластануы сияқты қосымша 

экологиялық тәуекелдермен түйіскен. ЖС әдісі уранды алудың мұндай әдісінің өзіндік құнын 

ұлғайтатын оны пайдалануға қатысты қосымша табиғатты қорғау нормаларымен және ережелермен 

реттеледі. 
  

Сонымен бірге, Топ ұстау кезінде ұқыптылықты талап ететін уытты элементті көрсететін берилийден 

тұратын өнім өндірісімен айналысады. Бериллий буын, тозаңын немесе ұнтағын тыныстау кезінде  

кейбір адамдардың бериллийге аллергиялық реакциясы болады, одан кейін оларда асқынған пневмония, 

трахеобронхит немесе созылмалы бериллий ауруы ретінде танымал созылмалы өкпе ауруы дамуы 

мүмкін, бұл қатарына демікпе, қырыл және жөтел кіретін клиникалық белгілерді қоздырып өкпе тінінде 

қарынның пайда болуына әкеледі. Созылмалы бериллий ауруларының ауыр жағдайлары мүгедектікке 

немесе өліміне әкеледі. Топ тантал өнімінің өндірісімен айналысады. Тантал аса уытты металдан тұрады 

және онымен жұмыс істеу үшін тыныс алу органдарын, тері мен көзді қорғау құралдары, сонымен бірге 

ерекше желдету жағдайлары талап етіледі.  

Сонымен бірге, Топтың уытты және қауіпті қалдықтарын кәдеге жаратумен бөгде қызмет жеткізушілер 

және өз мүмкіндіктеріне байланысты Топ айналысады, бұзылуы Топтың міндеттемесін немесе БАҚ-та 

теріс түсіндірілетін, тиісті табиғатты қорғау нормаларын сақтау мәніне өз жеткізушілерін толық тексере 

алмайды, нәтижесінде Топ беделі ел ішінде және шетелде зардап шегеді. Осы факторлардың кез келгені 

Топ қызметіне, келешегіне, қаржылық жағдайына, ақша ағынына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына 

едәуір жағымсыз әсер етеді.  

Сонымен бірге, Топ қызметінің сипаты ЖС кеніштері, сондай-ақ Үлбі зауыты сияқты уран мен сирек 

металлдарды қайта өңдеу бойынша объектілерді иеленумен және қолданумен байланысты. Барлық 

мұндай объектілер жоғары экологиялық тәуекелге ұшырайды, 1949 жылдан бастап пайдаланылатын 

өндірістік алаңдардың кейбіреулері ескіруге байланысты міндеттемелердің тәуекеліне ұшырайды. 

Мысалы, егер Топ Үлбі комбинантын жөндеуі тиіс болса және авария, сәйкес заң нормаларының немесе 

Топ әдістерінің өзгеруіне байланысты объектіде қалпына келтіру жұмыстарын өткізсе, Топтың 

сақтандыру есебінен өтелетін елеулі шығындар талап етіледі. 

Топ табиғатты қорғау заңнаманың барлық қолданылатын нормаларын сақтауға міндетті болғанына 

қарамастан, ол осы нормалардың өзгермелі сипатын ескере отырып, тұрақты сақтауды кепілдендіре 

алады. Топ қызметінің елеулі ауқымы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау шараларын басқарудағы, 

үйлестірудегі және уақытылы іске асыруда қиындықтарды түсіндіреді. Сонымен бірге, қоршаған 

ортаны, денсаулықты қорғау және қауіпсіздік мәселелерін тиімді реттеу үшін, Топқа кейбіреулері жеке 

орындарда географиялық оорналасқан Топтың өндірістік алаңдарында мамандардың болуын қамтамасыз 

етуге талап етіледі. Табиғатты қорғау талаптарын сақтау нәтижесінде өзгелердің арасында айыппұл 

ықпалшараларын салумен әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Сонымен бірге, қоршаған ортаға 

шығын жауакершілігі ұлғаятыны туралы сенімділік жоқ. Экология шығыны үшін кез келген қосымша 

жауапкершілік Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, 

нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Топ стратегиясын сәтті іске асыру оның басшылығының тәжірибесіне және құзіреттілігіне, 

сондай-ақ топтың тәжірибелі және білікті қызметкерлерді тартуына және дамытуына тәуелді 

Топ табысы, елеулі тәжірибеде кейбір негізгі тұлғалардың, Топтың жоғарыда тұрған басшылардың күші 

мен құзіреттілігіне тәуелді. Сонымен бірге, Топ басшылардың ықпалды келісімшарттардың және Топ 

басшыларының ескірген қатынастарының басымдығын қолданады. «Басшылар және басқарманы» 

қараңыз. Ешкім де Топтың басқарушы ұжымының бұрынғы мүшелері Топқа ұзақ мерзімді негізде өз 

қызметтерін ұсынуын жалғастырады. Топта жетекші мамандарды сақтандыру қарастырылмаған. 

Сонымен бірге, Топ жетістігі Топтың білікті және тәжірибелі басқарушы персоналды жалдай, 

уәждемелей және дамыта білуіне байланысты болады. Уран өндіруші өнеркәсіп салыстырмалы шағын 

болғандықтан, сөз күшейтілген сұраныс түрінде тәжірибелі және / немесе құзіретті басшылардың 

пропорционалды емесе төмен санына байланысты жоғары буынның білікті басшылары үшін қарқынды 

күрес туралы болып отыр. Сонымен бірге, Топтың білікті персоналға қажеттілігі Топтың өсу шамасы 

бойынша өсетін болады. Алайда, То қажетті білікті персоналды сәтті жалдайды және дамытады деген 

кепілдік жоқ. Сонымен бірге, Топтың барлық кеніштері салыстырмалы қашық орындарда орналасқан, 
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және Топ қашық аудандарға баруды және онда жұмыс істеуді қалайтын жоғары білікті мамандарды 

жалдау кезінде қиындықтармен кездеседі. Топ үшін аға басшылардың қызмет көлемін жоғалту немесе 

азайту немесе қажетті персоналды оқыту Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, 

ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Компаниямен АҚШ Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келісімдерден шыққанға дейін 

Иранмен ядролық келісімге сәйкес ирандық контрагентпен уран жеткізу келісімшарты жасалды. 

2016 жылы Компаниямен және иран контрагентімен БҰҰ БК №2231 Қарарымен бекітілген Бірлескен 

жан-жақты қамтылған әрекеттер жоспарына сәйкес («БЖҚӘЖ») U3O8 жеткізу келісімшарты («Иран 

шарты») жасалды. БЖҚӘЖ-де өзгелердің арасында Иранмен орташа байытылған уран қорларын 

жоюды және төмен байытылған уранның 98% төмендеуін қарастыратын ирандық ядролық мәміле 

сипатталады. Иран шарты атап айтқанда БЖҚӘЖ жазылған сатып алу процесімен сәйкес шартты 

бекітуге қатысты күшіне енгенге дейін сақталуы тиіс бірқаттар алдын ала шарттар болады. Осы Тіркеу 

құжатының күнінде, иран шарты БЖҚӘЖ құрылған Бірлескен комиссиямен, Бірлескен комиссия 

жанында Сатып алу бойынша жұмыс тобымен немесе БҰҰ Қауіпсіздік кеңесімен бекітілмеген.  

АҚШ 2015 жылы алғашында БЖҚӘЖ жазылушысы болып кіргеніне қарамастан, олар 2018 жылғы 

мамырында келісімнен шығуы туралы жариялады және баспасөздегі есепке сәйкес БҰҰ БК мен 

Германия тұрақты мүшелеріне БЖҚӘЖ байланысты құрылған Сатып алу бойынша Жұмыс тобымен 

немесе Бірлескен комиссиямен жиналысқа енді қатыспау ниеті туралы хабарлама жіберді.  

БҰҰ БК №2231 қарарын орындау туралы 2018 жылғы маусымында Қауіпсіздік кеңесінің 

Үйлестірушісінің баяндамасында «Бірлескен жан-жақты қамтылған әрекеттер жоспарынан АҚШ 

шығуынан, оның ішінде Сатып алу бойынша Жұмыс тобының қатарынан шыққаннан кейін сатып алу 

каналы жұмыс істеуін жалғастыратыны, ал Бірлескен комиссия ұсыныстарды қарауын жалғастырғаны 

айтылады. Иран шарты Құрама Штаттардың қатысуынсыз БЖҚӘЖ сәйкес әлеуетті мақұлданған. 

Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, егер АҚШ сатып алу бойынша Жұмыс тобының жұмысына 

немесе Бірлескен комиссияға қатысуын қойса, бұл ретте БЖҚӘЖ-мен және №2231 Қарармен сәйкес 

иран шарты бекітілген, АҚШ Иран шартын немесе Компанияны ұстайтын немесе өзге түрде қозғайтын 

БҰҰ процесінен тыс бір жақты тәртіпте әрекеттер қабылдауы мүмкін. Сөз АҚШ тарапынан 

экономикалық ықпалшаралар салуға дейін мәмілелерге қатысты теріс жария сөздер туралы болып отыр. 

2018 жылғы 7 тамызында Құрама Штаттар Иранға қатысты ядролық энергия саласындағы кейбір 

ықпалшараларды қайта енгізе бастады, Құрама Штаттарда БЖҚӘЖ іске асыру шеңберінде алып 

тасталды. Мұндай кезекті ықпалшаралар 2018 жылғы 5 қарашасында енгізілуі тиіс. Тіпті егер Иран 

шарты БЖҚӘЖ мен № 2231 Қарармен сәйкес бекітілсе, Компания басшылығы егер АҚШ-тан елдің 

Иран шартын қолдайтын сигналы түссе Иран шарты шеңберінде мәмілелер жасауға ниетті болмайды. 

Иран шартына қатысты АҚШ жоғары тұрған тұлғаларының тарапынан ҚР Үкіметінің немесе 

Компанияның жоғары тұрған тұлғалардың мекенжайына кез келген жария сын Компания беделіне теріс 

әсер етеді. Сонымен бірге, Компанияға АҚШ салған кез келген экономикалық ықпалшаралар Топ 

қызметіне, келешегіне, қаржылық жағдайына, ақша ағынына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына 

едәуір жағымсыз әсер етеді. 

Топ өз қызметіне, стратегияны іске асыру, өз қызметін және жергілікті инфрақұрылымды 

кеңейту шығындарын жабу үшін не коммерциялық тиімді жағдайда қажетті қаржыландыру, не 

жалпы қандайда бір қаржыландыру ала алмауы мүмкін.  

Кен орындарын және қайта өңдеуші қуаттарды үнемі пайдалану өңдірумен байланысты капитал 

салымдарының елеулі көлемін талап етеді. Топ болашақта уран өңдіруді және басқа қызмет түрін 

кеңейтумен байланысты қосымша күрделі шығындарды артады. Сонымен бірге, China General Nuclear 

Power Group  бірлесіп ТВС зауытының құрылысы сияқты белгілі капитал сыйымды жобаларға қатысады 

(«Іскерлік қызмет— Уранды өндіру, тасымалдау және қайта өңдеу бойынша қызмет – Түпкілікті өнім 

сипаттамасы» қараңыз). Сонымен бірге, қуаттарды кеңейту және дамыту кезінде Топқа жол, электр 

берілісі және электр станциясын қоса алғанда, қосымша инфрақұрылымды қаржыландыру және салу 

шығындарын артуы қажет болады. Сонымен бірге, Топ іріктемелі сатып алуды жүзеге асырады 

(«Іскерлік қызмет—Стратегия—ЯОЦ құндылықтарын өсіру тізбегін жаңа салада іріктемелі тиімді 

кеңейту» қараңыз), бұл Топтап капиталдың маңызды салымдарын талап етеді, сонымен бірге Компания 

мұндай мәмілелер сыртқы көздерден қаржыландырады деп күтеді. 

Бұрын Топ осы Тіркеу құжаты күнінде Топтың басқаруына қажетті қаражатты сәтті тарта алу, ағымдағы 

несие келісушіліктері шеңберінде алуға маңызды қаражаттары болу фактісіне қарамастан Топ егер ұзақ 
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мерзімді перспективаны қаржыландыруға рұқсат алса экономикалық тиімді жағдайларда қажетті 

қаржыландыруды уақытылы ала алатыны туралы қандайда бір кепілдіктер болмайды, бұл Топтың 

қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар 

құнына едәуір жағымсыз әсер ететіні анық. 

Топ бегілі қаржылық, сондай-ақ өзге шектеуші келісушіліктерді және шарттарды сақтауға 

міндетті  

2018 жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша, Топтың қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қарызының 

жалпы сомасы 90,6 млрд. теңге құрайды. Топтың несие желісі көпшілікпен қабылданған талаптарды 

қарастырады, сөз EBITDA көрсеткішіне қарыз қатынасы мен берешек коэффициентінің берілген мәнінде 

ұстау қажет қаржылық міндеттемелерге байланысты өзіне қарыз ала алмайды. Бұл және өзге шарттар 

мен міндеттемелер Топты операциялық қызметті жүзеге асыруда аса икемді жасайды және ол мұндай 

міндеттемелерді орындай алмаған жағдайда оның қарызы бойынша төлем қабілетсіздігі қаупін 

тудырады. Егер Топ оның міндеттемелерінің кейбірін бұзса, оның кредиторлары берешекті тез арада 

өтеуді және қарызды қамтамасыз ету жағдайында қамтамасыз ету ретінде шығатын мүлікті тәркілеуді 

талап етеді. Сонымен бірге, мұндай бұзушылық Топ қызметімен байланысты төлемдерді жүзеге асыру 

немесе дивидендтерді төлеу үшін Топтың қаражатты қолдануына қосымша шектеу нәтижесі болады. 

Сонымен бірге, кез келген бұзушылық берешектің басқа сомасы бойынша тоғыспалы төлем 

қабілетсіздігіне әкеледі және Топтың болашақта қаржыландыру алуға қатысты мүмкіндіктерін шектейді. 

Барлық жоғарыда айтылғандардан Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша 

ағындарына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді.  

 

Топ пайыздық мөлшерлемені өзгерту қаупімен соқтығысуы мүмкін  

2018 жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша, Топ қарызы мен несиесінің 92%-ына өзгермелі 

мөлшерлеме бойынша пайыз есептелді, бұл Топты пайыздық мөлшерлемені өзгерту қаупіне ұшыратады. 

Аталмыш өзгермелі мөлшерлеме негізінен АҚШ долларында берілетін Топтың қарыз қаражаттарына 

жатады. Егер Топ өзгермелі мөлшерлемеге ықпал ететін нарықтағы өзгерістер жағдайында өзінің қарыз 

құрылымын, мысалы айырбас келісушіліктерін жасау жолымен дұрыс басқара алмаса, оның пайыз 

шығындары Топ қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, қызмет 

нәтижесіне және/немесе Құнды қағаздар құнына теріс әсер етеді. 

 

Топ өтімділік шектеулерімен немесе қажетті қаржыландыру алу мүмкінсіздігімен кездесуі мүмкін 

 

Өтімділік немесе қаражаттарға еркін қолжетімділік Топтың іскерлік қызметі үшін маңызды мәні болады. 

Егер Топ өтімділіктің болмауымен кездессе, оның контрагенттердің, оның ішінде кредитор банктердің 

инвестициялық және операциялық шығындарының ұлғаюына,  табыстардың, төлем қабілетсіздігінің 

немесе дефолтының немесе Топ кепілдіктерімен берілген түрлі кепілдіктерге байланысты қосымша 

шығындардың төмендеуіне байланысты орын алатын өзінің өндірістік қуаты мен өткізу мүмкіндіктерін 

қолдау немесе күшейту үшін қаражаты болмады. Топ өтімділік бойынша өзінің позициясын үнемі 

бақылайтынына және нарықтық жағдайларда өзгерістерге жауап ретінде өзінің ішкі мақсатты 

көрсетуіштерін түзететініне қарамастан осы мақсаттарды орындау нарықтағы жалпы іркілістер, 

материал мен шикізатқа бағаның күрт көтерілуі немесе Топ өніміне бағаның төмендеуі сияқты Топқа 

байланысты емес жағдайға орай мүмкін емес болады. Сонымен бірге, Топта еншілес кәсіпорындар және 

байланысты тараптар Топты несие тәуекеліне ұшырататын оның еншілес кәсіпорындары мен 

байланысты тараптарының міндеттемесін қамтамасыз ету үшін кепілдіктер беру тәжірибесі болады. 

2018 жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша, Топтың шығарылған кепілдіктері шамамен 40 мың 

АҚШ долларын құрайды. Мұндай кепілдіктермен қамтамасыз етілген міндеттемелердің кез келген 

орындалмауы Топтың қарыз ауыртпалығын ұлғайтады, және өз кезегінде Топ өтімділігіне әсер етеді.  
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Сонымен бірге, Топтың қарыз қаражаттары мен қарыз капиталы нарығына қолжетімділік және 

өтімділіктің болуы оның несие рейтингтеріне едәуір байланысты. Бұл рейтингтер өз рейтингтерін 

азайтатын немесе қайтарып алатын немесе Топтың несие рейтингін қарастыратын рейтинг 

агенттіктерімен беріледі, мұның жағымсыз салдары болады. Топтың несие рейтингінің нашарлауы қарыз 

бойынша оның шығындарын ұлғайтады және капитал нарығына оның қолжетімділігін шектейді, бұл өз 

кезегінде оның өтімділігі мен кірісіне әсер етеді. Топ контрагенттері, оның ішінде оның клиенттері, 

жеткізушілер мен қаржылық мекемелер рейтингті азайту тәуекеліне сезімтал және Топпен мәмілелерге 

аз ықтималдықпен қатысады немесе аса жоғары бағаға немесе қосымша несиені қамтамасыз етумен 

мәмілелер жасалады (мысалы, аккредитивтер, қосымша кепілдіктер немесе басқа несиелік қолдаулар 

арқылы), бұл егер Топ рейтингі инвестициялықтан төмен деңгейге дейін төмендесе аса жоғары 

шығындарды құрайды.  

Кез келген мұндай өзгерістер мен оқиғалар Топ қызметіне, келешегіне, қаржылық жағдайына, ақша 

ағынына, қызмет нәтижелеріне және / немесе құнына теріс әсер етеді. 

Топтың қаржылық есептілігінің процестері толығымен автоматтандырылмаған  

Топтың ХҚЕС бойынша қаржылық деректерді дайындау үшін, сондай-ақ шоғырландыру үшін 

есептіліктің толығымен автоматтандырылған кешендік жүйесі болмайды. ХҚЕС бойынша Топтың 

шоғырландырылған қаржылық есептілігін дайындау – бұл есепке алу тәртібін өзгерту жолымен ХҚЕС 

шоғырландырылған тізіміне Топтың ЕК шоғырлануын қарастыратын ішінара қол процесі. Топ оның 

әрекет етуші жүйелері ХҚЕС бойынша уақытылы және дұрыс қаржылық есептілікті дайындауды 

қамтамасыз ету үшін жеткілікті деп санайтына қарамастан, осы процесс күрделі және уақыты бойынша 

шығынды болады, сондықтан мұнда бухгалтерлік есепке қатысты басшылар тарапынан жете назар салу 

қажет. Қаржылық есептіліктің толық процестерінің болмауы Топтың коммерциялық деректеріне, 

нәтижелігі мен қаржылық жағдайына жағымсыз әсер етеді. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, Топ 

оның қаржылық жүйелері ХҚЕС бойынша қаржылық есептілікті дайындауға қатысты жария компания 

ретінде ақпаратты ашу және айқындылықты қамтамасыз ету ережесінің талаптарын сақтауды 

қамтамасыз ету үшін жеткілікті салынған санайды. 

Топтың жаңа жобаларын әзірлеуінің жетістігі болмайды және мұндай жобалар тиімді 

болатынына кепілдік жоқ  

Топ ЯОЦ бастапқы сатысында белгілі кезеңдерде өзінің бәсекеге қабілетті қатысуын өсіру үшін жаңа 

жобалар мен бірлескен кәсіпорындарға қатысып, өз қызметін кеңейтуін жалғастырады. Нәтижесінде, 

төмендегілерді қоса алғанда, Топтың жаңа кешендер мен кәсіпорындарды ашумен тоғысқан 

тәуекелдерімен ісі болады: 

 тау-кен өндіруші және қайта өңдеуші қуаттарды салу және пайдалану мерзімдері мен 

шығындары; 

 білікті жұмыс күші мен жабдықтардың болуы және құны; 

 сәйкес әріптестердің болуы; 

 қажетті келісулер, рұқсаттар, лицензиялар немесе сертификаттар алу мерзімдері; 

 қуаттар құрылысын қолдау үшін ағымдағы персоналдың, жүйелердің, ресімдер мен бақылау 

құралдарының сәйкес деңгейі; және 

 құрылыс кезінде кешіктіруді немесе шектеулерді жасауға қабілетті жергілікті топтар немесе 

жергілікті тұрғындар тарапынан ықтимал қарсы әрекеттер. 

 

Осы факторлардың әрқайсысы белгісіздікпен түйіскен және маңызды өзгерістерге ұшырайды. 

Нәтижесінде, кез келген болжамды тау-кен өндіруші қызметке іс жүзіндегі күрделі және пайдалану 

шығындары немесе осындай шығындардың өтімділігі сияқты коммерциялық кәсіпорындар бағаланатын 

және болжамданатын деректерден ерекшеленеді. Мұндай айырмашылықтар Топ қызметіне, келешегіне, 

қаржылық жағдайына, ақша ағынына, нәтижелігі мен құнды қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер 

етеді.  Сондай-ақ Топ уақытылы немесе экономикалық шығынсыз өзінің жаңа өндірістік жобаларының 

кез келгенін аяқтай алатыны туралы қандайда бір растауларды ешкім де бере алмайды. 

Топты жанама бақылайтын Үкімет Компанияның басқа акционерлерінің мүддесімен қайшы 

келетін коммерциялық қызметке қатысу үлесі болатын Топты немесе компанияны итермелей 

алады; сондай-ақ Үкімет Топтың басқарушылық командасының мүшелерін тағайындауға немесе 
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шеттете алады 

Компания уранның, оның қосылыстарының, атом электр станциялары үшін отынның, арнайы 

жабдықтар мен технологиялардың, сондай-ақ сирек металдардың экспорты мен импорты бойынша 

Қазақстан Республикасының Ұлттық операторы мәртебесіне ие. ҚР Үкіметі "Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ 

арқылы тікелей жаһандық орналастыру және AIX-те орналастыру алдында компанияның жалғыз 

акционері болды және бұл ретте, қосымша орналастырудың кез келген опционын қоса алғанда, кемінде 

85% жаһандық орналастыру және AIX-те орналастыру қорытындылары бойынша (Ұлғайтуға опцион 

іске асырылмаса) иеленетін компанияның бақылаушы акционері болып қала береді.  

Сонымен бірге, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ жуық болашақта  Компанияның бақылаушы акционерлері 

болып қалуды есептейді. Ешкім де ҚР Үкіметі «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Топты оның коммерциялық 

негізіне немесе компанияның басқа акционерлерінің мүддесіне едәуір және теріс әсер ететін 

коммерциялық қызметке қатысуына түрткі болмайтынына кепілдік бере алмайды. Сонымен бірге, ҚР 

Үкіметі «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ арқылы оның бейінді қызмет түрлерінің қатарына кірмейтін 

қызметке қатысуын және / немесе нарықтық жағдайларда активтерді сатып алуға мәжбүрлей алмайды. 

Әрекеттегі Компанияны корпоративтік басқару кодексі Қор тарапынан Компанияны бақылаудың 

қосымша қаражаттарын қарастырады, оның жолымен Қор Компанияның жұмыс істеу және дамыту 

міндеттерін анықтауға құқылы, ол жолмен Қор Компанияның жұмыс істеуі мен дамуы үшін міндеттерді 

белгілеу құқығы болады және мұндай міндеттердің әлеуметтік және ойын-сауық инфрақұрылымдарын 

салу, қайырымдылық қызметі және жергілікті қауымдастықты дамыту бағдарламасын жүзеге асыру 

сияқты басқа әлеуметтік міндеттер, сондай-ақ Астана 2017 ЭКСПО көрмесінде және халықаралық 

шаруашылық жетістіктерінің Мәскеу көрмесінде белгілі объектілерді қаржыландыруға Топтың қатысу 

жағдайындағыдай маңызды өкілдік шығындар салады. Сонымен бірге, Үкімет Топ басшылығының 

мүшелерін тағайындауға және алып тастауға әсер етуге қабілетті. Барлық жоғарыда айтылғандардан 

Топтың қызметіне, перспективасына, қаржылық жағдайына, ақша ағындарына, нәтижелігі мен құнды 

қағаздар құнына едәуір жағымсыз әсер етеді. 

 

Топтың кейбір клиенттері немесе бизнес-серіктестері АҚШ немесе ЕО ықпалшараларының 

объектісі болуы мүмкін 

АҚШ Үкіметі өзінің сыртқы саясаты мен ұлттық қауіпсіздігін қолдау мақсатында белгілі бір елдерге 

қатысты экономикалық ықпалшаралары мен сауда эмбарголарын енгізеді. Ықпалшара шеңберінде 

қарастырылған қаулылар мен нормалар АҚШ Қаржы министрлігінің Шетел активтерін бақылау 

жөніндегі басқармасының («OFAC»), кейбір жағдайларда АҚШ Мемлекеттік департаментінің 

қарауында болады. Экономикалық ықпалшаралар шеңберінде АҚШ өзінің азаматтарына және белгілі бір 

жағдайларда АҚШ азаматтары болып табылмайтын тұлғаларға, егер ондай тұлғалар АҚШ 

экономикалық ықпалшараларына сәйкес келетін нысандар болып табылатын белгілі бір елдермен, 

үкіметпен, заңды немесе жеке тұлғалармен қызмет жүргізсе, шектеулер қояды. АҚШ экономикалық 

ықпалшараларына сәйкес АҚШ азаматтарына осындай қызметке немесе мәмілеге көмек көрсетуге 

тыйым салынған, ал АҚШ азаматтары болып табылмайтын тұлғаларға басқаларды сәйкес тыйымдарды 

бұзуға мәжбүрлеуге тыйым салынған. Нақтырақ айтатын болсақ, АҚШ тарапынан енгізілуі мүмкін 

ықпалшаралар (i) капитал нарығына және қаржыландыру шарттарына қолжетімділікті шектейтін 

салалық ықпалшаралардан; (ii) іс жүзінде АҚШ азаматтары немесе ұйымдары мен SDN тізіміндегі 

тұлғалар арасындағы барлық транзакцияларға тыйым сала отырып, «Ерекше санатты азаматтар мен 

тыйым салынған тұлғалар тізіміне» («SDN») қарсы бағытталған және (iii) АҚШ азаматтары болып 

табылмайтын тұлғалар SDN тізіміндегі тұлғамен немесе ықпалшараның өзге субъектісімен өзара 

қатынасы үшін түсуі мүмкін екінші дәрежедегі ықпалшарадан тұрады. Біріккен Корольдік, ЕО басқа 

мүше мемлекеттер, әртүрлі басқа елдер (Австралия, Канада, Жапония және Швейцария сияқты) және 

БҰҰ сондай-ақ ықпалшараға түсетін елдермен, ұйымдармен және жеке тұлғалармен қаржы және басқа 

мәмілелерге қатысуға тыйым салуға немесе шектеуге бағытталған шараларды қолданды.   

 

2014 жылдан бергі Украинадағы тұрақсыздықтар мен тәртіпсіздіктермен байланысты, АҚШ пен ЕО 

Ресейдегі жеке тұлғалар мен компанияларға қатысты ықпалшаралар енгізді. АҚШ Қазынашылық 

департаменті басқа тараптарға қатысты ықпалшараларды қолдануға болатындығыны анықтау үшін, 

Ресейде мемлекеттік қатысқан және заңсыз қаржыландырылған ресейлік саяси қайраткерлер, 

олигархтар, ресейлік субъектілер туралы есепті жариялады. Бірінші есеп 2018 жылғы 29 қаңтарында 

жарияланды – онда 114 жоғары лауазымды саяси қайраткерлер және 96 ауқатты бизнесмендер атап 

өтілді («Есеп»). Есептің тізімінде Бес бірлескен кәсіпорын жөніндегі топтың серіктесі болып табылатын, 

атом энергиясы жөніндегі мемлекеттік корпорация, Росатомның бас директоры Алексей Лихачев та 
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кіреді. Жеке тұлғаны есепке қосу осы тұлғаның ықпалшараға ілігетінін білдірмейтініне қарамастан, 

Есептің OFAC немесе басқа уәкілетті органдардың салуы мүмкін болашақ ықпалшаралар үшін негіз 

ретінде пайдаланылуы әбден мүмкін. Бұдан басқа, Росатом қадағалаушы кеңесінің мүшесі және Ресей 

Президентінің көмекшісі, Юрий Ушаков мырза Канада тарапынан дербес ықпалшаралардың жиынтық 

тізіміне қосылған. Осының бәріне, Росатомның еншілес компаниясының 2010 жылы ҚР, АҚШ және 

Танзанияда өз қызметін жүзеге асыратын кәсіпорын Uranium One акциялардың бақылау пакетін сатып 

алу туралы және шеңберінде іс-қарау осы Тіркеу құжатының күніне дейін жалғасқан, АҚШ Шетелдік 

инвестициялар жөніндегі комитеттің сәйкес мақұлдауы туралы іс бойынша АҚШ мемлекеттік іс қарау 

қорытындысы АҚШ-тың Росатомға қатысты ықпалшаралар енгізу ықтималдығын арттырады. 

Росатомға Топтың төрт уран өндіруші бірлескен компаниясындағы, атап айтқанда, 2017 жылғы 31 

желтоқсанында аяқталған жыл ішінде, жиынтықта, 7 237 тонна UME өндірген, олардың 3 031 тонна 

UME Топқа жатқызылды, «ОТХК» БК ЖШС, «Қаратау» ЖШС және «Ақбастау» БК» АҚ үлесінің 50% 

немесе одан көбі тиесілі. Бұдан басқа, Росатом, өзінің еншілес компаниялары арқылы, РФ орналасқан, 

әлемдегі ірі уран байыту кәсіпорны, «Орал электрхимиялық комбинаты» АҚ («ОЭХК») 25% плюс бір 

акцияға ие Компаниямен бірлескен кәсіпорындағы, «Уран байыту орталығы» АҚ («УБО») 50% үлеске 

ие. Бұдан басқа, Росатом 2017 жылғы 31 желтоқсаны аяқталған жыл үшін, жиынтықта, 2 366 тонна UME 

өндірген, олардың 932 тоннасы Топ есебіне жатқызылды, «Заречное» БК» АҚ және «Хорасан- U» БК» 

ЖШС 50% аз үлеске ие. OFAC қағидаларына сәйкес, егер Росатом сияқты төркіндес компания SDN 

тізіміне қосылса, онда Росатом үлестің 50% немесе одан көбіне ие болған тікелей және жанама еншілес 

компаниялары SDN тізіміне қосылған деп саналатын еді. Сәйкесінше, Росатомды SDN тізіміне қосу 

«ОТХК» БК ЖШС, «Қаратау» ЖШС және «Ақбастау» БК» АҚ Ерекше санатты азаматтар мен тыйым 

салынған тұлғалардың тізіміне кіргізуге әкеледі, ол өздері мен АҚШ кез келген тұлғалары арасында кез 

келген мәміле жасауға толық тыйым салынуға әкеледі, бұл ретте, «Заречное» БК» АҚ және «Хорасан- 

U» БК» ЖШС қызметі олардың маңызды акционерін жоғарыда аталған тізімге қосу салдарынан зардап 

шегуі мүмкін. Бұдан басқа, АҚШ азаматтары немесе субъектілері болып табылмайтын көптеген 

тараптардың SDN тізіміндегі тұлғалармен мәміле жасасудан аулақ болғанды жөн көреді. 

Бұдан басқа, Есепке қосылған тұлғалармен өзара әрекет Топтың беделі мен имиджінің нашарлауына 

әкелуі мүмкін. Осы Тіркеу құжатының күнінде, Топтың іскер серіктестері немесе контрагенттері, 

клиенттердің бір де бірі АҚШ немесе ЕО ықпалшараларының объектісі болған жоқ; алайда, егер 

Росатом, Росатомның кез келген еншілес компаниялары немесе БК жөніндегі кез келген басқа серіктес 

немесе Топ клиенті осындай ықпалшаралардың объектісі болса, ол Топтың қызметіне, болашағына, 

қаржы жағдайына, ақша ағындарына, құнды қағаздардың құны және нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін.   

АҚШ немесе уранның басқа импорттаушылары уран әкеліміне тарифтерді немесе квоталарды енгізуі мүмкін. 

2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл мен 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған жарты 

жылдық үшін, Топтың сату көлемінің (көлем бойынша) шамамен 3% және 4% сәйкесінше АҚШ 

клиенттері құрады, бұл ретте, Топ АҚШ субъектілеріне өзінің уран өнімін өткізу мен сатуды 

жалғастыруды ойлауда. Алайда АҚШ үкіметі уран импортына тарифті арттыруы немесе уран 

импортының Құрама Штатқа мөлшерін шектейтін, әкелімге квота енгізуі мүмкін. Мұндай тарифтер 

немесе квоталар Топтың Құрама Штаттарда сатуына және Топ қызметінің нәтижесіне жалпы теріс 

ықпал етуі мүмкін.  

1962 жылғы АҚШ саудасын кеңейту жөніндегі заңның 232-бөліміне сәйкес, түзетулерді ескерумен 

(«232-бөлім»), АҚШ Сауда министрлігі («Сауда министрлігі») сол немесе өзге баптың импорты Құрама 

Штаттың ұлттық қауіпсіздігіне қаншалықты әсер ететіндігі туралы тексеру жүргізуге өкілеттігі бар. 232-

бөлім шеңберінде тексеруді бастағаннан кейін Министрліктің тексеруді аяқтап, АҚШ Президентіне өз 

қорытындылары мен ұсынымдарын беру үшін 270 күні бар. Сауда министрлігінің қорытындылары мен 

ұсынымдарын алғаннан кейін 90 күн ішінде, егер Сауда министрлігі импорттың АҚШ ұлттық 

қауіпсіздігіне залал тигізуге қауіп төндіретінін анықтаса, АҚШ президенті Сауда министрлігінің 

қорытындысымен келісетіндігін немесе келіспейтіндігін анықтауы керек, егер келісетін болса, осындай 

импорттың ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндірмеуі немесе оған зиян келтірмеуі үшін қабылдау керек 

әрекеттердің сипаты мен ұзақтылығы анықталады. 232-бөлімге сәйкес АҚШ Президенті тарифтер мен 

квоталар сияқты қорғау құралдарын енгізу бойынша кең өкілеттікке ие. 

2018 жылғы қаңтар айында АҚШ екі уран өндіруші компаниясы 232-бөлім шеңберінде Сауда 

министрлігінің атына, қазіргі импорттың қорғаныс мақсаттары үшін қажетті ядролық материалдарды, 

соның ішінде уранды өндірумен және шығарумен байланысты АҚШ мүмкіндіктері мен 

перспективаларына зиян тигізетіндігін нандыра отырып, ұлттық қауіпсіздікке қатысты уран 
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импортының салдарын тексеруді бастау туралы өтінішпен петиция берді. 2018 жылғы 18 шілдесінде 

Сауда министрлігі 232-бөлім шеңберінде Құрама Штаттарға уран кені мен өнімінің қазіргі мөлшерін 

импорттаудың елдің ұлттық қауіпсіздігіне қауіп төндіретіндігі туралы тексеруді бастап кетті. Алайда 

Топ Сауда министрлігіне, 2018 жылғы қыркүйек айында АҚШ уран өндіруші компаниялары берген 

шағымға келіспеу үшін, жазбаша түсініктемелер жіберді, Сауда министрлігінің оң қорытынды 

шығаратындығын және АҚШ Президентіне уран кені мен уран өнімінің импорт шарттарына өзгерістер 

енгізуді ұсынатындығын және АҚШ Президентінің ұсынымды алғаннан кейін белгілі шараларды 

қабылдайтындығын Топ болжап айта алмайды.  

Осы тексеру 232-бөлім шеңберінде Сауда министрлігі болат және алюминий өнімінің импорты үшін 

2018 жылғы ақпанында аяқтаған, екі ұқсас тексеру қорытындысы бойынша жүзеге асырылады. Осы 

тексерулердің қорытындысы ретінде АҚШ болат өнімге 25% және алюминий бұйымдарға 10% 

мөлшерінде баж енгізді. Осы екі тексеруге дейін, соңғы тексеру 232-бөлім шеңберінде болаттан 

жасалған кейбір бұйымдар бойынша 2001 жылы өткізілді. Уран импорты үшін тексеру сұратқан 

өтінішкерлер, сондай-ақ АҚШ президентінің уран жеткізілімі үшін жергілікті америкалық нарықтың 

25% бекітуге іс жүзінде мүмкіндік беретін, импортқа квота енгізуін және Buy American («Жергілікті 

өндірушіні қолдау») саясатын, ол бойынша АҚШ мемлекеттік органдары АҚШ аумағында алынған 

уранды сатып алар еді, енгізуін сұрады. 232-бөлім немесе басқа оқиғалар шеңберінде тексеру 

нәтижесінде АҚШ-та уран сатуға тарифтерді, импортқа квотаны немесе басқа шектеулерді енгізу 

Топтың АҚШ клиенттеріне сатуын қозғауы мүмкін, ол, өз кезегінде, Топтың қызметіне, болашағына, 

қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал 

көрсетуі мүмкін. 

 

Корпоративтік қайта ұйымдастыру бойынша жұмыстар, мүлік меншігінен айыру және 

кәсіпорындарды біріктіру мен қайта ұйымдастырудың басқа жағдайлары Топтың стратегиялық 

мақсаттарын орындаумен байланысты мүмкіндіктерін шектеуі мүмкін. 
 

Топ Топтың құрылымын қайта ұйымдастыру, бейінді емес активтерді иеліктен шығару, 

қауымдастырылған компаниялардағы қатысу үлесін стратегиялық сатып алу және Топ құрылымын 

оңтайландыру мүддесі үшін кәсіпорындарды біріктіру бойынша өзге де мәмілелер бойынша шаралар 

қабылдады (және сәйкес мүмкіндіктерді қарастыруды жалғастыруда). Компания кейбір қосымша 

активтерді иеліктен шығаруды қарастыратын, активтерді қайта құрылымдаудың ішкі жоспарын 

қабылдады. Сәйкесінше, ДП, СП және Топтың қауымдастырылған компанияларының жалпы саны 2015 

жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 82-ден 2017 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 

50 дейін және 2018 жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша 48 дейін қысқарды. Осы Тіркеу 

құжатының күніне, Компания 2018 жылғы 31 желтоқсанына дейін «Sareco» ЖШС, «Қызылту» ЖШС 

және «Капустик» АҚ барлық үлесінен, сондай-ақ «Astana Solar» ЖШС, «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС 

және «MK KazSilicon» ЖШС 75% үлестен арылуды ойлады. Бұдан басқа, Компания жуырда «Инкай» 

БК» ЖШС қосымша 20% сатып алды, осылайша меншігіне 60% акцияны және осы кәсіпорынды 

басқаруды алды. Сонымен қатар, 2018 жылғы 3 желтоқсанына, Компания «Байкен-U» БК» ЖШС, Energy 

Asia Limited Consortium бірлескен кәсіпорындағы өзінің тиімді қатысу үлесін 5,0%-дан 52,5% дейін, ал 

«Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» ЖШС, Marubeni Corporation және Росатоммен бірлескен 

кәсіпорындарда 30%-дан 50% дейін және, шамамен, 34%-дан 50% дейін, сәйкесінше, арттыруға 

ниеттенуде. Бұдан басқа, Компания жер қойнауын пайдалануға жасалған өзінің кейбір 

келісімшарттарын толығымен өз меншігіндегі еншілес компанияларының пайдасына беруді шамалауда. 

Топ осы шаралармен ілесетін тәуекелдерге ие, ол Топты өз стратегиялық міндеттерін орындауға деген 

ұмтылысында шектеуі мүмкін. Мысалы:  

 

 Топтың болжалды уақыт бөлігінде немесе жалпы өзінің өмір сүру уақытында өсуді жүзеге 

асыра алмауы немесе өзінің инвестициялық мүмкіндіктерін жүзеге асыра алмауы, Топтың 

қаржы күйін жақсарта алмауы немесе осы шаралардан күтілетін өзге пайдаларды іске асыра 

алмауы мүмкін; 

 мәмілелер кестеге сәйкес немесе осы мәмілелер құқықтық немесе нормативтік талаптар, нарық 

жағдайлары немесе осы мәмілелер бағынатын шарттық және өзге жағдайлар салдарынан жалпы 

күндердің күнінде орындалмауы мүмкін; 

 біріктіру немесе бөлу процестерінде күтпеген мәселелер, соның ішінде қайта құрылымдаумен 

немесе бөлумен байланысты күтпеген шығындар мен міндеттемелер, сондай-ақ өтпелі 
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процестердегі, үйлестірудегі, шоғырландырудағы, персоналды ауыстыру мен біріктірудегі, 

ақпараттық және басқару жүйелеріндегі, сондай-ақ клиенттерге арналған өнімдер мен 

қызметтердегі іркілістер мен өзге қиындықтар туындауы мүмкін; және 

 басшылықтың және негізгі қызметкерлердің көңілін бөлу Топтың табыстарды арттыру мен 

шығындарды азайтудағы әлеуетін шектеуі мүмкін.  

Бұдан басқа, акцияларды және қатысу үлесін сатумен байланысты мәмілелердің салық есебі Салық 

кодексімен реттеледі. Салық кодексіне сай, акциялар мен қатысу үлестерін сатудан түскен пайдаға 

немесе осындай акциялар мен қатысу үлестерін басқа ұйымның жарғылық капиталына енгізуге салық 

салынады. Сондықтан, егер Компания жоғарыда көрсетілген кәсіпорындардың қатысу үлестерін немесе 

акцияларжы олардың тарихи құнын асыратын бағамен сатса, мұндай беру 20% мөлшерлеме бойынша, 

салық салынатын табысқа әкелуі мүмкін, ол Компанияның салық төлемдерінің сомасын арттыратын еді. 

Оның үстіне, кейбір мәмілелер өзге де күтпеген қолайсыз салдарға әкелуі мүмкін. Сондай-ақ ешкім 

Топтың активтерді иеліктен шығару немесе сатып алу бойынша белгіленген мәмілелерін уақытылы және 

әрекетті аяқтай алатындығына немесе Топтың осындай мәмілелерді жалпы аяқтай алатындығына 

кепілдік бере алмайды. Осындай кез келген маңызды сипаттағы салдардың туындауы Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Топтың күрделі акционерлік және корпоративтік құрылымы Топта шешім қабылдау процесін 

қозғауы мүмкін. 

Топ еншілес кәсіпорындар, бірлескен кәсіпорындар, біріккен операциялар, қауымдастырылған 

компаниялар ретінде жіктелетін сансыз ұйымдар және әрбірі Топ қызметі үшін маңызды бола алатын, 

қаржы инвестициялары ретінде жіктелетін ұйымдар кіретін күрделі құрылымға ие. Жоғарыда аталған 

күрделендірілген құрылыммен және БК жөніндегі серіктестермен және басқа акционерлермен Топқа 

қатысты бәтуаға жету қажеттілігі сияқты кейбір басқа факторлармен байланысты, Топтың стратегиялық 

және басқа маңызды шешімдерін жүзеге асырудың шапшаңдығы мен сенімділігі қауіпке ұшыратылуы 

мүмкін. Бұдан басқа, осы Проспекттің күніне, Топ толығымен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тиесілі 

болды және AIX-те орналастыру мен жаһандық орналастыру қорытындылары бойынша «Самұрық-

Қазына» ҰӘҚ» АҚ бақылауында қалады. «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Қазақстан Республикасының 

ұлттық әл-ауқат қоры болып табылады, ал оның корпоративтік рәсімдері, соның ішінде Компанияның 

шешім қабылдау процесімен байланысты рәсімдері жиі үнемі қатыса алмайтын жоғары лауазымды 

мемлекеттік шенеуніктерді тартуды қажет етеді. Осы факторлардың барлығы Топтың шешім қабылдау 

процесімен байланысты қиындықтарын күрделендіруі және Топты қозғайтын маңызды шешімдер 

жағдайында икемділіктің болмауына немесе іркілістерге әкелуі мүмкін, ол, өз кезегінде, Топтың 

қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне 

айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Күтпеген апаттық оқиғалар, соның ішінде вандализм мен лаңкестік актілері Топтың қызметіне 

кері ықпал етуі мүмкін 

Топ өз қызметін Қазақстанның ызғарлы климат тән өңірлерінде жүзеге асырады және барлық дерлік 

өнімін экспорттайды. Топтың қызметі, инженерлік-технологиялық процестері мен рәсімдері порттық 

және кемежүзу апаттары, өрттер мен жарылыстар, электр қуатын жоғалту, теміржол апаттары мен 

механикалық ақаулар сияқты тәуекелдерге ұшырағыш. Топтың операциялық қызметі сондай-ақ жер 

сілкінісі және су тасқыны сияқты күтпеген табиғи құбылыстардың әсеріне ұшырауы мүмкін. Бұдан 

басқа, Топ кәсіпорындары атом энергетикасына қарсы бағытталған, оның осалдығы мен 

маңыздылығына байланысты, вандалдар мен лаңкестер әрекетінің объектісі болуы мүмкін. Осы 

оқиғалардың әсері өндірістегі іркілістерге және активтерді жоғалтуға әкелуі мүмкін және, айқын, 

Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне 

айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Топ жеткізетін немесе Топтың үлесі бар кәсіпорында байытылатын уран нысаналы мақсат 

бойынша емес пайдаланылуы мүмкін. 

Топ қызметінің негізгі бағыты уран өндіру және ядролық энергетика үшін арналған және азаматтық 

мақсаттарда қолдану үшін ғана жарамды, уран өнімін дайындау болып табылады. Дегенмен, кейбір 

тараптар уранды басқа мақсат үшін, соның ішінде әскерилер үшін, қару-жарақ ураны жағдайында 
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пайдалануы мүмкін. Уран-235 табиғи уранда бар болғаны 0,7% бар, оның мөлшері байыту процесі 

есебінен арттырылуы мүмкін. Қару-жарақ сапасындағы уран уран-235 изотопының жоғары 

концентрациясымен, қағида бойынша, 80% немесе одан көп концентрациямен сипатталады. Көптеген 

жағдайларда, Топтың барлық өнімін қоса алғанда, ядролық энергия өндірісіне төмен байытылған уран 

(ТБУ) ғана талап етіледі, яғни уран-235 изотопының 3-тен 5% дейін қамтитын материал туралы сөз 

болып отыр. WNA деректері бойынша, 2018 жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша тек 13 ел ғана 

байыту технологияларына қолжетімділікке ие болған, бұған қоса байытудың жаһандық мүмкіндіктерінің 

90% Қытайға, Францияға, Ресейге, Ұлыбританияға және Құрама Штаттарға келеді. 

Табиғи және байытылған уранмен байланысты қызмет халықаралық деңгейде де, сондай-ақ Қазақстан 

1994 жылы қосылған, БҰҰ ядролық қару-жарақты таратпау жөніндегі Шартын орындау мақсатында 

қабылданған шаралар арқылы (объектілердегі тұрақты инспекция және бақылаудық ұқсас шаралары мен 

МАГАТЭ (АЭХА) белгілеген басқа кепілдіктер сияқты), сондай-ақ өзгелерден басқа, қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету жөніндегі шаралар мен лицензиялауға қатаң талаптарды қарастыратын, сәйкес елдердің 

ұлттық заңнамасымен қатаң реттеледі. Топ әлеуетті клиентті тексеруді өткізеді, оның шеңберінде клиент 

қызметі және уран өнімінің ұсынылатын мақсаты туралы мәліметті сұратады. Топ сатып алушылар 

туралы ақпаратты және жеткізу туралы тұрақты есептерді ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен 

бақылау комитетіне («АЭҚБК») жолдайды. АЭҚБК сатып алушының жаппай жою қару-жарағын 

әзірлеу және таратуда күдік келтірмейтіндігіне көз жеткізу үшін, сатып алушыны БҰҰ қабылдаған, 

Тыйым салынған елдердің тізімі және Қара тізім бойынша тексереді және қосымша скрининг өткізеді. 

Содан кейін АЭК АЭҚБК-не рәсімделген уранды сатып алу-сату туралы алынған ақпаратты жолдайды. 

Әрбір келісімшарт бойынша уран өнімі АЭҚБК келісілгеннен кейін Инвестициялар және даму 

министрлігінің Индустриялық дамыту және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті экспорттық лицензия 

бергеннен кейін ғана экспортқа шығарыла алады.  

Росатом еншілес кәсіпорыны да, Компания да бірлескен кәсіпорынның 50% акцияларына ие, өз 

кезегінде, ол Ресейде орналасқан, уран байыту бойынша әлемдегі ірі кәсіпорын, «ОЭХК» ААҚ-ның 25% 

акциясына ие. Бұдан басқа, Компания Ресейдегі тағы бір уран байыту кәсіпорыны, «Уран байыту 

жөніндегі халықаралық орталық» («УБХО») АҚ 10% акциясына ие. УБХО негізгі мақсаты уранмен 

байытылған қару-жарағы жоқ елдерді, осындай елдердің өзінің жеке байыту комбинаттарын салуға 

мәжбүр болмауы үшін, қамтамасыз ету болып табылады, осылайша, осындай елдердің әскери мақсаттар 

үшін байытылған уран алуға қатысты әлеуетін шектейді. Топтың ОЭХК-гі жанама үлесінің құрылымы 

мен мөлшері және Топтың УБХО-ғы үлесінің мөлшері салдарынан, Топ осы ұйымдардың қызметіне 

тікелей бақылау жасамайды. Алайда егер ОЭХК немесе УБХО өндірген, байытылған уран мақсатсыз 

тағайындама бойынша пайдаланылатын болса, не болмаса сәйкес сатып алушының қасақана әрекеттері, 

объектіге авторланбаған кіру немесе өзге түр нәтижесінде, ОЭХК немесе УБХО қызметі тоқтатылуы, 

уақытша тоқтатылуы немесе қандай да бір өзге түрде қозғалуы мүмкін, ол Топ инвестицияларына кері 

әсер береді. Бұдан басқа, Топтың қоғамдық беделі кез келген осындай оқиға нәтижесінде қатты зиян 

шегуі мүмкін.  

Топ табиғи U3O8 өткізумен айналысады, бұған қоса, осы өнімді сату Топтың 2017 жылғы 31 

желтоқсанында аяқталған жыл үшін және 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған бірінші жарты жылдық 

үшін түскен түсімінің, сәйкесінше, 60,8% және 77,2% құрады; сондай-ақ, Топ төмен байытылған өнімді, 

мысалы, UO2 ұнтақтарын және отындық таблеткаларды өткізеді, ал ол – Топтың 2017 жылғы 31 

желтоқсанында аяқталған жыл мен 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған бірінші жарты жылдық үшін 

түскен түсімінің сәйкесінше, 1,0% және 0,7%. 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған бірінші жарты 

жылдық ішінде уран өнімінің барлық сату көлемінің 100% МАГАТЭ (АЭХА) және Еуратом ережелеріне 

сәйкес заңды контрагенттеріне келді. Оның үстіне, Топтың уран жеткізуге жасаған келісімшарттары 

материалды пайдалануды немесе қайта сатуды шектеру туралы шарттарды қамтиды. Осыған қарамастан, 

Топ өзінің жеткізетін уранының, ең ақырында, тікелей клиенттің өзімен лайықсыз түрде немесе басқа 

тұлға сату салдарынан, объектіге авторланбаған кіру нәтижесінде немесе өзге түрде 

пайдаланбайтындығына кепілдік бере алмайды, ол осындай уранның байыту комбинатында әскери 

мақсаттар үшін лайықты сапаға дейін байытылатындығына ықтимал әкелуі мүмкін. Егер осындай 

жағдай орын алса, Топ қызметі Қазақстан билігі, МАГАТЭ (АЭХА) немесе басқа құзыретті ұйымдар 

тарапынан қатаң тексерілуі, ал Топ беделі қатты зиян шегуі мүмкін. 

Уранды кез келген мақсатсыз және лайықсыз пайдалану, ол Компания немесе өзге өндіруші компания 

ураны болсын, Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
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Топтың жеткіліксіз сақтандырулық орнын толтыру әлеуетті пайдалану қауіптілігі немесе 

күтпеген тұрып қалу негізінде туындайтын барлық шығындардың орнын толтыруға мүмкіндік 

бермейді 

Қазіргі уақытта Қазақстан заңнамасы шетелдік сақтандыру компанияларына Қазақстанда тікелей жұмыс 

істеуге тыйым салады. Алайда отандық сақтандыру индустриясы әлі жеткілікті дамымаған. Бұдан басқа, 

Топ қызметтің тоқтауынан/қызметтегі іркілістерден сақтандыруға ие емес. Бұдан басқа, негізінде Топ 

қызметі, Топ активтерінің басым бөлігі сияқты, саяси, әлеуметтік, экономикалық және нарық 

тәуекелдері ЕО елдерімен немесе АҚШ салыстырғанда өте жоғары Қазақстанға шоғырландырылған. 

Саяси тәуекелдер, азаматтық тәртіпсіздіктер, жауынгерлік әрекеттер, лаңкестік қызмет, белгілі бір дүлей 

апаттар (мысалы, дауыл), ластану, экологиялық мәселелер немесе активтерді экспроприациялау 

салдарынан болатын залалдар сияқты, апаттық ысыраптар мен залалдардың алуан түрі, қағида бойынша, 

не болмаса сақтандыруға жатпайды, не болмаса экономикалық түсінікке бола сақтандырылады, не 

болмаса франшизаның немесе қосымша төлемнің үлкен сомасы сияқты шектеулерге ұшырасады. 

Топтың өз қызметін сақтандыруды жүзеге асыратындығына қарамастан (соның ішінде үшінші тұлғалар 

алдындағы жауапкершілікті және экологиялық зияннан сақтандыру), осындай сақтандырулық орын 

толтырудың сомасы мен көлемі, батыс елдердегі ұқсас компаниялармен салыстыратын болсақ, көбірек 

шектеулі. Топ өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін толымды сақтандырулық орнын толтыруды немесе өз 

қызметін тоқтатудан сақтандырулық қорғауды қарастырмаған, ал Топтың ірі экологиялық апаттар 

жағдайына сақтандыруы батыс елдерде қарастырылатын қарапайым сақтандырулық орнын толтырумен 

салыстырғанда, қамту бойынша біршама шектеулі болуы мүмкін. Топ сақтандыруға жатпайтын немесе 

сақтандырылмаған тәуекелдерден немесе жеткіліксіз сақтандырулық орнын толтыру салдарынан едәуір 

залал шегуі мүмкін, ол  Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар 

құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Еңбек заңнамасындағы мұнан былайғы өзгерістер Топтың табыстылығына кері әсер тигізуі 

мүмкін 

2015 жылы ҚР Үкіметі жалпы қызметкерлер үшін жағымды болып саналатын жаңа еңбек кодексін 

қабылдады және жұмыскерлер құқығын кеңейтті және жұмыс берушілерге, мысалы, жұмыскерлер үшін 

минималды демалыс мерзіміне және қауіпсіз жұмыс ортасына деген құқыққа қатысты қосымша 

міндеттемелерді жүктеді. Жұмыскерлер құқықтары мен жұмыс берішулер міндеттемелерін кеңейту және 

қызметкерлердің қорғалу дәрежесін қосымша арттыру нәтижесінде, Топқа, мүмкін, Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін қосымша шығындарды тартуы талап етіледі.  

Топтың ІТ жүйелеріндегі кез келген іркіліс қызмет нәтижесіне кері әсер етуі мүмкін 

Топтың қызметіне негізгі ІТ-жүйелер мен жабдықтың іркілісі, құпия ақпаратқа рұқсат етілмеген 

қолжетімділік және деректерді беру кезіндегі ақпараттың бұрмалануы немесе жаңа ІТ-жүйені енгізу 

кезінде қызметтердегі іркілістер кері әсер етуі мүмкін. ІТ-жүйелер бағдарламалық қамтамасыз етудің 

немесе жабдықтың ақаулықтары, зиян келтіретін бағдарламалар, өмірлік маңызы бар ІТ-орталықтарға 

жасалған физикалық зияндар және жүйенің вируспен зақымдануы сияқты бірқатар мәселелер алдында 

осал. Бұдан басқа, осы Тіркеу құжатының күніне барлық ІТ-жүйелер Топта біріктірілмеген. Осы 

факторлар ақпараттың жайылып кетуіне немесе ақпараттың әлеуетті бұрмалануына әкелуі мүмкін, 

нәтижесінде Топтың шешім қабылдау процесінде іркілістердің орын алуы, сондай-ақ Топтың 

оперативтік және қаржылық есеп және оның жалпы басқарылушылық сапасы нашарлауы мүмкін. Топ 

технологияларды жаңғыртуға, оның ақпараттық жүйелерін және аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз ету жұмысын бақылауды орталықтандыруға, озық тәжірибелерді ескерумен, қаражат бөлді. 

Дегенмен, Топ ІТ-жүйелердің, бұрынғыша, Топ қызметінде іркілістер немесе жүйе функционалдылығын 

уақытша жоғалту болмайтындай жұмыс істеуіне кепілдік бере алмайды. Оның үстіне, қазіргі сәтте, Топ 

«Цифрлық кеніші» ақпараттық жүйесін енгізу және SAP ERP («Бизнес – Түрлендіру бағдарламасы» қар.) 

базасында бизнес-процестерді автоматтандыру жобасы сияқты бірқатар маңызды ІТ-жобаларды 

енгізумен айналысады, бұған қоса, Топ жаңа жүйелерді қолданыстағы ІТ-жүйелермен уақытылы және 

тиімді біріктеру кезінде қиындықтарға ұшырауы мүмкін. Алайда осындай жүйелерді енгізудің бірқатар 

факторлар салдарынан күтілетін нәтижені беретіндігіне ешқандай кепілдік жоқ. Осы факторлардың кез 

келгені Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Бұдан басқа, тау-кен қазу өнеркәсібі белгілі бір қайта өңдеу түрлерін өткізуге қатысты цифрлық 

технологияларға көбірек байланған болып барады. Мысалы, өзінің көптеген тау-кен қазу операцияларын 

орындау кезінде, сондай-ақ қаржы және операциялық деректерді өңдеу және ескеру кезінде, Топ 
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цифрлық технологияларды пайдаланады. Сол уақытта кибер-кеңістіктегі жанжалдар масштабы, қасақана 

шабуылдарды қоса алғанда, өсті. Топтың технологиялары, жүйелері мен желілері, сондай-ақ оның 

жеткізушілері, вендорлар мен басқа да іскер серіктестер патенттелген немесе өзге ақпаратты рұқсат 

етілмеген шығару, жинау, мониторингтеу, қате пайдалану, жоғалту немесе жоюға әкелуге қабілетті, 

ақпараттық қауіпсіздікке араласу немесе кибершабуылдар объектісі болуы мүмкін. Бұдан басқа, кейбір 

кибер-жанжалдар ұзақ уақыт кезеңінде анықталмаған болып қалуы мүмкін және Топтың 

киберқауіпсіздік қаупінен қорғайтын жүйелердің жеткілікті болатындығына ешқандай кепілдік жоқ. 

Кибер-жанжалдар масштабының ұлғаюына қарай, Топқа өзінің қорғаныстық шараларын ауыстыру 

немесе күшейту үшін немесе кибер-қауіптерге осалдықты зерттеу және жою үшін қосымша ресурстар 

қажет болуы мүмкін. 

Топтың өз бизнесін қаншалықты табысты басқара алатындығы Топтың өз компьютерлік жүйелерін және 

деректер базасын, Топтың компьютерлік жүйелеріне, желілеріне немесе деректер базасына Интернет 

арқылы немесе өзге түрде қолжетімділік алуға өткенде тырысқан және болашақта тырысуы мүмкін, 

үшінші тараптардың араласуынан қаншалықты сенімді қорғай алатындығына байланысты. Топтың 

өзінің компьютерлік жүйелерінің, желілерінің және деректер қорының рұқсат етілмеген 

қолжетімділіктен жақсы қорғалған деп санайтындығына қарамастан, қаскүнемдердің әлеуетті 

техникалық және қаржы ресурстарын ескере отырып, оның компьютерлік жүйелерінің, желілерінің және 

деректер қорының болашақта осындай шабуылдардан зардап шекпейтіндігіне толық кепілдік беру 

мүмкін емес. 

ҚР «Трансферттік баға белгілеу туралы» заңы Топтың өнім өткізуді ұйымдастыру жоспарындағы 

мүмкіндіктерін бұзуы мүмкін 

Қазақстанның «Трансферттік баға белгілеу туралы» Заңы баға белгілеу нарықтық немесе «споттық» 

механизм бойынша емес қалыптасатын, ұзақ мерзімді тауар келісімшарттарына салықты арттыруға 

ықтимал әкелуі мүмкін. Трансферттік баға белгілеуді бақылау мақсатында, заң уранға биржалық 

тауарларға қолданған әдісті қолданады және ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша уран жеткізу мен уран 

бағасының жарияланатын индикаторлары арасындағы айырма үшін қосымша салық төлеу белгіленеді. 

Бұл заң Топтың күшею формуласы немесе тиянақталған баға белгілеу бойынша баға белгілеуімен ұзақ 

мерзімді келісімшарт жасасудан ұстап тұр – осы екі механизм уран өнеркәсібіндегі баға белгілеудің 

негізгі механизмдері болып табылады және уран өнімінің тұтынушылары үшін көбірек ыңғайлы. 

Топтың, өз қызметінің бір бөлігін, Швейцарияда орналасқан, осы заң таралмайтын ТҰК компаниясы 

арқылы тұрғыза отырып, осы заңның ықпалын ұстауға қабілетті екендігіне қарамастан, Қазақстанның 

«Трансферттік баға белгілеу туралы» Заңы Топтың операциялық икемділігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. 

Сондай-ақ қар. «Салық салумен байланысты тәуекелдер – трансферттік баға айналасындағы 

әдістемелік даулар Топ үшін қолайсыз салық есептеулеріне әкелуі мүмкін».  Егер заңның күші 

жойылмаса немесе уран өнеркәсібі үшін ерекшелік қарастырылмаса, заңның Топқа қатысты әрекеті 

оның көпшілік мақұлдаған шарт механизмін пайдалана алатын уран өндіруші компаниялармен тең 

бәсекелесу қабілетіне теріс ықпал етуі және Топты жаңа әлемдік нарықта өткізу аймағын кеңейтуде 

ұстауы мүмкін, ол Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны 

мен нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Топқа жер қойнауын пайдалануға құқық беру тәртібі толығымен қалыптастырылмаған сәтте 

1990 жылдардың ортасында жер қойнауын пайдалануға белгілі бір құқықтар берілді 

Жер қойнауын пайдалануға кейбір келісімшарттар Топқа, ҚР жер қойнауын пайдалану туралы 

заңнамасы қалыптасу кезеңінде болғанда, ал жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар бойынша 

құқықтарды беру және ұсыну тәртібі толық дәрежеде қалыптастырылмаған кезде, 1990 жылдардың 

ортасында берілді. Бұдан басқа келісімшарттардың кейбірі Топпен Атом энергетикасы және өнеркәсібі 

жөніндегі ұлттық акционерлік компаниясы Топқа бергеннен кейін ғана жасалды. Келісімшарттар 

бойынша құқықтар мен міндеттемелерді беру кезінде жер қойнауын пайдалануға келісімшарттарды 

берудің құқықтық негізі мен рәсімі анық қалыптастырылған жоқ. Алайда Топқа жер қойнауын 

пайдалануға берілген келісімшарттарға қарсы болудың бір де бір жағдайы және осындай талапқа әкелуі 

мүмкін бір де бір жағдай анық болмағанымен, осындай талаптың болашақта туындамайтындығына 

ешкім кепілдік бере алмайды. Топтың жер қойнауын пайдалану келісімшартына Топты құқығынан 

айыру немесе шектеумен шағым берудің қандай да бір фактісі Топтың қызметіне, болашағына, қаржы 

күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі 

мүмкін. 

Топқа және оның БК және Қауымдастырылған компанияларына берілген, жер қойнауын пайдалану 

келісімшарттары онда қарастырылған шарттарға немесе заңнамаға сәйкес бұзылуы мүмкін 
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Қазақстанда жер қойнауын пайдалану құқықтары Энергетика министрлігі сияқты құзыретті органдармен 

жасалған келісімшартқа сәйкес беріледі; осындай келісімшарттар шеңберінде, жер қойнауын 

пайдаланушыларға пайдалы қазбаларды барлау және/немесе өндіру құқығы беріледі. Келісімшарттар 

тиісті құзыретті органда тіркелуі керек және, бұл ретте, олар, атап айтқанда, бұрғылау бойынша 

міндеттемелермен, құпиялылықты қамтамасыз ету бойынша міндеттемелермен, инвестициялармен, 

жергілікті жұмыс күшін жұмысқа орналастырумен және жергілікті мердігерлерді тартумен, салық және 

әлеуметтік міндеттемелермен, сақтандырулық орнын толтырумен, қоршаған ортаны мониторингтеумен 

және пайдалы қазбаларды өндірумен байланысты әртүрлі шарттардың әсеріне түседі. Ертеде Топтың 

жер қойнауын пайдалану келісімшарты бойынша өз міндеттемелерін толығымен орындамағаны болған. 

Мысалы, 2017 жылы Компания жариялаған, өндіру қарқынын қысқарту себепті, Топ жер қойнауын 

пайдалану келісімшарты бойынша тағайындалған, минималды шығын бойынша өзінің кейбір 

міндеттемелерін орындаған жоқ. Осы тіркеу құжатының күнінде, Компанияның 2017 жылы жариялаған 

өндіруді қысқартумен байланысты шығындар бойынша өзінің минималды талаптарын орындамау 

нәтижесінде Топтың қандай да бір қолайсыз салдармен істі болмағанына қарамастан, егер Топтың 

немесе кез келген оның БК немесе Қауымдастырылған компаниясының жер қойнауын пайдаланудың 

сәйкес келісімшартын бұзуда айыбын ашса, соның ішінде, мысалы, осындай орындамау нәтижесінде 

немесе егер осы келісімшарттар құзыретті органда тиісті түрде тіркелмесе, мұндай келісімшарттар 

тоқтатылуы, бұзылуы немесе нашар жаққа өзгертілуі мүмкін. 

Бұдан басқа, жер қойнауын пайдалану келісімшартына сәйкес Топ және оның БК мен 

Қауымдастырылған компания әзірлейтін, уран кен орындарының негізгі бөлігі ҚР заңнамасына сәйкес 

стратегиялық кен орны болып саналады. Егер жер қойнауын пайдаланушының әрекеттері мемлекеттік 

мүддені айтарлықтай қозғап, нәтижесінде, ұлттық қауіпсіздік қаупін туғызатын болса, стратегиялық кен 

орындарына қатысты жер қойнауын пайдалану келісімшартын бір жақты өзгерту және, ең соңында, бұзу 

тиісті құзыретті органдармен жүзеге асырылуы мүмкін. Егер қатысушысы Топ немесе БК немесе 

Қауымдастырылған компаниялардың кез келгені болса, жер қойнауын пайдалану келісімшарты ұлттық 

қауіпсіздік түсінігі бойынша бір жақты тәртіпте өзгертілетін, толықтырылатын немесе бұзылатын 

немесе жоғарыда айтылғанға сәйкес өзге түрде уақытша тоқтатылатын немесе қайта жасалатын болады, 

ол Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Топқа өзі қатысушы болып табылмайтын, төреліктің немесе соттың іс қарауы әсер етуі мүмкін. 

1996 жылы World Wide Minerals Ltd. компаниясы және оған тәуелді кейбір компаниялар («WWM» бірге) 

ҚР, Степногорскте орналасқан, сол уақытта бұрынғы Кеңес Одағындағы уран өңдеу бойынша екінші ірі 

объект болып табылған және нәтижесінде Степногорск тау-кен-химиялық комбинатының (зауытының) 

негізі болған, Целин тау-кен-химиялық комбинатына («ТГК») қатысты басқару туралы келісім жасасты. 

WWM Үкіметпен уағдаластығының шарттары WWM ТГК қайта ұйымдастыруға көмек көрсету бойынша 

міндеттемесін қамтыды, WWM сондай-ақ Қазақстан Республикасына белгілі бір қаражат беруге келісті. 

WWM сондай-ақ 1998 жылғы соңына дейін ТГК қатысу үлесінің 90% (100% дауыс) сатып алу және 

Қазақстан Республикасына берілген қарыз сомасының сатымдық бағасының барлығын немесе бөлігін 

төлеу мүмкіндігіне ие болды. 

1997 жылы, WWM Компаниямен, тараптар арасында үш қолданыстағы уран шахталарын пайдалану 

және сол кезде әлі дамымаған төрт ЖС уран кен орындарын, нақтырақ Хорасан, Ақдала, Иіркөл және 

Жалпақ, әзірлеу бойынша 50/50% бірлескен кәсіпорын құруды қарастыратын келісім жасасты. 

WWM өз активтерімен Қазақстанда өндірген уран экспортының бірқатар келісімшарттарын жасасты; 

алайда мұндай келісімшарттар берілмеген экспорт лицензиялар жоқ болғандықтан жүзеге асырылмады. 

Осыдан кейін WWM өз қызметін тоқтатты және ТГК басқару бойынша келісім бұзылды. WWM 

Қазақстан Республикасына берілген қарызды және сонымен байланысты кейбір шығындарды қайтару 

бойынша талаптарды қоя бастады. 1998 жылы Үкіметпен жеке реттеуге қол жеткізудің сәтсіз әрекетінен 

кейін, WWM Вашингтондағы АҚШ Федералдық аймақтық сотына Үкімет пен Компанияға қарсы 

қуыным берді, ол ең соңында хұкімет болмағандықтан қабылданбады, ал АҚШ Жоғарғы сотына 

қарастырылатын істі жоғары тұрған сотқа беру туралы өтінішпен апелляциялық шағым 2003 жылғы 

ақпан айында қабылданбай тасталды.  

2006 жылы WWM Стокгольмде, Швеция, ЮНСИТРАЛ қағидаларына сәйкес, басқару туралы келісімге 

және қарыз туралы келісімге қатысты Үкіметке қарсы төрелікте іс қарауды бастады. 2007 жылы WWM 

Стокгольмде, Швеция, ЮНСИТРАЛ қағидаларына сәйкес, Үкімет пен Компанияға қарсы 50/50% 

бірлескен кәсіпорынды құрумен байланысты уағдаластыққа қатысты төрелікте жаңа іс қарауды бастады. 

2010 жылы, хұкіметті қабылдағаннан кейін, төреші WWM талаптарын талап қою мерзімінің өтуіне 

байланысты қабылдамай тастады. 
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2013 жылы WWM және оның Президенті мен Бас директоры Канада Үкіметі мен Кеңес Социалистік 

Республика Одағы арасындағы 1989 жылғы Инвестицияларды ынталандыру және өзара қорғау туралы 

Келісімге сәйкес, Қазақстан Республикасының WWM алдындағы өз келісімшарттық міндеттемелерін 

бұзғандығына және 1996 және 1997 жылдары WWM жасалған келісімшарт мақсаттары мен объектіні 

бұзуға бағытталған бюрократиялық шектеулер салғандығына, ол ең соңында банкроттыққа, Қазақстан 

Республикасындағы активтердің мемлекет меншігіне алынуына және мәжбүрлі сатылуына әкелгендігіне 

сендіре отырып, 1,7 млрд. АҚШ доллары мөлшеріндегі залалдар мен айырылып қалған іскерлік 

мүмкіндіктерді өтеу туралы талаппен екі жақты инвестициялық келісім бойынша Үкіметке қарсы 

төрелікте іс қарауға бірлесіп бастамашылық етті. 2015 жылы инвестициялық төрелік сот дауға қатысты 

өз хұкіметін растады. Жалпыға қолжетімді ақпаратқа негізделе отырып, WWM соңғы шешімді 2018 

жылғы соңына қарай күтуде.  

 

Компания да, Топтың қандай да бір мүшелері де екі жақты инвестициялық шарт бойынша төреліктегі іс 

қарауда жауапкер болып табылмаса да, даудың мәні, кейбіреуі қазіргі уақытта Топқа, мысалы, «РУ-6» 

ЖШС тиесілі активтерге жататындығын ескере отырып, ҚР Үкіметі қолайсыз қаулының барлық қаржы 

ауыртпалығын немесе оның бөлігін Топқа ауыстыру туралы шешім қабылдауы мүмкін, ол, өз кезегінде, 

Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне 

айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Бұдан басқа, Компанияның жалғыз акционері, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Компания мен Топты қоса 

алғанда, оның активтеріне ықпал етуі мүмкін, сотта іс қараудың қатысушысы болып табылады немесе 

болуы мүмкін деген ықтималдық бар. Мысалы, 2018 жылғы ақпан айында Амстердам аймақтық соты 

шешім шығарды, оған сай ол 2017 жылғы қыркүйек айында өзі бір жақты тәртіпте берген Анатолий 

Статиге және онымен байланысты белгілі бір тараптарға Қазақстан Республикасының «Самұрық-

Қазына» ҰӘҚ» АҚ  тиесілі голландтық кәсіпорындағы, «ҚМГ Қашаған Б.В.» үлесіне қатысты тыйым 

салуды күшінде қалдырды. Осы тыйым салу Энергетикалық хартияға Шарттағы инвесторларды қорғау 

туралы ережеге қатысты Стати мырза мен Қазақстан Үкіметі арасындағы дауға байланысты берілген, 

500 млн. АҚШ доллары мөлшеріндегі төрелік шешімді орындау әрекеттерімен байланысты ұсынылды. 

Егер Компанияда «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ үлесіне, үшінші тараптың «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ 

тарапынан өтеу туралы талапқа сәйкес тыйым салу әрекеті немесе қандай да бір ұқсас шектеулер 

таралса, ол осындай шектеулер сипатына байланысты Топтың басқару тиімділігіне және 

инвесторлардың Топты қабылдауына ықпал етуі мүмкін еді, ол, өз кезегінде, Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Қазақстанмен және жалпы дамушы нарықтармен байланысты тәуекел факторлары 

Қазақстан сияқты дамушы нарықтар көбірек дамыған нарықтарға қарағанда көбірек жоғары 

тәуекелген ұшыраған, ал дамушы елдер экономикасына инвестиция салумен байланысты нақты 

және болжалды тәуекелдер Қазақстан шетел инвестицияларының ағылып келуіне ықпал етуі 

мүмкін 

Қазақстан сияқты дамушы елдер, қағида бойынша, дамыған нарықтарға қарағанда, үлкен тәуекелге, 

соның ішінде нормативтік-құқықтық, экономикалық және саяси сипаттағы тәуекелдерге ұшырағыш. 

Мысалы, Украинадағы ағымдағы тұрақсыздық пен тәртіпсіздіктер және осымен байланысты оқиғалар 

Ресейдегі экономикаға теріс ықпал етті және, бұрынғыша, етуі мүмкін, ол, өз кезегінде, өңірлік елдер 

үшін, атап айтқанда, Ресейдің жақын сауда серіктесі болып табылатын Қазақстан үшін «зарарлану 

әсеріне» ие болуы мүмкін. Украинадағы тұрақсыздық пен тәртіпсіздіктерге байланысты, ЕО, АҚШ және 

Канада тарапынан Ресейдегі жеке тұлғалар мен компанияларға қатысты ықпалшаралар енгізілді, ал 

Ресей, өз кезегінде, ЕО пен АҚШ жеткізілетін кейбір тауарлар мен қызметтерге жауап сауда 

ықпалшараларын енгізді. Бұдан басқа, 2018 жылғы сәуір және мамыр айларында РФ Думасы 

қарастырған, «Америка Құрама Штаттарының және (немесе) өзге шетелдік мемлекеттердің достық емес 

әрекеттеріне әсер ету (қарсы әрекет) шаралары туралы» заң жобасында АҚШ пен басқа шетелдік 

мемлекеттерге қатысты нақты шаралар тізімі бар, бұл ретте, осындай контршаралардың бірі Ресей 

Федерациясы мен ресейлік ұйымдар арасындағы, бір тараптан, Америка Құрама Штаттары мен өзге 

шетелдік мемлекеттер, сондай-ақ достық емес шетелдік мемлекеттердің тікелей немесе жанама 

бақылауындағы, достық емес шетелдік мемлекеттердің хұкіметіндегі ұйымдар арасындағы, екінші 

тараптан, ядролық сала шеңберіндегі халықаралық ынтымақтастықты тоқтатуда немесе тоқтатып қоюда 

болды. Қабылданған заңның нақты өнеркәсіп салаларына сілтеменің жоқтығына қарамастан, РФ мен 

АҚШ немесе басқа елдер арасындағы шиеленісушіліктің Росатом (Топтың БК шеңберіндегі маңызды 
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серіктесі болып табылады) мен оның шетелдік контрагенттері арасындағы ынтымақтастықтың уақытша 

тоқтатылуына немесе тоқтатылуына әкелу мүмкіндігі жойылған жоқ. Украинадағы ұзақ тұрақсыздық, 

Ресей мен Украина арасындағы шиеленісушіліктің артуы, Ресей мен басқа ел арасындағы жаңа 

шиеленісушіліктің туындауы немесе тұрақсыздық пен шиеленісушілікке жауап ретіндеғ мұнан былайғы 

сауда шектеулері сияқты, қосымша экономикалық немесе басқа ықпалшараларды енгізу – осының бәрі 

өңір елдерінің экономикасына, соның ішінде Қазақстанның экономикасына, сондай-ақ Топты қоса 

алғанда, өңірде жұмыс істейтін компанияларға мұнан былайғы кері әсерін тигізуі мүмкін. 
 

Бұдан басқа, экономикасы дамушы елдер, қағида бойынша, қарқынды өзгерістерге ұшырағыш, ал осы 

Тіркеу құжатында баяндалған ақпарат өзектілігін біршама жылдам жоғалтуы мүмкін. Сәйкесінше, 

инвесторлар осымен байланысты тәуекелдерді бағалау кезінде ерекше мұқият болуы және осы 

тәуекелдер тұрғысынан, оның негізгі активтері мен кәсіпорындарының дамушы нарықта 

орналасқандығын ескере отырып, Компанияға қаржы инвестициялаудың мақсаттылық дәрежесін 

қарастыруы керек. Қағида бойынша, мұндай инвестициялар осындай тәуекелдердің маңыздылығын 

толықтай түсінетін, сыналған және тәжірибелі инвесторлар үшін ғана келеді. Инвесторларға Құнды 

қағаздарға инвестиция салудан бұрын, өздерінің заңды және қаржы кеңесшілерімен кеңесуі қадала 

ұсынылады.  
 

Қаржы мәселелері немесе дамушы елдер экономикасына инвестициялаумен байланысты 

жоғарылатылған болжалды тәуекелдер Қазақстанға шетелдік инвестициялардың ағылып келуін 

төмендетуге көмектесуі және оның экономикасына теріс ықпал етуі мүмкін. Мұндай жағдайларда, 

дамушы нарықтар сыртқы қаржыландырудың шығуы себепті өтімділікте маңызды шектеулермен 

ұшырасуы мүмкін. Қазақстан экономикасына басқа да дамушы елдердің оқиғалары ықпал етеді. 

Қазақстан экономикасының біршама тұрақты болып қалатындығына қарамастан, дамышу экономикасы 

бар кез келген елдегі, әсіресе, ТМД, Каспий өңіріндегі немесе бұрын саяси тұрақсыздықты, соның 

ішінде лаңкестік белсенділікті және ішкі жанжалды бастан кешірген Орталық Азия елдеріндегі қаржы 

сілкінісі Қазақстанның экономикалық дамуына теріс әсер етуі мүмкін. Соңғы уақытта, Қазақстан 

экономикасы, атап айтқанда, отандық банк секторы тұрақсыздық кезеңімен байқалады. Инфляция 

күткеннен асып түсті, ал Қазақстандағы бірқатар ірі банктердің кредиттік рейтингтері төмендеді. Атап 

айтқанда, 2018 жылғы қыркүйек айында баспасөзде «Цеснабанк» АҚ клиенттерінің банк есебінен 

қаражатты алу кезінде ұшырайтын қиындықтары туралы хабарлама пайда болды. Осы Тіркеу құжатын 

жасау күніндегі жағдай бойынша, «Үлбі Металлургия зауыты» АҚ («ҮМЗ») және «Аппақ» ЖШС 

Топтың еншілес компаниялары осы банктің депозитінде 3,4 млрд. теңге және 0,8 млрд. теңге ұстады. 

Егер «ҮМЗ» АҚ мен «Аппақ» ЖШС «Цеснабанк» АҚ есебінен өз қаражаттарын толығымен немесе 

ішінара шеше алмаса, олардың қызметі зардап шегуі мүмкін. Көбірек кең мағынада, Қазақстанның банк 

секторындағы дағдарыстың жалғаспайтындығына және күшеймейтіндігіне, немесе инфляцияның өсуді 

жалғастырмайтындығына ешқандай сенімділік жоқ. Қазақстандық экономика қарқынының төмендеуі 

Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны және/немесе 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін.  
 

Жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыстың халықаралық және ішкі нарық капиталдарындағы 

әрекетімен туындаған іркілістер өтімділіктің төмендеуіне және нарықтың белгілі бір аумақтары үшін 

кредит тәуекелдеріне сыйақылардың артуына әкелуі мүмкін және, бұл ретте, қолжетімді қаржыландыру 

көлемінің қысқаруына әкелуі мүмкін. Қазақстан сияқты дамушы нарық аумағында орналасқан 

компаниялар осындай іркілістердің, кредитке қолжетімділіктің төмендеуінің және қаржыландыру 

шығынының артуының ықпалына ерекше ұшыраған, ол осындай компаниялар үшін қаржы 

қиындықтарына әкелуі мүмкін. Бұдан басқа, дамушы нарықтарда жұмыс істейтін компаниялар үшін 

кредиттердің қолжетімділігіне, айтарлықтай дәрежеде, инвесторлардың осындай нарықтарға сенім 

білдіру деңгейі ықпал етеді, жалпы: бұл ретте, инвесторлардың сенімін қозғайтын кез келген факторлар 

(мысалы, кредиттік рейтингтердің төмендеуі  немесе мемлекеттік немесе орталық банктің, мысалы, ҚР 

Ұлттық банкінің, араласуы) осы нарықтардың кез келгеніндегі субъектілер үшін қаржыландыру 

қолжетімділігіне немесе құнына ықпал етуі мүмкін. 
 

Бұдан басқа, Қазақстан сияқты дамушы экономикасы бар елдерде алаяқтық, парақорлық және 

жемқорлық жағдайлары көбірек таралған сипатқа ие болуы – немесе барлық жерде орын алатын ретінде 

субъективті қарастырылуы мүмкін, ол инвесторлардың сенімін немесе инвестиция салу ниетін бұзуы 

мүмкін. Қаржы мәселелері немесе дамушы елдер экономикасына инвестициялаумен байланысты 

жоғарылатылған болжалды тәуекелдер Қазақстанға шетелдік инвестициялардың ағылып келуін 

төмендетуге көмектесуі және оның экономикасына теріс ықпал етуі мүмкін. Бұдан басқа, дамушы 

экономикасы бар елдердегі компаниялар сыртқы қаржыландыру ресурсының шығуы себепті өтімділікте 

маңызды шектеулермен ұшырасуы мүмкін. Осылайша, Қазақстан экономикасының біршама тұрақты 
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болып қалатындығына қарамастан, дамышу нарығы бар кез келген елдегі, әсіресе, ТМД немесе бұрын 

саяси тұрақсыздықты (соның ішінде лаңкестік актілер орын алған) бастан кешірген Орталық Азия 

елдеріндегі қаржы сілкінісі Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды 

қағаздар құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

Топ, айтарлықтай дәрежеде, ҚР басым экономикалық және саяси шарттарына тәуелді  

 

Топ қызметі мен активтерінің негізгі бөлігі Қазақстанда шоғырландырылған. Қазақстан КСРО 

құлдырауы нәтижесінде 1991 жылы тәуелсіз егеменді мемлекет болды. Содан бастап Қазақстан 

орталықтандырылған әкімшілік-командалық экономикадан кетуіне және экономикалық дамудың 

нарықтық үлгісімен жақындасуына қарай масштабтық өзгерістерден өтті. Бастапқыда, өту саяси 

белгісіздікпен және шиеленісушілікпен, экономикадағы тұрып қалумен, жоғары инфляциямен, 

жергілікті валютаның тұрақсыздығымен және нормативтік-құқықтық ортадағы қарқынды, бірақ 

толымсыз өзгерістермен қоса болды.  
 

1992 жылдан бастап, Қазақстан мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру және реттеуді болдырмау 

жолымен еркін нарықтық экономиканы туғызуға бағытталған экономикалық реформалар бағдарламасын 

белсенді жүзеге асыруда және осы қатынаста бұрынғы КСРО кейбір басқа елдеріне қарағанда әлдеқайда 

дамыған. Дегенмен, өтпелі экономикасы бар кез келген елдегідей, осы Тіркеу құжатының бөлімдерінде 

сипатталған осындай және басқа реформалардың жалғасатындығына немесе кез келген қойылған 

мақсатқа қол жеткізетіндігіне мүлде сенімділік жоқ. 
 

Қазақстан әлемдік нарыққа деген қолжетімділікке қатысты көршілес мемлекеттерге тәуелді; уран 

(Топтың барлық уран өнімі экспортқа жіберіледі), мұнай, табиғи газ, болат, мыс, ферроқорытпалар, 

темір кені, алюминий, көмір, қорғасын, мырыш және бидай экспорттың негізгі баптары болып 

табылады. Осылайша, Қазақстан экспорт мүмкіндіктерін жүзеге асыруға көмектесетін, өзінің 

көршілерімен конструктивті қатынастарға сүйенеді. Осы экспорт бағытына қолжетімділіктің 

айтарлықтай нашарлауы Қазақстан экономикасына кері әсер етуі мүмкін. Бұдан басқа, өңірлік 

нарықтағы қолайсыз экономикалық факторлар Қазақстан экономикасына кері ықпал етуі мүмкін, ол, өз 

кезегінде, Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін.  
 

КСРО ыдыраған сәттен бастап, кейбір бұрынғы кеңес республикалары, соның ішінде Қырғыз 

Республикасы, соңғы уақытта Украина да саяси тұрақсыздық, азаматтық тәртіпсіздіктер, әскери 

әрекеттер және үкіметтегі өзгерістерден, сондай-ақ озбырлық жағдайларынан өтті. 2007 жылғы мамыр 

айында ҚР Конституциясына өзгерістер енгізу нәтижесінде «бірінші президент» тұжырымдамасы 

ұсынылды және бірінші президентке (яғни қазіргі президентке) бірқатар артықшылықтар беріледі деп 

белгіленді, соның ішінде одан өзінің бүкіл өмірі ішінде сайлауға қатысуға шектеу алынады. 1991 жылы 

тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның бірінші президенті болған, ал ертеректе 1990 жылдан бастап 

Жоғарғы Кеңес төрағасы болған, Президент Назарбаев кезінде Қазақстан көптеген басқа бұрынғы кеңес 

республикаларына қарағанда, үлкен тұрақтылыққа және өркендеуге ие болды. Дегенмен, осындай 

нәтижелердің қазіргі басшылық кезінде қуатталатындығына немесе жаңа әкімшіліктің ұқсас немесе 

жақсы нәтижелерге қол жеткізе алатындығына ешкім кепілдік бере алмайды. Бұдан басқа, егер қазіргі 

басшылық өз саяси бағытын өзгертсе немесе болашақ басшылықта басқа саяси бағыт болса, Қазақстанда 

бизнес жүргізу үшін климат өзгеруі мүмкін. Қазақстанда бизнес жүргізу қағидаларындағы өзгерістер, 

мүлік, салық немесе нормативтік-құқықтық немесе басқа өзгерістерді қоса алғанда, Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ саясатының мәні Қор басқармасындағы субъектілердің (соның ішінде 

Топ) өздерінің халықаралық банктердегі ақшалай қаражаттарын және олардың баламаларын (с.і. 

депозиттер) жалпы соманың 10% дейін шектеу керектігінде, алайда осы саясатты бұзу кезінде ешқандай 

заң салдары жоқ. Компанияда бар ақшалай қаражаттардың мөлшеріне байланысты, осы саясатты ұстану 

Қазақстанның банк секторының Топ қызметіне ықпалын арттыруы мүмкін. 2018 жылғы 30 

маусымындағы жағдай бойынша, Топ осы саясатты ұстанды. Қазақстанның банк секторындағы 

қиындықтар жағдайында, Топтың барлық ақшалай қаражатын немесе олардың де-факто немесе де-юре 

бөлігін «қатыру» орын алуы мүмкін, ол Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, 

құнды қағаздар құны мен нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Қазақстан шегінен тыс факторлар сондай-ақ оның экономикасына, нақтырақ, қаржы және банк 

секторына ықпал көрсетеді. Мысалы, 2009 жылғы ақпан айында ҚР Үкіметі қабылдаған, қаржы 
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тұрақтылығы туралы заңнамалық норма шарттарына сәйкес жаһандық қаржы дағдарысына жауап 

ретінде Қазақстанның екі ірі банкі, БТА Банк пен Альянс Банкті қаржы тұрақтылығы туралы жаңа 

заңмен байланысты ҚР Үкіметі іс жүзінде ұлттандырды. Мұның Қазақстан банктерінің даму 

перспективасына және Топты қоса алғандағы клиенттеріне қаншалықты ықпал ететіндігі белгісіз болып 

қалмақ. Ірі компаниялар, жер қойнауын пайдаланушылар мен мемлекеттік компаниялар, бұрынғыша, 

сыртқы қаржыландыруға шектеулі көлем мен азырақ пайдалы шарттарда болсын қолжетімділікке ие 

болған уақытта, тұрғын үй және құрылыс салалары, сондай-ақ ШОБ субъектілері ерекше зардап шекті. 

Қазақстанның егеменді  кредиттік рейтингтерінің төмендеуі және Қазақстан экономикасындағы 

өтімділік мәселелері елдің экономикалық дамуына кері ықпал етуі мүмкін, ол, өз кезегінде, Топтың 

қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына және/немесе нәтижелілігіне айтарлықтай және 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

ҚР экономикалық және саяси жағдайлардың нашарлауы Топтың қызметіне, қаржы күйі мен 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін 

 

КСРО ыдыраған сәттен бастап, кейбір посткеңестік елдер саяси тұрақсыздыққа, азаматтық 

тәртіпсіздіктерге, әскери әрекеттерге, үкіметтегі өзгерістерге және озбырлық жағдайларына тап болды. 
 

Бұдан басқа, Қазақстанды Украинадағы ұзақ толқулар сияқты, өңірдегі саяси тәртіпсіздіктер қозғауы 

мүмкін. Бұдан басқа, Орталық Азияның басқа елдері сияқты, Қазақстан лаңкестік, әскери әрекеттер 

немесе өңірде лаңкестікті қаржыландыратын ұйымдарға қарсы басқа әрекеттер салдарынан зиян шегуі 

мүмкін. Сонымен қатар, өңір ішінде немесе оның шегінен тыс басқа елдердегі қолайсыз экономикалық, 

саяси немесе әлеуметтік факторлар сондай-ақ Қазақстан экономикасына қолайсыз ықпал етуі мүмкін. 
 

1991 жылдан бері Нұрсұлтан Назарбаев басшылығымен қалыптасқан уақыттан бастап, Қазақстанды 

ТМД кейбір басқа елдерімен салыстырғанда көбірек жоғары тұрақтылық дәрежесі ажыратады. Осы 

Тіркеу құжатын жариялау күніне, Назарбаев мырзаның анық мұрагері жоқ. Егер Қазақстанның келесі 

президенті басқа саяси көзқарасты ұстанатын болса, Қазақстандағы іскерлік климат өзгеруі мүмкін. 

Қазақстандағы саяси тұрақсыздың немесе, мысалы, жаңа басшылық саясаты негізінде туындаған, мүлік, 

қазыналық, нормативтік-құқықтық немесе өзге сипаттағы өзгерістер Топтың қызметіне, болашағына, 

қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және/немесе нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз 

ықпал көрсетуі мүмкін. Сондай-ақ қар. «— Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылдан 

бері міндетін атқарып жүр, егер ол өз орнынан билікті өзінің мұрагеріне сәтті және бірқалыпты 

бермей кетсе, Қазақстандағы саяси және макроэкономикалық жағдай тұрақсыз болуы мүмкін». 
 

2017 жылы ЖІӨ өсуінің артқан қарқындылығына қарамастан, Қазақстанның қаржы-экономикалық 

секторы 2013 жылдан бастап көбірек баяу өсуді бастан кешіруде. Қазақстан Республикасының 

Статистика жөніндегі комитеті жариялаған статистикалық деректерге сай, нақты ЖІӨ өсу 

қарқындылығы 2015 жылы 1,2%, 2016 жылы 1,0% және 2017 жылы 4,1% құрады. ЖІӨ 2018 жылы нақты 

өсуі бойынша ХВҚ болжамы 3,7% құрайды. 
 

Жаһандық қаржы дағдарысы басталған сәттен бастап әлемдік қаржы нарықтарындағы іркілістер сондай-

ақ Қазақстандағы бірнеше ірі банктердің, оларды келесі қайта ұйымдастырумен, коллапсының себебі 

болды. Қазақстанның банк жүйесі, жалпы, бұрынғыша, үмітсіз кредиттердің тұрақты жоғары мөлшері 

аясында жүктемені бастан кешіруде, бұл ретте, соңғы уақытта үмітсіз кредиттер мөлшерін қысқарту 

мақсатында өткізілген реформалар табыстылығының немесе жеткіліктігінің ешқандай кепілдігі болуы 

мүмкін емес. Банк секторында сондай-ақ ойыншылар концентрациясы басым – бес ірі банк клиенттердің 

барлық депозиттерінің жартысынан көбіне ие. Жүйелік тәуекелді жою және азайту бойынша 

шаралардың қабылдануына қарамастан, мұндай шаралар  тұрақты жүзеге асырылады, бұл ретте салдары 

белгілі болып табылмайтын, қосымша реформалар қажеттілігінің ықтималдығы сақталады. Сондай-ақ 

банк секторына мемлекеттен, мемлекет, бәлкім, қаламайтын және/немесе ұсынуға мүмкіндігі жоқ, 

қаржы көмегінің қажет болу ықтималдығы да бар.  
 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылдан бері міндетін атқарып жүр, егер ол өз 

орнынан билікті өзінің мұрагеріне сәтті және бірқалыпты бермей кетсе, Қазақстандағы саяси 

және макроэкономикалық жағдай тұрақсыз болуы мүмкін 
 

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1991 жылы Қазақстан тәуелсіз егеменді мемлекет болғаннан 

бері қызметінде. 2016 жылы Президент Назарбаев мемлекеттік органдар арасында өкілеттіктерді бөлуді 

қарастыратын конституциялық реформаларды жариялады. Конституцияға өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу туралы заңды Президент 2017 жылғы 10 наурызында жариялады және 26 түзетуді қарастырады, 
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оған сәйкес ҚР Президентінің белгілі бір өкілеттіктері Парламент пен Үкіметке беріледі. 2018 жылғы 

шілде айында «Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік Кеңесі туралы» Заң қабылданды. Заңға сәйкес 

Қазақстанның Қауіпсіздік Кеңесінің мәртебесі Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы 

сабағаттық-кеңесші органнан конституциялық органға өзгертілді, онда Назарбаев мырза, Қазақстан 

Республикасының бірінші Президенті ретінде Қауіпсіздік Кеңесін өмір бойы басқаруға құқылы. Жаңа 

заң тексерілген жоқ, сондықтан Қауіпсіздік Кеңесінің Үкіметпен және басқа мемлекеттік органдармен 

қалай өзара әрекеттесетіндігі және Қазақстанның әлеуметтік-саяси жағдайы мен экономикасына 

айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін, қандай да бір қарама-қайшы органдарды туғызатындығы 

белгісіз. 
 

Осыған қарамастан, Қазақстанда президенттік билікті құқық мұрагеріне беру әлі болмағандығын және 

осы Тіркеу құжатының күніне, Назарбаев мырзада әлі анық мұрагерінің жоқтығын ескере отырып, 

биліктің өтуі барлық өкілеттіктің экономикалық саясатқа зиянсыз бірқалыпты берілуін білдіретіндігіне 

ешкім кепілдік бере алмайды. Осылайша, егер Президент Назарбаев қазіргі өкілеттік мерзімін қандай да 

бір себеп бойынша аяқтай алмаса немесе егер келесі сайлауларда жаңа президент сайланатын болса, 

Қазақстандағы саяси жағдай мен экономика тұрақсыз болуы, ал Қазақстандағы инвестициялық климат 

нашарлауы мүмкін. Қазіргі уақытта, бекітілген мұрагер кандидатурасы жоқ болғандықтан, бұл мәселе 

Қазақстандағы тұрақсыздық үшін әлеуетті себеп болып отыр.  

 

Президент Назарбаевтың басшылығымен нарықтық экономиканың негіздері нығайтылды, соның ішінде 

мемлекеттік активтерді жекешелендіру, капитал бақылауды ырықтандыру, салық реформалары және 

зейнетақы жүйесін дамыту белсенді түрде жүзеге асырылуда. 2015 жылғы сәуір айындағы сайлауда 

Президент Назарбаев көпшілік дауыспен (98%) жаңа бес жылдық мерзімге қайта сайланды. 2007 жылғы 

мамыр айында Қазақстан Парламенті Президент Назарбаевқа сайлауға қатысудың өмір бойы құқығын 

беру үшін Қазақстан конституциясына өзгертулер мен толықтырулар енгізуге дауыс берді. Бұл түзетудің 

президент Назарбаевқа қазіргі мерзімі біткеннен кейін қайта сайлануға мүмкіндік беретіндігіне 

қарамастан, оның өз орнында қалатындығына ешқандай кепілдік жоқ. Егер Президент Назарбаев қазіргі 

өкілеттік мерзімін қандай да бір себеп бойынша аяқтай алмаса немесе егер Қазақстанның жаңа 

президенті оның орнын айқын мандатсыз басатын болса, Қазақстандағы саяси жағдай мен экономика 

тұрақсыз болуы, ал Қазақстандағы инвестициялық климат нашарлауы мүмкін, ол Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және/немесе нәтижелілігіне 

айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

   

Теңгенің айырбас бағамының ауытқуы Топтың қызметіне қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін 

 

Теңгені айырбастау ағымдағы операциялар кезінде мүмкін болғанымен, қазақстандық валюта Қазақстан 

шегінен тысқары капиталдардың қозғалыс шоты бойынша транзакциялар мақсаты үшін толығымен 

айырбасталатын валюта болып табылмайды. Ұлттық Банк 1999 жылғы сәуірінде теңгенің құбылмалы 

валюта бағамына көшкеннен бастап теңге едәуір ауытқуларға ұшырады. Теңге, 2009 жылғы ақпанында 

құнсыздануды өткізгенге дейін, өткен онжылдықтың ішінде АҚШ долларына қатысты жоғары 

бағаланды. 2009 жылғы ақпанынан бастап 2014 жылғы ақпанына дейінгі кезеңде жалпы тұрақтанды. 

2014 жылғы 11 ақпанында Ұлттық банк теңгені 1 АҚШ доллары үшін 184,50 теңгеге дейін 18,6% 

құнсыздандырды. Елдің қаржы реттегіші осындай құнсызданудың әлемдегі қаржы және тауар 

нарығындағы жағдайлар мен ресей рублінің 2013 және 2014 жылдар ішінде құнсыздануы аясында 

өткізілді деп мәлімдеді. 2015 жылғы тамыз айында Ұлттық банк еркін құбылмалы валюта бағамына 

көшу туралы жариялады, ол теңгенің АҚШ долларына қатысты 35,5% құнсыздануына әкелді. 2018 

жылғы 30 маусымындағы жағдай бойынша Ұлттық банк ұсынған теңгенің ресми айырбас бағамы 

сәйкесінше 2015, 2016 және 2017 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша 1 АҚШ долларына 

339,47, 332,33 және 333,29 теңгемен салыстырғанда 1 АҚШ долларына 341,08 теңгені құрады.   

 

Топ өзінің негізгі табысын АҚШ долларында алатындықтан, ал шығындардың негізгі бөлігін 

қазақстандық теңгемен көтеретіндіктен, Топ, жалпы, АҚШ долларының теңгеге қатысты нығаюынан 

ұтады, ол, соңында, Топтың EBITDA оң ықпалын тигізеді. Дегенмен, Топ АҚШ долларында көрсетілген 

едәуір міндеттемелерге ие, соның ішінде бес халықаралық банк синдикатымен берілген қарыз және 

халықаралық банктер мен шетелдік банктердің қазақстандық еншілес компанияларынан алынған басқа 

да қарыздар туралы сөз болып отыр. Топтық қарызымен толықтай танысу үшін «Қаржы күйінің және 

қызмет нәтижелерінің басшылық құрамын талқылау және талдау. Қарыз – Өтімділік және Капитал 

ресурстары – Қарыз» қар. Осылайша, Топтың шоттары валюта бағамының ауытқулары алдында осал, 

ал АҚШ долларының теңгеге қатысты нығаюы Топқа жалпы теріс ықпал тигізіп, Топтың жиынтық 

табысы туралы шоғырландырылған есебінде көрінетін, шетел валютасына қайта санаудан болатын 
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залалдарға әкелуі мүмкін. Мысалы, 2015 жылы теңге құнсызданғаннна кейін, Компания күнтізбелік 2015 

жыл үшін курс айырмасынан 53,446 млн. теңге мөлшеріндегі таза зиянды таныды, ал 2017 жылғы 31 

желтоқсаны аяқталған жыл үшін Компания курс айырмасынан 768 млн. теңге мөлшеріндегі таза зиянды 

таныды. 
 

Бұдан басқа Ұлттық банктің басқарылатын курс бағамын ұстанатындығына ешкім кепілдік бере 

алмайды. Елдің айырбас бағамына қатысты қаржылық реттегіш саясатындағы кез келген өзгеріс 

Қазақстан экономикасы мен мемлекеттік қаржысына кері ықпал көрсетуі мүмкін, ол, өз кезегінде, 

Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және/немесе 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Ресейге қатысты енгізілген ықпалшаралар Қазақстан экономикасына жанама түрде кері ықпал 

етуі мүмкін 
 

Соңғы уақытта, Украина мен Сириядағы қазіргі жанжалға және 2016 жылғы АҚШ президентін сайлауға 

болжалды араласуға байланысты, АҚШ кейбір ресейлік салалар мен жобаларға қатысты, соның ішінде 

ресейлік энергетикалық орталыққа халықаралық инвестиция салуға қатысты ықпалшараларды күшейтті. 

Бүгінгі күнге енгізліген ықпалшаралар ресейлік экономикаға қолайсыз ықпалын көрсетті, ол Ресей 

Федерациясының және ең соңында РФ Үкіметі бақылайтын, бірқатар ірі ресейлік компаниялардың 

кредиттік рейтингтерін нашар жаққа қайта қарауға әкелді, нәтижесінде Ресейден капиталдың едәуір 

жылыстауы байқалады, ал ресейлік шығарушыларға халықаралық нарық капиталдарында жұмыс істеу 

қиындап барады. Топ «Росатом» Атом энергиясы жөніндегі мемлекеттік корпорациямен көптеген 

бірлескен кәсіпорындарға қатыстады. Сондай-ақ қар. «Компания қызметімен байланысты тәуекелдер—

Топтың кейбір клиенттері мен бизнес-серіктестері АҚШ және ЕО ықпалшараларына түседі». 
 

Қазақстан Ресеймен де, Украинамен де күшті тәуелсіз дипломатиялық қатынастарды қолдаған уақытта, 

бұл ретте, Ресей мен Украина арасындағы шиеленісушілікке қатысты өзінің бейтарап позициясын айтып 

және растай отырып, Қазақстан мен Ресейді берік экономикалық және саяси қатынастар 

байланыстырады. ЕАЭО жұмыс істеу шеңберінде, Қазақстанның Ресеймен қатынастары тек нығая түседі 

деп күтілуде. Күнтізбелік 2017 жыл үшін, нақты тауар айналымына қарағанда, Қазақстанның Ресейден 

әкелген импорты Қазақстанға импорттың жалпы көлемінің 39,6% құрады, ал Қазақстанның Ресейге 

экспортына экспорттың жалпы көлемінің, шамамен, 9,6%-ы келді. 
 

2018 жылғы 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша, Қазақстанда әрекет ететін, ресейлік банктердің төрт 

еншілес компанияларының (Сбербанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ (Қазақстан) және Банк Хоум Кредит) 

жиынтық активтері Қазақстан банк секторының барлық активтерінің 10,6% құрады. Қазақстанның 

Ресеймен тауар айналымы 2018 жылғы алғашқы алты айы үшін 8,042 млн. АҚШ долларынан 2018 

жылғы сол кезеңі үшін 8,927 млн. АҚШ долларына дейін 11% артқандығына қарамастан, екі ел 

арасындағы сауданың, Қазақстандағы ресейлік банктердің қызметі сияқты, болашақта 

азаймайтындығына ешкім кепілдік бере алмайды. Мысалы, 2018 жылғы қазан айында Қазақстан 

Президенті латын әліпбиіне біртіндеп көшуді қарастыратын Қаулыға қол қойды, оны кириллицаны 

пайдаланатын Ресей Федерациясы екі ел арасындағы қатынастың әлсіреу белгісі ретінде қарастыруы 

мүмкін.  
 

Қазақстан мен Ресей арасындағы тығыз экономикалық байланыстар, екі жақты қатынастың едәуір 

нашарлауы, Ресейге қатысты қолданыстағы ықпалшаралар немесе кез келген болашақ ықпалшаралар 

Қазақстан экономикасына айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін, ол, өз кезегінде, Топтың 

қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және/немесе 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Қазақстан экспорт саудасына және шикізат бағасына, әсіресе, мұнай-газ саласына қатысты, 

қатты тәуелді және экспорт өніміне әлсіз сұрату мен шикізат тауарларына төмен бағалардың 

ықпалына ұшыраған 
 

Қазақстанға шикізат тауарларының төмен бағалары, әсіресе, 2017 жылы Қазақстанның ЖІӨ 17,3% 

келген мұнай-газ саласында, сондай-ақ әлемнің басқа бөліктеріндегі экономикалық тұрақсыздық кері 

ықпал ететіндіктен, ҚР Үкіметі экономикалық реформалар жүргізуде, ел ішінде шетелдік қаржылық 

салымдарды және экономиканы әртараптандыруды ынталандыруда. 2000 жылы, ҚР Үкіметі мұнай 

табысының тұрақты төмендеуі жағдайында Қазақстанның қаржы нарықтары мен экономикасын қолдау 

үшін Қазақстанның Ұлттық қорын құрды; дегемен, бүгінгі күні Қазақстанның Ұлттық қорынан едәуір 

қаражатты жұмсау нәтижесінде, Қазақстанның Ұлттық қорының болашақ қаржыландыру күйі белгісіз 
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болып табылады. Осы күш-жігерге қарамастан, соңғы экспорт нарықтарындағы әлсіз сұраныс және 

шикізаттың, әсіресе мұнай-газ саласында, төмен бағасы болашақта Қазақстан экономикасына кері ықпал 

көрсетуі мүмкін, ол, өз кезегінде, Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды 

қағаздар құнына және/немесе нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

2008 жылдан бастап 2009 жылдың басы аралығында мұнай мен басқа шикізат тауарларының әлемдік 

бағасының төмендеуі нәтижесінде Қазақстан экономикасының өсу перспективалары әлсіреді. 2009-2014 

жж. мемлекеттік бюджетте алғашқыда мұнайдың барреліне 60 АҚШ долл. әлемдік бағасын ескерумен 

табыс болжамы айтылған болатын. Сол уақыттағы мұнайдың әлемдік бағасының төмендеуімен 

байланысты алғашқыда барреліне 40 АҚШ долл. дейін қарастырылған бюджеттік болжамдар қосымша 

қарастырылып, 2013 жылы барреліне 90 АҚШ долл. және 2014, 2015 және 2016 жж. барреліне 95 АҚШ 

долл. өзгертілді, себебі мұнай бағасы қалпына келе бастады. 2014 жылы мұнайдың әлемдік бағасының 

төмендеуі және 2015 жылғы құнсыздану қорытындысы бойынша, мемлекеттік бюджетте 2016-2018 жж. 

барреліне 40 АҚШ долл. деңгейінде болжам қойылды; содан кейін 2016 жылы мемлекеттік бюджет 

болжамда 2017-2019 жж. барреліне 35 АҚШ долл. мөлшеріндегі болжалды мұнай бағасын бекіту үшін 

қайта қарастырылды және 2018 жылы барреліне 40 АҚШ долл. бағасын көрсету үшін 2017 жылы 

қосымша қайта қарастырылды. Мұнай бағасының үнемі құбылмалығы тұрғысынан мемлекеттік 

бюджетті мұнан былайғы қайта қарау қажет болады деген тәуекел бар, ол Қазақстанның дамуына теріс 

әсер етуі мүмкін және, өз кезегінде,  Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, 

құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Әлемдік нарыққа мұнай немесе басқа шикізат тауарларын жеткізудің тым артықтығы, мұнай немесе 

басқа тауарларды сатып алатын ел экономикасындағы жалпы құлдырау, сол сияқты АҚШ долларының 

басқа валюталарға қатысты әлсіреуі де Қазақстан экономикасына айтарлықтай кері ықпалын көрсетуі 

мүмкін, ол, жанама түрде, Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар 

құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Топ ҚР Үкіметінің қолайсыз егемен әрекеттерінің тәуекелдерін жүзеге асыру нәтижесінде ықпалға 

ұшыраған 
 

Тау-кен-қазу өнеркәсібі – ол Қазақстан экономикасының экспорттық-бағытталған негізгі салаларының 

бірі, сондықтан ол ел дамуының болашағында маңызды рөл ойнайды, демек, дәл осы саланың тұрақты 

назар мен талқылаулар ортасында болатындығын күтуге болады. Басқа дамушы елдердегі ұқсас 

жағдайларда тау-кен-қазу компаниялары мүлікті мемлекет меншігіне алу немесе экспроприациялау, 

жобалық келісімдерді бұзу немесе күшін жою, осындай компанияларға қатысты бастапқыда босатылған 

заңдар мен қағидаларды қолдану, қажет рұқсаттар мен келісулерді беруден бас тарту, роялти мен салық 

мөлшерлемелерін арттыру, валюталық бақылауды қолдану және капиталдың қозғалысына шектеулер 

сияқты  тәуекелдермен, сондай-ақ басқа да тәуекелдермен істес болады. Топ болашақты осындай 

тәуекелдермен ұшырасуы мүмкін. 
 

ҚР Үкіметі қазіргі уақытта Топ пайдаланатын салық режимін өзгертуге немесе салық салу режимінің 

тұрақтылық шартын болдырмауы мүмкін, ол теріс салық салдарына әкелуі мүмкін. 2010 жылғы қаңтар 

айында ҚР Президенті Қазақстанда әрекет ететін барлық тараптардың бір заңнамаға сәйкес жұмыс істеуі 

керектігін бекіте отырып, салық режимін тұрақтандыру туралы нормаға қрасы шықты. Бұдан басқа, 

бұрынғы Энергетика және табиғи ресурстар министрі (сол кезде Құзыретті орган басшысы болған) 

Сауат Мыңбаев шетелдік компанияларға, көпшілік алдында, ішкі салық салудан босатуды болдырмауға 

дайындалуды ескертті. Сонымен қатар, 2018 жылғы 29 маусымы Жер қойнауын пайдалану туралы 

кодекс күшіне енді, және осы құжатты қолдану біршама жаңа болып табылады. ҚР Үкіметі тарапынан 

түскен кез келген шағым, оның Топтың кен орнына қатысты Жер қойнауын пайдалану туралы кодексін 

қолдану туралы талаптары Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды 

қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін.  

 

Топтың кәсіпорындары күшейтілген мемлекеттік реттеу және заң шығарушылық, сондай-ақ 

саяси қысым объектісі болып табылады 
 

Қазақстандағы тау-кен-қазу өнеркәсібі басқалармен қатар, келісімшарттар мен лицензияларды беру мен 

ұзартуға қатысты, мемлекеттік заңдармен және ережелермен реттеледі. Қазақстандық реттеуші органдар 

жергілікті заңнаманы түсіндіру мен қолдану кезінде өз білгенінше істейді. Кей кезде билік осы әрекет 

еркіндігін пайдаланады және осындай түрде құқықтарды мәжбүрлеп орындауды жүзеге асырады, ол 

қолданыстағы нормаларға, әсіресе лицензияларды беру мен ұзартуға қатысты, сәйкес келмейді. Реттеуші 

органдар ұсынатын талаптар қымбатқа түсуі және ресурстар мен уақыттың үлкен мөлшерін талап етуі 
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мүмкін, нәтижесінде операциялық және өндірістік қызметте кідірістер орын алуы мүмкін. 
 

Лицензиялау рәсімін түсіну сондай-ақ сырттан түсіндірудің және саяси қысым әсерімен бұрмалануы 

мүмкін. Жер қойнауын пайдалану лицензиясына немесе келісімшартына бәсекелесетін үміткер, егер осы 

келісімшарт немесе лицензия қолданыстағы заңнаманы немесе нормативтік актілерді бұзумен берілді 

деп есептесе, беру органына қарсы қуыным бере алады. Нәтиже табысты болғанда, мұндай іс қарау мен 

қуынымдар келісімшарттың немесе лицензияның күшін жоюға, осындай келісімшартты/лицензияны 

ұзартудан/беруден бас тартуға мүмкіндік береді немесе келісімшартты/лицензияны көбірек кеш 

мерзімдерге немесе азырақ қолайлы жағдайларға ұзартуға/беруге әкеледі, нәтижесінде Топтың 

табыстылығы төмендейді. Компанияның елдегі уранды өндіру және өңдеу бойынша барлық қызметті 

жүзеге асыратын ұлттық оператор мәртебесіне ие екендігіне қарамастан, егер Компания заңнамадағы 

өзгерістер салдарынан немесе өзге себептер бойынша осы мәртебесінен айырылса, ол Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Реттеуші органдар қазіргі уақытта әрекет ететіндерден қарағанда көбірек күрделі талаптар мен 

міндеттемелерді беруі мүмкін. Топтың осындай заңдарды, нормативтік актілерді және рұқсаттарды 

олардың түзетулерін ескерумен сақтау құнын болжай алмайтындығына қарамастан, шығындар едәуір 

мөлшерге жетуі мүмкін, ол Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды 

қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Қазақстандағы еңбек жанжалдары Топтың қызметіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін 

 

Соңғы жылдары Қазақстанда бірқатар ереуілдер мен тәртіпсіздіктер орын алды, олардың кейбіреуі күш 

көрсетумен басылған болатын. Бұрын Топ қызметтегі қандай да бір тұрып қалумен, ереуілмен немесе 

ұқсас акциялармен ұшыраспаса да, бұл ретте, Топ өз қызметкерлерімен жақсы қатынасты қолдайды 

және болашақта Қазақстандағы жалпы еңбек жағдайының нашарлау жағдайында қандай да бір аяқасты 

ереуілдердің болмайтындығына ешқандай кепілдік жоқ деп есептейді. Топ осындай кез келген болашақ 

әлеуетті еңбек жанжалдарының қанағаттандырарлық түрде шешілетіндігіне және мұнан былайғы 

жаппай даулар мен тынышсыздықтың туындамайтындығына кепілдік бере алмайды. Бұдан басқа, 

болашақ ереуілдер нәтижесінде өндіру көлемі қысқаруының немесе өндіру қарқынын қалпына келтіру 

үшін едәуір қаржы ресурстарын бөлу қажеттілігінің болмайтындығына ешкім кепілдік бере алмайды. 

2018 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша, Топтың 64% жуық жұмыскерлері «Атом өнеркәсібі 

жұмыскерлерінің салалық кәсіподағы» ҚБ тіркелген және Топтың 98% жуық жұмыскерлері ұжымдық 

шарттағы тараптар болып шығады. Толығырақ танысу үшін, «Іскерлік қызмет — Жұмыскерлер мен 

еңбек қауіпсіздігі» қар. Еңбек жанжалдары Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша 

ағынына, құнды қағаздар құнына және/немесе нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі 

мүмкін. 

 

Қазақстанда мұнан былайғы нарықтық экономикалық реформаларды жүзеге асыру 

қорытындылары белгісіз сипатқа ие 
 

Мемлекеттік жекешелендіру бағдарламасы көптеген кәсіпорындардың инвестицияны қажет етуі себепті 

жүзеге асырылады. Жекешелендіру бағдарламасынан мемлекет стратегиялық маңызды деп таныған 

кейбір кәсіпорындар шығарылған, дегенмен негізгі секторлардағы негізгі мәмілелер жасалды, мысалы, 

кейбір ірі мұнай-газ, тау-кен-қазу компанияларын және телекоммуникация саласындағы ұлттық 

холдингті толық немесе ішінара сату. Дегенмен, едәуір инвестициялар, бұрынғыша, Қазақстан 

экономикасының көптеген салаларына қажет, бұған қоса жеке компаниялардың экономикалық 

көрсеткіштері, бұрынғыша, бизнестің жеткіліксіз дамыған инфрақұрылымымен шектелген салалар 

қалады. Бұдан басқа, Қазақстандағы көлеңкелі экономиканың (немесе қара нарық) әсерлі көлемі 

реформаларды жүзеге асыруға теріс ықпал етуі және салықтарды тиімді жинауға кедергі келтіруі 

мүмкін. Үкімет осы мәселелерді бизнес жүргізу үшін инфрақұрылымды және салықты әкімшілеу  

жүйесін жақсарту жолымен, сондай-ақ сол жекешелендіру көмегімен шешуге ниетті екенін мәлімдеді. 

Дегенмен, осы шараларды тиімді жүзеге асыруға ешкім кепілдік бере алмайды, әрі осындай шараларды 

тиімсіз жүзеге асыру Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар 

құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

Қазақстанның физикалық инфрақұрылымы аянышты жағдайда 
 

Қазақстанның физикалық инфрақұрылымы нашар күйде, ол бизнес қызметіне ықпал етуі мүмкін. 

Қазақстанның инфрақұрылымы, едәуір дәрежеде, кеңес уақытында құрылған болатын және соңғы 30 



 

 

45  

жыл бойы қаржыландырылған да, қуатталған да жоқ. Әсіресе, ол теміржол және автомобиль қатынас 

жолдарына, электр энергиясын өндіру және беру бойынша кәсіпорындарға, құбыр жолдары және 

коммуникация мен байланыс жүйелеріне қатысты. Топ активтері Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде 

орналасқан. Мысалы, RU-6 ЖШС, Орталық ЖШС және Семізбай-U ЖШС пайдаланатын кейбір уран 

кеніштері, осы Тіркеу құжатының күнінде, меншікті өңдеуші қуатқа ие болмағандықтан, осы 

компанияларға сары кекті ҮМЗ немесе «Степногорск тау-кен-химиялық комбинаты» ЖШС (зауыты) 

тиесілі комбинаттарға жеткізуі керек. ҚР Үкіметінің елдің физикалық инфрақұрылымын жақсартуға 

бюджеттік қаражаттарды бөлетіндігіне ешкім кепілдік бере алмайды. Қазақстанның физикалық 

инфрақұрылымын қалпына келтіруде қандай да бір жылжудың жоқтығы ұлттық экономикаға зиян 

тигізуі, тауарлар мен шикізаттарды тасымалдау сапасына ықпал етуі, Қазақстанда бизнес жүргізу 

шығындарын арттыруы, сондай-ақ коммерциялық қызметті бұзуы мүмкін – осының бәрі Топтың 

қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне 

айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 
 

Қазақстанның заңнамалық, сот, салық және нормативті-құқықтық базасы әлсіз дамыған және 

үнемі дамуда және аяқтап істелуде 
 

1995 жылдан бастап өте көп заңдар мен заңға тәуелді актілердің қабылданғанына қарамастан (соның 

ішінде 2002 жылғы, 2009 жылғы және 2018 жылғы жаңа салық кодекстері, 2018 жылғы маусымындағы 

Жер қойнауы мен жер қойнауын пайдалану туралы жаңа кодексі («Жер қойнауын пайдалану туралы 

кодекс»), сондай-ақ шетелдік төрелік пен шетелдік инвестицияларға, банк секторын қосымша реттеуге 

қатысты жаңа немесе өзгерген заңдар және құнды қағаздар биржасы, экономикалық серіктестер мен 

компаниялар, реформа және бүкіл мерзім ішінде мемлекеттік кәсіпорындарды жекешелендіру сияқты 

сұрақтарды қамтитын басқа да ережелер), Қазақстандағы нормативті-құқықтық базасы нарықтық 

экономикасы дамыған елдермен салыстырғанда, бұрынғыша, дамуда және аяқтап істелуде.  

 

Қазақстандағы сот жүйесі, сот жүйесінің жұмыскерлері және басқа мемлекеттік шенеуніктер қандай да 

бір шамада сыртқы әлеуметтік, экономикалық және саяси күштерге тәуелді болуы мүмкін. Мысалы, 

мемлекеттік лауазымды тұлғалардың заңсыз сыйақы алатын жағдайлары болады. Сондықтан, сот 

шешімдерін кейде болжап айту қиын, ал әкімшілік шешімдер кей кезде өз тиянақсыздығымен 

ерекшеленеді. Қазақстан – ол азаматтық құқыққа негізделген хұкімет, оның шеңберінде соттың үлгісі 

ісінің келесі шешімдерге міндетті ықпалы жоқ. 

 

Бұдан басқа, сот және салық органдары жөнсіз және субъективті шешім шығаруы мүмкін және өз 

қалауы бойынша салық міндеттемелерінің мөлшерін анықтап, бұрынғы шешімдерге келіспей, салық 

міндеттемелерін қайта қарауы мүмкін, сол үшін компанияға қосымша салықтарды, айыппұлдар мен 

пайыздарды төлеуге міндетті немесе міндетті емес екендігін анықтау қиын. Осындай екі ұшты 

түсініктердің, соның ішінде, атап айтқанда, 2018 жылғы 1 қаңтарында күшіне енген Салық кодексіне 

(әлсін-әлсін сәйкес түзетулерді ескерумен, «2018 жылғы Салық кодексі») сәйкес шығарылатын 

шешімдермен байланысты белгісіздік нәтижесінде, сондай-ақ соттың үлгілі іс жүйесінің  немесе заңдық 

түсіндіру жүйелілігінің жоқтығынан, Қазақстанда бизнес жүргізумен байланысты құқықтық және салық 

тәуекелдері, салық және құқықтық жүйесі көбірек дамыған елдердегі тәуекелдерге қарағанда өте 

маңызды. Сондай-ақ қар. «—Салық салумен байланысты тәуекелдер». 

 

ҚР салық және өзге реттеу жүйесінің тұрақты түрленуі мен дамуы нәтижесінде, нормативтік-құқықтық 

жағдайдың болжамдық дәрежесі азаюы мүмкін, ол соттың үлгілі ісі немесе реттеуші органдарының 

ұсынымдары жоқ болғанда нормалар мен шешімдерді түсіндіру кезінде қиындық туғызуы мүмкін – 

осының бәрі Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

Қазақстандық сот билігі қызметкерлерінің тәжірибесінің жоқтығы және тәуелсіздік пен 

дербестіктің болжалды жетіспеуі, сот шешімдері мен қаулыларын орындау қиындықтары, 

сондай-ақ талаптарды қамтамасыз етуді сақтауда меморган әрекеттерінің еркіндігі сотта іс 

қарау барысында толық тиімді құқықтық қорғауды алу кезінде Топ пен құнды қағаздарды 

ұстаушылар үшін қиындықтар туғызуы мүмкін 

 

Сот жүйесінің тәуелсіздігіне және оның Қазақстандағы экономикалық, саяси және ұлтшылдық ықпалға 

деген иммунитетіне кепілдік беру мүмкін емес. Сот жүйесі жиі жұмыскерлер мен қаржыландырудың 

жеткіліксіздігін бастан кешіреді. Төрелердің, қағида бойынша, бизнес пен корпоративтік құқық 

сұрақтарында тәжірибесі жоқ. Жұртшылықтың барлық қазақстандық заңнамалық нормалар мен сот 
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шешімдеріне, соның ішінде адамдар үшін түсінікті нысандарға, қолжетімділігі әрқашан бола бермейді. 

Қазақстанның сот жүйесі баяу жұмыс істейтін, ал сот өкімдері әрқашан орындала бермейтін немесе 

құқық қорғау органдарының тарапынан бақылаумен сүйемелденбейтін уақыттар болады. Осы 

кемшіліктердің барлығы Топтың немесе оның Құнды қағаздарын ұстаушылардың қазақстандық 

соттарда тиімді заңдық қорғауды алу сапасын нашарлатуы мүмкін. Бұдан басқа, баспасөз хабарламалары 

бойынша, мемлекеттік айыптаушы тарапынан сот қуынымдары және сотпен қудалаулар жиі сот 

ұстанатын саяси мақсаттарды жылжыту үшін пайдаланылады. Топ осындай саяси талап объектісі болуы 

және сотта істі әділ қарау құқығынан айырылуы мүмкін. Сонымен қатар, Акциялармен байланысты 

қуынымдар ағылшын құқығының қағидаттарын басшылыққа алатын, жақында құрылған «Астана» 

Халықаралық қаржы орталығының сотымен қарастырылады; дегенмен, соттың жақында құрылғандығын 

және ауқымды жұмыс тәжірибесінің жоқтығын ескере отырып, осы сот шеңберінде осындай іс 

қараулардың қорытындысын болжап айту қиын. 
 

Осы белгісіздіктер салдарынан, Қазақстандағы сот шешімдерін болжап айту қиын және, оған қоса, 

тиімді заңдық қорғау сұрағының өзі анық емес, ол Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша 

ағынына, құнды қағаздар құнына және/немесе нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі 

мүмкін. 

 

Қазақстанның шетелдік инвестицияларға, жер қойнауын пайдалануға, лицензиялауға, 

компанияларға, салық салуға, кеденге, валютаға, банк ісіне және бәсекелестікке қатысты заңдары 

мен ережелері әлі дамуда және белгісіздікпен және жиі өзгерістермен сипатталады 
 

Қазақстанның шетелдік инвестицияларға, жер қойнауын пайдалануға, лицензиялауға, компанияларға, 

салық салуға, кедендік бақылауға валютаға, капитал нарығына, зейнетақыны қамтамасыз етуге, 

сақтандыруға, банк ісіне және бәсекелестікке қатысты заңдары мен нормативтік-құқықтық актілері әлі 

даму және эволюция кезеңінде. Көптеген заңдар реттеуші органдарға және лауазымды тұлғаларға 

оларды қолдануда, түсіндіруде және оларды сақтауды қамтамасыз етуде әрекет еркіндігіне құқық береді. 

2007 жылы желтоқсан айында Жер қойнауын пайдалану туралы кодекс нысанында қабылданған, 2018 

жылғы маусым айында күшіне енген жаңа заңнама ҚР Үкіметіне стратегиялық маңызы бар жер 

қойнауын пайдалану келісімшарттарына өзгерістер енгізуді немесе, егер осындай келісімшарттардың 

әрекеті Республикасының экономикалық жағдайына айтарлықтай ықпал көрсететіндігі белгіленсе, 

оларды бұзуды талап етуге құқық береді. Бұдан басқа, жер қойнауын пайдалану туралы ережелер ҚР 

Үкіметіне қолжетімді әрекеттер жоспарын шектемейтіндіктен, бұзу маңыздылығына негізделе отырып, 

болмашы бұзу жер қойнауын пайдалануды тоқтату немесе жер қойнауын пайдалану құқығынан айыру 

сияқты ауыр салдарға әкелуі мүмкін. Жер қойнауын пайдалану туралы кодекс біршама жуырда 

қабылданды және әлі сыналған жоқ, сәйкесінше, бұзу салдарын болжау қиын. Жер қойнауын 

пайдаланудың белгілі бір лицензиялары мен келісімшарттарына құқықты алу үшін шарт ретінде, Топ 

жергілікті халық мүддесі үшін кейбір әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға және жергілікті 

жұмыс күшін оқытуға қаражатты инвестициялауға міндетті. Осы міндеттемелер, үкіметтегі өзгерістер 

немесе өзге себептер нәтижесінде, көлемде және ауқымда артуы және Топ үшін болашақта көбірек 

ауыртпалықты болуы мүмкін – осының бәрі  Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша 

ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

ҚР Үкіметі корпоративтік басқару процесінің тұрақты реформасының дұрыстығына сенетіндігін және 

корпоративтік сектордағы тәртіп пен ашықтықты арттыруға көмектесетіндігін мәлімдеді. Қазақстан 

үкіметінің осы саясатты жалғастыратындығына ешкім кепілдік бере алмайды. Қазақстанның 

заңнамалық, сот және әкімшілік саласының біршама қысқа тәуелсіз тарихын ескере отырып, қазіргі және 

болашақ заңнамасының Топ қызметіне ықпалын болжап болмайды. Топтың жер қойнауын пайдалану 

келісімшарттары, лицензиялар мен басқа келісімдер бойынша ағымдағы құқықтары қайта қарастырылуы 

немесе күші жойылуы мүмкін, ал құқықтық қорғау қолжетімсіз болуы мүмкін, ол Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

Қазақстанда Топтың валюталық операцияларына ықпал етуге қабілетті, валюталық реттеу 

туралы заңы әрекет етеді 

 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 маусымындағы «Валюталық реттеу және валюталық 

бақылау туралы» Заңына сәйкес түзетулерді ескерумен («Валюталық реттеу туралы заң»), ҚР Үкіметі, 

белгілі бір төтенше жағдайларда, Қазақстанның резиденттерінің немесе бейрезиденттерінің валюталық 

операцияларына шектеу қою құқығына ие. Мұндай шектеулер, егер Қазақстанның экономикалық 
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қауіпсіздігі мен оның қаржы жүйесінің тұрақтылығы үшін қауіп төнсе, Үкімет Ұлттық банкпен және 

басқа сәйкес мемлекеттік органдармен кеңескеннен кейін енгізетін «арнайы валюталық режим» 

шеңберінде енгізілуі мүмкін. Мысалы, Үкімет (басқалармен қатар) белгілі бір валюталық 

операциялардың Ұлттық банк рұқсатын алғаннан кейін ғана жүзеге асырылуын, сондай-ақ шетелдік 

банк шоттарын пайдалануға шектеулер қоюды және/немесе валюталық операциялардан түскен 

қаражаттардың қазақстандық уәкілетті банктердегі немесе Ұлттық банктегі пайызсыз депозиттік шотқа 

орналасуын талап етуі мүмкін. Сонымен қатар, Үкімет Қазақстанның экономикалық тұрақтылығына 

қауіп төнгенде, басқа талаптар мен шектеулерді қоюы мүмкін. Бүгінгі күні Қазақстан арнайы валюталық 

режимді енгізген жоқ. 

Ұлттық банк, белгілі бір валюталық келісімшарттар тіркеу немесе хабарлама режиміне түсетін, шектер 

мен шарттарды белгілейді. Тіркеу және хабарлама режиміне сай валюталық келісімшарттарға қатысты 

ақпарат пен құжаттама Ұлттық банкке берілуі керек. Шетелдік төркіндес компаниялардың филиалдары 

мен өкілдіктерін құру хабарлама режиміне түспейді. 

Сонымен қатар, Ұлттық банк ҚР Президенті 2018 жылғы 2 шілдесінде қол қойған, «Валюталық реттеу 

және валюталық бақылау туралы» жаңа Заңның («Валюталық реттеу туралы жаңа заң») жобасын 

дайындады; осы заңның мақсаты – ағымдағы заңды 2019 жылғы 1 шілдесінен бастап ауыстыру. 

Валюталық реттеу туралы жаңа заң, Үкіметтің арнайы валюталық режим шеңберінде шектеулер қою 

құқығын бір уақытта сақтау кезінде, сондай-ақ Ұлттық банктің теңгені шетел валютасына айырбастауды 

шектеудің жаңа құқығын қарастырады. 

Атап айтқанда, Валюталық реттеу туралы жаңа заңға сәйкес, Ұлттық банк заңды резидент-тұлғаларға 

теңгені шетелдік валютаға белгілі бір мақсаттар үшін ғана (Ұлттық банк анықтаған) айырбастауға рұқсат 

етуге уәкілетті болады. Қазақстан, бұрынғыша, өз міндеттемелерін Халықаралық валюталық қор 

Жарғысы бойынша орындау үшін, жаңа валюталық режим резиденттерге шетел валютасында 

көрсетілген міндеттемелерін өтеуге тыйым салмауы керек. Қазіргі уақытта, жаңа валюталық режимнің, 

қаншалықты, ең соңында, Топ қызметіне ықпал ететіндігі айқын емес. Алайда Топтың валюталық 

операцияларына қатысты шектеулер Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, 

құнды қағаздар құнына және/немесе нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін.  
 

Жоғары инфляцияның ұзақ кезеңдері Топ қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін 
 

Топтың негізгі қызметі, басты түрде, Қазақстанда шоғырландырылған және шығынның негізгі бөлігін 

Топ Қазақстанда көрді. Топтың шығындарының негізгі бөлігі теңгемен көрсетілгендіктен, 

Қазақстандағы инфляция өсуімен байланысты қолайсыз экономикалық жағдай Топтың шығынына 

ықпал ететін маңызды фактор болып табылады. Мысалы, қызметкерлер мен мердігерлердің еңбекақысы, 

сондай-ақ шығыс материалдары мен энергия тасымалдаушылардың бағасы Қазақстандағы ақша 

инфляциясы аясында маңызды әрі осал сұрақ болып қалады. 2015 жылғы тамыз айында, Ұлттық банк 

еркін құбылмалы теңге бағамына және инфляциялық таргеттеу стратегиясына көшу туралы жариялады. 

Елдің қаржы реттегішінің деректері бойынша, күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 жж. тұтыну бағасының 

жылдық инфляциясы, сәйкесінше,  10,4%, 8,5% және 7,1% құрады. Тұрақты жоғары инфляция Топтың 

қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және/немесе 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін.  

 

Қазақстан, егер АҚШ, СК және Батыс Еуропаның қалған елдерімен салыстыратын болсақ, құнды 

қағаздардың азырақ дамыған нарығына ие, ол Қазақстан экономикасының дамуына әсер етуі 

мүмкін 
 

Құнды қағаздардың ұйымдастырылған және ретке келтірілген нарығы Қазақстанда 1990 жылдардың 

ортасында ғана қалыптасты, сондықтан құнды қағаздары бар транзакцияларды есептеу, клиринг және 

тіркеу рәсімдері заңдық белгісіздіктерді, техникалық қиындықтар мен кідірулерді тұспалдауы мүмкін. 

Соңғы жылдары Алматыны өңірлік қаржы орталығы ретінде дамыту бойынша бағдарламаны және 

Astana International Exchange алаңшасын тиісті белсендіруді қоса алғанда, едәуір өзгерістер орын 

алғандығына қарамастан, заманауи капитал нарықтарының тиімді жұмысы үшін қажет, толықтай 

дамыған отандық заңнамалық және нормативтік база туралы сөз қозғауға болмайды. Атап айтқанда, 

нарықтық айла-шарғыдан және инсайдерлік мәмілелерден қорғаудың заңдық құралдары, мысалы, АҚШ, 

Ұлыбритания және басқа батыс елдеріндегідей, жақсы дамымаған немесе қатаң қолданылмайды, әрі, ҚР 

қолданыстағы заңдары мен қағидалары тиянақсыз қолданылуы мүмкін. Бұдан басқа, егер АҚШ-тағы, 

Біріккен Корольдіктегі немесе Батыс Еуропаның басқа елдеріндегі ақпаратты ашу талаптарымен 

салыстыратын болсақ, Топтың Қауымдастырылған компаниясы және БК, еншілес компаниялары сияқты 



 

 

48  

қазақстандық ұйымдар ақпараттың осындай көлемін ашуға міндетті емес. Жоғарыда аталған факторлар 

Қазақстанға шетелдік инвестициялардың ағылып келуіне және елдегі экономикалық дамуға ықпалын 

тигізуі мүмкін, ол, өз кезегінде, Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды 

қағаздар құнына және/немесе нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

Топ ҚР мемлекеттік органдары жариялайтын, осы Тіркеу құжатындағы ресми статистика мен 

басқа да мәліметтердің дәлдігі мен дұрыстығына кепілдік бере алмайды 
 

Қазақстандық билік жариялайтын ресми статистика мен басқа мәліметтер көбірек дамыған елдердегідей 

толымды немесе нанымды емес. Ресми статистика мен өзге де деректерді алған кезде, сондай-ақ көбірек 

дамыған елдерде пайдаланылатын базалар мен жүйелер пайдаланылуы мүмкін. Топ ресми статистика 

мен басқа деректерді тәуелсіз тексеруді өткізген жоқ; осы Тіркеу құжатында Қазақстанға қатысты 

сұрақты кез келген талқылау осындай мәліметтердің ықтимал олқылығы немесе бұрмаланғандығы 

себепті белгісіздікпен түйіндескен. Атап айтқанда, инвесторлар осы Тіркеу құжатындағы кейбір 

статистикалық анықтамалар мен басқа мәліметтердің ресми мемлекеттік дереккөздерден алынғандығын 

және осы Тіркеу құжаты үшін арнайы дайындалмағандығын түсінуі керек. 

 

Бұдан басқа, осы Тіркеу құжатындағы кейбір ақпарат бейресми дереккөздерге негізделетін, Топ 

басшылығының білімдері мен зерттеулеріне негізделген. Мұндай ақпарат  тәуелсіз тексеруден өткен жоқ 

және, демек, осы Тіркеу құжаты үшін арнайы дайындалмаған осындай мәліметтердің ықтимал 

олқылығы немесе бұрмаланғандығы себепті белгісіздікпен түйіндескен. Егер осы Тіркеу құжатындағы 

немесе Топ пайдаланатын қандай да бір ресми статистика, соның ішінде басқарушылық шешімді 

қабылдау үшін, қате болып шықса, ол Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, 

құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

Топ жергілікті халыққа көмек көрсету үшін әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асырады, бұған 

қоса, осындай бағдарламаларға кететін шығындар артуы мүмкін 

 

Жер қойнауын пайдаланудың белгілі лицензиялар мен келісімшарттардың құқықтарын алу шарттары 

ретінде, сондай-ақ мемлекеттік органдармен келісілген келісімдерге сәйкес, Топ белгілі әлеуметтік 

бағдарламаларды жүзеге асыруға міндетті. Осындай міндеттемелердің қатарына Топ жұмыс істейтін 

аудандардағы әлеуметтік, экономикалыұ және инфрақұрылымдық дамумен байланысты әртүрлі 

жобаларды қаржыландыру кіреді. Бұдан басқа, жер қойнауын пайдалану лицензиялары мен 

келісімшарттарына сәйкес, Топ жергілікті жұмыс күшін дайындауға, өз қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыруға және білім беру гранттарына қаражатты инвестициялауға міндетті. Бұдан басқа, өзінің жеке 

бастамасы және мемлекеттік органдардың өтініші бойынша, Топ өз қызметін жүзеге асыратын 

аудандарда, сондай-ақ елдің басқа облыстарында әлеуметтік қолдау көрсетеді. 2014 жылы Топ 

әлеуметтік-экономикалық саладағы ынтымақтастық туралы ОҚО және Қызылорда облысы билігімен 

меморандумға қол қойды, соның салдарынан Топ 6,8 миллиард теңге сомасын құрайтын белгілі 

міндеттемелерді қабылдады (сондай-ақ «Операциялық және қаржылық шолу – Күтпеген шығындар мен 

міндеттемелер – ОҚО және Қызылорда облысы билігімен меморандум»). Сонымен қатар, 2018 жылғы 

қазан айында, ҚР Президентінің қаулысын орындау мақсатымен, Компанияға Түркістан облысына 2 

млрд. теңге мөлшеріндегі қаржылық көмек көрсету жүктелді. Осы міндеттемелердің, сондай-ақ 

қосымша әлеуметтік бағдарламалардың көлемі мен ауқымы ұлғаюы немесе болашақта Топ үшін көбірек 

ауыртпалықты болуы мүмкін – осының бәрі Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша 

ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Салық салумен байланысты тәуекелдер 

Қазақстандық салық жүйесі жиі өзгерістерге бейім 

Қазақстанның салық жүйесі үнемі даму үстінде және жиі, әрі, кейде, Топқа қолайсыз ықпал көрсетуі 

мүмкін, дәйексіз өзгерістерге ұшыраған. Бұдан басқа, 2018 жылғы Салық кодексі жуырда ғана 

қолданысқа енді және көбірек дамыған елдердегі салық заңнамасымен және НҚА салыстыратын болсақ, 

қысқа уақыт ғана әрекет етуде, сондықтан Қазақстан шегіндегі салық міндеттемелерінің тәуекелдері 

салық жүйесі көбірек дамыған елдердегіге қарағанда, көбірек белгісіз сипатқа ие. Топтың операциялық 

қызметі, Топ активтерінің негізгі бөлігінің Қазақстанда орналасқандығы сияқты, басты түрде, 

Қазақстанда жүзеге асырылады, сондықтан Қазақстанның салық жүйесінің осалдығы Топқа кері ықпал 

тигізуі мүмкін. 

Өз тарихы бойы Қазақстандағы салық жинау жүйесі өзін біршама тиімсіз көрсетті, нәтижесінде кей 
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кезде қысқа мерзімде жүзеге асырылған және ретроспективті қолданылған, салық заңнамасындағы 

тұрақты өзгерістерге ұшырап отырды. Салық кодексіндегі осындай өзгерістер салықты әкімшілеу  

қағидаларын белгілейтін ережелерге ғана емес, сондай-ақ салық базасындағы өзгерістерге және салық 

салу мөлшерлемесіне қолданыла алады. Бұдан басқа, Салық кодексі жыл сайынғы негізде өзгереді, ал 

2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алғаннан кейінгі төртінші, 

2018 жылғы Салық кодексі қабылданды. Мұндай өзгерістер салықтарға қатысты белгісіздіктерді 

туғызады, ол Топ үшін қолайсыз салық салдарына әкелуі мүмкін. 

Салық қағидаларын әртүрлі түсіндіру мемлекеттік органдар арасында да, олардың ішінде де бар. 

Әртүрлі түсініктердің болуы белгісіздік дәрежесін арттырады және, демек, салық тәуекелдерін 

арттырады, ол осы заңдар мен қағидаларды орындаудағы дәйексіздікке ықтимал әкелуі мүмкін. Ресми 

түсіндірулер мен сот шешімдері жиі анық емес және қарама-қайшы, нәтижесінде, Топқа едәуір сот 

шығындарын салуы мүмкін, салық дауларын туғызады. Мысалы, салық органдарының Салық кодексінің 

белгілі бабы бойынша түсініктері салық төлеуші үшін де, салық органдарының өзі үшін де заңды күшке 

ие емес және салық дауларын реттеу кезінде назарға алынбауы мүмкін. Бұдан басқа, салық 

органдарының Салық кодексінің баптарын дұрыс түсіндірмеудегі жауапкершілігі заңмен белгіленбеген, 

осылайша, салық органдарына қандай да бір бапты қолдануға қатысты өз позициясын өзгертуге рұқсат 

беріледі. Бұдан басқа, істердің жеке санатында қарастырылатын және мамандандырылған соттардың 

жеке санатының қатысуын талап ететін салық дауларын шешумен байланысты сот істері әрдайым кәсіби 

деп санауға болатын шешімдерді тұспалдамайды. Осындай төрелердің өз саласындағы көбірек білікті 

болып танылғандығына қарамастан, инвесторлардың дауларын, соның ішінде ірі инвесторлардың салық 

дауларын шешуге арналған, 2016 жылы инвестициялық сотты құру салық дауларын шешу сапасын 

жақсартуға және салық дауларын шешудегі маңызды оң өзгерістерге көмектескен жоқ. 

Салық салу механизмін дәл құқықтық сипаттаудың қиындығы, құқықтық әдістердің кемшіліктері, 

түсініспеушіліктер мен қарама-қайшылықтардың нәтижесі ретінде, салық төлеушілер мен салық 

органдарының салық заңнамасын әртүрлі түсіндіруі жиі туындайды. Осындай салық даулары бойынша 

әкімшілік реттеу барысында, салық органдары жиі осындай шешімдерді мемлекет пайдасына шешеді. 

Осылайша, Қазақстанның салық жүйесін жүзеге асыру жиі анық емес немесе дәйексіз сипатқа ие және, 

осылайша, күтпеген салық міндеттемелерінің туындауына әкелуі мүмкін, ол Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

2018 жылғы Салық кодексіндегі ХҚЕС-ке сілтемелер Топ үшін қолайсыз салық бағасына әкелуі 

мүмкін. 

2048 жылғы Салық кодексінің маңызды бөлігі ХҚЕС-ке тікелей сілтемелерді қамтиды, ол ХҚЕС салық 

салу мақсаты үшін заңнамалық актілерге теңестіреді. Сондықтан, ХҚЕС шаруашылық жүргізуші 

субъектілерінің құқықтық нысаннан басымдық қағидаттарына негізделетіндіктен, ХҚЕС белгілі 

қағидаттары мен әдістерін қолдану кәсіби пайым мәні болып табылады, ол Топ пен салық органдары 

арасындағы салық дауына әкелуі мүмкін. Салық тексеруі барысында салық органдары кәсіби 

мамандардың қаржы қызметтері мен аудиторларға қатысты қорытындыларынан ерекшеленетін, ХҚЕС 

түсіндіру бойынша шешімдерді шығарды. Бұдан басқа, салық органдары стандарттарды қолданудың 

барлық аспектілері ескерілмейтін, ХҚЕС өзіндік түсіндіруін дыбыстайтын хаттарды сырғыта салады.  

Салық аудитінің тәжірибесіндегі қарама-қайшылықтардың жиі сұрақтары ұзақ мерзімді активтердің 

құнын, ағымдағы кезеңнің шығындары ретінде танылған кейінгі шығындарды және дайын өнімнің 

өзіндік құнымен байланысты шығындарды арттыратын кейінгі шығындардың жіктелуіне қатысты. Бұл 

шығындарды, Салық кодексіне сәйкес, салық төлеушілер ХҚЕС негізінде бухгалтерлік есепке сәйкес 

таниды. Алайда салық органдары, аудиторлық қорытындының бар болуына қарамастан, салық 

төлеушілер шеккен шығындардың жіктелу дұрыстығына өзіндік бағасын береді.  

Қазақстанның салық жүйесіндегі ХҚЕС шеңберінде шешім шығарумен және ХҚЕС қолданумен 

байланысты қиындық салық төлеушілер мен салық органдарының ХҚЕС ережелерін бір мағыналы емес 

түсіндіру және тәжірибелік қолдану тәуекелдеріне ұшыратады, солай болғандықтан, Топқа қатысты 

қосымша және ықтимал ауыр салық міндеттемелеріне әкелуі мүмкін, ол Топтың қызметіне, болашағына, 

қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал 

көрсетуі мүмкін. 
 

Қазақстанның салық органдары қолданатын трансферттік баға белгілеу әдістемесі Топ үшін 

қолайсыз салық бағаларына әкелуі мүмкін. 
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Топтың табиғи уран концентратын шетелге сатумен байланысты мәмілелері трансферттік баға белгілеу 

мәніне тексеруге жатады, ол Топ үшін салық салдарында теріс әсер көрсетуі мүмкін. Қазақстандық 

салық заңнамасына сай, егер экспорт бағасы коммерциялық уағдаласылған болмаса, бақыланатын 

мәмілелер, соның ішінде тауарлармен халықаралық мәмілелер бойынша, сондай-ақ Қазақстаннан тыс 

жасалған, Қазақстан резиденттерінің мәмілелері бойынша қосымша салық салынатын табысты тану 

сомасы есептеледі. Уранның табиғи концентратының нарықтық бағасын анықтаудың қазақстандық 

әдістемелеріндегі белгісіздіктер Топ үшін салық жауапкершілігімен байланысты белгісіздіктерді және 

қосымша салықтар мен айыппұлдарды есептеу мүмкіндіктерін туғызады. Сондай-ақ қар. «—Топтың 

операциялық қызметімен байланысты тәуекелдер —Трансферттік баға белгілеу туралы заң өнім 

өткізу кезінде Топ үшін мәселе туғызуы мүмкін». 

Уранның табиғи концентратының нарықтық бағасын анықтаудың қазақстандық әдістемелеріндегі 

белгісіздіктер Топ үшін салық жауапкершілігімен байланысты белгісіздіктерді және қосымша салықтар 

мен айыппұлдарды есептеу мүмкіндіктерін туғызады. Сондай-ақ қар. «—Топтың операциялық 

қызметімен байланысты тәуекелдер —Трансферттік баға белгілеу туралы заң өнім өткізу кезінде Топ 

үшін мәселе туғызуы мүмкін». 

Қазақстан Үкіметі нарықтық бағаны белгілеу мақсаты үшін табиғи уран бағаларын есептеудің 

әдістемесін бекітті. Әдістеме табиғи уран концентратын сатып алу және сатудың ұзақ мерзімді, орташа 

мерзімді және қысқа мерзімді келісімшарттарына сәйкес жасалатын транзакциялар бойынша табиғи 

уран концентратын сату бағасын есептеу тәртібін белгілейді. Дегенмен, қатарына Electricite de France 

атом электр станциясы операторының және Үндістан Үкіметінің Атом энергиясы жөніндегі 

департаменті жанындағы Сатып алу және материалдарды басқару бөлімімен операциялар кіретін кейбір 

ерекшеліктер бар. Осы әдістеме бағаны алдын ала келісумен шартты алмастырады, себебі ол нарықтық 

бағамен байланысты салықтар бойынша қосымша алым тәуекелдерін, уран өндіруші компаниялар мен 

салық органдарының табиғи уран концентратының нарықтық бағасының есебіне жүйелі тәсілдемені 

белгілеу жолымен төмендетеді. Алайда әдістеме Қазақстаннан тыс жасалатын мәмілелерді айқын 

қамтымайды. Сондықтан, егер салық органдары Топтың осындай мәмілелері бойынша коммерциялық 

уағдаласқан бағаларын есептеу кезінде өзге тәсілдемені қолданса, ол қосымша салықтар мен 

айыппұлдарға әкелуі мүмкін, ол, демек, Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, 

құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

Қазақстандық салық органдары пайдаланатын, активтерді ерекшелеу әдістемесі Топ үшін 

қолайсыз салық бағаларына әкелуі мүмкін 

 

Қорғау талаптарымен және активтерді ерекшелеумен байланысты, салық есептеріне қатысты белгісіздік 

Топ бойынша күтпеген салық бағаларына әкелуі мүмкін. Шарт бойынша және шартсыз жер қойнауын 

пайдалану қызметі шеңберінде, 2018 жылғы Салық кодексі корпоративтік табыс салығын («КТС») 

есептеу үшін активтерді ерекшелеуді талап етеді. Демек, сол бір заңды тұлға шеңберінде пайдалы 

қазбаларды кейінгі өңдеуді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушы-компаниялар шарттық 

қатынас бойынша өз табыстары мен шығыстарын шарт қызметімен байланысты емес табыстар мен 

шығыстардан ерекшелеуі керек. Ұқсас түрде, шарттық және шарттан тыс қызмет үшін аударымдарды 

қосу үшін, салық төлеушілер сатылған тауар құнын бөлуі керек.  

 

Алайда 2018 жылғы Салық кодексі КТС-ын заңды деңгейде ерекшелеудің жүйелі әдістемелік 

тәсілдемесін қарастырмайды. Ол салық органдарымен шарттық немесе шарттан тыс табыстар мен 

шығыстарды тану легитимділігі туралы даудың айтарлықтай мөлшерінің туындауы үшін негіз туғызуы 

мүмкін. Бұдан басқа, есептердің күрделілігі және есептің біреуден артық нұсқасының болуы салық 

төлеушілердің байқаусыз қате жасау мүмкіндігін, сондай-ақ салық органдарының тәсілдемесінен салық 

міндеттемелерін есептеу бойынша ерекшеленетін тәсілдемелерді түсіндіреді. Осылайша, Топқа салық 

есебінің әртүрлі әдістемелік тәсілдемелері салдарынан қосымша салық міндеттемелері салынуы мүмкін, 

ол Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және 

нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

ҚР бюджетін толықтыру жер қойнауын пайдаланушы-компанияларға тәуелді 

Республикалық бюджет жер қойнауын пайдаланушы-компаниялар есебінен толықтырылатындықтан, 

Топтың кәсіпорындарында, Қазақстан макроэкономикалық тұрақтылыққа және, соның нәтижесі ретінде, 

мемлекеттік бюджет балансына жеткенше, ескішілдікке негізделген салық тексерістері өткізілуі мүмкін. 

Әлемдік экономиканың мерзімді экономикалық дағдарыстары түріндегі белгісіздігі, кейде, салық 
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түсімдері есебінен мемлекеттік қазынаға қаражаттың тұрақты ағып келуін қамтамасыз ете алмайтын, 

Қазақстанның қазыналық саясатына едәуір ықпал көрсетеді. Нәтижесі ретінде, ол Қазақстан бюджетінің 

тапшылығына әкелуі мүмкін. Дегенмен соңғы екі жылда бюджет 2015 жылы белгіленген, құбылмалы 

айырбас бағамының, сондай-ақ әлем нарықтарындағы мұнай бағасының кейінгі өсуінің арқасында 

айтарлықтай жақсарды, дегенмен, Қазақстанның мемлекеттік бюджеті жеткілікті шамада 

толтырылмайды. Нәтижесінде, салық органдары бюджетті барлық қолжетімді тәсілдермен толтыруға 

тырысады. Ақша қаражатының бюджетке түсуінің негізгі көздері жер қойнауын пайдаланушы-

компаниялар болғандықтан, осындай компанияларға салық жүктемесі, бұрынғыша, үлкен. 

Бұдан басқа, салық органдары қосымша салықтарды бюджетті толықтыру көзінің бірі ретінде, сондай-ақ 

салық тексерісінің қорытындысы бойынша есептелген айыппұлдар мен өсімпұлдарды қарастырады. 

2018 жылғы Салық кодексі жер қойнауын пайдаланушы-компанияларға талаптар ретінде салық 

міндеттемелері бойынша бес жылдық ескіру мерзімін белгілейді. Қолданыстағы тәуекелдерді басқару 

жүйесі жер қойнауын пайдаланушыларға қолданылмайтындықтан, осындай компаниялардың салық 

міндеттемелері ескіру мерзімі біткенге дейінгі барлық кезеңді жаба отырып, мерзімді тексеріледі. 

Сонымен қатар, егер компания қосымша декларацияны берсе немесе салық органдары салықты төлемеу 

тәуекелін жанама сәйкестендірсе, аудит бес жыл мерзім ішінде ертеде тексерілген мерзімдерге таралуы 

мүмкін. Сондықтан, салық тексерісі нәтижесі бойынша, қосымша қаражаттардың салық есебіне 

жылыстау тәуекелі жоғары болып қалады, ал Топ кәсіпорындарындағы тексеріс тәуекелі едәуір болып 

табылатын күтпеген салықтар мен айыппұлдардың есептелуіне әкелуі мүмкін, демек, Топтың қызметіне, 

болашағына, қаржы күйіне, ақша ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай 

қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

Қазақстан экономикасы жалған мәміле салдарынан зардап шегуде, нәтижесінде Топ айыппұл 

түрінде жазалануы мүмкін 

Қазақстандағы кейбір компаниялар Қазақстан бюджетіне қосылған құн салығының («ҚҚС») түсу 

сомасын қысқартуы мүмкін, жосықсыз әрекеттерді қабылдайды деп болжалады, яғни компаниялар  шын 

мәнінде көрсетілмеген немесе ұсынылмаған тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізуге шот-

фактураларды ұсынады. Осындай жалған мәмілелер кезінде, тауарлар мен қызметтерді сатып алушы 

ҚҚС есепке алады, ал осы шоттарды ұсынған компания бюджетке ҚҚС төлемейді. Мұндай жалған 

компаниялар олардың қызметіне қатыспайтын тұлғаларға сенімхат беру немесе жетекші ретінде осы 

компанияның қызметіне шын мәнінде ешқандай қатысы жоқ тұлғаны тіркеу сияқты әртүрлі шараларды 

қолдана отырып, салық тексерісінен қашады.  

Тәжірибеде, тауарлар мен қызметтерді нақты ұсынусыз шот-фактураларды беруді адал шаруашылық 

жүргізуші субъектілер де жүзеге асыра алады. Контрагентті нақты жалған мәмілелердің сот қаулысында 

қамтып көрсетілуін талап ететін қолданыстағы заңнамаға қарамастан, тәжірибеде бұл талаптар тиісті 

түрде орындалмайды. Оның орнына, жалған компанияларға қарсы қылмыстық істі тексеру кезінде, 

барлық компаниялардың жарамдылығы немесе жарамсыздығы қарастырылмайды. Нәтижесінде, 

транзакциялар жарамсыздығы қылмыстық процесс барысында тексерілмеген және дәлелденбеген адал 

кәсіпорындар өзінің контрагентін жалған компания ретінде тану туралы айыптау үкімінен кейін және 

салықтар мен айыппұлдарды қосымша есептеу туралы хабарлама алғаннан кейін ғана біледі. Осылайша, 

Қазақстандағы жалған кәсіпкерлік  үшін жазалаудың қолданыстағы жүйесі жауапкершілікті адал 

кәсіпкерге аударады және мемлекетке зиян тигізуден аулақ болуға мүмкіндік береді. 

Сондықтан адал кәсіпорындар, соның ішінде Топ, тіпті жеткізушілерді мұқият іріктеу кезінде де 

осындай жеткізушілердің болашақта жалған транзакцияларға байланысты жалған болып жариялану 

тәуекелінен құтыла алмайды және нәтижесінде, Топ осындай операциялар үшін қатаң салықтар мен 

айыппұлдар түрінде жазалануы мүмкін, демек, ол Топтың қызметіне, болашағына, қаржы күйіне, ақша 

ағынына, құнды қағаздар құнына және нәтижелілігіне айтарлықтай қолайсыз ықпал көрсетуі мүмкін. 

 

Топ салық салумен айналысатын өзінің ішкі персоналының және ішкі бақылау жүйесінің Топ 

мақсаты үшін жеткілікті болатындығына және, әсіресе, салық есептерінде қателеспейтіндігіне 

кепілдік бере алмайды 
 

Қазақстанда салық міндеттемелерінің есебі – ол, негізінде, Топ жұмыс істейтін, Оңтүстік Қазақстан 

сияқты алыс аудандарда жетіспейтін, жоғары білікті мамандарды тартуды талап ететін күрделі процесс. 

Сондықтан, ондай кадрлар өте көп сұранысқа ие, бұл ретте, Топтың салық сұрақтары жөніндегі қажет 

мамандарды ұстап қалуына немесе тарта алатындығына ешқандай кепілдік жоқ. Көптеген 

кәсіпорындардың салық міндеттемелерін қалыптастырумен және орындаумен байланысты қателерден 
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құтыла алмайтындығына қарамастан, осы тәуекелдер салық жөніндегі ішкі мамандарға тәуелділіктің 

жоғары дәрежесімен байланысты болғандықтан, Топ компанияларының салық тексерісінің нәтижесінде 

есептелген салықтар мен айыппұлдарды қосымша есептеумен байланысты қателерді жіберу 

ықтималдығы біршама жоғары. 

  

Бұдан басқа, Топтың ішкі бақылау жүйесі, Топтың салықтарды есептеу мен төлеуді реттейтін 

корпоративтік салық саясатына қарамастан, салықтардың жоспарланбаған жылыстау тәуекелінің алдын 

ала алмайды. Бұдан басқа, бір де бір ішкі бақылау жүйесі 2018 жылғы Салық кодексінің ережелерін 

түсіндіру күрделілігі салдарынан тәуекелді қабылдамауға кепілдік бере алмайды. Бұдан басқа, Топ 

кәсіпорындары үшін салық есебінің автоматтандырылған жүйесінің жоқтығы сондай-ақ байқаусыз 

қателер немесе салық жөніндегі ішкі мамандардың жеткіліксіз біліктілігі сияқты ішкі факторлармен 

туғызылған тәуекелдерді тұспалдайды. Салық бойынша нақты емес ішкі есептердің тәуекелі Топтың 

болашақ салық міндеттемелеріне қатысты белгісіздіктерге әкеледі.  

 

Орналастыруға, бағалы қағаздарға және Сауда биржасына байланысты тәуекелдер 

Бағалы қағаздардың қолданыстағы биржалары дамымауы мүмкін. 

 

Қазіргі уақытта Бағалы қағаздар үшін белсенді нарық жоқ. ЖДҚ LSE биржасындағы сауда-саттықтарға 

жіберіледі деп күтілуде, ал акциялар мен ЖДҚ AIX -тегі айналымға жіберіледі деп күтілуде, ЖДҚ 

немесе акциялар үшін биржа LSE және AIX -тегі сауда-саттықтарға жіберу қорытындылары бойынша 

кейін дамиды және жұмысын жалғастыратынына кепілдік жоқ. Егер бағалы қағаздардың белсенді 

биржасы дамымаса, бұл өтімділікке елеулі қолайсыз әсер етуі мүмкін, ал бағалы қағаздардың нарықтық 

бағасы және инвесторлар AIX-те орналастыру  немесе жаһандық орналастыру шеңберінде ұсыныстың 

қорытынды бағасымен немесе аса жоғары бағамен сатып алған бағалы қағаздарды мүлде сата алмай 

қалуы мүмкін. Нәтижесінде AIX-те орналастыру немесе жаһандық орналастыру шеңберінде бағалы 

қағаздарды сатып алатын инвесторлар бағалы қағаздарға өз инвестицияларының барлығын немесе бір 

бөлігін жоғалтуы мүмкін. Бағалы қағаздар ұсынысының түпкілікті бағасы AIX-те орналастыру және 

жаһандық орналастырудан кейін бағалы қағаздардың нарықтық бағасын көрсете алмайды. 

 

Бұдан басқа, бағалы қағаздардың құны, сондай-ақ мынадай факторларға жауап ретінде айтарлықтай 

құбылмалылыққа ұшырауы мүмкін: (і) талдаудағы өзгерістер және бағалы қағаздар бойынша 

талдаушылардың ұсынымдары, (ІІ) топ жасаған хабарландырулар немесе оның (ІІІ) топ 

инвесторларының және инвестициялық ортаны қабылдаудағы өзгерістері, (iv) топтың немесе оның 

бәсекелестерінің баға белгілеудегі өзгерістері, (v) бағалы қағаздар нарығының өтімділігі және (iv) жалпы 

экономикалық факторлар. 

 

ЖДҚ иелері белгілі бір юрисдикцияларда өздерінің басым құқықтарын іске асыруға қабілетсіз болуы 

мүмкін. 

 

Қазақстан заңнамасына сәйкес, кейбір ерекшеліктерден басқа, кез келген жаңа акцияларды немесе 

акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарды орналастырғанға дейін Компания қолда бар 

акциялардың барлық ұстаушыларына акцияларға немесе акцияларға айырбасталатын бағалы қағаздарды 

жазудың және төлеудің басым құқығын ұсынуы тиіс, бұл оларға өзінің қолда бар иелену коэффициентін 

сақтауға мүмкіндік береді. 

 

Болашақта қаржыландыруды тарту мақсатында компания қосымша, соның ішінде ЖДҚ түрінде 

акциялар шығара алады. ЖДҚ ұстаушылары кейбір юрисдикцияларда, оның ішінде Құрама Штаттарда, 

егер осындай юрисдикцияда қолданылатын бағалы қағаздар туралы заңнаманың талаптары немесе 

осындай талаптардан босату қолданылмаса, ЖДҚ ұсынған акцияларға басым құқықтарды жүзеге асыра 

алмауы мүмкін. Компания осындай қолданылатын заңдар мен ережелерді сақтауға шешім қабылдайды, 

немесе АҚШ иелері жағдайында бағалы қағаздар туралы Заңды тіркеу талаптарынан босату АҚШ - тың 

осындай ұстаушыларына осындай өзінің артықшылықты құқықтарын жүзеге асыруға мүмкіндік беру 

үшін қол жетімді болады-және, егер мұндай босату қол жетімді болса, Компания АҚШ-тың ЖДҚ 

ұстаушыларына осындай құқықты пайдалану мүмкіндік беру үшін қажетті қадамдар жасайды деген 

кепілдікті ешкім бере алмайды.  

 

Депозитарий мен сақтаушы ЖДҚ ұстаушылары үшін ұстап тұрған ақша қаражатын мұндай 

ұстаушыларға депозитарий немесе сақтаушы төлем қабілетсіздігі жағдайында қол жеткізбеуі 

мүмкін. 
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ЖДҚ ұстаушылары үшін депозитарий сақтаған кез келген ақша қаражатын ("ұстаушылар") банкир 

ретінде әрекет ететін депозитарийде сақтайды. АҚШ пен Англияның қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

ЖДҚ талаптарына сәйкес банкир ретінде депозитарий ұстаушылары үшін ұсталатын кез келген ақша 

қаражаты депозитарийдің қамтамасыз етілмеген міндеттемесі болып табылады деп болжанады. 

Осылайша, ұстаушылар депозитарийдің жалпы кредиторларына да қолжетімді болатын осындай 

ақшалай қаражатқа қатысты төлем қабілетсіздігі жағдайында ғана қамтамасыз етілмеген талапты 

иеленетін болады. Нәтижесінде, депозитарий банкрот болған жағдайда, ұстаушылар депозитарийде 

сақталатын ақша қаражатын ала алмайды немесе осындай ақшаның қандай да бір үлесін ғана ала алады. 

 

Сақтаушы төлеуге қабілетсіз болған жағдайда сақтаушы (кастодиан) ретінде ұстап отырған қандай да 

бір ақша қаражаты сақтаушының активтері болып табылатыны және ұстаушылар осындай ақша 

қаражатына қатысты меншік құқығына ие бола ма екені түсініксіз. Неопределенность здесь создается из-

за разницы в толковании: в статье 45.5 Закона «О рынке ценных бумаг РК» конкретно 

предусматривается, что суммы денежных средств, находящиеся на хранении у профессиональных 

участников рынка ценных бумаг (например, у Хранителя), должны быть исключены из состава 

имущества банкрота, в то время как статья 74-1.2 казахстанского закона «О банках и банковской 

деятельности» не устанавливает конкретно, что денежные средства должны быть исключены из состава 

имущества банкрота. Пока неясно, применит ли казахстанская ликвидационная комиссия закон «О 

рынке ценных бумаг» или закон «О банках и банковской деятельности» в случае банкротства Хранителя 

и, если будет применен закон о банковской деятельности, будет ли комиссия толковать нормы 

банковского права в пользу включения суммы денежных средств, находящихся на хранении Хранителя 

в интересах Держателей, в состав имущества банкрота или же в пользу исключения таких денежных 

средств из состава имущества банкрота. В результате, в случае банкротства Хранителя, владельцы могут 

не получить каких-либо денежных средств от Хранителя  или могут претендовать только на часть таких 

денежных средств, если казахстанская ликвидационная комиссия Хранителя применит Закон «О банках 

и банковской деятельности» и интерпретирует его в пользу включения денежных средств Держателей в 

состав имущества банкрота. 

 

AIX-те орналастыру қорытындылары бойынша қосымша ЖДҚ немесе акциялар сату акциялар 

немесе ЖДҚ бағасының төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

 

И Компания, и Акционер, имеющий намерение продать принадлежащие ему акции, согласны, за 

некоторыми исключениями, что до истечения 180-дневного срока после даты Допуска к торгам на LSE 

никто из них, ни какая-либо из их дочерних компаний или аффилированных лиц или любое лицо, 

действующее от их имени, не будет, за некоторыми исключениями, без предварительного письменного 

согласия Менеджеров, выпускать, предлагать, продавать ГДР или Акции, приобретать опцион или 

контракт на продажу, передачу взаймы или отчуждение иным способом каких-либо ГДР или Акций 

(«Срок неотчуждения»). По истечении срока неотчуждения, продажа значительного количества Акций, 

ГДР или других ценных бумаг, представляющих Акции, или любое мнение о том, что такие продажи 

могут произойти, может, в существенной степени, отрицательно повлиять на рыночную цену Ценных 

бумаг и может также ограничить возможности Компании в части привлечения капитала через выпуск 

эмиссионных ценных бумаг в будущем. Кроме того, Компания может, в будущем, выпускать новые 

Акции, любые другие ценные бумаги, конвертируемые или обмениваемые в Акции. Любой такой 

выпуск может привести к уменьшению доли инвесторов, приобретающих Ценные бумаги. Любое из 

этих событий может отрицательно повлиять на стоимость Ценных бумаг. В результате инвесторы, 

покупающие Ценные бумаги, могут потерять все свои инвестиции в такие Ценные бумаги или их часть. 

 

AIX  өте қысқа қызмет тарихы бар. 

 

АХҚО базасындағы Astana International Exchange биржасы, немесе AIX , 2018 жылғы шілдесінде іске 

қосылды, сондықтан да өз қызметінің қысқа тарихы бар. Компания AIX -те рұқсат алу рәсіміен өтетін 

алғашқы Эмитент болады деп болжануда.  AIX  нарық қатысушылары мен эмитенттердің жеткілікті 

санын жақын болашақта немесе жалпы сауда-саттықтың қолайлы көлемін қамтамасыз ету үшін 

тартатыны туралы ешқандай кепілдік бола алмайды. Сонымен қатар, осы проспект күні AIX  

технологиялық платформасы оның қызметінің ерте кезеңдерін ескере отырып, салыстырмалы түрде 

тексерілмеген болып қалады. Тиісінше, нарыққа қатысушылар, Эмитенттер және басқа да мүдделі 

тараптар баға белгілеу және сауда ақпараты және есеп айырысу сияқты AIX  операцияларының түрлі 
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аспектілерімен техникалық қиындықтарды бастан кешіре алады. Осы оқиғалардың кез келгені 

акциялардың бағасына және ЖДҚ бағасына теріс әсер етуі мүмкін. 

 

КОМПАНИЯНЫҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕЛЕРГЕ ҚАТЫСТЫ 

ЕСКЕРТУ 

Осы Проспекті «компанияның даму перспективасы туралы мәлімдемелер/болжамдық мәлімдемелер» 

болып табылатын немесе саналатын және Топтың өзінің қызметінің, қаржы күйінің, бизнес-

стратегиясының және болашақ қызмет бойынша оның жоспарлары мен мақсаттарының нәтижесіне 

қатысты көзқарастарын білдіретін мәлімдемелерді қамтиды. 

Осы болжамдық мәлімдемелер болашаққа көзқарасты тұспалдайтын және «бағытталған», «ұсынады», 

«жоспарлайды», «санайды», «күтеді», «тырысады», «болжайды», «ниеттенеді», «болады», «мүмкін», 

«бағалайды», «ойланады», «қарастырады», «алдын ала болжайды», «жалғастырады», немесе «тиіс» сияқты 

сөздерді немесе ұқсас сөйлемдерді немесе, әрбір жағдайда, олардың теріс немесе өзге вариациясын 

қамтитын терминология көмегімен немесе стратегияларды, жоспарларды, мақсаттарды, міндеттерді, 

болашақ оқиғаларды немесе ниеттерді қарастыру жолымен сәйкестендірілуі мүмкін. Осы болжамдық 

мәлімдемелер тарихи факт болып табылмайтын сұрақтарды қамтиды. Осы мәлімдемелерді осы 

Проспектінің  мәтінінде бірнеше жерден көре аласыздар; олардың қатарына Топтың және/немесе 

басшылығының ниеттері, пікірлері немесе ағымдағы күтулері туралы, атап айтқанда, Топ пен Топ жұмыс 

істейтін саладағы операциялар нәтижелеріне, қаржы күйіне, өтімділікке, капитал жұмсалымына, 

перспективаларға, өсуге, соның ішінде, басқалармен қатар, уран өнеркәсібін дамытуға қатысты, соның 

ішінде уран бағасына, U3O8 орташа өткізілген бағаның U3O8 споттық бағаға сезімталдығына, Топтың 

өзінің қолданыстағы немесе жоспарланатын ресурстарын дамыту қабілетіне, Топтың бірлескен 

кәсіпорындарының табысына қатысты, сондай-ақ Топ стратегиясын жүзеге асыруға қатысты 

мәлімдемелер кіреді. 

Мұндай болжамдық мәлімдемелер дұрыс емес немесе нақты емес, демек жүзеге асырылмайтын деректерге 

немесе әдістерге, жорамалдарға тәуелді болады. Сонымен қатар, олар Топтың бақылау шеңберінен 

шығатын, Топтың нақты нәтижелерінің, көрсеткіштерінің немесе жетістіктерінің осындай болжамдық 

мәлімдемелермен көрсетілген немесе тұспалданатын болашақ нәтижелерден, көрсеткіштерден немесе 

жетістіктерден едәуір ерекшеленуіне әкелуі мүмкін маңызды факторлармен және белгісіздіктермен, белгілі 

және белгілі емес тәуекелдермен түйіндескен. Осындай болжамдық мәлімдемелер Топтың қазіргі және 

болашақтағы бизнес-стратегияларына және Топ болашақта пайдаланатын шарттарға қатысты көптеген 

жорамалдарға негізделген. Болжамдық мәлімдемелер болашақ табыстың кепілдігі болып табылмайды. 

Топтың нақты нәтижелерінің, көрсеткіштерінің немесе жетістіктерінің осындай болжамдық 

мәлімдемелерде келтірілгендерден едәуір ерекшеленуіне әкелуі мүмкін маңызды факторлардың қатарына, 

басқалармен қатар, «Тәуекел факторлары», «Операциялық және қаржылық шолу» бөлімінде және осы 

Проспектінің  басқа жерлерінде келтірілген факторлар кіреді.  

Осы болжамдық мәлімдемелер осы Проспектінің  күнінде ғана жарамды. Компания осы құжаттар бар, 

Топтың болжамдық мәлімдемеге немесе қандай да бір мәлімдемелер негізделген оқиғалардағы, 

шарттардағы немесе жағдайлардағы өзгерістерге қатысты, егер өзгесін қолданылатын заңнама, Құнды 

қағаздар аңдатпасын шығару қағидалары, Листинг қағидалары, Ақпаратты ашу қағидалары және FCA 

ашықтығының қағидалары немесе Нарықта теріс пайдалану туралы регламент қажет етпесе, болжамдық 

мәлімдемелердегі жаңартуларды немесе өзгерістерді таратуға міндеттенбейтіндігін және уәде 

бермейтіндігін мәлімдейді. 

 «PricewaterhouseCoopers» ЖШС ескертілген рәсімдерді Тіркеу құжатында келтірілген болжамдық 

мәлімдемелерге қатысты тексерген жоқ, қарастырған жоқ, жасаған жоқ және қабылдаған жоқ және, демек, 

«PricewaterhouseCoopers» ЖШС болжамдық мәлімдемелерге қатысты пікір немесе растаудың қандай да бір 

басқа нысанын білдірмейді, олай болса, осы ақпаратпен ассоциацияламауы керек. 
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                                                                         ОРНАЛАСТЫРУ 

Компания    «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» Акционерлік қоғамы, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік қоғам. 

 

Өзіне тиесілі 

акцияларды сатуға 

ниетті акционер 

 «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік қоғамы, Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған акционерлік қоғам. 

 

 Өзіне тиесілі акцияларды сату ниеті бар Акционер қазіргі уақытта Компанияның 

барлық шығарылған акционерлік капиталын иеленеді. Жаһандық орналастыру және 

AIX-те орналастыру (Ұлғайту опционы қолданылмаса) қорытындылары бойынша өзіне 

тиесілі акцияларды сату ниеті бар Акционердің меншігіндегі Компанияның 

шығарылған акционерлік капиталының кемінде 70% бөлігін иеленетін болады. "Өзіне 

тиесілі акцияларды сату ниеті бар бас акционер» қараңыз.  

 

AIX-те орналастыру  Иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер акцияларды ЖДҚ институционалдық 

және бөлшек инвесторларға AIX  жүйелері мен платоформалары арқылы оның 

ережелері мен есеп айырысу рәсімдеріне сәйкес ұсынады. AIX-те орналастыруды 

"Halyk Finance"АҚ жетекшілік етеді. 

Иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер акцияларды ЖДҚ институционалдық 

және бөлшек инвесторларға AIX  объектілері арқылы оның ережелері мен есеп 

айырысу рәсімдеріне сәйкес ұсынады. AIX-те орналастыруды "Halyk Finance"АҚ 

басқарады. 

 

 

 

Жаһандық 

орналастыру  

Жаһандық орналастыру ЖДҚ нысанында 64 839 152 акцияны орналастыру болып 

табылады.  

 

AIX -та орналастыру шеңберінде сатылатын акциялар саны жаһандық орналастыру 

шеңберінде сату үшін қол жетімді ЖДҚ нысанындағы акциялар санын азайтады. 

 

ЖДҚ жаһандық орналастыру шеңберінде (і) Құрама Штаттарда білікті институционалдық 

сатып алушыларға (БӨА) (бағалы қағаздар туралы Заңның 144А ережесін ("№144А 

ережесі") анықтау және есепке алу бойынша), (ІІ) АҚШ-тан тыс жерлерде, бағалы қағаздар 

туралы Заңның S ережесін ("s ережесі") анықтау және есепке алу бойынша"оффшорлық 

транзакциялар"бойынша институционалдық инвесторларға ұсынылатын болады. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қазандағы № 661 Қаулысына сәйкес, 

иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер 64 839 152 акцияға дейін сатуға құқылы, ал 

бұл – жалпы алғанда, қолдағы акциялардың жалпы санының шамамен 25%-ын құрайды (әрі 

қарай – «Рұқсат етілген лимит»). Опцион пайдаланылған жағдайда, иеленетін акцияларды 

сатуға ниетті акционер Жаһандық орналастырудың жаһандық үйлестірушілерімен бірге 

кеңесе отырып Жаһандық орналастырудағы ұсынылып отырғанАкциялардың максималды 

санын қосымша 25 935 661 Акцияға дейін «ұлғайта» отырып, AIX-те орналастыруында 

ұсынылатын Акциялар санын кемінде қосымша 5 187 132 Акцияға дейін ұлғайта алады  

(«Ұлғайтуға опцион», “Апсайз”). 

 

Баға құру күні және 

жабылу күні   

Шамамен, баға белгілеу күні 13 қараша 2018 жыл болады. 

Шамамен, жабылу күні 1666 қараша 2018 жыл болады. 

 

Жоғарыда келтірілген кестесі өзгертілуі мүмкін. Онда көзделген белгілі бір оқиғалар 

акционерді немесе менеджерлерді сататын компанияның бақылауынан тыс болады.  

Компания және иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер менеджерлермен келісе 

отырып, жоғарыда көрсетілген AIX-те орналастыру кестесін өзгерту құқығын өзіне 

қалдырады. Ұсынылатын AIX-те орналастыру кестесіндегі кез келген өзгерістер туралы 

ақпарат инвесторларға хабарланатын болады және / немесе қолданыстағы ережелерге 

сәйкес Проспектіге қосымша түрінде қосылатын болады. 

Баға диапазоны 

Орналастырулар   

 

 

Түпкілікті баға  

Орналастырулар  

 

Және ЖДҚ акциялары немесе ЖДҚ акциясына АҚШ долларындағы  11,6 АҚШ 

долларынан 15,4 АҚШ долларына дейін. AIX-те орналастыруы аясында ұсынылатын 

Акциялар баға түзілу күнінің алдындағы күндегі ҚҰБ ресми айырбас бағамын көрсететін, 

бір акция үшін теңгемен ақырғы баға ұсыныс бойынша ұсынылады деп күтілуде. 

ЖДҚ ұсынысының түпкілікті Бағасы АҚШ долларымен белгіленетін болады,ал 

акциялардың түпкілікті бағасының бағасы теңгемен белгіленетін болады және бағалау 

күнінің алдындағы күн үшін ҚҰБ белгілеген теңгеге доллар айырбастау бағамының 
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Қайта үлестіру 

опционы 

бағасы бойынша теңгемен айырбасталған ЖДҚ түпкілікті ұсынысының бағасына тең 

болады. 

Жаһандық орналастыруға байланысты тұрақтандырушы менеджер ("тұрақтандыру 

жөніндегі Менеджер") ретінде әрекет ететін менеджерлердің бірі немесе тұрақтандыру 

жөніндегі менеджердің атынан әрекет ететін кез келген тұлғалар тұрақтандыру мақсатында 

жаһандық орналастыру бойынша іске асырылатын ЖДҚ жалпы санының 15% - ның ең көп 

санына дейін ЖДҚ қайта бөле алады. Тұрақтандыру жөніндегі Менеджер бағаны 

қалыптастыру күнінен ("тұрақтандыру кезеңі") кейін 30 күн ішінде тұрақтандыру 

жөніндегі менеджер жүзеге асыратын ЖДҚ-ны сату нәтижесінде және/немесе кез келген 

осындай қайта бөлу нәтижесінде туындайтын қысқа позицияларды жабуы үшін, өздеріне 

тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар акционерлер менеджерлерге қайта бөлу опционын 

береді, оған сәйкес тұрақтандыру жөніндегі Менеджер менеджерлердің атынан өзіне 

тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар акционерден оған тиесілі, орналастырудың соңғы 

бағасы бойынша Жаһандық орналастыру шеңберінде сатылатын бағалы қағаздардың 

жалпы санының 15% - ын ең көп санына дейін қосымша ЖДҚ сату. 

Қайта бөлу опционы баға белгілеу/көрсету күнінен кейін 30 күн ішінде толық немесе 

ішінара, тиісті уақытта бір немесе бірнеше рет тұрақтандыру бойынша операциялар 

нәтижесінде туындайтын қысқа позицияларға және Жаһандық орналастыруға байланысты 

жүзеге асырылуы мүмкін қайта бөлуді қамтамасыз ету мақсатында, менеджерлердің атынан 

тұрақтандыру жөніндегі менеджерден өзіне тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар 

акционердің атына жазбаша хабарланған кезде ("бөлу жоспарын"қараңыз) тұрақтандыру 

кезеңі ішінде ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Қайта бөлу опционы шеңберінде берілген 

ЖДҚ сол шарттарда шығарылады. 

 

Заң немесе нормативтік-құқықтық акт бойынша талап етілетінінен басқа, тұрақтандыру 

жөніндегі Менеджер де, оның қандай да бір агенттері қандай да бір жүзеге асырылған қайта 

бөлу және/немесе жаһандық орналастыруға қатысты жасалған тұрақтандыру жөніндегі 

мәмілелердің дәрежесін ашуға ниет білдірмейді. 

 

 

ЖДҚ 

 

Әрбір ЖДҚ 1 акцияны ұсынады. ЖДҚ депозитарий депозиттік келісімдерге сәйкес 

шығарылатын және ұсынатын болады. №144A ережесі шеңберінде шығарылатын ЖДҚ № 

144A ережесі шеңберінде шығарылатын бас ЖДҚ расталатын болады, бұл ретте S ережесі 

шеңберінде шығарылатын ЖДҚ S ережесі шеңберінде шығарылатын бас ЖДҚ расталатын 

болады. "ЖДҚ-ға қатысты ережелердің қысқаша мәліметтері, олар бас нысанда 

болғанша" көрініз. Бастапқыда ЖДҚ AIX-те орналастыру және жаһандық орналастыру 

мақсатында құрылады. Депозиттік келісімдерге сәйкес ЖДҚ арқылы ұсынылған акциялар 

"Ситибанк Қазақстан" АҚ, сақтаушы шоттарында депозитарийдің пайдасына сақталады. 

 

Депозитарий  Citibank N.A. 

 

Акцияларды иеліктен 

шығармау 

 

Әрбір Компания мен иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер менеджерлердің 

әрқайсысына LSE биржасына рұқсат етілген күннен бастап 180 күндік мерзім өткенге дейін 

андеррайтинг туралы келісім жасалған күннен бастап, не олардың, не оның еншіклес 

кәсіпорындары немесе олардың аффилиирленген тұлғалары, не олардың атынан әрекет 

ететін кез келген басқа тұлға, белгілі бір ерекшеліктерді ескере отырып, бірлескен 

жаһандық үйлестірушілердің алдын ала жазбаша келісімінсіз (менеджерлердің тапсырмасы 

бойынша), (i) андеррайтинг туралы келісім жасалған күннен бастап, , немесе басқа 

компанияның акцияларына, ЖДҚ-на немесе акцияларына айырбасталатын, сатылатын 

немесе айырбасталатын қандай да бір құнды қағаздарды беруге немесе басқа компанияның 

акцияларына, ЖДҚ-на немесе акцияларына айырбасталатын қандай да бір құнды 

қағаздарды беруге немесе иеліктен шығаруға немесе құнды қағаздар туралы заң бойынша 

немесе құнды қағаздар нарығын кез келген басқа реттеуішінің, қор биржасының немесе 

листинг органының кез келген ұқсас құжаты бойынша, жоғарыда аталған өнімдердің кез 

келгеніне қатысты; немесе (ІІ) жоғарыда (і) немесе (ІІ) тармақтарда сипатталғандай, 

акцияларды, депозитарлық қолхаттарды немесе өзге де құнды қағаздарды ақшалай және 

өзге де нысанда беру жолымен жүзеге асырылатын мәмілелер болсын, компанияның 

қандай да бір акцияларын, ЖДҚ немесе басқа да акцияларын иелену үшін тұтастай немесе 

ішінара тікелей немесе жанама түрде экономикалық салдарларды аударатын қандай да бір 

своптарға немесе кез келген басқа келісімге немесе операцияға кіруге; немесе (ІІІ)  
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Мақсатты 

тағайындауы 

 

Компания Жаһандық орналастыру және AIX-те орналастыру шеңберінде өзінің қандай да 

бір Құнды қағаздарын сатпайды және өзіне тиесілі акцияларды AIX-те орналастыру немесе 

жаһандық орналастыру шеңберінде сатуға ниетті Акционердің Құнды қағаздарын сатудан 

түсірген қаражатына алмайды. Өзіне тиесілі акцияларды сатуға ниетті Акционер Құнды 

қағаздарды сатудан тапқан барлық қаржыларын өзінде қалдырады.   

 

Акционерлік капитал Осы құжат жасалған күні, Компанияның жарғылық және шығарылған акционерлік 

капиталы 37 050 945 000 теңгені құрады,ол шамамен, 259 356 608 Акциялардан тұрды.  

 

  

Листинг және сату  Барлық шығарылған және шығарылатын акцияларды, және ЖДҚ AIX  бағалы 

қағаздарының ресми тізіміне жіберу осы проспектінің күні шамамен баға белгілеу күні 

болады деп күтілуде.  
До Даты закрытия, публичного рынка для Акций или ГДР не существовало.  

 

Төлемдер мен есеп 

айырысулар 

Акцияларды орналастыру AIX  нарығының ережелеріне және AIX  нарығына 

тиісті ескертпеге сәйкес AIX  сауда жүйесі өтінімдерінің платформасы арқылы 

жүзеге асырылады. Төлем және есеп айырысу CSD AIX  ережелеріне сәйкес CSD 

AIX  есеп айырысу жүйесі арқылы, атап айтқанда, CSD AIX  жүйесі арқылы 

акцияларды жеткізу және AIX  CSD есеп айырысу банкі арқылы акцияларды 

төлеу арқылы немесе Бағалау күні туралы жүзеге асырылатын болады.. 

Акцияларды орналастыруға қатысу үшін, AIX -те акциялар мен сауда акцияларын 

жеткізу қабылдау, инвесторлар SSD AIX -те AIX  Trading мүшесі ретінде 

қабылданған брокерлік компанияда ашық есептік жазба болуы тиіс. Акциялар 

AIX  CSD-дегі IX қатысушының тиісті депозиттік шотында инвесторлар атынан 

жүргізілетін болады. 

AIX -те ұсынылатын ЖДҚ төлемдері мен есептері AIX  CD Банктік депозитарийі 

арқылы Euroclear есептік жазбасы бар жүзеге асырылады. Euroclear-ға жанама 

қатынасу Euroclear қатысушысымен жеке байланысты қамтамасыз ететін немесе 

қолдайтын CD AIX  үшін қол жетімді. №144A ережесі шеңберінде Бас ЖДҚ 

расталатын №144A ережесі шеңберінде шығарылған ЖДҚ DTC арқылы тазартуға 

қабылдануына, ал S ережесі шеңберінде Бас ЖДҚ расталатын S ережесі 

шеңберінде шығарылған ЖДҚ Euroclear және Clearstream, Люксембург есептеу 

жүйелері арқылы тазартуға қабылдануына өтінім беріледі. Компания №144A 

ережесі шеңберінде ЖДҚ-ға қатысты DTC арқылы, сондай-ақ Euroclear және 

Clearstream, Люксембург арқылы S ережесі шеңберінде ЖДҚ-ға қатысты, жабылу 

күні немесе осы күнге шамамен. Бас ЖДҚ s ережесі шеңберінде Citibank Europe 

plc мүддесінде номиналды ұстаушы ретінде Citivic Nominees Limited атына 

тіркелетін болады. Euroclear and Clearstream, Люксембург үшін бірыңғай 

депозитарий әрекет ететін болады. Euroclear және Clearstream, Люксембург s 

ережесі шеңберінде өзінің бағалы қағаздарға меншік құқықтарын құжатсыз есепке 

алудың тиісті жүйелерінде есептеуге ЖДҚ қабылдайды деп күтілуде. Осы 

құжатта сипатталған шектеулі мән-жайларды қоспағанда, инвесторлар тиісті бас 

ЖДҚ расталатын ЖДҚ-ға бенефициарлық құқыққа тек Euroclear немесе 

Clearstream, Люксембург арқылы ғана ие бола алады. 

Акцияларға 

арналған қауіпсіз  

 
 

Акциялар үшін қауіпсіздік сәйкестендіру нөмірлері келесі болады деп күтілуде: 

ISIN KZ1C00001619 

Ұлттық сәйкестендіру нөмірі KZ1C35200019 

ЖДҚ сәйкестендіруші 

нөмірлері 

 

ЖДҚ төменде сәйкестендіру кодтары көрсетілген : 

 

ЖДҚ S Ережесіне сәйкес : 

ISIN: US63253R2013 

№ CUSIP: 63253R 201 

 

Салық салу   Акцияларды сатып алу және иелену мүмкіндігін қарастырумен байланысты салық 

салдарының мәселелері бойынша. "Салық салу" қараңыз.  

Беруге шектеу  Қазақстан Республикасы "Сатуға және беруге арналған шектеулер" немесе ЖДҚ 

акцияларды беруге арналған шектеулермен толығырақ танысу үшін қараңыз.  
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Тәуекел факторлары 

 

Әлеуетті инвесторларға «Тәуекел факторлары» тарауында келтірілген белгілі бір 

тәуекелдерді мұқият назар аударған жөн. 

 

МАҚСАТТЫ ТАҒАЙЫНДАЛУЫ 

 Компания AIX-те орналастыру шеңберінде өзінің қандай да бір Құнды қағаздарын іске асырмайды және өзіне тиесілі 

акцияларды Орналастыру шеңберінде сатуға ниетті Акционердің Құнды қағаздарын сатудан түсірген қаражатына 

алмайды. Өзіне тиесілі акцияларды сатуға ниетті Акционер Құнды қағаздарды сатудан тапқан барлық қаржыларын 

өзінде қалдырады.   

 

иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер құнды қағаздарды сатудан түскен барлық түсімді алады. 

Шамамен 6,7 миллион АҚШ долларына AIX-те орналастыруға және жаһандық орналастыруға байланысты компания 

төлейтін алымдар мен шығыстардың жалпы сомасы. 

 

 

 

 
  



 

 

59  

 

САЛАЛЫҚ ШОЛУ 

Салаға жататын төменде ұсынылатын ақпарат тек анықтамалық мақсаттар үшін ұсынылатын 

болады. Ақпарат мемлекеттік және жеке ұйымдармен шығарылған әр түрлі көздерден алынатын 

болады. Қара «Қаржылық және басқа да ақпарат ережесі».  

УРАНДЫҚ САЛАҒА ЖӘНЕ НАРЫҚҚА ШОЛУ  

Шолу 

Уранды коммерциялық пайдаланудың негізгі түрі – қазіргі кезде электр энергиясының әлемдік 

көлемінен шамамен 11% шығаратын атом электр станциялары үшін отын ретінде. Жуық арадағы 25 жыл 

ішінде электр энергиясына жаһандық сұраныстың болжанатын күрт өсуіне қатысты, электр энергияның 

базалық көзі ретінде ядролық энергетиканың мәні тек ұлғаятындығы күтіледі. Көмір, мұнай және табиғи 

газ сияқты негізгі жүктемелерді қанағаттандыру үшін электр энергиясын шығару үшін қолданылатын 

отынның басқа түрлерінен ерекшелікте, ядролық энергия атмосфераға газдарды немесе басқа да зиянды 

тастандыларды бөлмейді. Уран төтенше тиімді отын болып табылады: 1 кг уран шамамен 

сәулеленбейтін электр энергиясының шамамен 50 000 кВтсағ (киловатт-сағат) шығарылады, ол кезде 1 

кг энергия көмірі тағы да ілеспе тастандыларды есепке алумен, тек 3 кВтсағ электр энергиясын 

шығаруға мүмкіндік береді.  

Атом электр станцияларында электр энергиясын шығаруға арналған отын ретінде пайдаланудың 

алғашқы тәсілдерінен басқа, уранды басқа да мақсаттарда, соның ішінде, әскери мақсатта қолдануға 

болады. Ядролық реакторларда шығарылатын радиоизотоптар сәулелі терапия (ісікті емдеу), миды және 

жүректі скандау, сондай-ақ, қалқанша безді зерттеу сияқты көптеген медициналық емшараларда 

қолданылады. Радиоизотоптар ауыл шаруашылығында ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін 

ұлғайту және зиянкестермен күресу үшін қолданылады. Уранил гидрототығы шыны мен қыш 

әшекейлерді бояғыш ретінде қолданылады. Уранның тотығы кремний, германий және галлий сияқты 

дәстүрлі жартылай өткізгіш материалдардың қасиеттерінен асатын электр және электрондық қасиеттерге 

ие және сондықтан да, жоғары тиімді жартылай өткізгіштер ретінде пайдалануға жарамды болуы 

мүмкін.  

Уран – табиғатта кездесетін ең ауыр элемент, ол 60 жыл бойы шоғырланған энергияның бай дереккөзі 

ретінде қолданылады. Уранның екі негізгі табиғи изотопы бар: U
238

 и U
235

, сонымен қатар U
238

 жалпы 

көлемнен 99,3% құрайды. U
235 

маңызды мәні бар, өйткені 

белгілі жағдай кезінде оны энергияның көп мөлшерін алу 

үшін жеңіл бөлуге болады, яғни, ол «ядроларды бөлуде» 

қолданылатын «бөлінетін» изотоп болып табылады. Онда 

ақырындатқыш ретінде жеңіл су қолданылатын ядролық 

реакторда бөлу реакцияларын қолдау үшін, U
235

 құрамы 

табиғи деңгейден шамамен 0,7%-дан 3% және 5% дейін 

ұлғаюы тиіс. Байыту қажет, өйткені, жеңіл шығарылатын 

реакторлар уранмен бөлісетін нейтрондардың бірнеше 

пайыздарын алады. Онда ақырындатқыш ретінде дейтерия 

немесе «ауыр су» қолданылатын ауыр сулы 

реакторлардыы қолданған кезде, байыту талап етілмейді. 

Ауыр су төтенше тиімді ақырындатқыш болып табылады, 

өйткені ол жеңіл су сияқты нейрондарды тартпайды, ол 

жеңіл қарапайым судан біршама қымбат.  

Уран көбінесе әлемнің тау түзілімдерінде және теңіз 

суында болуы мүмкін. Алайда, уранды өндірудің сыни 

проблемасы, өндірудің осы немесе басқа жобаларының 

үнемділігін қамтамасыз ету үшін, уран жеткілікті жоғары 

концентрацияда кездесуі тиіс (яғни, кен сұрыбы).  
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Ядролық отын циклі 

Ядролық отын циклін бастау бірнеше бірегей динамикалық қасиеттермен сипатталады. Соның ішінде, 

ядролық отынды шығару үшін жеңіл сулы реакторлар (ЖСР) үшін күрделі кесте талап етіледі, ол уран 

кенін өндіруден басталады және отын жиынтығын әзірлеумен аяқталады. Суретте оң жағында ЖСР 

ядролық отын циклінің негізгі кезеңдері көрсетілген (соның ішінде, циклдің басталуы, реакторлар және 

қорытынды кезең).  

Уран жер қойнауынан алынғандықтан, ол электр энергиясын шығару үшін отын ретінде туралы 

қолданылмайды. Алдымен ол өңдеудің бірнеше кезеңдерінен, оны ядролық отынның пластық кеніне 

айналдыру үшін өтуі тиіс. Осы кезеңдер бірге ядролық отын циклінің басын түзеді. Ядролық отын 

циклін бастаулдың негізгі кезеңдері:  

 уранды барлау; 

 ашық, жер асты өндіру және жер асты сілтісіздендіру (ЖАС) сияқты өндірудің әр түрлі 

әдістерінің көмегімен U3O8 ретінде белгілі уран концентратын шығаруға арналған уран кенін 

өндіру (қайта өңдеу). 

 конверсия  - ауыр сулы реакторлары үшін отын таблеткаларын әзірлеуге жарамды UO2 табиғи 

ұнтағында U3O8 немесе а U
235

 бөлінетін изотоптың үлесін ұлғайту мақсатында байытуға 

жарамиды уран гексафториді (UF6) тазалау және конверсиялау. Бұл процесі  конвенсия деп 

аталады. 

 U
235

 үлесін 3-5% дейін ұлғайтуға мүмкіндік беретін байыту. Байытылған UF6 әр түрлі 

реакторлар үшін оксидтік отынның таблеткасын алуға жарамды UO2 ұнтағына қайта өңделеді.   

 UO2 отын таблеткаларын әзірлеу (ЖСР және табиғи UO2 үшін байытылған ауыл су реакторлары 

үшін).  

 Отын жиынтығы деп аталатын кластерлерге жиналатын қабыршақта жасалған UO2 отын 

таблеткалары кешенінен тұратын өзекті жылу бөлетін элементтерден жасау.  

Уранды өндірудің негізгі әдістері урандық кен орындарының нысанымен, тереңдігімен және класымен, 

сондай-ақ, қоршаған аралас жыныстарының құрамымен, гидрогеологиясымен және геотехникалық 

аспектілерімен анықталады. Жоғарыда аталғандай, өндірудің екі дәстүрлі әдістері – бұл ашық және жер 

асты.  

Жалпы, ашық тәсілмен өндіру, жер асты өндіруден қарағанда аса тиімді, өйткені жер асты кенішінен 

кендерді алу үшін, карьерден алудан қарағанда көбірек энергия талап етіледі. Алайда, өте жоғары 

кластағы, әсіресе, Канадада кендермен жер асты кеніштерін ашу ашық өндіруден қарағанда жер асты 

өндіруді аса тиімді етті, ол кезінде кен кластары орташа төмендеді.  

Үшінші тәсілі – жер асты сілтісіздендіру (ЖАС), ол өндірудің аралас технологиясын және алуды, 

әсіресе, тығыз емес құмды түзулерде орналасқан уран кендер үшін жарамды алуларды ұсынады. ЖАС 

процесінде сілтісіздендіру ертінділері – күкірт қышқылы немесе натрий бикарбонаты – құрылымдық 

ұңғымалар жүйесі арқылы кенді сору түзілімі бойынша айналады. Кейін уран ериді және одан әрі қайта 

өңдеу үшін қалпына келеді.  

ЖАС жобаларының дәстүрлі әдістерімен салыстырғанда, кенді алудың жоғары жылдамдығымен және ең 

төмен пайдалану және күрделі шығындарымен сипатталады. Жалпыға қолжетімді ақпарат негізінде,  

UxC деректерге сәйкес, Қазақстан ЖАС тәсілімен алуға жарамды, әлемде өлшенетін және пайда болған 

ресурстардың 65% ие, сонымен қатар, Топтың урандық кен орындары ЖАС қымбат емес әдістерінің 

көмегімен әзірленеді. UxC компаниясының бағаларына сәйкес ЖАС тәсілімен өндірудің орташа толық 

құны 2017 жылы U3O8 фунтқа 17,02 АҚШ долларын құрады, жер асты өндіру кезінде U3O8 фунтқа 32,19 

АҚШ долларынан ашық әзірлеу кезінде U3O8 фунтқа 39,19 АҚШ долларын құрады. Өндірудің әрбір әдісі 

үшін UxC орташа толық құны толық шығындар сомасынан тұрады (операциялық шығындар + күрделі 

шығындар) өндірудің әрбір әдісі кезінде шығарылатын фунтта U3O8  жалпы көлеміне бөлінген 

шығарудың әрбір әдісі үшін жоба негізінде тұрады.  



 

 

61  

Ядролық өнеркәсіп барлық отын циклі ішінде тиісті мемлекеттік органдармен қатаң түрде реттеледі, 

соның ішінде, өндіріске, тасымалдауға, өңдеуге және уранды сақтауға бақылауды қоса алғанда. Табиғи 

уран АҚШ, Канаданың, Францияның, Қытайдың және Ресейдің реттелетін объектілерінде сақталады. 

Әрбір үкімет нақты қадағалау үшін жауап береді, бірақ, лицензиялық операторлар материаладарды 

шығара, тасымалдай немесе сақтай алады. Атом энергетикасы бойынша халықаралық агенттік 

(ХАГАТЭ) конструкцияға және көліктік орама құрамына, материалдардың санатына, құжаттамаға, 

таңбалауға және контейнерлерді таңбалауға қатысты стандарттар кіреді.  

Ағымдағы жағдай және сұраныс перспективалары  

Уранға сұраныс әлемдік ядролық энергетиканың жағдайымен тура байланысты. Жапониядағы 

Фукусима-Дайити атом электр станциясындағы 2011 жылғы 11 наурыздағы апатқа дейін уранға сұраныс 

біршама өсті, өйткені ядролық энергияның болашақта әлемдік нарықта өсуі күтілуде. Алайда, апаттың 

нәтижесінде бірнеше ел ядролық энергетикаға өзінің байланысын қысқартуды шешті. Фукусиме 

апатынан кейін қабылданған саяси директивалар Жапонияда және Германияда көптеген реакторлардың 

жабылуына әкелді, сондай-ақ, бірнеше басқа елдер ядролық энергетикадан бас тарту саясатын немесе 

оның кезеңді қысқартуын өткізуді шешті. Сонымен қатар, көптеген басқа елдер (АҚШ, Франция, 

Ұлыбритания, Қытай, Ресей, Оңтүстік Корея және т,б. сияқты елдер) өзінің ядролық энергетикалық 

бағдарламаларын дамытуды жалғастырды, ол кезде, азаматтарға, қолданыстағы және салынып жатқан 

реакторлар негізгі жүктемені қанағаттандыру үшін электр энергияны үнемді шығару үшін қолданылуы 

мүмкін және қауіпсіз деп сендірді. 2011 жылдан бастап Қытай үкіметі, ресми мақсаты ретінде 2020 

жылы салынатын қолданыстағы қуаттылықтағы және 30 ГВт электр энергиясының 58 гигаватт (ГВтэ) 

қол жеткізуді қойып, ядролық энергетиканың қатаң белгісін растады.  

Одан әрі қолдану және ядролық энергетиканы болашақта кеңейту негізінде жататын бірнеше факторлар 

бар. Атом электр энергиясына тән белгілердің бірі, олар электрді кез-келген экологиялық зиянды 

тастандыларсыз шығаруы болып табылады. Ядролық энергетика институтының (NEI) деректері 

бойынша, АҚШ-та электр энергиясының тастандыларынан бос барлық 56% -дан астамы елдегі 99 

ядролық реакторлармен жүргізіледі. Климатты өзгерту бойынша сарапшылардың Үкіметаралық тобы 

(КӨСҮТ) сияқты әр түрлі сарапшылармен келтірілген тәуелсіз зерттеулер, атом энергиясынан өмірлік 

цикл ішінде тастанды газдарды (ТГ) шығару, жел және күн энергиясы сияқты энергия көздерінен 

шығындылардан қарағанда жақсырақ немесе сондай деңгейде екендігін көрсетеді. Қытай және Үндістан 

сияқты кейбір елдердің ядролық энергиясының көмірқышқылдығына байланысты, 2016 жылғы Париж 

келісімі бойынша өз міндеттемелерінде ядролық энергия кіреді. Бұл белгілі келісім 179 елмен қол 

қойылған, соның ішінде, негізгі елдер – дереккөздер ТГ шығару, сонымен қатар, олардың кейбіреулері 

маңызды шаралар – мысалы, өзіне CO2 шығаруды қысқарту міндеттемесін алған Қытай, 2005 жылғы 

деңгеймен салыстырғанда 60-65% -ға. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін Қытай маңызды компонент 

ретінде ядролық энергетиканы кеңейтуді қарастырады.  

Ядролық энергетика ТГ үлкен тастануынсыз электр энергиясын шығарудың аса тиімді тәсілдерінің бірі 

болып табылады. Дүниежүзілік ядролық ассоциацияның шолуы  (WNA) ТГ тастауды бағалауға арналған 

20 тәуелсіз зерттеулер өмірлік цикл ішінде электр энергиясын шығарудың әр түрлі нысандары кезінде, 

ядролық энергия энергияның қалпына келтірілетін көздерінен және гидроэнергиясынан жоғары немесе 

бір деңгейге жоғары болатындығын көрсетті.  

Электр энергиясы дереккөздері бойынша өмірлік цикл ішінде шығарылатын газдардың 

тастандылары 
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Дереккөз: WNA 

Сонымен қатар, ядролық энергия, бұрыңғыдай, энергетикалық отынның алуан түрлілігіне қол жеткізуде 

көптеген елдер үшін маңызды болып табылады, ол қауіпсіздіктің экономикалық және ұлттық 

көзқарастары үшін шешуші мәнге ие болады. Электр энергиясын тұтынуды ұлғайту, әсіресе, дамыған 

елдерде, энергияны жабдықтаудың барлық түрлерін кеңейтуге көптеген елдерде, соның ішінде, ядролық 

энергетиканы итермелейді. Кейбір сарапшылар, электр энергиясына сұраныс, энергияның кез-келген 

басқа түріне қарағанда өсетін болатындығын күтеді, өйткені, әлемде энергия сыйымды ақпараттық 

технологияларды, электр мобильдерді пайдалануды және халықты қалаландыруды күшейту есебінен 

электрлеуді күшейту байқалады. Мысалы, Халықаралық энергетикалық агенттік (ХЭА) ЭЫДҰ 2040 

жылға дейін электр энергиясын 60%-ға сұранысты ұлғайтуға келеді, сонымен қатар, әлемдік өсудің 85%-

дан астамы дамушы елдерге келеді. Сонымен қатар, АҚШ энергетикалық ақпарат жөніндегі әкімшілігі 

(ЕІА), тасымалдау кезінде қолданылатын электр энергия үлесі 2015 жылдан 2040 жылға дейінгі кезеңде 

аккумуляторлық батареямен электрмобильдер санын ұлғайту және темір жолдар үшін электр 

энергиясын пайдалануды кеңейту шамасы бойынша екі есе көбеетіндігін болжайды.  

Атом энергетикасының экономикалық сипаттамалары оң болуы тиіс, ол бірнеше тәуелсіз агенттіктермен 

өткізілетін электр энергиясының толық келтірілген құнымен (ЭЭТКҚ) талдаумен расталады. ЭЫДҰ 

Ядролық энергия агенттігінің (NEA) деректерін қолдана отыра, WNA жалпы ЭЭТКҚ және жүйелі 

шығындарды жинады (мысалы, резервтік электр энергиясына, үйлестіруге, желілерге қосуға, кеңейтуге 

және күшейтуге шығындар) әр түрлі дереккөздер бойынша төрт негізгі елде электр энергиясын шығару 

(дисконттау мөлшерлемесі негізінде 7%) жинаған. Нәтижелер, барлық елдерде ядролық энергия ең арзан 

немесе ең арзан генерациялау дереккөздері болып табылатындығын көрсетеді.  

 

    Лигнит          Көмір        Мұнай        Табиғи  газ        Күн     Биомасса    Ядролық     Желдің гидроэнергиясы 
                                                                                          энергия                           энергия        

Тастандылардың орташа 
қарқындылығы 

Зерттеу арасындағы 
интервал 

 
Выбр
осы 
парн
иков
ых 
газов 
(тонн
ы 
СО2/
ГВт-ч) 



 

 

63  

Төрт негізгі елдерде электр энергиясын генерациялау дереккөздері бойынша электр энергиясының толық 

келтірілген құны  

Дереккөз: WNA 

Сол кезде, ядролық энергетикада тағы да кейбір проблемалар бар. Олардың ішінде, жаңа реакторларды 

салуға жоғары алғашқы күрделі шығындар, атом станциясының қауіпсіздігіне және қалдықтарды 

басқаруға қатысты заңнаманың және қоғамның қам жеуі, сондай-ақ, энергияның басқа да дереккөздеріне 

қатысты жоғары бәсекелестік, соның ішінде, табиғи газ және жаңартылатын энергия дереккөздері. 

Мысалы, АҚШ-та бірнеше ядролық қондырғылар әрекет ету аяқталғанға дейін арзан табиғи газбен 

бәсекелесуге қабілетсіздігінен және реттелмеген нарықта энергияның қалпына келтірілетін 

дереккөздерін мемлекетпен субсидиялаумен жабылатын болады.  

UxC (UxC есебінде) жарияланған деректерге сәйкес, 2018 жылғы тамыздағы жағдайы бойынша әлемнің 

31 елінде шамамен 390 ГВтэ таза қуаттылығымен  443 қолданыстағы қондырғылар есептеледі. 

Қолданыстағы реакторлардың қазіргі парктегі орташа жасы шамамен 29 жасты құрайды. Осы 

станциялардың көбі келесі 15-20 жыл ішінде немесе одан біршама көбірек уақытша пайдалануда қалады 

деп күтілуде. Сонымен қатар, 17 түрлі елдерде 58 ГВтэ қуаттылығымен 56 қондырғы салынуда, сонымен 

қатар, төрт елде атом электр станциясы алғаш рет салынуда. Кейбір Франция және Украина сияқты 

елдерде, ядролық энергия электр энергияның жалпы көлемінің өте үлкен бөлігін құрайды, сол кезде, 

Қытай және Үндістан сияқты басқа елдерде, ядролық энергия бұрыңғыша тек электрмен жабдықтаудың 

жалпы көлемінің кішігірім үлесін ғана құрайды.  

 
Елдер және өңірлер бойынша әлемде құрылатын ядролық энергетикалық қуаттылық 

 

 

Дереккөз: UxC 
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Осы кезде ядролық энергияның ірі нарықтары АҚШ, Франция, Жапония, Қытай, Ресей және Оңтүстік 

Корея болып табылады. Жиынтықта, осы алты ел ядролық энергияның жалпы әлемдік белгіленген 

қуаттылықтан шамамен 73% құрайды. Болашақта ядролық энергетиканың ең үлкен өсуі Қытайда 

байқалатын болады, оның үлесіне UxC есепте UxC бағаларына сәйкес 2018 және 2030 жылдары 

арасында салынатын барлық жаңа қуаттылықтардың шамамен 50% келеді. Жаңа реакторларды салуға 

арналған басқа да маңызды елдер Ресей, Үндістан, Оңтүстік Корея және Біріккен Араб Әмірліктері 

болып табылады. Алайда, осы кезеңде, осы пайдалар Германия, Жапония және АҚШ сияқты бірнеше 

негізгі елдерде ескі реакторларды пайдаланудан шығуына байланысты ішінара азаятындығы күтілуде. 

2010, 2017-2022 және 2030 жж. өңірлер бойынша әлемдік ядролық қуаттылық (таза ГВ):  

 

 2010  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2030 

Солтүстік Америка .......................  115.4  115.1  115.1  114.5  113.0  110.5  107.5  100.4 
Батыс Еуропа ................................  122.4  111.0  109.3  110.9  108.1  107.2  103.2  91.2 

Шығыс Еуропа..............................  47.5  51.5  53.7  54.3  55.9  56.1  55.2  57.1 

Азия және Океания ......................  84.6  104.4  107.5  110.3  107.4  110.1  114.1  161.6 
Африка және Таяу Шығыс ..........  1.8  2.7  2.7  2.7  5.4  6.7  8.1  15.7 
Оңтүстік Америка ........................    2.8    3.5    3.5    3.5    3.5    3.6    3.6    6.4 

Барлығы әлем бойынша ...........  374.5  388.3  391.9  396.3  393.4  394.2  391.6  432.5 
 

Өңірлер бойынша ядролық реакторлар, 2010, 2017-2022 және 2030 (бірліктерде) 

  2010  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2030 

Солтүстік Америка .......................  124  120  120  119  117  114  111  100 

Батыс Еуропа ................................  129  114  112  113  109  108  105  85 

Шығыс Еуропа..............................  67  70  72  72  76  76  72  73 

Азия және Океания ......................  113  132  134  133  132  135  137  181 

Африка және Таяу Шығыс ..........  2  3  3  3  5  6  7  14 

Оңтүстік Америка ........................    4    5    5    5    5    6    6    9 

Барлығы әлем бойынша  ..........  

439  444  446  445  444  445  438  462 

Дереккөз: UxC                

Жалпы пікір бойынша, жалпы, ядролық энергетика жақын бірнеше онжылдықта жалғастырады. Егер 

ядролық энергия электрмен жабдықтаудың жалпы әлемдік көлемінен 10-11% құратын болады, одан әрі 

ядролық қуаттылықты кеңейтуді талап етеді. Мысалы, «Жаңа саяси сценариймен», ХЭА, ЭЫДҰ сәйкес, 

әлемдік ядролық қуаттылық 2040 жылы 516 ГВт жетеді деп болжайды, ол ядролық энергияны әлемдік 

көлемнен 10-пайыздық үлесін сақтауға мүмкіндік береді.  

Орташа атом электр станциясы үшін шығыс отын ядросы үшін пайдалану басында 0-1,5 млн фунт U3O8 

талап етіледі. Тұрақты негізде реакторлар мерзімді түрде отынмен 12-24 айда толтырылады. Әрбір 

құйған кезде реактормен бірқатар факторларға байланысты, соның ішінде, көлем және реактор түріне 

байланысты 300 000-700 000 фунт U3O8 талап етіледі. Әлемдік деңгейде уран отынына сұраныс жаңа 

реакторларға аса жоғары талаптар, сондай-ақ, құю мерзімдері әсер етеді.  

Уран, ережеге сай, құбыр жолдарын тиісті өңдеуді қамтамасыз ету үшін реакторларды қажетті құюға 

дейін 2-5 жылға жіберіледі және отын жиынының соңғы шығарылуын береді. Ядролық коммуналдық 

кәсіпорындар уранды стратегиялық және басқа да мақсаттар үшін материалдардың қорларын 

қамтамасыз ету үшін отындағы нақты артық тапшылықтар көлемінде уранды жиі сатып алады. Жапония 

сияқты негізгі елдердегі ядролық энергияны өндіру қарқынын төмендетуді есепке ала отыра, уранды 

әлемде тұтынуы 2010 жылдан бастап тек аз ғана ұлғайды, бірақ, жалпы нарықтық сұраныс (яғни, 

коммуналдық кәсіпорындармен сатып алудың жалпы көлемі) нақты қорларды құруды есепке алумен аса 

жоғары деңгейде қалады. UxC бағалары бойынша UxC есебінде, қорлардың жалпы әлемдік деңгейі U3O8 

(әр түрлі, негізінен, ликвидтік түрлерде) эквивалентінің шамамен 950 миллион фунтын құрайды. 

Алайда, құбыр жолдары қорларының қалаулы дәрежесі 2-3 жылға, сондай-ақ, стратегиялық қорлардың 

орташа әлемдік дәрежесі 1-2 жылға, ағымдағы қорлар, шын мәнінде, тарихи орта мәндерден аз асады.  
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Болжамдар бойынша, жуық арадағы жылдары тұтыну өсетін болады, өйткені Қытай және Үндістан 

сияқты жерлерде көп реакторлар пайда болады және Жапониядағы көптеген объектілер пайдалануға 

қайтарылатын болады. Сонымен қатар, коммуналдық кәсіпорындармен қорларды сатып алу көлемдері, 

көбінесе, орта мерзімді перспективада төмендейді, ал коммуналдық кәсіпорындар өзінің жалпы 

қорларын қарастыруды бастайды. Алайда, ұзақмерзімді перспективада, реакторлар тарапынан тұтыну, 

сондай-ақ, нарықтық сұраныс біршама ұлғаятындығы күтілуде.  

Уранды әлемдік тұтыну және нарықтағы сұраныс,  2010, 2017-2022 және 2030 жж. ( млн. фунт 

U3O8) 

 2010  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2030 
Уранды тұтыну ................................ 150.8  173.2  173.1  173.6  161.2  162.7  171.4  190.4 
Нарықтағы уранға сұраныс 189.8  192.8  191.1  190.6  176.2  175.7  182.4  196.4 

 

 
Дереккөз: UxC 

Жалпы операциялық шығындардан пайыздарда атом электр станциясына арналған отынның орташа 

құны шамамен 25-30% құрайды. Бұл өте төмен пайыз, көмір және табиғи газ сияқты энергияның 

бәсекелес көздері үшін отынға шығын операциялық шығындардан 50%-дан 70%-ға дейінді құрауы 

мүмкін. Ядролық реакторлардың көпшілігі үшін отын құнының 50%-дан астамы соңғы отын өнімінің 

табиғи уран компонентіне келеді. Осылайша, коммуналдық кәсіпорындар U3O8 сатып алуға ерекше 

көңіл бөледі. 2005-2012 жылдарға ұзақмерзімді келісімшарттардың жоғары көлемшерін, сондай-ақ, 

2014-2017 жылдарға ортамерзімді келісімшарттардың жоғары көлемдерін есепке ала отыра, 2020-

жылдардың басында бұрыңғыша жақсы қамтамасыз етілетін болады. Алайда, UxC есебінде UxC 

бағаларына сәйкес, 2021 жылға энергия тасығыштардағы әлемдік тұтынудың шамамен 23%-ы 

форвардтық келісімшарттар бойынша жабылмаған міндеттемелер болып қалады (төмендегі 

диаграмманы қара). 2025 жылы урандағы жабылмаған тұтынушылық деңгейі шамамен 50%-ға дейін 

ұлғаяды. Бұл деректер, көптеген коммуналдық кәсіпорындар, ең алдымен, нарыққа өзінің отынға деген 

қажеттілігін қамтамасыз етуді бастау үшін жуық және ортамерзімді перспективада қайтарылатындығын 

көрсетеді.  

Урандағы жабылмаған қажеттіліктер, 2017-2030 жж. 
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Көптеген коммуналдық кәсіпорындар, ережеге сай, үштен он және одан да көп жылға созылатын 

ұзақмерзімді келісімшарттар есебінен отында деген өз қажеттіліктерін жабады. Орташа, энергия 

тасығыштардағы қажеттіліктердің 10%-нан астамы қолма-қол ақшаға сатып алу есебінен немесе 

болашақ перспективада жабылады (диаграмманы қара). 2005-2012 жылдарында іске асырылған 

ұзақмерзімді келісімшарттар және осы қызметпен байланысты жеткізулер 2020-жылдардың басында 

аяқталатындығы күтілуде. Болашақта коммуналдық кәсіпорындар Фукусимадағы апаттан кейін соңғы 

алты жылда жедел келісімшарттардың жетіспеушілігіне байланысты жедел келісімшарттар нарығына 

қайта орала бастайтындығы күтілуде. Бұл болжам бірнеше қорытындыға негізделген, соның ішінде, 

коммуналдық кәсіпорындардың, олар тым жоғары болғанша, бағаларды бекітіп алуға және жеткізудің 

тиісті ұзақмерзімді қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тырмысу.  

 
 

U3O8 Ux-ға спот-бағасымен салыстырғанда ұзақмерзімді және споттық келісімшарттардың 

көлемдері, 1990-2018 жж. 

 

 
Дереккөз: UxC 

Ағымдағы жағдай және ұсыныстардың перспективалары 

Уран нарығында бірнеше ірі алғашқы өндірушілер басым болады, сонымен қатар, уранның бес ірі 

өндірушісіне 2017 жылғы өндірістің әлемдік көлемінің  66% келеді. Әлемдегі уранның ірі өндірушілері 

бола тұра, топ алғашқы өнімнің шамамен 20% шығарды. Уранның келесі төрт ірі өндірушілері - Orano, 

Дереккөз: UxC 
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Cameco, Uranium One және CGN/CNNC (Қытай) – Компаниямен серіктестікте өндірістік қызметті жүзеге 

асырады.  

Компаниялар бойынша 2017 жылы әлемдік өндірістің үлесі  

 
Дереккөз: UxC 

Уранды жеткізуді өсіру (алғашқы өндіріс + екінші ұсыныс) ғасырдың басынан бастап белгілі болды. 

2000 жылдардың басынан бастап, уранды жеткізудің өсуі ядролық ренессанс деп аталған атом 

энергетинасын тірілтуге қатысты ұсыныстардың оң болжамдарын ынталандырды, ол пайдалы қазбалы 

отындарға бағаның өсуімен және климаттың өзгеру проблемаларымен шартталды. Сонымен қатар, Ресей 

мен АҚШ арасындағы ЖБУ бойынша Келісімнің мерзімін аяқтау 2013 жылдан кейін жылына шамамен 

18 миллион фунт U3O8 көлемінде ұсыныстың жетіспеушілігін толтыруға арналған жаңа уран жобаларын 

әзірлеуге көмектесті. 2003 жылдан 2007 жылға дейін нарықта жеткізуді үзу әсер етті, олардың арасында 

Канадағы Cameco тиесілі Макартур Ривер және Сигар Лейк жобаларына су ағысы, Австралиядағы 

Ranger жобасының энергетикалық ресурстарына әсер еткен тропикалық циклондары және 

Австралиядағы BHP Olympic Dam жобасына көптеген өрттер. Жеткізудегі осы ақаулықтар 2003 жылдан 

2007 жылға дейінгі кезеңде уранға бағаның тез өсуіне көмектесті, өйткені жеткізудің қауіпсіздік 

мәселесі әлемдік коммуналдық кәсіпорын үшін аса өзекті болады және уран бойынша жаңа жобаларды 

әзірлеуді бастады. 2010 жылғы соңында 2020 жылға 80 ГВт жету бойынша ядролық энергетика 

саласында Қытайдың атақты мақсаты және уранды жеткізу, бұрыңғыша, өндірістің одан әрі өсуіне 

қатысты аса оңтайлы болып қала берді.  

Уранға сұраныс болжамдары Фукусимадағы апаттан кейін қауіпсіздік проблемасының негізінде 

Жапонияның ядролық бағдарламасын тоқтата тұруына байланысты біршама қысқарды, ал Германия 

өзінің ядролық бағдарламасын 2021 жылға ашуға сөз берді. Сонымен қатар, қымбат емес қатпарлы газы 

және АҚШ-да субсидияланатын жаңартылатын энергия электр энергиясының реттелмейтін нарығында 

американдық атом станцияларының қызметін қиындатады. Жуық араға дейін уранды әлемдік жеткізу, 

көптеген уран жобалары аясында өндірісті бастаудан кем дегенде өсуін жалғастырады, сондай-ақ, 

коммуналдық кәсіпорындардың қымбат келісімшарттарынан басталады. Сол кезде коммуналдық 

кәсіпорындардың және жеткізушілердің қорлары кем дегенде ядролық реакторлардың қажеттілігін 

төмендетуге қатысты ұлғаяды.  

2000 жылдан 2016 жылға дейін уранды әлемдік жеткізу жылына U3O8 (U3O8e) эквивалентті 129 миллион 

фунттан жылына  212 миллион фунт U3O8e дейін 64%-ға ұлғаяды. Осы кезеңде Қазақстанға жеткізудің 

72% өсуі келеді, Қазақстанда уранды өндіру 2000 жылы кем дегенде 5 миллион фунттан U3O8 2016 

жылы 64 миллион фунтқа U3O8 өсті.  

Өндірісті көптеген қысқартулар 2017 жылы 204 миллион фунтқа U3O8e дейін уранды әлемдік жеткізу 

көлемдерін төмендетуге көмектеседі. 2016 жылғы сәуірде Cameco Канадада Рэббит кенішінде өндірісті 

тоқттаты, ол жылына шамамен 4 миллион фунт U3O8 шығарады. Сонымен қатар, 2016 жылғы сәуірде 

Cameco АҚШ-та ЖАС өндірісін қысқартуға шешім қабылдады - Smith Ranch-Highland және Crow Butte – 

нарықтан жылына 3 миллион фунт U3O8 дейін біртіндеп жою және жаңа ұңғымаларды әзірлеу кіреді. 
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2016 жылы Orano (бұрыңғы AREVA) Нигерде SOMAIR өндірісін 0,9 миллион фунтқа U3O8 қысқартты, 

2017 жылы өндірісті 2018 жылы тағы да 1,1 миллион фунт U3O8 одан әрі қысқарту жоспары туралы 

жарияланады. 2017 жылғы қаңтарында Компания 2017 жылға жоспарланған өндірісті 10%-ға 

қысқартады, одан кейін 2017 жылғы желтоқсанда 2018 жылға жоспарланған 10,4 млн. фунт U3O8 

көлемінде және 2019 және 2020 жылдарға жоспарланған жылына 9,1 млн. фунт U3O8 көлемінде 

жоспарланған өндірісті кейінге қалтыру туралы жарияланған болатын. 2018 жылғы мамырының 

соңында Қазақстанның Энергетика министрі, 2018 жылы қазақстандық өндіріс 56,2 миллион фунт U3O8 

қысқаратындығы туралы айтты, ол 2017 жылғы деңгейден 4,7 миллион фунт U3O8 төмен. 2017 жылғы 

қарашада Cameco, 2018 жылғы қаңтарынан бастап, Канадада Макартур Ривер өзінің кенішінде 18,0 млн 

фунт U3O8  көлемінде өндірісті тоқтататындығы туралы хабарлады. Сонымен қатар, 2018 жылғы 

шілденің аяғында Cameco, Макартур Ривер тоқтата тұруы белгісіз мерзімге созылатындығын хабарлады. 

2018 жылғы мамырында Намибиядағы Лангер Генрих Paladin Energy шахтасы еңбекке қабілеттілігін 

қолдау режиміне ауыстырылған болатын, оның нәтижесінде нарықтан 3,4 миллион фунт U3O8 

шығарылды. 2017 жылғы шілдесінде, Paladin Energy мүлікпен басқаруға өтінім берілді (банкроттық 

процесі), болашақта әлсіз нарықтық жағдайлар себебі бойынша қарыздармен есептеледі. Жиынтықта, 

өндірістің соңғы қысқартулары және болжамдар бойынша жобалардың мерзімін кейінге қалтыру 2018 

жылы уранды әлемдік жеткізуді 184 миллион фунт U3O8e қыстартуға әкеледі, ол сұраныс пен ұсынысты 

қайта үйлестіруге әкеледі. 2011 жылдан бастап, еңбекке қабілеттілігін қолдау режиміне 39,4 млн. фунт 

U3O8 жылдық өндіріспен бірге келетін 13 уран шахталары ауыстырылған болатын.  

Еңбекке қабілеттілігін қолдау режиміне келтірілген шахталар, 2011 жылдан бастап (млн. фунт 

U3O8) 

 

 

    
Макс. 

жылдық 

2017 ж. 

Өндірістен 

% 

Шахта Оператор Ел Күні өндіріс  

Альта Меса Energy Fuels АҚШ 2013 1.1 0.7% 

Ханимун Boss Австралия 2013 0.3 0.2% 

Уиллоу Крик Uranium One АҚШ 2013 0.9 0.6% 

Кайелекера Paladin Energy Малави 2014 2.9 1.9% 

Азелик CNNC Нигер 2015 0.5 0.3% 

Палангана UEC АҚШ 2015 0.3 0.2% 

Кук Sibanye Gold Оңтүстік Африка 2016 0.2 0.1% 

Рэббит Лейк Cameco Канада 2016 4.2 2.7% 

Кроу Бьютт Cameco АҚШ 2017 0.8 0.5% 

Смит Ранч-Хайленд Cameco АҚШ 2017 2.1 1.4% 

Макартур Ривер Cameco Канада 2018 20.1 13.0% 

Николс Ранч Energy Fuels АҚШ 2018 0.3 0.2% 

Лангер Генрих Paladin Energy Намибия 2018 5.4 3.5% 

   Барлығы 39.4 25.5% 

Дереккөз: UxC 

Алғашқы өндіріс 

2017 жылы уранды алғаш өндірісі 155 миллион фунт U3O8 құрады, ол 2016 жылы 162 миллион фунттан 

U3O8 5% -ға қысқарды. 2017 жылы сатылатын уранның жалпы көлемінен алғашқы өндірістегі пайызға 

шамамен 75% келеді, сонымен қатар, қалған 25% екінші көзді құрайды. Алғашқы өндірушілердің 

бірінші ондығына 2017 жылы әлемдік өндірістің 88% келеді.  

Өңірлік деңгейде Қазақстанға әлемдегі уранды өндіруші ірі ел ретінде ЖАС 16 жобасы бойынша 61 млн. 

фунт U3O8 немесе 2017 жылғы әлемдік өндірістің 40% келеді. Болжамдар бойынша, 2018 жылы 

Қазақстандағы өндіріс 56 миллион фунт U3O8 қысқарған және 2019 мен 2020 жылдары 59-61 миллион 

фунт U3O8 диапазонында қалады. 2022 жылға нарықтық жағдайды жақсарту кезінде қазақстандық 

өндірістің 65 миллион фунт U3O8 жетеді. 
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Уранның алғашқы әлемдік өндірісі, 2008-2022 жж. (млн. фунт U3O8)  

 

 
Дереккөз: UxC 

Канада 2017 жылы 34 миллион фунт U3O8 уранды өндіру бойынша елдің шамасы бойынша екінші болып 

табылады немесе 2017 жылы әлемдік өндірістен 22% құрайды. 2018 жылы Канадада өндіріс   18 

миллион фунт U3O8-қа 47%-ға төмендейді, өйткені Макартур Ривер жобасы бойынша өндіріс белгісіз 

мерзімге тоқтатылды. Сонымен қатар, 2022 жылы канада өндірісі, болжамға сәйкес, егер Макартур 

Ривер жобасы жақсартылған нарық жағдайында жұмысты қалпына келтірмесе, 34 миллион фунт U3O8-қа 

дейін қалпына келтіріледі.  

Уранның автостралиялық өндіруі үш жобамен байланысты: «Фо Майл», «Олимпик Дэм» және 

«Рейнджер», онда 2017 жылы 15 миллион фунт U3O8  немесе уранды әлемдік өндірістің 10% бар. 2019 

жылы австралиялық өндіріс 19 миллион фунт U3O8-қа дейін өсетіндігі күтілуде, алайда, 2021-2022 

жылдары 16 миллион фунт U3O8-қа дейін төмендейді, өйткені Energy Resources of Australia Рейнджер 

жобасы бойынша өндіруді тоқтатады.  

Африкада Намибиядағы 2017 жылғы өндіріс 10 миллион фунт U3O8, немесе әлемдік өндірістің 7% 

құрады, олардан кейін Нигер - 9 миллион фунт U3O8, немесе 6%. 2018 жылғы мамырда «Лангер-Генрих» 

жобасын тоқтата тұруына қарамастан, Намибиядағы өндіріс болжамдарға сәйкес, CGN Husab жобасы 

бойынша көлемдерді өсірудің арқасында 2018 жылы 12 миллион фунт  U3O8 дейін ұлғаяды. 2022 жылы 

Намибиядағы өндіріс 15 миллион фунт  U3O8 дейін жетеді деп күтілуде. Нигердегі өндіріс 2017 жылғы 

соңында Orano SOMAIR шахтаның жабылуынан 2018 жылы кем дегенде 8 миллион фунт  U3O8  

төмендейді. Елдегі өндіріс COMINAK шахтасын пайдаланудан шығарудан кейін 2022 жылы 5 миллион 

фунт  U3O8 дейін кейін төмендетумен 2021 жылға дейін қолданатын болуы күтілуде.  

Ресейлік өндіру 2017 жылы 8 миллион фунт  U3O8 құрайды, ол жалпы әлемдік көлемнен 5% құрайды. 

Ресейлік өндірістің көп бөлігі елдің ішінде немесе ресей өндірісінің реакторлары үшін қолданылады. 

Елдегі өндірудің қазіргі дәрежесі 2022 жылға дейін сақталуы күтілуде. Өзбекстан 2017 жылы ЖАС үш 

тау өндіру дивизиясынан 6,3 млн. фунт U3O8 алады, ол әлемдік өндірістің 4% құрайды. Осы кезең 2022 

жылға дейін сақталуы күтіледі.  

Қытай, 2017 жылы шамамен өндірудің алты ірі орталықтары есебінен 4,9 млн фунт U3O8 құрайды. 

Қытайда өндіріс 2018-2022 жылдарға жылына 5,2 миллион фунт U3O8 өседі, алайда, ЖАС жаңа 

жобаларын қосу қарқындарын тездету жағдайында өндірістің аса жоғары дәрежесі мүмкін.  

Басқа елдерде, АҚШ және Украинаны қоса алғанда, 2017 жылы 6,6 млн. фунт U3O8 немесе әлемдік 

өндірістің 4,2% келеді. 2018 жылы АҚШ-тағы өндіріс көлемі кем дегенде 1  миллион фунт U3O8 дейін 

төмендейді, ал кейін 2022 жылы нөлге дейін төмендейді. Алайда, АҚШ Сауда министрлігінің 232 тарауы 

бойынша уранмен сауда саласында күтілетін зерттеу, егер құқықтық қорғау қаражаты ретінде АҚШ 

квотасы немесе тарифтері қолданылса, онда АҚШ өндіріс тірілуге қабілетті болады.  

Екінші көздер 
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Уран нарығында жеткізудің екінші реттік көздерінің болуына әсер етеді. Осы жеткізулер бір-бірінен 

ерекшеленеді, бірақ, олардың барлығы нарыққа қайтарылатын қорлардың түрін білдіреді. 2018 жылғы 

шілдедегі бағалары бйоынша, барлық нысандағы жалпы екінші реттік жеткізулер шамамен 48 миллион 

фунт  U3O8 немесе әлемдік жеткізудің жалпы көлемінің 25 пайызын құрайды. Болашақта осы дәреженің 

біртіндеп төмендеуі байқалады.  

Екінші жеткізудің ірі көздерінің бірі, соғыс кезіндегі ядролық қару бағдарламасынан кейін қалған 

материалдарды білдіретін мемлекеттік қорлар болып табылады. Осы қорлардың негізгі ұстаушылары 

Ресей және АҚШ болып табылады. Екі елдің үкіметі өзінің жеңіл қолжетімді қорларымен басқаруды 

жалғастырады, алайда, жуық арадағы он жылда осы бағдарламалар біртіндеп қысқаратын болады. 

Шамамен 2017 жылы 8 миллион фунт  U3O8 көлеміндегі ағымдағы көлем, кем дегенде, 2030 жылы 50%-

ға қысқаруы тиіс. Осының негізінде жататын факторлар, ережеге сай, саяси негізделген және тікелей 

экономикалық факторлармен байланысты емес. Көптеген жағдайда үкімет осы өкімдерді жүзеге асыруға 

тура шығындарды жұмсамайды және шынайы қозғалатын факторлар мемлекеттік бағдарламалар үшін 

табыстарды құрумен байланысты.  

Қорларды құрудың басқа көздері уранды байыту бойынша қызмет болып табылады. Әлемде бар бүгінгі 

байыту бойынша қуаттылықтар газ центрифугалауына байланысты, оларды қолданған кезде жұмыстың 

үзілмеуін, Фукусимадағы апатқа дейін құрылысты кеңейту нәтижесінде құрылған артық қуаттылықты 

қамтамасыз етеді және сұраныстың кейінгі құлауы өз зауытында кәсіпорынды қайта бейімдеуге 

мәжбүрледі.  Центрифугалар қайта бейінделеді немесе уранның аз мөлшерін енгізумен байыту арқылы 

немесе қалдықтарды қайталап байыту арқылы беріледі, негізінен, табиғи уран өнімінен материалдарды 

пайдалануға жарамды сығу арқылы ұсынылады. Осылайша, екі процесс уранды «өндіруге» әкеледі. 

Бағыт көлемдері төменде келтірілген.  

Байытылған уранды іске асыру көлемдерін қысқарту, 2018-2022 жж. ( млн. фунт U3O8) 

 

Дереккөз: UxC 

Ядролық отын циклі регенерация деп аталатын қайта өңдеу режимі кіреді. Өңделген ядролық отында 

көп реттік материалдардың үлкен көлемі, соның ішінде, уран және плутоний кіреді. Осылайша, 

кешендік және қымбат тұратын химиялық өңдеудің арқасында осы көпреттік материалдар алынатын 

және коммерциялық реакторларда қайталап пайдалануы мүмкін. Регенерирацияланған уран (RepU) және 

уранның/плутонийдің оксиді немесе МОКС-отын, қазіргі кезде, Францияны, Ресейді және Жапонияны 

қоса алғанда, кейбір ірі ядролық елдермен қолданылады және осы бағдарламаларды іске асыру, 

болашақта, олар қалдықтарды басқару бағдарламасы ретінді қолданылатындығын есепке ала отыра, 

жалғасады деп күтілуде.  

Екінші жеткізудің тағы да бір көзі – бұл қорларды коммерциялық басқару. Соңғы онжылдық 

коммуналдық кәсіпорындарға, өндірушілер мен делдалдар қорларды жинақтады, өйткені сұраныс 

төмендеді, ал ұсыныс жоғары болып қала береді. Бұл коммерциялық қорлар немесе тікелей сату үшін 

нарықта тікелей орналасады немесе отынның жаңа қорларын сатып алумен бірге коммуналдық 

кәсіпорындармен қолданылады. Жуық олнжылдықта қорларды басқару көлемдері қысқаратындығы 

күтілуде, және, ұзақ мерзімдер ядролық отын цикліне тән екендігін түсіну маңызды, басқа тауарлармен 

салыстырғанда құбыр жолдарының және стратегиялық қорларының аса кең қорларын талап етеді. Нақты 

деректер, бұрыңғыша, игеру қиын болуына қарамастан, UxC есебі бойынша, коммерциялық қорларды 

қыстарту, соның ішінде, коммуналдық кәсіпорындардың, жеткізушілердің және делдалдардың есебінен, 

орташа, жуық арадағы онжылдықта жылына орташа 8-10 миллион фунт  U3O8e құратын болады. 

Жалпы, бағалар бойынша, 2017 жылы екінші рет жеткізу шамамен 50 миллион фунт  U3O8e қамтамасыз 

етті, алайда, 2030 жылы бұл сомалық сан, шамамен, 23 миллион фунт  U3O8e дейін түседі. 

Қалдықтарды қайталап байыту/ уранды аз санымен 
байыту  (млн. фунт U3O8) 

Батыста байытылған уранды сату  (млн. фунт U3O8) 
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Өндірудің өзіндік құны 

2017 жылғы уранды әлемдік өндірудің өзіндік құнының қисығына сәйкес, UxC, шамамен 92 миллион 

фунт U3O8 немесе 2017 жылғы өндіру көлемінен 59% 2017 жылғы фунт U3O8 –қа 22,06 АҚШ доллары 

тұратын орташа споттық бағасымен салыстырғанда толық қаржыландыру негізінде теріс аймақта 

болған
1
. Төменде көрсетілгендей, Топқа жататын ЖАС жобаларының көпшілігі 2017 жылы барлық 

әлемдік қолданыстағы уран жобалары арасында бірінші тоқсанда жұмыс істеді.  

Жобалар бойынша уранды әлемдік өндірудің өзіндік құнының қисығы  (долл.АҚШ/фунт U3O8) 

 

Дереккөз: UxC есебі 

Компанияға қатысты өндірудің өзіндік құны бойынша, Топ 2017 жылы уранды алғашқы 11 

өндірушілерінің ішінде Uranium One ортақ кәсіпорны бойынша оның серіктестерінен кейін екінші 

орынды алады. Ірі өндірушілерінің үштігі - Uranium One, Топ және Өзбекстандағы «Навой майнинг» - 

2017 жылы тек Жас-кеніштерді қолданды, ол ашық және жер асты тау жұмыстарының әдістерімен 

салыстырғанда өндірудің осы әдісінің төмен өзіндік құнын көрсетеді.  

Алғашқы 11 компаниялар бойынша уранды әлемдік өндірудің өзіндік құнының қисығы (долл.АҚШ/фунт 

U3O8) 

                                                      
1
 UxC сәйкес өндірістің толық көлемі операциялық (ақшалай) шығындардан плюс күрделі шығындарды қалпына келтіруден 

тұрады. (Операциялық шығындар  = Өндіру құны  + Көлік шығындары  + Қайта өңдеу құны + өндіруге/мүлікке салық  + 
экологиялық салық  + роялти / жер қойнауын пайдалануға салық. Күрделі шығындар  = сатып алуға/барлауға шығындар  + кен 

орындарын әзірлеуге баға  + байыту қондырғыларын салу құны  + қоршаған ортаны қорғауға/инфрақұрылмға шығындар  + жалпы 

және әкімшілік шығындар). 

 

Квартиль 1 Квартиль 3 Квартиль 2 Квартиль 4 

Казатомөнеркәсіптің ЖАС-кеніштері 

П
о
л
н
а
я
 
с
е
б
е
с
т
о
и
м
о
с
т
ь 

Жиынтық өндіру (млн. фунт U3O8) 



 

 

72  

 

Дереккөз: UxC 

Екінші ұсыныстың құны алғашқы ұсыныспен тура салыстырылуы мүмкін емес, өйткені нарықта екінші 

ұсынысты орналастырумен байланысты ынталар экономикалық факторларға, әсіресе, соңғы үш 

онжылдық ішінде нарыққа үкіметтің маңызды әсеріне байланысты емес. Уранның аз санымен және 

қалдықтарды қайталап байытуымен байыту есебінен жеткізілетін уранға қатысты, бұл жерде басқа да 

факторлар, соның ішінде, байыту бойынша кәсіпорынның пайдалылығы және байыту бойынша 

қызметтің орнына байытылған уран өнімінің (БУӨ) толық пакетін сату мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, 

байыту бойынша кәсіпорын, олар, өндіріс құны уранға деген нарық құнынан төмен болғанша дейін, 

уранның аз мөлшерімен байытуды қолданатын болады деп айтты. Нәтижесінде, МОКС-отынға 

регенерациялауға шығындар, жаңа отынға деген бағадан жоғары болуына қарамастан, осы көздерден 

қайта өңделген отын өз кезегінде, жалпы экономикаға әсер ететін қалдықтардың көлемін қысқартуды 

ұсынатын өңделген радиобелсенді отынды алудың аса кең жүйесінің бөлігі болып табылады.  

Уран нарығы және құнды түзу механизмдері  

Уранға бағалар 2000 жылы төмен дәрежеге жетті, сонымен қатар, Ux U3O8 (спот-баға) фунтқа 7,10 

доллар белгісіне жетті. Соған қарамастан, бұл рекордты төмен баға көп ұсталмады, өйткені 

коммуналдық кәсіпорындардың әлемдік қорлары 2000-жылдардың басында төмен дәрежеге дейін 

қысқарды. 2000-жылдардың басында және ортасында өндірісте бірнеше ақаулар болды, ол көптеген 

коммуналдық кәсіпорындарды жеткізу қауіпсіздігі туралы қам жеуге және келісімшарттар дәрежесін 

ұлғайту есебінен жедел міндеметтемелерді жабуға мәжбүрледі. 2005-2007 жылдары Cameco 

компаниясының «Сигар Лейк» шахталарында көптеген су алулары және ERA компаниясының 

«Рейнджер» шахтасында тропикалық циклондары өндірісті шектеді және коммуналдық кәсіпорындар 

үшін жеткізу қауіпсіздігіне проблема жасады. Сол кезде, алдағы ядролық ренессанстан күтуі, құндық 

шар 2007 жылғы ортасында, көптеген хедж-қорлардан шарықтау шегіне жетті, өйткені U3O8 –ға Ux баға 

фунтқа 136,00 доллар белгісіне дейін өсті. Келесі 2007-2009 жылдардағы әлемдік қаржылық дағдарыс 

инвестициялық қорлардың уран холдингтерін таратуға және кезеңге U3O8 эквивалентті 8-10 миллион 

фунтты құрайтын АҚШ Энергетика министрлігіне (DOE) тиесілі уран қорлары бойынша аукциондарды 

өткізуге әкелді, оның нәтижесінде U3O8 –ға Ux баға 2009 жылғы сәуірінде 40 АҚШ долларына дейін 

түсті. 
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Уранға спот-бағалар, 2000-2018 гж. 

 

 
Дереккөз: UxC 

Ux бойынша U3O8 бағасы 2020 жылға 80 ГВт қол жеткізуі бойынша Қытайдың ядролық 

энергетикасының амбициялық мақсатының әсерімен 2010 жылы қалпына келтіріледі. 2011 жылғы 

ақпанында Ux бойынша U3O8 бағасы бір айдан кейін болған Фукусимадағы апатқа дейін фунтқа 73,00 

долларына дейін өседі.  

 
2011 жылдан бастап Ux бойынша U3O8 бағасы 2016 жылғы желтоқсанына U3O8 фунтқа 18 АҚШ 

долларына дейін төмендетуді жалғастырады. Бағаларды төмендету Қытай, Жапония, Германия, Оңтүстік 

Корея, Тайвань, және АҚШ сияқты негізгі елдерден уранға жоспарланған сұранысты жаһандық 

төмендетумен туындайтын болады. Сонымен қатар, ескірген және қымбат газды диффузиялық 

қондырғыларды ауыстыратын 2000 жылдардан бастап газ центрифугасының көмегімен байытудың жаңа 

технологияларының пайда болуы байытуды арзандатуға әкелді (БЖБ), ол табиғи уранның белгілі 

санынан аса байытылған уранды оңтайлы өндіруді жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл орналастыру 

механизмі БЖБ қуаттылығы жағдайында табиғи уранға сұранысты төмендетеді.  

2016 жылғы желтоқсанынан бастап, U3O8-ға Ux бағасы бір фунтқа $20,00 -дан $26,10-ға дейінгі 

диапазонында беріледі, уранға бағалардың жуық арада өсуі Cameco, Топ және Orano негізгі өндірушілер 

тарапынан жеткізуді қысқартудың бірнеше кезеңдерімен туындаған болатын. Сонымен қатар, соңғы 

бірнеше айда, инвесторлар және хедж-қорлар физикалық урандық активтерді сатып алады, ол 2018 

жылғы сәуірдегі 20,50 АҚШ долларымен салыстырғанда 2018 жылғы 20 тамыздағы жағдайы бойынша 

26,10 АҚШ долллары көлемінде оның қазіргі дәрежеге дейін Ux бойынша U3O8  бағасын ұлғайтуға 

көмектеседі.  

Ұзақмерзімді келісімшарттар уран нарығында мәмілелердің ажыратылмас бөлігі болып табылады және 

көптеген уран өндірушілері базалық бағана негізделген немесе кем дегенде, егер олар спот-бағаға дейін 

индекстелсе, онда базалық дәрежесі болады. Алайда, маңызды түрде спот-нарықта жеткізу 

қолданыстағы қорлармен шартталады (байыту кәсіпорындарынан және мемлекеттік органдардан уранды 

екінші рет жеткізу), ұзақмерзімді келісімшарттар негізінен уранды өндірушілерді ұсынады, жеткізуді 

жуық бірнеше жылда жүзеге асыра алады. Осыған байланысты ұзақмерзімді базалық баға жеткізудің 

болашақ қолжеткізуінің индикаторы болып табылады. Кейбір мәнде, ұсыныстың болашақ дәрежесін 

анықтау үшін спот-бағасын санасыз қолдану болады, өйткені бұл бүгінгі күні қорлардың спот-

нарығының одан әрі қарқынын білдіреді.  

Ux бойынша U3O8 бағасы (спот-баға) уран бойынша аса бәсекелестік ұсынысты білдіреді, оның 

талаптары бойынша жеткізу мерзімдері үш айдан немесе кем болса, ал саны асады немесе 100 000 фунт 

U3O8 тең болады, сондай-ақ, өту мәселелері есепке алынады. Ux LT бойынша U3O8 бағасы 
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(ұзақмерзімді баға) 36 айдан асатын немесе тең жеткізу мерзімімен жоғары жағдайын (ағымдағы 

тоқсаннан) және санның иімділігі ( ± 10% дейін) береді. Ұзақмерзімді баға ағымдағы нарық бағасын 

көрсетуге арналған, оның орнын көрсетеді, онымен коммуналдық кәсіпорын болашақ жеткізуді 

қамтамасыз етуі мүмкін. Осылайша, ұзақмерзімді баға спот-бағасынан жоғары болады.  

Ұзақмерзімді келісімшарттарда уранды баға түзуге екі жалпы тәсілдері бар: қалқылмалы (немесе 

нарықтық) баға және базалық (немесе белгілі) баға. Қалқитын баға басым нарық бағаларына болашақта 

жеткізу кезінде жеткізу бағасы ретінде негізделген (мысалы, Ux U3O8 бағасы). Елгілі құнды түзу кезінде 

базалық баға келісімшартқа қол қойылған сәтте спот-бағасынан жоғары дәрежеде белгіленеді және 

осылайша, инфляцияға индексикациялауға және жоғарлауға жатады, мысалы, АҚШ жаппай ішкі өніміне 

бағалардың жанама дефляторы (КДЦ ЖІӨ), болашақта жеткізу сәтінде болады. Қалыпты тәжірибеде, 

коммуналдық кәсіпорындар шығындарды минимизациялауды және баға тұрақтылығын қамтамасыз ету 

үшін құнды түзудің осы екі нұсқаларының комбинациясын жиі қолданады.  

Ұзақмерзімді келісімшарттардағы минималды бағалары, ережеге сай, уранның өзіндік құнымен өте 

тығыз байланысы бар. Өндірістегі теориялық шығындар минималды бағасынан төмен болуы тиіс, ол 

шығындарды өтеу түрінде қорғау механизмін өндірушілер үшін қамтамасыз етеді (табыстың саналы 

нормасын қоса алғанда).  

Споттық және жедел нарықтар арасындағы аса нақты ерекшеліктер тарихи түрде қалыптасты. Алайда, 

соңғы бірнеше жылда, әсіресе, споттық және жедел көрсеткіштері арасындағы айырмашылықты 

ұлғайтуға байланысты, ортамерзімді келісімшарттарды ұлғайту болады, онда беглілі құнды түзуді 

қолданады, ол соңғы нәтижесінде ақша құны ретінде сияқты басқа параметрлерді көңілге ала отыра, 

спот-нарығында құнды түзуді кеңейтуді білдіретін форвард бағаларының қисығына сәйкес келеді. Мәні 

бойынша, делдалдар нарыққа, аса төмен спот-бағалармен сатып ала отыра және қорда материалды ұстай 

отыра (ауыстыра), оларды болашақ жеткізу үшін ақша құнынан біршама жоғары болатын баға бойынша 

сата отыра, шыға алуы мүмкін. Банктік белсенділіктердің, сондай-ақ, сауда компаниялардың өсуімен, ал 

енді және ортамерзімді нарықта «кэрри трейд» кестесі бойынша сатылатын байыту кәсіпорындары, 

нарықтың осы сегменті соңғы бірнеше жылда нарыққа белсенділіктің аса жоғары үлесін береді. Осы 

сәтте мүмкіндігі аз, ол нарықтағы ортамерзімді келісімшарттар бойынша құнды түзу ұзақмерзімді 

көрсеткішті көрсететін болады.  

Коммерциялық пайдалануға арналған уран осы немесе басқа елдің реттеуші органы тарапынан тиісті 

бақылаумен барлық әлемде әр түрлі нүктелерде орталықтандырылған лицензиялық ядролық 

объектілерде ғана сақталады. Ядролық отынды отын циклі қондырғысының арасында тасымалдау 

бақыланады және реттеледі және лицензиялық және сақтандыру жеткізшілерімен ғана орындалуы 

мүмкін. Уранның қышқылы кейде уран концетраты деп аталатын, конверсиялық қондырғыларға дейін 

өндірушіден тасымалданады, онда ол табиғи  UF6  (уран гексафториді) айналады. Табиғи UF6 кейін 

байыту қондырғыларына жеткізіледі, онда ол соңғы пайдаланушы үшін байытудың қалаулы дәрежесіне 

дейін жеткізеді. Байытылған уран кейін отынды әзірлеуге жіберіледі, онда байытылған UO2 отын 

жинамаларын әзірлеу үшін қолданылады және тапсырыс берушінің реакторында пайдалану үшін 

дайындалады.  

Нарықтың болжамы 

Жуық арадағы 12 айда инвесторлардың мүддесімен және бағалардың қазіргі төмен деңгейін есепке 

алумен өндірісті қысқартуды шешкен алғашқы өндірушілерден сатып алумен туындаған уранға спот-

бағаларға кішігірім жоғары әсері күтіледі. Коммуналдық кәсіпорындардың сұранысы қорлардың жоғары 

дәрежелерін және төмен қысқамерзімді тұтынуларды есепке алумен келесі жыл ішінде қалыпты болып 

қалады. АҚШ Сауда министрлігінің (DOC) АҚШ уран импорты ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіруін 

зерттеу нәтижеге жеткенге дейін жуық арадағы 12 айда АҚШ коммуналдық кәсіпорындармен сатып 

аплу көлемін шектей алады. Спот-бағаларын маңызды түрде жақсарту дәрежесі өндірістердің қосымша 

қысқартулары көлеміне, инвесторлар мен жеткізушілердің сатып алуына, сондай-ақ, коммуналдық 

кәсіпорындар мен жеткізушілер тарапынан қорларды қысқартуға байланысты болады.  

Канадада, Қазақстанда, Африкада және АҚШ-та өндіру қарқындарын қысқартуға қарамастан, соңғы екі 

жылға және UxC  есепте келтірілген бағаларға сәйкес, UxC базалық жеткізу (төменде), болжамдар 

бойынша, 2020 жылдан 2027 жылға дейінгі кезеңде URM (уранға деген тұтынушылық моделі) бойынша 

базалық сұраныстан аспайтын болады, егер өндірісті қысқарту туралы жарияланбаса. UxC базалық 

сұраныс, 50% сенімділік деңгейімен, 2023 жылға дейін әлсіз сұранысты көрсетті, өйткені Қытайдағы 
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және Үндістандағы өсуі Германиядағы, Бельгиядағы, Оңтүстік Кореядағы және Тайваньдағы 

реакторларды тоқтатуды бейтараптайды. Сонымен қатар, UxC барлық әлемде ядролық энергетикалық 

бағдарламаларды дамытатын елдерден болатын кезеңде барлық әлем бойынша (яғни, қорларды құру) 

отындағы реакторлардың қажеттілігінен аспайтын көлемде сатып алуды жалғастыруды болжайды 

(мысалы, Қытай, Үндістан және БАӘ). Осы елдердің ядролық бағдарламаларын кеңейтуге байланысты, 

олар уранның қосымша көлемдерін сатып алады, ол құбыр жолдарына және стратегиялық қорларына 

түседі. Алайда, АҚШ, ЕО және Жапония нарықтарында қорларды қысқарту күтіледі.  

UxC базалық ұсыныстар аясында, болжанатын кезеңде уранды өндіру бойынша бір жаңа жобаның ғана 

қуаттылығы өседі - Husab CGN жобасы, Австралиядағы BHP «Олимпик Дам» жобасын жоспарлы 

кеңейту есебінен өндіруді өсуімен қатар жүргізіледі. UxC, Cameco компаниясының «Макартур Ривер» 

жобасы қайтадан 2022 жылы жіберілетіндігін және Қазақстанның белгілі ЖАС –кеніштерінде өндіру 

қарқындарын ұлғайту байқалатындығын көрсетеді, осылайша, 2027 жылға дейінгі кезеңде 

ұсыныстардың артықшылығын құрып, бірақ өндіру қарқындарын осылайша ұлғайуын шешу болашақ 

нарық конъюктурасына байланысты болады.  

 

 

 

Уранды уранға базалық сұранысқа қарсы әлемдік базалық ұсынысы, 2017–2030 ұсыныс көздері 

бойынша  

 

 

Уранға әлемдік базалық ұсыныс vs. уранға базалық сұраныс, 2017–2030 

өндірудің толық құны бойынша 

Дереккөз: UxC 
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Жоғары кестесінде көрсетілгендей, «Уранның әлемдік базалық ұсынысы» 2017 жылдан 2030 жылға 

дейінгі кезеңде «Уранға базалық сұранысқа» қарсы өндірудің толық құнының санатына бөлінген. 

«Екінші реттік жеткізулер» және «Ұқсас өнімдер/Басқа өндіру» қиысықтағы ұсыныстардың төменгі 

бөлігін алады, өйткені олардың нарықтағы қолжетімділігі – мыс және алтын сияқты басқа да ілеспе 

тауарлардың нарығымен және мемлекеттік саясатымен шартталатын нарықтық оңтайлығы 

функцияларын есепке маңызды. Қазақстандық және өзбек уран жобаларына кем дегенде 20 АҚШ доллар 

шығындағы санатта барлық болжанатын өңдіру келеді, сонымен қатар, 20-30 АҚШ доллары көлемінде 

шығын санаты, көбінесе, канадалық және австралиялық өндіруден келеді. Осыған қарамастан, сұраныс, 

көбінесе, 30-40 АҚШ доллары көлемінде және кем дегенде 40 АҚШ доллары көлемінде 2019 жылдан 

2027 жылға дейін шығын санатынан өндіру есебінен келеді, оның маңызды бөлігінде аса қымбат өндіру 

бағаға сезімтал және Қытай, Намибия, Нигер, Ресей және Украина сияқты әлеуметтік-экономикалық 

және ішкі саясатымен шартталған. Мысалы, Қытайда, Ресейде және Украинада аса қымбат өндіру 

(немесе оңтайлы емес өндіру), бұрыңғыша, осы елдердің отандық реакторларының қажеттіліктеріне 

пайдалылыққа қарамастан сәйкес келеді, алайда жағдай болашақта әлеуетті өзгеруі мүмкін.  

 

Екінші рет жеткізу коммуналдық кәсіпорындардың 25%-дан астам жылдық әлемдік сұранысын 

қанағаттандыра отыра, 2021 жылға дейін спот-бағалардың қысымын көрсетуді жалғастырады. Алайда, 

толытырмаған қажеттіліктер 2020 жылы 22 миллион фунт U3O8 –тан 2022 жылы 49 миллион фунт 

U3O8-қа дейін ұлғаяды. Сол кезде, 2020 жылдан 2027 жылға дейін ұсыныстардың артықшылығы 

болжанады, өндірістің қосымша қысқартулары осы кезеңдегі сұраныс пен ұсыныстың балансын 

қатаңдатуы мүмкін, өйткені коммуналдық кәсіпорындардың әлемдегі қор деңгейі, егер кейбір жеке 

елдер өз қорларын кеңейтуді жалғастырса да, қысқартуға жатады.  

 

UxC орта споттық бағалардың болжамы URM базалық сұранысты, нарық болжамын және әсер етуін, 

алғашқы өндірісті (базалық нұсқа), екінші рет жеткізуді, ЕРР нарығын дамытуды және айырбастау 

курсын есепке ала отыра, уран нарығына әсер ететін негізгі факторларды қоса алғанда, U-PRICE™ 

экономикалық моделіне негізделген.  U-PRICE
™

 моделі – он бір регрессивті теңдеулерден және алғашқы 

өзара байланысты және негізгі ауыспалы уранды өндіруші салалар арасындағы өзара байланысты 

анықтайтын үш себептен тұратын рекурсивтік жүйе. Модель Фукусима станциясындағы апат немесе 

қаржылық ойыншылар тарапынан спекулятивтік сұраныс сияқты саяси курстағы немесе оқиғадағы 

болжамсыз ауысымдарға қатысты уран нарығындағы түсініспеушілікті түсіндіруге мүмкіндік беретін 

экзогендік ауыспалылар жиынтығына тіреледі. Спот-бағаның артық ұсыныстары кезінде төмендеуге 

беталыс бар, өйткені, қолданыстағы қорлар нарыққа жеңілдікпен ұсынылады. Осылайша, болжанатын 

жетіспеушілік кезінде спот-бағада аса жоғары сұраныс деңгейін қанағаттандыру үшін алғашқы 

өнімдердің үлкен мөлшерін қамтамасыз етуге нығайту беталысы бар.  

 

 
Ортаспоттық бағаларды болжау, Ағымдағы баға  $ (номиналды) vs. Тұрақты баға $ (шынайы) 

Дереккөз: UxC 



 

 

77  

 

Дереккөз: UxC 

UxC базалық сұраныстың өсуі 2025 жылға дейін салыстырмалы түрде төмен, бірақ, өндірудің маңызды 

көлемдерін қысқарту және кейбір қолданыстағы шахталарды алып тастау, сондай-ақ, осы кезеңде екінші 

реттік жеткізулерді қысқарту бағаның жоғарлауына көмектеседі. Сонымен қатар, көптеген ұзақмерзімді 

келісімшарттар 2020-жылғы басында аяқталады, ол кезде кейбір коммуналдық кәсіпорындарды 

реакторлардың болашақ тұтынуын қанағаттандыру үшін уранның үлкен мөлшерін сатып алуға 

мәжбүрлейді.  

2025 жылдан 2027 жылға дейінгі кезеңде, спот-баға алғашқы өнімдерді қысқартумен үйлесімде 

Қытайдан сұранысты аса күшті өсуінен тез өсіп кетеді, өйткені Rössing және Cigar Lake сияқты екі ірі 

уран жобалары бойынша өндіруді тоқтату күтіледі. Екінші рет жеткізу осы кезеңде жылдық сұраныстың 

тек 17-19% жабу күтілуде. Спот-баға 2027 жылдан кейін өсуді жалғастырады, алайда, ақырынырақ, 

өйткені, жаңа алғашқы өндірістер сұраныс пен ұсыныс арасындағы өсетін үзілісті толтырады, соның 

ішінде, екінші рет жеткізу 2030 жылға 11% жылдық сұранысқа дейін қысқартады. 

Ядролық отын циклдерінің басқа нарықтары  

табиғи ураннан басқа, салада маңызды рөлді ойнайтын ЖЖР ядролық отын циклінің үш даунстрим-

сигменті бар.  

Конверсия 

Уран конверсиясы – бұл уранның гексафторидінде (UF6) табиғи уран концентраттарын (U3O8)  қайта 

өңдеу, ол әлемде барлық байыту фабрикаларын байытуға қажетті уран нысаны болып табылады. Әлемде 

тек бірнеше конверсиялық қондырғылар бар, соның ішінде, АҚШ, Канадада, Францияда, Ресейде және 

Қытайда ірі объектілер. Конверсиялық компоненттің құны, ережеге сай, ядролық отынды жеткізудің 

барлық компоненттерінің ең азы және қалыпты жағдайда дайын отын жиынтығының шамамен 4-8% 

құрайды. 

Ядролық отынды жеткізу тізбесінің басқа бөліктеріндегі сияқты, конверсия нарығы артық ұсыныспен 

және қормен анықталған, алайда, отын циклінің осы бөлігінде нарықтың барлық секторларынан 

өндірісті аса жоғары ұтымдау байқалады. Осылайша, конверсияға баға соңғы жылдары жартысынан 

көбірек, ал қорлар, отынның кез-келген басқа компонентінен қарағанда тезірек қолданылады. Бұл, ең 

алдымен, қолданыстағы қорлардан сатып алуға қолжетімді материалдың бағасымен салыстырғанда 

пайдалы емес операциялардан белгісіз мерзімге АҚШ-тағы Метрополисте өзінің конверсиялық 

кешенінде операцияларды тоқтату туралы Honeywell компаниясымен 2017 жылғы соңында қабылданған 

шешім нәтижесі болып табылады. Осылайша, Метрополисіндегі зауытта шығарылатын материалдарды 

сату бойынша агент бола тұра, ConverDyn компаниясы коммуналдық кәсіпорындар қатарынан өзінің 

клиенттерді сатып алуды қамтамасыз ету үшін споттық және ортамерзімді нарықтың қатысушыларынан 

конверсия қызметтерін сатып алуды бастады, өз кезегінде, нарықтағы артық ұсыныстарды күрт 

қысқартуға және конверсиялық қызметтердің споттық бағасы үшін оң жағдай жасауға көмектесті. Жаіа 

 

Орташа жылдық құн 

АҚШ долл./фунт U3O8 

Ux бойынша U3O8 тарихи бағасы 
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қуаттылықтар болашақта ұзақ мерзімде Қытайдан тыс жерлерде талап етуіне қарамастан, конверсия 

нарығында алдыңғы онжылдықта ұсыныс пен сұраныстың қатаң балансын күтеді.  

Байыту  

Уранды байыту, шамамен 30-35% құрай отыра, ЖЖР отыны бойынша шығындар компоненттерінің 

шамасы бойынша екіншісі болып табылады. Ядролық қару үшін материалдарды өндірумен тығыз 

байланысты есепке ала отыра, байыту технологиялары елдің кішігірім санымен ғана мұқият күтіледі. 

Төрт компания әлемдегі байыту қуаттылығының көпшілігін бақылайды: Росатом (Ресей), URENCO 

(Германия, Нидерланды және Ұлыбритания), Orano (Франция) және Қытай ұлттық ядролық корпорация. 

Барлық осы компанияларда газ центрифугасының көмегімен ядролық отынды байыту бойынша зауыты 

бар, онда табиғи уранда U
235

 және U
238

 изотоптарын бөлу үшін механикалық күшін қолданады. 

Байытуды өлшеу бірлігі бөлу жұмыстарының бірлігі (БЖБ) болып табылады.  

Байыту қызметтерінің нарығы асыра байытылған және қазіргі кезде, центрифуга технологиясына 

ауысуына байланысты Фукусимадағы апатқа дейін бағалардың құлауымен сипатталады. Қазіргі нарық 

өздігінен олигополияны білдіреді, бірақ, жеткізушілермен өндірісті қысқарту мүмкіндігіктерін 

техникалық шектеуге байланысты жаңа клиенттерді тарту үшін өз бағаларын үнемі төмендетуге мәжбүр. 

Сонымен қатар, байыту кәсіпорны БЖБ өзінің алғашқы сатуды толтыру тәсілі ретінде қалдықтарды 

жинамау және қайталап байытуға өзінің артық қуаттылықтарының үлкен бөлігін қайта бейіндейді.  

Өндіріс 

Ядролық отын циклінде қорытынды кезеңі отын жинақтарын әзірлеу болып табылады. Отын түрлері 

реактор түрлеріне байланысты қатты ерекшеленеді. Осылайша, отынды өндіру жоғары технологиялық 

процесс болып табылады және ядролық отын циклдің қалған үш секторы ретінде тауарлық түрінде 

нарықты санамайды. Әлемде барлығы отынның үш ірі әлемдік жеткізушісі бар: Framatome, Global 

Nuclear Fuel (GNF) және Westinghouse; алайда, көптеген ұлттық және өңірлік жеткізушілер, соның 

ішінде, Ресей «ЖБЭЛ», Оңүтстік Кореяда KEPCO Nuclear Fuel және Испанияда ENUSA.  Әзірлеу кезеңі 

отынның жалпы құнының маңызды бөлігі болуы мүмкін – шамамен 15-20% диапазонында. Көптеген 

коммуналдық кәсіпорын бірнеше жеткізушілерде отынды сатып алуды қалайды, бірақ, техникалық және 

географиялық шектеулерге қатысты бірнеше жеткізушілерді таңдау нұсқалары шектеулі болуы мүмкін.  

СЕКТОРҒА ЖӘНЕ СИРЕК МЕТАЛДАР НАРЫҚТАРҒА ШОЛУ  

Тантал  

Тантал сирек металл болып табылады және салмағы бойынша жер бетін миллионға шамамен 1 немесе 2 

бөлікті құрайды. Бұл қатты, көк-сұр, жылтыр ауыспалы металл, оған тұқыл металл тобына кіреді, бірақ, 

жоғары электр өткізгішті көрсетеді және жоғары таттану тұрақтылығына ие, ол оны пайдаланудың 

негізгі түрлерін анықтайды. Танталда өзінің табиғи жағдайы жоқ, ал минералдарда ниобиймен бірге 

танталит және колумбит немесе колтан түрінде кездеседі (колумбиттік және танталиттік минералдардың 

қоспасы).  

Танталдың нарығы 2017 жылы шамамен жылына 2150 тоннаны құрады. Электрондық өнеркәсіп тантал 

нарығының негізгі бөлігін құрайды, оның үлесіне жалпы тұтынудың  50-60% келеді. Бұл сегментке 

конденсаторлар (тантал ұнтағын, сымды және пештің бір бөлігін қолданушы) және ионды шашырату 

мишені кіреді (негізінен жартылай өткізгіштерде және ағынды принтерлерде қолданылатын). Тантал 

конденсаторларды соңғы пайдаланудың негізгі түрлеріне дербес телефондар, дербес компьютерлер және 

автомобильдік электроника кіреді. Соңғы жылдары конденсаторларды азайтуға беталыс, әрбір өндіруші 

конденсаторға аз тантал керектігіне, бірақ, конденстаорларды пайдалану көлемін ұлғайту, соңғы 

жылдары нарық 1000 -150 т Та өсуінің арқасында өтелгендігіне әкелді. Басқа металдармен 

балқымаларда, тантал металды өндіруші жабдықтарға арналған және супер балқымаларды өндіру үшін 

қатты балқыма құралдарын қолдану үшін қолданылуы мүмкін. Авиация қозғалтқыштарында және жер 

үсті өнеркәсіптік газ турбиналары қондырғыларында (ЖӨГТ) қолданылатын супер балқымалар, соңғы 

онжылдықта шамамен жылына 6% өсуін көрсете отыра және 2017 жылы шамамен 350-400 т Та жете 

отыра, нарықтың бір бөлігі шамасы бойынша құрылады. Қалған бөлік (700-800 т Ta) қатты 

балқымаларды құрайды, жалдау бұйымдары – жұқа және қалың, дәнекерлеу құбырлары және сымды 

бұйымдар (негізінен химиялық өңдеу мақсаттары үшін) және химиялық заттар (негізінен электроника 

мен оптикаға арналған оксидтер). Тантал нарығы болашақта жылына шамамен 5,0%-ға өсуі күтілуде, 
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сонымен қатар, негізгі қозғалыс күшімен сұраныс ионды шашырататын, супер балқымаларды және 

жалдау бұйымдарымен болады.  

1-сурет: Танталға сұраныс, 2012-2022 (т Ta) 

  

Дереккөз: Roskill 

Танталды алғаш жеткізу қарапайым тәсілмен өндірумен, майдагерлік өндірумен, қалайыны (синокон) 

қайта өңдеуден синтетикалық концентраттармен және регенерациялаумен өндіру ұсынылады. Ұлы 

көлдер, Нигерия және СьБЖБа-Леон аудандарында шоғырланған орталық Африкадағы майдагерлік 

өндіру колтанды жеткізудің көзі болып табылады және 2017 жылы тұтынатын қайта өңдеу өнімдеріне 

қайта өңделетін танталдың шамамен жартысын құрайды. Қалыпты өндіру Қытайда және Бразилияға 

шоғырланған. Алайда, Қазақстанда танталдың кен орындары болса да, олар қазіргі кезде, төмен 

табыстылығынан әзірленбеген. Африкада Ұлы көлдер өңірінде «жанжалды» аудандардан жеткізулерді 

заңдастыруға қатысты қайта өңдеу кәсіпорындары үшін танталды сертификатталған байланыссыз 

жеткізу көлемін ұлғайтуға көмектеседі. Ірі жеткізуші болып табылатын Австралия литийді өндірудің 

ілеспе өнімін тантал нарығындағы үлесін ұлғайтуға ниетті (сподумен). Екінші реттік тантал дайын 

компоненттерінен және супер балқымалардан алынады және 2017 жылы жалпы ұсыныстан шамамен 650 

т Та құрайды. Танталдың минералдары фторлы сутекті және күкірт қышқылдарын қолданумен өңделеді, 

сонымен қатар, калий танталының аралық фториді (К-тұз) немесе тантал оксиді түзіледі. К-тұз тантал 

металына дейін қалпына келтіріледі, ал кейін соңғы өнімді әзірлеуге дейін қолданылады.  

Ульбин зауыты тантал құймаларын, жалдау және өзекті бұйымдарды, ұнтақтарды (соның ішінде, 

конденсаторлар үшін), сондай-ақ, әр түрлі балқымаларды шығарады. 2017 жылы 127 т Та өндіру көлемі 

кезінде, Ульбин зауыты қайта өңдейтін танталды жеткізудің шамамен 6% құрайды және құймаларды 

өндіру шамасы жағынан екінші және әлемде ұнтақты өндірушілер шамасы бойынша үшінші болды, 

алайда, аз кәсіпорындар өзінің өндіріс көлемдері туралы хабарлайды. Топ тауарлық өнімде тантал 

шикізатын қайта өңдеу бойынша мүмкіндіктері бар 40 компаниялардың бірі болып табылады 

(концентрат, аралық өнім және лом). Ульбинск зауыты әлемде ірі зауыттардың бірі және танталды 

өндіру бойынша мүмкіндіктері бар Тәуелсіз Мемлекеттік Достығында (ТМД) жалғыз объект болып 

табылады. Топта ұзақмерзімді толлингтік келісімшарттар бар. Ульбин зауыты дайын өнімді өндіруге 

дейін тантал кенін өңдеуге мүмкіндік беретін толығымен біріктірілген өндірістік циклі қамтамасыз 

етеді. Топта тантал шикізатын өзіндік жеткізу болмағандықтан, ол танталды сору концентраттарын, 

гидроксидін және металлоломдарды жеткізуге ұзақмерзімді келісімшарттарды жасайды. Оның негізгі 

бәсекелес артықшылықтары болып табылады: құймаларды және жалдау бұйымдарын өндіру үшін үлкен 

қуаттылық; және ломды өндіруде тәжірибе. Тантал, тантал құрамалары және Топтың тантал бұйымдары 

электр өнеркәсібіне әлеуметтік жауапкершілігі үшін Коалицияға кіретін минералдарды жауапты жеткізу 

бойынша бастамаға сәйкес сертификатталған (алдында – даулы емес металлургия бойынша бастама).  

2-сурет: Танталды шикізатты жеткізу, 2012-2022 (т Ta) 
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Дереккөз: Roskill 

Бірқатар компаниялар, танталды концентратқа, аралық өнімдерге және концентраттың өндірісінің 

шектік құнын және сұраныс пен ұсыныс арасындағы балансты білдіретін қайта өңдеу өнімдеріне бағалар 

туралы хабарлайды. Баға 2012/13 жылдардан бастап аса әлсіз сұранысқа және қордардың қысқартуына 

байланысты төмендеген, алайда, 2016 жылғы екінші жартыжылдығында өскен және 2018 жылғы 1 

жартыжылдығына дейін сұраныстың өсуіне және қайта өңдеуші кәсіпорындарды/тұтынушыларды 

қорларды толтыру үшін нарыққа қайтаруға байланысты өсе басталған. Қорларды толтыру циклі 2018 

жылы аяқталады деп күтілуде, онда Африкадан литий өндірісінің ілеспе өнімдерінің бағасы мен 

көлемдерін ұлғайтудан кейін нарыққа жеткізуді ұлғайту келеді, литийді өндіруді ұлғайтуды көрсетеді; 

сұраныспен салыстырғанда артық ұсыныс тұрақтылық кезеңі келетін аса үлкен емес төмен қысым 

көрсететіні күтіледі.  

3-сурет: Танталды концентратқа, оксидке және металға бағалар, 2012-2022 (АҚШ долл./ фунт Ta) 

 

Дереккөз: Asian Metal (тарихи деректер); Roskill (болжамды деректер) 

Ниобий  

Ниобий төрт негізгі түрінде қолданылады: жоғары төзімді төмен берілген (HSLA) фБЖБониобий 

(FeNb); вакуумдық (VG) FeNb және никель-ниобий (NiNb); металл және ниобий балқымасы (мысалы, 

TiNb); сондай-ақ, химикаттар. Сталелитейлі өнеркәсіп бүгінгі күні негізгі тұтынушы болып табылады, 

оның үлесіне 2017 жылы тұтынатын ниобийдің шамамен барлығы 90% келеді (HSLA FeNb түрінде); 

жоғары мықты сипаттамалары бар балқымалар (HPA) VG ниобийден өнімді пайдаланудың ірі түрі 

болып табылады, сондай-ақ, металл/бақлыма және қыш үшін жоғары өткізгіш және химиялық заттар 

үшін катализатор болып табылады. 2008-2017 жылдар кезінде, ниобийді тұтыну біршама ғана өсті, 2009 

жылы күрт қысқарды, ал кейін қайтадан өсті, бірақ, FeNb в HSLA –да FeNb, сондай-ақ, VG FeNb және 

НРА-да  NiNb тез өсуін жабады, нарықта болашақта ЖӨӨ өсуі күтілуде, алайда, ниобий балқымасына 

және металға талаптар жиі өзгереді. FeNb және фБЖБованадий (FeV) қалыпты болатты қолданудың 

кейбір түрлерінде қолданылады және 2017 жылы FeNb сұранысты жоғарлатуға көмектесетін, FeV 

бағаларды жоғарлату кезінде ауыстыру мүмкіндігі бар.  

Ниобийді әлемдік өндірудің көпшілігі (95%) минералды пирохлорға жатады, ол қазіргі кезде Бразилияда 

CBMM және CMOC ірі кен орындарында алынады, ал Канадада Magris компаниямен болатты өндіру 
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үшін FeNb түрінде қолданылады. Қалғаны – негізінен, Африкада және Оңтүстік Америкада танталит-

колумбит және танталдың құрамына байланысты негізінен бірқатар елдерде өндірілетін колумбит 

(жоғарыдағы тарауды қара) сияқты минералдар. Осы жеткізулердің үлкен бөлігі, болат саласынан басқа 

қолданылатын басқа да түрлерінде, соның ішінде, металл мен ниобий балқымасы қолданылады. Түрлі-

түсті металдарды өндіру ниобийдың жалпы нарығының ең үлкен емес бөлігін құрайды, Roskill бағалары 

бойынша металл және балқыма 2017 жылы ниобийді жеткізудің жалпы көлемінен 1,5% ғана немесе 770 

тонна Nb құрайды. Ульбин зауыты ниобийдің балқымасы мен металдың ірі өндірушісі болып табылады, 

оның өндіру көлемі 2017 жылы 97 тонна Nb, немесе жеткізудің жалпы көлемінен 13% құрады, ол 3 

жетекші өндірушілердің бірі етеді. Ульбин зауытының негізгі бәсекелестік артықшылықтары: 

құймаларды және жалдау бұйымдарын өндіру бойынша үлкен қуаттылық, сондай-ақ, балқыманы өндіру 

мүмкіндігі. Ниобий балқымасына және металға бағалар ашық емес, ол қара металмен салыстырғанда 

нарықтың кіші көлемін білдіреді, бірақ, коммерциялық деректерден алынған орташа мәні танталдың 

ұқсас нарықтағы беталысына көрсетеді: 2012 жылдағы шыңы және одан әрі; және қалпына келтіру 2016 

жылғы 2 жартыжылдығынан бастап. Бағалар, тантал шикізатымен байланысты болған (мысалы, 

танталит-коломбит), алайда, колумбит концентраты жеке танталиттен сатылуы мүмкін.  

Бериллий 

Бериллий кенін әлемдік өндірудің үлкен бөлігі АҚШ-қа келеді, онда шикізат бертрандиттің кені болып 

табылады; берилл – қайта өндейтін өнімнің бір көзі. Ульбин зауытында өндіру концентраттардың 

қорларына, алдымен Ресейде өндіруде негізделген. Қытайда және Жапонияда шектеулі өндірістер бар, 

бірақ, қайта өңдеу көбірек. Берилий балқымасынан және металдан (алюминий-бериллий және мыс-

бериллий) ұнтақ түрінде сатылатын немесе құйылатын өнімді әзірлейді. Бериллийді қолданудың 

шамамен 75% келетін мыс – бериллий балқымасы <2% Be жоғары тиімді электр өткізетін клемма 

(қосылғыштар) және механикалық компоненттерді (подшипник және нысан сияқты) әзірлеу үшін 

қолданылады. Бериллийі бар алюминий және магний құймалары ең жақсы физикалық және өндірістік 

қасиеттерге ие болды. Никель-бериллий жоғары температуралық серіппе ретінде қолданылады. 

Бериллий оксиді компоненттерге төтенше жоғары жылу өткізуді, сондай-ақ, электр оқшаулауын береді. 

Нарық, тантал мен ниобий нарығынан қарағанда біршама аз, 2017 жылғы бағалары бойынша 300 тонна 

Be құрады және оның өсу перспективалары 2017 жылы біршама ұлғаюымен 2014 жылдан 2016 жылға 

дейінгі кезеңде АҚШ тұтынуды қысқартумен байланысты шектелген болатын. 2017 жылы алынған 94,5 

т көлемінде бериллийді өндірудің көлемдеріне байланысты, «УМЗ» АҚ әлемде өндірушілер шамасы 

бойынша үшінші болады, ал бәсекелестік артықшылықтар дайын өнімге дейін, құймалардың 

кеңейтілген жиынтығына дейін кен концентраттарды қайта өндіруден өндірісті қайта өңдеу және толық 

циклі үшін жинақталған кендердің маңызды көлемі болып табылады. Бериллий бір кг үшін шамамен 200 

АҚШ доллар бағасы бойынша сатылады.  
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ІСКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ 

Қысқаша ақпарат  

Топ әлемдегі ірі уранды өндіру компаниясы болып табылады (өндіру көлеміне қарағанда), ол UxC 

деректері бойынша, әлемде ірі ресурстық базалардың бірін басқарады. UxC деректеріне сәйкес, Топта 

уранды өндіру, соның ішінде, оның ортақ бақылайтын компанияларын және Топқа жататын 

ассоциациялық компанияларды 2017 жылғы 31 желтоқсанға өндіру уранды алғаш өндірудің жалпы 

әлемдік көлемінен шамамен 20% және жерасты сілтісіздендіру (ЖАС) әдісімен уранды өндірудің 

әлемдік көлемінен шамамен 40% құрады. 

Өзінің еншілес кәсіпорындары арқылы, ҚБ және Топтың Ассоциациялық компаниялары ҚР орналасқан 

және 13 кластерлерге топталған 26 кен орындарын әзірледі. Топтың барлық урандық кен орындары 

ЖАС жарамды. Өзінің арсеналында, өндірудің басқа тәсілдерімен салыстырғанда қоршаған ортаға 

азырақ әсер ететін ЖАС экономикалы пайдалы технологияларын және резервтердің ұзақмерзімді 

базасын қоса отыра, UxC деректері бойынша, Топ ең алдыңғылардың бірі және екінші, соның ішінде ең 

арзан уранды өндіруші кәсіпорындар болып қалуға қабілетті. Топта қазақстандық өндіруші саламен 

жинақталған ЖАС бойынша 40-тан астам тәжірибесі бар. ЖАС экономикалық және экологиялық 

технологиясынан басқа, қалыпты өндірумен салыстырғанда жоғары пайдалы иілімділігін қамтамасыз 

етеді, ол Топтың ауқымды операцияларын жоғарлатуға және өзгеретін нарықтық жағдайға жауап ретінде 

өндірісті тез және үнемді өсіруге немесе азайтуға мүмкіндік береді.  

Компанияда уранды, оның құрамаларын, атом электр станциясына арналған отынды, арнайы жабдықтар 

мен технологияларды, сондай-ақ, сирек металдарды экспорттау және импорттау бойынша Қазақстанның 

ұлттық операторының дәрежесі бар.  

Қазақстанның ұлттық компаниясының тиісті дәрежесі Топқа белгілі артықшылықтармен, соның ішінде, 

басқалар арасында, басқа жағдай міндетті облып табылатын, тендерлік процесс арқылы емес, Үкіметпен 

тура келісімдер арқылы жер қойнауын пайдалануға келісімшарттарға құқық алуға мүмкіндік береді. Бұл, 

Топқа осындай мүмкіндіктерге, соның ішінде Қазақстан Республикасында кеңінен таралған ЖАС 

қолдануға ажрамды табиғи уранның жоғары сапалы кен орындарына басым қолжетімділікті береді.  

Топ уранды өндіруді тек Қазақстан кен орнында ғана жүзеге асырады. UxC деректері бойынша, 2017 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға, Қазақстанның үлесіне уранды өндірудің әлемдік көлемінен  

40%, сондай-ақ, ЖАС-әдісімен игеруге жарамды пайдалы қазбалардың әлемдік Өлшеу және 

Жоспарланған Ресурстарынан 65% келеді. NEA/ХАГАТЭ деректері бойынша, 2015 жылғы 1 

қаңтарындағы жағдайы бойынша, Қазақстанда уранның жалпы әлемдік қорларының 13% құрайды. Топ 

сондай-ақ, UxC деректеріне сәйкес, өзінің бәсекелестері арасында уран кенінің ірі қорларына ие. 2018 

жылғы 30 маусымдағы жағдайы бойынша, Топ қорының дәлелді және мүмкін қорларында 294,8 мың 

тонна UME бар, ал қалған жер асты қазбаларының Өлшенетін және ұсынылатын ресурстары (Кен 

қорларын алу үшін түзетілген пайдалы қазбалардың ресурстарын есепке алумен) 435,1 мың тонна UME 

бар, ал пайдалы қазбалардың салыстырмалы алдын ала бағалау ресурстары - 1,0 мың тонна UME 

құрады, олар туралы ақпарат JORC кодексінің талаптарына және анықтамаларына сәйкес есептілікті 

ұсынылады.  

Қазақстан Республикасында ұлттық оператор бола тұра, Компания уран өнеркәсібінің барлық жетекші 

қатысушыларының серіктестігі болып табылады. Топпен Cameco, CGNPC, Kansai, Marubeni, Orano 

(алдында Areva), Росатом және Sumitomo-мен, сондай-ақ, Азия Энергетикалық Консорциуммен 10 

табысты серіктестік жобалар құрылған. Сондай ынтымақтастық, әлемдік ауқымда Топтар активтерінің 

базасының маңыздылығын көрсетеді, қазіргі кезде, Топқа серіктестік технологияларына рұқсаттаманы 

алуға және технологиялық және басқару ноу-хауды жақсартуға мүмкіндік береді. Күнтізбелік 2017 

жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жартыжылдыққа Топпен өндірілген 60,4% және 47,4% уранды 

алады, Топтың, ҚБ және Ассоциациялық компанияларға келеді.  

Топтың негізгі тұтынушылары ядролық энергияны өндіру бойынша объектінің операторлары болып 

табылады, ал Топ өнімдерін экспорттау үшін басты нарық Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия елдері, 

Солтүстік Америка және Еуропа болады. Топ ұзақмерзімді келісімшарт, қысқамерзімді келісімшарт 

бойынша уранды және уран өнімдерін сатады, сондай-ақ, Швейцарияда өзінің еншілес сауда 

компаниясы арқылы споттық нарықта болады. Урандағы баға ядролық энергияны өндіруге жалпы 

шығындарының кішігірім үлесіне қатысты ұсынады, сонымен қатар, Топ клиенттерінің көпшілігі 

жеткізу қауіпсіздігіне жол береді (құнды түзудің жағымды жағдайларына қарсы), сол кезде Топта өзінің 
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ауқымды және өндіру көлемдерінің арқасында жеткізудің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін барлық 

жағдай мен мүмкіндіктер бар.  

Уранды өндіру Топ қызметінің негізгі бағыты болуына қарамастан, Топ конверсиядан баста, ЯОЦ 

бастапқы дәрежесінің басқа кезеңдерінде қызметті жүзеге асырады (еншілес компаниялар, ҚБ ж»не 

Ассоциациялық компаниялар арқылы).  

Осы кезеңдер қатарына уран диоксидін немесе UO2 өндіру, қыш ұнтақтарын, отын гранулаларын өндіру, 

сондай-ақ, байыту кіреді. Сонымен қатар, қазіргі кезде, Топ, оны компания 2020 жылғы соңында 

пайдалануға енгізуді жоспарлайтын ЖБЖ зауытын салумен айналысады. Сонымен қатар, Топта, егер 

конверсия болашақта экономикалық тартымдылықты жасаса, конверсиялық комбинат үшін әлеуеті бар 

және сол кезде, өзін Cameco қажетті технологияларына рұқсаттаманы қамтамасыз етеді. Топ уран 

өнімдерін шығарады, соның ішінде, табиғи уран концентраты, уран диоксидінің ұнтағы және отын 

таблеткалары, олар ЖБЖ әзірлеу кезінде – электр энергиясын өндіру үшін атом электр станцияларымен 

қолданылатын отын.  

Уранды өндірумен және қайта өңдеумен байланысты қызметтен басқа, Топ алдында, барлығы тантал 

мен бериллий сияқты сирек металдардан өнімді өндірумен айналысады.  

Күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы бірінші күнтізбелік жартыжылдыққа, Топтың шоғырланған 

пайдасы, 336,517 млн. теңге және 145,029 млн. теңге құрайды, ал табыс тиісінше, 139,154 млн. теңгені 

және 115,020 млн. теңгені құрайды.  

Басты активтер және корпоративтік құрылым 

Топтың басты активтері: 

Топтың еншілес компанияларына, оларда, жиынтығында, 238,0 мың тонна UME бар қорлардың мүмкін 

және дәлелденген қорлары, сондай-ақ, 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдайы бойынша 253,2 мың тонна 

UME бар пайдалы қазбалардың ұсынылған ресурстары бар Шу-Сарысу және Сырдария жерлерінде 

орналасқан 11 уран кен орындарына қатысты өндіру құқығын ұсынатын жер қойнауын пайдалануға 

келісімшарттар;  

 Топтың ҚБ және Ассоциациялық компанияларына, олар бірге 100%-дық негізде 293,6 мың 

тонна UME мөлшерінде кеннің дәлелденген және мүмкін қорлары тіркелген Шу-Сарысу және 

Сырдария провинцияларында орналасқан тоғыз уран кен орындарына қатысты өндіру құқығын 

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдайы бойынша 420,8 мың тонна UME  мөлшерінде беруге жер 

қойнауын пайдалануға келісімшарттар (соның ішінде, Өлшенген, Жоспарланған және алдын ала 

бағаланған минералды ресурстар);  

 Олардан 5 және 8 еншілес кәсіпорындармен, ҚБ және Топтың Ассоциациялық 

компанияларымен әзірленетін ЖАС 13 уран кеніштік кластерлерінен;  

 «Ульбин метталургия зауыты» АҚ («УМЗ») уран өнімдерін және сирек жер металдарын өндіру 

бойынша комбинат, 3 728 тонна U3O8 жылдық өнімділігімен, UF6 –нан әзірленген UO2 

ұнтағының 317 тоннасы, ломнан әзірленген UO2 ұнтағының 155 тоннасы және 108 тонна отын 

таблеткасы, сондай-ақ, бериллий, тантал және ниобий сияқты сирек жер металдарынан 626.9 

тонна, 141.9 тонна және 25.2 тонна бұйымдар, тиісінше;  

 Уранды саудалау бойынша еншілес кәсіпорын, Швейцария, Цугте орналасқан KazakAtom AG 

(«ТҰК») сауда үйі, сондай-ақ:  

 Қосалқы кәсіпорындар, соның ішінде: 

o 680 мың тонна күкірт қышқылы жиынтықты жылдық өндірістік қуаттылығымен күкірт 

қышқылын өндіру бойынша екі зауыт;  

o «Волковгеология» АҚ – геологиялық жұмыстарды және технологиялық бұрғылауды 

өткізу бойынша компания; және  

o Топтың активтеріне қызмет ететін көлік-логикалық компания.  

Келесі бетте келтірілген кесте Компанияны және оның негізгі еншілес кәсіпорындарымен, ҚБ және 

Ассоциациялық компанияларымен Топтың корпоративтік құрылымы көрсетілген: 
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JSC NAC Kazatomprom

LLP
Kyzylkum

JSC
JV

Zarechnoye(17)

JSC
IUEC(21)

LLP
JV

Khorasan-U(22)

LLP
JV

SKZ 
Kazatomprom

(20)

JV
Katco LLP(15)

LLP
Semizbai-U(9)

LLP
JV 

Budenovskoye
(10)

LLP
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SaUran(23)

Power System 
International 

Limited

LLP
Baiken-U

LLP
JV SMCC(16)

LLP
JV

Inkai(1)(7)

JSC
JV

Akbastau(4)(11)

LLP
Ortalyk

LLP
Karatau(4)(11)

Energy Asia 
(BVI)

LImited

49.98% 30%

10%

100%33.98%

5%

9.89%

30%

49%

60%

51%

50%

51%

100%

100%

50%

9.95%

Uranium mining and processing

LLP
RU-6(23) 100%

LLP
Appak(6)65%

40%

95%

CJSC
UEC

(12)

JSC UEIP

LLP 

Uranenergo-

pul

LLP

Uranenergo(5)

JSC
Ulba 

Metallurgical 
Plant

Ulba China Co 
Ltd

LLP
Ulba TVS

90.18%

50%

25%

100%

100%

51%

48.09%

5.59%
2.43%

5.90%
8.76%

10.57%
7.09%

3.43%

8.14%

Nuclear fuel cycle

and

metallurgy

94.0982%

LLP
Trading and 

Transportation 
Company

JSC
Volkovgeologi

a

KazakAtom 
TH AG

JSC
KAP-

Technology

LLP
High 

Technology 
Institute

LLP
SKZ-U(14)

100%

100%

100%

49%

65.1%24.9%

0.503%
5.3987%

0.0001%

Ancillary 

operations

73.85%

LLP
Kazatomprom-

Damu(2)(8)

JV UKR TVS 
CJSC

LLP
JV

Sareco

LLP
JV

Betpak 
Dala(3)(19)

LLP
Ulba 

Conversion
(3)(13)

LLP
Kyzyltu(2)

LLP
MK 

KazSilicon(2)

LLP
Kazakhstan 

Solar Silicon(2)

LLP
Astana Solar(2)

JSC
Caustic(2)(18)

33.33% 100%

100% 100%

30% 100%

76% 40%

50.96%

5%

Assets for sale or subject to restructuring

 

Алдыңғы беттегі кестеге ескертпе:  

(1) Компания өзінің «БК «Инкай» ЖШС үлесі 40% -дан  60%-ға өседі және оны 2018 жылғы 1 

қаңтардан бастап шоғырланған қаржылық есеп кіреді; акционерлік капиталдың қалған 40% Cameco 

Corporation тиесілі; «Астана Solar» ЖШС, «MK KazSilicon» ЖШС «Kazakhstan Solar Silicon» ЖШС 

өзінің қатысу үлесінің 75% сатуға ниетті және «Каустик» АҚ, «БК «УКРЖБЖ» ЖАҚ, 

«Казатомөнеркәсіп-Даму» ЖШС, «Қызылту» ЖШС өзінің барлық үлесін береді 31 желтоқсан  2018 

жыл; 

(2)  «Бетпақ Дала» ОБ, «Ульба Конверсия» ЖШС және «Казатомөнеркәсіп –Даму» ЖШС, Компания 

2019 жылғы 30 маусымға дейін аяқталуы жоспарланған тарату процесінде болады; 

(3) «БК «Ақбастау» АҚ және «Қаратау» ЖШС ортақ операциялары ретінде 2018 жылғы 1 қаңтардан 

бастап пропорционалды негізде Компанияның қаржылық есептілігінде шоғырланған;  

(4) Бақылау сипатын қайта бағалаудан кейін, Компания 2016 жылғы 1 сәуірден бастап ассоциациялық 

компаниялардан ортақ кәсіпорында «Уранэнерго» ЖШС өзінің инвестицияларын қайта жіктеледі;  

(5) Акционерлік капиталының 25% Sumitomo Corporation тиесілі, ал акционерлік капиталдың тағы да   

10% Kansai Electric Power Co Inc. тиесілі; 

(6) Акционерлік капиталдың 40% Cameco Corporation тиесілі; 

(7) Акционерлік капиталдың 21,15% Uranium One Holding N.V., Uranium One Inc. еншілес 

компанияларына тиесілі; 

(8) Акционерлік капиталдың 49% Beijing Sino-Kaz Uranium Resources Investment Company Limited, 

Қытай ұлттық ядролық корпорациясының еншілес компанияларына тиесілі.  

(9) 49% «Степногорск тау-химиялық комбинат» ЖШС тиесілі; 

(10) 50%  Effective Energy N.V., Uranium One Inc. еншілес компанияларына тиесілі;  

(11) 50% «ЖБЭЛ» АҚ, «Росатома» еншілес компанияларына тиесілі; 

(12) 49,04% Cameco Luxembourg S.A. тиесілі; 

(13) 32% SAP Japan Corporation тиесілі, ал акционерлік қоғамның 19% Uranium One Inc. тиесілі; 
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(14) 51% Orano S.A. тиесілі; 

(15) 70% Uranium One Rotterdam B.V., Uranium One Inc еншілес компанияларына тиесілі; 

(16) 49,98% Uranium One Holland B.V., Uranium One Inc. еншілес компанияларына тиесілі; 

(17) 60%  «Орталық-Азия мұнай энергетикалық компания» АҚ тиесілі; 

(18) 70% «Kazakhstan Invest Group Astana» ЖШС, Uranium One Inc. еншілес компаниясына тиесілі; 

(19) 90,11% «United Chemical Corporation» ЖШС тиесілі; 

(20) 50% + 1 акция «Росатом» (Ресей) Мемлекеттік корпорациясына тиесілі, 10% «Ядролық отын»  

Мемлекеттік концерніне тиесілі (Украина), 10% «ААЭК» ЖАҚ (Армения) тиесілі, қалғаны әр түрлі 

акционерлерге тиесілі; 

(21) 36,02% Energy Asia Holdings Ltd. тиесілі, 30% Uranium One Utrecht B.V. тиесілі; Компания және 

Energy Asia Holdings Ltd. арасында келісім талаптарына сәйкес, 2018 жылғы 31 желтоқсанға 

акцияның 50% тиесілі, ал Energy Asia Holdings Ltd. 20% тиесілі; 

(22) 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін Компаниядан уранды өндіруге лицензиялауды алады. 

Бәсекелестік артықшылық  

Топ, оның пікірі бойынша, ауыспалы сәтте тұратын және ұзақмерзімді өсудің тартымды әлеуеті бар, 

бірақ, шығуға арналған белгілі кедергілері бар салада көшбасшылық жағдайын алады. Құрылысқа, оның 

өндіру әдісіне, сату құрылымына, нақты режимге тән өндіріс иілімділігіне артық шығындарға 

негізделген Топтың күшті бәсекелестік артықшылықтары уранға бағаны мүмкін қалпына келтіруден 

пайда алу мүмкіндігінде және нарықта кез-келген жағдайдың жағымсыз өзгеруіне тұрақтылығын 

қамтамасыз ету үшін сұраныс пен ұсыныс балансындағы қозғалыстарда болады.  

Топ, келесі негізгі факторлар оған, саланың күтіелін өсуінің артықшылықтарын қолдану үшін жағдай 

жасап, өзінің табысын өсіруге мүмкіндік беретіндігін жоспарлайды:  

 Топ үшін уран нарығының тартымды негіздерінің болуы. Уран өніміне сұраныс көбінесе 

ядролық энергияны өндірумен шартталады, ол, жақын онжылдыққа тұрақты болады. UxC 

деректеріне сәйкес, уранды өндіру бойынша жаһандық қуаттылық 2017 жылға 388 ГВт-дан 2030 

жылы 432 ГВт дейін 11% -ға ұлғаяды. UxC деректер бойынша, 2018 жылғы 30 маусымдағы 

жағдайы бойынша, 17 елдерде 56 реакторлар белсенді болады. Сондай-ақ, UxC деректері 

бойынша, Топтағы клиентердің көпшілігі орналасқан, Қытайдың үлесі, әлемдік энергетикада 

күнтізбелік 2017 жылға 12%-дан 2035 жылға 28%-ға дейін кем дегенде екі есеге өсетіндігі 

күтіледі.  

Ядролық энергетика басқа электр энергиясы көздерімен салыстырғанда кейбір негізгі 

артықшылықтарға ие. Соның ішінде, олар энергияның көптеген басқа да қалпына келтірілетін 

көздерімен салыстырғанда базалық жүктемені қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және пайдалы 

қазбалы отындар негізінде өндіріспен салыстырғанда тастанды газдардың тастандылары ретінде 

атмосфераға минималды экологиялық тастандылармен байланысты. Соның ішінде, 179 елмен 

қол қойылған және 2016 жылғы қарашада күшіне енген Париждік келісім, температураны 

жоғарлатуды ұстайтауға тырысып, климатты өзгертуге қауіпке әсер етудің жаһандық 

шараларын күшейтеді. Мысалы, Париждік Келісім аясында, Қытай осы мақсатқа қол жеткізу 

үшін маңызды деп саналатын өз міндеттеріне сәйкес ядролық энергетиканы дамыту және ауысу 

арқылы 2005 жылғы дәрежесімен салыстырғанда 60-65%-ға өз экономикасында CO2 үлесін 

қысқарту бойынша өзіне міндеттеме алды. Сондықтан да, болашақта негізгі көмірсутексіз 

электр энергия көлдерімен, ядролық энергетика электр мобильді өнеркәсіпті және қоғамдық 

электр көлігін дамытумен, сондай-ақ, роботтау және қалталық және басқа да дербес 

құрылғыларды тарату сияяқты электрлеуге беталыстармен дамушы елдерде қалаландыруды 

жалғастырумен туындайтын электр энергиясына өсетін сұранысты қанағаттандыра алады.  

Уранға сұраныс өсудің тұрақты ұзақмерзімді беталыстарымен салыстырмалы түрде тұрақты 

болып қалады, Топ, уранды жеткізу қазіргі кезде маңызды құрылымдық қозғалыста болады деп 

санайды.  

UxC қисықтығына сәйкес, 2017ж. әлемдік өндірістік шығындары бойынша шамамен 92 млн. 

фунт U3O8 немесе 2017 жылғы алғашқы өндірістің 59% 2017 жылы U3O8 фунтқа 22,06 АҚШ 
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доллары көлемінде орта спот-бағасымен салыстырғанда толық қаржыландыру 
2
  негізінде теріс 

аймақта болады. Маңызды дәрежедегі жағдай аса жоғары бағаны білдіретін құндық 

жағдайлармен, оларды жасаған сәтте нарықта уранды жеткізуге ұзақмерзімді келісімшарттармен 

шартталады, ал 2005 және 2012 жылдар арасында осы кезеңдердегі осындай келісімшарттардың 

көпшілігі үшін болады. UxC сәйкес, осындай келісімшарттардың мерзімі 2020 жылдардың 

басында өтеді, ол уранға аса төмен ағымдағы нарықтық бағаларға жеткізушілердің ауысу 

мүмкіндігін ұлғайтады. UxC бағаларына сәйкес, 2021 жылға әлемдік коммуналдық 

кәсіпорындар тұтынушылығының шамамен 23% форвардтық келісімшарттардың жабылмаған 

міндеттер болып қалады. Урандағы коммуналдық кәсіпорындардың жабылмаған 

қажеттіліктерінің дәрежесі 2025 жылға 50%-ға дейін ұлғаяды. Коммуналдық кәсіпорындарында 

ядролық энергияны өндіруге жалпы шығындарда уранның салыстырмалы түрде үлесіне 

қатысты, ережеге сай, бағаларды минимизациялаудың қауіпсіздігін білдіреді – орташа 

коммуналдық кәсіпорындар қажеттілігінің кем дегенде 10% споттық немесе қысқамерзімді 

сатып алуда болады). Яғни, көптеген коммуналдық кәсіпорындар, көбінесе, ортамерзімді және 

ұзақмерзімді келісімшарттарды жасау арқылы отынға деген өздерінің болашақ қажеттіліктерін 

жабуды қамтамасыз ету үшін жуық және ортамерзімді перспективада нарыққа қайтарылады.  

Сонымен қатар, уранға бағаны төмендетудің 10 жылынан кейін, 2017 жылы салада нарықта 

уранды артық өндірудің проблемаларын шешу мақсатымен ұсыныстарды қысқарту бақылана 

басталды, соның ішінде, мысалы, 2018 жылы ақпанда белгісіз мерзімге жабылған Cameco 

компаниясының Макартур Ривер кеніші сияқты кейбір уран кеніштерінде операцияларды 

тоқтата тұру арқылы шешіледі, сонымен қатар, қаңтарда, Компания өндірісті 2017 жылы 10%-ға 

қысқарту туралы ниетін білдірді, одан кейін, 2017 жылғы желтоқсанда келесі үш жыл ішінде 

жер қойнауын пайдалануға келісімшарттарда көрсетілген көлемнен 20%-ға өндіруді қысқарту 

келді, сонымен қатар, Orano (алдында Areva) 2018 жылы 1,1 млн. фунт U3O8 –қа Нигерде 

SOMAIR-да өндіруді қысқартты. 2018 жылғы мамырында, Paladin Energy компаниясының 

Langer Heinrich кеніші жөндеу режиміне ауыстырылған болатын, оның нәтижесінде нарыққа 3,4 

млн. фунт U3O8 жіберілмеді. 2017 жылғы шілдесінде, Paladin Energy банкроттыққа берді, 

болашақта әлсіз нарық жағдайларын төлеуге қатысты қарыздарды төлеуге қабілетсіз болған. 

Сонымен қатар, күнтізбелік 2013 және 2017 жылдар арасындағы кезеңде, Топ, Cameco, Orano 

және Uranium One, UxC деректері бойынша, әлемде көлемі бойынша табиғи уранның төрт 

негізгі өндірушілері болып табылады, жиынтықта үштен екіге күрделі шығындарды қысқартты.  

Соңында, UxC деректерге сәйкес, негізінен байытылған кәсіпорындардан және қазіргі кезде 

уранның әлемдік сұранысының жалпы көлемінен шамамен 25% құрайтын мемлекеттік 

қорлардан түсетін екінші реттік жеткізулер біртіндеп 2018 және 2022 жылдар аралығында 

шамамен 32% -ға қысқарады.  

Компания, осы факторлар уранның сұранысы мен ұсынысы балансын маңызды түрде өзгертуге 

әкеледі, ол, өз кезегінде, уранға бағаларды қалпына келтіруге әкеледі, сондай-ақ, тартымды 

жағдайда ортамерзімді және ұзақмерзімді келісімшарттарды жасау үшін әлемде ірі өндірушісі 

ретінде Топтағы мүмкіндіктердің тұрақты өсуіне әкеледі.  

 ЖАС технологиясын қолдануға жарайтын кен орындарының жоғары сапалы ресурстық 

базасына басым қолжетімділігімен әлемде ірі уран өндіруші. UxC деректері бойынша,  

Қазақстан үлкен үзіліспен әлемде уранның ірі өндіруші елі болып табылады, оған күнтізбелік 

2017 жылы уранды өндірудің әлемдік көлемінен 40% келеді. Одан басқа, геологиялық 

сипаттамаларға байланысты, ҚР урандық кен орындарының үлкен бөлігі ЖАС әдісімен әзірлеуге 

келеді, сонымен қатар, олардың Қазақстандағы саны UxC сәйкес ЖАС әдісін қолдануға жарамды 

жалпы әлемдік резервтердің үштен екісін құрайды.  

 UxC деректері бойынша, 2017 жылы Топ, әлемде ірі уранды өндіруші компания болған, әлемде 

уранды өндірудің жалпы көлемінен 20% құрады. UxC деректеріне сәйкес, 2011 жылдан бастап, 

Топтың уранды әлемдік өндірудегі үлесі әрбір жылы кем дегенде 20% құрайды. Топта барлық 

                                                      
2
 UxC бойынша өнімнің толық өзіндік құны өзіне операциялық (ақшалай) құны кіреді және күрделі шығындарды қайтарады (Операциялық 

шығындар = Өндіру құны + Тасымалдауға шығындар + Өңдеу құны + Өндіруге салық /мүлікке салық + Экологиялық салық + роялти /жер қойнауын 
пайдалануға салық. Күрделі шығындар = алуға/барлауға шығындар + кен орындарын әзірлеу құны + өнеркәсіптік құрылыс құны + қоршаған 
ортаны/инфрақұрылымды қорғауға шығындар + жалпы және әкімшілік шығындар). 
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Қазақстан бойынша 13 уран кеніштері есебінен әзірленген 26 кен орны кіретін активтердің 

кеңейтілген портфелі бар (белгілі кен орындарының жақын орналасуы және ЖАС 

технологиясының сипаты Топқа осындай мүмкіндіктер береді), ол, яғни, Топты бір белгілі 

кенішке байланысты маңызды тәуелсіздіктен айырады.  

 

 Топ жетекші халықаралық уран өнеркәсібінің қатысушыларымен ортақ кәсіпорындар немесе 

серіктестер түрінде Қазақстандағы өзінің өндіретін операциялардың көпшілігімен жүзеге 

асырады. Қазіргі кезде, Топта Cameco, CGNPC, Kansai, Marubeni, Orano (алдында Areva), 

Росатом және Sumitomo сияқты Канадан, Жапониядан, Қытайдан, Франциядан және Ресейден 10 

жетекші халықаралық қатысушыларымен, сондай-ақ, Азиялық Энергетикалық Консорциуммен 

серіктестік қатынастары бар. Топтың пікірі бойынша, әлемде Қазақстандағы активтер базасының 

тартымдылығын көрсетеді, ал серіктестік пен ынтымақтастыққа негізделген Топтың тәсілдері 

оған технологиялармен және ақпаратпен айналысуға, өзінің заманауи технологиялары мен 

бизнесті жүргізу әдістерін қолдануға мүмкіндік береді, сонымен қатар, уранды өндіру бойынша 

әлемдік өнеркәсіпті дамыту процесінде көшбасшылық ұстанымдарда қала береді. Компания, 

Топта оның серіктестерінің әрбеуімен өте өнімді және өзара пайдалы қатынастар бар деп 

санайды.  

 

Болашақта, Қазақстан Республикасының ұлттық атом компаниясымен, Компанияда елдегі 

уранның кеңейтілген қорлары есебінен өсу үшін ерекше мүмкіндіктері бар. Компанияда 

Қазақстан аймағында кез-келген урандық кен орындарына заңнамамен бекітілген артықшылық 

құқықтары бар және шектелетін салымдарға қатысты өзінің ресурстық базаларын өсіруге 

қабілетті. Мысалы, жуық арада Топ Инкай (Cameco іскери серіктеспен байланысатын) 

Буденовское және Жалпақ 2-3 кен орнындағы жаңа объектілерді қосу арқылы қорлардың 

базасын кеңейтті.  

Нарықтағы жетекші жағдайының арқасында, Топ уранның әлемдік нарығын жақсы түсінеді: 

жетекші өндіруші және табиғи уранды жеткізуші ретінде сұраныс тарапына және ТҰК 

функциясы есебінен қамтамасыз етілетін нарықтық өзара әрекет етудің арқасында сұраныс пен 

ұсыныс тарапына. Нәтижесінде, бұл Компанияға нарықты жақсы көруге мүмкіндік береді, ол 

оның аналитикалық қабілеттіліктерін жақсартады және Топқа ақпараттық бәсекелестік 

артықшылықтарды береді.  

 Жер асты сілтісіздендіру технологиялары есебінен төмен шығынды өндірісі.  Компания, 

UxC ұсынылған ақпараттан, оның орташа шығындары уранды әлемдік өндірудің өзіндік 

құнының бірінші (квартил) қисығында болатындығын жоспарлайды. UxC сәйкес, Топ уранның 

барлық әлемдік өндірушілері арасында ақшалай қаражат көзқарасынан екінші орын алады (тек 

Uranium One ортақ кәсіпорны бойынша өзінің серіктесіне жол бере отыра). SRK есебіне сәйкес, 

Тортың С1 орташа салыстырмалы ақшалай шығындар U3O8 бір фунтына 17,5 АҚШ долл., 12,2 

АҚШ долл.,12,0 АҚШ долл. және 12.2 АҚШ долл., ал жиынтық үлесті шығындары - U3O8 бір 

фунтына 22,2 АҚШ долл., 15,7 АҚШ долл., 16,1 АҚШ долл. және 16,3 АҚШ долл. 31 желтоқсан  

2015, 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсаны аяқталатын жылдарға және 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталатын алты айға құрайды. 

Топтың төмен өндірістік шығындар, оның кен орындарының геологиялық құрылымымен 

шартталады, ол ЖАС экономикалық технологиясын пайдалануға мүмкіндік береді, ол өндірудің 

басқа әдістерімен салыстырғанда кем экологиялық әсер етеді. Жер асты сілтісіздендіру (ЖАС) 

кезінде, кен топтан алынбайды, ал минералдар мен элементтер бетінен алынған ұңғылмаларда 

(жиналатын ұңғымалар) сорылатын күкірт қышқылының ертіндісінде оларды ерту арқылы 

алынады және қосымша бұрғылау ұңғымалар арқылы (өндірілетін ұңғымалар) жер бетінде кері 

өнімді ертінділерді кейін сорудан алынады, ол топырақтың бетінде маңызды емес немесе нөлдік 

бұзылуға және қалдықтардың немесе өңделген жыныстарын түзудің болмауына келеді, осындай 

тәсіл, көптеген жағдайда аса үнемді, сондай-ақ, дәстүрлі жер асты немесе өндірудің ашық 

тәсілмен салыстырғанда өндірудің аса экологиялық қауіпті әдістерінен жасалады.  

ЖАС технологиясын пайдалануға келетін урандық кен орындары салыстырмалы түрде аз, 

өйткені, өтетін қабаттардың үстінен және төменнен шектелетін, оларды құм немесе құмдықтар 

жағдайында болады. Өзінің геологиялық әлеуетінің арқасында, Қазақстан UxC деректеріне 

сәйкес, ЖАС технологиясын шамамен ЖАС технологиясын пайдалануға жарамды пайдалы 
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қазбалардың өлшенген және ұсынылған ресурстарының 65%-ға пайдалану үшін жарамды 

уранның ірі резервтік базасына ие. 2017 жылы Топтың кеніштерінде UxC сәйкес әлемдік 

өндірудің шамамен 40% уран келеді. Сонымен қатар, Топ өзінің серіктестерімен бірге, 2017 

дылы өндіру көлемінен әлемде ЖАС 10 ірі уран кеніштерінен сегізіне қызметті жүзеге асырады. 

ЖАС технологиясын қолданатын ірі компания бола тұра, Топ кең тәжірибе мен білімді 

жинайды, ол өзінің тау өндіру қызметінің тиімділігін тікелей жоғарлатуға мүмкіндік береді, 

соның ішінде, өз қызметін тұрақты оңтайландыру және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары 

мен төмен шығынды және басқа да материалдардың новаторлық әдістерін қолдану және өз 

қызметін тұрақты оңтайландыру арқылы мүмкіндік береді. Сонымен қатар, топырақтық сулар 

дәрежесінен төмен орналасқан Топ резервтерінің геологиялық сипаттамалары ЖАС 

технологиясын қолдану нәтижесінде судың қиылысу ластануының әлеуетті қаупін төмендетеді.  

Төменгі шығындарға қатысты Топтың артықшылықтары уранның басқа да ірі өндіруші елдері 

болып табылатын Канада және Австралия сияқты дамыған нарықтармен салыстырғанда 

Қазақстанда аса төмен базалық құнына қатысты одан әрі шартталған (мысалы, қызметтерге 

шығындар, персонал, коммуналдық қызметтер).  

 Клиенттердің халықаралық сапалы базасы және сенімді сату құрылымы. Уранды өндіруші 

өнеркәсіп, сондай-ақ, ЯОЦ құндылықтарын аса кең мәнде өсіру тізбегі басқа да көптеген 

тауарлық салалармен салыстырғанда жеткізушілер мен клиенттер арасындағы ұзақмерзімді 

өзара қарым-қатынастармен сипатталады. Топ оның қазіргі нысанында Компания негіздерінен 

соңғы 20 жылда сенімді салалық жеткізуші ретінде білдірді және сонымен қатар, сату мен 

бөлудің өзіндік жаһандық желісін, соның ішінде, Швейцарияда «Казакатом» трейдингтік 

компаниясын және АҚШ өкілдігін құру арқылы өсірді. Уранның ірі әлемдік өндірушісі ретінде, 

Топ әлемдік уранның ірі жаһандық тұтынушыларға қатынасын құрайды және сапалы белсенді 

клиенттердің базасы өседі. 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдайы бойынша, Топ сегіз елдің 16 

клиентіне қызмет көрсетеді.  

 Топ ядролық энергетиканың 10 ірі әлемдік операторларының сегізіне уранды жеткізеді. 

Қытайдан клиенттердің үлесіне, шамамен 2017 жылы Топтың уранын сату көлемінен шамамен 

62% -ға келеді, сол кезде, Азия-Тынық мұхиттық өңірлерден және АҚШ-тан басқа клиенттер 

шамамен 2017 жылғы Топпен уранды сату көлемінен тиісінше шамамен 16%, 16% және 3%  

құрайды.  

Соңында, Топ UxC деректері бойынша Қазақстанның Қытайға деген әлемдегі ядролық отынның 

ең тез өсетін нарығына географиялық жақындығы пайдалы. Бұл Топқа темір жол арқылы 

Қытайдан клиенттерге уранды жеткізуге мүмкіндік береді, ол, Топтың пікірі бойынша, уран 

өнімінің ең қауіпсіз, ең тез және арзан тәсілі болып табылады. UxC деректері бойынша, Қытай, 

әлемде ядролық энергияның ең тез өсетін нарығы болады, онда 2018-2030 жылдарында 

салынған барлық жаңа қуаттылықтардың шамамен 50% келеді.  

Генерациялық секторды сатып алушыларға, яғни, электр станциялары операторларына қосымша 

ретінде, 2018 жылы Компания Осы Проспектікүнінен кем дегенде 9 жыл мерзіміне нарықтық 

бағалар бойынша физикалық уранды АІМ ұзақмерзімді корпоративтік ұстанғыштарға тіркелген 

Yellow Cake Plc-мен жеткізу туралы ұзақмерзімді келісім жасасты, ол Топтың сату портфелінің 

әлеуетті саралауын қарастырады.  

 Қауіпсіздік техникасы, денсаулықты және қоршаған ортаны қорғау саласындағы сапалы 

бедел. Топ, өндіру және ЯОЦ құндылықтарын өсіру тізбегінің басқа операцияларына қатысу 

қоғамның қам жеуі және көңілінің пәні болып табылатын жәйтті толығымен түсінеді және оны 

қауіпсіздік техникасы, денсаулықты қорғау және экология саласында бақылау қаражаты және 

алдыңғы қатардағы тәжірибе қарастырылды және пысықталды. Соның ішінде, Топ ISO-14001 

стандарты және OHSAS 18001 кәсіби қауіпсіздік және денсаулық менеджменті жүйесі негізінде 

қоршаған ортаны басқару жүйесі енгізілді. Сондай-ақ, Топ, барлық деңгейдегі өз қызметкерлері 

мен басшылары арасында ҚТ және денсаулықты қорғаудың барлық негіздеріне ашық және 

мөлдір тәсілдері арасында үгіттей отыра, ҚТ сақтау маңыздылығы туралы ақпаратты 

жоғарлатуға көмектесуді жалғастырады.  

МАГАТЭ, ЖАС технологиясы өндіру мен байытудың дәстүрлі технологияларымен 

салыстырғанда экологиялық және қауіпсіз артықшылықтарға ие, сондай-ақ, Топ, онымен 
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қолданылған ЖАС әдісінде экология көзқарасынан ең аз қауіпті технологиясы болып табылады. 

Басқалардың ішінде, бұл Топ қызметінің ең басынан кез-келген маңызды экологиялық 

апаттардың жоқтығын көрсетеді. Топ оның уран кеніштерінде радиациялық әсеріне 

мониторингтің сенімді жүйелерін қарастырады.   

Топ өндірісте жазатайым жағдайлардың санын қысқартуға тұрақты және үнемі көңіл бөледі. 

2015-2017 жылдарға Топ жұмыс орнында жазатайым жағдайларының санын 10-нан 7-ге 

төмендете алды. Еңбек пен қауіпсіздікті қорғауға тұрақты өсетін шоғырланған шығындарға 

қатысты, Топ тұрақты медициналық тексеріп қарау, ҚТ саласында қызметкерлердің тәртібін 

тексеру, ескерту таблицаларын блоктау және орнату және қауіпті энергия көздеріне рұқсатты 

физикалық шектеу сияқты жұмыс орнында қауіпсіздікті жоғарлатуға бағытталған рәсімдер 

қолданылады. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті, денсаулықты және әл-ахуалды қорғау бойынша 

Халықаралық әлеуметтік қамтамасыз ету ассоциациясының (ISSA) бастамасын қолдай отыра, 

Vision Zero халықаралық бағдарламасына қосылады, осылайша, бағдарламамен басқарылған 

жеті «алтын ережені» сақтау арқылы нөлдік жарақатқа жетудің өз ниетін растайды. Персоналға 

радиациялық әсер етудің орташа деңгейі 0,80 мЗв дәрежесінде болады, ол уран секторының 

компанияларымен ұсынылған ең төмен көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Топ, жұмыс 

орнында қауіпсіздікті жоғарлату артықшылығы, ЖАС өндірудің аса қауіпсіз әдістерімен 

үйлесімде оған, барлық әлем бойынша негізгі тауды өндіруші компаниялардан қарағанда 

біршама жақсы тау өндіруші өнеркәсіптегі қауіпсіздік техникаларының тиімділігінің негізгі 

көрсеткіші ретінде Топта жұмыс уақытын жоғалтумен жарақаттар жиілігінің коэффициентінің 

артықшылықтарымен қолдануға мүмкіндік береді (“LTIFR”). Топтың жұмыс уақытын 

жоғалтумен жарақаттар жиілігінің коэффициенті күнтізбелік 2017 жылға және күнтізбелік 2018 

жылғы жартыжылдығына 0,15 және 0,45 құрады.  

Сонымен қатар, жуық арада Компания ЕҚҚОҚ саласында өзінің тәжірибесін одан әрі 

жетілдіруге және Алдыңғы қатардағы халықаралық салалық тәжірибелерге (GIIP) сәйкес 

келтіруге, сондай-ақ, қауіптерді алдын ала басқаруды қамтамасзы етуге бағытталған еңбекті, 

қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша SRK шолуынан ұсыныстардың 

нәтижелері бойынша әрекеттің экологиялық және әлеуметтік жоспарын (ESAP) қабылдады, 

«Әрекеттердің іскерлік қызметі – экологиялық және әлеуметтік жоспарларын» қара.  

 Барлық цикл ішінде өмірге қабілетті қаржылық көрсеткіштер, ақшалай ағымды тұрақты 

генерациялау. Компания уранның әлемдік нарығында көшбасшылық нарықтық ұстанымы, аз 

шығынды өндірісі, өндіру көлемдерін түзету қабілеттілігі және нақты қаржылық саясаты, 

жиынтықта, Топқа әр түрлі нарықтық жағдайда сенімді және тұрақты қаржылық көрсеткіштерге 

жетуге, сондай-ақ, 2016-2018 жылдары басым болатын уранға төмен бағалармен мән-жайға 

қатысты күшті тұрақтылықты көрсетуге мүмкіндік береді деп санайды. Топ көрсеткіштерінің 

тұрақтылығы, Топ табыстарының маңызды бөлігі АҚШ долларында, соның ішінде, күнтізбелік 

2017 жылға және күнтізбелік 2018 жылғы жартыжылдығына АҚШ долларда берілген 

шоғырланған табысымен белгіленген. Одан басқа, Топ, оның пікірі бойынша, капиталдың 

консервативті құрылымын қолдайды.  

 Акционерлер үшін табыстылықты қамтамасыз етудің нақты артықшылығы. Топ және 

оның акционерін Самұрық-Қазына Топтың несиелік иығының саналы деңгейін және қаржылық  

тұрақтылығын сақтау кезінде, компания акционерлерінің ақшалай ағымын болжамды және әділ 

бөлуін қамтамасыз етуге бағытталған дивидендтерге қатысты тұрақты саясатты қолдайды. 

Компаниямен 2018 жылғы қазанында қабылданған жаңа дивидендтік саясат қаржылық рычагқа 

байланысты төлемдердің нақты коэффициенттерін қарастыруда. «Дивидендтік саясатты» қара. 

Содан басқа, Компания, қолданыстағы заңнамаларға және коммерциялық есептерге сәйкес, 2019 

және 2020 жылдары Компанияның есептік кезеңінің әрбіреуінде кем дегенде 200 миллион АҚШ 

доллары көлемінде дивидендтерді төлеу 2019 және 2020 жж. бекітілетін болады.  

 Құзіретті басқару командасы және басқарудың ұтымды әдістері. Топтың тәжірибелі 

басқарушыларының ұжымы Топтың мақсатты стратегиясын іске асырудағы және тұрақты емес 

сала мен макроэкономикалық орта жағдайында сенімді жұмысты қамтамасыз етуде тексерілген 

тәжірибемен ерекшеленеді, ол туралы оның операциялық және қаржылық нәтижелері 

куәландырады. Топ, оның басқару командасы дәлелді қабілеттілікпен өндірістік операцияларды 

тиімді өткізуге, сондай-ақ, активтерді дамыту және оңтайландыру бойынша кешендік 

бастамаларды орындауға ие, 



 

 

90  

  соның ішінде, бұл «Трансформация» деп аталатын кешендік жаңартудың бастамаларына 

қатысты (Трансформация бойынша бастама), ол 2015 жылдан басталады. «—Трансформация 

бойынша бастама», сондай-ақ, Топ стратегиясының нарығына бағытталған ауысым. Мысалы, 

Топтың басқару құрамы өзінің сату платформасын жаңартты және 2017 жылы Швейцарияда 

трейдингтік компанияны құру арқылы сату әлеуетін өсірді, оның нәтижесінде соңғы 2018 

жылғы 30 маусымда аяқталған жартыжылдыққа Топтың сатуында маңызды өсіруге әкелді.  

Топ Компанияның тәжірибелі және үйлесімді Директорлар кеңесімен қолданылады, оған 

уранды өндіруші секторда ғана емес, сонымен қатар аса кең атом саласында жұмыстың кең 

халықаралық тәжірибесі бар үш жоғары құрметке ие тәуелсіз басшылары кіреді, «Басқалар 

және Басқару—Директорлар кеңесінің құрамы». Директорлар кеңесі, сондай-ақ, оның 

комитеттерінің әрбіреуін тәуелсіз директор басқарады. Топ өзінің ірі акционерінін – Қазақстан 

Республикасының «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ахуал қорын қолданады.  

 Ядролық отын циклінің бастапқы дәрежелерінің әр түрлі кезеңдерінде өзіндік техникалық 

мүмкіндіктерін дамыту. Топтың негізгі бағыты уранды өндіруде болатындығына қарамастан, 

Топ УМЗ. 60-жылдық тәжірибесі бар комбинат базасында отын таблеткаларын өндіруді жүзеге 

асырады. Сонымен қатар, Топ, ядролық отын нарығында ауысу нәтижесінде туындауы мүмкін 

ЯОЦ бастапқы дәрежесінде құндылықтарды өсірудің тізбесінде басқа сегменттердің кез-келген 

әлеуетті мүмкіндіктерін дамыту мүмкіндігі үшін жақсы мүмкіндіктері бар. Соның ішінде, Топта 

Ресейде уранды байыту бойынша ірі зауыттың өндірістік қуаттылықтарына қол жеткізуі бар, 

өйткені ол «Уранда байыту орталығы» АҚ үлесіне ие, УМЗ базасында ЖБЖ зауытын басқару 

және құрылыс бойынша CGNPC Қытай корпорациясымен ортақ жобасын іске асырады және  

Cameco өзінің конверсия технологиясын ебруге міндеттіге сәйкес, Cameco-мен келісім жасайды 

және олардың нәтижесінде конверсия табысты болатын, уран өнімі нарығының негізінде 

өлшеген кезде өзіндік конверсиялық зауытын іске қосуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде, Топ 

сирек металдардан өнімді өндірумен айналысады, басты түрде бериллий және тантал және осы 

нарықты табыстылықты кез-келген ұлғайтға жауап ретінде өз операцияларының ауқымын 

маңызды түрде ұлғайтуға қабілетті. 

Стратегия 

Топтың миссиясы барлық өзінің мүдделі тараптары үшін ұзақмерзімді құндылықтарын құру және 

әлемдік ядролық салада ең үздік серіктестердің жағдайын қамтамасыз ету мақсатында құндылықтарды 

өсіру тізбегінің компоненттерін және өзінің уран кен орындарын тұрақты игеруде болады. Осы 

мақсатпен, Топ келесі стратегия есебінен урандық өнеркәсіпте жетекші компания ретінде өз ұстанымын 

нығайтуды және өсуді жалғастыруға күйге келтірілген:   

 

 Қызметтің негізгі түрі ретінде тауды өндіру операцияларына бағыт. Жалпы, Топ уранды 

өндіруге шоғырланған. Топ, өндіру, соның ішінде, ЖАС әдісімен, қазіргі кезде, капиталдың 

табыстылығы мен тұрақты пайдалылығына қатысты қосалқы құнды құру тізбегінде аса 

тартымды сегменті болып табылады, және нарықтың ағымдағы негізі болғанға дейін осындай 

сегмент қалады. Топтың ЖАС-әдісімен игеруге жарамды кен орнына қолжетімділік, 

Қазақстанда ЖАС көмегімен өндіру саласында оның табиғи бәсекелестік артықшылығына ие 

болады. Яғни, Топ, сонымен қатао, конвенция сияқты ЯОЦ бастапқы дәрежесінің басқа 

сегменттерінде, сондай-ақ, сирек металдармен байланысты қызметте барын кеңейту мүмкіндігін 

сақтай отыра, уранды өндіруге көңіл бөлуге шоғырланған.  

Өз қызметін оңтайландыру мақсатында, Топ, басқалармен бірге, бейінді емес активтердің 

маңызды санынан – соңғы 5 жылда 30-дан астам еншілес компаниялардан, соның ішінде, ең 

жақындағы, Топтың қарастырылатын кезеңінде Топ табысының маңызды бөлігі келетін ХАЭК, 

соңғы 5 жылда 30-дан астам еншілес компаниялардан астамынан алып тасауға келеді. Топ 2019 

жылға дейін бейінді емес активтердің шығу бағдарламасы аяқталу процесінде болады. Сонымен 

қатар, Топ өз үлесін пайдалы қазбаларды өндіру бойынша ортақ кәсіпорындардағы өз үлесін 

ішінара ұлғайтады. Соның ішінде, 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап, Компания Cameco, ҚБ 

Илинкай ЖШС ортақ кәсіпорында 40%-дан  60%-ға дейін қатысудың өз үлесі, сондай-ақ, 2018 

жылғы 31 желтоқсанына дейін Компания СП Байкен-U ЖШС 5% -дан  52,5%-ға дейін өзінің 

қатысу үлесін және Росатом және Marubeni Corporation ортақ кәсіпорындарымен Хорасан-U БК 

ЖШСЖШС-да шамамен 34%-дан  50%-ға дейін қатысудың өз үлесін ұлғайтады. 
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 Уранды өндіруде нарықтық-орталық тәсілдердің тұрақты келуі. Соңғы 18 айға, Топ өндіріс 

операторы емес, оның орнына оператормен нарыққа бағыттау үшін өзінің стратегиялық 

тәсілдерді маңызды өзгертеді. Нарық болжамдары негізінде және сату көлемдері негізінде 

өндірістік мақсаттарды қоюды, сондай-ақ, өзгеретін нарықтық талаптарына өндірістік 

жоспарларды бейімдеуге өндірістік мақсаттарды қоюды қарастырады.  

ЖАС технологияларын пайдаланудың арқасында, Топ өндірудің дәстүрлі әдістерін 

пайдаланатын және ЖАС арқылы өндіру арқылы болмайтын кен орындарын игеретін нарыққа 

оның басқа да ұқсас кәсіпорындарынан көбірек, уранды өндіруді тез және үнемді өсіруге немесе 

азайтуға болады. Топтағы уран кен орындарын ЖАС әдісімен ғана игеруге болады, ол өндірудің 

үлесті құны үшін күрделі салдарсыз өндірудің қарқынын жедел өсіру немесе төмендетуге 

қатысты Топтың иілімділігін қамтамасыз етеді.  Тиімді, Топ уран нарығында бағалардың тез 

әрекет етуіне және тиісті тәсілдерді өндірудің қарқындарын түзетуге қабілетті. Мысалы, 2017 

жылға Топ алдыңғы жылмен салыстырғанда 8%-ға уранды өндіруді қысқартты. 2017 жылғы 

қарашада Компания 2018-2020 жылдарға 20%-ға уранды өндірудің жоспарланған көлемін 

қысқарту ниеті туралы жарияланады. Компанияның соңғы 2020 жылдан кейінгі кезеңіне 

өндірістік жоспарлары қазіргі кезде «өндірісті қысқартуға» дейінгі кезеңге қайтаруды 

қарастырады. Компания Үкіметпен жер қойнауын пайдалану туралы келісімге түзетулерді 

келіскен жағдайда толық техникалық және заңды иілімдікке ие, онда, төмендетілген деңгейде 

өндірістердің көлемдерін сақтау үшін, осы сәтте нарықтағы жағдайға байланысты тиісті 

шешімдерді қабылдауға болады.  

 Алғашқы тәжірибенің арқасында уранды өндіруші өнеркәсіптегі жаһандық 

көшбасшылықты сақтау. Топ, әлемде уранды жетекші өндірушілері болып табылатындығын 

және ауқымды көзқарастан да, сондай-ақ, тиімділік пен инновациялар сияқты дәрежеде 

нығайтуға талпынуды мақтан етеді. Топ, ең алдымен, ұзақмерзімді перспективада өзінің 

шахталарда тұрақты төмен шығынды өндіруді қамтамасыз ету үшін қорларды барлауда және 

әзірлеуде инвестициялауға, ал қордың ағымдағы базасы шамамен 15 жылға өндірудің қазіргі 

деңгейін қолдауға мүмкіндік береді.  

Топ негізгі бәсекелес артықшылықтар ретінде өндірістің өзінің төмен шығындарды қарастырады 

және уранды өндірудің өзіндік құнындағы жаһандық қисықтығында өзінің тартымды 

ұстанымын ұстап қалуда тұрақты жұмыс жасауды жоспарлайды. Топ оған тауды өндіру 

өнеркәсібін дамыту және шығындарды қатаң бақылау жоспарларын оңтайландыру бойынша 

тұрақты күштерді біріктіру арқылы қол жеткізуге ниетті. Топ көбінесе, өндіруді жоспарлауға 

тәртіптік тәсілдерді, өндірістің көлемдерін көбейтуге емес, оның орнына құнына және 

экономикалық беруге негізделеді.  

Топ, бұрыңғыша, өзінің бизнес-процестеріне негізделген тұрақты оңтайландыруға және сату 

мен іске асыру функциясын одан әрі нығайтуға бағытталған. Соның ішінде, Топ Трансформация 

бағдарламасын қабылдаған, оны іске асыру 2016 жылдан 2025 жылға дейін қарастырылған; осы 

бастама Топ ішінде бизнес-процестердің ашықтығын, тиімділігін және үйлесімділігін 

жоғарлатуға бағытталған. Трансформация бағдарламасы аясында, Топ, мысалы, кешенді 

корпоративтік қайта құрылымды аяқтайды, соның ішінде, портфелінің бейінді емес активтерін 

және кеңейтілген автоматтандыруға ағымдағы иеліктен шығару және қазіргі кезде, SAP ERP 

жүйесін енгізуде жұмыс жасайды.  «—Трансформация бағдарламасын» қара. 

 Сатудың және іске асырудың аса мүмкін сатуларын тұрақты ұйымдастыру, сондай-ақ, 

келісімшарттар портфелін оңтайландыру. Соңғы екі жылда Топ сату мен іске асыру 

жүйелерін ұйымдастыруға қатысты бірқатар облыстарында өз ұстанымын нығайтты. Соның 

ішінде, Топпен Швейцарияда «Казакатом» (ТҰК) трейдинг компаниясының арқасында сатудың 

жаңа арнасы ойдағыдай құрылды. Топ, спот-нарықта уранды сатуға жарамды АҚШ 

коммуналдық кәсіпорындары ретінде клиенттердің жаңа санаттарымен жұмыс істейді, сондай-

ақ, оған арбитраждық операцияларды өткізуге мүмкіндік беріп және маңызды операциялық 

иілімділікті талап ететін споттық/қысқамерзімді келісімшарттармен нарыққа тиімді шығуға 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Топ өзінің негізгі мақсатты географиялық өңірлердің 

әрбіреуінде өзінің сауда өкілдерінің болуы кеңейді және сатудың өз желісін нығайтуды 

жалғастырады.  

Сонымен қатар, 2017 жылы ТҰК операцияларын жіберумен, Топ күрделі нақты құнды түзу 
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жағдайын өз клиенттеріне ұсына алды. Топ өз мүмкіндіктерін одан әрі дамытуды және 

қазақстандық заңнаманың белгілі шектеулерімен берілген құнды түзудің аса кең нұсқаларын 

клиенттерге ұсынуды жоспарлайды.  

2016 ж. Топ урандық трейдермен өз сатуларын тоқтатады. Бұл, Топ кіші ауқымдағы 

клиенттермен тура қатынасты құру үшін делдалдарды айналып кету фактісін көрсетеді.  

Одан әрі Топ маңызды келісімшарттарды таңдаулы қайта қарастыру, нарыққа мониторингтің 

алдыңғы тәжірибесі және пакеттік опциялар ұсынысы есебінен өз келісімшарттар портфелін 

және споттық сатуларды оңтайландыруды жоспарлайды. Уранға баға ядролық энергияны 

өндіруге жалпы шығындардың салыстырмалы түрде кішігірім үлесін ұсынғандықтан, кейбір 

клиенттер құнды жасаудың аса жағымды жағдайларымен бірге жеткізу қауіпсіздігін қалайды 

және Топ, сол кезде, спот-бағаларды күтілетін қалпына келтірудің үйлесімді мүмкіндіктерін 

сақтап, тартымды баға бойынша тартымды ұзақмерзімді келісімшарттарға қатысуға тиісті 

мүмкіндіктерді іске асыруға тырысатын болады.  

 Денсаулықты қорғау, еңбек және қоршаған ортаны қорғау саясатын жақсартуға 

өзгермейтін курс. Топ денсаулықты, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау саласында ең үздік 

әдістерді қабылдауға тырысады және болашақта алғашқы маңыздылық арқылы осы мәселені 

қарастыруды жалғастырады. Топ Қазақстанда ең тартымды жұмыс беруші болуға және олардың 

шахталары мен кеніштері жұмыстың қауіпсіз жағдайын қолдауды қарау қажет. Сонымен қатар, 

Топ өндірістегі жазатайым жағдайын болдыртпау тұжырымдамасын қозғалту мақсатында Vision 

Zero (Нөлдік өлім идеологиясы) халықаралық қозғалысына қосылады және өндірістегі 

жазатайым жағдайлар саны ретінде, төмен деңгейде LTIFR коэффициентін қолдауға 

тырмысады. Топ 2015 жылы 5 102 млн. теңгеден 2017 жылы 7 137 млн. теңгеге дейін 

ұлғайта отыра, 2016, 2017 жж, қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау облысында 

инвестициялар бағдарламасын іске қосты және соңғы жылдары салымдарды өсіруді 

жоспарлады.  

ЕҚҚТБ саласында стандарттарды тұрақты жоғарлату мақсатында, Компания Топтың активтер 

жағдайын 2018 жылғы маусымда талдау өткізетін SRK ұсыныстары мен қорытындыларын 

қарастыруға бағытталған әрекеттердің экологиялық және әлеуметтік жоспарын (ESAP) бекітеді. 

Әрекеттердің бірқатар жоспары IFC қызметінің стандарттарымен, сондай-ақ, қоршаған орта 

қауіпсіздігі, еңбекті қорғау басшылығымен, Алдыңғы халықаралық салалық тәжірибелермен 

(GIIP) Компанияның келтірілген тәжірибелерінің толық сәйкес келуіне бағытталған, су мен 

жерді, ауаны қорғау саласында, қалдықтарды басқару, мүдделі тараптардың қатысуы, тамақтану 

жерлерін шолу, тау өндіруді аяқтаудан кейін жер жабындыларын қалпына келтіру бойынша 

жоспарларда бірқатар шаралар кіреді және «—Экологиялық және әлеуметтік салада әрекеттер 

жоспарын» қара.  

Сонымен қатар, Топ құқыққорғау саласында тиімділіктің негізгі көрсеткіштер жиынтығын 

әзірлейді, оларға Топ талпынады, соның ішінде, қалдықты түзу, тастандылар және қалдықты 

тастау көлемдері бойынша әзірленеді.  

 Акционерлердің табыстары және капиталдың оңтайлы құрылымы арасындағы баланс 

ішінде. Топтың операциялық қызметі капиталды алуға немесе модификациялауға ақшалай 

шығындардың шектеулі құрылымы кезінде жоғары табыстылықпен және пайдалылықпен және 

өзіндік және қарыз капиталы арасындағы төмен қатынасы кезінде ерекшеленеді. Сондықтан да, 

Топ өзінің акционерде маңызды ақшалай ағымдарды қайтаруға тырысады, сол кзеде, оған 

шикізат тауарларына бағаның аса жағымсыз өзгеруі кезінде қарыздық қаражаттар үлесінің 

ыңғайлы дәрежесін қолдауға мүмкіндік беретін баланстық есептің консервативтік құрылымын 

сақтайды. Топтың дивидендтік саясаты, егер Топтың несиелік иығы EBITDA түзетілген таза 

табыстан төмен немесе 1,0х тең болсаақшалай ағымның кем дегенде 75% бөлуде және егер 

несиелік иық коэффициенті EBITDA түзетілген таза табыстан төмен немесе 1,0х тең 

болсаақшалай ағымның кем дегенде 50% бөлуде болады. «Дивидендтік саясатын» қара. 

 Құндылықтарды өсіру тізбегінің жаңа облыстарында қуаттылықты таңдаулы пайдалы 

кеңейту. Топ уранды өндіруші компаниялар ретінде қарастырылады. Топ ЯОЦ құнын өсіру 

тізбегініңғ басқа сегменттерде өзінің белсенділігін кеңейту үшін перспективаның коммерциялық 

тартымдылығын тұрақты талдайды, оның Топтарында уранды байыту нарығына қолжетімділікті 
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ұлғайту үшін мүмкіндіктерді зерттеу немесе жаңа сегменттерге шығу, отын жинамаларын 

өндіру, осылайша, ЯОЦ бастапқы дәрежесінің немесе жаңа сала сегменттерінің ойыншысы 

атанады. Қосымша ретінде, Топ, қазіргі кезде, CGNPC қытай компаниясымен бірге ЖБЖ 

зауытын салумен айналысады.  

 ЯОЦ құнын өсіру тізбегінің жаңа сегменттеріне шығуының арқасында, Топ өнімдердің аса кең 

спектрін өзінің клиенттеріне ұсына және қосымша табыс ала алады. Сонымен қатар, Компания 

ядролық отынды өндірісінің тізбегінде жоғары сапалы активтерге инвестициялау немесе 

таңдаулы сатып алу арқылы өзінің нарық ұстанымдарын одан әрі бекіту мүмкіндігін 

қарастыратын болады.  

Көрініс және миссия 

 Топтың көрінісі әлемдік ядролық отын өнеркәсібі үшін ең үздік серіктес болып табылуда 

болады. Осы көрініс Топ қызметінің бір желісіне оның клиенттері мен серіктестерімен бірге 

әлемдік ядролық отын өнеркәсібіне шығаруға мүмкіндік береді. Топ уранды қамтамасыз етуде 

және олармен байланысты соңғы пайдаланушылардың қызметтерінде бірінші болуға тырысады, 

ол өз кезегінде, техникалық артықшылықтар, сенімділік, ҚТ алдыңғы қатардағы стандарттары, 

адал қатынастар және клиентке бағыттылық сияқты оның серіктестері үшін маңызды 

факторларға Топтың қызметін бұруға мүмкіндік береді.  

 Топтың миссиясы оның барлық мүдделі тараптары үшін ұзақмерзімді құндылықты қамтамасыз 

ету үшін қосалқы құн тізбегін олардың компоненттеріне және өзінің уран кен орындарын 

тұрақты игеруде болады. Топтың миссиясы келесі тезистерді нақты анықтайды:  

 Тұрақтылық. Тұрақты және жауапты өндірушілер ретінде өзінің ұстанымын 

сақтау мақсатында, Топ ДҚҚТ және ҚОҚ саласында ең алғашты стандарттарды 

сақтауға жақын және сонымен қатар, болашақта осы аспектіде басқару 

командаларына көңіл бөлетін болады.  

 Уран кен орны және олардың қосалқы құн тізбегінің компоненттері.  Ұлттық 

операторлардың дәрежесі және Топтың уранды өндіру саласында бәсекелестік 

артықшылықтары болған кезде, уранды өндіруші сектор Топтың 

коммерциялық қызметінің ауытпалық орталығы болуы тиіс. Уранды өндіруден 

басқа, Топ ядролық отын циклінің бастапқы дәрежесін сақтайтын қосалқы құн 

тізбегінің көпшілік компоненттерінде болуын сақтайды. Осылайша, Топ оларда 

бар құндылықтардың ядролық тізбегі сегментінде өзінің қызметін кеңейтуге 

қатысты мүмкіндіктердің экономикалық тартымдылығын тұрақты қарайды 

және қарайтын болады; конверсия қызметтері, өзінің Cameco серіктестігінің 

конверсиясы технологиясына өзінің рұқсаттамасын қолдана отыра, өзінің 

уранды немесе қазіргі кезде CGNPC өзінің Қытай серіктестерімен бірге УМЗ 

базасында өндірістік кәсіпорындарды құратын ЖБЖ сияқты жаңа 

облыстарында байыту нарығында рұқсаттамасын кеңейту мүмкіндігін зерттей 

отыра, конвенция қызметтері.  

 Ұзақмерзімді құндылықтарды құру. Топ капиталды одан әрі кеңейту және 

консервативті қарыздық саясаты үшін шектеулі талаптар кезінде ақшалай 

қаражаттарды генерациялаумен жоғары табысты қызметті жүзеге асырады. 

Сондықтан да, Топ өзінің акционерлеріне, сол кезде, өзіндік және қарыздық 

қаражаттар арасында ыңғайлы қатынасты қолдауға мүмкіндік беретін 

баланстың консервативті құрылымын сақтай отыра, өзінің акционерлеріне 

маңызды ақшалай ағымдарын қайтаруға тарысатын болады. Топтың жаңа 

дивидендтік саясаты туралы аса нақты ақпаратты «Дивидендтік саясат» 

тарауын қара. 

 

Тарих және даму  

60 жылдан астам Қазақстан ядролық отын шикізатының негізгі жеткізушісі болып табылады. Қазіргі 

кезде УМЗ тиесілі объектілер өзінің қызметін 1949 жылы бастады және 1954 жылдан бастап уран өнімін 

өндірумен айналысады. 1996 жылы, «БК «Катко» ЖШС және «БК «Инкай» ЖШС (оның салдарынан 
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Компанияға берілетін болады) Areva (енді Orano) және Cameco тиісінше, ортақ кәсіпорын ретінде 

жіберілген болатын.  

Компания 1997 жылы ҚР Президентінің қаулысымен Ұлттық қазақстандық атом отын өнеркәсібінің 

операторы ретінде түзілген болатын. Өзі құрылған сәттен бастап, Компания кез-келген елдің әскери 

мақсатында урандық өнімді өндірумен және уранды өндірумен айналыспайды. Төменде ол құрылған 

сәттен бастап Компанияның тарихы келтірілген:  

1997           Компания құрылған, сонымен қатар, Топ, өндіру көлемі бойынша уранды өндірудің әлемдік 

индустриясында 13-ші орын алады деп санайды. Компания «БК «Инкай» ЖШС, Топтың ортақ 

кәсіпорында және Cameco үлесін алады.  

2000 Топ АЯЭ, ХАГАТЭ және «Қызыл Кітап» сәйкес өндіру көлемі бойынша әлемде уранды 

өндірушілердің шамасы бойынша алтыншы болады. Топ өнімді әлемдік шығаруға бағытталған 

тантал және берилл өндірісін жібереді.  

2002 Топ оған АҚШ және Еуропа елдерін қосып өзінің уран өнімдерін экспорттау географиясын 

кеңейтеді және Қытай және Оңтүстік Корея нарығына шығады.  

2003 Топ, бериллий өндірушілерінің шамасы бойынша екінші болады (әлемдік өндіруден 29%) және 

өндіру көлемі бойынша өндірушілердің шамасы бойынша төртінші болады.  

2007 Компаниялар алғаш рет несиеге қабілеттілік рейтингі беріледі.  

2010 Топ АЯЭ және ХАГАТЭ, «Қызыл Кітап» деректеріне сәйкес барлық әлемде уранның ірі 
өндірушілері болады.   

2012 Топ 500 мың тонна жылсайынғы өнімділікпен күкірт қышқылын өндіру бойынша қондырғыны 

пайдалануға енгізеді.  

2013 Топ үлестік қатысу арқылы бөлу жұмыстарының 2,5 млн. және 60 мың бірлік жылдық 
қуаттылығымен «Урал электрохимиялық комбинаты» АҚ және Халықаралық уранды байыту 
орталығы («ХУБО») байыту қондырғыларға рұқсат алады.  

2015 Топ Қазақстанда урандық кен орындарын ортақ әзірлеуде және отынды жинау зауыттарын салуға 

және жобалауға коммерциялық талапта CGNPC-мен стратегиялық келісім жасайды. «Уран 

металлургиялық зауыты» АҚ («УМЗ» АҚ), Топтың еншілес кәсіпорны ХАГАТЭ ұранымен 

құрылған Қазақстан Республикасында төмен байытылған уран банкінің операторы болады.  

2016 Топ активтерді қайта құрылымдау бағдарламасын қабылдады.  

2017 Топпен құрылған, Швейцарияда «Казакатом» Сауда үйі» (ТҰК) негізделген трейдингтік компания 

жұмысын бастайды.  

2018 Компанияның Директорлар кеңесі бес негізгі түсініктерге көңіл бөле отыра, жаңа стратегияны 
қабылдады: (i) өндіру бойынша негізгі операцияларға бағытталған; (ii) өндіру, қайта өңдеу 
көлемдерін оңтайландыру және нарық жағдайы негізінде сату; (iii) сату және маркетингті кеңейту 
есебінен құндылықтарды құру; (iv) алдыңғы қатардағы бизнес-процестерді енгізу; және (vi) сала 
көшбасшыларының корпоративтік мәдениетін дамыту.  

 

Уранды өндіру, қайта өңдеу және ядролық энергияны алу 

 Ядролық энергияны шығару өздігінен бірқатар операциялардан тұратын күрделі процесті білдіреді: 

уранды жер асты өндіруден атом электр станциясында өндіруге және радиобелсенді қалдықтарды 

көмуге дейін; қазіргі тіркеу құжатында осындай қадамдар «ядролық отын циклі» деп аталады. Осы 

Тіркеу құжатында, осындай барлық операциялар ЖБЖ өндіруге дейін ядролық отын циклінің «бастапқы 

дәрежесі» деп аталады. Төмендегі кестеде біртіндеп болатын ядролық отын циклінің бастапқы 

дәрежесінің фазаларына қысқаша сипаттама келтірілген:  

 

Фаза Қысқаша сипаттама Топтың болуы 

Өндіру және қайта өндіру ............................................................................................................  Уран кен орнында 
өндіріледі және 

шығарылатын жерде 

немесе кәсіпорыннан тыс 
жерле U3O8  дәрежесіне 

дейін қайта өндіріледі. 

Уранды алу ашық карьера, 
жер асты өндіру немесе 

ЖАС әдісі арқылы 

шығарылуы мүмкін. 

Топ ЖАС әдісін ғана қолдана 
отыра, жалпы жиынтықта 12,1 

мың тоннаны және 5,8 тонна 

эквивалентті уран металын 
өндіре отыра, фазаға қатысады, 

тиісінше, 2017 жылы және 2018 

жылғы алғашқы алты айында 
берілетін негізде. 
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«Уранды өндіруді» қара.  

Конверсия .....................................................................................................................................  U3O8 газ тәрізді нысанға, 
уран гексафторидіне, кейін 

байытуға жататын  UF6 

беріледі. «—Конверсия» 
қара. 

Топ бұл фазаға қатыспайды. 
Топтың конверсиялык зауытты 

іске қосу бойынша жоспарлары 

ағымдағы төмен баға 
конъюктурасын ескере отырып 

уақытша тоқтатылған. 

Байыту ...........................................................................................................................................  235U  изотопының үлесін 
ұлғайту үшін UF6 байыту 

өткізіледі. «—Байыту» 

Топтың екі ассоциациялық 
компаниялары байытумен 

айналысады, ол оған Топ әлі де 

қазіргі кезде қолданылмаған 
2,56 миллион жеке жұмыс 

бірліктеріне жылсайын рұқсат 

алуға мүмкіндік береді.  

Соңғы өнімді әзірлеу ....................................................................................................................   

Байытылған UF6 уранның 

екі тотығында немесе UO2 
ауысады.  UO2 ұнтағы 

кішігірім цилиндрлік 

таблеткаға айналады (отын 
таблеткалары), олар 

цирконий балқымасынан 

жасалған құбырға (ЖБЭЛ) 
салынады, оның мәні 

бойынша ядролық 

реакторлар үшін отын 
болып табылады. «— 

Соңғы өнімді әзірлеу» 
қара. 

 

Топ уран металына 

эквивалентті 25,2 және 8,3 
тонна келтірілген,  UO2 ұнтақ 

түрінде және 75,2, және 31,3 

тонна отын таблеткасы түрінде 
уран металына эквивалентті, 

2017 жылы және 2018 жылғы 

алғашқы алты айында. Топ 
CGNPC-мен серіктестікте отын 

жинақтарын өндіруге ауысады.  

 

 

Атом электр станциясында, ЖБЖ ядролық реактордың белсенді аймағында ядроны бөлу арқылы 

энергияны босатады және осындай энергия бу алға үшін суды қыздыру немесе қайнату үшін 

қолданылады. Қысыммен бу электрді өткізетін генераторлармен қосылған үлкен турбиналарға 

айналады. Топ ядролық процестер есебінен электр энергиясының өндірісімен айналыспайды.  

 

Топтың урандық кен орны 

Төменде келтірілген Топтың пайдалы қазбалары мен кеніш қорларын бағалау JORC Кодексінде 

ұсынылған терминологияларды және басқарушы принциптерін пайдаланумен қалыптасқан. Минералды 

ресурстарды да, сондай-ақ, кеніш қорларды да есептеу өндіруі жоспалранған және жер асты-ұңғымалық 

сілтілеу процесінде де, сондай-ақ, жер үсті қайта өңдеу аясында да металлургиялық өндірісті есепке 

алынатын уранның нақты қорлары берілген, ол 80-дан 90%-ға дейін өзгереді. Кен қорлары минералды 

ресурстардың алуан түрлілігі болып табылады және оларға қатысты қосымша емес. Минералды 

ресурстар да, сондай-ақ, кен қорлары да әрбір кәсіпорыдна бар қорлардың жалпы санын, бірақ, Топқа 

жататын қорлардың бір бөлігін ғана емес білдіреді.  

Келесі кестеде Топтың еншілес компанияларының, ҚБ және Топтың Ассоциациялық уранды өндіру 

компанияларының пайдалы қазбалары және кен қорлары ресурстары бойынша деректер көрсетілген 

(тиісті ұйым балансында сияқты, Топқа қатыстыларға да), Топтың осындай ұйымдардағы қатысу үлесі, 

кен орны және жер қойнауын пайдалануға тиісті келісімшарттың әрекет ету мерзімі аяқталатын жыл 

кіретін кен провинциясы) бар.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD-235
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Ұйым/Кен 

орын 

Топқ

а 

қаты

су 

үлесі 

Уран 

провин

циясы 

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдайы бойынша пайдалы қазбалы және кен қорларының ресурстары 

Келісімш

арттың 

өткен 

мерзімі 

Барлығы қолжетімді  Топтың есебіне жататын 

Дәлелденген + кеннің 

мүмкін қорлары 

Өлгенген+  пайдалы қазбалардың 

жоспарланған ресурстары (10) 

Дәлелденген + кеннің 

мүмкін қорлары 

Өлгенген+  пайдалы қазбалардың 

жоспарланған ресурстары (10) 

Тонна

лар  

(млн.) 

Құрамы 

Тонналар  

(млн.) 

Құрамы 

Тоннал

ар  

(млн.) 

Құрамы 

Тон

нал

ар  

(мл

н.) 

Құрамы 

Ура

н% 

UME 

(мың 

тонна) Уран% 

UME 

(мың 

тонна) Уран% 

U

ME 

(м

ың 

тон

на) Уран% 

UME 

(мың 

тонна) 

Қазатомөне

ркәсіп-

SaUran 

ЖШС(1) .................................  

100.0

0% 

      

Уванас ..............................................................................  Шу-

Сарысу 

— — — — — — — — — — — — 2022 

Шығыс  

Мыңқұд

ық................................................................................... 

 Шу-

Сарысу 

22.6 0.030 6.8 

22.6 0.030 6.8 22.6 0.030 6.8 
22.

6 
0.030 6.8 

2022 

Канжуган .........................................................................  Шу-

Сарысу 31.1 0.038 12.0 
31.1 0.038 12.0 31.1 0.038 

12.

0 

31.

1 
0.038 12.0 

2022 

Шығыс  

Мойынқұ

м 

(оңтүстік 

бөлігі) ............................................................................ 

 Шу-

Сарысу 

0.1 0.047 0.04 

1.8 0.047 0.8 0.1 0.047 
0.0

4 
1.8 0.047 0.8 

2019 

Орталық 

Мойынқұ

м ..................................................................................... 

 Шу-

Сарысу 
20.5 0.058 11.9 

20.5 0.058 11.9 20.5 0.058 
11.

9 

20.

5 
0.058 11.9 

2039 

Барлығы  ...................................................................................................   

74.3 0.041 30.6 
75.9 0.041 31.4 74.3 0.041 

30.

6 

75.

9 
0.041 31.4 

 

Орталық 

ЖШС ............................................ 

100.0

0% 

 

Жалпак .............................................................................  Шу-

Сарысу 0.4 

0.04

5 0.2 44.9 0.032 14.5 
0.4 0.045 0.2 

44.

9 0.032 14.5 

2022 

Орталық  

Мыңқұд

ық................................................................................... 

 Шу-

Сарысу 
64.1 

0.04

5 28.8 64.1 0.045 28.8 
64.1 0.045 

28.

8 
64.

1 0.045 28.8 

2033 

Барлығы  .......................................................................... 

 

  

64.5 

0.04

5 29.0 
109.1 0.040 43.3 64.5 0.045 

29.

0 

109

.1 
0.040 43.3 

 

RU-6 ЖШС 
(1) ................................................. 

100.0

0% 

 

Солтүстік 

Карамурын ...................................................................... 

 Сырдар

ья 8.6 

0.06

4 5.5 
8.6 0.064 5.5 8.6 0.064 5.5 8.6 0.064 5.5 

2022 

Оңтүстік  

Карамурын ...................................................................... 

 Сырдар

ья 12.4 

0.08

4 10.4 
12.4 0.084 10.4 12.4 0.084 

10.

4 

12.

4 
0.084 10.4 

2022 

Барлығы  ..........................................................................   

20.9 

0.07

6 15.9 
20.9 0.076 15.9 20.9 0.076 

15.

9 

20.

9 
0.076 15.9 

 

Аппақ 

ЖШС ................................................................................. 

65.00

%(2) 

 

Зап. 

Мыңқұдық ....................................................................... 

 Шу-

Сарысу 54.8 

0.03

5 19.2 
54.8 0.035 19.2 35.6 0.035 

12.

5 

35.

6 
0.035 12.5 

2035 

ҚБ ЖӘНЕ 

нкаи ЖШС........................................................................ 

60.00

%(3) 

 

Блоктар 1, 

Инкаи ........................................................................................................ 

 Шу-

Сарысу 264.8 

0.05

4 143.3 
264.9 0.054 143.4 158.9 0.054 

86.

0 

159

.0 
0.054 86.0 

2045 

Семізбай-U 

ЖШС ................................................................................. 

51.00

%(4) 

 

Семізбай ..........................................................................  Сырдар

ья 19.8 

0.05

6 11.2 
19.8 0.056 11.2 10.1 0.056 5.7 

10.

1 
0.056 5.7 

2031 

Иркол ...............................................................................  Сырдар

ья 40.2 

0.04

1 16.7 
40.2 0.041 16.7 20.5 0.041 8.5 

20.

5 
0.041 8.5 

2030 

Барлығы  ..........................................................................   

60.1 

0.04

6 27.9 
60.1 0.046 27.9 30.6 0.046 

14.

2 

30.

6 
0.046 14.2 

 

БК 

Ақбастау 

ЖШС ................................................................................. 

50.00

%(5) 

 

Блоктар1,3 

және 4, 

Буденовск

ое ...................................................................................... 

 Шу-

Сарысу 

49.6 

0.08

9 43.9 

49.6 0.089 43.9 24.8 0.089 
21.

9 

24.

8 
0.089 21.9 

2037-2038 

Қаратау 

ЖШС ................................................................................. 

50.00

%(5) 

 

Блок 2, 

Буденовск

ое ...................................................................................... 

 Шу-

Сарысу 

59.3 

0.08

1 48.1 

59.3 0.081 48.1 29.6 0.081 
24.

1 

29.

6 
0.081 24.1 

2032 

БК 

Заречное 

АҚ ...................................................................................... 

49.98

%(5) 

 

Заречное(9)........................................................................  Сырдар

ья 

8.0 0.06

0 

4.8 8.0 0.060 4.8 4.0 0.060 2.4 4.0 0.060 2.4 2028 

БК Катко 

ЖШС ................................................................................. 

49.00

%(6) 

 



 

 

97  

Ұйым/Кен 

орын 

Топқ

а 

қаты

су 

үлесі 

Уран 

провин

циясы 

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдайы бойынша пайдалы қазбалы және кен қорларының ресурстары 

Келісімш

арттың 

өткен 

мерзімі 

Барлығы қолжетімді  Топтың есебіне жататын 

Дәлелденген + кеннің 

мүмкін қорлары 

Өлгенген+  пайдалы қазбалардың 

жоспарланған ресурстары (10) 

Дәлелденген + кеннің 

мүмкін қорлары 

Өлгенген+  пайдалы қазбалардың 

жоспарланған ресурстары (10) 

Тонна

лар  

(млн.) 

Құрамы 

Тонналар  

(млн.) 

Құрамы 

Тоннал

ар  

(млн.) 

Құрамы 

Тон

нал

ар  

(мл

н.) 

Құрамы 

Ура

н% 

UME 

(мың 

тонна) Уран% 

UME 

(мың 

тонна) Уран% 

U

ME 

(м

ың 

тон

на) Уран% 

UME 

(мың 

тонна) 

Оңтүстік  

Мойынқұм 

(солтүстік 

бөлік) ..................................................................................................... 

 Шу-

Сарысу 

15.5 

0.06

1 9.4 

15.5 0.061 9.4 7.6 0.061 4.6 7.6 0.061 4.6 

2039 

Торткудык .......................................................................  Шу-

Сарысу 42.1 

0.12

0 50.5 
42.1 0.120 50.5 20.6 0.120 

24.

7 

20.

6 
0.120 24.7 

2039 

Барлығы  ..........................................................................   

57.6 

0.10

4 59.9 
57.6 0.104 59.9 28.2 0.104 

29.

4 

28.

2 
0.104 29.4 

 

БК 

Хорасан-U 

БК 

ЖШСЖШ

С ......................................................................................... 

33.98

%(7) 

 

Блок 

Хорасан 1, 

Солтүстік 

Хорасан ................................................................................................ 

 Сырдар

ья 

40.0 

0.10

7 42.6 

40.0 0.107 42.6 13.6 0.107 
14.

5 

13.

6 
0.107 14.5 

2058 

БК ОТХК 

ЖШС ................................................................................. 

30.00

%(5) 

 

Акдала .............................................................................  Шу-

Сарысу 10.2 

0.05

7 5.8 
10.2 0.057 5.8 3.1 0.057 1.7 3.1 0.057 1.7 

2026 

Блок 4, 

Инкаи ............................................................................... 

 Шу-

Сарысу 100.6 

0.03

8 38.2 
100.6 0.038 38.2 30.2 0.038 

11.

4 

30.

2 
0.038 11.4 

2029 

Барлығы  ..........................................................................   

110.8 

0.04

0 44.0 
110.8 0.040 44.0 33.2 0.040 

13.

2 

33.

2 
0.040 13.2 

 

Байкен-U 

ЖШС ................................................................................. 

5.00

%(8) 

 

Блок 

Хорасан 2, 

Солтүстік 

Хорасан ................................................................................................ 

 Сырдар

ья 

20.0 

0.11

2 22.4 

20.0 0.112 22.4 1.0 0.112 1.1 1.0 0.112 1.1 

2055 

Компания 100.0

0% 

 

Блоктар2 и 

3, Инкаи ........................................................................... 

 Шу-

Сарысу 

— — — 
306.1 0.041 125.1 

— — — 306

.1 
0.041 125.1 

2022 

Жалпы 

қорытынд

ы ......................................................................................... 

  

884.7 

0.06

0 531.6 
1,237.1 0.054 671.9 519.4 0.057 

29

4.8 

871

.8 
0.050 435.1 

 

___________ 
Дереккөз: SRK 

(1) Осы Проспектінің  күніне, Компания «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС және «РУ-6» ЖШС әзірленген кен орындарына қатысты тіркелген жер 

қойнауын пайдаланушылар болып тіркелген болатын; Компания 2018 жылғы соңына дейін «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС және «РУ-6» 
ЖШС жер қойнауын пайдалануға тиісті келісімшарттар бойынша құқықтарды беруге ниетті. 

 (2) Қалған үлесі Sumitomo Corporation (25%) және Kansai Electric Power Company (10%) компаниясына тиесілі. 

(3) Қалған үлесі Cameco компаниясына тиесілі. 2018 жылғы 1 қаңтарында Cameco 60% үлесіне ие, ал Топ 40% үлесіне ие.  

 (4) Қалған үлесі China General Nuclear Power Group тиесілі. 

(5) Қалған үлесі Росатом аффилирленген компанияларға тиесілі. 

(6) Қалған үлесі Orano немесе оның аффилирленген компанияларға тиесілі. 

(7) Қалған үлесі Росатом және Marubeni Corporation компанияларына немесе олардың тиісті аффилирленген компанияларға тиесілі. 
Компания үлесі 50%-ға дейін 2018 жылғы  31 желтоқсанға немесе   Energy Asia Holding Ltd. және Компания арасында келісімге сәйкес 

беріледі.    

(8)   Қалған үлесі  Energy Asia Limited тиесілі. Компания  үлесі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін 52.5% дейін немесе Energy Asia Holding 

Ltd. және Компания арасындағы келісімдерге сәйкес ұлғаятындығы күтіледі 

(9) Пайдалы қазбалардың Өлшенетін және Жоспарланған ресурстарына толықтыру, БК Заречное АҚ ,049% уран құрамымен 4,2 млн. Тонна 

мөлшерінде және 2 000 тонна UME бар мөлшерде жинақтық алдын ала бағалау ресурстарын көрсетеді. Келтіру тәртібінде, Алдын ала 

пайдалы қазбалардың бағаланған ресурстары 0,049% уранның құрамымен 2,1 млн. Тоннаны құрайды және 1 000 тонна UME бар. 

(10) Минералды ресурстар кен қорының құрамын есепке алады. 
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Барлауға жобалар 

Топ төменде келтірілген бірқатар кен орындарын әзірлеудің әр түрлі кезеңдерінде геологобарлау 

жұмыстарын жүзеге асырады. Барлық геологобарлау жұмыстары «Волковгеология» АҚ Тобының 

еншілес компанияларымен жүзеге асырылады:  

• Осы Тіркеу құжаттары күніне, Инкай 2 және 3 кен орындарын барлау, сонымен қатар, Шу-

Сарысу бассейнінде орналасқан UME, Жалпак и Блок 6 Буденовское 6 и Блок 7 Буденовское 

125.1 мың тонна көлемінде Өлшенген және Жоспарланған минералды ресурстар туралы сөз 

қозғалды, жылжымалы кезеңде болады және Компания 2022 жылғы соңына дейін одан әрі 

геологиялық барлау жұмыстарын аяқтауға есептелген;  

• Осы Проспектінің  күніне, Шу-Сарысу бассейінде орналасқан Тогускен және Шығыс Жалпак 

және Сырдарияда орналасқан Аққұм кен орындарын барлау ерте кезеңде болған; сондай-ақ,  

• Шымкент маңы және Шығыс-Қызылқұм сияқты барлаудың алты қосымша алаңдары бар.  

Уранды өндіру 

Нәтижелерге шолу 

Төменде кестеде Қазақстанда 2015, 2016 және 2019  күнтізбелік жылдарға, сондай-ақ, 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталатын жартыжылдыққа  өндірілген UME жалпы көлемі келтірілген: 

 

Ұйым 

31 желтоқсанда аяқталатан жыл 2018 ж. 30 

маусымда 

аяқталатын 

жартыжылды

қ 2015 2016 2017 

 (тонна UME) 

Топтың еншілес компаниялары (1) .......................................................  5,820 5,975 5,107 3,775 

ҚБ және Топтың Ассоциациялық ұйымдары (2) ..................................      

100% негізінде ....................................................................................  17,787 18,611 18,214 7,130 

Салыстырмалы негізде ......................................................................  7,254 7,472 7,302 2,795 

Барлығы Топты өндіру көлемі ............................................................  12,766 13,095 12,093 5,771 

Барлығы РҚ өндіру көлемі  ..............................................................  23,607 24,586 23,321 10,905 

___________ 
Дереккөз:  Компания мәліметтері 

(1)  «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС, «ОРТАЛЫК» ЖШС, «RU-6» ЖШС, «Аппақ» ЖШС шоғырланған еншілес компанияларын 

қоса алғанда. Сондай-ақ, ҚБ Илинкай ЖШС сөз қозғалады (тек 2018 жылғы 30 маусымда аяқталаған жартыжылға) 

(2) соның ішінде «БК «Катко» ЖШС, «БК «ОТХК» ЖШС, «БК «Заречное» АҚ, «БК «Қаратау» ЖШС, «БК «Ақбастау» АҚ, 
«Байкен-U» ЖШС, «Семізбай-U» ЖШС  және «БК «Хорасан-U» ЖШС. Сондай-ақ, ҚБ Илинкай ЖШС 2015, 2016 және 2017 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға ғана.  

 

Төменде келтірілген кестеде Топтың, ҚБ және Топтың Ассоциациялық компанияларының еншілес 

компанияларымен (100%-дық негізде) 2015,2016 және 2017 жылдарға, сондай-ақ, 2018 жылғы бірінші 

күнтізбелік жартыжылдыққа өндірілген U3O8 жалпы саны келтірілген:  

Ұйым/ кен орны 

Топқа 

қатысу 

үлесі 

31 желтоқсанда аяқталатан жыл 2018 ж. 30 

маусымда 

аяқталатын 

жартыжылд

ық 2015 2016 2017 

  (тонна UME) 

Қазатомөнеркәсіп-SaUran ЖШС (1) 100.0%     

Уванас ...............................................................................   288 197 78 28 

Шығыс  Мыңқұдық ..........................................................   1,053 1,025 896 419 

Канжуган ...........................................................................   537 543 470 194 

Оңтүстік Мойынқұм (оңтүстік бөлігі) ............................   252 188 79 11 

Орталық Мойынқұм .........................................................   84 50 67 106 

Барлығы  ...........................................................................   2,214 2,003 1,590 759 
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«ОРТАЛЫК» ЖШС  100.0%     

Орталық Мыңқұдық .........................................................   1,770 1,953 1,898 810 

Жалпак .........................................................................................................   — — — 28 

Барлығы  ...........................................................................   1,770 1,953 1,898 837 

RU-6 ЖШС(1) 100.0%     

Солтүстік Карамурын ......................................................   438 531 340 211 

Оңтүстік Карамурын ........................................................   517 484 378 214 

Барлығы  ...........................................................................   956 1,015 718 426 

Аппақ ЖШС ....................................................................  65.00%(2)     

Батыс Мыңқұдық ...........................................................   880 1,004 901 439 

ҚБ Илинкай ЖШС  ........................................................  60.00%(3)     

Блоктар1 и 2, Инкай .......................................................   2,231 2,267 2,122 1,274 

Блок 3, Инкай .................................................................   187 146 80 40 

Барлығы  .........................................................................   2,418 2,413 2,202 1,315 

Семізбай-U ЖШС ...........................................................  51.00%(4)     

Семізбай ..........................................................................   440 542 450 177 

Ирколь .............................................................................   781 700 678 280 

Барлығы  .........................................................................   1,221 1,242 1,128 457 

БК Ақбастау ЖШС ........................................................  50.00%(5)     

Блок 1, Буденовское .......................................................   739 750 722 327 

Блок 3, Буденовское .......................................................   480 626 875 332 

Блок 4, Буденовское .......................................................   411 401 343 130 

Барлығы  .........................................................................   1,630 1,778 1,941 789 

Қаратау ЖШС ................................................................  50.00%(5)     

Блок 2, Буденовское .......................................................   2,064 2,108 2,359 937 

БК Заречное АҚ  .............................................................  49.98%(5)     

Заречное ..........................................................................   800 817 802 398 

БК Катко ЖШС  .............................................................  49.00%(6)     

Оңтүстік Мойынқұм (солтүстік бөлік) .........................   1,682 1,518 1,473 728 

Төртқұдық .......................................................................   2,325 2,485 2,046 945 

Барлығы  .........................................................................   4,007 4,003 3,519 1,673 

БК Хорасан-U БК ЖШСЖШС ....................................  33.98%(7)     

Блок Харасан 1, Солтүстік Харасан ..............................   1,095 1,354 1,564 757 

БК ОТХК ЖШС .............................................................  30.00%(5)     

Акдала .............................................................................   1,042 1,000 900 435 

Блок 4, Инкай .................................................................   2,007 2,058 2,037 836 

Барлығы  .........................................................................   3,049 3,058 2,937 1,271 

Байкен-U ЖШС ..............................................................  5.00%(8)     

Блок Харасан 2, Солтүстік Харасан ..............................   1,503 1,838 1,762 849 

Жалпы қорытынды  ......................................................   23,607 24,586 23,321 10,905 

___________ 

 
(1) Осы Проспектінің  күніне, Компания «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС және «РУ-6» ЖШС әзірленген кен орындарына қатысты тіркелген 

жер қойнауын пайдаланушылар болып тіркелген болатын; Компания 2018 жылғы соңына дейін «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС және 
«РУ-6» ЖШС жер қойнауын пайдалануға тиісті келісімшарттар бойынша құқықтарды беруге ниетті. 

 (2) Қалған үлесі Sumitomo Corporation (25%) және Kansai Electric Power Company (10%) компаниясына тиесілі. 

(3) Қалған үлесі Cameco компаниясына тиесілі. 2018 жылғы 1 қаңтарында Cameco 60% үлесіне ие, ал Топ 40% үлесіне ие.  

 (4) Қалған үлесі China General Nuclear Power Group тиесілі. 

(5) Қалған үлесі Росатом аффилирленген компанияларға тиесілі. 

(6) Қалған үлесі Orano немесе оның аффилирленген компанияларға тиесілі. 

(7) Қалған үлесі Росатом және Marubeni Corporation компанияларына немесе олардың тиісті аффилирленген компанияларға тиесілі. 

Компания үлесі 50%-ға дейін 2018 жылғы  31 желтоқсанға немесе   Energy Asia Holding Ltd. және Компания арасында келісімге 
сәйкес беріледі.    

(8)   Қалған үлесі  Energy Asia Limited тиесілі. Компания  үлесі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін 52.5% дейін немесе Energy Asia Holding 

Ltd. және Компания арасындағы келісімдерге сәйкес ұлғаятындығы күтіледі 

(9) Пайдалы қазбалардың Өлшенетін және Жоспарланған ресурстарына толықтыру, БК Заречное АҚ ,049% уран құрамымен 4,2 млн. Тонна 

мөлшерінде және 2 000 тонна UME бар мөлшерде жинақтық алдын ала бағалау ресурстарын көрсетеді. Келтіру тәртібінде, Алдын ала 

пайдалы қазбалардың бағаланған ресурстары 0,049% уранның құрамымен 2,1 млн. Тоннаны құрайды және 1 000 тонна UME бар. 

(10) Минералды ресурстар кен қорының құрамын есепке алады. 

 

Жалпы  
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Топырақтың астынан уран кенін өндіру өндірудің үш әдістерінің бірін қолданумен жүргізіледі: ашық 

тәсілмен өндіру, жер асты өндіру немесе ЖАС әдісі. Кен орындарының геологиясы және қауіпсіздік пен 

экономика талаптары нақты учаскеде қолданылатын алу әдісімен анықталады. Ашық кезінде де, сондай-

ақ, жер асты өндіру кезінде де уранды алуға арналған бетінде кенді алу талап етіледі. Ашық тәсілмен 

өндіру, ережеге сай, олардың тұнбалары қабатқа жақын орналасатын кен орындарында қолданылады. 

Ашық карьераларды әзірлеу кезінде, топырақты алу алаңы кен орындары көлемінен аспауға міндетті, 

оның нәтижесінде кеніш қабырғалары иілімді болады және түсуін алдын алады. Оның салдары ретінде, 

ол үшін кен денесіне рұқсаттаманы алу үшін материалдың көп санын алу қажет. Жер асты шахталары 

кенді терең салған кезде, негізінен 100 метрден астам тереңдікте кен жатқан кезде қолданылады. Жер 

асты шахталарында кішігірім жер үсті қобалжуына қатысты, ал алынатын материалдың мөлшері, ашық 

тәсілмен өндіру кезінен қарағанда біршама аз.  

 

Барлық еншілес компаниялар, ҚБ және уранды алуға тартылған Топтың Ассоциациялық компаниялар 

терең кеніштерінде жұмыс істейді, бірақ, жер асты шахталары үшін әдісті қолдану үшін, олар ЖАС 

әдісімен ғана қолданылады. ЖАС әдісімен қолданылатын Топты өндірудің алғашқы учаскесі Уванс 

болды, ол 1978 жылы әдісті толық ауқымды қолдануды бастады (және 1997 жылы өзін тіркеген сәттен 

бастап Топтың басқаруында болды).  

Топ Топта болатын уранды 100% өндіруді құрайтын 12,1 мың тоннаны шығара отыра, негізгі 

бәсекелестерге келетін ЖАС әдісімен өндіруде дауласпайтын көшбасшы болып табылады. ЖАС 10 ірі 

әлемдік шахталардың 8 Топпен басқарылады және Топта Қазақстанда ЖАС барлық шахталарда үлесі 

бар.  

Жер асты сілтілеу арқылы өндіру әдісі  

Уранды алу үшін ЖАС әдісін жаһандық қолдану танымалдығы 2000 жылдан бастап өседі, 2017 жылғы 

UxC деректері бойынша уранның әлемдік өндірісімен 50% жетеді. Дүниежүзілік ядролық ассоциация 

(WNA) симпозиумына сәйкес, 2016 жылы уранды әлемдік өндіру көлемінің шамамен 48% 2010 жылғы 

36%-бен және 2000 жылғы 16%-бен салыстырғанда ЖАС әдісінің көмегімен алынған болатын. Сонымен 

қатар, Қазақстанда уранды барлық дерлік өндіру ЖАС көмегімен жүзеге асырылады және Қазақстанда 

ЖАС көмегімен әлемдік өндірудің негізгі бөлігі болады. WNA сәйкес, АҚШ өндірудің аса үнемді және 

экологиялық қолайлы әдістері және тәжірибесі бұны растайды деп саналады.  

ЖАС әдісі уран оксидінен және өтетін пластардан тұратын кен орындарында қолдануға болады. Осы 

әдіске сәйкес, кеніштерден уран кені бетіне көтерілмейді; сонымен қатар, уран күкірт қышқылы 

ертіндісінде ериді. Күкірт қышқылының әлсіз ертіндісі кен денесінде шығаратын ұңғымасы арқылы 

сорылады. Қышқылдау нәтижесінде, уран «Өнімді ертінді» деп аталатын ертіндіде ертіледі. Өнімді 

ертінді келесі қайта өңдеуде аударумен аралық құм қоймаларында сору ұңғымасынан алынады. Қара  

«—Уранды қайта өңдеу». Уранды алғаннан кейін, қалған ертіндінің концентрациясын қайтадан 

күшейтеді, ал ертінді топыраққа қайта құйылады. Төмен радиобелсенділікпен қатты бұрғылау 

қалдықтары шламды жинағыштарда жиналады, ал сұйық қалдықтар қышқылды ертінді үшін негіз 

ретінде өндірістік циклде қолданылады. ЖАС әдісі «СКЗ-U» ЖШС және «БК СКЗ-Қазатомөнеркәсіп» 

ЖШС - Топтардың еншілес компанияларымен, сондай-ақ, белгілі тараптық ұйымдармен  ұсынылатын 

күкірт қышқылының үлкен мөлшерін талап етеді. Қара  «—Инфрақұрылым және сатып алу». 

Келесі суретте ЖАС әдісіне шолу ұсынылған: 
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ЖАС әдісі карьерлік әзірлеу және жер асты өндіру сияқты өндірудің дәстүрлі әдістерімен 

салыстырғанда бірнеше артықшылықтарға ие. ЖАС әдісі маңызды түрде шахталарды салуға күрделі 

шығындарды қысқартуға, жылдық пайдалану шығындарын және кадрлық қажеттіліктерді төмендетуге, 

персоналған жынысты әзірлеу кезінде радиациялық әсерін азайтуға, сондай-ақ, персоналға шығындарды 

төмендетуге мүмкіндік береді. Экологиялық салдары ЖАС көмегімен уранды алған кезде жұмсарады, ең 

алдымен, ЖАС кезінде салыстырмалы түрде маңызды емес үстіртін толқулар құрылады. ЖАС әдісін 

қолданған кезде жыныс пен кен қалдықтары бетіне шықпайды, сондай-ақ, қалдықтар мен қоймалар 

құрылмайды, ол шахталық қалдықтарды сақтау объектілерінен шаңды бөлуді төмендетеді. ЖАС процесі 

кем дегенде радиобелсенді элементтердің 5% іске қосады, олардың негізгі бөлігі, егер, олар кезінде 

радиобелсенді элементтерді жүзпайыз іске қосу кезінде болатын өндірудің дәстүрлі әдістерімен 

салыстырған кезде, жерде қалады.  

ЖАС әдісімен байланысты негізгі әсері өндіру процесінде қышқылды сұйықтықты енгізуден 

(сілтісіздендіру реагенті) жер асты сулардың ластауы болып табылады. Суды сору пласты аясында 

ластанған жер асты суларының қозғалысы өңделетін ұғымаларда шығарылатын ұңғымалардан жер асты 

сулары ағымының көмегімен ұңғыманың өңделетін блогында ағыстың талаптарымен реттеледі. Есептік 

жағдайда, кеңістіктік ара-қашықтық немесе сілтісіздендіру сұйықтығының «ашылуы» алу аймағында 

болады және блокты пайдалану мерзімі ішінде тұрақты болып қалуы тиіс. Кеніш жабылған кезде жер 

асты сулары біртіндеп алғашқы жағдайға дейін қалпына келеді және 10-20 жыл ішінде ластану саны, 

ережеге сай, сөнудің табиғи процесінің арқасында қысқарады.  

Өндіру кезінде пластың жоғары бөлігінде және жер үсті топырақтың ластануын алдын алудың көптеген 

тәсілдері бар, бірақ, ластануды таратқан жағдайда болады. Осындай жағдайлардың салдарын жою үшін 

тиісті түзетуші шаралар қолданылады. Осындай шараларға топырақтың ластанған қабаттарын пісіру 

және оларды төменгі белсенді қалдықтардың бақыланатын, лицензиялық объектілерде орналасуы кіреді.  

Компания, Топ Компаниямен 1998 жылы қолжетізілген 1000 тонна UME өндірудің жылсайынғы 

көлемімен ЖАС кеніштерін пайдалануға енгізілген және әзірленген уранды өндіру компанияларының 

біріншісі болды. ЖАС технологиялары және технологиялық инновациялар саласындағы Топтың 

тәжірибесі, Компания, барлық әлемде ЖАС кеніштерін салудың орташа мерзімі шамамен үш жылды 

құрайды деп санаған кезде, шамамен 18 ай ішінде құрылыстың басынан  ЖАС кеніштерінде 

өнеркәсіптік өндірісті өмірге енгізуге мүмкіндік берді. Уранды барлық өндіру процестері 

автоматтандырылған және Топпен тұрақты бақыланады, ал Топ кеніштеріндегі техникалық жабдықтар 

OHSAS 18001 қауіпсіздік және сапа саласындағы және ISO 14001 экологиялық менеджмент жүйесіндегі 

барлық нормаларға сәйкес келеді.   

Инфрақұрылым және сатып алу 

Осы Тіркеу құжатын жариялау күніне, Топ өндірістік ауқымда 13 өндірістік бірліктерде қызметті жүзеге 

асырады. Сонымен қатар, Топтың «Жалпақ» уран кеніші тестілеу дәрежесінде болады.  
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Топ қызметін оңтайландыру мақсатында, соның ішінде, өндірістік объектілерді салу және оларды 

пайдалануға енгізу мақсатында, 2002 жылдан бастап Компания, электр бергіштердің 1100 километр 

желілерінен, 19 электр кіші станцияларынан артық бірқатар инфрақұрылымдық объектілерді салған 

немесе жөндеген. 

«Уранэнерго» ЖШС, Топ ұйымы энергиялық конструкцияларын, жабдықтарды және бөлу желілерін 

салумен және пайдаланумен айналысады. Соның ішінде, осы Проспектінің  күніне, «Уранэнерго» ЖШС 

Түркістан облысының батыс және солтүстік бөліктерінде және Қазақстанның Қызылорда облысының 

оңтүстік бөлігінде уранды өндіру кәсіпорындарының тәуелсіз энергияны жабдықтауды қамтамасыз 

етуге бағытталған жобаларды іске асыруға жұмылдыратын болады.  

 

Энергетика 

 

Топтағы электр энергиясының негізгі жеткізушілері, оның ҚБ және Ассоциациялық компаниялар 

«Алем-Павлодар» ЖШС, «Шиели Жарыгы» ЖШС, «AB Energo» ЖШС, «АлматыЭнергосбыт» ЖШС,  

«ЭнергоСнаб XII» ЖШС, «Алтайэнерго Трейд» ЖШС, «Казфосфат» ЖШС, «Онтустик Жарык» ЖШС 

және «Уранэнерго-Пул» ЖШС. Топтың, оның ҚБ және Ассоциациялық компанияларының электр 

энергияға 2015, 2016 және 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын жылға және 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталатын алты айға шығындар 9 720 млн. теңге, 9 883 млн. теңге, 11 464 млн. теңге және 5 

254 млн. теңгені құрайды. 

Күкірт қышқылы 

Топ, оның ҚБ және  Ассоциациялық компаниялар ЖАС әдісін қолданумен уранды өндіруге арналған 

күкірт қышқылының маңызды көлемін қолданады. Күкірт қышқылы Топ, оның ҚБ және Ассоциациялық 

компаниялардың әрбір күнтізбелік 2015, 2016, 2017 жылға және 2018 жылғы бірінші жартыжылдыққа 

шығының 50% -дан астамын құрайды. Әрбір күнтізбелік 2015, 2016, 2017 жылға және 2018 жылғы 

бірінші жартыжылдыққа Топ, оның ҚБ және  Ассоциациялық компаниялар, Компания 9,9% үлесіне ие, 

Самұрық Қазына ҰӘҚ АҚ Компанияның жалғыз акционерінің еншілес кәсіпорны, СКЗ 

Қазатомөнеркәсіп ЖШС және Компанияға тиесілі акциялардың 49%, СКЗ-U ЖШС болатын күкірт 

қышқылын сатып алды. Күкірт қышқылының қалған бөлігі үшінші тараптардан сатып алынады. Топтың, 

оның ҚБ және Ассоциациялық компаниялардың күкірт қышқылдарын сатып алуға шығындары 2015, 

2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанына аяқталатын жылдарға және 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын бірінші жартыжылдыққа 30 130 млн., 35 697 млн., 34 851 млн. және 15 659 млн. теңгені 

құрайды. 

Уранды өндіру бойынша қызмет және тиісті операциялар  

Еншілес компанияның қызметіне, ҚБ және  Топтың Ассоциациялық компанияларына кіреді: 

 уранды және басқа да пайдалы қазбаларды өндіру және қайта өңдеу;  

 ядролық материалдарды тасымалдау;  

 геологиялық барлауды өткізу;  

 инженерлік-техникалық қызметтерді көрсету; және  

 ядролық энергетика саласында ядролық-отын циклі және халықаралық компаниялары арасында 

ынтымақтасу туралы келісімді әзірлеу.  

 

Төменде кестеде өндіруші компаниялармен Топтың еншілес компанияларымен пайдаланылатын кен 

орындарына қатысты – кен орындарынан уранды барлауды, сатуды жүзеге асыруға ерекше құқықты 

беретін жер қойнауын пайдалануға келісімшарттардың аяқталған жылдарын көрсетеді:  

 

Өндіруші / Кен орын 

Жыл 

Ашу 

Жұмыстың 

басталуы(2) 

Келісімшарттың 

әрекет ету 

мерзімінің 

аяқталуы (3)   
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Өндіру бойынша келісімшарттар  

Қазатомөнеркәсіп-SaUran ЖШС (1)  

Уванас ..........................................................................................................................................  1963 1997 2022 

Шығыс  Мыңқұдық  ................................................................................................................  1973 1997 2022 

    

Канжуган ....................................................................................................................................  1972 1997 2022 

Оңтүстік Мойынқұм (оңтүстік бөлік) .................................................................................  1976 2001 2019 

Орталық Мойынқұм ................................................................................................................  1974 2014 2039 

«ОРТАЛЫҚ» ЖШС  

Орталық Мынқұдық ................................................................................................................  1976 2007 2033 

 
Жалпак ........................................................................................................................................  1964 2018 2022 

  RU-6 ЖШС(1)  

Солтүстік Карамурын .............................................................................................................  1979 1997 2022 

Оңтүстік Карамурын ...............................................................................................................  1979 1997 2022 

БК Катко ЖШС .....................................................................................................................     

Оңтүстік Мойынқұм (солтүстік бөлік) ...............................................................................  1976 2001 2039 

Төртқұдық ..................................................................................................................................  1976 2007 2039 

БК ОТХК ЖШС ....................................................................................................................     

Акдала .........................................................................................................................................  1982 2004 2026 

Блок 4, Инкай .............................................................................................................................  1976 2007 2029 

ҚБ Илинкай ЖШС ...............................................................................................................     

Блок 1 ...........................................................................................................................................  1976 2008 2045 

Қаратау ЖШС ........................................................................................................................     

Блок 2, Буденовское .................................................................................................................  1979 2007 2032 

Байкен-U ЖШС .....................................................................................................................     

Блок Харасан 2, Солтүстік Харасан ....................................................................................  1972 2009 2055 

БК Ақбастау ЖШС ..............................................................................................................     
Блок 1, Буденовское .................................................................................................................  1976 2009 2037 

Блок 3, Буденовское .................................................................................................................  1976 2009 2038 

Блок 4, Буденовское .................................................................................................................  1976 2009 2038 

БК Хорасан-U БК ЖШСЖШС .......................................................................................     

Блок Харасан 1, Солтүстік Харасан ....................................................................................  1972 2008 2058 

Семізбай-U ЖШС  .................................................................................................................     
Семізбай ......................................................................................................................................  1973 2009 2031 

Ирколь .........................................................................................................................................  1976 2008 2030 

Аппақ ЖШС............................................................................................................................     
Батыс Мыңқұдық .....................................................................................................................  1976 2008 2035 

БК Заречное АҚ ......................................................................................................................     

Заречное ......................................................................................................................................  1977 2007 2028 

Барлау бойынша келісімшарттар    

БК Буденовское ......................................................................................................................     

Блоктар6 және 7, Буденовское ..............................................................................................  1976 2017 2022 

Компания ..................................................................................................................................     

Блок 2, Инкай .............................................................................................................................  1976 2008 2022 

Блок 3, Инкай .............................................................................................................................  1976 2015 2022 

  

(1) Осы Проспектінің  күніне, Компания «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС және «РУ-6» ЖШС әзірленген кен орындарына қатысты 
тіркелген жер қойнауын пайдаланушылар болып тіркелген болатын; Компания 2018 жылғы соңына дейін «Қазатомөнеркәсіп-

SaUran» ЖШС және «РУ-6» ЖШС жер қойнауын пайдалануға тиісті келісімшарттар бойынша құқықтарды беруге ниетті.  

(2) Барлауға келісімшарттар бойынша геологобарлау жұмыстарының басталуын білдіреді 

(3) Барлауға келісімшарттар бйоынша геологобарлау жұмыстарының аяқталуын білдіреді 

Уранды өндіруге Топтардың келісімшарттары реттеуші органдарымен қосымша келісімінсіз өндіру 

жоспары бойынша 20%-ға ұлғайту немесе төмендету аясында осы келісімшарттарға сәйкес өндіру 

көлемдерін түзетуге мүмкіндік береді. «Реттеу мәселелері – Қазақстанда пайдалы қазбаларды өндіруге 
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құқықтарды реттеу – жер қойнауын пайдалану туралы келісімін» осы келісімдерге қатысты нормативтік 

база туралы нақты ақпаратты алу үшін қара.  

Барлау және бұрғылау 

Топ «Волковгеология» АҚ еншілес компаниясы арқылы өзіндік барлау және бұрғылау жұмыстарын 

жүзеге асырады. «Волковгеология» АҚ қызметтің келесі түрлерін орындайды:  

 уран құрамды кен орындарын іздеу, барлау және талдау;  

 барлау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау және салу;  

 қоршаған ортаны қорғау мақсаттары үшін бұрғылау жұмыстарын жүргізу, соның ішінде, тау 

жыныстарында және топырақтық суларда радиобелсенді элементтерді талдау;  

 барлау бойынша жобаларды, техника-экономикалық негіздерді және геологиялық есептерді 

дайындау;  

 қоршаған ортаға ЖАС әдістерінің әсер етуін бағалау және радиоэкологиялық зерттеуді өткізу;  

сондай-ақ, 

 барлаудың тарихи деректерін цифрлеу және сақтау.  

 

«Волковгеология» АҚ Қазақстандағы Қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары министрлігінің 

атынан қызмет көрсете отыра, Қазақстанда өткізілетін радиоэкологиялық мониторингті басқаратын және 

бағалайтын негізгі орган болып табылады («МООСВР»). «Волковгеология» АҚ, жалпы жинақта, 8 

лицензия және орындалатын қызмет аясында әр түрлі мемлекеттік органдармен берілген жиырма 

рұқсаттама бар; берілген лицензиялар мен рұқсаттамалардың негізгі талаптары төмендегі кестеде 

келтірілген: 

Лицензиялауға жататын қызмет  № Берген орган 

Күні  

Беру  

Мерзімнің 

аяқталуы 

Қоршаған ортаға тастауға рұқсат 

(тастаулар) 

Серия X 

№0004133 

Түркістан облысы табиғи 

ресурстар және табиғатты 

пайдалануды реттеу 
басқармасы .  

11/08/2014 31 желтоқсан  

2018 ж. 

Қоршаған ортаға тастауға рұқсат 
(тастаулар) 

KZ45VDD000192
59 

Түркістан облысы табиғи 
ресурстар және табиғатты 

пайдалануды реттеу 

басқармасы . 

13/05/2015 31 желтоқсан  
2019 ж. 

Қоршаған ортаға тастауға рұқсат 

(орналастыру және тастаулар) 

KZ23VDD000451

66; 

KZ05VDD000495
64 

Түркістан облысы табиғи 

ресурстар және табиғатты 

пайдалануды реттеу 
басқармасы    

27/11/2015 

01/02/2016 

31 желтоқсан  

2025 ж.; 31 

желтоқсан  
2026 ж. 

Қоршаған ортаға тастауға рұқсат 

(тастаулар) 

 

KZ69VDD000567
54 

Экологиялық реттеу және 

бақылау комитеті  

27/09/2016 14 желтоқсан  

2025 ж. 

Қоршаған ортаға тастауға рұқсат 

(стационарлық көздерден тастаулар) 

Серия X № 

0004161 

Түркістан облысы табиғи 

ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу 

басқармасы  

27/08/2014 31 желтоқсан  

2018 ж. 

Қоршаған ортаға тастауға рұқсат (жанар 
май құю станцияларының тастаулары 

және отын тастаулары) 

KZ55VDD000526
41 

Түркістан облысы табиғи 
ресурстар және табиғатты 

пайдалануды реттеу 

басқармасы  

12/04/2016 31 желтоқсан  
2023 ж. 

Зертханадағы өлшеу жағдайын бағалау. 

Топырақ сапасын бақылауды енгізу  

№77 «Ұлттық сараптама және 

сертификаттау орталығы» АҚ 

16/11/2016 16 ноября 

2019 ж. 

Радиобелсенді қалдықтарды жою 16006448 Атом және энергетикалық 
қадағалау және бақылау 

комитеті 

18 апреля 
2016 ж. 

18 апреля 
2021 ж. 
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Конструкцияларды немесе техникалық 

құрылғыларды қолданумен жер үсті 
суларын пайдалану және (немесе) 

сынамаларды іріктеу  

KZ46VTE000006

25 

«Су ресурстарын пайдалану 

мен қорғауды реттеу 
жөніндегі Шу-Талас бассейн 

инсекциясы» РММ 

6 қаңтар 2016 

ж. 

6 қаңтар 2021 

ж. 

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында 
жұмыстарды жүзеге асыру құқығын 

ұсынумен сертификат; өнеркәсіптік 

қауіпсіздік саласында мамандарды, 
қызметкерлерді дайындау, қайта 

дайындау; өнеркәсіптік қауіпсіздікке 

сараптама.  

KZ66VEK000059
46 

Индустриалды дамыту және 
өнеркәсіптік қауіпсіздік 

комитеті  

16 сентября 
2016 ж. 

24 февраля 
2020 ж. 

Бұрғылау, геологобарлау жұмыстарының 

объектілерін, энергетикалық жабдықтарды 

жобалау, әзірлеу, монтаждау және жөндеу, 
жер асты құрылыстарды, резервуарларды 

және қысыммен жұмыс істейтін құбыр 

жолдарын орнату және жөндеу  

004062 Энергетика министрлігі 13 желтоқсан  

2010 ж. 

Белгісіз 

мерзім 

Ядролық энергияны пайдалану саласында 

қызмет көрсету 

0001755 Атом және энергетикалық 

қадағалау және бақылау 

комитеті 

15 қаңтар 

2015 ж. 

15 қаңтар 

2020 ж. 

Радиобелсенді заттары бар радиобелсенді 

заттармен, құрылыстармен және 
қондырғылармен айналысу  

12016979 Атом және энергетикалық 

қадағалау және бақылау 
комитеті 

15 қаңтар 

2015 ж. 

15 қаңтар 

2020 ж. 

Иондалған сәулелендіруді бастайтын 
құралдармен және құрылғылармен және 

қондырғылармен айналысу  

14005104 Атом және энергетикалық 
қадағалау және бақылау 

комитеті 

15 қаңтар 
2015 ж. 

15 қаңтар 
2020 ж. 

Ядролық жарылыс нәтижесінде ластанған 

бұрыңғы ядролық полигондардың 

аймақтарында және басқа да аймақтарда 
қызмет  

GLA № 0001723 Атом және энергетикалық 

қадағалау және бақылау 

комитеті  

22 ноября 

2007 ж. 

Белгісіз 

мерзім 

Қоршаған ортаны қорғау саласында 

жұмысты орындау және қызмет көрсету  

 

01173Р Экологиялық реттеу және 

бақылау комитеті 

9 қаңтар 2008 

ж. 

Белгісіз 

мерзім 

Прекурстарды тасымалдаумен 

байланысты қызмет  

13020231 ҚР ІІМ 26 желтоқсан  

2013 ж. 

26 желтоқсан  

2018 ж. 

Геодезиялық және картографиялық 
жұмыстарды өткізу 

12003798 Құрылыс және тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылық 

комитеті 

24 мая 2012 
ж. 

Белгісіз 
мерзім 

Тау өндіру, мұнайхимиялық, химиялық, 

мұнай газды қайта өңдейтін 

кәсіпорындарды жобалау және пайдалану, 
газ қоймасын пайдалану, мұнай мен мұнай 

өнімдерін өндіру, газ құбырларын, мұнай 

құбырларын салу 

0004048 Геология және жер қойнауын 

пайдалану комитеті 

13 желтоқсан  

2010 ж.. 

Жалпы 

мерзім 

Персоналды жеке дозимитрлік бақылау 15000701 Атом және энергетикалық 

қадағалау және бақылау 

комитеті 

15 қаңтар 

2015 ж. 

15 қаңтар 

2020 ж. 

«Волковгеология» АҚ аэро- немесе жер үсті геофизика (мысалы, гравиметрия, электробарлау және 

радиометрия), сондай-ақ, геологиялық іздестірулерді қолданумен минералдардың жер үсті немесе жер 

асты индикаторларын анықтау арқылы жаңа кен орындарын іздеуді жүзеге асырады. Кейін кен 

орындарының ресурстарын алғашқы бағалауды алу үшін сынау бұрғылауды білдіреді. Кен орынның 

коммерциялық өмірге қабілеттілігі әлеуеті расталған жағдайда, техникалық та, сондай-ақ, экономикалық 

талдау көзқарасынан да кен орындарының өмірге қабілеттілігін растау үшін ұңғымадан торды жасайды. 

Іздеу және барлау рәсімдері аясында қазылатын ұңғымалар жиналатын бірқатар ұңғымалардан және 

өңдеуші ұңғымалардан құрылған орналастырудың желілі кестесі бойынша анықталады. Ұңғымалар 

қатары арасындағы стандартты ара-қашықтық 25-50 метрді құрайды. «Волковгеология» АҚ 

Қазақстанның әр түрлі өңірлерінде 40-тан астам уран кен орындары анықталды, олардың 19 кен орны 

ЖАС әдістерін пайдаланумен әзірлеуге жарамды. 2006 жылы Компания 2030 жылға дейін жаңа кен 

орындарын игеру бағдарламасын бекітті; алайда, маңызды кен орындарын әзірлеу бойынша бұрғылау 

жұмыстары маңызды түрде «Волковгеология» АҚ барлау жұмыстарының көлемінен біршама асады. 

Осы Проспектінің  күніне, «Волковгеология» АҚ Топтың және ҚБ және Ассоциациялық 

компаниялардың өндірістік қызметі көлемінен маңызды үлесін алады. Күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 
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жылдарға, сондай-ақ, 2018 жылғы бірінші жартыжылдықта, бұрғылау қызметінен табыстар 

«Волковгеология» АҚ жалпы табысынан, тиісінше 79.9%, 79.0%, 76,8% және 77,3% құрайды. 

«Волковгеология» АҚ көптеген клиенттері Топтың еншілес компаниялары болып табылады. Күнтізбелік 

2017 жылға «Волковгеология» АҚ пайдасынан 1% Топпен байланысты емес ұйымдар құрайды. 

Төмендегі кестеде күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 жылдарға және 2018 жылғы бірінші күнтізбелік 

жартыжылдыққа «Волковгеология» АҚ қазылған ұңғымалардың саны мен жалпы тереңдігі келтірілген:  

 

 31 желтоқсанда аяқталатан жыл  

2018 ж. 30 маусымда 

аяқталатын 

жартыжылдық 

«Волковгеология» АҚ орындалған қызметтер  2015 2016 2017 

Барлау бұрғылау      

Қазылған ұңғымалардың жалпы тереңдігі, метрде  886,615 716,143 655,385 347,336 

Қазылған ұңғымалардың жалпы саны, бірлікте 1,769 1,447 1,341 782 

Технологиялық бұрғылау     

Қазылған ұңғымалардың жалпы тереңдігі, метрде  2,220,698 1,971,068 1,870,599 873,251 
Қазылған ұңғымалардың жалпы саны, бірлікте 4,619 4,465 4,325 2,402 

Уранды қайта өңдеу 

ЖАС әдісімен алынған өнімді ертінді, бетіне көтерілгеннен кейін одан әрі қайта өңдеуге жатады. Кен 

орнынан өнімді ертінді магистралды құбыр жолдары арқылы сорылады және құм жинағыштарға түседі 

және кейін өнімді ертіндіні қайта өңдеу цехіне беріледі. Өнімді ертіндіні қайта өңдеу цехінде, ертінді 

алдымен ионды алмасу шайырымен толтырылған баған арқылы өтеді. Ертінді сорбент қабатынан 

өткеннен кейін, сорбентті уранмен байыту өтеді.  

Уранмен байытылғаннан кейін, сорбент десорбциялауға беріледі. Десорбция – бұл байытылған 

сорбентті химиялық ертінділермен өңдеуді және элюат ретінде белгілі ертіндіде уранның иондарын 

конверсиялауды қарастыратын сорбцияға қарама-қарсы процесс. Өз кезегінде, барлық уран алынатын 

ионды алмасу шайыры сорбция процесінде кейін қолдану үшін регенерациялауға және тазалауға 

беріледі. Десорбциялық бағандардан алынған байытылған элюат кейін резервуарда және одан әрі қайта 

өңдеуге беріледі немесе қалдық процесі арқылы  жиналады, оның нәтижесінде табиғи уранның 

химиялық концентрантын түзеді («Сары кек» деген өзінің сары түсіне тән атпен танымал) немесе 

өндіретін жерде немесе тараптық ұйымның комбинатында, егер кеніш кезінде қажетті қайта өңдеу 

қуаттылығы бар U3O8 кейін алу үшін түзіледі.  

Уранды тұндыру, яғни, уран ертіндісін беру процесі ертінді резервуарлардан келетін нақты реакторларда 

нақты химиялық реагенттерді беру арқылы жүзеге асырылады (каустик содасы, аммиак ертіндісі, сутек 

перекисі және аммоний карбонаты сияқты). Алынған қалдық салмағы, көбінесе, бұл уран құрамды 

кристалдар, резервуарда жиналады және фильтрациялауға беріледі. Фильтрациялау мақсаты – салмақ 

резервуардан берілетін фильтрленген сорғыштар арқылы қалдық салмағынан барлық сұйықтықты алып 

тастау; фильтрациялау каскадтық берумен, тазалаумен және ауаны үрлеумен жүзеге асырылады. 

Нәтижесінде алынған табиғи уранның химиялық концентраты немесе уранның 45-60% дейін бар Сары 

кек қыздырылған пешке беріледі, онда қалдық ылғал сары кектен алынады, оның нәтижесінде уранның 

қышқылы алынады (U3O8). 

Келесі парақтағы кестеде U3O8 өнімді ертіндіні қайта өңдеуге қажетті негізгі қадамдар ұсынылған.  
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Өндіру орындарында орналасқан комбинаттардан басқа, Топ Қазақстанда үш қайта өңдейтін 

кәсіпорындардың екеуіне ие. Мамандандырылған қайта өңдейтін кәсіпорын – «Ульбин металлургия 

зауыты» АҚ (УМЗ) тиесілі кешен, «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС Тобының еншілес компаниясына 

ие аффинаждық зауыт және «Степногорск тау-химиялық комбинаты» ЖШС тиесілі тараптық қайта 

өңдеу кешені (зауыт). Сонымен қатар, Топтың еншілес кәсіпорындарымен және ҚБ және Топтың 

Ассоциациялық компанияларымен   басқарылатын 26 өндірістік объектілердің жетісі кен орынның 

өзінді тікелей қайта өңдейтін комбинаты бар.  

Төменде кестеде еншілес компаниялармен, сондай-ақ, ҚБ және Ассоциациялық компаниялармен 2017 

жылғы 31 желтоқсанында аяқталатын басқа да қайта өңдейтін кәсіпорындармен қатар өндірілетін 

уранды бөлу бойынша деректер келтірілген:  

 

 

Қайта өңдеу кәсіпорны 

Кен орындарға арналған 

жинақтар УМЗ Таукент (1) Степногорск(2) 

Тонналар 

UME % 

Тонналар 

UME % 

Тонналар 

UME % 

Тонналар 

UME % 

U3O8 .............................................  16,610 71.08% 3,343 14.9% 1,401 6.1% 1,967 7.8% 

___________ 
(1) Топтың еншілес компаниясы, «Қазатомөнеркәсіп-SaUran» ЖШС пайдаланылатын және тиесілі аффринаждық зауыты  

 (2) «Степногорск тау-химиялық комбинаты» ЖШС тиесілі тараптық қайта өңдеу кешені (зауыт)   

 

Сары  кек теміржол бағытындағы қайта өңдеу комбинатына тасымалданады. «Қазатомөнеркәсіп-

SaUran»  ЖШС U3O8 алу үшін байытылған  элюат ғана қабылданады, ал «Степногорск тау-химиялық 

комбинаты» ЖШС (зауыт) байытылған  элюат та, сондай-ақ, сары кек үшін де U3O8 алу үшін 

қабылданады. УМЗ я U3O8 алу үшін сары кекті қабылдайды.  

Төменде кестеде жүз пайызды еншілес компаниялардың өндірістік объектілерінде орналасқан қайта 

өңдеу комбинаттары, ҚБ және Топтың Ассоциациялық компаниялары туралы мәліметтер, сондай-ақ, 

әрбір объект бойынша технологиялық процестің қысқаша сипаттамасы келтірілген: 

 

Еншілес кәсіпорындар Қабылдауға 

арналған 

шикізат 

Технологиялық процесс Соңғы 

материал 

 

Аппақ ЖШС, БК ОТХК 

ЖШс және Қаратау ЖШС 

Өнімді ертінді, 

байытылған  

элюат 

Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 

байытылған элюатынан уранды тұндыру  

U3O8 
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Каустикалық сода ертіндісімен байытылған элюатын 

бейтараптау, сутек перекисінің көмегімен уранды тұндыру, 
салмақты фильтрлеу, кальцийлау  

Байкен-U ЖШС Өнімді ертінді, 

байытылған  
элюат 

Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 
байытылған элюатынан уранды тұндыру  

Аммиак ертіндісімен байытылған элюатын бейтараптау, сутек 

перекисінің көмегімен уранды тұндыру, салмақты фильтрлеу, 
кальцийлау  

U3O8 

ҚБ Илинкай ЖШС Өнімді ертінді, 

байытылған  
элюат 

Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 
байытылған элюатынан уранды тұндыру  

Өңдеудің алғашқы объектісінде аммиакпен байытылған 

элюатты бейтараптау, кранды сутек перекисінің көмегімен 
уранды тұндыру, салмақты фильтрлеу, кептіру  

Сателлиттер 1 және 2 байытылған ертіндіні өңдейді және ол 

одан әрі өңдеуге арналған негізгі процессингке 
тасымалданады  

UO4 

БК Катко ЖШС Өнімді ертінді, 

байытылған  
элюат 

Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 
байытылған элюатынан уранды тұндыру  

Аммиак ертіндісімен байытылған элюатын бейтараптау, 

аммиак ертіндісінің көмегімен уранды тұндыру, салмақты 
фильтрлеу, кальцийлау  

U3O8 

Қазатомөнеркәсіп-SaUran 

ЖШС 

Өнімді ертінді, 

байытылған  
элюат 

Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 
байытылған элюатынан уранды тұндыру  

Триалкиламинмен және көмірсутек шикізатпен ди-2-
этилгексилфосфон қышқылын қолданумен сұйықфазалы 

экстракция, аммоний және аммиак сұйықтығының 25%-дық 

құрамымен қатты фазалы қайталаған сығынды, фильтрлеу, 

тесу  

U3O8 

УМЗ Сары  кек Азот қышқылды сары кек ертіндісі, трибутилфосфаттың 

сығындысы, күкірт қышқылының ертіндісімен қайталап 
сұйық сығындысы, бейтараптау және аммиак сұйықтығының 

уран сығындысы, фильтрация, тесу  

U3O8 

«Степногорск тау-
химиялық комбинаты» 

ЖШС (зауыт)  

 

Байытылған  
элюат және Сары  

кек 

Күкірт қышқылының сары кекті еріту, ди-2-
этилгексилфосфоның сығындысы, аммоний бикарбонаты 

ертіндісінің қайталап қатты фазалық сығындысы, тесу  

U3O8 

БК Ақбастау ЖШС Өнімді ертінді Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 

байытылған элюатынан уранды тұндыру 

Байытылған  

элюат 

RU-6 ЖШС Өнімді ертінді Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 

байытылған элюатынан уранды тұндыру 

Сары  кек 

БК Хорасан-U БК 

ЖШСЖШС 

Өнімді ертінді Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 

байытылған элюатынан уранды тұндыру 

Байытылған  

элюат/ Сары  

кек 

БК Заречное АҚ Өнімді ертінді Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 

байытылған элюатынан уранды тұндыру 

Сары  кек 

Орталық ЖШС Өнімді ертінді Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 

байытылған элюатынан уранды тұндыру 

Сары  кек 

Семізбай-U ЖШС Өнімді ертінді Ионды алмастыру сорбциясы, өнімді ертінділерден уранды 

қайта сорбциялау, каустикалық натрий ертіндісінің 

байытылған элюатынан уранды тұндыру 

Байытылған  

элюат/ Сары  

кек 

 

Осы технологиялар, өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін жеткілікті. Компания, өзіндік 

мамандандырылған технологиялық әдістерінің арқасында, Ульбин металлургия зауыты әлемдік 

стандарттарға сәйкес келетін өнімді шығаруға қабілетті. Мысалы, УМЗ-да сары кекті азоттық-оксидті 

өңдеу әдісі және уранды сығу/ре-сығу үшін орталық сығынды жабдықтары қолданылады, ол ядролық 

тазалықты U3O8 шығаруға мүмкіндік береді. Егер бұл нақты клиентті талап етсе, УМЗ, уранның 

стандартты коммерциялық оксиді ретінде (конверсиялық комбинатта қайта өңдеу кезінде одан әрі 
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фторлау үшін қосымша дайындықты талап етеді), конверсиялық кәсіпорында фторлауға жарамды U3O8 

шығара алады.  

Конверсиялық қызметтер 

Уранды қышқылдау- тотығы (U3O8) одан әрі қайта өңдеусіз ядролық реакторлар үшін отын ретінде 

қолданылуы мүмкін емес. Басында, қосылу уранды байытудың кейінгі кезеңі іске асырылар алдында, 

UF6 қайта түзілуі тиіс. 

Осы Тірке құжатының күніндегі жағдайы бойынша, Топ конверсиялық қызметтерді ұсынылмайды. 

Компания нарықтағы конъюнктурасын жақсартқан жағдайда Қазақстанда конвервсиялау жобасын іске 

асыру бойынша инвестициялық шешімді қабылдау күтіледі.  

Байыту бойынша қызметтер  

Табиғи уран, негізінен, екі изотоптан тұрады: уран – 235 және уран – 238. Уран-235 (U-235) «бөлетін 

материал» болып табылады және сондықтан да, бөлудің тізбекті реакциясына түсуге қабілетті, яғни, ол 

кезде ядролық реакторда энергия шығарылатын процесс арқылы өтеді; уран-235 табиғи уранда не бары 

0,7%-ға бар. Бөлу жылу түрінде энергия шығарады, ол кейін электр энергиясын кейін генерациялаумен 

буды өндіру үшін қолданылады. Табиғи уран изотоптарының қалған 99,3% уран-238 (U-238) құрайды.  

Ядролық реакторлардың аса таралған түрлерінде, U-235 табиғи концентрациясынан қарағанда аса 

жоғары болуын талап етеді. Байыту процесі осы концентрациясын, қалыпты жағдайда 3-дан 5%-ға 

дейінгі U-235 құрайды. Жуық араға дейін ірі ауқымды коммерциялық пайдалануға арналған байытудың 

екі процесі бар – бұл газ диффузиясы және газ центрифугасы. Қазіргі кезде, уранды ірі ауқымды 

коммерциялық пайдалану үшін байыту газ центрифугасы әдісімен қол жеткізіледі, сонымен қатар, 

кейбір елдер осындай технологияларға ие. Қазақстан осы технологияларға ие емес. Газ 

центрифугасының технологиялары изотоптарды бөлу үшін U-235 және U-238 арасындағы салмақта (1%) 

айырмашылығы қолданылады. Нәтижесінде бұл байытылған UF6 береді, ол кейін ұнтаққа қайта түзіледі 

немесе оның салдарынан ядролық отынға айналдыруға болатын байытылған UO2 алуға болатын қатты 

затқа қайта түзіледі.  

Топта уранды байытумен айналысатын еншілес кәсіпорындар болмауына қарамастан, ол уранды байыту 

бойынша қызметтерге рұқсаты бар РФ орналасқан екі кәсіпорынға тура және жана қатысу үлесі бар.  

 УБО. 2013 жылғы қыркүйекте, «Уранды байыту жөніндегі орталығы» ЖАҚ ортақ 

қазақстандық-ресей кәсіпорны немесе Компания осы кезде 50% акцияларға ие УБО Ресей 

Федерациясының Свердлов облысында орналасқан УЭХК уранды байыту бойынша әлемдегі 

ірі кәсіпорындардың жарғылық капиталындағы бір акциясына  25% плюс алды. УБО өзінің 

қатысу үлесі арқылы, Топта 2043 жылға дейінгі мерзіммен жылына бөлу жұмысының 2,5 

миллион бірлігі көлемінде уранды байыту бойынша қызметтерге рұқсаты бар, сол кезде, 

Компания, қайта өңдеудің жоғары дәрежедегі уранды қолдануға болатын оның кез-келген 

жобасын қамтамасыз ету үшін жеткілікті көлемі деп санайды. Қара. «—Ортақ кәсіпорын 

жобалары – Росатом қатысуымен жобалар – Уранды байыту бойынша орталық». УБО 

жобаларын қанағаттандыру үшін, УЭХК Бельгияда, Қытайда, Германияда, БАӘ, АҚШ, 

Францияда, Швецияда, Жапонияда, Оңтүстік Кореяда, сондай-ақ, кейбір басқа елдерде 

орналасқан клиенттер үшін байыту бойынша қызметтер ұсынылады. Компания, ашық 

ақпараттан, УЭХК 1989 жылы әскери тағайындайтын байытылған уранды шығаруды 

тоқтатудан есептеледі.  

 ХУБО.  2007 жылы Компания Ресей Федерациясы Иркутск облысында «Халықаралық уранды 

байыту жөніндегі орталық» ЖАҚ  немесе ХУБО құруға қатысты, одан кейін құрылтайшылар 

ретінде акциялардың 10% сатып алады. ХУБО  басқа акционерлері - Росатом (70%), украин 

Мемлекеттік  концерн «Ядролық отын» (10%) және армян «ААЭК» ЖАҚ (10%). ХУБО 

ХАГАТЭ ұранымен құрылды, ал оның негізгі міндеті, осындай мемлекет өзінің жеке байыту 

комбинаттарын байытатын ядролық қаруына ие емес, елдерді қамтамасыз етуде болады. 

ХУБО-ға қатысуының арқасында, Топ жылсайын бөлу жұмыстарының 60 мың бірлігі 

қуаттылығын, егер Қазақстан Республикасының ядролық энергетикасы мақсаты үшін қажет 

болса қамтамасыз етіледі.Қара. «—Ортақ кәсіпорын жобалары—Росатом қатысуымен 

жобалар — Халықаралық уранды байыту орталығы». 

Осы Проспектінің  күніне, Топ УБО және ХУБО бөлу жұмыстары бірліктерінің барлық өзінің 

қамтамасыз етілген жылдық қуаттылығын қолданбаған. УБО келсіміне сәйкес, Техснабэкспорт АҚ, 

http://www.nfuel.gov.ua/
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Росатом еншілес кәсіпорны үшінші тарапқа УБО өнімдерін, УБО серіктестерімен келісілген бірқатар 

шектеулерді сақтаған кезде сата алады.  

Ресей Федерациясы ядролық қаруды таратпау туралы Біріккен Ұлттар Ұйымы шарттарының 

қатысушысы болып табылады, және оларға сәйкес мойындалған бес ядролық мемлекеттік бірі ретінде 

өзіне ядролық қаруды таратпау туралы және радиобелсенді заттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

туралы міндет алды. Сонымен қатар, ХУБО және «Техснабэкспорт» АҚ және оның қызметі Ресей 

Федерациясының Үкіметімен Ресей Федерациясы Ұлттық Гвардия күзетінде болатын объект болып 

мойындалды.  

Соңғы өнімді әзірлеу  

Соңғы өнімді сипаттау 

Топ аса жоғары қосалқы құны бар уран өнімін шығаруға және сатуға бағытталған, мысалы, UO2 ұнтағы, 

отын таблеткалары. Сонымен қатар, Топ ЖБЭЛ және ЖБЖ шығаруды іске қосуға дайындалады. Келесі 

өнім қазіргі кезде УМЗ базасында шығарылады:  

 UO2 ұнтағы. Байытқаннан кейін, UF6 аммоний гидроксидін қосумен аммоний полиуранатты 

алдын ала тұндыру арқылы қыш UO2 UF6 конверсиясы процесінде аммоний диуранатын 

пайдаланумен UO2 ұнтақ тәрізді нысанда өңдейді. Кейін осы тұнбаны фильтрлейді, кептіреді 

және таза UO2 дейін қалпына келтіретін атмосферада пісіреді. Кейін UO2 кем дегенде бірнеше 

микрометр бөлшектеріне бөледі және арнайы араластырғышта гомогенизирлейді. Алдыңғы 

қатардағы технологиялар және УМЗ үлкен тәжірибесі тапсырыс берушінің ең қатаң талаптарын 

қанағаттандыра алатын, химиялық және физикалық қасиеттерінің кең спектрімен UO2 ұнтақты 

шығаруға мүмкіндік береді. UO2  тобының ұнтақтары қазіргі кезде General Electric, WSE 

(Швейцария), NFI (Япония) және TVEL (Ресей) сияқты ірі тапсырыс берушілермен қолдану 

үшін сертификатталған.  

УМЗ технологиясы UO2 ұнтағын тек байытылған UF6-нан емес, сонымен қатар, уран құрамды 

ломнан, шлактан немесе ертілмеген қалдықтан, соның ішінде, ыстық абсордерден (мысалы, 

гадолиний және эрбий) және басқа да уран материалдарынан шығарылатын болады. Осындай 

материалдардан алынған UO2 ұнтағы соңғы өнімдер ретінде қолданылады және отын 

таблеткасында қалыптаспайды. Лом азот қышқылы ертіндісінде өңдеу үшін ертіледі. Кейбір 

уран қалдықтарында жанатын жұтқыштар болғандықтан,, жанатын жұтқыштардың балқымасын 

түсуіне арналған азот қышқылдары ертіндісінде хлорлы сутекті қышқылдарды талап етуі 

мүмкін. Кейін алынған ертіндіні алюминий нитритін қосу арқылы хлорлы сулы қышқылмен 

алып тастайды, одан кейін оны уровня U-235 қажетті деңгейіне жету үшін басқа ертінділермен 

араластырады.  

 Отын таблеткалары. Байытылғаннан кейінгі ядролық отын циклінің дәрежесі – бұл UO2-нан 

отын таблеткаларын өндіру. Отын таблеткалары атом электр станциялары үшін ядролық 

отынның негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Отын таблеткалары ұнтақ тәрізді UO2  

кіші цилиндр гранулаларына престеу арқылы және оларды жоғары температураларды пісіру 

арқылы әзірлейді (1400°C-тан астам). Таблеткалар буды құру үшін көп мөлшерде жылуды беру 

үшін ядролық реакторларда қолданылады (U-235 изотоптарын бөлу нәтижесінде). Бу қысыммен 

электр шығаратын турбиналар айналады. Пайдалану мүмкіндіктерә және ядролық 

энергетикалық қондырғының ПӘК отын таблеткаларының сапасына байланысты болады. Отын 

таблеткаларының сапасы тек, олардың ерекшеліктерге сәйкес келуінен ғана емес, сонымен 

қатар, олардың қаншалықты біркелкі екендігіне байланысты. Таблетка өзінің геометриялық 

көлемдерінде, химиялық және механикалық сипаттамаларында біркелкі болса, сондай-ақ, 

реактор жұмысының процесінде жоғары температураны ұстау қабілеттілігі жоғары болса, 

соғұрлым ядролық реактор жұмысының пайдалылығы мен қауіпсіздігі жоғары.  

Отын таблеткаларын шығару – бұл күрделі және технологиялық жетілдірілген процесс. Ресей 

өндірісіндегі ядролық реакторларға арналған отын таблеткасы батыс өндірісіндегі ядролық 

реакторларға арналған отын таблеткалардан өндіріс технологиясымен талап етілетін олардың 

параметрлері жоспарында, өндіріс шығындары және ПӘК жағынан ерекшеленеді. Ресей және 

батыс ядролық реакторлар үшін отын таблеткалары өзара ауыстырылмайтын болып табылады 

және тиісті реакторларда пайдалану үшін ғана жарамды.  

Отын гранулалары (таблеткалар) UO2, U3O8 ұнтақтарын және мырыш стеаратын араластыру 

арқылы алады. Кейін алынған ұнтақты таблеткалар өндірісінде қолданылады және қажетті 

тығыздыққа қол жеткізу үшін көпіртіледі, престеледі және гранулаланады. Кейін алынған зат 
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қалаулы геометриялық нысандағы таблеткаларды алу үшін қалыптасады және оларды тығыздау 

үшін пеште қыздыру арқылы пісіріледі. Кейін таблеткалар нақты көлемдерге дейін тегістеледі.  

Қазіргі кезде, Топтағы отын таблеткалар ядролық реакторлардың келесі түрлерінде жұмыс 

жасауға сертификатталған: Ресеймен әзірленген Су-Сулы Энергетикалық Реактор немесе ССЭР, 

сондай-ақ, арналы немесе РМБК үлкен қуаттылықтағы реактор, сонымен қатар, осы екі реактор, 

Топтың бағасы бойынша, 2017 жылы 18 және 3 атом электр станцияларында қолданылады және 

Франциямен әзірленген реактор AFA 3G, ол Топтың бағалары бойынша, 2017 жылы 80 атом 

электр станцияларына пайдаланады. Топтағы таблеткаларды сертификаттау оған АЭС отын 

таблеткаларының басқа жеткізушілерімен бәсекелесуге мүмкіндік береді; алайда, сертификаттау 

Топтағы өнімді сатуға кепіл бермейді. УМЗ Framatome жобасы бойынша Қытай атом электр 

станциялары үшін AFA 3G отын гранулаларын өндіру бойынша CGNPC Uranium Resources Co. 

Ltd-мен отын грануласын өндіру бойынша шарт жасайды.  

 

Сондай-ақ, Топ ЖБЭЛ және ЖБЖ өндірісінде ауысу жобасын іске асырады. ЖБЖ өндірісі ядролық отын 

өндірісінде қорытынды кезеңі болып табылады. Отын таблеткалары жылу бөлетін элементтерді (ЖБЭЛ) 

алуға арналған цирконий балқымасынан құбырларға салынады. Шамамен 250 ЖБЭЛ кейін ядролық 

реакторда пайдалану үшін ЖБЖ топталады. Қазіргі кезде, Топ ЖБЭЛ немесе ЖБЖ өндірісімен 

айналыспайды. 2014 жылы, Топ УМЗ базасында ЖБЖ өндірісі бойынша зауытты құру туралы CGNPG-

мен келісім жасасты. Компания, зауыт 2020 жылғы соңында жылына 200 тонна UME ұлғайту 

мүмкіндігімен жылына ЖБЖ уран металының 200 тонна эквивалент қуаттылығымен жіберіледі. Осы 

Проспектінің  күніне, осындай жобамен байланысты капитал салымының жалпы көлемі 135 млн. АҚШ 

доллларын құрайды, олардың шамамен 40 млн. АҚШ доллары инвестицияланатын болады. Оларды 

өндіру технологиясы және отын жиналымдарының бірқатар өндірушілерін техникалық-экономикалық 

бағалаудан кейін, топ және CGNPC ортақ кәсіпорын үшін отын жиналамаларының технологиясының 

негізгі жеткізушісі ретінде Areva NP (енді Framatome) келеді және лицензиялық технологиялар туралы 

тиісті келісім жасасты. Компания және CGNPC, отын тастандыларды өндіруді жібергеннен кейін 

«Орталык» ЖШС- оның еншілес компаниясындағы 49% үлесін нарықтық жағдайда CGNPC сатады.  

Төменде кестеде Топпен 2015, 2016 және 2017 жыладары және 2018 жылғы бірінші күнтізбелік 

жартыжылға алынған отын таблеткаларын және UO2 ұнтағын шығару көлемі келтірілген:  

 

Өнім түрі 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 30 

маусымда 

аяқталған 

жартыжылдық  

года 2015 2016 2017 

 (тонна UME) 

Ұнтақ UO2  ...................................................................................................  56.9 47.9 25.2 8.3 

Отын таблеткасы .........................................................................................  — 24.0 75.2 31.3 

УМЗ 

Ульбин металлургиялық зауыты, отын таблеткаларын өндіруге қабілетті отын таблеткаларын шығару 

бойынша әлемде ірі кәсіпорындардың бірі тек байытылған UF6 –нан ғана емес, сонымен қатар, уран 

оксидтерінен, уранаттардан, уран фторидтен, кен концентраттарынан, металл урандарынан, уран 

құрамды скраптардан, күлден және ерімейтін қалдықтардан тұратын реакторлар және атом электр 

станциялар үшін отын таблеткаларды шығаруға қабілетті, соның ішінде, қалыпты тәсілдермен қиын 

қайта өңдейтін жанатын жұтатындар (мысалы, гадолиний және эрбий) кіреді.  Ульбин металлургия 

зауыты ISO 14001:2004 экологиялық менеджменті жүйесі бойынша сертификатталған және келесі 

өндірістік кешендерден тұрады:  

 Қышқылды – уран тотығын алу бойынша цех. УМЗ Қазақстанда алынатын табиғи уранды 

пайдаланумен U3O8  өндірісінің аммоний технологиясы немесе үшінші тұлғалармен жеткізілетін 

уран қолданылады. УМЗ стандартты технологиясы уранил нитраты налу үшін азот 

қышқылында уран концентратын еріту арқылы U3O8  алуға мүмкіндік береді, ол фильтрлейтін 

престерді қолданумен ерімейтін қалдықтардан бөліп алады, аммоний полиуранат түрінде 

тұндырылған трибутилфосфатын қолданумен кез-келген қоспаларды жою үшін (қайталап 

сығынды жасайды) тазалайды, ал кейін U3O8 термиялық крекингті алу үшін пісіреді, одан кейін 
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ол тапсырыс берушіге жіберілетін болады. Алаңы бойынша өндірістік цех 101 600 шаршы м. 

алады және 3 728 тонна UME U3O8 шығара алады. 

 Ядролық қыш сұрыпының UO2  ұнтағын өндіру бойынша цех. Өндірістік цехтің алаңы 389 300 

шаршы м. алады; осылайша цех UF6 және өзіндік шикізатының көмегімен UO2 ұнтағының 316,6 

тонна шығаруға қабілетті. Өндірістік процесті сипаттау “Дайын өнімді сипаттау —UO2 

ұнтағы» тарауында келтірілген.  

 Отын таблеткасын шығару бойынша цех. Өндірістік цех UO2 ұнтағын шығару бойынша цех 

орналасқан жерде орналасқан, сонымен қатар, отын таблеткаларының 107,8 тонна UME 

шығаруға қабілетті. “Дайын өнімді сипаттау —Отын таблеткалар» тарауындағы өндірістік 

процесті сипаттауды қара. 

 Скраптарды қайта өңдеу кешені. 2000 жылдан бастап, УМЗ базасында жылына 110 тонна 

уранның ағымдағы қуаттылығымен скраптарды қайта өңдеу бойынша цех жұмыс істейді. 

Өндірістік процесті сипаттау “Дайын өнімді сипаттау- UO2 ұнтағы» тарауында келтірілген. 

Сонымен қатар, УМЗ сирек жер материалдарынан бұйымдарды өндірумен айналысады, «-Басқа 

операциялар» қара, ал Компания CGNPC-мен отын жиынтықтарды өндіру бойынша ортақ жобаны 

дайындайды, қара  «—Соңғы өнімнің сипаттамасы». 

2017 жылы ХАГАТЭ УМЗ базасында төмен байытылған уран отынының банкін ашты. Отын банкі 

өздігінен ядролық отынды шығаруға жарамды 90 тоннаға дейін төмен байытылған уранның физикалық 

резервін білдіреді және ХАГАТЭ жеке міндеттемелерге қатысты атом электр энергиясына төмен 

байытылған уранды жеткізуді үзген жағдайда оның мүше мемлекеттері үшін соңғы көз ретінде 

қарастырылады.  

 

Шикізаттың уранды және қайта өңделетін урандық өнімді тасымалдау және сату 

Тасымалдау  

Радиобелсенді материалдарды тасымалдау, Қазақстанға әкелінетін немесе шығарылатын өнім 

тасымалдау кезінде осындай материалдардың қауіпсіздігіне қатысты Ресей Федерациясы мен ҚР Үкіметі 

арасында әр түрлі келісімдермен, соның ішінде, Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2016 

жылғы 22 ақпандағы «Радиобелсенді заттарды және радиобелсенді қалдықтарды тасымалдау 

қағидаларын бекіту туралы» №75 бұйрығымен және Қазақстан Республикасы Инвестциялар және даму 

министрінің 2015 жылғы 30 сәуірдегі «Қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларын бекіту туралы» №548 

бұйрығымен, сондай-ақ,  Нормы по безопасности ХАГАТЭ № SSR-6 «Радиобелсенді материалдарды 

қауіпсіз тасымалдау қағидалары» ХАГАТЭ № SSR-6 қауіпсіздік нормалары және халықаралық қауіпті 

жүктерді жол тасымалдауы туралы Еуропалық келісім (ДОПОГ) сияқты халықаралық талаптармен 

реттеледі. 

U3O8 тасымалдау арнайы 20-футтық герметикалық контейнерлерде жүзеге асырылады; сонымен қатар, 

осындай жүк, контейнерлер баратын жеріне жеткенге дейін ілесіп жүреді. Компания уранды 

тасымалдаумен байланысты қауіптерді сақтандыруды жүзеге асырады.  

Топ U3O8 және дайын өнімді келесі баратын жерлерге конверсиялау мақсаты үшін немесе соңғы клиент 

үшін жеткізеді:  

 Батыс бағыттары. Топ ConverDyn (АҚШ), Cameco (Канада) және Comurhex (Франция) сияқты 

кәсіпорындарға темір жол арқылы Ресейдегі Санкт-Петербург портына, кейін теңіз көлігімен 

Құрама Штаттарының, Канаданың немесе Еуропаның әр түрлі порттарына және темір жол 

немесе жол көлігі арқылы қайта өңдеу кәсіпорындары объектілеріне жеткізуді жүзеге асырады. 

Кейбір жағдайларда, Топ конверсия объектісінде Топ серіктестерімен U3O8 алмасу кіретін көлік 

шығындарын төмендету үшін своп (алмастыру) келісімдерін жасайды. Қара. «-Сату және іске 

асыру –Жеткізу және құқықты беру процесі»; 

 Қытай. Қытайға материалдарды тасымалдау кезінде, Компания қазақстандық-қытай 

шекарасымен қатар Алашанькоу ТЖ станциясына жүкті жеткізеді.  

 Ресей. РФ жеткізген кезде (алушылар: «Ангар электролиз химиялық комбинаты» федералды 

мемлекеттік унитарлық кәсіпорны («АЭХК»), «Сібір химиялық комбинаты» ААҚ («СХК») 

және «Чепец механикалық зауыты» ААҚ (Росатом)). Топ материалды Ангарсктегі АЭХК 

аймағына жеткізу үшін Суховская темір жол станциясына; Северск қ. СКХ аймағына 

материалдарды жеткізу үшін Томск-2 темір жол станциясына және Глазовтағы «Чепец 
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механикалық зауыты» ААҚ (Росатом) базасына материалдарды жеткізу үшін Глазов темір жол 

станциясына жүкті жеткізеді; және  

 

 Үндістан. Компания Санкт-Петербургтегі, Ресейдегі порттарға дейін темір жолмен Үндістан 

бағытына U3O, кейін Үндістандағы Мумбай портына теңіз көлігімен жіберіледі. Мумбай 

портынан клиент өздігінен баратын жеріне өнімді тасымалдайды.  

 

Аталған жерге өнімді жеткізудің орташа құны U3O8 килограмы үшін 0,5 АҚШ долларынан 3,0 АҚШ 

долларын құрайды. Мүмкіндігінше, Топ жеткізу мерзімдерін минимумға дейін жеткізу үшін своптар 

туралы келісім жасауға тырысады (материалдарды физикалық тасымалдау, орташа 100 күнді алады, ол 

кезде, своп туралы келісім аясында жеткізуге, орташа, 25 күн кетеді), уран өнімдерін тасымалдауға 

байланысты тасымалдауға және қауіпке шығындар кетеді. Қара. «—Сату және іске асыру – жеткізу 

және жеке меншікке құқықты беру процесі».  

Сату және іске асыру 

Клиенттер 

Топ өзінің өнімін сегіз елдегі 15 клиенттен көбіне сатады. 2017 күнтізбелік жылға, уран өнімінің 

алғашқы үш және алғашқы бес клиенті Топтың табысынан тиісінше  43% және 51% құрады. Топтың 

барлық тапсырыс берушілері – бұл мемлекеттік компаниялар немесе атом энергетикасының белгілі 

мемлекеттік немесе жеке субъектілерінің еншілес кәсіпорындары.  

2018 жылғы мамырында Компания АІМ тіркелген табиғи түрде уранның ұзақмерзімді корпоративтік 

иесі Yellow Cake plc-пен жеткізу туралы келісім жасасты. Келісім 170 млн. АҚШ долларына дейінгі 

сомаға 8,1 млн. фунт (немесе шамамен 3 674 тоннаа) U3O8 дейін жеткізуді қарастырады және Yellow 

Cake plc құқығы жылсайын 2019-2026 жылдарға 100 млн. АҚШ доллары қосымша сомасына U3O8 алады. 

Осы келісім туралы қосымша ақпаратты «Маңызды келісімдер -  Yellow Cake plc-пен уранды жеткізу 

туралы келісім» тарауында қара.  

 

Қара «Қауіп факторлары – Компания қызметімен байланысты қауіп факторлары – Компания 

компанияның U3O8  маңызды үлесінен түсетін клиенттердің кішігірім санына байланысты». Топ, 

қазіргі кезде, әлемде уранның шамамен 70 соңғы пайдаланушысы бар деп санайды. Компания табысты 

болатындығына ешқандай кепіл болмаса да, ол болашақта өзінің клиенттік базасын кеңейтуге тырысады 

және Еуропадағы, Солтүстік және Оңтүстік Америкадағы және Таяу Шығыстағы әлеуетті клиенттермен 

келіссөздер жүргізеді.  

 

Төменде кестеде 2015, 2016 және 2017 күнтізбелік жылдарына, сондай-ақ, 2018 жылғы алғашқы 

күнтізбелік жартыжылына табыстар бойынша Топтың уран өніміне клиенттерін географиялық бөлу 

бойынша деректер келтірілген:  

 

Өңір 

31 желтоқсандаа аяқталған жыл 2018 жылғы 30 

маусымда 

аяқталған 

жартыжылдық 2015 2016 2017 

Қытай ...........................................................................................................  44% 47% 60% 31% 

Еуропа ..........................................................................................................  19% 16% 18% 23% 

Үндістан .......................................................................................................  — 11% 8% 25% 

Оңтүстік Корея ............................................................................................  3% 6% 4% — 

АҚШ .............................................................................................................  20% 12% 4% 9% 

Басқалар(1) ....................................................................................................  14% 8% 6% 12% 

Барлығы .....................................................................................................  100% 100% 100% 100% 

(1) 2015 және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылдарға трейдерлерді сатуды ұсынады. Топ Швейцариядағы 

Цугтағы Топтың сауда үйіндегі ТҰК шығарылуын күтуде 2016 жылғы соңында трейдерлерді сатуды маңызды түрде 

қысқартты.  

Өнімді сату 

Төменде кестеде 2015, 2016 және 2017 күнтізбелік жыларға, сондай-ақ, 2018 жылғы бірінші күнтізбелік 

жартыжылға өнімнің түрлері бойынша Топтың уранын сатуды жалпы бөлу келтірілген:  

Өнім  

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған 2015 2016 2017 
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жартыжылдық  

 (тонна UME) (%) (тонна UME) (%) (тонна UME) (%) (тонна UME) (%) 

U3O8 ..............................................................................................................  11,028 99.49% 9,687 99.26% 10,111 99.02% 5,579 99.31% 
Ұнтақ UO2 ...................................................................................................  57 0.51% 48 0.49% 25 0.24% 8 0.15% 

Отын 

таблеткалары ...............................................................................................  
— — 24 0.25% 75 0.73% 31 0.59% 

Барлығы .....................................................................................................  11,085 100.00% 9,759 100.00% 10,211 100.00% 5,618 100.00% 

 

 

Сату және маркетинг 

2017 жылы Топтың маркетингтік функциясын жақсарту, оны серіктестермен нығайту, Қазақстанда 

уранды және уран өнімдерін сатуға көмектесу және жалпы жоспарда, Топты жаһандық қамтуды ұлғайту 

мақсатымен Швейцарияда негізделген Топ өзінің еншілес сауда фирмасын ТҰК компаниясын құрды. 

ТҰК негізгі функцияларына жатады:  

 

 Шешімдерді тез қабылдау рәсімдерінің арқасында, ТҰК компаниясымен қосымша табыс алу 

мқасатымен спот нарығында уранды сату және сатып алу;  

 Уранды спот нарығында қосымша таратуда құруда көмек көрсету және уранды өндіруге КАП 

келісімшарттар портфелінің сенімділігін жоғарлату; сондай-ақ,  

 Құндық және келісімшарттық құрылымдарды аса кең таңдауды ұсыну және ұсыныстар 

кешендері және аса иілімді құнды түзу құрылымдары сияқты КАП тапсырыс берушілеріне 

қосымша нарықтық құралдарды ұсыну арқылы уран нарығына Топты жаһандық қамтуды 

жақсарту.  

ТҰК жіберген сәтенен бастап, Топқа уран нарығында кейбір белгілі артықшылықтарымен қолдануға 

көмектесті, соның ішінде, ТҰК 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылға және 2018 жылғы 1-ші 

жартыжылдығына 37 миллион АҚШ долларынан астам спот-нарығында қосымша сатулардың көлеміне 

жетті. ТҰК осы кезеңде Топ үшін төрт жаңа клиенттерді алды және уранды жеткізуге бірқатар 

ұзақмерзімді келісімшарттарды жасады (сонымен қатар, кейбір жасалған келісімшарттардың мерзімі 

2029 жылға дейін әрекет етеді).  

 

Жұмыс саласына және ТҰК қамтуына байланысты, Топқа уранның әлемдік нарығының екі жағын да 

түсінуге жеңіл деп түсінеді: жетекші өндіруші ретінде және табиғи уранды сатушы ретінде сұраныс 

жағы және ұсыныс жағы.  Нәтижесінде, Топ, оның аналитикалық мүмкіндіктерін жақсартуды және 

басшылыққа аса негізді шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беруді жақсы көреді.  

 

Ортақ кәсіпорындармен сауда келісімдері  

 

Топтың еншілес компанияларымен өндірілетін уран Компания және оның клиенттері арасындағы және 

ТҰК мен оның клиенттері арасындағы келісімшарттар аясында іске асырылады, оның аясында ТҰК 

кранды Компаниядан сатып алады.  

 

Төменде кестеде Компания және оның ҚБ және Ассоциациялық компаниялары арасында, сондай-ақ, 

ортақ кәсіпорындармен өндірілетін уранды салыстырмалы бөлетін қатысудың бақыланбайтын үлесімен 

еншілес компаниялар арасында келіссөз ұсынылған; Компания әрбір тауды өндіруші активтер үшін 

анықталған спот-бағаларға жеңілдікпен уранды алады; осы Проспектінің  күніне, орта салмақты 

жеңілдік (КАП-пен әрбір еншілес компанияларға жататын уранды сатудың нақты көлемі бойынша) және 

Компанияның Байкен-U ЖШС және  Хорасан-U БК ЖШСЖШС 52.5% және 50% дейін қатысуының 

тиімді үлесін ұлғайтуды есепке алумен «—Ортақ кәсіпорындардың жобалары—Байкен-U ЖШС, 

Хорасан-U БК ЖШСЖШС және Кызылкум ЖШС қатысты келіссөздер» тарауында аса нақты 

сипатталған, 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылына шамамен 3.2% құрайды:  

 
Топпен БК 

қатысушысы(1) 

және БК атауы 

Топтың 

үлесі 

Өндірілетін уранды бөлу 

Orano   

БК Катко ЖШС .................  49.00% 2018 жылғы 31 желтоқсанына дейін: Компания: 31%, Orano: 69%. 2019 

жылғы 1 қаңтарынан: қатысудың үлесіне пропорционалды 
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Cameco   

ҚБ Илинкай ЖШС ............  60.00%(2) Компания үшін офтейк-келісім бойынша және табысты бөлуде 

жылсайынғы өндіруге байланысты  

 

 

 

 

 

 

Росатом 

 Өндіру (тонна)                              Компания үлесі (әрбір жолға 

қолданылады) 

 

0–1,500                                           40.0%; 

1,501–2,000                         50.0% 

2,001–4,000                         77.5% 

4,001 or more                         қатысу үлесіне прорционалды 

 

 
 
 

БК Ақбастау АҚ ................  50.00% қатысу үлесіне пропорционалды 

БК Заречное АҚ ................  49.98% Компания: өндіруден 50%; Росатом: өндіруден 50%. 

БК ОТХК ЖШС ................  30.00% қатысу үлесіне пропорционалды 

Қаратау ЖШС ...................  50.00% қатысу үлесіне пропорционалды 

Жапон компаниясы 33.98% қатысу үлесіне пропорционалды 

   

Байкен-U (4) ЖШС .............  5.00% Жапон компаниясымен өндірілетін көлемнің негізгі бөлігі тура өзінің 

қарауы бойынша Байкен-U ЖШС сатып алына алады. Сатылмаған 

көлемдер, қазіргі кезде, компаниямен оның қарауына қарай сатып 

алынады.  

Аппақ ЖШС 65.00% Өндіру көлемдері жапон компанияларымен Аппақ ЖШС-нен Sumitomo 

Corporation арқылы агент ретінде сатып алынады. Сатылмаған көлемдер 

Компаниямен оның қарауына қарай сатып алынады.  

 

CGNPG(5)   

Семізбай-U ЖШС .............  51.00% қатысу үлесіне пропорционалды. 

______________ 

(1) Кейбір жағдайларда, серіктестіктің үлесі осындай БК қатысушысының аффилирленген адамына тиесілі.  

 (2) Компания өзінің ҚБ Илинкай ЖШС-дағы үлесін 40%-дан 60%-ға дейін ұлғайтты, 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап өзінің 

қаржылық есептілігін толығымен шоғырлай бастады.  
 (3) 2018 жылғы 1 қаңтарында БК «Ақбастау» АҚ және «Қаратау» ЖШС активтер, пассивтер, табыстар және шығыстар үлестері 

бойынша шоғырланған ортақ қызметке қайта жіктелген болатын.  

(4) Қатысудың қалған үлесі Росатомға және Marubeni Corporation немесе оның тиімті тәуелді ұйымдарына жатады. Компания үлесі 
2018 жылғы 31 желтоқсанына дейін  Energy Asia Holding Ltd. және Компания арасындағы келісімге сәйкес ұлғаяды. 

(5) Қатысудың қалған үлесі  Energy Asia Limited жатады. Компанияның тиімді үлесі 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін Energy Asia 

Holding Ltd. Және Компания арасындағы келісімге сәйкес 52.5%-ға дейін ұлғаяды.  
(6) Қытай ұлттық ядролық энергетикалық топ (China General Nuclear Power Group). 

 

U3O8 экспортына келісім-шарттың негізгі қағидалары: 

Топтың жүз пайыздық еншілес компаниялары өндіретін уранның бүкіл көлемі экспорттауға жатады, 

және де экспорттың негізгі бөлігін U3O8 құрайды. Топ сала үшін стандартты және типтік шарт талаптары 

мен қағидаларын пайдаланады. Стандартты талаптар мен қағидалар келесіні құрайды:    

 Растамалар мен кепілдемелер. Әр келісім-шартта сатып алушының уранды бейбіт пайдалануына 

қатысты растамалар мен кепілдемелер көзделген. Егер уранды ядролық қаруы жоқ мемлекет, немесе 

осындай мемлекетте қызмет жасайтын компаниялар жүзеге асырса Атом энергиясы жөніндегі 

комитеті (АЭжК) мемлекет-тапсырыс берушінің үкіметінен уранды бейбіт пайдалануына қатысты 

растамалар мен кепілдемелерін талап етеді.   

 

 Саны. Келісім-шарт бойынша міндеттемелер көлемі, әдеттегідей, уранды жылына жеткізулердің 

негізгі саны ретінде анықталады, плюс немесе минус (жол беру немесе ауытқу).  

 

 Жеткізулер. Уран конверсиялық комбинатқа "Бажсыз жеткізу" шарты бойынша жеткізіледі, 

Incoterms 2000 немесе 2010, сонымен, осындай тапсыру кітап трансферті ретінде конверсиялық 

комбинаттың есебінде тіркеледі - Компанияның есебінен/есептік жазуынан клиенттің 

есебіне/есептік жазуына.  «Меншік құқығын жеткізу және тапсыру барысын» қараңыз. 

Конверсиялық комбинаттың атауы (тағайындалу пункті) және жеткізуге жататын уранның көлемі 

жеткізуге дейін бір жылдан аз емес уақыт бұрын анықталады.  
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 Төлем. Қағида бойынша, төлем АҚШ долларда немесе, кейбір жағдайларда, АҚШ долларына  

жалғастырылғанда Еврода жасалады.  Төлеу мерзімі -  кітап трансферті күнінен 30 күнтізбелік күн 

ішінде.  

 

 Келісім-шартты бұзу. Тараптар сәйкестік шарт міндеттемелерін орындамау салдарынан келісім-

шарт бұзылады, форс-мажор жағдайлардан басқа. 

 

Келісім-шарт жасау алдында тексеру рәсімі орындалады. Топ әлеуетті клиенттің талдауын жасайды, 

клиенттің  қызметі туралы және уран өнімінің болжаулы мақсатты тағайындалуы туралы ақпарат 

сұрастырады. Топ Қазақстан заңнамасының талаптарына сәйкес АЭжК-ке сатып алушылар туралы 

ақпарат пен есептер ұсынады. Комитет қосымша шолу жасайды да сатып алушыны арнайы тізім 

бойынша және БҰҰ қабылдаған тыйым салынған елдердің тізімі бойынша тексереді, тапсырыс беруші 

жаппай жою қаруды әзірлеу немесе таратуда күдіктенбейтініне көз жеткізу үшін.  Содан соң АЭжК   

МАГАТЭ-ге уранды сатып алуға жасасқан келісім-шарт туралы алған мәліметтерді тапсырады.  Бұдан 

басқа, Компания қосымша критерийлер бойынша қосымша тексерістер өткізеді, олар АҚШ 

органдарымен жасалған соңғы пайдаланушылардың тізімдері және АҚШ Сауда министрлігінен бас 

тарту алған тұлғалардың тізімдері. 

Әр келісім-шарт бойынша уран өнімі ҚР Атом энергиясы жөнінде агенттігімен келісу нәтижелері 

бойынша Инвестициялар және даму министрлігі Индустриалды даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік 

комитеттің экспорттау лицензиясын алғаннан кейін экспорттауға шығарылу мүмкін.   

Баға белгілеу механизмі 

Уранға халықаралық нарықтық бағалар белгілеуге болатын уран тауарлық биржасы немесе жалпы сауда 

алаңы жоқ.  Баға белгілеу саласында «спот» мәмілелеріне  әдетте уран өніміне ай сайындық және апта 

сайындық баға индикаторлары пайдаланады. Ресми бағаларды TradeTech (Денвер, Колорадо штаты, 

АҚШ),  және Ux Consulting (Розуэлл, Джорджия штаты, АҚШ) кеңесшілері жариялайды, олар нарық 

туралы ақпаратты ағымдағы транзакциялардан қалыптастырады. Ресми жарияланатын бағалар 

конверсиялық кәсіпорын негізінде тасымалдаумен, қабылдаумен және салмағын өлшеумен байланысты 

шығындарды қоспайды. Ux Consulting мәліметері бойынша, күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы 

бірінші күнтізбелік жарты жылдығына споттық нарығы арқылы шамамен 48,1 миллион  фунт (18,5 

тонна шамасында) және 34,8 миллион фунт (13,4 тонна шамасында) сатып алынды, сәйкестік, U3O8.  

UO2-ға, отын таблеткаларына және ТВС-ға нарықтық бағаның ұқсас индикаторлары жоқ.   

 

 UxC есебінде ұсынылған UxC деректеріне сәйкес, табиғи уранның зор бөлігі ұзақ мерзімді келісім-

шарттары арқылы жүзеге асырылады (36 ай және одан артық). Топ жеткізуге ұзақ мерзімді келісім-

шарттар уран өнеркәсібінде стандартты нарықтық тәжірибе болып табылады деп санайды. Топтың 

споттық бағалардың волатильдігіне әсерінің төмендетуіне тәсілі – бағаның бір бөлігі шартта 

белгіленгенде, ал басқа бөлігі индекспен анықталатынды гибридтік баға белгілеу, жеткізу күніне 

споттық бағаға қатысатын. Белгіленген және индекстік құраушылар арасындағы салыстырмалы үлесі әр 

нақты жағдайда талқыланады және, басқалардың арасында, сәйкестік мерзімге басым споттық бағаларға 

қатысты Топтың күтуімен анықталады. Кейбір жағдайларда Топ бағалар толық белгіленген (және 

келісім-шарттың әр әрекет ету жылына жеке орнатылады) немесе толық сәйкестік күнге споттық бағадан 

белгілі минималды  және максималды шекті мәндерді ескеруімен жасалады.  

 

Келісетін тараптарды тұрақты жеткізулермен және қолайлы бағалармен қамтамасыз ету үшін баға 

белгілеу механизмдері пайдаланады. Қағида ретінде, ұзақ мерзімді келісім-шарттар бойынша бағалар    

"споттық" бағалардан жоғары. Ең алдымен келісім-шарт жасау сәтте пайдаланатын негізгі баға жиі   

"споттық" бағалардың көрсеткіштеріннен жоғары немесе тең болатынымен байланысты. Сонымен, 

өзінің өзгерушілігі салдарынан "споттық" бағалар ұзақ мерзімді бағалардан жеке алған кез келген 

уақытта артық болу мүмкін.  Баға белгілеудің басым механизмі эскалация әдісі бойынша пайдаланады, 

осыған сәйкес келісім-шарттық баға (i) негізгі бағадан пайыздың сомасына (эскалацияны ескерумен 

келісім-шартты жасау сәтіне анықталған) және (ii) жеткізу айына дейінгі ай бойы жарияланған 

"споттық" бағадан пайыздың сомасына тең. Негізгі эскалация әдісінің баламасы нарықтық механизмді 

пайдаланумен келісім-шарттық бағаны орнату болып табылады, атап айтқанда жеткізу айына дейінгі 

айдың соңында  уранға "споттық" бағаны. Нарықтық механизмді пайдаланған жағдайларда минималды 

және максималды шекті бағалар орнатылады.   
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Топтың нарықтық механизмді басым пайдалануы, негізінен, Трансферттік баға белгілеу туралы заңын 

қолданумен байланысты.  «Қазақстанда реттеу – Бағаларды реттеу» қараңыз.  Осы уақытта, Топтың 

стратегиясы бекітілген бағаның маңызды құраушысын құрайтын ұзақ мерзімді келісімдер жасаудан 

тұрады, егер Топ уран нарығында бағалардың төмендейтінін, және нарықтық бағаның неғұрлым күшті 

корреляциясымен ұзақ мерзімді келісушіліктерге жету, егер Топ нарықтық бағалардың жоғарлауын 

күтсе. Компания басшылығы уран нарығы осы Тіркеу құжатты жариялау күніне дейінгі 12-айлық 

кезеңде маңызды қозғалу белгілерін көрсетті деп санайды.  

 

Топ U3O8–ға ұзақ мерзімді, орта мерзімді және споттық келісім-шарт жасайды. Келесі кестеде мына 

келісім-шарттардың негізгі аспектілері көрсетілген:    

Келісім-шарттың түрі Мерзімі (ай)                  Баға құрудың негізгі шарттары  

Ұзақ мерзімді 36 артық  Бекітілген құндық құраушылармен гибридтік баға 

белгілеу механизмдері (келісілген құндық 

формулаға сәйкес есептелген) 

 Ұзақ мерзімді, орта мерзімді және споттық 

бағалардың үйлесуі   

Орта мерзімді 12-36  Бекітілген баға 

 Шарт жасау немесе жеткізу күніне споттық 

бағамен байланысты   

 Бекітілген құндық құраушылармен гибридтік баға 

белгілеу механизмдері (келісілген құндық 

формулаға сәйкес есептелген) 

Спот 12-ден  кем  Споттық бағалар 

 

 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай бойы U3O8 тобы сатқан 56%  ұзақ мерзімді келісім-шарттар 

бойынша сатылды. 

 

Меншік құқығын жеткізу және тапсыру барысы  

 

Топ Orano, ConverDyn (Құрама Штаттар), Cameco және CGChE (Ресей) тиесілі конверсиялық 

кәсіпорындарда U3O8 қабылдау, салмағын өлшеу, сынамалар іріктеп алу, зерттеу және сақтау туралы 

келісімдерге қол қойылды. Әр конверсиялық кәсіпорынның тауардың айырбастауын жүзеге асыру 

мақсаттарында (своп-мәмілелер) арнайы Топ үшін жасалған есептік жазуы (есеп) бар. Материал 

конверсиялық кәсіпорынның аумағына келгеннен кейін кәсіпорында өлшеулерге сәйкес санын анықтау 

мақсатында уранның іріктеп алуы, талдауы және салмағын өлшеуі жасалады.  Содан соң  конверсиялық 

кәсіпорын Топқа салмағын өлшеу актісін жібереді, бұнда Топтың есебінде көрсетілген уранның 

қорытынды саны белгіленеді.  Топтан осындай уранды үйлестіру туралы нұсқаулар алғаннан кейін 

конверсиялық кәсіпорын уранның белгілі санын сатып алушының есебіне (есептік жазуына) аударады.  

Меншік құқығын Топтан сатып алушының пайдасына тапсыру күні айырбастау жасалған күн болып 

табылады (своп-мәміле)   «Тасымалдау» қараңыз. 

 

 

Бірлескен кәсіпорындар жобалары   

 

Төмендегі кестеде Уран өндіру бойынша топтың БК негізгі жобалары көрсетілген, осындай БК-да 

Топтың үлесі, сондай-ақ негізгі қызметі мен келісушіліктер жобалар шеңберінде: Төмендегі кестеде   

 

Серіктес(1) және БК 

Топтың 

үлесі Негізгі қызмет Офтейк-келісулер Табысты бөлу 

Есепке алу 

әдісі 
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Серіктес(1) және БК 

Топтың 

үлесі Негізгі қызмет Офтейк-келісулер Табысты бөлу 

Есепке алу 

әдісі 

Orano 

БК Катко ЖШС ........................................  49.00%  Төртқұдық учаскесінде 
және Оңтүстік Мойынқұм 

кен орнында (солтүстік 

бөлігі) уран өндіру  

2018 жылғы 31 
желтоқсанға дейін. 

Компания: 31% және 

Orano Mining: 69%/ 

2019 жылғы 1 

қаңтарынан: БК 

серіктестердің қатысу 
үлестеріне тепе-тең   

2022 жылға дейін 
қатысу үлесіне 

тепе-тең. 2022 

жыл бойы U3O8  

4000 тоннадан 

артық өндірген  

жағдайда  
Компания 60% 

табыс алу 

құқығына 
иеленеді.  

Үлестік 
қатысу 

бойынша 

есепке алу 
әдісі.  

Cameco 

БК Инкай ЖШС .......................................  60.00% Инкай кен орнында уран 
өндіру, 1, 2, 3 блоктары 

Компанияның офтейкте және табысты 
үйлестіруде үлесі өндірудің жылдық 

көлемінен тәуелді  

2018 жылғы 
1 қаңтардан 

бастап 

шоғырланды
ру (бұрын 

үлестік 

қатысу 
бойынша 

есепке алу) 

Өндіру (тоннада) 
 

 

0–1,500 ..............................  
1,501–2,000 .......................  

2,001–4,000 .......................  

4,001 немесе одан 
артық .................................  

 Компанияның 
үлесі (әр жолға 

қолданылады) 

40.0%; 
50.0% 

77.5% 

Қатысу үлесіне 
тепе-тең  

Росатом 

БК Ақбастау АҚ .......................................  50.00% Буденовское кен орнында 
уран өндіру, 1, 3 және  4 

блоктар 

Қатысу үлесіне тепе-тең Қатысу үлесіне 
тепе-тең 

2018 жылғы 
1 қаңтардан 

бастап тепе-

тең 
шоғырланды

ру (бұрын 

үлестік 
қатысу 

бойынша 

есепке алу)  

Қаратау ЖШС ..........................................  50.00% Буденовское кен орнында 

уран өндіру, 2 блогы 

Қатысу үлесіне тепе-тең Қатысу үлесіне 

тепе-тең 

2018 жылғы 

1 қаңтардан 

бастап тепе-
тең 

шоғырланды
ру (бұрын 

үлестік 

қатысу 
бойынша 

есепке алу) 

БК Заречное АҚ........................................  49.98% Заречное кен орнында уран 
өндіру 

Қатысу үлесіне тепе-тең Қатысу үлесіне 
тепе-тең 

Үлестік 
қатысу 

бойынша 

есепке алу 
әдісі 

БК ОТХК ЖШС.....................  30.00% Ақдала  кеорнында және 

Инкай кен орынның 4 
блогында уран өндіру 

Қатысу үлесіне тепе-тең Қатысу үлесіне 

тепе-тең 
Үлестік 

қатысу 
бойынша 

есепке алу 

әдісі 
БК Хорасан ЖШС-

U(2) ..........................................  

33.98% Солтүстік Харасан кен 

орында уран өндіру,   

Харасан 1 блогы  

Қатысу үлесіне тепе-тең Қатысу үлесіне 

тепе-тең 
Үлестік 

қатысу 

бойынша 

есепке алу 

әдісі 

Жапон компаниялары 

Байкен ЖШС-U(2) .....................................  5% Солтүстік Харасан кен 

орнында уран өндіру,   

Харасан 2 блогы 

Өндіретін активтерде 

серіктестердің үлесі 

Топтың қарауы 
бойынша анықталады  

Қатысу үлесіне 

тепе-тең 

Қаржы 

қаржыланды

ру 
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Серіктес(1) және БК 

Топтың 

үлесі Негізгі қызмет Офтейк-келісулер Табысты бөлу 

Есепке алу 

әдісі 

Аппақ ЖШС(3) ..........................................  65% Батыс Мыңқұдык кен 

орында уран өндіру 

Барлық өнімді жапон 

энергетикалық 
компаниялар тікелей 

«Аппақ» ЖШС-да  

делдалшы ретінде  
Sumitomo арқылы 

сатып алу тиіс. 

Sumitomo 
Corporationсатпаған 

барлық өнім КАП сатып 

алынады  

Қаржы 

есепшілікте 
100%-дық 

шоғырландыру   

Шоғырландыр

у 

China General Nuclear Power Group 

Семізбай ЖШС-U ....................................  51% Семізбай мен Иркол кен 

орындарында уран өндіру 

 

Қатысу үлесіне тепе-тең Қатысу үлесіне 

тепе-тең 

Үлестік 

қатысу 
бойынша 

есепке алу 

әдісі  

______________ 

(1) Кейбір жағдайларда серіктестің үлесі  БК осындай қатысушысының үлестес тұлғасына тиесілі. 

(2) Қатысудың қалған үлесі Росатом және Energy Asia Limited үлестес компаниялардың меншігінде. 2018 жылғы  31 

желтоқсанға дейін Байкен-U ЖШС және  БК Хорасан-U БК ЖШСЖШС-да Компанияның тиімді қатысу үлесі сәйкестік  52.5%-ден  

50% дейін көбейеді,  сәйкестік,  Energy Asia Holding Ltd. және Компания арасындағы шартқа сәйкес. 

(3) Қатысудың қалған үлесі Sumitomo Corporation (25%) және Kansai Electric Power Company (10%) үлестес 

компаниялардың меншігінде. 

 

 
Orano қатысуымен жобалар: «БК «Катко» ЖШС 

 

«БК «Катко» ЖШС («Катко») 1996 жылы құрылды. Катконы Orano (бұрын AREVA) бақылайды, оған 

51% акциялар тиесілі, сонымен бірге, Компанияға капиталдың 49% тиесілі. Компания «БК «Катко» 

ЖШС бойынша есепті үлестік қатысу бойынша есепке алу әдісімен жүргізіледі. «БК «Катко» ЖШС, 

негізінен, Төртқұдық учаскесінде және Оңтүстік Мойынқұм (солтүстік бөлігі) кен орнында геологиялық 

барлаумен, өндірумен және технологиялық кешендердің құрылысымен  айналасады. 2017 жылғы сәуір 

айында, Компания мен Orano келісім жасасты, осы келісім шеңберінде Компанияға  «БК «Катко» ЖШС 

үйлестіретін табыстан 60% тиесілі, сонымен бірге осындай келісім 2022 жылы күшіне енеді. Сонымен 

бірге, «Операциялық және қаржы шолу—Көзделмеген шығындар мен міндеттемелер – Маңызды 

мәмілелер - Orano-мен келісім».  

 

Мойынқұм кен орны 1974 жылы ашылды және 2005 жылы пайдалануға енгізілді.  

 

Төртқұдық учаскесі мен Мойынқұм кен орны шектерінде жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт «БК 

«Катко» ЖШС-мен 2000 жылғы 3 наурызда жасалды. Келісім-шартқа сәйкес, «БК «Катко» ЖШС-нің  

Төртқұдық учаскесі  Мойынқұм кен орнында Төртқұдық учаскесінің жер қойнауынан уранды барлау, 

өндіру және өткізу айырықша құқығына 2039 жылғы 4 наурызға дейін мерзімге иеленеді, келісім-

шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. Жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт Оңтүстік 

Мойынқұм (солтүстік бөлігі) кен орны шектерінде «БК «Катко» ЖШС-не 2000 жылғы 3 наурызда 

берілді.  Келісім-шартқа сәйкес, «БК «Катко» ЖШС Оңтүстік Мойынқұм (солтүстік бөлігі) кен орнының 

жер қойнауынан уранды барлау, өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2039 жылғы 4 наурызға дейін 

мерзімге иеленеді, келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда.  Бірлескен кәсіпорын 

қатысушылары арасында уран өндіру көлемін үйлестіру туралы мәліметтерді қарау үшін  «Шикі уранды 

және қайта өңделген уран өнімін тасымалдау және сату – сату және өткізу – бірлескен 

кәсіпорындармен сауда келісушіліктерін» қараңыз. 

 

2018 жылғы 30 маусым жағдайына Төртқұдық учаскесінде және Оңтүстік Мойынқұм (солтүстік бөлігі) 

кен орында біріккен барланған және болу мүмкін қор мен есептелген әрі болжамдалған  қор («Кен 

қорлары») уран металдың эквивалентін (UME) 59.9 мың тонна құрады. Төртқұдық учаскесі мен Оңтүстік 

Мойынқұм (солтүстік бөлігі) кен орынын  пайдаланудың болжамдаған мерзімі осы Тіркеу құжаттың 

күніне 15.5 жыл және 7.5 жыл сәйкестік құрады. 
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Төртқұдық учаскесінде және Оңтүстік Мойынқұм (солтүстік бөлігі) кен орында уран өндіру ион 

алмастыру шайырды пайдаланумен ЖС әдісімен жүзеге асырылады. Төмендегі кестеде «БК «Катко» 

ЖШС-да  күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты жылға өндіру көлемдері туралы 

ақпарат ұсынылған, жалпы, сондай-ақ  «БК «Катко» ЖШС-ның акционерлік капиталында қатысу үлесі 

49% құрайтын Топқа қатысты: 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға   

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға   

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес  

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

 (тонна) 

U3O8 өндірудің көлемі ..................................  3,519.0 1,724.0 1,673.0 20 

Өнім бойынша сандық мәліметтер CPR есебіне сәйкес келмейді 

Cameco қатысуымен жобалар 

БК Инкай ЖШС 

 

Компания өзінің үлесін «БК «Инкай» ЖСШ-дан 1997 жылы сатып алды.  Компанияның «БК «Инкай» 

ЖСШ-да қатысу үлесі 60%-ды құрайды, ал 40% Cameco-ға тиесілі; 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап «БК 

«Инкай» ЖШС Компаниямен шоғырландырылған; оған дейін БК бойынша  үлестік қатысуды есепке алу 

әдісі бойынша жасалды. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап «БК «Инкай» ЖШС-да Компанияның қатысу 

үлесі  40%-дан 60%-ға көбейді. «БК «Инкай» ЖШС Инкай кен орында уран өндірумен айналысады. 

Компания Cameco-ға Инкай кен орнымен байланысты барлауға шығындарды өтеуге келісті, 15 млрд. 

теңге мөлшерде, 2018 жылғы төртінші тоқсанынан бастап 12 бөлікпен төлеуге жататын.   

 

Инкай кен орны өндірудің бір учаскесінен тұрады (1-блок). 1999 жылғы 20 сәуірде берілген сериясы AY 

1370D лицензия 2024 жылғы 20 сәуірге дейін әрекет етеді және 1 учаскеде уран өндіру құқығына 

иеленеді.  

 

Инкай кен орнының 1-блогы  1976 жылы ашылды және 2006 жылы пайдалануға енгізілді. 

 

Жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт  Инкай кен орны өндірудің 1 учаскесі шеңберінде «БК 

«Инкай» ЖШС-мен 2000 жылғы 13 шілдеде 2017 жылғы қараша айында енгізілген түзетулерді 

ескерумен жасалды. Келісім-шартқа сәйкес, «БК «Инкай» ЖШС 1 Инкай кен орында 1 учаскесінің жер 

қойнауынан уранды барлау, өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2045 жылғы 13 шілдеге дейін 

мерзімге иеленеді, келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда.  

  

 

2017 жылғы шілде айында Қазақстан Республикасының геологиялық барлау комитеті «БК «Инкай» 

ЖШС-на тау-бөлу актісі берілді, бұл актіде «БК «Инкай» ЖШС-нің өндеуге құқықғы бар облысы 

белгіленеді. Пайдалы қазбалар өңдеудің осы көлемі 2017 жылғы қарашадағы түзетулерге Инкай кен 

орны үшін «БК «Инкай» ЖШС  жер қойнауын пайдалану туралы келісімнің бөлігі болып табылады.  

2018 жылғы 30 маусым жағдайына Инкай кен орнының 1-блогында барланған және болу мүмкін қор мен 

есептелген әрі болжамдалған  қор UME 143.4 мың тоннаны құрады, сәйкестік. Инкай кен орнының 1-

блогын  пайдаланудың болжамдаған мерзімі осы Тіркеу құжат күніне 34,5 жылды құрады. 

 

Инкай кен орнының  1 учаскесінде уран өндіру ион алмастыру шайырды пайдаланумен ЖС әдісімен 

жүзеге асырылады.  Өндірудің осы әдісі  Инкай кен орнының  2 және 3 учаскелерінде, осы учаскелерді 

коммерциялық пайдаланған жағдайда, пайдалану жоспарланады. Төмендегі кестеде «БК «Инкай» ЖШС 

күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты жылына өндіру көлемдері туралы ақпарат 

ұсынылған, жалпы, сондай-ақ  «БК «Инкай» ЖШС-ның акционерлік капиталында қатысу үлесі 2018 

жылғы 1 қаңтарына дейін  40% құрайтын, содан соң 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 60%-ға дейін 

көбейген, Топқа қатысты: 
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 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың 

есебіне 

жатқызылатын 

үлес(1) 

Барлығы Топтың 

есебіне 

жатқызылатын 

үлес(2) 

 (тонн) 

U3O8 өндірудің көлемі ......................................  2,202 951 1,315 669 

 

______________ 

(1) 2017 жылғы 31 желтоқсанға және 2018 жылғы 30 маусымға сәйкестік БК Инкай ЖШС өндіруде 43,2% және  

50,9% тиімді қатысу үлесін ұсынады, табысты бөлу формуласына сәйкес.  

 
Ульба-Конверсия 

 

Осы уақытта, БК «Ульба Конверсия» ЖШС жойылу барысында, өйткені Cameco және Компанияның 

2018 жылғы басында жобаны тоқтату туралы шешіміне сәйкес Компания жобаны 2019 жылғы аяғына 

дейін жабуды жоспарлады.   

 

2008 жылы УМЗ мен Cameco БК «Ульба Конверсия» ЖШС қуаттылығы жылына 12,000 тонна UF6 

шоғырландыру қондырғысының құрылысын жүзеге асыру мақсатында бірлескен кәсіпорын құрды. Бірақ 

жоба алуан себептермен тоқтатылды, соның ішінде (i) Канада Үкіметі мен Қазақстан Республикасының 

Үкіметі арасында ядролық энергияны бейбіт пайдалануда ынтымақтастық туралы келісімі 

болмағандықтан, бұл жоба және сәйкестік технологиялар бойынша техникалық және құпиялы ақпарат 

алмасуына кедергі жасады, және  (ii)  алдын ала техникалық-экономикалық негіздемелерде көрсетілген 

шығындардың ұзақ өтеуіне келтіретін жоғары шығыстар салдарынан. 

 

2013 жылғы соңында Қазақстан мен Канада үкіметтері ядролық энергияны бейбіт пайдалануда 

ынтымақтастық  туралы келісім жасасты, осыдан кейін  2016 жылы Компания мен Cameco «БК «Инкай» 

ЖШС-нің қайта құрылуы және шоғырландыру зауыт құрамында қайта өңдеу қондырғының құрылысы 

туралы келісім жасасты. Тараптар  қуаттылығы жылына 6,000 тонна UO3 қайта өңдеу қондырғының 

құрылысы мен Канадада шоғырландыру қондырғыда UF6 алу үшін өнімді қайта өңдеу бойынша 

жобаның экономикалық мақсаттылығын бағалай бастады.  2017 жылы бағалау нәтижелері  UF6-да 

қазақстандық UO3 қайта өңдеу үшін Cameco конверсиясының қызметтерін пайдаланудың экономикалық 

тиімсіздігін көрсетті. Нәтижесінде 2018 жылғы қаңтарында  Компания  Cameco-мен қайта өңдеу 

қондырғының бірлескен жобасын тоқтатуға шешті, және осы уақытта БК «Ульба Конверсия» ЖШС-ні 

корпоративтік жою рәсімі жүргізіліп жатыр.  

 

БК Ульба-Конверсия ЖШС-нің белгіленген жоюына қарамастан, арасында 2016 жылы жасалған 

келісімге сәйкес, Cameco Компанияға уранды шоғырландыру технологиясын  2020 жылғы аяғына дейін 

тұрақты негізде және тегін ұсынады. Компания осы жобаға болашақта қайтуға жоспарланады, егер 

конверсиялық қызмет коммерциялық көз қарастан неғұрлым тартымды болса.  "Уранның өндірісі, қайта 

өңдеуі және ядролық энергия алу —Конверсия" қараңыз. 

 

БК Ақбастау АҚ 

 

«Ақбастау» АҚ  2006 жылы құрылды.  «Ақбастау» АҚ-ның 50% Компанияға тиесілі және  50% Uranium 

One Amsterdam B.V., Росатомның еншілес компаниясына тиесілі, және өзінің қызметін Буденовское кен 

орынның 1, 3 және 4 блоктарында жүзеге асырады. 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап «БК «Ақбастау» АҚ  

Компанияның қаржы есепшілігінде бірлескен қызмет болып шоғырланады, сонымен бірге Топтың 

активтерде, міндеттемелерде, табыстарда және шығындарда ескеріледі. 

 

Буденовское кен орны 1979 жылы ашылды және 2008 жылы пайдалануға енгізілді.  

 

Жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттар Буденовское кен орынның 1, 3 және 4 учаскелері 

шеңберінде 2007 жылғы 20 қарашасында жасалды. Келісім-шарттарға сәйкес, «Ақбастау» АҚ 

Буденовское кен орынның 3 және 4  учаскелерінің жер қойнауынан уранды барлау, өндіру және өткізу 

айырықша  құқығына 2038 жылғы 20 қарашаға дейін мерзімге иеленеді, ал осы кен орынның 1 

учаскесіне қатысты – 2037 жылғы 20 қарашасына дейін, келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы 
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болмағанда. Бірлескен кәсіпорын қатысушылары арасында уран өндіру көлемін үйлестіру туралы 

мәліметтерді қарау үшін  «Шикі уранды және қайта өңделген уран өнімін тасымалдау және сату – 

сату және өткізу – бірлескен кәсіпорындармен сауда келісушіліктерін» қараңыз. 

 

2018 жылғы 30 маусым жағдайына Буденовское кен орнының 1, 3 және 4 блоктарында бірлесіп 

барланған және болу мүмкін қор мен есептелген әрі болжамдалған  қор УЭМ 43.9 мың тоннаны құрады, 

сәйкестік. Буденовское кен орнының 1, 3 және 4 блоктарын пайдаланудың болжамдаған мерзімі осы 

Тіркеу құжаттың күніне сәйкестік 19.5, 21.5 және 21.5 жыл құрады.  

 

Буденовское кен орнының 1, 3 және 4 блоктарында уран өндіру ион алмастыру шайырды пайдаланумен 

ЖС әдісімен жүзеге асырылады. Төмендегі кестеде «Ақбастау» АҚ-ның күнтізбелік 2017 жылға және 

2018 жылғы күнтізбелік жарты жылға өндіру көлемдері туралы ақпарат ұсынылған, жалпы, сондай-ақ 

Топқа қатысты:   

 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

 (UME тонна) 

U3O8 өндірудің көлемі ......................................  1,941 970 789 394 

 
Қаратау ЖШС 

 

Бірлескен кәсіпорын «Қаратау» ЖШС  2005 жылы  Компанияның жүз пайыздық еншілес кәсіпорны 

ретінде Буденовское кен орынның 2 блогында уран өндіру мақсатында құрылды. 2007 жылғы сәуір 

айында ресей мемлекеттік уран өндіретін компаниясы мен Росатомның еншілес кәсіпорын 

«Атомредметзолото» АҚ-ға тиесілі  Effective Energy N.V. компаниясы Компаниядан  50% үлесті 

«Қаратау» ЖШС-дан сатып алды. 2009 жылғы шілде айынша Uranium One Netherlands BV, Uranium One 

жүз пайыздық еншілес компания, Effective Energy N.V –дан Компаниядан  50% үлесті «Қаратау» ЖШС-

дан сатып алды. Осы уақытта, «Қаратау» ЖШС 50%-ға Компанияға тиесілі және 50% Росатомның 

еншілес компаниясы Uranium One Netherlands B.V. меншігі болып табылады. 2018 жылғы 1 қаңтардан 

бастап «Қаратау» ЖШС Компанияның қаржы есепшілігінде біркескен қызмет ретінде 

шоғырландырылады, сонымен бірге Топтың үлесі активтерде, міндеттемелерде, табыстарда және 

шығыстарда ескеріледі  . 

 

Буденовское кен орны 1979 жылы ашылды және 2007 жылы пайдалануға енгізілді.  

 

Жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттар Буденовское кен орынның 2 блогы  шеңберінде 2005 жылғы 

8 шілдеде жасалды, түзетулерді ескерумен; жасалған келісім-шарт «Қаратау» ЖШС Буденовское кен 

орынның 2 блоктың жер қойнауынан уранды барлау, өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2035  

жылғы 8 шілдеге дейін мерзімге иеленеді,  келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. 

Бірлескен кәсіпорын қатысушылары арасында уран өндіру көлемін үйлестіру туралы мәліметтерді қарау 

үшін  «Шикі уранды және қайта өңделген уран өнімін тасымалдау және сату – Сату және өткізу – 

Бірлескен кәсіпорындармен сауда келісушіліктерін» қараңыз. 

 

 

2018 жылғы 30 маусым жағдайына, Буденовское кен орынның 2 блогында кен қорлары 48.1 мың тонна 

UME құрайды. Буденовское кен орынның 2 блогын пайдаланудың болжамды мерзімі осы Тіркеу 

құжаттың күніне 15.5 жылды құрайды.   

 

Буденовское кен орынның 2 блогында уран өндіру ЖС әдісімен жүзеге асырылады. Төмендегі кестеде 

«Қаратау» ЖШС-нің күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты жылға өндіру 

көлемдері туралы ақпарат ұсынылған, жалпы, сондай-ақ Топқа қатысты:  

 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың есебіне Барлығы Топтың есебіне 
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жатқызылатын 

үлес 

жатқызылатын 

үлес 

 (UME тонна) 

U3O8 өндірудің көлемі ....................................................  2,359 1,180 937 468 

 
БК «Заречное» АҚ   

 

БК «Заречное» АҚ  2001 жылы (басында 49,67% акцияға иеленген) Компаниямен, Росатомның 

біріктірілген тұлғаларымен (алдымен бірікті 49,67% акцияларын иеленді) және «Қарабалта тау-кен 

комбинаты» АҚ (алдымен 0,66% акцияларын иеленді) құрылды; БК «Заречное» АҚ  қызметін Заречное 

кен орнында жүзеге асырады. Осы уақытта, Компания мен Uranium One Holland B.V. 49,98%-дан 

акцияларды иеленеді БК «Заречное» АҚ-да, сонымен бірге, қалған 0,04% «Қарабалта тау-кен 

комбинаты» АҚ тиесілі. БК «Заречное» АҚ  бойынша есеп Компаниямен үлестік қатысуды есепке алу 

әдісі бойынша жүргізіледі. 
 

Заречное кен орны 1977 жылы ашылды және 2001 жылы пайдалануға енгізілді. 

 

Заречное кен орны шеңберінде жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт 2002 жылғы 23 қыркүйекте 

жасалды. Осы келісім-шарт шеңберінде БК «Заречное» АҚ  жер қойнауынан уранды барлау, өндіру және 

өткізу айырықша  құқығына 2028 жылғы 23 қыркүйекке дейін мерзімге иеленеді, келісім-шартты 

мерзімінен бұрын бұзылмаған жағдайда. Оңтүстік Заречное кен орны шеңберінде жер қойнауын 

пайдалануға келісім-шартты 2007 жылғы 20 қарашада жасалды. Осы келісім-шарт шеңберінде, БК 

«Заречное» АҚ  Оңтүстік Заречное кен орынның батыс учаскесінің жер қойнауынан уранды барлау, 

өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2037  жылғы 20 қарашаға дейін мерзімге иеленеді,  келісім-

шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. Бірлескен кәсіпорын қатысушылары арасында уран 

өндіру көлемін үйлестіру туралы мәліметтерді қарау үшін  «Шикі уранды және қайта өңделген уран 

өнімін тасымалдау және сату – Сату және өткізу – Бірлескен кәсіпорындармен сауда 

келісушіліктерін» қараңыз. 
2018 жылғы 30 маусым жағдайына, Заречное кен орнында кен қорлары 4.8 мың UME тоннаны құрайды. 

Заречное кен орнын пайдаланудың болжамды мерзімі осы Тіркеу құжаттың күніне 5 жыл құрады.  
 

Заречное кен орнында уран өндіру ЖС әдісімен жүзеге асырылады. Төмендегі кестеде БК «Заречное» 

АҚ -ның күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты жылына өндіру көлемдері туралы 

ақпарат ұсынылған, жалпы, сондай-ақ Топқа қатысты: 

 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

 (UME тонна) 

U3O8 өндірудің көлемі ....................................................  802 401 398 199 

 
«БК «ОТХК» ЖШС 

«БК «Оңтүстік тау-химиялық компания» ЖШС немесе «БК «ОТХК» ЖШС, 2014 жылы Компаниямен  

(30% акцияға иеленген) және Uranium One, Росатомның еншілес кәсіпорынмен (70% акцияға иеленген) 

құрылды. «БК «ОТХК» ЖШС  Ақдала кен орны мен Инкай кен орынның 4 блогының әзірлемесімен 

айналысады. «БК «ОТХК» ЖШС бойынша есеп Компаниямен үлестік қатысуды есепке алу әдісі 

бойынша жүргізіледі. 

 

 Ақдала кен орны 1982 жылы ашылды және 2004 жылы пайдалануға енгізілді. Инкай кен орны 1976 

жылы ашылды және 2007 жылы пайдалануға енгізілді. 
 

Ақдала кен орны шеңберінде жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт 2001 жылғы 28 наурызда жасалды 

Осы келісім-шарт шеңберінде, «БК «ОТХК» ЖШС Ақдала кен орынның жер қойнауынан уранды 

барлау, өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2025  жылғы 28 наурызға дейін мерзімге иеленеді,  

келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. Инкай кен орынның 4 блогы шектерінде 

жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт 2005 жылғы 8 шілдеде жасалды. Осы келісім-шарт шеңберінде, 

«БК «ОТХК» ЖШС  жер қойнауынан уранды барлау, өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2038  
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жылғы 8 шілдеге дейін мерзімге иеленеді,  келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. 

Бірлескен кәсіпорын қатысушылары арасында уран өндіру көлемін үйлестіру туралы мәліметтерді қарау 

үшін  «Шикі уранды және қайта өңделген уран өнімін тасымалдау және сату – Сату және өткізу – 

Бірлескен кәсіпорындармен сауда келісушіліктерін» қараңыз. 
 

2018 жылғы 30 маусым жағдайына, біріккен Ақдала кен орнында және Инкай кен орынның 4 блогында 

«Оңтүстік» кен қорлары 44.0 мың UME тоннаны құрайды. Кен орнын пайдаланудың болжамды мерзімі 

осы Тіркеу құжаттың күніне сәйкестік 7.5 және 18.5 жыл  құрады.  

Ақдала кен орны мен Инкай кен орынның 4 блогында уран өндіру ЖС әдісімен жүзеге асырылады. 

Төмендегі кестеде «БК «ОТХК» ЖШС-нің күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты 

жылына өндіру көлемдері туралы ақпарат ұсынылған, жалпы, сондай-ақ Топқа қатысты: 

 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

 (UME тонна) 

U3O8 өндірудің көлемі ....................................................  2,937 881 1,271 381 

«БК «Хорасан-U» ЖШС 

«БК «Хорасан-U» ЖШС 2014 жылы Компаниямен (33.98% иеленген), Росатомның еншілес 

компаниясымен Uranium One Utrecht B.V. (30.00% иеленген) және Energy Asia Holdings Ltd. (36.02% 

иеленген) Солтүстік Харасан кен орынның Харасан-1 блогында уран өндіру мақсатында 

қалыптастырылды. «Хорасан-U» ЖШС бойынша есеп Компаниямен үлестік қатысуды есепке алу әдісі 

бойынша жүргізіледі. 
 

Солтүстік Харасан кен орны 1972 жылы ашылды және 2009 жылы пайдалануға енгізілді. 

 

Солтүстік Харасан  кен орны шеңберінде жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт 2005 жылғы 8 

шілдеде жасалды. Осы келісім-шарт шеңберінде, «Хорасан-U» ЖШС Солтүстік Харасан кен орынның 

жер қойнауынан уранды барлау, өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2058  жылғы 8 шілдеге дейін 

мерзімге иеленеді,  келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. Бірлескен кәсіпорын 

қатысушылары арасында уран өндіру көлемін үйлестіру туралы мәліметтерді қарау үшін  «Шикі уранды 

және қайта өңделген уран өнімін тасымалдау және сату – Сату және өткізу – Бірлескен 

кәсіпорындармен сауда келісушіліктерін» қараңыз. 

 

2018 жылғы 30 маусым жағдайына, Солтүстік Харасан кен орнында кен қорлары 42.6 мың UME 

тоннаны құрайды. Кен орнын пайдаланудың болжамды мерзімі осы Тіркеу құжаттың күніне 18.5 жыл 

құрады.   
 

Солтүстік Харасан кен орынның Харасан 1 блогында уран өндіру ЖС әдісімен жүзеге асырылады. Кен 

орынның активтері Қызылқұм ЖШС меншігінде, 30% акциялары Топқа тиесілі ұйымда. Төмендегі 

кестеде БК «Хорасан-U» ЖШС-нің күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты жылына 

өндіру көлемдері туралы ақпарат ұсынылған, жалпы, сондай-ақ Топқа қатысты: 

 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

 (UME тонна) 

U3O8 өндірудің көлемі  ................................................  1,564 531 757 257 

 
2018 жылғы қыркүйек айында Компания БК «Хорасан-U» ЖШС-да және Қызылқұм ЖШС-да өзінің 

тиімді қатысу үлесін  50%-ға дейін көбейту туралы келісімді 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін жасады.  

«— Байкен-U, Хорасан-U БК ЖШСжәне Қызылқұм ЖШС тиесілі келісімдер» тарауды қараңыз. 
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Халықаралық уранды байыту орталығы 

 

2007 жылы Компания мен «Техснабэкспорт» АҚ, ядролық отын өндірісі бойынша және ядролық отын 

циклының технологиясын экспорттау бойынша ресей компаниясы және Росатомның еншілес кәсіпорны,  

«Халықаралық уранды байыту орталығы» АҚ-ны құрады, оның негізгі мақсаты ядролық қаруы жоқ 

мемлекеттерге байытылған уран ұсыну болып табылады, осындай мемлекеттер өзінің байыту 

комбинаттарын салмау үшін, және осымен осындай елдердің әскери мақсаттарға байытылған уран алу 

мүмкіндігін шектей отырады. «ХУБО» АҚ құру МАГАТЭ-мен мақұлданды. «ХУБО» АҚ жыл сайын 

«ТВЭЛ» АҚ-мен келісімдер жасайды, ол, өз кезегінен, Ресей Федерациясының барлық конверсиялық 

және байыту зауыттардың қызметін үйлестіреді. Келесі елдер, осы Тіркеу құжаттың күні күйіне, ХУБО  

қатысушылары болып табылады, өзінің қатысуын сәйкестік компаниялар арқылы жүзеге асыра отырып:  

Ресей Росатом арқылы қатысады (үлесі 70%, олардың ішінде 20% әлеуетті болашақ қатысушыларға 

алынып қалды), Қазақстан – Компания арқылы (үлесі 10%), Украина - «Ядролық отын» Мемлекеттік 

концерні арқылы (үлесі 10%), ал Армения -   «Армян атомдық электрлік станциясы» ЖАҚ арқылы (үлесі 

10%). 

 

ХУБО арқылы, Компанияның, қатысушысы бола отырып, Қазақстан Республикасының атомдық 

энергетика қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жылына бөлу жұмыстың 60,000 бірлігіне дейін көлемде 

уранды байыту  бойынша қызметтерге әлеуетті  қол жетімділігі бар.    

Уранды байыту орталығы 

2013 жылы Компания «УБО» АҚ, Компания мен  Росатомның «ТВЭЛ» еншілес бөлімшесі арасында 

бірлескен кәсіпорын арқылы (әр тарап акциялардың жартысына иеленеді) Ресей Федерациясында әрекет 

ететін уран байытатын комбинаттың негізінде уранды байыту бойынша қосымша қуаттылықтарға 

рұқсат алды. «УБО» АҚ 2006 жылы қуаттылығы жылына 5 млн. сепаративтік жұмыс бірліктері байыту 

зауытын салу мақсатында құрылды. Бірақ кейін акционерлер жаңа зауыт құрылысынан бас тартты және  

оның орнына қолданыстағы  ОЭХК  байыту зауытта үлес сатып алуды шешті. Нәтижесінде УБО бас 

активі «Орал электрлік химиялық комбинаты» ААҚ-да 25% мөлшерде үлесі болып табылады, уран 

байыту бойынша әлемде ірі зауыттарының  бірі. УБО акционері ретінде, Компания жылына 2,5 миллион 

сепаративтік жұмыс бірліктері мөлшерінде уран байыту бойынша иеленген қызметтердің жыл сайындық 

көлемін қамтамасыз етті, 2043 жылға дейін мерзімге. Осындай көлем байытылған уранда өзінің отын 

жобалары үшін Топтың барлық қажеттіліктерін жабуға мүмкіндік береді; бірақ осы Тіркеу құжаттың 

күніне Топ уранды байыту бойынша бөлінген қуаттылықтарды пайдаланбады.   
 

Басқа қатысушылармен жобалар 

 

«Аппақ» ЖШС 

«Аппақ» ЖШС Компаниямен (65%), Sumitomo Corporation (25%) және Kansai Electric Power Co., Inc. 

(10%) 2005 жылы құрылды және өзінің қызметін Батыс Мыңқұдық кен орнында жүзеге асырады. 

«Аппақ» ЖШС толығымен бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін Компаниямен шоғырландырылған.   

 

Мыңқұдық кен орны 1976 жылы ашылды және 2008 жылы пайдалануға енгізілді. 
 

Шектерінде жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт  Батыс Мыңқұдық кен орнында 2005 жылғы 8 

шілдеде жасалды.  Осы келісім-шарт шеңберінде, «Аппақ» ЖШС Батыс Мыңқұдық кен орынның  жер 

қойнауынан уранды барлау, өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2035  жылғы 8 шілдеге дейін 

мерзімге иеленеді,  келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. 
 

2018 жылғы 30 маусым жағдайы бойынша, Батыс Мыңқұдық кен орнында кен қорлары 19.2 мың UME 

тоннаны құрайды. Кен орнын пайдаланудың болжамды мерзімі осы Тіркеу құжаттың күніне 18.5 жыл  

құрады.  
 

Батыс Мыңқұдық кен орнында уран өндіру ЖС әдісімен жүзеге асырылады. Төмендегі кестеде «Аппақ» 

ЖШС-нің күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты жылға өндіру көлемдері туралы 

ақпарат ұсынылған, жалпы, сондай-ақ Топқа қатысты:  

 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың есебіне Барлығы Топтың есебіне 
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жатқызылатын 

үлес 

жатқызылатын 

үлес 

 (UME тонна) 

Уран өндіру көлемдері  ..................................................  901 585 439 285 

 

«Семізбай-U» ЖШС 

 

«Семізбай-U» ЖШС 2006 жылғы желтоқсан айында Компанияның жүз пайыздық еншілес бөлімшесі 

ретінде құрылды; Иркөл және Семізбай-U кен орындары қызметін атқарады. 2008 жылғы қазан айында  

Компания «Семізбай-U» ЖШС-нің 49% акциялар Қытай ұлттық ядролық энергетикалық топтың 

пайдасына сатылды.  «Ынтымақтастық туралы келісім - Қытай» қараңыз. Компанияға  «Семізбай-U» 

ЖШС-ге 51% тиесілі, толығымен бухгалтерлік есеп мақсаттары үшін Компаниямен шоғырландырылған. 

 

Иркөл  кен орны 1976 жылы ашылды және 2008 жылы пайдалануға енгізілді.  Семізбай кен орны 1973 

жылы ашылды және 2009 жылы пайдалануға енгізілді. 

 

2018 жылғы 30 маусым жағдайына, Иркөл мен Семізбай кен орындарында кеннің бірлескен қорлары 

UME 27,9 мың тоннаны құрады. Иркөл мен Семізбай кен орындарын пайдаланудың болжамды мерзімі 

Осы Проспектікүніне сәйкестік 23,5 және 22,5 жыл құрайды.  

 

Иркөл кен орны шеңберінде жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт 2005 жылғы 14 шілдеде жасалды. 

Осы келісім-шарт шеңберінде, «Семізбай-U» ЖШС Иркөл кен орынның жер қойнауынан уранды барлау, 

өндіру және өткізу айырықша  құқығына 2023  жылғы 4 наурызға дейін немесе 2030 жылға дейін 

мерзімге иеленеді,  келісім-шартты мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. Семізбай шеңберінде 

жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт 2006 жылғы 2 маусымда жасалды.  Осы келісім-шарт 

шеңберінде, «Семізбай-U» ЖШС Иркөл кен орынның жер қойнауынан уранды барлау, өндіру және 

өткізу айырықша  құқығына 2030 жылғы 2 маусымға дейін мерзімге иеленеді,  келісім-шартты 

мерзімінен бұрын бұзу жағдайы болмағанда. 

 

Иркөл және Семізбай-U кен орындары уран өндіру ЖС әдісімен жүзеге асырылады.Төмендегі кестеде 

«Семізбай-U» ЖШС-нің күнтізбелік 2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты жылға өндіру 

көлемдері туралы ақпарат ұсынылған, жалпы, сондай-ақ Топқа қатысты:  
 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

 Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

  (UME тонна) 

Уран өндіру көлемдері  1,128 575 457 233 1,128 

 

«Байкен-U» ЖШС 

«Байкен-U» ЖШС 2006 жылы Компаниямен және Energy Asia Limited құрылды, бірнеше жапон 

энергетикалық компанияларынан тұратын консорциум болып табылатын.  «Байкен-U» ЖШС өзінің 

қызметін Солтүстік Харасан кен орынның   Харасан 2 блогында жүзеге асырады. «Байкен-U» ЖШС 

Компанияға 5%-ға тиесілі, ал қалған 95% Energy Asia Limited меншігінде; осы ЖШС қаржы есепшілікте 

қаржы инвестициялар ретінде көрсетіледі. 2018 жылғы қыркүйек айында Компания «Байкен-U» ЖШС-

да өзінің тиімді қатысу үлесін  52,5%-ға дейін көбейту туралы келісім жасады, ол күтілуі бойынша 2018 

жылғы 31 желтоқсанға дейін аяқталады.  «Байкен-U» ЖШС, «Хорасан-U» ЖШС және «Қызылқұм» 

ЖШС қатысты келісушіліктерді» қараңыз. 

  

Солтүстік Харасан кен орны 1972 жылы ашылды және 2009 жылы пайдалануға енгізілді. 

 

Солтүстік Харасан кен орынның   Харасан 2 блогы шектерінде жер қойнауын пайдалануға келісім-шарт  

2006 жылғы 1 наурызда жасалды, түзетулерді ескерумен, сонымен «Байкен-U» ЖШС-ға Солтүстік 

Харасан кен орынның   Харасан 2 блогының жер қойнауынан уранды барлау, өндіру және өткізу 

айырықша  құқығына 2058  жылғы 1 наурызға дейін мерзімге иеленеді,  келісім-шартты мерзімінен 

бұрын бұзу жағдайы болмағанда.  
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2018 жылғы 30 маусым жағдайына, Солтүстік Харасан кен орынның   Харасан 2 блогы кеннің біріккен 

қорлары UME 22,4 мың тоннаны құрады. Солтүстік Харасан кен орындарын пайдаланудың болжамды 

мерзімі Осы Проспектікүніне 14,5 жыл құрайды. 

 

Солтүстік Харасан кен орынның Харасан 2 блогында уран өндіру ион алмастыру шайырын 

пайдаланумен  ЖС әдісімен жүзеге асырылады. Төмендегі кестеде «Байкен-U» ЖШС-нің күнтізбелік 

2017 жылға және 2018 жылғы күнтізбелік жарты жылға өндіру көлемдері туралы ақпарат ұсынылған, 

жалпы, сондай-ақ Топқа қатысты: 

 

 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға 

2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталатын жарты жылға 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

Барлығы Топтың есебіне 

жатқызылатын 

үлес 

 (UME тонна) 

Уран өндіру көлемдері  ........................................  1,762 88 849 42 

 

«Байкен-U» ЖШС, «Хорасан-U» ЖШС және «Қызылқұм» ЖШС қатысты келісушіліктер 

 
2006 жылы Компания уран өндіретін компанияларда сәйкестік «Байкен-U» ЖШС және «Қызылқұм» 

ЖШС сәйкестік  95% және 40% үлестерін сатты,  Swinton Investment and Finance SA («Swinton») 

реттейтін тараптарға, және нәтижесінде Топ осы кәсіпорындаға бақылаудан айырылды сәйкестік 

«Байкен-U» ЖШС және «Қызылқұм» ЖШСда  5% және 30% үлестерге иеленіп.  

 

2014 жылы Компания «Байкен-U» ЖШС мен «Қызылқұм» ЖШС-да белгілі үлестері болған Energy Asia 

(BVI) Limited-те («EAL») акцияларға құқықтарын тану үшін Британ Виргин аралдарында Power System 

International Limited («PSIL»), Swinton және кейбір жеке тұлғаларға сотқа шағымданды. 2017 жылғы 

қыркүйек айында тараптар реттеу туралы келісімге қол қойды, осы келісімге сәйкес жауапкерлер 

Компанияға 99,91% PSIL акцияларын тапсырды,  ол өз кезегінен  «Байкен-U» 2017 жылғы қазан айынан 

Топ ЖШС мен «Қызылқұм» ЖШС-да үлестерге жанама иеленді. Қалған 0,09% PSIL акциялары кейін 

Компанияға Англия мен Уэльстың Жоғары сот өкіміне сәйкес бапсырылды. Сәйкестік, 2017 жылғы 

қазан айынан бастап Топ PSIL жалғыз акционері болып табылады.  

 

PSIL сатып алу PSIL 9,95% EAL-да үлестер ұсынатын инвестициялар түрінде актив сатып алу ретінде 

есепке алынды, оның, өз кезегінде,  «Байкен-U» ЖШС мен «Қызылқұм» ЖШС-да үлестері болды. 

Инвестициялар EAL-да өзіндік құны  бойынша 91 млн. теңге сомада танылды. 

 

Компанияның PSIL-ға акцияларды реттеу және тапсыру туралы келісім жасағаннан кейін, сот Британ 

Виргин аралдарында тоқтатылды.  

 

Сонымен бірге Компания «Байкен-U» ЖШС, «Қызылқұм» ЖШС және «Хорасан-U» ЖШС-да оның 

бастапқы үлестерін қалпына келтіруге бағытталған барысты бастама етті. Жоғарыда айтылған реттеуге 

жеке және қосымша  Компания 2018 жылғы қыркүйек айында Energy Asia Holdings Ltd-мен (EAHL) 

келісім жасады, EAL-ның мажорлық акционерімен, осыған сәйкес EAHL Компанияға 40,05% EAL 

акцияларын және «Хорасан-U» ЖШС-да 16,02% үлестерді  тапсыруға келісті. Компания 2018 жылғы 321 

желтоқсанда аяқтауға жоспарлаған мәміленің нәтижесінде «Байкен-U» ЖШС мен «Қызылқұм» ЖШСда 

тиімді үлесі сәйкестік 52,5% және 50% дейін көбейіеді, ал оның  «Хорасан-U» ЖШС-да тікелей үлесі  

50% дейін көбейітеді. 

 

Ынтымақтастық туралы келісім 

 

Ядролық отын циклын жалғастыру саласында өзінің стратегиясына сәйкес, Компания ынтымақтастық 

туралы бірнеше келісім жасасты және ядролық отын циклының бастапқы кезеңдегі барлық деңгейлерде 

өзінің болуын кеңейту мақсатында бірқатар бастамаларға қатысты. Төменде Компанияның халықаралық 

ынтымақтастығы мен инвестициялар туралы келісімдер бойынша деректерді келтіреді, елдерге бөліп  

 

Ресей Федерациясы 
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2006 жылы Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасының президенттері  ядролық отынның 

өндірісін жылжытуға және сәйкестік кешендер құрылысына бағытталған ядролық энергияны бейбіт 

пайдалану саласында стратегиялық ынтымақтасу туралы бірлескен арызбен шықты. Осы Тіркеу 

құжаттың күні күйіне Компания Росатоммен бірнеше бірлескен кәсіпорындарға қатысады. «Бірлескен 

кәсіпорынның жобалары – Росатомның қатысуымен жобаларды» қараңыз. 

 

Компания мен Росатом арасындағы ынтымақтасу Қазақстан Республикасының Энергетика және табиғи 

қорлар министрлігі мен Росатом 2006 жылғы желтоқсанда жасасқан Ресей мен Қазақстанның арасында 

атомдық энергияның бейбіт пайдалану саласында ынтымақтасудың кешенді бағдарламасы аясында 

жүзеге асырылады, кейін осы құжат 2011 жылғы наурызда және 2014 жылңы мамырда қайта қаралды.    

 

2016 жылғы қазанда Росатом, Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі және Компания 

арасында ядролық отын циклы саласында стратегиялық ынтымақтасуды кеңейту туралы меморандум 

аясында, Қатарау дивиденттерінен алған Uranium One-дан ақшалай сыйақыға Компания Қаратаудың 

жыл сайындық өндірістік қуаттылығын уранның 3,200 тоннасына 2019 жылға дейін көбейту мақсатында 

Қаратау кен орнын барлау туралы келісім жасасты. Келісім өнімді сатып алу туралы шарт құрайды, осы 

шартқа әр серіктес бірлескен кәсіпорында үлесіне тең Қаратау кен орнында өндірілген уранды сатып 

алуға міндеттенеді.  Шарт 2031 жылғы 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді. Uranium One шартты бір 

тарапты тәртіпте бқза алады, егер Қаратау өндірісінің көлемі Компания мен оның өкілдерінің әрекетері 

нәтижесінде белгіленген деңгейден төмен болса.   

Қытай 

2006 жіне 2007 жылдары сәйкестік, Қытай ұлттық ядролық энергетикалық тобы (CGNPC) және Қытай 

ұлттық атомдық корпорация (CNNC)   Компаниямен стратегиялық ынтымақтасу туралы бірнеше 

келісімдер жасасты.  2007 жылы CGNPC, CNNC және Компания арасында шеңберлік келісімдер 

жасалды, олар уран өндіру және қытай ядролық энергетикаға инвестиция жасау саласында стратегиялық 

серіктестікті анықтайды.   

 

2008 жылғы қазанда Қазақстанда уран кен орнын бірлесіп барлау туралы және қытай атом  электрлік 

станцияларға ядролық отын жеткізу туралы келісімдер жасасты. Осы келісімдер Компаниямен, қызметін 

Иркөл және Семізбай кен орындарында атқаратын  «Семізбай-U» ЖШС-нің капиталында 49% 

акцияларын сатуды көздейді. «Бірлескен кәсіпорынның жобалары  - басқа тараптардың қатысуымен 

жобалар - «Семізбай-U» ЖШС» қараңыз.  Сонымен бірге осы келісімдер Компания CGNPC 

объектілеріне уран мен ядролық отынның негізгі жеткізушісі болатынды көздейді. Егер «УМЗ» АҚ 

технологиялары сертификатталған болатын болса, «Семізбай-U» ЖШС өндіретін уран (Компанияның 

қатысуына тең қатысты), UF6, қайта өңделеді, байыту үшін Қытайға экспортталады және, CGNPC 

атомдық электрлік станциялардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын, УМЗ негізінде отын 

таблеткаларына бұдан әрі қайта өңдеу үшін қайтадан Қазақстанға кіргізіледі. 2010 жылғы қараша 

айында отын таблеткалары өндірісінің технологиясы Areva NP (осы уақытта - Framatome) 

сертификатталды. Берілген сертификатты қолдау үшін бірнеше қайталау сертификаттаулар өткізілді. 

Ынтымақтасу келісіміне сәйкес, Компания отын таблеткаларын Қытайға 2012 жылдан бастап жеткізеді.  

2014 жылы CGNPC мен Компания ядролық энергетика саласында ынтымақтасу туралы келісім жасады. 

Осы келісім қытай атомдық электрлік станциялардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын (отын 

жобасы) Қазақстанда ТВС өндірісі бойынша бірлескен кәсіпорнын  құруды көздейді. Келісім CGNPC 20 

жыл бойы Қытайда жылына ТВС нысанында уран металлы эквивалентінің 200 тоннасын сатуды 

қамтамасыз ету бойынша міндеттемені көздейді.  Оның орнына келісім Қазақстанда қорлары 40,000 

тонна (өндіру бойынша жоба) уранды кен орындарын барлау бойынша бірлескен кәсіпорнын құруды 

көздейті, оны «Орталық» ЖШС негізінде жүзеге асыру болжамдалды. 

 

2015 жылы CGNPC, CGNPC Uranium Resources Co.Ltd., CGN Mining Co. Ltd., УМЗ және Компания 

Қазақстанда ТВС жинау зауытын жобалау және салу коммерциялық шатрттары туралы және 

Қазақстанда уран кен орындарын бірлесіп әзірлеу туралы келісім жасасты.    

 

Осы келісім 2016 жылы Компания, УМЗ, CGNPC Uranium Resources Co.Ltd., CGN Mining Co. Ltd. Және 

«Ульба-ТВС» ЖШС арасында отын бойынша принципиалды келісімдер, және Компания мен CGN 

Mining Co арасында өндіру бойынша принципиалды келісімдер жасаумен жаңартылды. Осы келісімдер 

шеңберінде Компания CGN Mining Co.-ға «Орталык» ЖШС-да нарықтық шарттарда 49% акцияларды 

сатуға міндеттеді, Мыңқұдық кен орны  мен Жалпақ кен орынның Орталық учаскесін бірлесіп барлау 
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үшін және, «Ульба-ТВС» ЖШС  CGNPC Uranium Resources Co. Tld –дан отын жинақтамаларын 

жеткізуге ұзақ мерзімді келісім-шарт бойынша тапсырыс алады деген талапта.    

 

Жапония 

 

2006 жылы Компания  ядролық отын циклдың алуан салаларда жапон компанияларымен 

ынтымақтастығын кеңейтті. Әсіресе, Компания уранды алғаш рет жапон нарығына жеткізіп бірлескен 

кәсіпорын жасады, «Аппақ» ЖШС, Компанияның қатысуымен, Sumitomo Corporation және  Kansai 

Electric Power Co., Inc. 

 

2007 жылы Компания және Жапония уранды Жапонияға жеткізу және ядролық реакторлар құрылысы 

бойынша техникалық қолдау көрсету туралы келісім жасасты. 2010 жылы уран ұнтағының   Nuclear Fuel 

Industries, Ltd сертификатталды. 

 

Бірақ ядролық отын өндірісі саласында ынтымақтастық жобалары 2011 жылы Фукусимада апаттан кейін 

тоқтатылды.  

Франция 

2008 жылы между AREVA (қазір Orano) және Компания арасында екі өзара байланысты жобаларды 

жүзеге асыру туралы стратегиялық келісім жасалды: (i) БК Катконың уран өндіру бойынша қызметтің 

ауқымдарын жылына уран металл эквивалентін 2,000 -ден 4,000 тоннаға дейін кеңейту және (ii) УМЗ 

негізінде ТВС өндірісі бойынша зауыт құрылысы, жылына ТВС-да жоспарланған өндірісі 400 тонна 

уран металл эквивалентін француз реакторлары үшін және осындай ТВС басқа бірлескен кәсіпорын 

арқылы өткізу  «Бірлескен кәсіпорындар жобалары  - Orano- БК Катко ЖШС-мен жобалар» қараңыз. 

2010 жылы Areva реакторларында пайдалану үшін УМЗ отын таблеткаларының өндірісі бойынша Areva 

желісін сертификаттады. 

 

Бірақ ТВС үшін кепілденген нарықтың жоқтығы ТВС өндірісі бойынша зауыт құрылысының кешігуіне 

келтірді, осының салдарынан Areva және Компания өзінің жұмысын зауытта және маркетинг бойынша 

сәйкестік кәсіпорында 2014 жылы тоқтатты. 2014 жылы Компания  ТВС өндірісі бойынша CGNPC-мен 

Қазақстан-Қытай жобалау зауытында жұмыс бастауды шешті («Ынтымақтасу туралы келісім - 

Кытай» қараңыз),  олар өздерінің атомдық электрлік станциялары үшін өндірілген ТВС белгілі 

көлемдерінің сатуын қамтамасыз етуге міндеттенді. ТВС бір қатар өндірушілері мен олардың өндіру 

технологиясының техникалық-экономикалық бағалау нәтижелері бойынша Топ және CGNPC Areva NP 

(қазір - Framatome) таңдады, бірлескен кәсіпорын үшін ТВС технологиясының негізгі жеткізушісі 

ретінде және ТАВ өндірісінің технологияларын пайдалануға құқықтар тапсыруды көздейтін сәйкестік 

лицензиялық келісімдер жасады. 

 

2017 жылы Топ БК «Катко» ЖШС бұдан әрі дамуы туралы келісім жасады. 

 

Компания CGNPC-мен ынтымақтасуда отын өндірісін құру бойынша жұмысын жалғастырды, бұл 

жылына 200 тонна көлемінде қазақстандық ТВС сатуын Қазақстандағы кен орындарды бірлесіп 

барлауға айырбас кепіл етті. Бұдан әрі, 2016 жылы Компания және CGNPC, өзінің бірлескен кәсіпорны 

арқылы Areva NP (қазір– Framatome, еншілес компания Electricite de France) лицензялық келісім жасады, 

бірлескен кәсіпорын үшін ТВС технологиясының негізгі жеткізушісі ретінде және ТАВ өндірісінің 

технологияларын пайдалануға құқықтар тапсыруды көздейтін ядролық отын өндірісінің негізгі 

жеткізушісі ретінде.  

Сирек кездесетін металдар және басқа операциялар 

Уран бойынша негізгі операциялардан басқа Топ сонымен бірге сирек кездесетін металдардың қайта 

өнеуі мен  өндірісімен айналысады, әсіресе, бериллий, тантал және ниобий, сондай-ақ белгілі әлеуметтік 

қызметтер көрсетумен. 2018 жылғы 3 шілдесіне дейін, Топ өзінің бұрынғы еншілес компаниясы МАЭК 

арқылы тұрғындарға электроэнергия  мен су  сияқты коммуналдық қызметтерін сатумен айналысты 

(сондай-ақ «Тәуекелдер факторлары—Топтың қызметімен байланысты тәуекелдер —Топ бұрынғы 

еншілес кәсіпорынының қызметіне байланысты жауапкершілікке тартылу мүмкін»). 

 

Кестеде Топтың бериллий, тантал және ниобийден жасалған өнімдердің, сондай-ақ электроэнергияның 

сатуларынан күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 жылдарға және 23018 жылғы бірінші күнтізбелік жарты 

жылына табыстар  келтірілген: 
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Өнім / қызметтер 

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 

2018 жылғы 30 

маусымда 

аяқталған 

жарты жыл 2015 2016 2017 

 (металл құрамының тонналары, ком. 

қызметтерден басқа) 

Бериллий ..........................................................................................  1,687.5 1,747.3 1,585.2 793.6 

Тантал ..............................................................................................  141.2  121.8  140.0 73.3 

Ниобий .............................................................................................  96.9 46.8 27.7 9.9 

Электроэнергия (қызмет 2018 жылы аяқталды)(1) ........................  4,809.8 4,916.9 4,607.9 2,347.4 

___________ 

(1) млн. кВт-ч. 

 
Кестеде Топтың бериллий, тантал және ниобийден жасалған өнімдердің, сондай-ақ коммуналдық 

қызметтердің сатуларынан күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 жылдарға және 2018 жылғы бірінші 

күнтізбелік жарты жылына табыстар мен Топтың жалпы табысынан үлестері келтірілген:    

 

Өнім / қызметтер 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 

30 маусымда 

аяқталған 

жарты жыл 2015 2016 2017 

 млн. 

теңге % 

млн. 

теңге % 

млн. 

теңге % 

млн. 

теңге % 

Бериллий  .................................................................  9,312 2.43 13,359 3.39 13,224 3.93 7,414 5.11 

Тантал  .....................................................................  12,051 3.14 11,749 2.98 12,871 3.82 7,353 5.07 

Ниобий .....................................................................  963 0.25 754 0.19 471 0.14 202 0.14 

Коммуналдық қызметтер (қызмет 2018 

жылы аяқталды) ......................................................  

47,809 12.45 57,555 14.60 57,922 17.21 — — 

Бериллий 

Бериллий – ең жеңіл металдарының бірі, бірпақ болаттан төзімді, ал балқыту температурасы 

алюминийден жоғары. Бериллий, негізінен, аэроғарыш өндірісінде ұшақтар құрылысында негізгі 

құраушылары ретінде пайдаланады. Осы металл ракета шүмегінде, сондай-ақ медицина, ядролық және 

электрондық өндірістерде пайдаланады. 

 

Бұдан басқа бериллий құрамы 50% және одан артық кейбір өнімдер әскери м ақсаттарда қолданылатын 

белгілі қабілеттері болу мүмкін және қос пайдаланатын өнімдер болып саналады. Компания бериллийдің 

99%-ын құрайтын УМЗ өндірген құймалар сатқан кезде осы құймалардың бірі де, осындай өнімді қатал 

реттелгендіктен,  қандай болмасын әскери мақсаттарға пайдаланбайды деп саналады, өнімді әскери емес 

пайдалануды растайтын елдегі құзыретті органмен берілген қажетті сертификатты сатып алушы  алуды 

көздейтін әр нақты экспорттық операция үшін Қазақстанда экспорттық лицензия алу туралы талапты 

қоса.   Бұдан басқа, берилий өнімдерін жеткізу және пайдалану арналары халықаралық шарттармен 

реттеледі, осы шарттар сәйкестігін тексерулер өткізуге негіз болып табылады.  Одан артық, бериллийді 

қайта сатуға халықаралық шарттармен, сондай-ақ жеткізулер туралы сәйкестік келісімдердегі 

міндеттемелермен, тыйым салынған.   

 

Топ шеңберінде берилий өндірісі 1951 жылы Ульба металлургиялық зауытында басталды. «Ульба 

металлургиялық зауыты» АҚ - концентратты қайта өңдеуден бастап берилий қоспалары өндірісіне дейін 

берилий бойынша толық өндірістік циклы бар әлемде үш кәсіпорындарының бірі.  УМЗ меншігінде 

кеңес уақытынан қалған берилий концентратының зор көлемі бар; осы көлем кәсіпорынның 

қажеттіліктерін өндірістің ағымдағы жылдамдығында 7-8 жылға жетеді. Топ берилийдің өндірумен 

айналыспайды. Кәсіпорында әзірленген технологиялық жүйе берилий құрайтын шикізаттың кез келген 

барлық түрлерін қайта өңдеуге және берилий мен оның қоспаларынан, соның ішінде изотроптық 

қасиеттермен, алуан ассортиментте бұйымдар алуға  мүмкіндік береді. Бериллий құрамы 2,5%-дан 10%-

ға дейін алуан мыс-берилий қоспаларының өндірісі  УМЗ-ның берилий өндірісінің зор бөлігін ұсынады. 
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Кәсіпорында бериллий оксидін тікелей карботермиялық қалпына келтіру арқылы мыс-берилий 

қоспаларының өндірісі бойынша шығыны аз технологиясы пайдаланады. Топты бериллий мен бериллий 

қоспаларының өндірісі ISO 9001:2015 және EN ISO 14001:2004 сәйкес сертификатталған. УМЗ-да 

берилий өндірісінің негізгі реагенті мыс болып табылады, ол барлық пайдаланатын реагенттерінің 70% 

құрайды. Кәсіпорынға мысты KAZ Minerals PLC жеткізеді. Компанияның сонымен бірге Ресейден 

мысты баламалы жеткізушілері бар.   

Бериллий шаңы – ағзаға туморогенндік және, әдеттегідей токсиндік әсер ететін өте қауіпті зат.  Топ 

қауіпсіздіктің бір қатар шараларынг пайдаланады, соның ішінде қорғайтын арнайы киім мен дем алу 

органдарын қорғайтын құралдардың міндетті пайдалануы,  барыстарды барынша көп автоматтандыру, 

жабдықты дистанциялық басқару, мамандандырылған желдету жабдығы және қауіпті жұмыстар 

өткізгенде периметрлерді қоршау тәжірибесі.   

31 маусым күйіне 2018 года, Компанияның пікірінше ол әлемде таза берилий мен берилий 

қоспаларының екінші ірі өндірушісі болып табылады, жалпы әлемдік жеткізулері 25%-дан 28%-ға дейін 

құрайды. Осы Тіркеу құжаттың күніне  Топтың бериллийдің біріккен жылдық өндірісі 90 тоннаны 

құрайды.  Осы Тіркеу құжаттың күніне  Топ пеш және пештің шөміштік қалдықтарын қайта құюы 

бойынша жобаны жүзеге асырады. 

Кестеде күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 жылдарға және 2018 жылғы бірінші күнтізбелік жарты 

жылына Топтың бериллий өнімдердің сатулары туралы ақпарат ұсынылды, таза берилий мен берилий 

қоспаларын қоса:   

 

Бериллий өнімін өткізу 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 

30 

маусымда 

аяқталған 

жарты жыл 

2015 2015 2015 

Тоннада ......................................................................................   1,740.2 1,766.2 1,599.6 736.8 

Млн. теңгеде ..............................................................................   9,312.0 13,359.0 13,224 7,414 

Компанияның жалпы табыстарынан пайыздық үлесте .........   2.43 3.39 3.93 5.11 

 

Топ өзінің бериллий өнімін CIP немесе FCA жеткізу шарттарында сатады, АҚШ долларда жеткізулер 

туралы келісімдерге сәйкес.  Топтың негізгі клиенттері: 

 Ulba-China Co., УМЗ еншілес компаниясы, ол Топтың бериллий өнімдерін Қытай мен Оңтүстік-

Шығыс Азия елдерінің нарықтарында маркетингі мен сатуымен айналысады.   Ulba-China Co. Ltd 

еркін сауда аумағында жұмыс істейді өнімді Топтың Қытайдағы, Кореядағы, Жапониядағы және 

Малайзиядағы клиенттеріне сатады.  Бұдан басқа, Ulba-China Co., Ltd. Жиі маркетингзік зерттеулер 

жүргізеді, ол УМЗ-ға Қытай мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің нарықтарында ең қаждетті 

өнімдерін анықтап алуға көмектеседі. Күнтізбелік 2017 жылға Ulba-China Co. Топтың көлем 

бойынша бериллий өнімдерін сатулардан  63% келді.  

 Tropag Oscar H. Ritter Nachf, бөтен сауда компанисы, Германияда орналасқан, ол Еуропа нарығында 

УМЗ бериллий өнімдерінің 1979 жылдан бастап ерекше дистрибьюторы болып табылады.  

Күнтізбелік 2017 жылға Tropag Oscar H. Ritter Nachf Топтың көлем бойынша бериллий өнімдерін 

сатулардан  18 % келді. 

 NGK Insulators, Жапонияда бериллий-мыс өнімдерінің ең ірі өндірушісі болып табылады. Топ 

сатуларды делдалшы арқылы жасайды, ACTS Trading Corporation, олда Жапонияда орналасқан. 

Күнтізбелік 2017 жылға NGK Insulators Топтың көлем бойынша бериллий өнімдерін сатулардан  

10% келді. 

 IBS UC Holdings, өнеркәсіптің алуан салалары үшін, соның ішінде аэроғарыш, автокөлік және 

телекоммуникациялық салалар, мамандандырылған бериллий және мыс қоспаларының ірі 

американдық өндірушісі. Күнтізбелік 2017 жылға IBS UC Holdings Топтың көлем бойынша 

бериллий өнімдерін сатулардан  5% келді. 

Тантал 
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Тантал – қышқыл коррозияға жоғары тұрақтылыққа ие және жылу мен элетрлікті өткізушілігі жақсы 

қақтауға төзімді материал. Тантал ұнтағы негізінен тантал конденсаторлары сияқты электрондық 

құраушылардың өндірісінде пайдаланады. Тантал конденсаторлары портативтік телефондарда, дербес 

компьютерлерде және автомобильдік электроникада қолданылады. Легирлегенде, танталды металл 

өңдейтін жабдыққа арналған қатты балқыланатын құралдар жасау үшін және реактивтік 

қозғалтқыштардың бөлшектеріне арналған жоғары қоспалар өндірісі үшін пайдалануға болады.    

 

«Ульба металлургиялық зауыты» АҚ-ның тантал өндірісі – тантал кенді қайта өңдеуден бастап дайын 

өнімге дейін берилий бойынша толық өндірістік циклы бар ТМД аймағындағы жалғыз және әлемдегі ең 

ірі кәсіпорындарының бірі. Топтың өнімі, атап айтқанда тантал, тантал қосылыстары және танталдан 

жасалған соңғы өнімдер ISO 9001:2000 сәйкес сертификатталған. 2018 жылғы 31 маусым күйіне, Топтың 

пікірінше, ол әлемде төртінші тантал өндірушісі болып табылады, оның өндңрңс көлемдері танталдың 

әлемдік жеткізулерінен шамамен 10% құрайды.  Осы Тіркеу құжаттың күніне УМЗ-да танталдың жыл 

сайындық өндірісі шамамен 300 тоннаны құрайды. 

 

Қазақстанда тантал кен орындарының бар болуына қарамастан, осы уақытта өтемділігі төмен 

болғандықтан олар барланбайды. Өйткені Топта танталдың минералдық қорлдар өзіндік базасы жоқ. 

Топ «Соликамск магний зауыты» ААҚ-мен (Ресей) тантал гидроқышқылын жеткізуге және  

«ВостокМашКомплект» ЖШҚ-мен (Ресей) тантал сынығын жеткізуге ұзақ мерзімді келісім-шарттар 

жасасты. Сондай-ақ Топ H.C.Starck Inc-мен (АҚШ) және H.C.Starck GmbH-мен (Германия) толлингтік 

келісім-шарттар жасасты. Металды шығарғаннан кейін тантал ұнтаққа және құймаларға, содан соң 

соңғы өнімге қайта өңделеді.   

 

«УМЗ» АҚ-ның тантал өндірісі тантал кенінің кез келген түрлерін, сондай-ақ күрделі байытылатын, 

қайта өңдеуінің икемді технологиясымен ерекшеленеді, осы технология тапсырыс берушінің 

талаптарына сәйкес тазалығы 99,99% кем емес тантал өнімін алуды кепіл етеді. Шикізат тантал 

фротсутекті қышқыл мер күкірт қышқылы сияқты арнайы химреагенттерін пайдалану есебінен 

шығарылатын кәсіпорындарда қайта өңделеді.    

 

Кестеде күнтізбелік 2015, 2016 және 2017 жылдарға және 2018 жылғы бірінші күнтізбелік жарты 

жылына Топтың тантал өнімдердің сатулары туралы ақпарат ұсынылды, таза тантал мен тантал 

қоспаларын қоса:   
 

 

Тантал өнімін өткізу 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 

30 

маусымда 

аяқталған 

жарты жыл 2015 2016 2017 

Тоннада 146.0 122.7 135.0 72.7 

Млн. теңгеде 12,051 11,749 12,871 7,353 

Компанияның жалпы табыстарынан пайыздық үлесте  3.14 2.98 3.82 5.07 

Топ CIP, DAP, DDU немесе FCA шарттарында АҚШ долларда жеткізулер туралы келісімдерге сәйкес 

өзінің тантал өнімін сатады. Топтың негізгі клиенттері: 

 A & R Merchants, АҚШ нарығында УМЗ өкілі, күнтізбелік 2017 жылға көлем бойынша Топтың 

тантал өнімін сату көлемінен 60% үлесі келеді. 

 AMJC, жапон нарығында УМЗ өкілі, күнтізбелік 2017 жылға көлем бойынша Топтың тантал өнімін 

сату көлемінен 7% үлесі келеді. 

 AVX Corporation, дочерняя компания Kyocera еншілес компаниясы, АҚШ-та негізделеді, озат 

электрондық құраушыларының өндірушісі де, жеткізушісі де, күнтізбелік 2017 жылға көлем 

бойынша Топтың тантал өнімін сату көлемінен 2% үлесі келеді. 

 Plansee, вольфрам, тантал және ниобий өнімінің австрия өндірушісі, күнтізбелік 2017 жылға көлем 

бойынша Топтың тантал өнімін сату көлемінен 5% үлесі келеді. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ БАСТАМАСЫ 

 
2015 жылы Компания және оның 12 еншілес компаниялары жалғыз акционері «Самұрық-Қазына» АҚ-

мен белгіленген ұстанымдарды жүзеге асыру мақсатында трансформация бойынша бастаманы жіберді. 

Трансформация бойынша бастаманың негізгі мақсаттары айқындылық пен тиімділікті, сондай-ақ 

«Самұрық-Қазына» АҚ референстік моделі негізінде бизнес-барыстарды стандарттауды және 

сәйкестендіруді жоғарлату болып табылады. Осы бастама шеңберінде 2016 жылы Компания Топ 

қызметтінің алуан аспектілері бойынша 24 жобадан портфель әзірледі, өндіріс, сатып алулар, қорлар 

басқаруды қоса, сондай-ақ  бизнесті жоспарлау және моделдеу тиімділігі. 2017 жылы Компания осындай 

жеті жобаның жүзеге асыруын аяқтады, соның ішінде:  

 

 Сатып алуларды басқарудың категориялық стратегиясы, ол сатып алуларға әдістерді 

оңтайланыруға және бекітілген категориялық стратегияны пайдаланумен қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді табыстарға жетуге мүмкіндік береді. Топ «ЖЖМ» және «Энергетика» категориялары үшін 

осындай стратегияны жүзеге асырады.    

 Ақпараттық қауіпсіздік моделі, SIEM-класты бақылау және талдау жүйесі негізінде ақпараттық 

қауіпсіздік пен оқиғаларды басқару барыстарын жақсартуға арналған, бұл Топқа сәйкестендірілген 

жүйелер мен қызметтер басымын және жүйе ұсынатын тәуекелге бағытталған тәсілдерді 

пайдалануға мүмкіндік береді.   

 Тәуекелдерді басқарудың мақсатты моделі, Топқа тәуекелдер тізімі, есептер мониторингі, көзбен 

шолу және болжамдау сияқты тәуекелдерді басқару барыстарын автоматтандыруға мүмкіндік 

береді.  Бұл Топтың тәуекелдерді талдау мүмкіндігін жақсартады және сәйкестік тәуекелдерді 

бағалау туралы жорғары басшылықтың ақпараттануын сақтауға мүмкіндік береді,  бұл кез келген 

тіуекелдерге уақытында назар аударуға мүмкіндік береді.  

 Сатулар және маркетинг моделі, Топтың үнемділігін нарықта қабылдауды жақсарту, сатулар мен 

маркетинг мүмкіндіктерін күшейту, Топтың және оның бәсекелестерінің мықты және әлсіз 

тараптарын жақсы түсінуін әзірлеу есебінен жоғарлатуға, сондай-ақ Топтың өзінің клиенттері мен 

әлеуетті клиенттерінің қажеттіліктерін жақсы түсінуіне арналған.    

 

2018 жылғы бірінші жарты жылдығында Компания трансформация бойынша келесі жобаларды аяқтады: 

 Қызметкерлерді басқарудың жаңа моделі, Топтың адам қорларын басқару саласында озат 

тәжірибеге сәйкестігін қамтамасыз етуге, қызметкерлердің басқаруын кеңейту, Топ ішінде 

білімдерді жинақтау және сақтау, сондай-ақ Топта корпоративтік мәдениеттің рөлін 

жоғарлатуға бағытталған;  

 ОТОСБ жаңа моделі, өндірісте жазатайым оқиғалардың санын әлеуетті қауіпті құбылыстарды 

уақытында бақылауды енгізу арқылы, орындарда тәртіп қауіпсіздігін тексерістерін өткізу және 

Топ мердігерлерін қауіпсіздікке тексерістер өткізу арқылы қысқартуға бағытталған.  

Трансформация бойынша бастаманы жобаларын іске асыру нәтижелерге негізделіп Компания 

тиімділікті жоғарлату есебінен экономикалық пайдалар алуды жоспарлайды.   

 

2018-2019 жылдары Компания трансформация бойынша бастаманы келесі негізгі жобаларды жүзеге 

асыруды жоспарлайды:  

 

 SAP негізінде ERP бизнес-барыстарды автоматтандыру, бухгалтерлік есеп, салық есепшілік, 

басқару есепшілігі, қызметтерді басқару, жобаларды басқару, корпоративтік қаржы мен 

қазынашылық мәселелер, өндірісті басқару, техникалық басқару және қызмет көрсету, сатып алулар, 

логистика және сатулар сияқты қызметтің негізгі аспектілерінде Топтың айқындығы мен тиімділігін 

жақсартуға арналған.  

 Біріктірілген жоспарлау жүйесі, мақсаты сценариялық талдау мен моделдеуге арналған құралдар 

жиынтығын жүзеге асыру болып табылады, Топ басшылығына оңтайлы өндіріс пен инвестициялық 

сценарийлер іріктеп алуға мүмкіндік беретін. Жүйе сыртқы факторларды ескерумен Топтың 

стратегиялық мақсаттарына жету үшін экономикалық, қаржы, өндірістік және технологиялық 

параметрлердің оңтайлы жиынтығын анықтау үшін есептеуге және анықтауға арналған. 

Бұдан бақа, Топ бойынша бастама шеңберінде «Цифрлік кен орын» жобасын жүзеге асырады. «Цифрлік 

кен орын» ақпараттық жүйе Топтың уран өндіретін еншілес компаниялардың негізгі және қосымша 
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барыстарын автоматтандыру және цифрлеуге арналған платформаны ұсынады. «Цифрлік кен орын» 

жүйесінің негізгі мақсаттары (i) Топтың уран өндіретін еншілес кәсіпорындары барыстарының 

тиімділігін жоғарлату, бір стандарттардың сақтауын бірге қамтамасыз етумен, (ii) өндірістік 

шығындарды талдау және бақылау механизмін енгізу, (iii) Топтың уран өндіретін еншілес 

компанияларын басқарудың айқындылығы мен тиімділігін жоғарлату және (iv)  Топтың ДЗО негізгі, 

қосымша және басқару қызметінің автоматтандыру деңгейін жоғарлату болып табылады. Осы Тіркеу 

құжаттың күніне «Цифрлік кен орын» жоба тәжірибелік пайдалану деңгейінде, және Топ жоба үшін 

қызметтер пакеті мен перимертін анықтады.  

СОТТА ІС ҚАРАУЛАР 

Күнделікті қызмет барысында Топ жауапкер ретінде де, талапкер ретінде де сотта істің қарауына жиі 

қатысады. Осы іс қарулар еңбек және басқа заңдардың әдеттегідей мәселелері болып табылады, және 

Топтың бизнесіне маңызды әсер етпейді.  

Осы Тіркеу құжаттың күніне дейін 12 ай бойы үкіметтік, заң немесе арбитраждық іс қараулары болған 

жоқ (сондай-ақ болуы мүмкін немесе Компанияға  белгілі болған іс қараулар) Компанияға және/немесе 

Топқа қаржы жағдайы мен негізгі табыстылығына маңызды әсер ететін немесе жақын уақытта әсер ете 

алатын. 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК САЛАДА ӘРЕКЕТТЕР ЖОСРПАРЫ   

Еңбекті, денсаулықты, қоршаған ортаны және әлеуметтік саланы қорғау жүйесінің талдауы  

2018 жылғы маусым айында SRK Топтың еңбекті, денсаулықты, қоршаған ортаны және әлеуметтік 

саланы қорғау жүйесінің («ЕДҚОӘСҚ») басқару мен тиімділігінің талдауын SRK есебі шеңберінде 

өткізді, Топтың тау-кен өндіретін активтерді қамтыған, сондай-ақ Топтың өндірмейтін активтер 

ЕДҚОӘСҚ жеке талдауы. ЕДҚОӘСҚ  шолуда SRK Топтың ЕДҚОӘСҚ басқаруы маңызды деңгейде 

Озат халықаралық салалық тәжірибеге «ОХСТ» сәйкес болатыны туралы қорытынды жасалды, ол  IFC 

тиімділік стандарттарын және Дүниежүзілік банктің  қоршаған ортаны, әлеуметтік саланы, денсаулықты 

және еңбекті қорғау бойынша кепілдемелерді, сондай-ақ нақты активтерге қатысатын салалық 

кепілдемелерді қосады және қазақстандық заңнамаға сәйкес. Топ Қазақстанның заңнамасын сақтауына 

қарамастан SRK Топтың ЕДҚОӘСҚ жүйесі мен байланысты жүйелердің маңызды сәйкестігін 

қамтамасыз ету мақсатында жақсарту үшін бір қатар бағыттарды анықтады.     

 ЕДҚОӘСҚ шолуы бойынша  SRK өндірмейтін активтер бойынша Топтың уран өндіру бойынша негізгі 

қызметпен айналысатын кәсіпорындар қамтылды, сонымен бірге урандық емес өндіріс, күн 

энергетикасы, ғылыми зерттеу, тәжіриберік-құрылымдық және қосымша қызхмет салаларында. 

ЕДҚОӘСҚ шолуларында SRK материалдық тәуекелдерге және жою және жабу бойынша әлеуетті 

міндеттемелерге назармен әлеуетті тәуекелдер мен міндеттемелердің алдын ала бағалаулары ұсынылды.   

SRK өндірмейтін активтер бойынша шолудың жалпы нәтижелері SRK есебінде құрылатын өндіретін 

активтердің талдау нәтижелеріне ұқсас болды. Ерекшелігі салдарынан Топтың SRK өндірмейтін 

активтерінің кейбір операциялары нақты активтерге қолданылатын кейбір қосымша кепілдемелер 

ұсынды. ЕДҚОӘСҚ шолуларына сәйкес SRK, әллеуетті жақсартулар негізінен келесілермен 

байланысты: 

 активтер қызмет атқаратын тиісті түсінумен және экологиялық және әлеуметтік шарттар 

сипаттамасымен, сондай-ақ оларды ЕДҚОӘСҚ тәуекелдерімен байланысты белсенді басқару 

үшін пайдалану; 

 мүдделі тараптардың белсенді қатысуымен; 

 қалдықтарды басқару; сондай-ақ  

 ОХСТ сәйкес шығындарды жабу мен есептеуін жоспарлауға тәсілдің келісушілігімен. 

Топтың өндіретін активтері бойынша қорытындыларды SRK есептің (осы Тіркеу құжатқа А-

қосымшасы) 12.8 тараудан (Қорытындылар, Тәуекелдер, Кепілдемелер) қараңыз.   

Экологиялық және әлеуметтік салада әрекеттер жоспары   

ЕДҚОӘСҚ шолулардың нәтижелері бойынша Компания және SRK Топтың өндіретін және өндірмейтін 
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активтеріне қатысты экологиялық және әлеуметтік салада әрекеттер жоспары («ЭӘСӘЖ») кешенін 

әзірледі. ЭӘСӘЖ жалпы мақсаты Топтың нормативтік сәйкестікті қамтамасыз бес жылдық кезең бойы 

Топ қызметінің барлық аспектілері бойынша ОХСТ сәйкес  ЕДҚОӘСҚ мәселелерін белсенді басқаруға 

тәуекелдерді талдау негізінде әдіске ауысуда негізделеді. 

2018 жылғы қыркүйек айында Компанияның Директорлар кеңесі  ЭӘСӘЖ мақұлдады,  осымен Топ пен 

оның қызметіне оның маңыздылығын таныды. ЭӘСӘЖ келесі негізгі ұстанымдарға негізделген:    

 Тәуекелді талдауға негізделген басқаруға белсенді әдісті қабылдау. Топ нормативтік сәйкестікті 

қолдаудан фокусты  ЕДҚОӘС  тиімділігінің одан артық жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін 

тәуекел талдауы негізінде  әдіске ауыстырады.  

 ЭӘСӘЖ уақытында жүзеге асыруды қолдау үшін қызметкерлердің санын көбейту. 

Компанияның Директорлар кеңесі қосымша қорлар қажеттілігін таныды.  

 Тиімділік бойынша есептік және басқару жүйесінің талдауы. Компанияның ОТОСБ  

командасы Компания мен Директорлар кеңесінің жоғары басшылығы алдында ЭӘСӘЖ жүзеге 

асыру бойынша үйлестіреді, талдайды және есеп береді. Бұдан басқа Компанияның жоғары 

басшылығы ЭӘСӘЖ жүзеге асыру барысы туралы шолу мен бақылау атқаралды, әсіресе, әр 

жарты жыл сайын.    

Директорлар кеңесі  парадигманы өзгерту қажеттілігімен келіседі және барысты басқару үшін сыртқы 

тәжірибені пайдалану мүмкіндігін қарастырады. Барысты жеңілдету үшін Компания мен еншілес 

кәсіпорындардың басшылығы үшін тренингтер мен семинарлар пайдаланады.    

Келесі кестеде  ЭӘСӘЖ көздеген негізгі қадамдар баяндалған: 

ЭӘСӘЖ мақсаты Әрекеттер шолуы Нәтиже 

Әсер етудің 

болжамдауы мен 

мониторингін жақсарту   

ЕДҚОӘСҚ шолуда операция экологиялық және 

әлеуметтік мән-мәтіннің бұдан әрі түсінуін талап 

ететіні анықталды, осы уақытта әсер ету мен 

мониторингтің өткізілген бағалауы нормативтік 

талаптардың сақтауында негізделген кезде, әсер 

ету объектіде негізделген тәсілде емес.  Осы 

аралықтарды толтыру келесі әрекеттер жасау 

қажет: 

Әсер ету объектілерді айқындау мақсатында 

шахталар маңайында су қорларын, мекендеу 

орындарын және жер пайдалануды бұдан әрі 

зерттеу.   

Әрекет ету болжамдарын нақтылау. 

Кумулятивтік әрекет етулерді анықтау. 

Әсенр ету туралы есептілік пен мониторинг 

саласында жетілдіру. 

Әсер ету объектілерге 

операциялардың әсер ету 

жоқтығын дәлелдеу және 

қамтамасыз ету бойынша 

мүмкіндіктерді жоғарлату.  

Мүдделі тараптармен 

өзара әрекеттесуді 

жақсарту 

ЕДҚОӘСҚ  шолуда мүдделі қоғамдастықтармен 

өзара әрекеттесу және осы уақытта шағымдарды 

қарау барыстары басқару жүйеде ресми түрде 

біріктірілмегендігі анықталды және керісінше 

жағдайда ОХСТ-мен толық емес келісілген. Осы 

аралықтарды толтыру келесі әрекеттер жасау 

қажет: 

Адамдар кен маңайындағы жер мен суды қалай 

пайдаланатынды анықтау мақсатында әлеуметтік 

зерттеулер өткізу.   

Мүдделі қоғамдастықтар мүдделі тараптардың 

формалды анықтауы мен талдауы арқылы 

анықталу тиіс.    

Тәуекелдерді басқару деңгейін 

және қоршаған қоғамдастықтармен 

құрылымдық қатынастардың 

жоғарлауына қолдау жасайтын 

қоғамдастықтармен белсенді өзара 

әрекеттесу.  
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ЭӘСӘЖ мақсаты Әрекеттер шолуы Нәтиже 

Неғұрлым белсенді өзара әрекеттесуге бағытталған 

мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу жоспарлары.  

Озат халықаралық тәжірибенің мән-мәтінінде 

қалыптасқан және құжатталған арыздарды қарау 

барыстары.   

Мүдделі тараптармен өзара әрекеттесу бойынша 

құжаттама. 

Радиобелсенділігі 

төмен қалдықтары 

бойынша қызметтер 

жеткізушілерінің 

бақылауын жақсарту   

 

ЕДҚОӘСҚ шолуда радиобелсенділігі төмен 

қалдықтары бойынша қызметтерге көбірек назар 

аудару қажеттілігі анықталды, атап айтқанда, 

радиобелсенділігі төмен металды қалдықтарды 

зарасыздандыру қызметтеріне, сондай-ақ РТҚ 

пайдаға асыру барысын қоса жабу барысында 

радиобелсенді қалдықтардың зор санын өңдеу 

қабілеттерін жақсы түсінуге.  Осы аралықтарды 

толтыру келесі әрекеттер жасау қажет:  

Қалдықтар бөтен қалдықтарды жою бойынша 

объектілерге бағытталған жағдайларда, 

кәсіпорындар қызмет көрсету туралы тиісті 

келісім-шарттарды қамтамасыз етуге тиіс 

(жауапкершілікті тапсыруды қоса) және осы 

объектілердің ЕДҚОӘСҚ қолдануға 

жарамдылығының дәлелдеуін.     

Топтың компаниялары жапқанда алынатын 

радиобелсенді қалдықтардың санын нақты 

бағалауға тиіс, және қолданыстағы лицензияланған 

тазалау құрылымдарының қуаттылығы осындай 

қалдықтарды қабылдауға жеткілікті екендігін 

растауға тиіс.   

Топтың кәсіпорындары 

радиобелсенді қалдықтарды жою 

бойынша пайдаланатын қызметтер 

жауапты екендігін дәлелдей алады.   

Жабу жоспарларын радиобелсенді 

қалдықтар бойынша объектілердің 

және металды қалдықтарды 

зарарсыздандыру бойынша 

қызметтердің мүмкіндіктерін 

жақсы түсіну арқылы жетілдіру.  

Жабу жоспарлауын 

жақсарту 

Шахталар жабуға есептік шығындар ЕДҚОӘСҚ 

шолу кезінде төмен болжды және SRK есебі үшін 

қосымша қайта қарастырылды. SRK шолуда 

өндірмейтін активтер ЕДҚОӘСҚ сонымен бірге    

ОХСТ сәйкес жабу бойынша болжамдаған 

міндеттемелердің бағалауы қосылған болатын  (сол 

кезде Қазақстанның заңнамасына сәйкес жабу 

құнын бағалау қолданылатын реттеуде нақты 

анықтамасы бар және Топтың кез келген 

объектілеріне, сондай-ақ жер қойнауын пайдалану 

бойынша міндеттемелерге қолданылмайды). 

ЕДҚОӘСҚ  шолуда жабуды жоспарлаудың келесі 

жетілдірулерде қажеттілік анықталды:    

Жою бағдарламалары мен шығындар сметаларын 

жиі шолу үшін жабуды жоспарлау бойынша ішкі 

топ құру.   

Жабу жоспарлары мен шығындар сметаларын жиі 

жаңарту.   

Жабу критерийлері, реттейтін органдарымен және 

басқа мүдделі тараптармен келісілі тиіс және жабу 

жоспарларында қаралу тиіс. 

Топ жабу бойынша міндетті 

міндеттемелеріне қатысты 

(Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес талап 

етілетін), сонымен бірге ОХСТ-ға 

сәйкес жабу бойынша 

міндеттемелеріне де өзінің 

бағалауларын жиі жағартып 

отырады. Осының салдарынан Топ 

әр сәйкестік активтің мерзімі 

соңында жабуға және қалпына 

келтіруге шығындарды жабу үшін 

жеткілікті қаражаттардың болуын 

қамтамасыз етеді. 
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ЭӘСӘЖ мақсаты Әрекеттер шолуы Нәтиже 

Еңбек пен денсаулықты 

қорғау және 

радиациялық 

қауіпсіздік   

ЕДҚОӘСҚ шолуда жеке қорғау құралдарын 

(«ЖҚҚ») пайдалану бойынша талаптар 

операциялардың көбінде қатал сақталғаны 

анықталды, бірақ барлығында емес, сондай-ақ 

радиациялық қорғау әдістерінің жетілдіруі талап 

етіледі. Осы проблемаларды жою үшін келесі 

әрекеттер қажет:   

Барлық операцияларда ЖҚҚ пайдалану бойынша 

талаптарды сақтауға бұдан әрі қолдау жасау.   

Қызметкерлердің несеп үлгілерінің мониторингіне 

арналған әлеует жасау, егер қажетті болса.  

МАГАТЭ кауіпсіздігі бойынша басшылықтың № 

SSG-27 талаптарын қосу, радиациялық 

қауіпсіздіктің жоспарларымен қамтылмаған.  

Қауіпсіздікті бұдан әрі жоғарлату.   

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 

департаментінің 

мүмкіндіктерін кеңейту 

(«ӨҚД ») 

ӨҚД  қызметкерлерінің санын Топтың ЕДҚОӘСҚ  

ағымдағы мақсаттарға жетуін қамтамасыз ету 

үшін, операциялардан жиналатын және ЭӘСӘЖ 

жүзеге асыратын ЕДҚОӘСҚ бойынша деректердің 

көбейтінген  көлемін өңдеу үшін қажетті.     

Компанияның ӨҚД  командасының мүмкіндіктерін 

күшейту.   

Салдарды айқындау және қызметкерлерді оқытуға 

қолдау көрсету үшін сыртқы эксперттік білімдерді 

енгізу.  

Компанияның ӨҚД-сы әрекеттер 

жоспарын жүзеге асыру туралы 

бағыттау, бақылау, тексере және 

хабарлай алады.    

 

Сондай-ақ «Тәуекелдер факторлары—Топтың қызметімен байланысты тәуекелдерді» қараңыз. 

Топтың ЕДҚОӘСҚ тәжірибе ұстанымдарының кейбіреулері Озат халықаралық салалық тәжірибенің 

стандарттарына сәйкес келмейді». 

САҚТАНДЫРУ 

Топ  Қазақстанның заңнамасымен талап етілетін сақтандыру түрлері мен жабын сомаларын қамтамасыз 

етеді, олар көлік құралдарының иелерін сақтандыру және жолаушылар тасымалдаушыларының 

жауапкершілігін сақтандыру. Топ радиобелсенді заттарды тасымалдау, белгілі активтерді өрттен, 

найзағайдан, жарылыстар мен жер сілкінісінен үшінші тұлғалар алдында өзінің жауапкершілігін жабу 

үшін сақтандыруды қамтамасыз етеді, сондай-ақ өз еркімен сақтандырудың кейбір басқа түрлері, бірақ 

Топ саботаждар мен лаңкестік актілерден немесе жалпы операциялық тұрып қалудан, жабдық тоқтап 

қалғаннан тұрап қалулардан басқа, сақтандыруды қамтамасыз етпейді. Сонымен бірге Топ 

қызметкерлеріне медициналық сақтандыру қызметтерін ұсынады, Топтың өнімін тасымалдағанда болу 

мүмкін жазатайым оқиғалардан сақтандыру қорғауын ұсынады. Сондай-ақ «Тәуекелдер факторлары—

Топтың қызметімен байланысты тәуекелдер – Топтың сақтандыру жабынының сомасы болу мүмкін 

пайдалану қауіпсіздігі мен көзделмеген тұрып қалулармен байланысты шығындардан қорғау үшін 

жеткіліксіз болу мүмкін».  

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Топтың Ақпараттық және технологиялық жүйелердің басқармасын Компанияның, АТ стратегиялардың 

дамуына, стратегиялық басымдардың анықтауына және ақпараттық технологиялар саласында 

бағдарламаның жүзеге асыруына, сондай-ақ Компания мен оның еншілес кәсіпорындары үшін 

талаптарды анықтау арқылы барлық Топ бойынша АТ-платформаның келісушілігін қамтамасыз етуге 

жауапты ақпараттық технология бөлімі жетекшілік етеді. «KAP-Technology» ЖШС Компанияның жүз 

пайыздық еншілес ұйымы болып табылады, Топтың ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелерін 

қолдауға, күнделікті жұмысқа және барыстардың үзіліссіздігіне жауапты. Сондай-ақ «–Трансформация 

бойынша бастама» тарауын қараңыз.   

2018 жылғы маусым айында Топ оның корпоративтік орталығында және Компанияның еншілес 

кәсіпорындарының бірінде  SAP жұйесін енгізудің бастапқы деңгейін аяқтады. Осындай енгізу 
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нәтижесінде келесі қызметтер маңызды автоматтандырылды: есепке алу, басқару есепке алу, 

қызметкерлерді басқару, жобаларды басқару, корпоративтік қаржы мен қазынашылық. Өндірісті 

бақылау, қызмет көрсету,  сатып алулар, логистика және сатулар. Жүйенің қолдауын «KAP-Technology» 

ЖШС атқарады, ол өзінің қорлары мен  SAP Solution Manager қолдаудың мамандандырылған 

құралдарды пайдаланады. 

Компания жүйелік деректер қорының жиі резервтік көшірмесін жасайды.   

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ 

2018 жылғы 30 қыркүйекке Топта және оның БК және Ассоциацияланған компанияларда шамасында  

23 284 қызметкер жұмыс атқарады. Қызметкерлердің көбі Қазақстанда болғанға қарамастан, 10, 2 және 2 

қызметкер Қазақстаннан тыс қызмет атқарады - УМЗ еншілес кәсіпорны Ulba China Co., Ltd. Шанхайда, 

Швейцарияда ТҰК-да  және  Компанияның өкілдігінде, АҚШ-та, сәйкестік. Осы сәтке Топта ешқандай 

ереуілдер, жұмысты тоқтату болған емес. 

Топтың 64% шамасындағы қызметкерлер Қазақстан Республикасының «Атомдық салада жұмыскерлер 

кәсіптік одағы» Қоғамдық Ассоциациясының мүшелері болып табылады, осы Ассоциация  2017 жылғы 

31 желтоқсанға 15 377 мүшеден тұрады, олардың барлығы  Топтың қызметкерлері болды. 2017 жылғы 

31 желтоқсанға Топтың  шамасында 98% қызметкерлері ұжымдық шарттың қатысушылары болып 

табылады. Ұжымдық шартта әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша ұзақ демалыстарға өзінің құқығын 

пайдаланатын  қызметкерлердің категорияларын анықтау үшін белгілі өтемақы төлемдерін алуға 

құқықтар сияқты белгілі қосымша әлеуметтік жеңілдіктерді көздейді, Мысалы, жасы 12-ге дейінгі үш не 

одан көп балалары бар аналар  немесе балаларды жалғыз асырайтын ата-аналар.  Ұжымдық шарт, 

сондай-ақ Топтың белгілі компанияларының бұрынғы қызметкерлеріне жеңілдіктер көздейді және 

оларға белгілі әлеуметтік жеңілдіктерді  ұсынады.  Ағымдағы ұжымдық шарттардың реттік жаңарту 

шартымен әрекет етудің орта мерзімі (үш жыл) бар.  

 

Төмендегі кестеде 31 желтоқсанда аяқталған 2015, 2016 және 2017 жылдар және  2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған жарты жылға Топ қызметкерлерінің орта саны, сондай-ақБК мен  

Ассоциацияланған компаниялар қызметкерлерінің орта саны ұсынылған:  

Жұмысшылардың саны 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 

30 

маусымда 

аяқталған 

жарты жыл 2015 2016 2017 

Жоғары басшылық ....................................................................   105 100 104 101 

Орта деңгей ...............................................................................   426 386 470 452 

Әкімшілік қызметкерлер ..........................................................   1,892 1,868 1,693 1,704 

Жұмысшылар ............................................................................  22,636 21,785 21,721 21,224 

Барлығы ...................................................................................  25,059 24,139 23,988 23,481 

 

Еңбек қауіпсіздігі 

31 желтоқсанда аяқталған 2015, 2016 және 2017 жылдарға, Компанияның қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды 

қамтамасыз етуге шығындар сәйкестік 5 102 млн. теңге, 6 230 млн. теңге және 7 137 млн. теңге құрайды, 31 

желтоқсанда аяқталған 2015, 2016 және 2017 жылдарға Топта өндірісте 9, 9 және 7 жазатайым оқиғалар 

болы, олардың ішінде 2 жағдай қазалы аяқталды, 31 желтоқсанда аяқталған 2015 жылы. 30 маусымда 

аяқталған 2018 жылғы жарты жылына Топта өндірісте бір қазалы жазатайым оқиға болды. 31 

желтоқсанда аяқталған 2017 жылға қызметкердің сәулеленуінің орта деңгейі 0,80 миллизивертті құрады, 

салыстырғанда 0,63 миллизиверт және 1,29 миллизиверт Cameco-да және Атомредметзолотода, сәйкестік. 

31 желтоқсанда аяқталған 2016 жылға Orano қызметкердің сәулеленуінің орта деңгейі 2,53 миллизивертті 

құрады. 
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ГЕОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ӨРІСТІҢ БАРЛАУЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫ АМОРТИЗАЦИЯ  

Келесі беттен басталатын кестеде көпшілікке PGR ретінде белгілі Топтың геотехнологиялық өрістерін 

барлау бойынша амортизация ұсынылған,  тау-кен өндіретін активтер үшін негізгі өндірістік қаражаттар 

(PP&E), сондай-ақ тозу мен  амортизация (D&A) әр жағдайда 100% негізгі 31 желтоқсанда аяқталған 

2015, 2016 және 2017 жылдар күйіне.  
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Бірліктер 

 

2017 жылғы 31 желтоқсанға  

  Аппақ Инкай ОТХК Заречное Катко Ақбастау Қаратау Байкен-U Хорасан-U Семізбай-U Орталық РУ-6 SaUran 

PGR, PP&E және D&A                
PGR көлемі – к.п-ға. т U 2,637 4,524 5,265 2,403 5,388 2,234 2,135 3,401 4,193 2,872 4,146 2,976 4,790 

PGR ақшалай  - к.п-ға. KZT м 6,685 15,940 8,560 10,815 26,212 12,293 7,410 8,806 17,312 4,484 11,218 11,274 10,739 

Барлаудың бағасы  ақшалай  - к.п-ға. KZT м 1,878 49,312 9,070 1,118 11,986 443 4,978 9,459 2,620 2,512 6,042 —  4,963 

PPE (ұңғымалардың айырықша қоры) таза баға  - к.п-ға. KZT м 4,281 59,822 14,014 3,306 17,844 7,040 12,506 12,351 10,214 6,887 9,317 2,706 6,205 

PPE (ұңғымалардың айырықша қоры) жалпы баға  - к.п-ға. KZT м 8,153 93,323 19,083 8,415 47,535 10,254 22,264 19,718 14,165 15,599 13,702 4,974 15,036 

D&A (ұңғымалардың айырықша қоры) KZT м 379 4,524 2,279 533 6,221 463 1,431 1,404 687 1,112 909 393 1,142 

  2016 жылғы 31 желтоқсанға  

  Бірліктер Аппақ Инкай ОТХК Заречное Катко Ақбастау Қаратау Байкен-U Хорасан-U Семізбай-U Орталық РУ-6 SaUran 

PGR, PP&E және D&A               
PGR көлемі – к.п-ға.   2,626  3,119  5,829  2,242  5,381  2,095  2,666  3,555  3,682  2,788  5,184  3,047  4,458 

PGR ақшалай  - к.п-ға. т U 6,809  21,608  8,833  9,729  21,959  11,958  5,958  8,276  15,417  5,273  11,929  9,388  13,962 

Барлаудың бағасы  ақшалай  - к.п-ға. KZT м 1,952  42,399  10,822  873  13,060  827  4,778  8,550  2,558  2,620  — — 5,412 

PPE (ұңғымалардың айырықша қоры) таза баға  - к.п-ға. KZT м 4,420  67,465  14,071  3,387  25,430  5,018  12,158  13,027  8,786  11,312  8,175  2,152  5,783 

PPE (ұңғымалардың айырықша қоры) жалпы баға  - к.п-ға. KZT м 7,957  97,832  16,968  8,118  58,189  7,803  20,659  19,007  12,068  17,225  10,830  4,235  13,923 

D&A (ұңғымалардың айырықша қоры) KZT м 540  5,167  2,328  605  6,927  458  1,466  1,413  620  1,001  810  343  1,291 

  2015 жылғы 31 желтоқсанға  

  Бірліктер Аппақ Инкай ОТХК Заречное Катко Ақбастау Қаратау Байкен-U Хорасан-U Семізбай-U Орталық РУ-6 SaUran 

PGR, PP&E және D&A               
PGR көлемі – к.п-ға.   2,832 4,359 5,609 2,066 7,020 2,023 2,288 3,483 2,684 2,900 5,340 3,236 4,791 

PGR ақшалай  - к.п-ға. т U 6,475 22,821 9,003 8,576 19,424 12,268 8,850 7,067 14,699 5,428 11,400 9,059 12,346 

Барлаудың бағасы  ақшалай  - к.п-ға. KZT м 1,714 37,937 9,958 1,027 13,877 959 1,317 8,600 1,963 2,741 —   — 8,481 

PPE (ұңғымалардың айырықша қоры) таза баға  - к.п-ға. KZT м 4,808 73,165 14,455 3,620 32,910 5,486 13,753 13,374 8,979 11,665 8,175 2,288 6,118 

PPE (ұңғымалардың айырықша қоры) жалпы баға  - к.п-ға. KZT м 8,072 99,438 15,026 7,770 53,605 7,570 20,762 17,971 11,683 16,777 10,830 4,168 13,288 

D&A (ұңғымалардың айырықша қоры) KZT м 484 3,444 571 600 5,779 489 1,375 1,127 492 1,017 810 392 1,379 
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ДИВИДЕНДТІК САЯСАТ 

Компания 2018 жылғы қазан айының соңында қабылдаған және 2019 жылғы 1 қаңтарында күшіне енетін 

дивидендтік саясатқа сәйкес, дивидендтік көлемі түзетілген EBITDA көрсеткішіне Топтың таза қарызы 

коэффициентінен тәуелді Топтың еркін ақшалай ағынынан пайызда анықталады.  Дивидендтерді 

жариялау Компания акционерлерінің жалпы жиналысының келісуін талап етежді және Компанияның 

Директорлар кеңесінің ұсынысына негізделеді, өз кезегінен ол Компанияның Басқармасы әзірлеген 

ұсыныстың негізінде әзірленеді.   

Компания еркін ақшалай ағымын операциялық қызметтен ақшалай қаражаттардың қозғалысы ретінде 

анықтайды негізгі өндірістік қаражаттар мен жабдықты сатып алуды алып тастағанда  (негізгі 

өндірістік қаражаттарға аванстық төлемді қоса) минус материалдық емес активтерді алу минус 

шахталарды әзірлеу бойынша активтерді алу минус барлау және бағалау бойынша активтерді сатып алу 

плюс ассоцияцияланған компаниялар мен бірлескен кәсіпорындардан дивидендтер, есептік кезеңге 

нәтижелерге қатысты үйлестіруге жататын. 

 Компания дивидендтеріне қатысты қолданылатын еркін ақшалай ағымның пайыздары, дивидендтер 

туралы шешім қабылданатын жылға дейінгі жылғы 31 желтоқсан күйіне Топтың таза қарызының 

түзетілген EBITDA-ға коэффициентінен тәуелді. Егер таза қарыздың  түзетілген  EBITDA-ға 

коэффициенті тең: 

 кем немесе 1-ге тең, онда жарияланған дивиденттердің сомасы еркін ақшалай ағымнан  75%-дан 

кем емес болу тиіс;  

 1-ден артық, бірақ 1,5 кем емес, онда жарияланған сома  еркін ақшалай ағымнан  50%-дан кем 

емес болу тиіс; сондай-ақ 

 1,5 немесе одан артық, онда жарияланған дивиденттердің сомасы еркін ақшалай ағымнан Қоғам 

акционерлерінің Жалпы жиналысымен анықталғандай құрайды.   

 

Дивидендтерді жариялау және төлеу туралы кез келген шешім (i) өзіндік капиталы нашар компаниларға 

немесе төлеуге қабелітсіз болып табылатын комрпанияларға  немесе өзіндік капиталы нашар болатын 

немесе дивиденттер төлеу салдарынан төлемге қабілетсіз болатын  компаниялар үшін дивидендтер 

төлеуге тыйым салу сияқты, заңмен қолданылатын  шектеулерге және (ii) Компания қатысушысы болып 

табылатын, келісімдерде баяндалған конвенттерге жатады.  Будан басқа, акционерлердің Жалпы 

жиналысына ұсыныс ұсынғанда Компанияның Директорлар кеңесі таза табыс, төлеуге қабілеттілігі және 

Компанияның қаржы күйі, ақша қаражаттарында қажеттілдіктер және басқа қолайлы болады деп 

есептейтін  кез келген факторлар назарға алынады.   

Компания қолданыстағы заңнамаға және коммерциялық ойларға сәйкес дивидендтік төлемдер 

Компанияның қаржы  2018 және 2019 жылдарына қатысты сәтіне 200 млн. АҚШ доллар сомасына 

теңгеде эквиваленттен кем емес 2019 және 2020 жылдары бекітіледі.  Компания осындай жоспарларын  

2019 және 2020 жылдарына бюджеттерінде көздеуге ниеттенеді.    

Компания 2015, 2016 және 2017 жж. 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін 12,031 млн. теңге, 65,849 млн. теңге 

және 135,012 млн. теңге мөлшерінде дивидендтерді төлеу туралы жариялады. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл үшін қаржы нәтижелері бойынша дивидендтер 2018 жылғы 11 маусымда 45,019 млн.теңге және 2018 жылғы 25 

Маусымда 89,993 млн. теңгеге қатысты қабылданған Самұрық-Қазына екі шешіміне сәйкес жарияланды. Компания 

2018 жылғы бірінші жартыжылдығында аралық дивидендтерді төлегенін жарияламады және төлемеген, бірақ 2018 

жылғы 15 қазанында компанияның алдын ала төлемінен алынған 26 649 миллион теңге мөлшерінде дивидендтерді 

төлегенін жариялады.  Осы проспект күні барлық жарияланған дивидендтер төленді 

 

Келесі кестеде 2015, 2016 және 2017 жж. 31 желтоқсанда аяқталған есепті жылдардың қаржылық нәтижелері бойынша 

төлеуге жарияланған 2016 жылғы 1 қаңтарынан және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айдан бастап, сондай-ақ 

алдыңғы кезеңдердің бөлінбеген пайдасына қатысты дивидендтер сомасы келтіріледі: 
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 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 

2018 жылғы 30 

маусымда 

аяқталған алты 

ай 2015 2016 2017 

Біріккен сома (млн. теңге) .....................................................................................  12,031 65,849 61,661 — 

 

     

(1) 26 649 млн.теңге сомасындағы дивидендтер 2018 жылғы 15 қазанда жарияланды және компанияның алдыңғы 

кезеңдерінен 2017 жылғы 31 желтоқсанға алынды. Мұндай ұсталған пайда компания құрылған сәттен бастап 1997 

жылғы 14 шілдесінен бастап 2017 жылғы 31 желтоқсанына дейін, 

Сондай-ақ «Тәуекелдер факторлары— Компанияның қызметімен байланысты тәуекелдер. Компания 

болашақта дивиденттер төлеуден бас тарту мүмкін». 

Компания еншілес компаниялардан, БК мен  Ассоциацияланған компаниялардан дивиденттер ағымын 

көбейту үшін өзінің дауыс құқығын прайдалануға тырысады. Қазақстан Республикасында орналасқан 

инвестициялар объектілерінен Компания алған дивидендтер салықтардан босатылады.   
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КАПИТАЛДАНДЫРУ 

Төмендегі кестеде 2018 жылғы 31 маусым күйіне осы Тіркеу құжатта келтірілетін Аудирленбеген Аралық 

Қаржы есептіктен алынған оптың шоғырландырылған капиталдауы бойынша жинақтау деректер 

келтіріледі. Осы ақпарат «Жеке қаржы және операциялық мәліметтер», «Операциялық және қаржы 

шолу» тараулардан деректермен бірлесіп қаралу тиіс және Қаржы есептік (оған ескертулерді қоса), осы 

Тіркеу құжатта келтірілетін және F-1 бетте басталатын.  

 2018 жылғы 30 

маусымға күйі  

(млн. теңге) 

Ұзақ мерзімді қарыздар .....................................................................................................................................  369 

Қаржы жалдау бойынша ұзақ мерзімді міндеттемелер  ................................................................................  418 

Қысқа мерзімді қарыздар...................................................................................................................................  90,209 

Қаржы жалдау бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер ..............................................................................  119 

Барлығы қарыздар және мерзімді міндеттемелер ....................................................................................  91,115 

Өзіндік капитал:  

Акционерлік капитал .........................................................................................................................................  37,051 

Қосу капитал .......................................................................................................................................................  4,785 

Қорлар ..................................................................................................................................................................  (979) 

Таратылмаған табыс ...........................................................................................................................................  543,620 

Бақыланбайтын қатысу үлестер  ......................................................................................................................  91,997 

Барлығы өзіндік капитал ...............................................................................................................................  676,474 

Барлығы капиталдау ......................................................................................................................................  767,589 

"Операциялық және қаржылық шолу-ағымдағы сауда қызметі және соңғы өзгерістер" бөліміне сәйкес, 

2018 жылғы 30 маусымынан бастап компания 70 00 миллион теңге көлемінде капитал тартты және 300 

млн. Mizuho Bank Ltd Банкімен АҚШ доллары. (осы проспектінің күні бойынша сомасы әлі 

пайдаланылмаған)өзінің айналым капиталын қаржыландыру үшін және жалпы мақсаттар үшін.  Компания 

Mizuho Bank, Ltd-пен несие келісімі шеңберінде бар 100 миллион АҚШ доллары сомасына барлық 

қаражатты 2018 жылғы 5-9 қараша аралығында пайдалануға ниетті. 

Топты капиталдаудан басқа жоғарыда баяндалған негізінде 2018 жылғы 30 маусымнан бастап Топтың 

капиталдауында маңызды өзгерістер болған жоқ.   
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ЖЕКЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР 

Келесі кестелерде 2015, 2016 және 2017 күнтізбелік жылдарға және және 2018 жылдары 30 маусымда 

аяқталған алты ай күйге Топ үшін белгілі қаржы және операциялық ақпарат ұсынылған осы «Операциялық 

және қаржы шолумен» және, Тіркеу құжатта берілген және F-1 бетте басталатын Қаржы есептікте (оған 

ескертулерді қоса) бірлесіп көруге болады. Қаржы есепшілік  «Қаржы және басқа ақпарат ұсыну - 

МСФО қаржы ақпаратты ұсыну» тарауда келтірілген. 

 

ҚАРЖЫ ЕСЕПТІК АҚПАРАТЫ 

Табыс пен шығыстар және басқа бірлескен табыстар туралы шоғырландырылған есептік   
 31 желтоқсанда аяқталатын 

жыл 

30 маусымда 

аяқталатын алты ай   

2015 2016 2017 2017 2018 

(млн. теңге, акцияға есептегенде сомалардан басқа) 

Түсімдер  383,960 394,315 336,517  153,188    145,029   

Сатулардың өзіндік құны   (280,598) (283,882) (263,864)  (120,924)   (106,539)  

Жалпы табыс  103,362 110,433 72,653  32,264    38,490   

Сатуға шығындар  (4,116) (6,314) (4,858)  (2,402)   (3,361)  

Жалпы және әкімшілік шығындар  (25,655) (30,877) (32,274)  (11,558)   (12,573)  

Активтердің құнсыздануынан шығыстарды сторнирлеу 

  86 184 543 

38 119 

Құнсызданудан шығыстар   (30,716) (22,007) (27,958)  (4,058)   (3,605)  

Еншілес компаниядан шығудан табыс  — 290 — — — 

Таза бағандық  (шығыс) / табыс   (53,446) 3,614 (768)  (1,142)  1,296   

Бизнесті біріктіруден таза нәтиже  — — — — 96,858 

Басқа табыстар  1,352 775 115,111  6,209   110   

Басқа шығындар  (7,535) (6,160) (6,768)  (1,564)   (1,187)  

Қаржы табыстар  21,986 15,825 5,888  2,429    2,638   

Қаржы шығындар  (8,676) (11,017) (9,067)  (4,387)   (5,088)  

Ассоциацияларған кәсіпорындардан үлес  38,823 38,058 22,007  11,644    6,948   

Бірлескен кәсіпорындардың үлесі  14,080 36,739 22,107  13,637    (1,905)  

Салық төлеуден табыс     49,545 129,543 156,616  41,110    118,740   

Табысқа салық бойынша шығындар   (13,044) (17,988) (17,462)  (13,032)   (4,823)  

Тоқтатылатын қызметтен табыс   — — — 2,087 1,103 

Кезеңге табыс   36,501 111,555 139,154 30,165 115,020 

Басқа  біріккен табыстар      

Салдары табыс  немесе шығыс ретінде қайта топталған болу 

мүмкін баптар:      

Шетел операцияларды айырбастау нәтижесінде пайда болатын 

курстық айырмалар   17,271 (97) 383 9 (22,123) 

Үлестік қатысу әдісі бойынша инвестицияларға басқа біріккен 

табыста үлес  159 (658) — — — 

Табыс  немесе шығыс ретінде қайта топталған болу мүмкін 

баптар:      

Еңбек қызметі аяқталғанда өтемақы төлеу бойынша 

міндеттемелерді қайта бағалау  (241) 194 113 — — 

Үлестік қатысу әдісі бойынша инвестицияларға басқа біріккен 

табыста үлес  — (216) (189) — — 

Кезеңге басқа біріккен табыс / (шығыс)    17,189 (777) 307 9 (22,123) 

Жалпы біріккен табыс кезеңге  53,690 110,778 139,461 30,174 92,897 

Жылға табыс, мыналарға жатқызылған:      

Компания иелеріне   38,442 108,795 138,527 29,949 114,220 

Қатысудың бақыланбайтын үлестері   (1,941) 2,760 627 216 800 

Кезеңге табыс   36,501 111,555 139,154 30,165 115,020 

Жалпы біріккен табыс, мыналарға жатқызылған:      

Компания иелеріне   55,635 108,014 138,837 29,957 92,093 

Қатысудың бақыланбайтын үлестері   (1,945) 2,764 624 217 804 

Жалпы біріккен табыс за год  53,690 110,778 139,461 30,174 92,897 

Ұзақ қызметтен акцияға табыс, негізгі жіне қосарланған   

(теңгеге дейін дөңгеленген)  1,048 2,963 3,748 810 3,083 

 

Қаржы күйі туралы шоғырландырылған есептік 

 31 желтоқсан күйіне  30 маусым 

күйіне 2018 2015 2016 2017 

(млн. теңге ) 

Активтер     
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Ұзақ мерзімді  активтер     

Материалды емес  активтер  7,173 7,117 8,009  8,736  

Негізгі қаражаттар   130,411 117,335 122,175  134,685  

Кен орындарды барлау бойынша активтер  38,578 41,682 43,530  102,762  

Пайдалы қазбалар өндіру құқығы  2,067 2,291 2,004  161,130  

Барлау және бағалау  активтер  8,538 3,471 5,608  6,610  

Ассоциацияларған кәсіпорындарға инвестициялар  121,938 107,773 101,746  62,231  

Бірлескен кәсіпорындарға инвестициялар  43,519 66,862 74,818  41,240  

Басқа  инвестициялар  67,041 67,041 1,726  4,411  

Дебиторлық қарыз    36 — 140  243  

Кейінге қалдырылған салық  активтері  1,829 4,299 6,836  8,948  

Жедел салымдар  3,182 15 —  11  

Тараптармен байланысты несиелер  32,344 19,151 20,302  13,091  

Басқа  ұзақ мерзімді  активтер  19,627 19,517 24,125  25,610  

Барлығы  ұзақ мерзімді  активтер  476,283 456,554 411,019  569,708  

Қысқа мерзімді  активтер     

Дебиторлық қарыз    107,512 67,921 58,085  73,752  

Алдын ала төленген табыс салығы  2,427 7,391 5,493  9,869  

Өтеуге жататын ҚҚС 28,528 22,235 24,182  21,375  

ТМЗ  99,692 120,095 169,675  202,918  

Жедел салымдар  9,020 56,476 8,472  7,618  

Тараптармен байланысты несиелер  1,224 13 —  8,119  

Ақшалай қажаттар  және олардың эквиваленттері  55,869 75,052 239,936  100,542  

Басқа  қысқа мерзімді  активтер  12,557 10,831 18,396  23,852  

Барлығы  қысқа мерзімді  активтер  316,829 360,014 524,239  448,045  

Шығу топтардың активтері, сатуға арналған ретінде топталған   164 3,463 2,774  40,162  

 316,993 363,477 527,013  488,207  

Барлығы  активтер  793,276 820,031 938,032  1,057,915  

Өзіндік капитал  мен міндеттемелер      

Өзіндік капитал      

Акционерлік капитал   36,692 36,785 37,051  37,051  

Қосу  капиталы  4,785 4,785 4,785  4,785  

Резервтер   18,819 18,061 (2,229)  (979) 

Үйлестірілмеген табыс   398,991 495,732 586,998  543,620  

Өзіндік капитал , мыналарға жатқызылған Компания акционерлері  459,287 555,363 626,605  584,477  

Қатысудың бақыланбайтын үлестері   10,118 12,467 14,571  91,997  

Барлығы  өзіндік капитал   469,405 567,830 641,176  676,474  

Ұзақ мерзімді  міндеттемелер      

Несиелер мен қарыздар   119,776 77,184 38,910  369  

Қаржы жалдау бойынша міндеттемелер    — 120 294  418  

Несиелік қарыз   585 581 582  588  

Бағалау  міндеттемелер   17,183 17,320 22,688  27,581  

Кейінге қалдырылған салық  міндеттемелері   4,509 4,743 4,443  35,581  

Жұмысшыларға төлемдер   2,045 1,346 1,247  943  

Басқа  ұзақ мерзімді  міндеттемелер   6,141 5,199 7,711  6,081  

Барлығы  ұзақ мерзімді  міндеттемелер   150,239 106,493 75,875  71,561  

Қысқа мерзімді  міндеттемелер      

Несиелер мен қарыздар   52,845 50,581 82,374  90,209  

Қаржы жалдау бойынша міндеттемелер    — 44 125  119  

Бағалау  міндеттемелер   101 98 189  143  

Несиелік қарыз   101,622 74,654 112,642  53,653  

Басқа  салық  пен міндетті төлеу міндеттемелері   5,027 6,198 4,168  5,659  

Жұмысшыларға төлемдер   213 244 173  126  

Табысқа салық бойынша міндеттемелер   1,036 134 5,618  508  

Басқа  қысқа мерзімді  міндеттемелер   12,788 11,789 14,349  105,582  

Барлығы  қысқа мерзімді  міндеттемелер   173,632 143,742 219,638  255,999  

Шығу топтардың міндеттемелері, сатуға арналған ретінде топталған    — 1,966 1,343  53,881  

Барлығы  міндеттемелер   323,871 252,201 296,856  381,441  

Барлығы  өзіндік капитал мен міндеттемелер   793,276 820,031 938,032  1,057,915  

 

Ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы шоғырландырылған есептік 

 

31 желтоқсанда аяқталатын жыл 

30 маусымда 

аяқталатын алты 

ай   

2015 2016 2017 2017 2018 

(KZT млн.) 

Операциялық қызмет       
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Ақшалай  түсімдер клиенттерден  395,725 485,829 435,199  224,080    182,320   

ҚҚС қайтару  24,895 29,638 18,849  10,379    12,808   

Алған пайыздар  1,416 6,830 3,025  1,288    1,006   

Жеткізушілерген төлемдер  

(320,921) (379,103) (373,006) 

 

(183,290)  

 

(207,003)  

Жұмысшыларға төлемдер   (40,191) (42,638) (43,213)  (19,297)   (22,389)  

Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттардың 

қозғалысы  (салықты есептеп алуға дейін)  60,924 100,556 40,854 

 33,160    (33,258)  

Табысқа төленген салық    (5,662) (28,216) (13,069)  (6,205)   (8,750)  

Төленген пайыздар   (6,127) (5,464) (4,430)  (2,225)   (2,993)  

Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттардың ағыны / 

ағымы  49,135 66,876 23,355 

 24,730    (45,001)  

Инвестициялық қызмет       

Негізгі қаражаттар алу   (12,153) (8,975) (14,913)  (7,138)   (9,046)  

Негізгі  қаражаттар өткізуден түсімдер   491 190 749  470    44   

Негізгі қаражаттарға аванстық төлемдер  (616) (5,361) (5,461) — — 

Материалдық емес активтер   (414) (477) (628)  (589)   (1,850)  

Кен орындарды барлауға активтер сатып алу    (9,930) (11,494) (12,011)  (4,391)   (10,712)  

Барлау және бағалау активтер алу    (1,618) (3,264) (2,775)  (986)   (1,003)  

Путтар опционын сатудан табыс   — — 173,719 — — 

Ассоциацияланған компаниялар мен бірлескен 

кәсіпорындарға инвестицияларды сатудан түсімдер   — 82 — — — 

Еншілес компаниядан шығудан табыс  — 175 2 — — 

Жедел салымдар мен байланысты ақша қаражаттарын 

орналастыру   (14,370) (54,124) (12,095) 

 (23,261)   (3,123)  

Жедел салымдар мен байланысты ақша қаражаттарын өтеу

  5,798 9,054 55,216 

 53,333    4,847   

Баланысты тараптарға несиелерді өтеу    1,211 12,787 8 — — 

Еншілес кәсіпорындарға бақылау алу    — — (91) — — 

Ассоциацияланған компаниялар мен бірлескен 

кәсіпорындарда инвестициялар алу  (2,046) (4,647) (2,687) 

 (2,674)   (1,301)  

Ассоциацияланған компаниялар мен бірлескен 

кәсіпорындардан және басқа инвестициялардан алған 

дивидендтер  42,867 78,805 36,486 

 20,323    7,135   

Басқасы  (94) (96) 56  (52)   1,851   

Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттардың ағыны 

/ ағымы  9,126 12,655 215,575 

 35,035    (13,158)  

Қаржы қызмет       

Несиелер мен қарыздардан түсімдер  163,851 10,072 52,793  9,702    32,142   

Несиелер мен қарыздарды төлеу  (215,676) (53,430) (61,410)  (27,020)   (67,931)  

Акционерге төленген дивидендтер  (2,323) (12,031) (65,849) —  (45,019)  

Бақыланбайтын қатысу үлесіне төленетін дивидендтер  (47) (134) (19)  (5)   (1,976)  

Басқа  103 (673) (396)  (344)   (96)  

Қаржы қызметтен ақшалай қаражаттардың ағымы   (54,092) (56,196) (74,881)  (17,667)   (82,880)  

Ақшалай қаражаттардың және олардың эквиваленттерінің 

таза көбеюі/ азату  4,169 23,335 164,049 

 42,098    

(141,039)  

Ақшалай қажаттар  және олардың эквиваленттері жылғы 

басына  29,432 55,869 75,052 

 75,052    239,936 

Ақшалай қажаттар  және олардың эквиваленттеріне 

курстың еңістердің әсері  22,268 (4,152) 835 

 (2,517)   1,645 

Ақшалай қажаттар  және олардың эквиваленттері жылғы 

аяғына  55,869 75,052 239,936 

 114,633  100,542 

 

ХҚЕС-КЕ ЖАТПАЙТЫН БЕЛГІЛІ ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕР 

Төменде 2015, 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанына аяқталған жылдарға және 2017 және 2018 

жылдардың 30 маусымда аяқталған алты айға Компания пайдаланған МСФО-ға қатыспайтын негізгі 

қаржы және операциялық статьялар құрамының сипаттамасы келтіріледі.  

 

Ақшалай құны 

Топтың C1 ақшалай шығындары сатулар мен сатудан табыстардың көлемдерін қамтамасыз теу үшін 

қажетті тікелей ақша шығыстарын қосады: соның ішінде өндіруді, қайта өңдеуді, жалпы және әкімшілік, 

МЕТ, өтелетін қызметтерді, үйлестіруді, давальдік шарттарда аффинажды және экономия шараларына 

шығындарды. Топтың біріккен меншікті шығындары   С1 ақшалай шығындарды, сондай-ақ құрылыс пен 
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қызмет көрсетуге шығындарды құрайды. Осы Тіркеу құжатта ақшалай шығындардың сомалары МСФО 

бойынша шоғырландырылған негізде немесе бухгалтерлік есептің кез келген біріккен негізде 

ұсынылған,  және сондықтан әлеуетті инвесторларға ақшалай шығындарға немесе сәйкестік сомаларға 

сенуге кепілденбейді. Төменде келтірілген кестеде 2015, 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанына 

аяқталған жылдарға және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айға берілген негізде Топтың С1 

ақшалай шығындарды  және біріккен меншікті шығындары ұсынылған: 

 

 31 желтоқсанға аяқталған жыл   31 маусымға 

аяқталған 

жарты жыл  

2015 2016 2017 2018 

(US$ за 1 фунт U3O8) 

С1 берілген ақшалай құны  17.5 12.2 12.0 
12.2 

Берілген Біріккен меншікті шығындары 22.2 15.7 16.1 
16.3 

Көзі: SRK. 

Түзетілген EBITDA және түзетілген атрибуттік EBITDA 

Компания Түзетілген EBITDA көрсеткіштері  және түзетілген атрибуттік EBITDA көрсеткіші Топтың 

операциялық қызметінің маңызды қосымша көрсеткіштері деп санайды және оларды қатысудың 

маңызды бақыланбайтын үлестермен материалдық бірлескен кәсіпорындардың, ассоциацияланған 

компаниялардың және еншілес компаниялардың  қатысуымен топтың күрделі құрылымдарымен 

компанияны бағалағанда құнды қағаздар бойынша талдаушылармен, инвесторлармен және басқа 

мүдделі тараптармен пайдалана алады деп санайды.Түзетілген EBITDA көрсеткіштері  және түзетілген 

атрибуттік EBITDA көрсеткіші МСФО-ға сәйкес алған тиімділік көрсеткіштерінің немесе ақшалай 

ағымдардың баламасы ретінде қаралмау тиіс. «Қаржы және басқа ақпарат ұсыну - МСФО-ға 

жатпайтын қаржы ақпаратты ұсыну». 

Топ EBITDA немесе табысты пайыздарды, салықтарды немесе амортизацияны төлеуге дейін салық 

салуға дейін табыс ретінде анықталады қаржы табыстарды алып тастап   плюс қаржы шығында плюс 

амортизация плюс немесе минус таза шығын немесе табыс шетел валютада, жағдайға байланысты. 

Топ түзетілген EBITDA көрсеткіштері EBITDA көрсеткіші ретінде «пут» опционын сатудан табысты 

алып тастап (2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылға қолданылған, және Компанияның 522,2 

млн. АҚШ доллар сомасына 522,2 млн. АҚШ доллар сомасына өзіне, Toshiba корпорациясына тиесілі 

белгілі акцияларды сату үшін «пут» опционын жүзеге асырумен байланысты, «Операциялық және 

қаржы шолу – Топ  қызметінің нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторлар – негізгі емес 

активтердің шығуы») минус бизнес алудан нәтижелер (бұл 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты 

айына ғана қолданылады және 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап Топтың  БК «Инкай» ЖШС-да қатысу 

үлесінің 40%-дан 60%-ға дейін көбеюімен байланысты, плюс құнсыздану салдарынан шығындар 

активтердің құнсыздануын сторнирлеуді алып тастап. Going forward, the Company intends to exclude the 

effect of any similar one-off items incurred in future periods from its calculations of Adjusted EBITDA. 

Топ, бір қатар БК мен Ассоциацияланған компанияларды қосатын, МСФО бойынша Топтың қаржы 

есептілігінде үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін күрделі құқықтық құрылымы бар.  Топтың 50% 

шоғырландырылған табысы салық салуға дейін  ассоциацияланған компаниялар мен бірлескен 

кәсіпорындардың таза нәтижелерімен ұсынылғаны тарихи қалыптасты.  Топтың ең маңызды БК мен 

Ассоциацияланған компаниялар уран сегментінде жұмыс істейді. Бұдан басқа, Топ уран сегментінде 

толық шоғырландырылған еншілес компаниялар болып табылатын «Аппақ» ЖШС мен БК «Инкай» 

ЖШС-не акциялардың бақылау пакетіне ие, бірақ 100% үлестен кем емес. Топтың қызметін бағалауға 

қосымша Компания МСФО-ға қатыспайтын баламалы аудирленбеген көрсеткішті пайдаланады - 

«Түзетілген атрибуттік EBITDA көрсеткіші», уран сегментінде әрекет ететін БК мен Ассоциацияланған 

компаниялар, сондай-ақ «Аппақ» ЖШС мен БК Инкай ЖШС тепе-тең шоғырланған болса операциялар 

нәтижелерін көрсету үшін.   

Түзетілген атрибуттік EBITDA көрсеткіші түзетілген EBITDA көрсеткіштері ретінде есептеледі, БК 

және ассоцияцияланған компаниялардың үлестерін алып тастап, плюс, уран сегментінде істейтін, БК 

және ассоцияцияланған компаниялардың түзетілген EBITDA үлестері (әр  есептік кезеңде БК 
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«Буденовское» ЖШС-нің түзетілген EBITDA көрсеткіштерін есептемей әр есептік кезең бойы оның әсер 

етудің маңызсыздығынан), уран сегментінде қызметті жүзеге асыратын шоғырландырылған еншілес 

компаниялардың түзетілген  EBITDA бақыланбайтын үлесті алып тастап. 

Компания тепе-тең көрсеткіштер, Топқа қол жетімді, қаржы нәтижелер мен табыстықтарды бірізді 

бағалауды қамтамасыз ету үшін пайдалы болу мүмкін,  меншіктіктің және уран сегментінде оның 

сәйкестік инвестицияларды бірлескен иелік үлестерін есепке алу үшін қажетті есептің алуан әдістерінен 

тәуелсіз. Бірақ,  инвесторларға түзетілген атрибуттік EBITDA көрсеткіштерге тым сенуге кепілденбейді, 

өйткені ол МСФО-ға сәйкес келмейтін бухгалтерлік есеп негізінде аудирленбеген қаржы ақпаратты 

ұсынады. Әсіресе, түзетілген атрибуттік EBITDA көрсеткіші  Топтың нәтижелерін келесілер үшін тепе-

тең шоғырландыру негізінде: (i) уран сегментінде істейтін бірлесіп бақыланатын бірлескен кәсіпорындар 

мен бақыланбайтын ассоциацияланған компаниялар үшін, олардың әр қайсысы бойынша, МСФО 

бойынша Топтың Шоғырландырылған қаржы есептікте есептің үлестік әдісі қажет және (ii) «Аппақ» 

ЖШС , которое является 65% -дық еншілес кәсіпорны болып табылады, БК «Инкай», 60%-дық еншілес 

кәсіпорны болып табылады, олардың әр қайсысы МСФО бойынша Топтың шоғырландырылған қаржы 

есептікте әр қайсысы толық шоғырландырылған. Келесі кестеде Топтың  EBITDA, түзетілген EBITDA 

және түзетілген аттрибутивтік EBITDA 2015, 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанына аяқталған 

жылдарға және 2017 және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айға, сондай-ақ сол кезеңдерге 

салық салуға дейін табысты салыстыру:  

 

 

31 желтоқсанға аяқталған 

жыл  

31 маусымға 

аяқталған жарты 

жыл  

2015 2016 2017 2017 2018 

(KZT млн.) 

Салық төлеуге дейін табыс .........................................................................  49,545 129,543 156,616 41,110 118,740 

Қаржы табыс ................................................................................................  (21,986) (15,825) (5,888) (2,429) (2,638) 

Қаржы шығын ..............................................................................................  8,676 11,017 9,067 4,387 5,088  

Таза (табыс) / шығын шетел валютамен операциядан ..............................  53,446 (3,614) 768 1,142 (1,296) 

Амортизация ................................................................................................  18,191 16,259 16,469 7,536 12,289 

EBITDA .......................................................................................................  107,872 137,380 177,032 51,746 132,183 

«пут» топционын өткізуден табыс .............................................................  — — (107,714) — — 
Бизнес сатып алудан нәтиже.......................................................................  — — — — (96,858) 

Құнсызданудан шығын ...............................................................................  30,716 22,007  27,958 4,058 3,605 

Құнсызданған активтерді сторнирлеу ........................................................  (86) (184) (543) (38) (119) 

Түзетілген EBITDA ....................................................................................  138,502 159,203 96,733 55,766 38,811 

Бірлескен кәсіпорындарда нәтижелердің үлесі  ........................................  (14,080) (36,739) (22,107) (13,637) 1,905 

Ассоцияланған  компанияларда нәтижелердің үлесі ................................  (38,823) (38,058) (22,007) (11,644) (6,948) 

Бірлескен кәсіпорындар мен ассоцияланған  компаниялардың  

EBITDA үлесі уран сегментінде .................................................................  

99,709 103,991 77,822 36,762 15,180 

Уран сегментінде шоғырландырылған еншілес компанияларда 

EBITDA бақыланбайтын үлесі  

 

(3,262) 

 

(4,007) 

 

(2,212) 

 

(1,553) 

 

(3,272) 

Түзетілген аттрибутивтік EBITDA .........................................................  182,046 184,390 128,229 65,694 45,676 

EBITDA-ның тарихи көрсеткіштер  

МСФО-қа жатпайтын шараларды шектеулердің сипаттамасы, «МСФО-ға жатпайтын қаржы 

ақпаратты ұсыну» тарауда қараңыз, ал салыстыру үшін «Түзетілген EBITDA көрсеткіштері  және 

түзетілген аттрибутивтік EBITDA көрсеткіштер» қараңыз. 

Келесі кестеде Топтың түзетілген EBITDA және түзетілген аттрибутивтік EBITDA 2017 және 2018 

жылдардың 31 желтоқсанда аяқталған жылдарға: 

 

 31 маусымға аяқталған 6 

ай   Өзгеріс 

2017 2018 Көлем Пайыз 

 (KZT млн.) (%) 

Түзетілген EBITDA .......................................................................................  55,766  38,811  (16,955) (30.40) 

Түзетілген аттрибутивтік EBITDA ..............................................................  65,694 45,676 (20,018) (30.47) 
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Келесі кестеде Топтың түзетілген EBITDA және түзетілген аттрибутивтік EBITDA 2016 және 2017 

жылдардың 31 желтоқсанда аяқталған жылдарға: 

 

 31 желтоқсанға 

аяқталған жыл  Өзгеріс 

2016 2017 Көлем Пайыз 

 (KZT млн) (%) 

Түзетілген EBITDA .......................................................................................   159,203    96,733   (62,470) (39.24) 

Түзетілген аттрибутивтік EBITDA ..............................................................   184,390    128,229   (56,161) (30.46) 

Келесі кестеде Топтың түзетілген EBITDA және түзетілген аттрибутивтік EBITDA 2015 және 2016 

жылдардың 31 желтоқсанда аяқталған жылдарға: 

 31 желтоқсанға аяқталған 

жыл  Өзгеріс 

2015 2016 Көлем Пайыз 

 (KZT млн) (%) 

Түзетілген EBITDA .......................................................................................  138,502  159,203   20,701 14.95 

Түзетілген аттрибутивтік EBITDA ..............................................................  182,046  184,390   2,344 1.29 

Таза қарыз 

Компания таза қарызда жалпы қарыз ретінде анықтайды (банктік қарыздардан, банктік емес 

қарыздардан және қаржы жалдау бойынша міндеттемелерден тұратын) ақша қаражаттар мен олардың 

эквиваленттерін және қысқа мерзімді депозиттерден басқа. 

 

 31 желтоқсан күйіне  2018 жылғы 

31 маусым 

күйіне 2015 2016 2017 

Банктік қарыздар  ........................................................................................  172,326 127,442 120,931 54,007 

Банктік емес қарыздар ................................................................................  295 323 353 36,571 

Обязательства по финансовой аренде .......................................................  — 164 419 537 

Жалпы қарыз  ...........................................................................................  172,621  127,929 121,703 91,115 

Ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері  ..................................  (55,869) (75,052) (239,936) (100,542) 

Қысқа мерзімді депозиттер  .......................................................................  (9,020) (56,476) (8,472) (7,618) 

Таза қарыз ..................................................................................................  107,732 (3,599) (126,705) (17,045) 

Негізгі қаржы коэффициенттер 

 31 желтоқсан күйіне  2018 жылғы 

31 маусым 

күйіне 2015 2016 2017 

Түзетілген EBITDA-ның жалпы қарызы ...................................................  1.2 0.8 1.3 1.1 

Түзетілген EBITDA-ның таза қарызы .......................................................  0.8 (0.0) (1.3) (0.2) 

 
(1) Түзетілген EBITDA көрсеткіштері соңғы 12 айға есептелген түзетілген EBITDA көрсеткіштері 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылға минус түзетілген EBITDA көрсеткіштері 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айға, плюс түзетілген 

EBITDA көрсеткіштері  2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айға.  

Негізгі операциялық және нарықтық позициялар 

 

31 желтоқсан күйіне  

2018 жылғы 31 

маусым күйіне  

2015 2016 2017 2017 2018 

Топтың  U3O8 салыстырмалы өндірі (UME тоннада)..............................  12,766 13,095 12,093 5,949 5,771 

Топтың U3O8 сатулары (UME тоннада ) ....................................................  11,028 9,687 10,111(2) 6,014 5,579 

Уран өнімінің сатулары (KZT млн.) ............................................................  268,832 268,101 207,788 120,819 112,889 

Орташа нарық спот-баға U3O8 (АҚШ долл фунтқа)(1) ..............................  36.80 26.36 22.07 22.71 22.14 

  
 (1) Көзі: UxC. 

 (2)  «Аппақ» ЖШС үшінші тараптарға тапсырылған U3O8 77 тонн UME тоннаны құрайды, бұл Топтың шоғырландырылған 

табыста көрсетілген. Осы тапсырыс «Аппақ» ЖШС үшінші тараптан 2012 жылы алған уранды қайтаруды ұсынады.   
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ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ШОЛУ 

2015, 2016 және 2017 жж.31 желтоқсандағы жағдай бойынша/2015, 2016 және 2017 жж. 31 

желтоқсанда аяқталған жылдар үшін және 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай 

бойынша/2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін Топтың қаржылық 

жай-күйіне және қызмет нәтижелеріне мынадай шолу Осы Проспектіге енгізілген қаржылық 

есептермен және ілеспе ескертпелермен бірге қаралуы тиіс. Инвесторлар осы бөлімнің ішінде 

қамтылған ақпаратқа ғана сүйенбеуі керек. 

Қаржылық жай-күйін және қызмет нәтижелерін келесі қарау және талдау топ 

басшылығының ағымдағы көзқарастарын, сондай-ақ байланысты тәуекелдер мен белгісіздік 

факторларын көрсететін болжамды есептерді қамтиды. Топ қызметінің нақты нәтижелері 

осы проспектіде төменде қаралған факторларға байланысты болжамды есептердің 

нәтижелерінен айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін, атап айтқанда бұл "тәуекел факторлары" 

деп аталатын бөлімге қатысты. 

Осы бөлімде іріктелген шоғырландырылған қаржылық ақпарат қаржылық есептіліктен, егер 

өзгеше белгіленбесе, әрбір жағдайда елеулі түзетулер енгізбестен, сондай-ақ компания 

басшылығының қаржылық есептерінде қамтылған топқа қатысты ішкі деректерден 

алынды. Қаржылық есептілік ХҚЕС - ке сәйкес дайындалды.. 

ШОЛУ 

UxC деректеріне сәйкес, топ әлемдегі ең ірі ресурстық базалардың біріне басым қолжетімділікпен 

әлемдегі табиғи уранның (өндіріс көлемі бойынша) ірі өндірушісі болып табылады. UxC деректеріне 

сәйкес, топта уран өндіру, оның Бірлесіп бақыланатын компаниялары мен топқа жататын қауымдасқан 

компаниялардың өндірісін қоса алғанда, 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде уран 

бастапқы өндірудің жалпы әлемдік көлемінің шамамен 20% - ын және ЖС әдісімен әлемдік уран 

өндірісінің шамамен 40% - ын құрады.. 

Топ өзінің еншілес кәсіпорындары, БК және қауымдасқан кәсіпорындары арқылы активтердің 13 

кластеріне топтастырылған 26 кен орнын пайдаланады, олардың барлығы Қазақстанда орналасқан. 

Топтың барлық уран кен орындары ЖС үшін қолайлы. Пайдалы қазбаларды өндірудің басқа әдістерімен 

салыстырғанда қоршаған ортаға аз әсер ететін экономикалық тиімді ЖС технологиясының және тау-кен 

өндіру активтерінің ұзақ мерзімді базасының үйлесуі топқа UxC сәйкес бүкіл әлемдегі жетекші және 

екінші аз қымбат тұратын уран өндірушісі арасында орнықты қалуға мүмкіндік береді. Топтың 

қазақстандық өндіруші салада жинақталған 40 жылдан астам тәжірибесі бар. ЖС технологиясы 

экономикалық тиімділік пен қоршаған ортаға ең аз әсерден басқа, кәдімгі өндіріспен салыстырғанда 

жоғары функционалдық икемділікті ұсынады, бұл топ операцияларының ауқымдылығын арттырады 

және өзгермелі нарықтық жағдайларға жауап ретінде оның өндірісін тез әрі тиімді арттыруға немесе 

қысқартуға мүмкіндік береді. 

Компания уран мен оның қосылыстарының, атом электр станциялары үшін отынның, арнайы жабдықтар 

мен технологиялардың, сондай-ақ сирек металдардың экспорты мен импорты бойынша Қазақстанның 

ұлттық операторы мәртебесіне ие. Қазақстандағы ұлттық компанияның тиісті мәртебесі топқа белгілі бір 

артықшылықтарды пайдалануға, оның ішінде керісінше жағдайда талап етілетін тендерлік процесс 

арқылы емес, Үкіметпен тікелей келіссөздер жолымен жер қойнауын пайдалану туралы келісімдер 

жасасуға мүмкіндік береді. Бұл топқа осындай мүмкіндіктерге, оның ішінде Қазақстан Республикасында 

кең таралған табиғи уран кен орындарына жоғары сапалы және қолайлы табиғи уран кен орындарына 

басым қолжетімділікті береді. 

Топ уранды тек Қазақстандағы кен орындарынан ғана өндіреді. UxC мәліметтеріне сәйкес, 2017 жылғы 

31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде Қазақстанға уран өндірудің әлемдік көлемінің 40% - ы және өт 

өндіру үшін жарамды әлемдегі өлшенген және анықталған ресурстардың 65% - ы келді. NEA / МАГАТЭ 

деректері бойынша 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанда жалпы әлемдік уран 

ресурстарының 13% - ы орнатылды. UxC мәліметтеріне сәйкес, Топтың бәсекелестері арасында уран 

кенінің ірі резервтері бар. 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша топтың салыстырмалы 

дәлелденген және ықтимал кен резервтері 294,8 мың тонна UME болды, ал салыстырмалы өлшенген 

және анықталған минералдық ресурстар (кен қорларын өндіру үшін модификацияланған минералдық 
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ресурстарды қоса алғанда) 435,1 мың тонна UME болды, ал жатқызылатын болжамды минералдық 

ресурстар JORC Кодексінің шарттары мен анықтамаларына сәйкес әрқайсысы 1,0 мың тонна UME 

болды. 

Қазақстан Республикасындағы Ұлттық атом компаниясы бола отырып, компания бүкіл әлемдегі уран 

өндіру секторындағы барлық жетекші ойыншылармен іс жүзінде ынтымақтасады. Топ Cameco, CGNPC, 

Kansai, Marubeni, Orano (бұрын Areva), Росатом және Sumitomo, сондай-ақ Energy Asia консорциумымен 

активтер деңгейінде 10 табысты серіктестік құрды. Бұл әріптестік топқа серіктестердің 

технологияларына қол жеткізуге және өздерінің технологиялық және басқару ноу-хауын жақсартуға 

мүмкіндік бере отырып, жаһандық ауқымдағы топ активтері базасының маңыздылығын көрсетеді. 2017 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде топтың 

уран өндіру көлемінің 60,4% - ы және 48,4% - ы оның БК-ға және қауымдасқан компанияларына 

қатысумен байланысты болды. 

Топтың негізгі клиенттері ядролық энергетика операторлары болып табылады,ал топ өнімдері үшін 

негізгі экспорттық нарықтар Қытай, Оңтүстік және Шығыс Азия, Солтүстік Америка және Еуропа 

болып табылады. Топ уранды және уран өнімін ұзақ мерзімді келісімшарттар, қысқа мерзімді 

келісімшарттар бойынша, сондай-ақ Швейцариядағы өзінің сауда еншілес компаниясын пайдалана 

отырып, спот нарығында сатады. Уран бағасы ядролық энергияны өндіруге жұмсалатын жалпы 

шығындардың біршама аз бөлігін білдіреді және топ клиенттерінің көпшілігі баға белгілеудің қолайлы 

жағдайлары жеткізу қауіпсіздігін қалайды, оны қамтамасыз ету үшін топтың өндіріс көлемі мен 

көлемінің арқасында жақсы мүмкіндіктері бар. 

Уран өндіру топ қызметінің басым бағыты болып табылғанымен, топ конверсияны қоспағанда, ядролық 

отын циклінің "басталуының" көптеген басқа кезеңдерінде (өзінің еншілес компаниялары, БК және 

қауымдасқан компаниялары арқылы) да болады. Бұл кезеңдер уран диоксидін немесе UO2 өндірісін, 

керамикалық ұнтақтарды өндіруді, отын түйіршіктерін өндіруді, сондай-ақ байытуды қамтиды. Бұдан 

басқа, топ қазіргі уақытта отын жинау зауытын салумен айналысады, оны компания 2020 жылғы соңына 

қарай пайдалануға беруді жоспарлап отыр. Бұдан басқа, егер конверсия болашақта экономикалық 

жағынан тартымды болса және Cameco қажетті технологияларына қол жеткізуді қамтамасыз етсе, топ 

конверсиялық объектіні дамыту үшін жақсы мүмкіндіктерге ие. Топ уран өнімдерін, оның ішінде табиғи 

уран концентратын, уран диоксидінің ұнтағын және ядролық отын құрастырмаларын, ядролық отын 

құрастырмаларын дайындау кезінде пайдаланылатын отын түйіршіктерін өндіреді. 

Уран операцияларынан басқа топ сирек металдардан, бірінші кезекте тантал мен бериллийден жасалған 

жекелеген өнімдерді өндірумен айналысады. 

2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін және 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай 

үшін Топтың шоғырландырылған кірісі 336.517 миллион теңгені және 145 029 миллион теңгені құрады 

және пайда 139.154 миллион теңге және 115.020 миллион теңге сәйкесінше. 

ҚАРЖЫЛЫҚ АҚПАРАТ ПЕН СЕГМЕНТТЕРДІ ҰСЫНУ  

Қарастырылатын кезеңдер ішінде топ өз қызметін бизнестің келесі үш негізгі сегментінде 

жүзеге асырды, оның бірі өз қызметін 2018 жылғы 3 шілдесінен бастап тоқтатты: 

 Уран сегменті табиғи уранды өндіру мен қайта өңдеуді, уран өнімін сыртқы нарықтарға 

сату мен өткізуді, топтың бірлескен кәсіпорындары мен қауымдасқан компанияларынан 

табиғи уранды сатып алуды, сондай-ақ UO2 ұнтағын және отын таблеткаларын өндіру мен 

сатудан басқа барлық жағдайларда уран өнімін өндірумен және өткізумен айналысатын 

бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан/тәуелді компаниялардың түпкі нәтижесіндегі 

топтың үлесін қамтиды. Уран сегменті сондай-ақ компанияның топтың бас кеңсесі 

ретіндегі қызметінің нәтижелерін қамтиды.  

1. Жылдық қаржылық есептілікке 9-ескертпеде көрсетілгендей, уранды сатуға байланысты 

топтың түсімі UO2 ұнтағы және отын таблеткалары сияқты УМЗ  өндірілетін уран өнімінен 

түсетін кірістерді қоса алғанда, уран сегментінің кірістерінен асып түседі, ал уран сегменті 

УМЗ  операцияларын қамтымайды. 

УМЗ  сегменті құрамында бериллий, тантал және ниобий, фторсутекті қышқыл және 

жанама өнімдер бар өнімдерді өндіру мен сатуды қамтиды. Бұл сегмент алыс-беріс уран 
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шикізатын қайта өңдеумен және UO2 ұнтағын және отын таблеткаларын өндірумен 

айналысады. 

Энергетикалық сегмент Маңғыстау облысындағы дистиллят, ауыз су мен ыстық, 

техникалық су, жылу, электр энергиясының өндірісі мен өткізілуін қосады. Осы 

энергетикалық сегментті қарастырылатын кезеңдер ішінде барлық сату үшінші 

тұлғалардың пайдасына жүзеге асырылды. Топ Энергетика - МАЭК секторында қызметін 

жүзеге асыратын өзінің негізгі еншілес кәсіпорнын иеліктен шығарғаннан кейін 2018 

жылғы 3 шілдеден бастап топтың Энергетика сегментіндегі қызметі тоқтатылды. 2018 

жылғы 3 шілдесіне дейін осы сегментте тартылған басқа кәсіпорын-Уранэнерго ЖШС - 

"өзге қызмет" сегментіне қайта жіктелді». См. также «Факторы риска—Группа может 

понести ответственность в связи с деятельностью своей бывшей дочерней компании». 

Бұдан басқа, "өзге қызмет" сегменті негізінен уран сегментіне қызметтер көрсетумен, атап 

айтқанда, бұрғылау, тасымалдау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді 

көрсетумен айналысатын топтың қосымша еншілес компанияларының кірістері мен 

шығыстарын қамтиды. Топтың бұл кәсіпорындары есептік операциялық сегменттерге 

енгізілмеген, өйткені олардың қаржылық нәтижелері сандық шекті мәнге сәйкес келмейді.  

Сегменттер бойынша есептілікті жасауға компанияның тәсілдері туралы қосымша мәліметтер 

алу үшін жылдық қаржылық есептілікке 7-Ескертпе және аралық қаржылық есептілікке 40-

Ескертпе. 

Шоғырландыру  

Компания және оның шоғырландырылған еншілес кәсіпорындары қызметінен басқа, топ 

бірқатар бірлескен мен қауымдасқан кәсіпорындарға сенім артады. 

 Еншілес кәсіпорындар – топ (І) өздерінің табыстарына айтарлықтай әсер етуі мүмкін 

қызмет түрлерін басқаруға өз өкілеттіктерінің, (ІІ) осы компаниялардың қызметіне өзінің 

қатысуынан тіркелмеген кірістерге ықпал етуге немесе құқықтардың және (ІІІ) топтың 

кіріс сомасын өзгерту мақсатында осы кәсіпорындарға қатысты өз өкілеттіктерін 

пайдалану мүмкіндіктерінің арқасында бақылайтын заңды тұлғалар. Материалдық 

құқықтардың болуы және әсері, оның ішінде елеулі әлеуетті дауыс беру құқықтары топтың 

басқа кәсіпорындарға әсер ету дәрежесін бағалау кезінде ескеріледі. 

 Бірлескен кәсіпорындар – басқа тараптармен бірлесіп әрекет ететін топтың бірлескен 

бақылауындағы ұйымдар, ал осындай ұйымдар қызметінің тиісті салалары бойынша 

шешімдер қабылдау үшін бірлескен бақылауды жүзеге асыратын барлық тараптардың 

ортақ келісімі қажет. Бірлескен кәсіпорындардағы топтың қатысу үлестері үлестік қатысу 

әдісімен ескеріледі. 

 Бірлескен операциялар - оларға қатысты топ бірлескен бақылауды жүзеге асыратын және 

олардың активтеріне, сондай-ақ кірістеріне құқығы бар және олардың шығыстарына 

қатысты міндеттемелері, сондай-ақ олардағы өз үлесіне барабар қаржылық міндеттемелері 

бар ұйымдар. Топтың, атап айтқанда "Ақбастау" БК АҚ және "Қаратау" ЖШС Бірлескен 

операциялары 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап бірлескен операциялар ретінде 

шоғырландырылады. 

 Қауымдасқан компаниялар – тікелей немесе жанама әсер ететін, бірақ жеке немесе 

бірлескен бақылау емес, дауыс беретін құқықтардың 20 және 50 пайыздары арасында 

қатысу үлестерін бөлу үшін типтік ұйымдар. Қауымдасқан компанияларға топтың 

салымдары есепке алу әдісін пайдалану кезінде ескеріледі. 

 Акционерлік капиталға инвестициялар - топтың кемінде 20% даусы бар ұйымдар. 

Акционерлік капиталға инвестициялар әділ құн бойынша компанияның ХҚЕС бойынша 

шоғырландырылған қаржылық есептілігіндегі басқа инвестициялар ретінде көрсетіледі. 
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Компанияның шоғырландыруға көзқарасы туралы толық ақпаратты жылдық қаржылық 

есептілікке 3-ескертпеден және аралық қаржылық есептілікке 3-ескертуден қараңыз. 

Топтың барлық бірлескен кәсіпорындары мен қауымдасқан компаниялары қарастырылатын 

кезеңдер ішінде үлестік қатысу әдісін пайдалану кезінде ескерілді. "Ақбастау" БК АҚ және 

"Қаратау" ЖШС Бірлескен операциялары 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап пропорционалды 

шоғырландыру негізінде Компанияның қаржылық есебінде шоғырландырылады. Бұдан басқа, 

компанияның "Инкай" БК ЖШС-дағы өз қатысу үлесін 40% - дан 60% - ға дейін арттыруына 

және 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап бақылауды сатып алуына байланысты, ол бойынша 

есепке алу әдістемесі акционерлік капиталға қатысуды бағалау әдістемесінен тиісінше толық 

шоғырландыруға өзгерді. Осы өзгерістердің нәтижесінде 2017 және 2018 жылдары 30 

маусымда аяқталған алты ай ішіндегі топ нәтижелерінің салыстырмалылығы айтарлықтай 

шектеулі болды.  

Келесі кестеде қызмет санаты бойынша топтың негізгі еншілес компаниялары, бірлескен 

кәсіпорындары мен қауымдасқан компаниялары, сондай-ақ осы компаниялардағы топтың 

иелену үлесі (барлық жағдайларда топтың дауыс беруші құқықтарына тең, "Үлбі 

металлургиялық зауыты" АҚ және "Волковгеология" АҚ қоспағанда, олардың әрқайсысында 

Топ 100% дауыс беру құқығы бар) 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша берілген: 

ЕК БК СО АК ИАК 

Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі 

Негізгі активтер 

Уранды өндіру және 

қайта өңдеу 

Уранды өндіру және 

қайта өңдеу 

Уранды өндіру және 

қайта өңдеу 

Уранды өндіру және қайта 

өңдеу 

Уранды өндіру және 

қайта өңдеу 

ЖШС  Орталық .................................................  

100.0

0% 

ЖШС БК  

Буденовское...........................................................  

51.00

% АҚ БК  Ақбастау ................................................  

50.00

% 

ЖШС БК  

Катко ................  

49.00% Байкен-U  5.00

% 

ЖШС  

Қазатомөнеркәсіп-

SaUran (1)................................................................  

100.0

0% 

Семізбай-U 

ЖШС  ..................................................  

51.00

% ЖШС  Қаратау ...................................................  

50.00

% 

ЖШС БК  

Хорасан-

U........................  

33.98% УБХО АҚ ..........................................  10.00

% 

ЖШС  РУ-6 (1) .....................................................  

100.0

0% Ядролық отын циклы 

 

ЖШС БК  

ЮГХК ...............  

30.00% Energy Asia 

(BVI) Limited ...................................  

 

9.95

% 

ЖШС  Аппақ ......................................................  

65.00

% ЖАҚ  ЦОУ ........................................  

50.00

% 

АҚ БК  

Заречное ...........  

49.98%    

ЖШС БК  Инкай(2)................................................................................... 

60.00

% ОТХК АҚ(3) ........  

25.00

% 

Қызылқұм 

ЖШС  ...............  30.00% 

 

ЯОЦ  және металлургия 
ЖШС  

Уралэнерго(4).......................................  

75.44

% 

 

Қосымша қызмет 

 

АО ҮМЗ ...............................................................  

90.18

%   

ЖШС БК  

СКЗ 

Қазатомөне

ркәсіп ....................  

 

 

9.89% 

Қосымша қызмет Қосымша қызмет 

ЖШС  «Жоғары 

Технологиялар 

Институты» .........................................................  100.0

0% 

ЖШС  СКЗ-U ......................................  

49.00

% 

ЖШС  Ульба 

ТВС .....................................................  

51.00

% 

KazakAtom TH AG ............................................  

100.0

0% 

 

 KAP-Technology АҚ ........................................  

100.0

0% 

ЖШС  Сауда-көліктік 

компаниясы......................................................  

99.99

% 

 Волковгеология АҚ .........................................  

90.00

% 

Сатуға арналған немесе қайта құруға жататын активтер   

Ядролық және балама 

энергетика Ядролық отын циклы  Қосымша қызмет 

  

ЖШС  Kazakhstan 

Solar Silicon (5) ........  

100.0

% 

ЖШС  Ульба 

Конверсия(7) ..........................................  

50.96

%   АҚ Каустик(5)  ....................................  

40.00

% 

  

ЖШС  MK 

KazSilicon (5) ...........  

100.0

% 

ЗАҚ БК  УКР 

ТВС 5) .................................................  

33.33

%   

ЖШС БК  Бетпак 

Дала(7) ...............................................  

30.00

% 

  

ЖШС  Astana Solar (5)

 ..................................  

100.0

%     

    

ЖШС  МАЭК(6) ......  

100.0

%     

    

http://www.iht.kz/
http://www.iht.kz/
http://www.iht.kz/
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ЕК БК СО АК ИАК 

Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі 

Сирек металдар     

    

ЖШС  SARECO (5)  

100.0

%     

    

ЖШС  Қызылту(5) ..  

76.00

%     

    

Қосымша қызмет 
        

        

ЖШС  

Қазатомөнеркәсіп-

Даму(7)  ................................................................  

90.00

%     

    

___________ 

Компания өз құқықтары мен міндеттерін Қанжуған, Орталық Мойынқұм, оңтүстік Мойынқұм, Шығыс Мыңқұдық 

және Уванас кен орындарына байланысты жер қойнауын пайдалану туралы келісімдерге сәйкес, сондай-ақ 

олармен байланысты өндірістік активтерді Қазатомөнеркәсіп-SaUran ЖШС пайдасына және оңтүстік және 

Солтүстік Қарамұрын кен орындарына байланысты жер қойнауын пайдалану туралы келісімдер бойынша өз 

құқықтары мен міндеттерін РУ-6 ЖШС пайдасына 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін беруді жоспарлап отыр. 

Компания Инкай ЖШС қатысу үлесін 40% - дан 60% - ға дейін ұлғайтты және тиісінше оны 2018 жылғы 1 

қаңтарынан бастап өзінің қаржылық есебінде шоғырландыра бастады.  

Компания қатысу үлесінің 50% иеленетін" ЖБО "ақ Ресейде уранды байыту бойынша әлемдегі ең ірі зауыт" Орал 

электрохимиялық комбинаты " ААҚ-дағы 25% плюс бір акцияны иеленеді. 

2016 жылғы 1 сәуірден бастап Бақылау сипатын қайта бағалағаннан кейін Компания "Уранэнерго" ЖШС-ға 

қауымдасқан компаниядан бірлескен кәсіпорынға қайта жіктеді. 

Компания Astana Solar ЖШС, MK KazSilicon ЖШС, Kazakhstan Solar Silicon ЖШС және Каустик АҚ, SARECO 

ЖШС, СП УКР ТВС және "Қызылту" ЖШС-дегі өз үлесін 2018 жылғы 31 желтоқсанына дейін сатпақ. 

2018 жылғы 3 шілдесінде компания өз үлесін МОЭК-ке толығымен сатады. МАЭК Энергетика сегментінде жұмыс 

істейтін негізгі еншілес кәсіпорын болды, ол 2018 жылғы 3 шілдеден бастап жойылды. 

"Үлбі Конверсия "ЖШС," Бетпақ Дала "БК және" Қазатомөнеркәсіп-Даму " ЖШС 2019 жылғы 30 маусымына дейін 

аяқтауды жоспарлап отыр. 

Топтың бірлескен кәсіпорындары мен қауымдасқан компаниялары туралы толығырақ 

ақпаратты жылдық қаржылық есептілікке 25 және 26 ескертулерден және аралық қаржылық 

есептілікке 21 және 22 ескертулерден қараңыз.  

АҒЫМДАҒЫ САУДА ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ЖАҚЫНДА БОЛҒАН ОҚИҒАЛАР  

2018 жылғы 30 маусымнан бастап осы Проспектінің  күніне дейінгі кезеңде топ Компания 

басшылығының болжамдарына сәйкес қызметін жүзеге асырады. 2017 жылғы желтоқсанда жарияланған 

жоспарланған өндірістің қысқаруына, сондай-ақ компанияның нарыққа бағдарланған тәсіліне 

байланысты 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылмен салыстырғанда жыл соңына 

жатқызылатын топта уран өндіру 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде төмен болады деп 

күтілуде, бұл компания басшылығының нарықтық болжамдар шеңберінде өндірістің нысаналы 

көрсеткіштерін белгілеуіне алып келді. Компания басшылығы 2018 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған 

жыл ішінде топтың сату көлемі 16 000 тоннадан асады деп күтуде. Бұдан басқа, компания басшылығы 

2018 жылғы соңына қарай U3O8 физикалық қорын шамамен 6 000-7 000 тонна UME (компания және 

THK деңгейінде) қысқартуға бағытталған. 

2018 жылғы 30 маусымынан бастап компания айналым қаражатын және жалпы корпоративтік 

мақсаттарды қаржыландыру мақсатында келесі операцияларды жасады: 

 2018 жылғы қыркүйекте Компания 100 млн. АҚШ Mizuho Bank, Ltd. осы Проспектінің  күніне 

ешқандай игеру жүргізілмеген. Қазақстан Республикасы сондай – ақ "- берешек-несие желілері туралы 

негізгі келісімдер". 

 2018 жылғы қазан айында компания" ForteBank " АҚ-да биржадан тыс сатылатын 13 айлық өтеу 

мерзімімен 70 000 млн. теңге (теңгеде деноминацияланған және ҚҰБ белгілейтін доллар-теңгенің ресми 

бағамына байлаулы) жылдық 4,6% облигация орналастырды. 
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Қаржыландыру бойынша жоспарлар  

Компания 100 миллион АҚШ доллары көлемінде несиелік келісім бойынша қолда бар барлық немесе 

бар дерлік қаражаттарды қолдануға ниетті. АҚШ Mizuho Bank, Ltd. 2018 жылғы 4-9 қарашасы 

аралығында. «Борыш - Несие желісі бойынша негізгі келісімдер» қараңыз. 

Ақшалай қаражаттың күтілетін кетістері  

Компания 2018 жылғы соңына дейін ақша қаражатының жылыстауының келесі негізгі оқиғаларын 

күтуде: 

 шамамен 108 млн. АҚШ долларын тау-кен өндіру кәсіпорындарында қосымша үлестерді сатып 

алуға байланысты; 

 бас кеңсенің жаңа ғимаратын сатып алуға байланысты шамамен 10 млрд. теңге төлеу; сондай-ақ 

 Түркістан облысын қаржылық қолдау ретінде шамамен 2 млрд. теңге төлеу  

Сонымен қатар, компания "Инкай" БК ЖШС Инкай кен орнына байланысты барлауға жұмсалған 

шығындар үшін 15 млрд. теңге көлемінде өтемақы төлеуге келісті.. 

 

ТОП ҚЫЗМЕТІНІҢ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ЫҚПАЛ ЕТЕТІН ЕЛЕУЛІ ФАКТОРЛАР  

2015, 2016 және 2017 жж. 31 желтоқсанда аяқталған және 2017 және 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталған алты айлық кезеңдерде топтың қызмет нәтижелеріне әсер еткен және компанияның 

болжамдары бойынша топ қызметінің нәтижелеріне болашақта ықпал етуді жалғастыратын 

Елеулі факторлар мыналарды қамтиды: (i) табиғи уранды сатудың алынған бағасы және уран 

өніміне бағалардың өзгеруі; (ii) шығарылатын және сатылатын уран өнімінің көлемі; ТМЦ 

деңгейлері (iii) бейінді емес активтерді иеліктен шығару, (iv) корпоративтік қайта құрылымдау 

валюталық бағамдар өзгерістерінің әсері, (vi) пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын 

салықтарды қоса алғанда, салық салу, (vii) күкірт қышқылының құны және болуы, (viii) 

қорларды бағалаудағы өзгерістердің әсері, (ix) сирек жер металдарынан жасалған өнімді сату 

көлемі, (x) УМЗ  өнімдерін сатқаны үшін алынған бағалар және (xi) БК және қауымдасқан 

компаниялармен мәмілелер. 

Табиғи уранды сатуға алынған баға және уранға бағаны өзгерту  

2018 жылғы 30 маусымнан бастап осы Проспектінің  күніне дейінгі кезеңде топ Компания 

басшылығының болжамдарына сәйкес қызметін жүзеге асырады. жылғы соңына жатқызылатын топтағы 

уран өндіру 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішінде топтың негізгі тауар өнімі болып табылатын U3O8-

ге немесе уран оксидіне споттық нарықтық бағалар топтың түсіміне неғұрлым елеулі әсер ететін болады 

деп күтілуде. Топ түсімінің басым бөлігі спот нарығында U3O8 сатуға және спот-бағаның құрамдауышы 

бар баға формулаларымен келісім-шарттарға тиесілі. Спот бағаларына қосымша кез келген нақты 

кезеңдегі топты сатудың тиімді бағасы тіркелген баға құрауышы бар келісімшарттардың үлесіне және 

осындай кезеңде топтың уранын сатуға арналған келісімшарттардың портфеліндегі осындай 

компоненттің маңыздылығына байланысты. Тиісінше, әрбір нақты кезең үшін сатудың орташа бағасы 

спот нарығының бағасынан ауытқиды. Қарастырылып отырған кезеңдер ішіндегі көптеген жағдайларда 

да, тіркелген баға компоненті басым споттық нарықтық бағаларға қарағанда жоғары бағаға қатысты, 

сатылған U3O8 көлемі бойынша топтың орташа сатылған бағасы спот-бағалармен салыстырғанда сәл 

жоғары болды. Уранға бағаға ықпал ететін негізгі факторларды сипаттауға арналған «Өнеркәсіп-уран 

кәсіпорны мен нарыққа шолу» қараңыз. 

Келесі кестеде U3O8 фунт үшін орташа сараланған баға мен U3O8 орташа нарықтың спот бағасы 

ұсынылған  

 31 желтоқсанда  

аяқталған жыл 30 маусымда аяқталған жартыжылдық   

2015 2016 2017 2017 2018 
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KZT US$ KZT US$ KZT US$ KZT US$ KZT US$ 

Орташа нарықтық спот 

бағасы  U3O8 за фунт 

ЭУМ .......................................................................................  

8,178 36.80 9,009 26.36 7,196 22.07 7,238 22.71 7,227 22.14 

Топтың орташа  сату бағасы  

U3O8 1 фунт ...................................................................................................... 

 

9,228 

 

41.52 

 

10,429 

 

30.52 

 

7,778 

 

23.85 

 

7,678 

 

24.09 

 

7,717 

 

23.64 

Орташа сараланған сату 

бағасы  U3O8 фунт ЭУМ 

үшін  .......................................................................................  

 

9,264 

 

41.68 

 

10,610 

 

31.04 

 

7,874 

 

24.15 

 

7,843 

 

24.61 

 

7,756 

 

23.76 

Орташа болжамды сату бағасы  

U3O8 Топпен  UME тонна үшін  ..................................................................... 

 

23,990,402 

 

107,943 

 

27,114,396 

 

79,338 

 

20,222,465 

 

62,017 

 

19,961,633 

 

62,625 

 

20,063,129 

 

61,451 

___________ 

Дереккөз: UxC ұсынған нарықтық спот бағаларын қоспағанда, Компанияның деректері. 

Келесі кестеде U3O8 сатудың орташа бағасының спот бағасына тәуелділігі көрсетілген. Бұл кесте 

топтың бақылауынан тыс тәуекелдерге және белгісіздіктерге ұшырайтын бірқатар негізгі бағалар мен 

жорамалдарға негізделген. Бұл бағалар өзгеруі мүмкін болашақ іскерлік мүмкіндіктерге қатысты 

болжамдарға негізделген. Болашақ оқиғалар сенімділікпен болжана алмайды және соның салдарынан 

осы тіркеу құжаттарындағы болжанатын цифрлардан ауытқуларды күту керек. Осы сезімталдықты 

талдау тек басшылық ретінде қолданылуы тиіс және нақты өзгерістер төмендегі кестеде келтірілген 

мәндерден аспауы мүмкін. 

Номиналды спот бағасы  

Орташа сату бағасы   

2018E 2019E 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 

(US$ за 1 фунт U3O8) 

20.0 ..........................................................  22.4 22.2 22.0 22.1 21.8 21.7 21.7 22.0 

30.0 ..........................................................  27.8 30.9 31.0 31.1 31.1 31.0 31.0 31.1 

40.0 ..........................................................  33.4 39.6 40.1 40.1 40.3 40.3 40.3 40.3 

50.0 ..........................................................  39.0 48.4 49.4 49.2 49.5 49.6 49.5 49.4 

60.0 ..........................................................  44.7 57.3 58.6 58.2 58.8 58.9 58.8 58.5 

Сезімталдықтың осы талдауы келесі негізгі жорамалдарға негізделген: 

АҚШ та жылғы инфляция 2% пайызды құрайды; 

2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін 

U3O8 тобының келісімшарттық сату көлемі шамамен 16 мың тонна UME құрайды, ол 2018 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл үшін сатудың орташа бағасын талдау үшін жоғарыда 

келтірілген сезімталдық кестесінде қолданылады (2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл 

үшін сатудың келісімшарттық көлемдері 2018 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша жыл 

үшін сату көлемдерін қамтиды. 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл ішіндегі орташа 

өткізу бағасының сезімталдық кестесі сезімталдық сценарийлеріне негізделген және тарихи 

спот-бағаны пайдаланбайды; 

олардың ішінде 2018 жылғы 30 қыркүйектегі келісім-шарт бойынша көлемдер әрбір келісім-шарт 

мерзіміне (яғни тіркелген баға құрауышы бар баға белгілеудің гибридті тетіктерімен (келісілген 

баға формуласына сәйкес есептелген) және / немесе жекелеген споттық, орта мерзімді және ұзақ 

мерзімді бағалардың комбинациясы) сатылатын болады, ал сатудың қалған бөлігі негізінен 

сауда-саттықтың споттық бағаларына негізделетін болады. олардың ішінде 2018 жылғы 30 

қыркүйектегі келісім-шарт бойынша көлемдер әрбір келісім-шарт мерзіміне (яғни тіркелген баға 

құрауышы бар баға белгілеудің гибридті тетіктерімен (келісілген баға формуласына сәйкес 

есептелген) және / немесе жекелеген споттық, орта мерзімді және ұзақ мерзімді бағалардың 

комбинациясы) сатылатын болады, ал сатудың қалған бөлігі негізінен сауда-саттықтың споттық 

бағаларына негізделетін болады; 

U3O8 клиенттермен тікелей жасалған және спот бағаларына негізделген қысқа мерзімді келісім-

шарттар бойынша сатылатын болады және спот бағаларына тікелей төмендету қысымына 

әкелмейді; сондай-ақ 

Топ компания және TҰK деңгейінде UME физикалық қорларын шамамен 6 000-7 000 тонна Ume 

қолдайды. 
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Шығарылатын және сатылатын уран өнімінің көлемі: ТМҚ деңгейлері  

Келесі кестеде U3O8 тобына жататын өнім көлемі және көрсетілген кезеңдер үшін топтың тиісті 

сату көлемі ұсынылған:  

U3O8  

31 желтоқсанда аяқталған жыл 

2018 жылғы 

30 

маусымынд

а аяқталған 

алты ай  
(2)(3)

 2015 2016 2017 (1) 

(тонн UME) 

Қазақстанда уран өндіру жөніндегі кәсіпорындарда жалпы өндіру, оның ішінде 23,607  24,586  23,321 10,905 

Топтың шоғырландырылған еншілес компанияларында 5,820  5,975  5,107 3,775 

топтың бірлескен кәсіпорындарында, бірлескен операцияларда және қауымдасқан 

компанияларда 16,284  16,773  16,452 6,281 

Топтың қаржылық инвестициялары ретінде есепке алынатын кәсіпорындарда 1,503  1,838  1,762 849 

Топқа жататын жалпы өндіріс 12,766 13,095  12,093 5,771 

Топтың шоғырландырылған еншілес компанияларында 5,512  5,623  4,791 2,976 

топтың бірлескен кәсіпорындарында, бірлескен операцияларда және қауымдасқан 

компанияларда 7,179 7,380  7,214 2,753 

Топтың қаржылық инвестициялары ретінде есепке алынатын кәсіпорындарда 75  92  88 42 

БК және қауымдасқан компаниялардың жалпы сатылымдары (100% негізде), оның ішінде 17,439  19,383  18,465 5,765 

Компаниялар және TҰK 5,682  6,254  8,759 2,274 

БК және топқа кірмейтін қауымдасқан компаниялардың акционерлеріне 9,381  10,112  9,556 3,491 

Үшінші тараптарға 2,376  3,017  150 — 

Компания сатып алған көлемдер 6,085  6,254  8,759 3,289 

Бірлескен кәсіпорындарда, қауымдасқан компанияларда және бірлескен операцияларда 5,622  6,254  6,877 1,605 

Бақыланбайтын инвестицияда 60  — 1,882 669 

Үшінші тараптарда 403  — — 1,015 

Компаниядағы және ТҰК-дағы, оның шоғырландырылған еншілес компанияларындағы және 

бірлескен операцияларындағы бастапқы баланстық қорлар (бірлескен операциялар үшін, 

барабар иелену), оның ішінде 11,028  9,687 10,111 5,579 

Компанияның және TҰK қоры 10,189  8,767  9,300 5,167(5) 

Компаниядағы және ТҰК, оның шоғырландырылған еншілес компанияларындағы және 

бірлескен операциялардағы қорлардың ұлғаюы (бірлескен операциялар үшін, барабар иелену), 

оның ішінде 839  920  811(6) 412  

Компаниядағы және ТҰК-дағы қорлардың ұлғаюы 2,165  3,080  5,650 9,085  

Компаниядағы және ТҰК-дағы, оның шоғырландырылған еншілес компанияларындағы және 

бірлескен операцияларындағы соңғы баланстық қорлар (бірлескен операциялар үшін, барабар 

иелену), оның ішінде 2,165  3,001  5,498 8,999  

Компанияның және TҰK қоры 915  2,570  3,435 2,550 

Компаниядағы және ТҰК-дағы, оның шоғырландырылған еншілес компанияларындағы және 

бірлескен операцияларындағы бастапқы баланстық қорлар (бірлескен операциялар үшін, 

барабар иелену), оның ішінде 836  2,497  3,501 1,096 

Компанияның және TҰK қоры 3,080 5,650 9,085 11,635 

Компаниядағы және ТҰК, оның шоғырландырылған еншілес компанияларындағы және 

бірлескен операциялардағы қорлардың ұлғаюы (бірлескен операциялар үшін, барабар иелену), 

оның ішінде 3,001 5,498 8,999 10,095 

___________ 

Дереккөз: Компания деректері. 

2017 жылғы 4 желтоқсанда компания жариялаған 2018-2020 жылдар кезеңінде уран өндірудің жоспарлы көлемін 

20% - ға қысқартудың ішінара әсерін көрсетеді. 

"Инкай" БК ЖШС толық шоғырлануын және "Ақбастау" БК АҚ және "Қаратау" ЖШС 2018 жылғы 1 қаңтарынан 

бастап пропорционалды шоғырлануын көрсетеді. 

2017 жылғы 10 қаңтарда компания жариялаған 2017 жылғы жылдық өндіріс көлемінің шамамен 8% - ға немесе 2000 

тоннадан астам ЭУМ қысқаруының әсерін көрсетеді. 

ҚЕХС сәйкес ұсынылған, сондай-ақ осындай транзакцияларды жоққа шығаратын сатылымдарға сәйкес своп операцияларының 

әсерін болдырмайды. 

THK U3O8 үшінші тараптарға сатуды қамтиды, бірақ THK u3o8 компаниясының сатуды жоққа шығарады. 
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"Аппак" ЖШС үшінші тараптарға берілген 77 тонна UME U3O8 қамтиды, бұл Топтың шоғырландырылған түсімінде 

көрсетілмеген. Бұл беру "Аппак" ЖШС 2012 жылы үшінші тараптан қарыз алған уранды қайтару болды. 

Келесі кестеде Топтың 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі өндіріс және сату көлемі ұсынылған,барлық 

көрсеткіштер 100% негізде ұсынылған.: 

Бірлескен кәсіпорын бойынша 

серіктестердің сатылымдары  

Компания 

Топтың 

үлесі Өндіріс  Сатылымдар  

Компания және 

ТҮК сатып 

алулары   Серіктес 

Сатып алынған 

көлем  

 (Tonnes of UME)   (тонн UME) 

— — ЖШС  Орталық(1) 100% 1,898 1,898 1,898 

— — ЖШС  Қазатомөнеркәсіп-SaUran 
(1) 

100% 1,590 1,590 1,590 

— — ЖШС  РУ-6(1) 100% 718 718 718 

Cameco 1,095 ЖШС БК  Инкай 40%(2) 2,202 2,282 1,187 

CGN 588 Семізбай-U ЖШС   51% 1,128 1,130 542 

Uranium One 1,176 ЖШС  Қаратау 50% 2,359 2,378 1,203 

Uranium One 957 ЖШС БК Ақбастау 50% 1,941 1,946 989 

Uranium One 424 АҚ БК  Заречное  50% 802 849 425 

Orano 2,578 ЖШС БК  Катко 49% 3,519 3,581 1,003 

Uranium One 2,088 ЖШС БК  ОТХК 30% 2,937 2,896 807 

Uranium One 651 ЖШС БК  Хорасан-U БК ЖШС(3) 34% 1,564 1,522 722 

Sumitomo / Kansai 196 ЖШС  Аппақ(4) 65% 901 967 156 

Energy Asia — Байкен-U ЖШС   5% 1,762 1,882 1,882 

Барлығы  9,752   23,321 23,639 13,122(5) 

 
Дереккөз: Компания деректері. 

2017 жылы "Орталық" ЖШС (2017 жылғы қазанға дейін), "Қазатомөнеркәсіп-SaUran" ЖШС және "РУ-6" ЖШС үшін сату көлемі 

өндіріс көлемін ұсынады, өйткені тиісті еншілес компаниялар қызмет көрсетуге арналған келісімшарттар бойынша жұмыс 

істейді, бұл ретте KAP өндіріске арналған лицензияға ие және өндірілген көлемдерді иеленуге құқылы. KAP Орталық жер 
қойнауын пайдалану туралы келісім бойынша 2017 жылғы қазан айында белгілі бір құқықтар мен міндеттерді тапсырды. 

«Инкай» БК ЖШС-де топтың үлесі 2018 жылғы 1 қаңтарынан 60% дейін артты. 

Сатуға қосымша 651 тонна Uranium One, СП Хорасан-U БК ЖШСЖШС да 150 тонна UME сатып алушыларға тікелей сатқан. 

Сатылымға қосымша 196 тонна Sumitomo / Kansai (топтың үшінші тарапқа сатылуы ретінде ескерілген), "Аппак" ЖШС 615 тонна 

UME тараптық сатып алушыларға тікелей сатқан. 

KAP шеттегі сатушыларға орта есеппен 9 300 тонна UME сатты.  

 

Топтың өндіріс және сату көлемі уран өнеркәсібіндегі сұраныс пен ұсыныстың дамып келе жатқан 

серпініне негізделген, оған сәйкес компания нарықтық тәсілге қол жеткізу стратегиясын қабылдады, 

соның нәтижесінде, атап айтқанда, Компания 2017 жылғы қаңтарда және 2017 жылғы желтоқсанда 

жариялаған өндірісті қысқарту енгізілді. Қазақстан Республикасы Сондай - ақ, " бизнес-Стратегия-уран 

өндіруге нарықтық бағдарлы көзқарасты жалғастыру». 

Көрсетілген кезеңдер ішінде топтың қатысты өнімі бөгде клиенттерге сатылған көлемнен асып түсті, бұл 

U3O8 қоры деңгейінің едәуір артуына әкелді. 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айдың артуы 

U3O8 сату көлемінің жалпы төмендеуіне, сондай-ақ "Инкай" БК-ға бақылау алуға және "Ақбастау" АҚ 

мен "Қаратау" ЖШС-ның бірлескен операциялар ретінде жіктелуіне байланысты, бұл 2018 жылғы 1 

қаңтардан бастап қаржылық есептілікте осы инвестициялардың бухгалтерлік есебінің өзгеруіне әкелді. 

"Инкай" БК ЖШС еншілес кәсіпорын ретінде шоғырландырылды, ал "Ақбастау" БК мен "Қаратау" 

ЖШС олардың активтеріндегі, міндеттемелеріндегі, кірістері мен шығысындағы топтың үлесін тану 

жолымен шоғырландырылды. Компания өндірістің екі қысқаруы туралы жариялады: 2017 жылғы 

қаңтарда өндірісті 2000 тоннадан астам UME-ге немесе шамамен 8% - ға қысқарту, ал 2017 жылғы 

желтоқсанда 2018-2020 жылдар кезеңінде жер қойнауын пайдалануға арналған топтың келісімшарттары 

бойынша жоспарланған уран өндіруді 20% - ға қысқарту, бұл үш жылдық кезеңде уран өндірудің 15 000 

тоннадан астам Ume-ге кейінге қалдырылуына алып келеді деп күтілуде. Болашақта, өндірістің осы 

қысқартулары төмен түскеннен кейін, компания қорларды сату үлесін ұлғайтуды есептейді,бұл қор 

қысқаруына әкеледі деп күтілуде. Алдын ала бағалау бойынша, Компания 2018 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша қорлардың деңгейі 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 
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қорлар деңгейімен салыстырғанда азаяды деп есептейді. Компания u3o8 компаниясының және THK-ның 

шамамен 6 000-7 000 UME қорларын қолдауға бағытталған. 

Келесі кестеде шоғырландырылған негіздегі U3O8 тобының қорлары және көрсетілген күнге 

компанияның және THK тиесілі U3O8 қорлары берілген: 

 

 31 желтоқсанға  30 маусымға  

2015 2016 2017 2017 2018(1) 

(тонн UME) 

Топтың  U3O8 запастары (консолидация), соның 

ішінде ......................................................................................................  

3,080 5,650 9,085 6,849 11,635 

Компания және ТҰК запастары   ....................................................  3,001 5,498 8,999 6,638 10,095 

 

Дереккөз: Компания деректері. 

 

«Ақбастау» АҚ және «Қаратау» ЖШС запастарының 50%  және «Инкай» БК запастарының 100% қосады. 

 

Бейінді емес активтерді иеліктен шығару  

Активтердің шығуы топ қызметінің нәтижелеріне елеулі әсер етеді. Қарастырылатын кезең 

ішінде топ иеліктен шығару бойынша 41 мәміле жасады. 

2017 жылғы 25 желтоқсанында компания Toshiba корпорациясына келесі компаниялардың 

әрқайсысында өзінің c класындағы қарапайым акцияларының 10% - ын берді: Toshiba Nuclear 

Energy Holdings US, Inc. және Toshiba Nuclear Energy Holdings UK Ltd. ("Toshiba HoldCos" 

бірлесіп), олар өз кезегінде Westinghouse Electric Company LLC (2017 жылғы наурызда 

банкроттыққа өтінім берген ядролық саладағы ірі ойыншы) ("Westinghouse") компаниясында 

Toshiba корпорациясы ұсынған "пут" опционы бойынша құқықты іске асыру жолымен 2007 

жылғы қазанда осындай акцияларды сатып алумен және 2007 жылғы қазанда осындай 

акцияларды сатып алумен бір мезгілде 522,2 млн. АҚШ. Toshiba HoldCos акцияларын 

иеленудің 10 жылдық кезеңінде Компания дивидендтерде шамамен 101 млн. 

2018 жылғы 3 шілдеде Компания "МАЭК" ЖШС қатысу үлесін өзінің жалғыз акционеріне 17 

853 млн.теңге сомасына берді, нәтижесінде топ энергетикалық сегментте өз қызметін тоқтатты. 

Бұл мәміле ақша қаражаты тұрғысынан бейтарап болады деп күтілуде, өйткені мұндай 

табыстар "Самұрық-Қазына" АҚ-ға 2018 жылғы желтоқсан айының соңына қарай дивидендтер 

ретінде төленеді деп күтілуде. «Тәуекел факторлары - топтың қызметіне байланысты 

тәуекел факторлары-топ өзінің бұрынғы еншілес компаниясының қызметіне байланысты 

жауапкершілікке тартылуы мүмкін» қараңыз.  

2018 жылғы 18 қазанда Компания өзінің Sareco LLP қатысу үлесін жер бетінде сирек металдар 

өндірумен айналысатын компанияға берді, ол 2015 және 2017 жылдары аяқталған жылдары 

өндіріс көлемі аз болды және 2016 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жылына нөлдік өндіріс, 

"Тау-Кен Самұрық" ұлттық тау-кен өндіру компаниясы ".  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 Жарлығына сәйкес 

Компания кейбір бейінді емес активтерге өз үлесін сатады және сатады. Бұдан басқа, компания 

белгілі бір қосымша активтердің шығуын көздейтін активтерді қайта құрылымдаудың ішкі 

жоспарын қабылдады. Тиісінше, топтың еншілес компанияларының, бірлескен кәсіпорындары 

мен қауымдасқан компанияларының жалпы саны 2015 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай 

бойынша 82-ден 2017 жылғы 31 желтоқсанға 50-ге дейін және 2018 жылғы 30 маусымға 48-ге 

азайды. Осы Проспекті бойынша Компания 2018 жылғы 31 желтоқсанның аяғында «СарЭКО» 

ЖШС, «Қызылту» ЖШС және «Каустик» АҚ-да, сондай-ақ «Astana Solar» ЖШС, «Kazakhstan 

Solar Silicon» және «KazSilicon» MK компанияларындағы барлық мүдделерін сатуға мүдделі. 

Төменде Компанияның билік етуге ниеті бар негізгі нысандардың деректемелері берілген:  
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 ЖШС  Қызылту – Қазақстанда уран өндіру жөніндегі кәсіпорындарда жалпы өндіру, оның 

ішінде құрамында уран бар молибден-мыс кендерін барлаумен, өндірумен және қайта өңдеумен 

айналысатын және компания 76% ие ураны бар;  

 АО «Каустик» - химический завод, занимающийся производством каустической соды, соляной 

кислоты, жидкого хлора и других вспомогательных химических продуктов, в котором Компания 

владеет 40% акций; а также 

 "Astana Solar" ЖШС, "Kazakhstan Solar Silicon" ЖШС және MK KazSilicon ЖШС 

фотоэлектрлік модульдерді, Металлургиялық және поликристалды кремнийді, күн сапасындағы 

кремнийді, кремнийлі және фотоэлектрлік пластиналарды өндірумен және өткізумен және 

кремний өндірісінің қалдықтарын өңдеумен айналысатын объектілер болып табылады. 

Корпоративті қайта құру бойынша қызмет  

2017 жылғы 25 желтоқсанда компания Toshiba корпорациясына келесі компаниялардың 

әрқайсысында өзінің С класындағы қарапайым акцияларының 10% - ын берді: Toshiba Nuclear 

"бейінді емес активтерді иеліктен шығару" бөлімінде баяндалған стратегияға сәйкес 

бастапқыда құрылған бірлескен кәсіпорын 2018 жылы топ кейбір өндірістік еншілес 

компаниялардағы қатысу үлесін ұлғайтуға, оның ішінде "Инкай" БК ЖШС қатысу үлесін 2018 

жылғы 1 қаңтардан бастап 40% - дан 60% - ға дейін ұлғайтуға, 11 млн. теңгеге, бұл "Инкай" БК 

ЖШС есепке алу тәртібінің сол күннен бастап толық шоғырлануға өзгеруіне әкелді және 

нәтижесінде 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айдағы Топтың қаржылық нәтижелеріне 

әсер етті. 2018 жылғы 31 желтоқсанына дейін компания Қызылқұм ЖШС мен "Хорасан-U" БК 

ЖШС-дағы өз қатысу үлесін 30% - дан 34% - ға дейін және "Байкен-U" ЖШС-дағы тиімді 

үлесін 5% - дан 52,5% - ға дейін арттыруды аяқтауды жоспарлап отыр, содан кейін олар 

компанияның толық шоғырландырылған еншілес компаниялары болды. Қазақстан 

Республикасы сондай - ақ "Байкен - U" ЖШС, "Хорасан-U" ЖШС және "Қызылқұм"ЖШС 

бірлескен кәсіпорындар бойынша Бизнес-жобалар. Компания осы компаниялардың қаржылық 

есептілігінде мұндай ұлғаюы және одан кейінгі шоғырлануы 2018 жылғы 31 желтоқсанында 

аяқталған толық жыл үшін оның қаржылық көрсеткіштеріне әсер етеді деп күтуде. 

2018 жылы компания және Uranium One Inc. "Ақбастау" АҚ және "Қаратау" ЖШС-нің барлық өнімдерін 

әділ шарттармен сатып алу, сондай-ақ бірлескен келісімдерді олардың акциялар пакеттеріне тепе-тең 

қаржыландыруды қамтамасыз ету міндеттемесін қалыптастырған бірқатар келісімдерге қол қойды. Осы 

келісімдердің нәтижесінде "Ақбастау" БК АҚ және "Қаратау" ЖШС-дағы Инвестициялар ХҚЕС 

бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігіндегі бірлескен операциялар ретінде қайта 

жіктелді және топтың бірлескен активтерге, пассивтерге, кірістер мен шығыстарға оның иелігіне 

барабар тікелей құқығын тану жолымен ескерілді, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. 11 

ҚЕХС (IFRS) және 3 ҚЕХС (IFRS) сәйкес компания 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 

ҚЕХС бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігінде әділ құн бойынша бірлескен 

операциялардың активтері мен міндеттемелерін таниды. Әділ құнды күтілетін түзету топтың пайдалы 

қазбаларды өндіру құқықтарының туындауына әкеп соғады. 

Осы Проспекті күні компания Уванас, Шығыс Мыңқұдық, Қанжуған, Оңтүстік Мойынқұм 

(оңтүстік бөлігі), Орталық Мойынқұм, Солтүстік Қарамұрын және Оңтүстік Қарамұрын кен 

орындарымен байланысты жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға сәйкес 

тікелей уран өндірумен айналысады. Компания жер қойнауын пайдалануға арналған осы 

келісімшарттардың барлығын және олармен байланысты өндірістік активтерді өзінің еншілес 

компанияларына, "РУ-6" ЖШС және "Қазатомөнеркәсіп - SaUran" ЖШС 2018 жылғы 31 

желтоқсанына беруге ниетті. Нәтижесінде мұндай берілгеннен кейін Компания өндіру 

жөніндегі өзінің барлық қызметін тоқтатады және өзінің еншілес компанияларынан, бірлескен 

кәсіпорындардан және қауымдасқан компаниялардан сатып алынған уран өнімін ғана сататын 

болады. Бұл өзгеріс оның ақшалай қаражатының қозғалысына әсер етеді деп күтілуде, өйткені 

мұндай берілгеннен кейін компанияға жоғарыда аталған жер қойнауын пайдалануға арналған 

келісімшарттар бойынша өндірілген уранды сатып алуға ақшалай қаражат қажет болады, ал 

қазіргі уақытта ол тікелей жер қойнауын пайдаланушы ретінде уран алады. 
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Валюта курстарының өзгеруіне әсері  

Теңге/АҚШ доллары бағамының ауытқуы топ қызметінің шоғырландырылған нәтижелеріне 

айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Қазақстандағы теңге/АҚШ долларының бағамы топ қызметінің 

нәтижелеріне әсер етеді, себебі: 

 Топтың шоғырландырылған кірістерінің басым бөлігі АҚШ долларымен көрсетілген, 

өйткені оның өніміне арналған келісімшарттардың көпшілігі АҚШ долларымен 

жасалады, өйткені бұл валюта уран спот бағасының көпшілігі үшін пайдаланылады: 

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған 

жарты жыл үшін 64% (есептеу негізі МАЭК түсімін қамтиды) және тиісінше, топтың 

кірістерінен 79% АҚШ долларымен көрсетілген; 2018 жылғы 3 шілдеде болған МАЭК 

дивестициясынан кейін топтың кірістерінің үлесі АҚШ долларымен барлық табыстары 

теңгемен көрсетілген; 

 топ шығындарының едәуір бөлігі, атап айтқанда, оның барлық операциялық 

шығындары және күрделі шығындардың үштен екісінен астамы теңгемен көрсетілген; 

топтың теңгемен көрсетілмеген негізгі шығыстары жер асты сілтілеу операцияларында 

пайдаланылатын өнеркәсіптік сорғыларды және уранды қайта өңдеу үшін 

пайдаланылатын шайырды сатып алумен байланысты; 

 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша топтың қарыздарының 99% АҚШ 

долларымен көрсетілді. 

Топ кірістерінің басым бөлігі АҚШ долларымен көрсетілген, ал оның шығыстарының басым 

бөлігі теңгемен көрсетілген болғандықтан, топқа, әдетте, доллардың теңгеге қатысты 

қымбаттауы тиімді, бұл кейіннен Топтың қаржылық нәтижелеріне оң әсер етеді. Соған 

қарамастан, топтың АҚШ долларында көрсетілген Елеулі өтелмеген міндеттемелері бар 

болғандықтан ("- өтімділік және капитал ресурстары-берешек" қараңыз), доллардың 

қымбаттауының оң әсері ішінара немесе толық нивелирленуі мүмкін. Бұдан басқа, 

компанияның теңгемен көрсетілген келісім-шарттар бойынша өздерінің бірлескен 

кәсіпорындары мен қауымдасқан компанияларынан уран мен уран өнімін сатып алғанына 

қарамастан, бағалар өз кезегінде АҚШ долларымен көрсетілген U3O8 басым споттық 

нарықтық бағасын ескере отырып айқындалады; тиісінше, АҚШ долларының айтарлықтай 

нығаюы осындай келісім-шарттар бағасының теңгемен тиісті өсуіне алып келеді. 

Топ өзінің пайыздық төлемдерін валюталық өрнектермен салыстыра отырып, осы тәуекелді 

мүмкіндігінше жеңілдетуге тырысады. Осындай арақатынастың арқасында топ туынды қаржы 

құралдарын қолданбай экономикалық хеджирлеуді алады. Теңгемен ерекшеленетін басқа 

валюталарда көрсетілген басқа ақша активтері мен міндеттемелерге қатысты топ қысқа 

мерзімді теңгерімсіздіктерді жою үшін қажет болған кезде осындай валютаны ағымдағы 

бағамдар бойынша сатып ала немесе сата отырып, өзінің тәуекелге таза бейімділігін қолайлы 

деңгейде ұстап тұруға тырысады. 

Келесі кестеде 2015, 2016 және 2017 жж. 31 Желтоқсанда және 2017 ж. 30 маусымда аяқталған 

алты айлық кезеңде ҚҰБ ұсынған бір жылғы және жыл соңындағы теңге/АҚШ доллары 

бағамдарының орташа көрсеткіштері келтірілген: 

 

Кезең 

Кезеңге 

орташа 

көрсеткіш(1) 

Кезеңнің 

соңына 

көрсеткіш  

 (1 АҚШ доллары үшін теңге) 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015 ................................................................................  222.25 
339.47 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 ................................................................................  341.76 
333.29 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017 ................................................................................  326.08 
332.33 
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2017 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айлық кезең .............................................  318.75 321.46 

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айлық кезең .............................................  326.49 341.08 

        Орташа ставкалары әрбір күнтізбелік күнге күндізгі айырбас бағамдарының орташа мәні ретінде есептеледі. 

Пайдалы қазбаларды өндіруге салықты қосқанда салық салу  

Пайдалы қазбаларды өндіру салығы ("ПҚӨС") салық салынатын шығыстарға 29% мөлшерінде 

салық есептеу жолымен айқындалады. Салық салынатын шығыстар пайдалы қазбаларды 

өндіруге байланысты барлық тікелей шығыстарды қамтиды және атап айтқанда, қайта өңдеуге 

арналған шығындар мен жалпы және әкімшілік шығыстарды жоққа шығарады, бірақ 

ұңғымалар тобын кезең ішінде игеру үшін амортизациялық аударымдар мен өндіру жөніндегі 

қызметпен тікелей байланысты кез келген басқа да амортизациялық аударымдар кіреді. ПҚӨС 

жер қойнауын пайдалануға арналған әрбір келісімшарт бойынша жеке есептеледі. 

Нәтижесінде алынатын ПҚӨС сомасы салық төлеушінің тау-кен өндіру қызметінің ақшалай 

құнына айтарлықтай тәуелді болғандықтан, компания топтың жер астында шаймалаудың аз 

шығынды әдісін пайдалануы өндірістің басқа әдістеріне жататын ПҚӨС-мен салыстырғанда 

ПҚӨС-ның неғұрлым төмен жиынтық төлемдеріне алып келеді деп санайды.  

Келесі кестеде көрсетілген кезеңдерге Топтың кейбір салықтары көрсетілген: 

Кезең 

Жалпы 

есептелген 

салық  

Корпорати

вті табыс 

салығы (1) 

Пайдалы 

қазбалард

ы өндіруге 

салыұ (2) 

Табыстан 

асқан 

салық  (3) 

Басқа 

салықтар 

мен 

бюджеттен 

тыс 

төлемдер (4) 

 (млн.теңге) 

31 желтоқсанда аяқталған 2015жыл .................................................................................  58,826 13,538 12,020  — 33,268  

31 желтоқсанда аяқталған 2016жыл .................................................................................  73,147 20,171 13,796  — 39,180  

31 желтоқсанда аяқталған 2017жыл   ...............................................................................  72,035 14,675 13,280  5,609  38,470  

2017 жылғы 30 маусымында аяқталған алты 

айлық кезең ........................................................................................................................  38,163 8,766 6,260  5,609  17,528  

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты 

айлық кезең ........................................................................................................................  38,404 7,263 8,374   —  22,767  

___________ 
Дереккөз: Компанияның салық есептілігі 

Қолданыстағы мөлшерлеме: 20%; есеп: пайдаға салынатын салық ставкасына көбейтілген салық салынатын табыс 

(салық есептілігі негізінде). 

Қолданыстағы мөлшерлеме: өнімді ерітіндідегі уран үшін 18,5%; есеп: салықты есептеу өндірудің ақшалай құнын 

білдіреді және кейбір шығыстар бойынша болжамды 20 пайданың маржасына және ПҚӨС 18,5% ставкасына 

негізделген, мұнда 29% мөлшеріндегі салықты есептеу мынадай формула бойынша айқындалады:: 

(1 + 20%) × 18.5% ÷ (1 – (1 + 20%) × 18.5%). 

Қолданыстағы мөлшерлеме: 10-60%. Уранды қоса алғанда, қатты пайдалы қазбалардың кен орындарына жататын 

жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар үшін 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап жойылды. 

Мүлік салығы, жер салығы, көлік салығы, Әлеуметтік салық, бюджеттен тыс төлемдер, ҚҚС және ПНН. 

 

Күкірт қышқылының бағасы және қолжетімділігі  

Топ ПСВ (жерасты ұңғылап шаймалау) әдісімен уран өндіру үшін күкірт қышқылының едәуір 

көлемін пайдаланады •  Күкірт қышқылы үшін топ төлейтін тоннаның орташа бағасы соңғы үш 

жылда 24,7% - ға 17 260 теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015 жылы, 31 желтоқсанда 
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аяқталған жыл 2017 жылы 21 529 теңгеге дейін өсті. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл, күкірт қышқылының бағасы топтың әртүрлі уран өндіруші ұйымдарының уран өндірісіне 

жұмсалатын жалпы шығынның 14% - дан 30% - ға дейін құрады. Күкірт қышқылының 

болмауы топты өндіру кестесін бұзуы мүмкін, ал күкірт қышқылына бағаның өсуі топтың 

жалпы пайдасын төмендетуі мүмкін. «Тәуекел факторлары-топ қызметімен байланысты 

тәуекел факторлары. Күкірт қышқылының болуы және құны топ қызметінің 

үздіксіздігіне және коммерциялық өміршеңдігіне елеулі әсер етеді» қараңыз.  

Запастарды бағалауға өзгерістердің ықпалы  

Топ мерзімді түрде қорлар мен ресурстардың бағалауын қайта қарайды, соның нәтижесінде ол 

қолданыстағы стандарттарға сәйкес өзінің кейбір қорлары мен ресурстарын қайта жіктей 

алады. Мұндай қайта жіктеу Топтың қаржылық есептілігіне әсер етуі мүмкін. Мысалы, егер 

реклассификация топпен жоспарланған кенішті игеру мерзімінің өзгеруіне әкеп соқса, бұл 

амортизациялық шығыстарға, құнсыздану шығыстарына, сондай-ақ кенішті игеру мерзімі 

аяқталғаннан кейін әдетте туындайтын кенішті жабу шығыстарына тиісті әсер етуі мүмкін. 

Оның үстіне, егер резервтер қайта бағаланса, ал нарықтық баға төмендесе, активтердің 

құнсыздануынан болатын шығыстарды есептен шығару қажеттілігі туындауы мүмкін. Бұдан 

басқа, ресурстық базаны ескере отырып амортизацияланатын осындай күрделі шығындар да 

осындай базаны қайта сыныптау арқылы қозғалуы мүмкін. 

2017 жылы JORC әдіснамасына GKZ әдіснамасына Топ ресурстары мен резервтерін өзгертті, 

соның нәтижесінде құнсыздану мен амортизацияға Топтың аударымдары артты. 

Сирек кездесетін жер металдарынан өнімнің сатылым көлемі  

Келесі кестеде көрсетілген кезеңдерде сирек кездесетін металдардан жасалған өнімдерді сату 

көлемі бойынша деректер көрсетілген: 
 31 желтоқсанда аяқталған жыл 30 маусымда аяқталған 

жартыжылдық  

2015 2016 2017 2017 2018 

(деңгейлік өнім үшін УЭМ қоса алғанда металдың құрамының 

тонналары) 

Бериллий өнімі ..........................................................  1,740.3 1,766.2 1,599.6 791.0 736.8 

Тантал өнімі  .............................................................  146.0 122.7 135.0 62.1 72.7 

Ниобий өнімі  ............................................................  121.9 52.1 23.7 8.1 7.8 

Сирек кездесетін металдардан өнім үшін алынған бағалар  

Келесі кестеде көрсетілген кезеңдер үшін топ сатқан сирек металдарынан жасалған өнімнің 

орташа өлшенген бағасы ұсынылған: 

 31 желтоқсанда аяқталған жыл 30 маусымда аяқталған 

жартыжылдық  

2015 2016 2017 2017 2018 

KZT US$ KZT US$ KZT US$ KZT US$ KZT US$ 

Бериллий өнімі, кг үшін ..........................................................  5,351 24.08 7,564 22.13 8,267 25.35 7,662 24.04 10,063 30.82 

Тантал өнімі,  кг үшін   ...........................................................  82,56

9 

371.5

1 

95,74

9 

280.1

6 

95,36

9 

292.4

7 

89,79

7 

281.7

2 

101,16

9 

309.8

7 

Ниобий өнімі, кг үшін .............................................................  
7,899 35.54 

14,47

0 42.34 

19,90

6 61.05 

22,05

1 69.18 26,041 79.76 

«Өнеркәсіп- сирек кездесетін металдар және нарыққа шолуды» қараңыз – сирек металдардан жасалған 

өнімдердің бағасына ықпал ететін негізгі факторлардың сипаттамасы. 

БК және Қауымдасқан компаниялармен мәмілелер  
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Компания өзінің БК және қауымдасқан компанияларынан, негізінен спот бағасы бойынша U3O8 едәуір 

санын сатып алады,онда кез келген қолданылатын жеңілдіктер қолданылады, бұл ретте көлемдер көп 

жағдайда тиісті сатушы компаниялардағы компанияның акцияларына сәйкес келеді. Жеңілдіктер нақты 

БК мен қауымдасқан компанияларға тәуелді; Осы Проспектікүніне және Компанияның "Байкен - U" 

ЖШС мен "Хорасан - U" ЖШС-дағы оның тиімді үлестерін тиісінше 52,5% - ға және 50% - ға дейін 

арттыру нәтижесінде, "Байкен - U "ЖШС," Хорасан-U БК ЖШС"ЖШС және" Қызылқұм "ЖШС-ға 

қатысты Келісім-бизнес-бірлескен кәсіпорындарда егжей-тегжейлі сипатталғандай, орташа алынған 

жеңілдік 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылғы спот бағасының 3,2% - ын. Келесі кестеде 

көрсетілген кезеңдер үшін компания және ТҰК  сатып алған көлемдер көрсетілген: 

 31 желтоқсанда аяқталған жыл  2018 жылғы 30 

маусымында 

аяқталған алты 

ай 2015 2016 2017 

(тонн UME) 

U3O8 бірлескен кәсіпорындардан, қауымдасқан 

компаниялардан сатып алынған және бірлескен 

операциялар) ............................................................................  5,622 6,254 6,877 1,605 

Сатып алынған U3O8 сату Uranium тобының кіріс ағынының екі негізгі компонентінің бірін, ал басқа 

компонент - компанияның өзі немесе оның шоғырландырылған еншілес компаниялары өндірген U3O8-

ді сатуды қалыптастырады. Кіріс ағынының бұл компоненттері рентабельділіктің базалық 

құрылымымен жұмсалады. Компанияның өзі немесе оның шоғырландырылған еншілес компаниялары 

өндірген уранды сатуға келетін болсақ, сатудың өзіндік құны компанияның және тиісті еншілес 

өндіруші кәсіпорындардың өндірісінің құнын білдіреді, соның нәтижесінде өндірудің толық маржасы 

Топтың шоғырландырылған нәтижелерінде ескеріледі. Бірлескен кәсіпорындар мен топтың қауымдасқан 

компаниялары өндіретін уранды сатудың өзіндік құны бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан 

компаниялардан сатып алу бағасын білдіреді, ол көп жағдайда кейбір қолданылатын жеңілдіктермен 

басым спот-нарықтық баға болып табылады және нәтижесінде тиісті өндіру маржасы тиісті бірлескен 

кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардың және олардағы компанияның үлесінің нәтижелерінде 

көрсетіледі. Тиісінше, бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар нәтижелерінің үлесі әрбір 

есепті кезеңдердегі топ пайдасының едәуір бөлігін білдіреді және Топтың қаржылық нәтижелерін 

бағалау кезінде ескерілуі тиіс. Топ бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар 

нәтижелерінің үлесі 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап "Инкай" БК үлесінің ұлғаюына және оны еншілес 

компания ретінде шоғырландыруға және "Ақбастау" АҚ мен "Қаратау" ЖШС-ның 2018 жылғы 1 

қаңтардан бастап бірлескен операциялар ретінде шоғырлануына байланысты топтың құрылымындағы 

өзгерістерге байланысты 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап төмендейді деп күтуде.  

ҚЫЗМЕТТІҢ НӘТИЖЕЛЕРІ   

2017 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айлық кезең мен 2018 жылғы 30 

маусымында аяқталған алты айлық кезең үшін көрсеткіштерді салыстыру  

Төменде келтірілген кестеде топтың негізгі уран және сирек жер өнімдерін 2017 және 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты айда сату көлемі көрсетілген: 

 

 30 маусымда аяқталған 6 ай Өзгеруі  

2017 2018 Объем Пайыз  

(UME тонна немесе металдың басқа құрамы) (%) 

Уран өнімі      

U3O8 .............................................................................................................  6,014 5,579  (435)  (7.23)  

Сирек өнімдер      

Бериллий өнімі ...........................................................................................   791.0    736.8   (54.2)  (6.85) 

Тантал өнімі ...............................................................................................   62.1    72.7   10.6 17.07 

Ниобий өнімі ..............................................................................................   8.1    7.8   (0.3) (3.70) 
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Төменде келтірілген кестеде Топтың 2017 және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 

шоғырландырылған нәтижелеріне қатысты белгілі бір қаржылық ақпарат көрсетілген: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

табыстардағы үлес 

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Кіріс ...............................................................................   153,188    145,029   (8,159)   (5.33)   100.00    100.00   

Сатудың өзіндік құны  ..................................................   (120,924)   (106,539)   14,385    (11.90)   78.94    73.46   

Жаппай табыс ..............................................................   32,264    38,490    6,226   19.30   21.06    26.54   

Өткізу шығындары  ..........................................................   (2,402)   (3,361)   (959)   39.93    1.57    2.32   

Жалпы және әкімшілік шығындар  .............................   (11,558)   (12,573)   (1,015)   8.78  7.54    8.67   

Активтердің құнсыздануынан болған 

шығындарды түзету ......................................................  
 (4,020)   (3,486)  

 534   
 (13.28)  2.62    2.40   

Құнсызданудан болған шығындар ..............................  –  96,858   96,858 100.00 – 66.79 

Еншілес компанияның шығуынан пайда ....................   (1,142)   1,296    2,438    (213.49)   0.75    0.89   

Шетел валютасындағы таза пайда/(шығын) ...............   6,209    110    (6,099)   (98.23)   4.05    0.08   

Басқа кірістер ................................................................   (1,564)   (1,187)   377    (24.10)   1.02    0.82   

Басқа шығындар  ...........................................................   2,429    2,638    209    8.60   1.59    1.82   

Қаржылай кіріс  .............................................................   (4,387)   (5,088)   (701)   15.98  2.86    3.51   

Қаржылай шығындар  ...................................................   11,644    6,948    (4,696)   (40.33)  7.60    4.79   

Қауымдасқан компаниялар нәтижелерінің 

үлесі ...............................................................................  
 13,637    (1,905)  

 (15,542)  
 (113.97)   8.90    1.31   

Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелерінің 

үлесі ....................................................................................  
 41,110    118,740   

 77,630   
 188.83   26.84    81.87   

Салықты есептегеннен кейінгі кіріс  ......................   (13,032)   (4,823)   8,209    (63.0)  8.51    3.33   

Табыс салығы бойынша шығындар ............................   2,087    1,103   (984) (47.15) 1.36 0.76 

Жыл ішіндегі пайда  ...................................................   30,165    115,020    84,855    281.30    19.69    79.31   

Топтың 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі қызметінің нәтижелері компанияның 

қатысу үлесін сатып алу және Инкай БК бақылау алу және әділ шарттарда "Қаратау" ЖШС мен 

"Ақбастау "БК" АҚ-ның барлық өнімдерін сатып алу бойынша міндеттемелер беру сияқты үлестері бар 

белгілі бір компаниялармен байланысты мәмілелерімен елеулі түрде қозғалды •  Мұндай мәмілелер осы 

кәсіпорындардың есептік құжаттамасының өзгеруіне алып келді, олардың барлығы уран өндірумен 

айналысады. Атап айтқанда, 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап есепке қатысты мынадай өзгерістер 

болды: 

 "Инкай БК" ЖШС компанияның осы компаниядағы қатысу үлесін 40% - дан 60% - ға дейін 

арттыруына және оған бақылау алуына байланысты топтың толық топтастырылған еншілес 

компаниясы болды; сондай-ақ 

 "Ақбастау "АҚ және" Қаратау " ЖШС активтер, пассивтер, кірістер мен шығыстар үлесі 

бойынша біріктірілген бірлескен операцияларға айналды. 

2018 жылғы 1 қаңтарға дейін "Инкай БК" ЖШС, "Ақбастау" АҚ және "Қаратау" ЖШС нәтижелері 

үлестік қатысу әдісін пайдалана отырып Топтың қаржылық есептілігінде көрсетілді. Осы өзгерістердің 

нәтижесінде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі топ нәтижелерінің 

салыстырмалылығы айтарлықтай шектеулі болды. 

Топ "Инкай" ЖШС-ны сатып алу нәтижесінде 96 858 млн. теңге мөлшерінде пайда алды, соның 

нәтижесінде ол Топтың шоғырландырылған еншілес компаниясы болды және "Ақбастау" АҚ және 

"Қаратау" ЖШС-ға қатысты келісім-шарттық келісімдер жасалды, соның нәтижесінде олар бірлескен 

операциялар ретінде есепке алынды. 

Сонымен қатар, 2018 жылғы 3 шілдеде компания МАЭК-ға қатысу үлесін "Самұрық-Қазына" жалғыз 

акционеріне 17 853 млн.теңге сомаға берді, нәтижесінде "Энергетика" тобының сегменті тоқтатылды. 

Бұл мәміле ақша қаражаты тұрғысынан бейтарап болады деп күтілуде, өйткені мұндай табыстар 

"Самұрық-Қазына" АҚ-ға 2018 жылғы желтоқсан айының соңына қарай дивидендтер ретінде төленеді 
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деп күтілуде. Қазақстан Республикасы сондай - ақ " тәуекел факторлары - Топ қызметіне байланысты 

тәуекелдер-топ оның бұрынғы еншілес компаниясының операцияларына байланысты жауапкершілікте 

болуы мүмкін». 

 

Кіріс  

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда топтың жалпы түсімі 5,3% - ға 145 029 млн. теңгеге дейін 

төмендеді. Бұл төмендеу бірінші кезекте 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі топтың 

түсімінің 77,8% - ын құраған уран өнімін сатуға әсерін көрсетеді және көп жағдайда U3O8 тобының сату 

көлемінің 7,2% - ға азаюымен және U3O8 сатудың орташа бағасының 24,09 АҚШ долларынан 1,9% - ға 

төмендеуімен түсіндіріледі. АҚШ долл.дейін Бір фунты үшін АҚШ. Алайда бұл төмендеу АҚШ 

долларына қатысты теңгенің құнсыздануымен 2,4% - ға ішінара өтелді. 

Төменде келтірілген кестеде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі топтың 

кірістерін көздер бойынша бөлу көрсетілген: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

табыстардағы үлес 

2017 2018 Тенге  Пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Уран өнімін сату ..................................................................  120,819 112,889 (7,930) (6.56) 78.87 77.84 

Сатып алынатын тауарларды сату (1) ................................  10,177 8,258 (1,919) (18.86) 6.64 5.69 

Бериллий өнімін сату ..........................................................  6,061 7,414 1,353 22.32 3.96 5.11 

Тантал өнімін сату ...............................................................  5,573 7,353 1,780 31.94 3.64 5.07 

Бұрғылау жөніндегі қызметтер (2) ....................................  4,550 3,630 (920) (20.22) 2.97 2.50 

Басқа қызметтерді сату (3) ....................................................  3,750 3,640 (110) (2.93) 2.45 2.51 

Көлік қызметтері  (4) .............................................................  1,989 1,391 (598) (30.07) 1.30 0.96 

Фотоэлектрлік элементтерді сату .....................................  49 238 189 385.71 0.03 0.16 

Өзгесі(5) .....................................................................................  220 216 (4) (1.82) 0.14 0.15 

Барлығы кірістер  .............................................................  153,188 145,029 (8,159) (5.33) 100.0 100.0 

 
(1) бірінші кезекте күкірт қышқылын, аммоний нитратын, су аммиак ерітіндісін және "сауда-Көлік Компаниясы" ЖШС, 

компанияның еншілес ұйымы, бірлескен кәсіпорындар мен топтың қауымдасқан компаниялары сататын басқа да химиялық 

материалдарды қамтиды. Сондай-ақ, мыс концентраттары, кварц жоңқалары, ниобий өнімдері және құрамында фторид бар 
өнімдер, топ үшінші тараптарға сатылатынды қосады. 

(2) "Волковгеология" ААҚ БК және топтың қауымдасқан компаниялары үшін ұсынатын бұрғылау қызметтерін бірінші кезекте 

ұсынады. 

(3) топ өзінің бірлескен кәсіпорындары мен қауымдасқан компанияларына көрсететін бұрғылау қызметтерімен байланысты 

консалтингті, қауіпсіздікті, ат қызметін көрсетуді және қосалқы бөлшектерді өндіруді қамтиды. 

(4) бұл қызметтерді "сауда-Көлік Компаниясы" ЖШС Бірлескен кәсіпорындар мен топтың қауымдасқан компанияларына ұсынды. 

(5) Өзгеден басқа ішіне зерттеулер мен әзірлемелерді су сатуды қосады.  

 

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде уран өнімдерін сатудан түскен кірістер 2017 

жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 7 830 млн. Теңгеге немесе 6,6% -ға 120 819 млн. Теңгеден 

212,889 млн. Теңгеге дейін төмендеді. Бұл төмендеу негізінен U3O8 сатудан түскен түсімнің 

төмендеуіне байланысты болды, бұл негізінен сату көлемінің 7,2% төмендеуіне және 2018 жылғы 30 

маусымында аяқталған алты айдағы орташа сату бағасының 1,9% -ға төмендеуіне байланысты болды. 

Сатып алынған тауарларды сатудан түскен түсім 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 1 919 

млн.теңгеге немесе 18,9% - ға 8 258 млн. теңгеге дейін төмендеді. Бұл төмендеу негізінен 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған, "Инкай" БК, "Ақбастау" БК және "Қаратау" ЖШС шоғырландыру әсерімен 

негізделген, 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап алты ай ішінде "сауда-көлік компаниясы" ЖШС күкірт 

қышқылын сату және басқа материалдарды сатудың қысқаруымен байланысты болды, нәтижесінде 2018 

жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде олармен жасалатын мәмілелер топтастыру кезінде алынып 

тасталды, ал олар 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде байланысты тараптарға жіктелген 

болатын. 
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2017 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін бериллий сатылымынан түскен табыс 1,353 млн. 

Теңгеге немесе 22,3% -ға 7,414 млн. Теңгеге дейін өсті, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай 

үшін 6,061 млн. Бұл өсім негізінен 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін орташа сату 

бағасының 28,2% -ға және теңгенің АҚШ долларына қатысты 2,4% -ға төмендеуіне байланысты болды. 

Алайда бұл 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айдағы 6,9% сату көлемінің төмендеуімен 

ішінара өтелді. 

Тантал сатудан түсетін табыс 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін 2017 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты ай үшін 5 573 миллион теңгеден 3180 миллион теңгеге немесе 31.9 пайызға 

артып, 7353 миллион теңгеге дейін өсті. Тантал сату көлемінің ұлғаюы 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталған алты айдың ішінде сату көлемінің 17,1% -ға өсуі, сату бағасының 10,0% -ға өсуі және теңгенің 

АҚШ долларына қатысты 2,4% құнсыздануы болды. 

Бұрғылау қызметтерінен түсетін табыс 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айда, 2018 жылғы 30 

маусымында аяқталған алты айда 920 млн. Теңгеге немесе 20.2% -ға 3 630 млн. Теңгеге дейін азайды. 

Бұрғылау қызметтерінен түсетін кірістер негізінен 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде 

бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялар ұсынатын бұрғылау қызметтерінің көлемін 

төмендетумен байланысты, негізінен, 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап «Инкай» ЖШС-ні біріктіру 

нәтижесінде. 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 3 

750 млн.теңгеден басқа қызметтерді сатудан түсетін кіріс 110 млн. Теңгеге немесе 2,9% -ға төмендеп, 

3,640 млн. 

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айдағы 1 989 млн. Теңгеден бастап, көлік қызметтерінен 

түсетін табыс 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айда 598 млн. Теңгеге немесе 30.1% -ға 1,391 

млн. Теңгеге дейін төмендеді. Көліктік қызметтерден кірістердің төмендеуі көбінесе 2018 жылғы 30 

маусымында аяқталған алты ай ішінде «Сауда-саттық және көлік компаниясы» ЖШС-нің үшінші 

тұлғаларға берген күкірт қышқылын тасымалдау бойынша қызметтер көлемінің және көлік құралдарын 

тасымалдау қызметтерінің көлемінің төмендеуіне байланысты. 

2017 жылғы 30 маусымында аяқталған жартыжылдықта фотоэлектрлі ұяшықтарды сатудан түсетін 

табыс 189 млн. Теңгеге немесе 385,7% -ға артып, 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айда 238 

млн. Теңгеге дейін 49 млн. Фотовольтикалық жасушаларды сату көлемінің ұлғаюы көбінесе сату 

көлемінің алты есеге артуына байланысты болды; алайда, бұл 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған 

жарты жылғы ішінде сату бағасының 38% төмендеуімен ішінара өтелді. 

2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 220 

млн. Теңгеден бастап, басқа сатудан түсетін табыс тұрақты болып қалды, 4 млн. Теңгеге немесе 1,82% -

ға төмендеп, 216 млн. Басқа сатулардың төмендеуі, негізінен, 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған 

алты ай ішінде бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компанияларға ұсынылған ғылыми-зерттеу 

және тәжірибелік-конструкторлық қызметтерден түсетін кірістердің төмендеуіне байланысты болды. 

Сегмент бойынша ақпарат  

2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі сегменттер бойынша топтың кірістері: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

табыстардағы үлес 

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Уран(1), соның ішінде .......................................................  120,503 112,268 (8,235) (6.83) 78.66 77.41 

Сыртқы кіріс  120,240 112,084 (8,156) (6.78) 78.49 77.28 

Топтың басқа сегменттерінен кіріс  .....................................  263 184 (79) (30.04) 0.17 0.13 

УМЗ(2), соның ішінде ..............................................................  15,866 19,126 3,260 20.55 10.36 13.19 

Сыртқы кіріс  13,909 17,331 3,422 24.60 9.08 11.95 

Топтың басқа сегменттерінен кіріс ......................................  1,957 1,795 (162) (8.28) 1.28 1.24 

Өзгесі, соның ішінде ...........................................................  38,854 37,036 (1,818) (4.68) 25.36 25.54 

Сыртқы кіріс  19,039 15,614 (3,425) (17.99) 12.43 10.77 

Топтың басқа сегменттерінен кіріс ......................................  19,815 21,422 1,607 8.11 12.94 14.77 

Шығу (тек топ ішілік) ..........................................................  (22,035) (23,401) (1,366) (6.20) 14.38 16.14 
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30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

табыстардағы үлес 

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Барлығы  ................................................................................  153,188 145,029 (8,159) (5.33) 100.0 100.0 

 

(1) UO2 ұнтағын және УМЗ  өндіретін отын таблеткаларын сатудан түскен табыс кірмейді. Бұдан басқа, 2017 жылғы 

30 Маусымда және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі уран сегментінің нәтижелері 2018 жылғы 1 

қаңтардан бастап болған шоғырландыру периметрінің өзгеруіне байланысты тікелей салыстырылмайды). 

 

(2) UO2 ұнтағын және УМЗ  өндіретін отын таблеткаларын сатудан түскен табыс кіреді 

Сатудың өзіндік құны  

2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде іске асырудың өзіндік құны 14 385 млн.теңгеге 

немесе 11,9% - ға, 106 539 млн. теңгеге дейін төмендеді. Сатудың өзіндік құнының төмендеуі негізінен 

2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде UME 6 014 тоннадан 5 579 тоннаға дейін UME сату 

көлемінің 7,2% -ға төмендеуімен байланысты болды. Сатудың өзіндік құнының құрылымы 2018 жылғы 

30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 айлармен салыстырғанда 

өзгерді, бұл шоғырландырылған еншілес компания болған "Инкай" БК және "Ақбастау" АҚ және 

"Қаратау" ЖШС есеп саясатындағы өзгерісті көрсетеді. 2018 жылғы 1 қаңтарға дейін "Инкай" БК, 

"Ақбастау" БК және "Қаратау" ЖШС Топтың қаржылық жағдайы туралы есепте олардың таза 

активтерінің үлесін және пайда немесе шығындар туралы есепте бірлескен кәсіпорындар мен 

қауымдасқан компаниялардың таза пайдасының үлесін есепке алу жолымен үлестік қатысу әдісімен 

ескерілді, олардың пайдасына барлық сатуды және байланысты тараптармен мәмілелер ретінде олардан 

сатып алуды ХҚЕС бойынша Топтың шоғырландырылған қаржылық есептілігінде көрсетті. Осылайша, 

"Инкай" БК, "Ақбастау" БК "АҚ және "Қаратау" ЖШС-дан сатып алынған және үшінші тараптарға 2017 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде сатылған қорлар материалдар мен шикізат шеңберінде 

сатып алу бағасы бойынша бағаланған байланысты тараптан сатып алынған уран ретінде топтың 

сатудың шоғырландырылған өзіндік құнында көрсетілген. Алайда 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап:  

 "Инкай БК" ЖШС толық шоғырландырылған еншілес компания болды, ал оның үшінші 

тараптан түскен кірістері және осыған байланысты сатудың өзіндік құны топтың сыртқы 

кірістерінде және пайда мен шығындар туралы шоғырландырылған есепте сатудың өзіндік 

құнының элементтерінде көрсетілген; сондай-ақ 

  

 "Ақбастау" және "Қаратау" БК АҚ бірлескен операциялар ретінде шоғырландырылды,ал 

олардың топқа жататын сатудың өзіндік құнындағы үлесі "Ақбастау "АҚ және "Қаратау" ЖШС 

өндірген және топқа жататын уран ғана пайда мен шығындар туралы шоғырландырылған есепте 

сатудың шоғырландырылған өзіндік құнында көрсетілді. 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған 

алты айда мұндай сату жоқ. 

Төменде келтірілген кестеде 30 Маусым 2017 және 2018 аяқталған алты айда компоненттер 

бойынша топтың өзіндік құнын бөлу ұсынылған: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

сатудың өзіндік 

құнындағы үлестер 

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Шикізат пен материалдар .............................................  88,801 63,713 (25,088) (28.25) 73.44 59.80 

Еңбек ақы ......................................................................  9,682 11,072 
1,390 14.36 8.01 10.39 

Қайта өңдеу және басқа қызметтер .............................  6,132 5,698 (434) (7.07) 5.07 5.35 

Тозу және амортизация ................................................  7,100 11,755 4,655 65.56 5.87 11.03 

Табыс салығынан басқа салықтар  ..............................  5,938 9,362 3,424 57.66 4.91 8.79 

Өзгесі(1) .....................................................................................  3,271 4,939 1,668 50.99 2.71 4.64 

Сатудың барлық өзіндік құны .................................  120,924 106,539 (14,385) (11.90) 100.0 100.0 
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(1) басқалармен қатар тасымалдауға, қызмет көрсетуге және жөндеуге, Коммуналдық қызметтерге, жалға алуға, зерттеулерге 

және әзірлемелерге байланысты шығыстарды қамтиды. 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 88 801 млн. теңгеден 63 713 млн. теңгеге дейін төмендеді. 

Бұл төмендеу көбінесе 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде U3O8 сату көлемінің 6 014 

тоннадан 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 5 579 тоннаға дейін 7.2 %-ға азаюымен, 

сондай - ақ топ құрылымындағы өзгерістер нәтижесінде сатудың өзіндік құны құрылымының өзгеруімен 

байланысты болды ("Топ қызметінің нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторлар-компанияны қайта 

құрылымдау жөніндегі қызмет"). 

2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 9 682 млн.теңгеден 11 072 млн. теңгеге дейін өсті. Бұл 

ұлғаю негізінен "Инкай" БК ЖШС-ның еңбекақысын шоғырландыру есебінен болды ("Топ қызметінің 

нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторлар-бизнесті қайта құрылымдау жөніндегі қызмет»). 

Қайта өңдеу және басқа да қызметтер құны 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 434 

млн.теңгеге немесе 7,1% - ға 5 698 млн. теңгеге дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 6 

132 млн. теңгеден төмендеді. Бұл төмендеу, негізінен, 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай 

ішінде үшінші тараптардан сатып алынған бұрғылау және жарылыс жұмыстары, өндіру және қайта 

өңдеу бойынша қызметтер көлемінің азаюына байланысты үшінші тараптардың қызметтеріне 

байланысты шығыстардың азаю есебінен болды. 

Амортизация және тозу 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 7 100 млн. теңгеден 2017 жылғы 

30 маусымда аяқталған алты айда 4 655 млн. теңгеге немесе 65,6% - ға артты. Бұл ұлғаю негізінен 

"Инкай" БК ЖШС - ға келетін амортизациялық шоғырландырумен ("топ қызметінің нәтижелеріне әсер 

ететін маңызды факторлар-бизнесті қайта құрылымдау жөніндегі қызмет" қараңыз) және 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты ай ішінде бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан сатып 

алынған өнімдермен салыстырғанда топ өндірген уран өнімін сатудың ұлғаюымен байланысты болды. 

Табыс салығынан басқа салықтар 3 424 млн.теңгеге немесе 57,7% - ға, 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталған алты айда 9 362 млн. теңгеге дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 5 938 млн. 

теңгеден артты •  Бұл ұлғаю негізінен "Инкай" БК - ға жататын салықтарды шоғырландыруға ("топ 

қызметінің нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторларды-компанияларды қайта құрылымдау 

жөніндегі қызметті" қараңыз) және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде бірлескен 

кәсіпорындар мен қауымдасқан компаниялардан сатып алынған өнімдермен салыстырғанда топ 

өндіретін уран өнімін сатудың ұлғаюына байланысты болды. 

Басқа да шығыстар 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 1 668 млн.теңгеге немесе 51,0% - ға 4 

939 млн. теңгеге дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 3 271 млн. теңгеден артты. Бұл 

ұлғаю негізінен "Инкай" ЖШС шоғырландыру нәтижесінде техникалық қызмет көрсету, жөндеу, көлік 

шығындары мен коммуналдық қызметтер шығындарының ұлғаюы есебінен болды ("Топ қызметінің 

нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторлар - бизнесті қайта құрылымдау жөніндегі қызмет" қараңыз). 

Сегмент бойынша ақпарат 

Келесі кестеде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі сегменттер бойынша 

топтың сатудың өзіндік құны көрсетілген: 

 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

сатудың өзіндік 

құнындағы үлестер 

2017 2018 Тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Уран ...............................................................................  96,284 79,469 (16,815) (17.46) 79.62 74.59 

УМЗ ................................................................................  13,073 14,410 1,337 10.23 10.81 13.53 

Өзгесі .............................................................................  36,031 35,207 (824) (2.29) 29.80 33.05 

Шығу ...................................................................................  (24,464) (22,547) 1,917 (7.84) (20.23) (21.16) 

Барлығы  ......................................................................  120,924 106,539 (14,385) (11.90) 100.0 100.0 

 
(1) 2017 жылғы 30 Маусымда және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі уран сегментінің нәтижелері 2018 

жылғы 1 қаңтардан бастап болған шоғырландыру периметрінің өзгеруіне байланысты тікелей салыстырылмаған. 
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Жаппай кіріс  

2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда жалпы пайда 6 226 млн. теңгеге немесе 19,3% - ға, 38 490 

млн. теңгеге дейін артты. Бұл ең алдымен табыстың азаюымен байланысты болды (ол 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты айда 5,3% - ға қысқарды), ол сатудың өзіндік құнының азаюынан төмен болды 

(ол 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 11,9% - ға қысқарды). 

Сегмент бойынша ақпарат  

Келесі кестеде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі сегменттер бойынша 

топтың жалпы пайдасы көрсетілген: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

жаппай табыс үлесі  

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Уран ...............................................................................  24,219 32,799 8,580 35.43 75.07 85.21 

УМЗ  ...............................................................................  2,793 4,716 1,923 68.85 8.66 12.25 

Өзгесі .............................................................................  2,823 1,829 (994) (35.21) 8.75 4.75 

Уран ...............................................................................  2,429 (854) (3,283) (135.16) 7.53 (2.22) 

УМЗ ................................................................................  32,264 38,490 6,226 19.30 100.0 100.0 

 
(1) 2017 жылғы 30 маусымда және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі уран сегментінің нәтижелері 2018 

жылғы 1 қаңтардан бастап болған шоғырландыру периметрінің өзгеруіне байланысты тікелей салыстырылмаған. »). 

Өткізу шығындары 

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айдағы 2 402 млн. теңгеден 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталған алты айда тарату шығыны 959 млн. теңгеге немесе 39,9% -ға артып, 3 361 млн. Бұл өсім 

негізінен 609 млн. Теңгеге немесе тиеу, тасымалдау және сақтау құнының 33,2% -ға артуымен 

байланысты болды, бұл өз кезегінде «Инкай» БК, «Ақбастау» БК және ЖШС Қаратау («Топ қызметінің 

нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторлар - кәсіпорындарды қайта құрылымдау қызметі»), 

Төменде келтірілген кестеде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай үшін санаттар 

бойынша топты өткізу шығындары баяндалған: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

өткізу шығыны үлесі  

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Жүктеу, тасымалдау және сақтау ................................  1,837 2,446 609 33.15 76.48 72.78 

Еңбек ақы ......................................................................  215 241 26 12.09 8.95 7.17 

Аренда ....................................................................................  37 130 93 251.35 1.54 3.88 

Шикізат пен материалдар .............................................  75 84 
9 12 3.12 2.50 

Тозу және амортизация  ..........................................................  37 30 (7) (18.92) 1.54 0.89 

Өзгесі  ............................................................................  201 430 229 113.93 8.37 12.79 

Барлық өткізу шығыны   ..........................................  2,402 3,361 959 39.93 100.0 100.0 

Жалпы және әкімшілік шығындар  

Төменде келтірілген кестеде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай үшін санаттар 

бойынша топтың жалпы және әкімшілік шығыстары берілген: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

ОАР үлесі   

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Еңбек ақы ......................................................................  6,238 6,792 554 8.88 53.97 54.02 
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Консалтингті және ақпараттық қызметтер  ................  2,052 1,172 (880) (42.88) 17.75 9.32 

Дебиторлық берешектің және алдын ала 

төленген шығыстардың құнсыздануы .........................  (39) 1,289 

1,328 3,405.13 (0.34) 10.25 

Жалға алу  ..............................................................................  523 631 108 20.65 4.53 5.02 

Тозу және амортизация 323 425 102 31.58 2.79 3.38 

Өзгесі(1) ...........................................................................  2,461 2,264 (197) (8.00) 21.29 18.01 

Барлық жалпы және әкімшілік шығындар ...........  11,558 12,573 1,015 8.78 100.0 100.0 

 
(1) басқалармен қатар қызмет көрсету және жөндеу, іссапар шығыстары, байланыс шығыстары, Материалдар мен шикізат 

шығыстары, пайдаға салынатын салықтан басқа салықтар, коммуналдық қызметтер шығыстары, корпоративтік іс-шаралар, 

айыппұлдар мен өсімдер және басқа да кейбір шығыстар кіреді. 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде жалпы және әкімшілік шығыстар 1 015 млн.теңгеге 

немесе 8,8% - ға 12 573 млн. теңгеге дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 11 558 

млн. теңгеден артты. Өсу негізінен "Инкай" БК еншілес компания ретінде шоғырландыру және топ 

құрылымының өзгеруі нәтижесінде 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде бірлескен 

операциялар ретінде "Ақбастау" АҚ мен "Қаратау" ЖШС шоғырландыру есебінен болды ("Топ 

қызметінің нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторларды - бизнесті қайта құрылымдау жөніндегі 

қызметті қараңыз.»). Бұдан басқа, 2018 жылғы алты айы ішінде уранды қолайсыз ауа райы 

жағдайларында жеткізумен болған қақтығыстан уранды қайта орау бойынша шығыстарды есептен 

шығаруға байланысты алдын ала төленген шығыстарға қатысты танылған құнсызданудан болған шығын 

және ХҚЕС 9-ке сәйкес резервтер құру жалпы және әкімшілік шығыстардың ұлғаюына ықпал етті. Бұл 

өсім 2017 жылғы 30 маусымында аяқталатын алты аймен салыстырғанда 2018 жылғы 30 маусымында 

аяқталған алты ай үшін айыппұлдар мен өсімпұлдардың, консалтингтік және ақпараттық қызметтердің 

төмендеуімен ішінара өтелді. 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін жалақы 554 млн теңгеге немесе 8,9% -ға артып, 6,792 

миллион теңгені құрады, бұл 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін 6 238 млн. «Инкай» 

ЖШС, «Ақбастау» БК және «Қаратау» ЖШС бірлескен кәсіпорнымен байланысты жалақыны («Топтың 

операциялық нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторлар - Бизнес-құрылымдарды қайта құрылымдау 

қызметі» бөлімін қараңыз). 

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айдағы 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 

консалтинг және ақпараттық қызметтердің құны 880 млн. Теңгеге немесе 42,9% -ға 1,172 млн. Теңгеге 

дейін 2 052 млн. жыл. Бұл төмендеу, негізінен, 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде 

Компания алған консалтингтік және ақпараттық қызметтер санының төмендеуіне байланысты болды. 

Дебиторлық берешектің және алдағы кезеңдердің шығыстарының құнсыздануы 2017 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты ай ішінде 39 млн.теңге сомасында құнсыздануды түзетуден 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты ай ішінде 1 328 млн. теңгеге немесе 3 405,1%-ға артты. 2017 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл ішінде болған қолайсыз ауа райы жағдайларында уранды жеткізуге 

байланысты оқыс оқиға салдарынан уранды қайта буып-түюге арналған шығыстарды есептен шығаруға 

байланысты алдын ала төленген шығыстардың құнсыздануы есебінен ұлғаю болдыLondon Almaty 

Insurance Company осы шығыстардың сомасын өтеу туралы топтың талабын қабылдамағандықтан 

есептен шығару топ деп танылды. Қазіргі уақытта топ осы мәселе бойынша сот талқылауын бастау 

мүмкіндігін қарастыруда. 

Жалға алу шығындары 2017 жылғы 30 шілдесіне аяқталған алты ай үшін 533 млн.теңгемен 

салыстырғанда 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде 631 млн.теңгеге дейін 20,7% 

немесе 108 млн.теңгеге артты. 

Тозу мен амортизация 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айда 102 млн. Теңгеге немесе 31,6% -

ға 425 млн. Теңгеге дейін өсті, 2017 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айда 323 млн. Теңгеден. Бұл 

өсім негізінен «Инкай» ЖШС-нің еншілес ұйым ретінде шоғырландыруына және «Ақбастау» АҚ мен 

«Қаратау» ЖШС-нің шоғырландыруына байланысты алты айға созылған бірлескен операцияларға 

байланысты 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде Компанияның материалдық емес 

активтердің құнсыздануына байланысты болды. 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған айлар. 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 197 млн.теңгеге немесе 8,0% - ға 2 264 млн. теңгеге 

дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 2 461 млн. теңгеден кеміді. Бұл төмендеу 

көбінесе айыппұлдардың 80,9%-ға азаюымен және салықтардың 61,7% - ға төмендеуімен байланысты 
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болды; алайда бұл ішінара техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге жұмсалатын шығындардың 500% - 

дан астамға артуымен өтелді, бұл ең алдымен белгілі бір ат-қызметтердің іске қосылуымен, ең алдымен 

трансформация бағдарламасы шеңберінде жалпы қызмет көрсету орталығының бастамашылығымен 

байланысты болды. 

Құнсыздану  

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін құнсыздану шығындары 534 млн.теңгеге немесе 13,3% 

- ға, 3 486 млн. теңгеге дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 4 020 млн. теңгеден 

кеміді. Бұл төмендеу, негізінен, әр түрлі ақша ағындары 2017 жылғы 30 Маусымда және 2018 жылы 

аяқталған алты ай ішінде құнсызданды. 

Курстық бағамнан таза табыс/ (шығын)  

2017 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін айырбас бағамының айырмашылығынан 1,142 

миллион теңге айырбастау бағамымен салыстырғанда, айырбас бағамының айырмашылығынан таза 

пайда 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін 1,296 миллион теңгені құрады. 2018 жылғы 

30 маусымында аяқталған алты айдағы пайда, негізінен, 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай 

үшін теңгенің АҚШ долларына дейін 2,6% төмендеуінен АҚШ долларымен көрсетілген активтер мен 

міндеттемелерді қайта есептеудің таза оң нәтижесі болып табылады. 2017 жылғы 30 маусымында 

аяқталған жарты жылғы ішінде теңгенің долларға шаққандағы 3,5% өсімінің таза теріс әсері. 

Өзге кіріс  

Басқа кірістер 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған 

алты ай үшін 6.099 миллион теңгеге дейін 110 миллион теңгеге дейін, 6.209 миллион теңгеге 2017 

жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін айтарлықтай төмендеді, негізінен құқықтарды беруден 

түсетін табыс «Буденовское» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы жер қойнауын пайдалану 2017 жылғы 

30 маусымында аяқталған алты ай үшін, 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айдың 

салыстырмалы табысы жоқ. 

Өзге шығындар  

Өзге де шығыстар 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 377 млн. теңгеге немесе 24,1% - ға 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 1 187 млн. теңгеге дейін, негізінен 2017 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты ай ішінде келтірілген ЭКСПО халықаралық көрмесімен байланысты шығыстар 

есебінен 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде келтірілген шығыстар есебінен 2018 жылғы 

30 маусымда аяқталған алты ай ішінде. 

Қаржылай кіріс  

Келесі кестеде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі қаржылық кірістердің 

компоненттері берілген: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

қаржылық кірістері 

үлес  

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Пайыздық кіріс  .............................................................  2,081 1,634 (447) (21.48) 85.67 61.94 

Қаржы активтерін қайта бағалаудан табыс ................  281 961 680 241.99 11.57 36.43 

Қаржы міндеттемелерін қайта бағалаудан 

табыс ..............................................................................  27 10 

(17) (62.96) 1.11 0.38 

Қаржы активтері бойынша дисконты ұлғайту   40 33 (7) (17.50) 1.65 1.25 

Қаржылық кіріс үшін барлығы   2,429 2,638 209 8.60 100.00 100.00 

2017 жылғы 30 маусымында аяқталған алты айдағы қаржылық кіріс 2019 жылғы 30 маусымында 

аяқталған алты айда 209 млн. Теңгеге немесе 8,6% -ға артып, 2,638 млн. Теңгеге дейін 2 429 млн. Бұл, 

негізінен, «Қызылқұм» ЖШС-нің несие алуына байланысты қаржылық активтерді қайта бағалаудан 

түскен 680 млн.теңге көлеміндегі кірістің ұлғаюымен байланысты болды және ҚҰБ жариялаған АҚШ 
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долларына қатысты теңгенің ресми айырбас бағамы бойынша белгіленді, бірақ ішінара өтелді пайыздық 

табыстың 447 млн. теңгеге азаюының орны толтырылды. 

Қаржылай шығындар  

Келесі кестеде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі қаржы шығыстарының 

компоненттері берілген: 

 

30 маусымда 

аяқталған 6 ай Өзгеруі  

30 маусымда 

аяқталған 6 ай үшін 

қаржылық 

шығындағы үлес  

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Кредиттер мен займдар бойынша пайыздық 

шығындар  .....................................................................  2,667 3,138 471 17.66 60.79 61.67 

Резервтердің дисконтталған құнын арттыру ..............  598 1,065 467 78.09 13.63 20.93 

Қаржылай активтерді қайта бағалаудан шығын  781 592 (189) (24.20) 17.80 11.64 

Басқа қаржылық міндеттемелер бойынша 

дисконттаудың арттырылуы   ......................................  130 120 (10) (7.69) 2.96 2.36 

Қаржылай міндеттемелерді асыра бағалаудан шығын  129 — 129 100 2.94 — 

Өзгесі   ...........................................................................  82 173 91 110.98 1.87 3.40 

Барлығы  ......................................................................  4,387 5,088 701 15.98 100.00 100.00 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін қаржылық шығындар 701 млн. Теңгеге немесе 16,0% -

ға 5 088 млн. Теңгеге дейін өсті, 2017 жылғы 30 маусымында аяқталған алты ай үшін 4 387 млн. Өсу 471 

млн. Теңгеге немесе 17,7% -ға артты, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 2 667 млн. теңгеге 

дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 598 млн. теңгеден 1 065 млн. теңгеге дейін 

резервтер бойынша дисконтты 467 млн. теңгеге немесе 78,1% - ға ұлғайту есебінен, бұл еншілес 

кәсіпорын ретінде "Инкай" ЖШС (пай шығыстары және жер қойнауын пайдалануға арналған 

келісімшарт бойынша мердігер) және "Ақбастау" АҚ және "Қаратау" ЖШС бірлескен операциялар 

ретінде (жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша мердігерлер ретінде) шоғырландыру 

нәтижесінде болды ("маңызды факторлар, топ қызметінің нәтижелеріне әсер ететін-кәсіпорындарды 

қайта құрылымдау жөніндегі қызмет»). 

 Қауымдасқан компаниялар нәтижелерінің үлесі  

Қауымдасқан компаниялар нәтижелерінің үлесі 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 11 644 

млн. теңгеден 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 4 696 млн. теңгеге немесе 40,3% - ға 

азайды. Барлық осындай нәтижелер қауымдасқан уран операцияларына жатады. Бұл төмендеу негізінен 

"Инкай" БК ЖШС қосымша үлесті сатып алуға және 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Бақылау алуға 

байланысты қауымдасқан компаниялардың уран операцияларынан таза пайданың азаюына байланысты 

болды, бұл оның есептік әдісінің қауымдасқан компаниядан шоғырландырылған еншілес компанияға 

өзгеруіне әкелді. 

 Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес  

Бірлескен кәсіпорындар нәтижелерінің үлесі 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 1 905 

млн.теңге мөлшерінде залалға дейін 15 542 млн. теңгеге немесе 113,9% - ға азайды. Бұл төмендеу, ең 

алдымен, компанияның "Қаратау" ЖШС мен "Ақбастау" БК-ның барлық өнімдерін әділ шарттарда 

сатып алу, сондай-ақ оның акционерлік капиталдағы үлесіне барабар қаржыландыру беру бойынша 

міндеттемелерді ұсынуына байланысты болды, бұл осы компаниялардың 2018 жылғы 1 қаңтардан 

бастап есепке алу әдісінің өзгеруіне, активтер, міндеттемелер, кірістер мен шығыстар үлесі бойынша 

шоғырландырылған бірлескен операцияларға, ал осындай күнге дейін олар бірлескен кәсіпорындар 

ретінде жіктелді. Сонымен қатар, 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда АҚШ долларына 

қатысты Ресей рублінің құнсыздануы ЖБО-ның таза кірісінің азаюына әкелді. 

 Салықты есептегенге дейінгі шығын  

Жоғарыда сипатталған себептер бойынша және негізінен бизнесті біріктіру нәтижесінде танылған 96 858 

млн. теңге мөлшеріндегі пайдаға байланысты, негізінен "Инкай" ЖШС қатысу үлесінің 40%-дан 60% - ға 
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дейін ұлғаюына және 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап Бақылау алуға байланысты топтың салық 

салынғанға дейінгі табысы 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 77 630 млн. теңгеге немесе 

188,8% - ға, 118 740 млн. теңгеге дейін ұлғайды.. 

Табыс салығының шығындары   

Төмендегі кестеде 2017 жылғы 30 маусымда және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі 

топтың пайдасына салынатын салық бойынша шығыстарға қатысты ақпарат: 

 

30 маусым аяқталған алты 

ай  

2017 2018 

(KZT млн) 

Табысқа ағымдағы салық  ............................................  14,352 7,003 

Кейінге шегерілген табыс салығы   .............................  (1,320) (2,180) 

Табыс салығы бойынша шығын  ............................  13,032 4,823 

Топтың көптеген пайдасына қолданылатын пайдаға салынатын салық ставкасы 20% - ды құрайды. 

Топтың тиімді салық ставкасы тиісінше 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты айда 32% 

және 4% құрады. Салықтың тиімді мөлшерлемесі 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айдағы 

бизнесті біріктіруден түскен табыс сияқты салық есебінде танылмайтын кірістер мен шығыстардың 

белгілі бір элементтеріне байланысты корпоративтік табыс салығынан ерекшеленеді. 

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін табыс салығы бойынша шығыстар 8 209 млн. Теңгеге 

немесе 63,0% -ға 4 823 млн. Теңгеге дейін төмендеді, бұл 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай 

үшін 13 032 млн. салықты төлеуге дейін 77 630 млн . Алайда, бизнесті біріктіруден "Инкай" БК-дағы 

20% қатысу үлесін сатып алумен байланысты 96 858 млн.теңге мөлшеріндегі таза нәтижені есепке 

алмағанда, нәтижесінде топтың ондағы жиынтық үлесі 60% - ды құрады және салық салмаған, топтың 

табысы салық салынғанға дейін 19 228 млн. теңгеге немесе 46,8% - ға азайды. Сонымен қатар, 2017 

жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда "Буденовское" ЖШС-дан 5 609 млн.теңге көлемінде артық 

пайдаға салық есептелді. Сонымен қатар, 30 маусым 2018 жылы аяқталған алты айда топ 860 млн. 

теңгеге өзінің кейінге қалдырылған табыс салығын арттырды. 

 Кезең ішінде пайда   

Жоғарыда сипатталған себептер бойынша топтың табысы 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 

84 855 млн. теңгеге немесе 281,3% - ға 115 020 млн. теңгеге дейін, 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған 

алты айда 30 165 млн. теңгеден артты. 

Сегмент бойынша ақпарат  

Келесі кестеде 2017 және 2018 жылдары 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі сегменттер бойынша 

кезең ішінде жалғасатын операциялардан топтың пайдасы көрсетілген: 

 

30 маусымда 

аяқталған алты ай  Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған айлар үшін 

табыстағы үлес  

2017 2018 тенге пайыз  2017 2018 

(KZT млн) (%) 

Уран ...............................................................................  24,883 118,331 93,448 375.55 88.62 103.87 

УМЗ  ...............................................................................  377 1,826 1,449 384.35 1.34 1.60 

Өзгесі  ............................................................................  405 (4,481) 
(4,886) (1,206.42) 1.44 (3.93) 

Шығу  ..................................................................................  2,413 (1,759) (4,172) 172.90 8.59 (1.54) 

Барлығы  ......................................................................  28,078 113,917 85,839 305.72 100.00 100.00 



 

 

175 

 

(1) 2017 жылғы 30 Маусымда және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі уран сегментінің нәтижелері 2018 
жылғы 1 қаңтардан бастап болған шоғырландыру периметрінің өзгеруіне байланысты тікелей салыстырылмаған 

("операциялар-корпоративтік қайта құрылымдау жөніндегі қызмет" тобының нәтижелеріне әсер ететін маңызды факторларды 
"қараңыз). 

2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған және 2017 жылғы 31 желтоқсанында 

аяқталған кезең үшін көрсеткіштерді салыстыру  

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2017жж 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде топтың сирек 

металдардан жасалған уран өнімдері мен өнімдерін сату көлемі келтірілген.: 

 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл Өзгеруі  

2016 2017 2016 2017 

(тонн) (%) 

Уран өнімі       

U3O8.................................................................................................  9,687 10,111 424 4.38% 

Сирек металдардан өнім      

Бериллий өнімі  .................................................................................  1,766.2 1,599.6 (166.6) (9.43)% 

Тантал өнімі   ....................................................................................  122.7 135.0 12.3 10.02% 

Ниобий өнімі  ....................................................................................  52.1 23.7 (28.4) (54.51)% 

Төменде келтірілген кестеде топтың 2016 және 2017 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдардағы 

шоғырландырылған нәтижелері туралы кейбір қаржылық ақпарат берілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстардағы үлес 

2016 2017 Тенге пайыз  2016 2017 

(млн.теңге) (%) 

Кіріс  ..............................................................................  394,315 336,517 (57,798) (14.66) 100.0 100.0 

Сатудың өзіндік құны ...................................................  (283,882) (263,864) 20,018 (7.05) 71.99 78.41 

Жаппай табыс ..............................................................  110,433 72,653 (37,780) (34.21) 28.01 21.59 

Өткізу шығындары ...........................................................  (6,314) (4,858) 1,456 (23.06) 1.60 1.44 

Жалпы және әкімшілік шығындар ..............................  (30,877) (32,274) (1,397) 4.52 7.83 9.60 

Активтердің құнсыздануынан шығындарды 

түзеу ....................................................................................  184 543 359 195.11 0.05 0.16 

Құнсызданудан шығын....................................................  (22,007) (27,958) (5,951) 27.04 5.58 8.31 

Еншілес компанияның шығуынан табыс ....................  290 — (290) — 0.07 — 

Шетел валютасындағы таба табыс/ (шығын) .............  3,614 (768) (4,382) (121.25) 0.92 0.23 

Өзге кірістер ......................................................................  775 115,111 114,336 14,753.03 0.20 34.21 

Өзге шығындар .............................................................  (6,160) (6,768) (608) 9.87 1.56 2.01 

Қаржылай кіріс..............................................................  15,825 5,888 (9,937) (62.79) 4.01 1.75 

Қаржылай шығындар ....................................................  (11,017) (9,067) 1,950 (17.70) 2.79 2.69 

Қауымдасқан компаниялар нәтижелерінің үлесі .......  38,058 22,007 (16,051) (42.18) 9.65 6.54 

Бірлескен компаниялар нәтижелерінің үлесі ...............  36,739 22,107 (14,632) (39.83) 9.32 6.57 

Салықты есептегенге дейінгі кіріс ..........................  129,543 156,616 27,073 20.90 32.85 46.54 

Табыс салығы бойынша шығындар.............................  (17,988) (17,462) 526 (2.92) 4.56 5.19 

Жыл ішіндегі табыс ....................................................  111,555 139,154 27,599 24.74 28.29 41.35 

Кіріс  

Топтың 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі жалпы табысы 336 517 млн.теңгені 
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құрады, бұл 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 394 315 млн. теңгеден 14,7% - ға 

кем. Мұндай төмендеу, бірінші кезекте, Топтың 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

ішіндегі түсімінің 61,8% - ын құрайтын уран өнімін сатуға әсерін көрсетеді және негізінен (i) 

уранды сатудың орташа бағасының 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 30,52 АҚШ 

долларынан 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 21,8% - ға төмендеуіне 

байланысты, бұл өз кезегінде уранның орташа споттық бағасының 26,36 АҚШ долларынан 

16,3% - ға 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін бір фунт үшін 22.07 АҚШ долларына 

дейін. 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1 АҚШ доллары үшін 341,76 теңгеден 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1 АҚШ доллары үшін 326,08 теңгеге дейін 2016 

жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша. 

Келесі кестеде 2016 және 2017 жылдары 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі көздер 

бойынша топтың кірістері бойынша деректер берілген.: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстардағы үлес 

2016 2017 Тенге пайыз  2016 2017 

(миллион теңге) (%) 

Уран өнімін сату  ..........................................................  268,101 207,788 (60,313) (22.50) 67.99 61.75 

Коммуналды қызметтерді саты 57,555 57,922 367 0.64 14.60 17.21 

Бериллий өнімдерін сату  .............................................  13,359 13,224 (135) (1.01) 3.39 3.93 

Тантал өнімдерін сату  .................................................  11,749 12,871 1,122 9.55 2.98 3.82 

Сатып алынатын тауарларды сату (1) 10,461 11,655 1,194 11.41 2.65 3.46 

Бұрғылау жөніндегі қызметтер  (2) 10,532 9,950 (582) (5.53) 2.67 2.96 

Басқа қызметтерді сату  (3)  .............................................  8,159 8,119 (40) (0.49) 2.07 2.41 

Материалдар мен басқа тауарларды сату (4) .................  6,521 7,199 678 10.40 1.65 2.14 

Тасымалдау жөніндегі қызметтер  (5) 5,148 5,555 407 7.91 1.31 1.65 

Өзгесі   (6) ........................................................................  2,730 2,234 (496) (18.17) 0.69 0.66 

Барлық табыс  .............................................................  394,315 336,517 (57,798) (14.66) 100.0 100.0 

___________ 

(1) Бірінші кезекте күкірт қышқылын, аммоний нитратын, су аммиак ерітіндісін және "сауда-Көлік Компаниясы" 

ЖШС, компанияның еншілес ұйымы, бірлескен кәсіпорындар мен топтың қауымдасқан компанияларына сатылатын 

басқа да химиялық материалдарды қамтиды. 

(2) Бірінші кезекте "Волковгеология" БК АҚ және топтың қауымдасқан компаниялары үшін ұсынатын бұрғылау қызметтерін 

ұсынады. 

 

(3) Ең алдымен консалтинг, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, АТ-қызметтеріне қызмет көрсету және ұсыну, сондай-ақ өзінің БК және 

қауымдасқан компаниялар үшін топ көрсететін бұрғылау қызметтеріне байланысты қосалқы бөлшектер өндірісі кіреді. 
 

(4) Атап айтқанда, "Қызылту" ЖШС компаниясының еншілес компаниясы өндіретін мыс концентратын, сондай-ақ кварц 

жоңқаларын және тапсырысқа артық жабдықтарды сатуды қамтиды. 
 

(5) Бұл қызметтерді "Сауда-Көлік Компаниясы" ЖШС Бірлескен кәсіпорындар мен топтың қауымдасқан компанияларына ұсынды. 

Өзгелермен қатар, зерттеу және әзірлеу, фотоэлектрлік элементтерді сату және металлургиялық кремнийді сату, ниобий өнімдерін 
және құрамында фторид бар өнімдерді сату кіреді.  

 

Топтың 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі жалпы табысы 336 517 млн.теңгені 

құрады, бұл 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 394 315 млн. теңгеден 14,7% - ға 

кем. Бұл төмендеу уран өнімін сатудан түскен табысқа 60 313 млн. теңгеге немесе 22.5%, 268 101 

млн. теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 207 788 млн. теңгеге дейін төмендеді. 

Осындай төмендеу көбінесе (i) 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде салыстырмалы 

жоғары тіркелген бағалары бар топтың уранын жеткізуге арналған бірқатар келісімшарттардың 

қолданылу мерзімінің аяқталуы және (ii) 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 

уранның орташа споттық бағасының 16,3% - ға төмендеуі нәтижесінде уранның орташа 

бағасының 21,8% - ға төмендеуімен байланысты болды. Бұдан басқа, 2017 жылғы 31 
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желтоқсанда аяқталған жыл ішінде АҚШ долларына қатысты теңге бағамының 4,6% - ға артуы 

да компанияның түсіміне теріс әсер етті, өйткені компанияның уранын сатуға арналған 

келісімшарттардың көпшілігі АҚШ долларымен көрсетілген. Алайда, бұл факторлар уран 

өнімдерін сату көлемінің 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 9 687 тоннадан, 2017 

жылғы 31 желтоқсанда 10 111 тоннаға дейін ұлғаюымен ішінара 4.0% - ды құрады.. 

Бериллийді сатудан түскен табыс 135 млн. теңгеге немесе 1.0% - ға, 13 359 млн. теңгеден 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 13 224 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017. 

Бұл негізінен бериллий өнімін сату көлемінің 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 9.4% - 

ға қысқаруына байланысты болды, алайда сол жыл ішінде АҚШ долларымен көрсетілген 

сатудың орташа өлшемді бағасының 14,6% - ға ұлғаюымен, сондай-ақ 2017 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл ішінде АҚШ долларына теңге бағамының 4,6% - ға ұлғаюымен 

ішінара өтелді.  

Тантал сатудан түскен кіріс 1 122 млн.теңгеге немесе 9.6% - ға, 11 749 млн. теңгеден 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 12 871 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017. 

Танталдың сатылымы 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде 10.0% өсті. Сату 

көлемінің артуы жаңа клиенттерді тартумен қатар, қолданыстағы клиенттер тарапынан 

сұраныстың артуымен түсіндіріледі. 

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылына 8,159 

миллион теңгеден бастап басқа қызметтерді сатудан түсетін табыс тұрақты деңгейде қалып, 

жылына 40 миллион теңгеге немесе 0,5 пайызға төмендеп, жылына 8,119 миллион теңгені 

құрады.  

Материалдар мен басқа да тауарларды өткізуден түскен түсім 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жылына 6 521 млн. теңгеден 10,4% - ға, 7 199 млн. теңгеге дейін өсті. Материалдар мен 

басқа да тауарларды сатудан түскен табыстың өсуі көбінесе қосалқы бөлшектер мен өлшеу 

құралдарын оның бірлескен кәсіпорындары мен қауымдасқан компанияларына, сондай-ақ 

үшінші тараптарға сату көлемінің өсуіне байланысты болды.  

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін басқа сатулардан түскен табыс 496 млн.теңгеге 

немесе 18,2% - ға, 2 234 млн. теңгеге дейін, 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 2 

730 млн. теңгеден кеміді. Басқа сатулар ниобий және құрамында фторид бар өнімдерді сатудан 

алынған табыстың төмендеуіне байланысты азайған. Бұл негізінен осындай өнімді сату 

көлемінің 54,5% - ға және 50,3% - ға төмендеуімен, сондай-ақ 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жылы теңге бағамының АҚШ долларына 4,6% - ға артуымен байланысты.Алайда, 

мұндай төмендеу фотоэлектрлік элементтерді сатудың 355 млн. теңге сомасына немесе 1300%-ға 

артығымен және ғылыми-зерттеу қызметтерін сатудың 305 млн. теңге сомасына немесе 68,9% - 

ға (ҒЗТКЖ саласында әртүрлі қызметтерді ұсыну бойынша "жоғары технологиялар институты" 

тобының еншілес компаниясы мен БК және топтың қауымдасқан компаниялары арасында 

жасалған келісімдер санының артуы нәтижесінде) 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

ішінде ішінара өтелді.  

Сатып алынатын тауарларды сатудан түскен кіріс 1 194 млн.теңгеге немесе 11.4%, 10 461 млн. 

теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 11 655 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2017. Сатып алынатын тауарларды сату көбінде осындай БК мен қауымдасқан 

компаниялардың уран өндіру көлемінің ұлғаюына сәйкес топтың бірлескен кәсіпорындары мен 

қауымдасқан компанияларына күкірт қышқылын сату көлемінің ұлғаюына байланысты болды.  

Бұрғылау бойынша қызметтерден түскен табыс 582 млн. теңгеге немесе 5.5% - ға, 10 532 млн. 

теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 9.950 млн. теңгеге дейін төмендеді. Бұрғылау 

бойынша қызметтерден түскен табыстың төмендеуі көбінесе СП және қауымдасқан 

компанияларға бұрғылау бойынша қызмет көрсету көлемінің өткен жылмен салыстырғанда 31 

желтоқсан 2017 жылы 6% - ға төмендеуінің арқасында болды. 
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Көлік қызметтерінен түскен табыс 407 млн.теңгеге немесе 7.9% - ға, 5 148 млн. теңгеден 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 5 555 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017. 

Көлік қызметтерінен түскен табыстың өсуі көбінесе Тарифтердің 3% - ға және көрсетілетін Көлік 

қызметтерінің көлемінің артуына байланысты болды.  

Коммуналдық қызметтерді сатудан түсетін табыс 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

үшін 367 млн теңгеге немесе 0,6% -ға 57,922 млн теңгеге дейін ұлғайып, 2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін 57 555 млн.. 

Сегменттерді қарастыру   

Келесі кестеде 31 желтоқсанда 2016 және 2017 аяқталған жылдар ішіндегі сегменттер бойынша 

топтың кірістері берілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстардағы үлес 

2016 2017 Тенге пайыз  2016 2017 

(миллион теңге) (%) 

Уран(1), соның ішінде ....................................................  263,533 205,603 (57,930) (21.98) 66.83 61.10 

сыртқы кіріс ................................................................  263,246 205,187 (58,059) (22.06) 66.76 60.97 

Топтың басқа сегменттерінен кіріс ...........................  287 416 129 44.95 0.07 0.12 

УМЗ(2), соның ішінде ....................................................  38,977 37,484 (1,493) (3.83) 9.88 11.14 

сыртқы кіріс ................................................................  34,903 32,793 (2,110) (6.05) 8.85 9.74 

Топтың басқа сегменттерінен кіріс ...........................  4,074 4,691 617 15.14 1.03 1.39 

Өзгесі, соның ішінде .....................................................  77,169 80,297 3,128 4.05 19.57 23.86 

сыртқы кіріс ................................................................  37,096 39,065 1,969 5.31 9.41 11.61 

Топтың басқа сегменттерінен кіріс ...........................  40,073 41,232 1,159 2.89 10.16 12.25 

Энергетика (тек сыртқы кіріс)(3) .....................................  59,070 59,472 402 0.68 14.98 17.67 

Шығуы  (тек Топтың ішінде) ...........................................  (44,434) (46,339) (1,905) (4.29) 11.28 13.77 

Барлығы  ......................................................................  394,315 336,517 (57,798) (14.66) 100.0 100.0 

___________ 

(1) UO2 ұнтағын және УМЗ -да өндірілетін отын таблеткаларын сатудан түскен түсімді қамтымайды. 

(2) UO2 ұнтағын және отын таблеткаларын сату табысын қамтиды. 

(3) сегменттегі қызмет 2018 жылғы 3 шілдеден бастап тоқтатылды. 

Сатылымдардың өзіндік құны  

Сатудың өзіндік құны 20 018 млн.теңгеге немесе 7.1% - ға, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 

үшін 283 882 млн. теңгеден, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017 үшін 263 864 млн. теңгеге 

дейін төмендеді  Сатудың өзіндік құнының төмендеуі негізінен шикізат пен материалдарға 

байланысты шығыстардың тиісінше қысқаруының арқасында болды, олардың басым бөлігі 

топтың бірлескен кәсіпорындары мен қауымдасқан компанияларынан уран өнімін сатып алуға 

қатысты, бұл топ қызметкерлерінің сыйақы саясатының өзгеруіне, сондай-ақ жалақының 

өсуіне және салықтардың өсуіне байланысты жалақы төлеуге байланысты шығыстардың 

ұлғаюымен, пайдаға салынатын салықтан басқа, өтелді.. 

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2017 жж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде 

компоненттер бойынша топтың өзіндік құны бойынша деректер келтірілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстардағы үлес 

2016 2017 Тенге пайыз  2016 2017 

(миллион теңге) (%) 

Материалдар мен шикізат ............................................  204,881 182,950 (21,931) (10.70) 72.17 69.33 
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31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстардағы үлес 

2016 2017 Тенге пайыз  2016 2017 

(миллион теңге) (%) 

Еңбек ақы ......................................................................  30,620 31,889 1,269 4.14 10.79 12.09 

Өайта өңдеу және басқа қызметтер  ............................  15,845 14,796 (1,049) (6.62) 5.58 5.61 

Тозу және амортизация ................................................  15,113 15,558 445 2.94 5.32 5.90 

Табыс салығынан басқа салық  ....................................  9,511 10,552 1,041 10.95 3.35 4.00 

Басқасы (1) ......................................................................  7,912 8,119 207 2.62 2.79 3.08 

Барлық сатылым өзіндік құны  ...............................  283,882 263,864 (20,018) (7.05) 100.00 100.00 

___________ 

(1) Өзгелердің арасында тасымалдауға, қызмет көрсетуге және жөндеуге, Коммуналдық қызметтерге, жалға алуға, 

зерттеуге және әзірлемелерге байланысты шығыстарды қамтиды. 

Шикізат пен материалдар шығындары 21 931 млн.теңгеге немесе 10.7%, 2016 жылғы 31 

желтоқсанында аяқталған жыл үшін 204 881 млн. теңгеден 182 950 млн. теңгеге дейін 

төмендеді. Материалдар мен шикізатқа жұмсалатын шығыстардың көпшілігі топтың бірлескен 

кәсіпорындары мен қауымдасқан компанияларынан U3O8 сатып алуларына байланысты. 

Мұндай төмендеу, ең алдымен, 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы АҚШ долларына 

қатысты спот бағасының төмендеуімен және теңгенің нығаюымен байланысты болды. 

Материалдардың өзіндік құны сондай-ақ шикізат сатып алуды (өзгелердің арасында күкірт 

қышқылын, аммоний нитратын, су аммиак ерітіндісін қоса алғанда), сондай-ақ табиғи газдың, 

электр энергиясы мен отынның құнын қамтиды.  

Жалақы 1 269 млн.теңгеге немесе 4.1%, 30 620 млн. теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

2016 31 889 млн. теңгеге дейін өсті. Бұл өсу негізінен еңбекақы төлеу әдісінің іргелі өзгеруінің 

арқасында болды, ол 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл санатына байланысты сыйақы 

жүйесін енгізуде көрініс тапты.  

Қайта өңдеу және басқа да қызметтер шығындары 1 049 млн.теңгеге немесе 6.6% - ға, 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 2016 15 845 млн. теңгеден 14 796 млн. теңгеге дейін төмендеді. 

Мұндай төмендеу негізінен бұрғылау және қайта өңдеу бойынша қызметтер және топтың 

еншілес компаниялары үшінші тараптардан сатып алатын басқа да қызметтер көлемінің 

төмендеуіне байланысты болды.  

Тозу және амортизация тұрақты болып қалды, 445 млн.теңгеге немесе 2.9%, 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2016 15 113 млн. теңгеден, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017 15 558 млн. 

теңгеге дейін өсті. Мұндай ұлғаю, негізінен, 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 

JORC қайта сыныптаудан кейін топ резервтерін қысқарту нәтижесінде шахталарды әзірлеу 

жөніндегі қызметтер амортизациясының ұлғаюының арқасында болды.  

Пайдаға салынатын салықтан басқа, салық сомасы 1 041 млн. Теңгеге немесе 11,0% -ға артты, 

31,51 млн. Теңгеге 2016 жылғы 9 511 млн. Теңгеден 31,01 кг қ 201 201 теңгеге дейін 10 552 

млн. пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салықтың өсуіне байланысты. 

Қалған шығыстар 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 207 млн.теңгеге немесе 

2,6% - ға 8 119 млн. теңгеге дейін ұлғайып, 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 7 

912 млн. теңгеден тұрақты қалды. Бұл ұлғаю, негізінен, коммуникацияларға, қызметкерлердің 

іссапарлары мен сыйақысына қатысты шығыстардың өсуіне байланысты болды, алайда, жалға 

алу шығындарының 68 млн. теңге сомасына немесе 22,2% - ға төмендеуімен және 

коммуналдық қызметтерге шығыстардың 64 млн. теңге мөлшерінде немесе 4,2 млн. теңгеге 

төмендеуімен ішінара нивелирленді. 

Сегменттерді қарастыру 
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Келесі кестеде 31 желтоқсанда 2016 және 2017 аяқталған жылдар ішінде сегменттер бойынша 

топтың сатудың өзіндік құны көрсетілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстардағы үлес 

2016 2017 Тенге пайыз  2016 2017 

(миллион теңге) (%) 

Уран ...............................................................................  176,029 151,318 (24,711) (14.04) 62.01 57.35 

УМЗ ................................................................................  25,740 28,946 3,206 12.46 9.07 10.97 

Өзгесі  ............................................................................  71,227 75,293 4,066 5.71 25.09 28.53 

Энергетика(1) ......................................................................  53,957 53,930 (27) (0.05) 19.01 20.44 

Шығу ...................................................................................  (43,071) (45,623) 2,552 5.93 (15.17) (17.29) 

Барлығы  ......................................................................  283,882 263,864 (20,018) (7.05) 100.0 100.0 

___________ 

(1) Қызмет 2018 жылғы 3 шілдесінде тоқтатылды.  

Жаппай табыс 

Жоғарыда көрсетілген себептер бойынша жалпы пайда 37 780 млн. теңгеге немесе 34.2% - ға, 

31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 110 433 млн. теңгеден, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

үшін 72 653 млн. теңгеге дейін төмендеді. 

Сегменттерді қарастыру   

Келесі кестеде 2016-2017 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі сегменттер бойынша 

топтың жалпы пайдасы көрсетілген.: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстардағы үлес 

2016 2017 Тенге пайыз  2016 2017 

(миллион теңге) (%) 

Уран ...............................................................................  87,504 54,285 (33,219) (37.96) 79.24 74.72 

УМЗ  ...............................................................................  13,237 8,538 (4,699) (35.50) 11.99 11.75 

Өзгесі  ............................................................................  5,942 5,004 (938) (15.79) 5.38 6.89 

Энергетика(1) ......................................................................  5,113 5,542 429 8.39 4.63 7.63 

Шығу ...................................................................................  (1,363) (716) 647 (47.47) (1.23) (0.99) 

Барлығы  ......................................................................  110,433 72,653 (37,780) (34.21) 100.00 100.00 

___________ 

(1) бұл секторда қызмет 2018 жылғы 3 шілдесінде тоқтатылды. 

Өткізу шығындары 

Өткізу шығындары 1 456 млн.теңгеге немесе 23.1%, 31 желтоқсан айында аяқталған жыл 2016 

6 314 млн. теңгеден, 31 желтоқсан айында аяқталған жыл 2017 4 858 млн. теңгеге дейін 

төмендеді. Төмендеу негізінен тасымалдау мен сақтауға арналған шығыстарды 33.3% - ға 

қысқартудың арқасында болды. 

Төменде келтірілген кестеде 2017 және 2016 жж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін 

санаттар бойынша өтім шығасымыз көрсетілген.:  
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31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 

үшін өткізу 

шығындарындағы 

үлес 

2016 2017 Тенге пайыз  2016 2017 

(миллион теңгемен) (%) 

Жүктеу, тасымалдау және сақтау ................................  4,301 2,868 (1,433) (33.32) 68.12 59.04 

Еңбек ақы ......................................................................  624 693 69 11.06 9.88 14.27 

Комиссиялар  .................................................................  314 242 (72) (22.93) 4.97 4.98 

Шикізат пен материалдар .............................................  235 173 (62) (26.38) 3.72 3.56 

Жалға алу   .....................................................................  132 89 (43) (32.58) 2.09 1.83 

Өзгесі  ............................................................................  708 793 85 12.01 11.21 16.32 

Барлығы өткізу шығындары ...................................  6,314 4,858 (1,456) (23.06) 100.0 100.0 

Жалпы және әкімшілік шығындар 

Жалпы және әкімшілік шығыстар 1 397 млн.теңгеге немесе 4.5%, 30 877 млн. теңгеден 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 32 274 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсан 2017. Ұлғаю 

негізінен жалақының артуы және қолайсыз ауа райы жағдайларында уранды жеткізуге 

байланысты тосын оқиғаға байланысты туындаған алдын ала төленген шығыстардың 

құнсыздануы нәтижесінде болды. Бұл шығыстардың ұлғаюы кейбір дәрежеде салық 

айыппұлдары мен өсімпұлдардың азаюымен (топтың трансферттік баға белгілеуге байланысты 

2008 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде қандай да бір салыстырмалы 

міндеттемесіз 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017), сондай-ақ консалтингтік және ақпараттық 

қызметтерге арналған шығыстардың 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл 2017 үшін 

азайтуымен (топтың 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде 996 млн. теңге 

мөлшерінде айыппұл төлеу міндеттемесінің нәтижесінде). 

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар 

үшін санаттар бойынша Топтың жалпы және әкімшілік шығындары көрсетілген: 
 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 

үшін жалпы және 

әкімшілік 

шығындардағы 

үлес  

2016 2017 Тенге  пайыз  2016 2017  

(млн.теңге) (%) 

Еңбек ақы ......................................................................  16,718 17,870 1,152 6.89 54.14 55.37 

Консалтингтік және ақпараттық қызметтер  ..............  4,147 3,164 (983) (23.70) 13.43 9.80 

Кейінге қалдырылған шығындардың 

құнсыздануы  ..............................................................  — 2,990 2,990 100.0 — 9.26 

Жалға алу   .....................................................................  1,083 1,099 16 1.48 3.51 3.41 

Табыс салығынан басқа салық  ....................................  877 1,089 212 24.17 2.84 3.37 

Тозу және амортизация ................................................  827 771 (56) (6.77) 2.68 2.39 

Корпоративтік шаралар  ...............................................  176 640 464 263.64 0.57 1.98 

Іс-сапар шығындары   ...................................................  647 599 (48) (7.42) 2.10 1.86 

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу  ................  511 504 (7) (1.37) 1.65 1.56 

Оқытуға кеткен шығындар ..........................................  349 372 23 6.59 1.13 1.15 

Салық айыппұлдары мен өсімақы  1,443 184 (1,259) 87.25 4.67 0.57 

Өзгесі   (1) ........................................................................  4,099 2,992 (1,107) (27.01) 13.28 9.27 

Барлығы  жалпы және әкімшілік шығындар .......  30,877 32,274 1,397 4.52 100.0 100.0 

___________ 
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(1) Басқалармен қатар, материалдар мен шикізатқа, байланысты қамтамасыз етуге байланысты шығыстарды, 

салықтық айыппұлдарды, қауіпсіздікті, коммуналдық қызметтерді, дебиторлық берешектің құнсыздануын, банк 

алымдарын, зерттеуге арналған шығыстарды, кеңсе тауарларына арналған шығыстарды, сақтандыру, өкілдік 

шығыстарды және қызметкерлерге белгілі бір сыйақыларды қамтиды. 

Жалақы бойынша шығындар 1,152 млн. Теңгеге немесе 6,9% -ға, 16,718 млн. Теңгеден 31 

алтын және күміске дейін, 2017 жылға дейін 31 алтын және құмға 17 870 млн. Теңгеге дейін 

өсті, негізінен КАП-тегі төлем әдісінің өзгеруіне байланысты 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталатын жылғы ішінде сынып бойынша сыйақы беру жүйесін енгізуде өзін танытты. 

Консалтингтік және ақпараттық қызметтерге арналған шығыстар 983 млн.теңгеге немесе 23.7% 

- ға, 4 147 млн. теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 3 164 млн. теңгеге дейін 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 2017. Мұндай төмендеу компания 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл ішінде сатып алған консультациялық және заң қызметтерінің санының 

азаюының арқасында болды. 

2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде топ уранды қолайсыз ауа райы 

жағдайларында жеткізуге байланысты оқыс оқиға нәтижесінде 2 990 млн.теңге сомасында 

кейінге қалдырылған шығыстардың құнсыздануын тіркеді. Мұндай құнсыздану уранды 

қолайсыз ауа райы жағдайларында жеткізуге жататын оқиғаға байланысты уранды қайта 

орауға арналған шығыстарды есептен шығаруға байланысты болды. London Almaty Insurance 

Company компанияның тиісті шығындарды өтеу туралы талабын қанағаттандырудан бас 

тартқандықтан есептен шығару топ деп танылды. Осы Проспектікүні Компания осы мәселе 

бойынша сот талқылауын бастау мүмкіндігін қарастырды. 

Жалға алу шығындары тұрақты болып қалды, 16 млн. теңгеге немесе 1.5% - ға, 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2017 1 083 млн. теңгеге салыстырғанда 31 желтоқсанда аяқталған 2016 жылда.  

Тозу және амортизация 56 млн.теңгеге немесе 6.8% - ға, 827 млн. теңгеден 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2016, 771 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017. Мұндай 

төмендеу көбінесе топтың кейбір еншілес компанияларының негізгі құралдарының негізгі 

қызметінің тоқтатылуына байланысты 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 

толық амортизациясының арқасында болды. 

 

Корпоративтік іс-шараларға арналған шығыстар 464 млн.теңгеге немесе 250% - ға, 176 млн. 

теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 640 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 2017. Мұндай ұлғаю көбінесе (i) 31 желтоқсан күні аяқталған жыл 2017-де топтың 

корпоративтік қызметінің белсенділігін арттыру, болашақ энергиясына және энергияны 

("ЭКСПО") өндіруге арналған Астанада ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін өткізуге 

негізделген, сондай-ақ (ii) МАГАТЭ Төмен байытылған уран банкінің ашылу рәсіміне 

байланысты шығыстар нәтижесінде болды.  

Активтердің құнсыздануынан шығындарды түзеу 

Активтердің құнсыздануынан болған шығындарды түзету 359 млн. теңгеге немесе 195,1%, 184 

млн. теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 543 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда 

аяқталған 2017 жыл үшін. Мұндай ұлғаю негізінен 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017 424 

млн. теңге мөлшерінде қорлар құнының төмендеуінен бұрын танылған шығындарды 

сторнирлеу тобының тануының арқасында болды, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 85 млн. 

теңге сомасын тиісті танумен салыстырғанда, бұл едәуір дәрежеде фотоэлектрлік модульдер 

мен уранның бұрын танылған құнсыздануын түзетумен байланысты болды.  

Құнсыздануы  

Активтердің құнсыздануын ескере отырып, резервтерге аударымдар 5 951 млн.теңгеге немесе 27,0% - ға, 

22 007 млн. теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 27 958 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2017. Мұндай ұлғаю негізінен мынадай өндіруші бірліктерге қатысты танылған 
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құнсызданудың арқасында болды: 1 316 млн. теңге, 557 млн. теңге, 4 246 млн. теңге, 688 млн. теңге және 

6 556 млн. теңге сомаға Оңтүстік және Орталық Мойынқұм, Уванас, Қаншуған, Қарамұрын және 

Заречное. тиісінше, JORC (кен қорлары бойынша Біріккен комитет) шеңберінде резервтердің басқа 

құнсыздану көрсеткіштерімен бірге қысқаруы нәтижесінде. Бұл әсер күн сапасындағы кремний, кремний 

пластиналарын және фотоэлектрлік пластиналарды өндіруге байланысты генерациялайтын бірлікке 

қатысты танылған құнсызданудан болған залалды 7 623 млн. теңгеге немесе 81,1% - ға, 2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін 9 410 млн. теңгеден 1 787 млн. теңгеге дейін 2017 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін қысқартумен ішінара өтелді.. 

Еншілес компанияның шығуынан пайда 

2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылы Топ УМЗ  екі еншілес компаниясының: "Үлбі-

Транспорт" ЖШС және "Легмаш"ЖШС істен шығуынан 290 млн.теңге мөлшерінде пайда тапты. 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 2017, салыстырмалы пайда мен шығындар байқалмады.  

Бағамдық айырмашылықтан таза табыс/ (шығын)  

31 желтоқсанда аяқталған 2016 жыл үшін 3 614 млн. теңге мөлшеріндегі бағамдық айырмадан топтың 

таза пайдасы 768 млн.теңге мөлшерінде өзгерді. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде теңге 

бағамының АҚШ долларына қатысты 53,8% - ға төмендеуімен салыстырғанда 2017 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл ішінде теңге бағамының АҚШ долларына қатысты 4,6% - ға өсуінен 

осындай төмендеу болды.  

Өзге кірістер 

АҚШ доллары сомасына Toshiba HoldCos акцияларын сату құқығымен компанияның өзінің опционын 

жүзеге асыруының арқасында басқа да кірістер 114 336 млн. теңгеге, 31 желтоқсан күні аяқталған жыл 

2016 775 млн. теңгеден 115,111 млн. теңгеге, 31 желтоқсан күні аяқталған 2017 жыл  үшін, негізінен 

Toshiba HoldCos акцияларын Toshiba корпорациясының пайдасына 522,2 млн. «Топ қызметінің 

нәтижелеріне әсер ететін елеулі факторлар - бейінді емес активтердің істен шығуы» қараңыз.  

Өзге шығындар 

Басқа шығыстар 608 млн. теңгеге немесе 9,9% - ға, 6 160 млн. теңгеден 2016 жылы 31 желтоқсан  

аяқталған 2016 жылы 6 768 млн. теңгеге дейін, 2017 жылы 31 декбарь аяқталған, негізінен өтеуге 

жатпайтын ҚҚС сомасының 1 096 млн. теңгеге немесе 205,6% - ға ұлғаюының арқасында, компанияның 

жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарды "Орталық" ЖШС еншілес компаниясына беру, 

сондай-ақ айналымнан тыс активтерді шығарудан 791 млн. теңге негізінен шахтадағы резервтердің 

расталмауына және активтерге тиісті теріс әсерге байланысты. Топ пен жергілікті билік органдары 

арасында қол қойылған меморандумға сәйкес топ шеккен шығындарды қысқарту арқасында осы өсім 

ішінара 577 млн. теңгеге немесе 16,1% - ға азайған. 

Қаржылай кіріс 

2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы кірісі 9 937 млн.теңгеге немесе 62,8% - ға, 15 825 млн. 

теңгеден 5 888 млн. теңгеге дейін төмендеді. Қаржылық табыстың әрбір компоненті 2017 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін қысқарғанына қарамастан, жалпы төмендеу көбінесе (i) компанияның 

Toshiba HoldCos акцияларын сату құқығымен өзінің опционын жүзеге асыруы себебі бойынша Toshiba 

HoldCos-тан 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін дивидендтік табыстың болмауына 

байланысты болды, ал 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін топ Toshiba HoldCos-тан 

дивидендтер ретінде 7 308 млн. теңге алды; және (ii) Toshiba HoldCos-тан қаржылық міндеттемелерді 

қайта бағалаудан түскен пайданы 93,9% - ға ұлғайту, 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы 

"Аппақ" ЖШС тауарлық кредитінің әділ құнының өзгеруіне байланысты, ол жыл ішінде толығымен 

өтелді. 
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Келесі кестеде 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін қаржылық кірістің 

компоненттері көрсетілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

қаржылық кірістегі үлес  

2016 2017 тенге пайыз  2016 2017 

(миллион теңгемен) (%) 

Пайыздық кіріс  .......................................................................  5,290 4,553 (737) (13.93) 33.43 77.33 

Қаржылық активтерді асыра бағалаудан табыс ....................  1,640 1,115 (525) (32.01) 10.36 18.94 

Қаржылық міндеттемелерді асыра бағалаудан кіріс  ...........  1,314 80 (1,234) (93.91) 8.30 1.36 

Дивидендтерден кіріс  .............................................................  7,308 — (7,308) (100.0) 46.18 — 

Өзгесі   ......................................................................................  273 140 (133) (48.72) 1.73 2.38 

Барлығы  қаржылай кіріс ...................................................  15,825 5,888 (9,937) (62.79) 100.0 100.0 

Қаржылай шығындар 

Қаржылық шығыстар 1 950 млн.теңгеге немесе 17,7%, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

үшін 11 017 млн. теңгеден, 2017 жылғы 31 желтоқсанда 9 067 млн. теңгеге дейін 

төмендеді. Төмендеу көбінесе 1 450 млн. теңгеге немесе 54,3% - ға қысқарудың, 

бірлескен кәсіпорындар мен қауымдасқан компанияларға топ берген қарыздарды 

қысқартуға байланысты және бағамдық айырмалардың қозғалысына, сондай-ақ 

кредиттер мен қарыздар бойынша пайыздық шығыстарды 764 млн. теңгеге немесе 

12,2% - ға қысқартуға байланысты қаржылық активтерді түзетуден болған залалдың 

салдарынан болды, негізінен синдикатталған қарыз шарты бойынша компания 

борышының бір бөлігін өтеуге байланысты ("- өтімділік және күрделі ресурстар-

берешек- 31 желтоқсан 2017 жылы аяқталған жыл үшін. 

Келесі кестеде 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін қаржылық 

шығындардың компоненттері келтірілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

қаржылық 

шығындардағы үлестер  

2016 2017 Тенге Пайыз  2016 2017 

(млн.теңге) (%) 

Несиелер мен займдар бойынша пайыздық шығындар ........  6,278 5,514 (764) (12.17) 56.98 60.81 

Резервтердің дисконтталған құнын арттыру .........................  1,100 1,267 167 15.18 9.98 13.97 

Қаржылық активтерді қайта бағалаудан шығын ...................  2,673 1,223 (1,450) (54.25) 24.26 13.49 

Шетел фалютасын конвертациялаудан шығын .....................  349 294 (55) (15.76) 3.17 3.24 

Басқа қаржылық міндеттемелер бойынша 

дисконттауды арттыру ............................................................  
288 285 (3) (1.04) 

2.61 3.14 

Басым акциялар бойынша дивидендтерді тарату .................  53 53 — — 0.48 0.58 

Өзгесі   ......................................................................................  276 431 155 56.16 2.51 4.75 

Барлығы  қаржылай шығындар ........................................  11,017 9,067 (1,950) (17.7) 100.0 100.0 

Қауымдасқан компаниялардың нәтижелеріндегі үлес  

Қауымдасқан компаниялардың нәтижелері 16 051 млн.теңгеге немесе 42,2% - ға, 38 058 млн. теңгеден 31 

желтоқсанда аяқталған жыл, 31 желтоқсан 2017 жылы 22 007 млн. теңгеге дейін төмендеді. Бұл 

нәтижелердің барлығы қауымдасқан компаниялардың уран операцияларына қатысты. Бұл төмендеу 

негізінен U3O8-ге спот бағасының елеулі төмендеуімен және тиісінше тиісті қауымдасқан 

компаниялардың таза пайдасының азаюымен байланысты болды. 
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Бірлескен кәсіпорындар нәтижелеріндегі үлес  

Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлес 14 632 млн.теңгеге немесе 39,8%, 2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 36 739 млн. теңгеден, 2017 жылғы 31 желтоқсанда 22 107 млн. теңгеге дейін 

төмендеді. Бұл нәтижелердің барлығы бірлескен кәсіпорындардың уран операцияларына қатысты. Бұл 

төмендеу негізінен U3O8-ге спот бағасының елеулі төмендеуіне және тиісінше тиісті бірлескен 

кәсіпорындардың таза пайдасының азаюына байланысты болды. 

 

Салықты есептегенге дейінгі кіріс 

 

АҚШ доллары сомасына Toshiba корпорациясының пайдасына Toshiba HoldCos акцияларын сату 

құқығымен өз опционын жүзеге асырумен байланысты өзге де кірістердің 114 336 млн. теңгеге 

ұлғаюына байланысты, топтың табысы салықты шегергенге дейін 27 073 млн. теңгеге немесе 20,9% - ға, 

129 543 млн. теңгеден 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 31 желтоқсанда 156 616 млн. теңгеге 

дейін, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 156 616 млн. теңгеге дейін. 

Табыс салығы бойынша шығындар 

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін 

салық бойынша Топтың шығындарына қатысты ақпарат келтірілген: 

 

31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 

2016 2017 

(KZT млн.) 

Ағымдағы табыс салығы  ...............................................................................................................................  20,224 20,299 

Кейінге қалдырылған табыс салығы   ...........................................................................................................  (2,236) (2,837) 

Табыс салығы бойынша шығын  ..............................................................................................................  17,988 17,462 

Топ пайдасының көп бөлігіне қолданылатын пайдаға салынатын салық ставкасы 20% - ды құрайды. 

Топтың тиімді салық ставкасы тиісінше 2016 және 2017 жылдары аяқталған жылдары 13,9% және 11,2% 

құрады.  

Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар 526 млн. АҚШ долларынан 2,9%, 17 988 млн. 2016 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылына 17 462 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 

2 236 млн.теңгеден 2 837 млн. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл. 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл ішінде салық активінің ұлғаюының негізгі себептері негізгі құралдар мен материалдық 

емес активтердің амортизациясын, сондай-ақ ауыстырылған салық шығындарын қамтыды. 

Пайдаға салынатын салық бойынша шығыстар 526 млн. АҚШ долларынан 2,9%, 17 988 млн. 2016 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылына 17 462 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 

2 236 млн.теңгеден 2 837 млн. 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл. 2017 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл ішінде салық активінің ұлғаюының негізгі себептері негізгі құралдар мен материалдық 

емес активтердің амортизациясын, сондай-ақ ауыстырылған салық шығындарын қамтыды 

Жыл ішіндегі табыс 

Жоғарыда көрсетілген себептер бойынша Топтың табысы жыл ішінде 27 599 млн. теңгеге, немесе  2016 

жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 111 555 млн теңгеден 24,7%, 2017 жылғы 31 

желтоқсанында аяқталған жыл үшін 139 154 млн. теңгеге дейін артты.  

Сегмент бойынша ақпарат  

Келесі кестеде 31 желтоқсанда 2016 және 2017 аяқталған жылдар ішіндегі сегменттер бойынша топтың 

жылдық пайдасы көрсетілген: 
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31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл ішіндегі 

қаржылық 

шығындардың үлесі   

2016 2017 Тенге 2016 2017 Тенге 

(млн.теңге) (%) 

Уран ..........................................................................................  112,502 146,700 34,198 30.40 100.85 105.42 
УМЗ  .........................................................................................  6,505 1,424 (5,081) (78.11) 5.83 1.02 

Өзгесі  .......................................................................................  (3,865) (7,753) 3,888 100.60 (3.46) (5.57) 

Энергетика(1) .................................................................................. 1,539 340 (1,199) (77.91) 1.38 0.24 
Шығу  ............................................................................................. (5,126) (1,557) (3,569) (69.63) (4.60) (1.12) 

Барлығы  ................................................................................  111,555 139,154 27,599 24.74 100.0 100.0 

___________ 

(1) қызметі 2018 жылғы 3 шілдесінде тоқтатылды. 

 

2015 жылғы 31 желтоқсанында және 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін 

көрсеткіштерді салыстыру. 

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін 

Топтың сирек металдар мен негізгі уран өнімін сатудан көлемі көрсетілген: 

 31 желтоқсанда аяқталған жыл Өзгеруі  

2015 2016 Объем 

Пайызда

р  

( UME тонналары немесе метал құрамы) (%) 

Уран өнімі       

U3O8 .............................................................................................................  11,028 9,687 (1,341) (12.16) 

Сирек металдардан өнім      

Бериллий өнімі   .........................................................................................  1,740.3 1,766.2 25.9 1.49 

Тантал өнімі   .............................................................................................  146.0 122.7 (23.3) (15.96) 

Ниобий өнімі   ............................................................................................  121.9 52.1 (69.8) (57.26) 

 

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі топ 

қызметінің шоғырландырылған нәтижелері туралы белгілі бір қаржылық ақпарат берілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстағы үлес  

2015 2016 тенге пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Доход ........................................................................................  383,960 394,315 10,355 2.7 100.0 100.0 

Сатудың өзіндік құны .............................................................  (280,598) (283,882) (3,284) (1.17) (73.08) (71.99) 

Жаппай табыс ........................................................................  103,362 110,433 7,071 6.84 26.92 28.01 

Өткізу шығындары ....................................................................... (4,116) (6,314) (2,198) 53.40 (1.07) (1.60) 
Жалпы және әкімшілік шығыстар (25,655) (30,877) (5,222) 20.35 (6.68) (7.83) 

Активтердің құнсыздануынан болған шығындарды 

түзету 86 184 98 113.95 0.02 0.05 
Құнсызданудан болған шығындар (30,716) (22,007) 8,709 28.35 (8.00) (5.58) 

Еншілес компанияның шығуынан пайда — 290 290 100.0 — 0.07 

Шетел валютасындағы таза пайда/(шығын)  (53,446) 3,614 57,060 (106.76) (13.92) 0.92 
Басқа кірістер 1,352 775 (577) (42.68) 0.35 0.20 

Басқа шығыстар (7,535) (6,160) 1,375 (18.25) (1.96) (1.56) 

Қаржылық кіріс 21,986 15,825 (6,161) (28.02) 5.73 4.01 
Қаржылық шығыстар (8,676) (11,017) (2,341) 26.98 (2.26) (2.79) 

Қауымдасқан компаниялар нәтижелерінің үлесі 38,823 38,058 (765) (1.97) 10.11 9.65 

Бірлескен кәсіпорындар нәтижелерінің үлесі 14,080 36,739 22,659 160.93 3.67 9.32 

Салықты шегергенге дейінгі пайда 49,545 129,543 79,998 161.47 12.90 32.85 

Табыс салығы бойынша шығыстар (13,044) (17,988) (4,944) 37.90 (3.40) (4.56) 

Бір жылдағы пайда 36,501 111,555 75,053 205.61 9.51 28.29 
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Кіріс  

Топтың 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылғы жалпы табысы 394 315 млн. АҚШ долларынан 

2,7% - ға ұлғайып, 383 960 млн. 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін теңге. Мұндай ұлғаю 

көбінесе (і) 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін АҚШ доллары үшін 222,25 теңгеден 2016 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін АҚШ доллары үшін 341,76 теңгеге дейін теңгенің 

құнсыздануынан, сондай-ақ (ІІ) 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылмен салыстырғанда электр 

энергиясына тарифтерді 20% - ға көтеру есебінен коммуналдық қызметтерден түскен түсімнің 

ұлғаюынан болды. Алайда бұл уранға сатылған орташа бағаның төмендеуімен ішінара өтелді (i), бұл 

топтың 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішіндегі түсімінің 68,0% - ын 41,52 АҚШ 

долларынан 26,5% - ға құрады. АҚШ долл.дейін, 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін бір 

фунт үшін 30,36 АҚШ долл. дейін 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін уранның орташа 

споттық бағасының 28,4%-ға төмендеуінен және (ІІ) 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 

U3O8 сату көлемінің 12,2% - ға 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 11 028 тоннадан 2015 

жылғы 31 Желтоқсанда 9 687 тоннаға дейін төмендеуінен 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

үшін U3O8 сату көлемінің 12,2% - ға төмендеуінен орын алды. 

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсанына аяқталған жылдар үшін 

дерекөздер бойынша Топтың табыстарын бөлу көрсетілген:  
 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстағы үлес  

2016 2017 Тенге  Пайыз  2016 2017 

(миллион теңгемен) (%) жалпы кірістен  

Уран өнімін сату  268,101 207,788 (60,313) (22.50) 67.99 61.75 
Эл.энергияны сату  ..................................................................  57,555 57,922 367 0.64 14.60 17.21 

Бериллий өнімін сату  .............................................................  13,359 13,224 (135) (1.01) 3.39 3.93 

Тантал өнімін сату  ..................................................................  11,749 12,871 1,122 9.55 2.98 3.82 
Сатып алынатын тауарларды сату  ............................................. 10,461 11,655 1,194 11.41 2.65 3.46 

Бұрғылау жөніндегі қызметтер  .............................................  10,532 9,950 (582) (5.53) 2.67 2.96 

Басқа қызметтерді сату   ............................................................... 8,159 8,119 (40) (0.49) 2.07 2.41 
Материалдар және басқа да тауарларды сату  ........................... 6,521 7,199 678 10.40 1.65 2.14 

Көлік қызметтері   ...................................................................  5,148 5,555 407 7.91 1.31 1.65 

Өзге ..........................................................................................  2,730 2,234 (496) (18.17) 0.69 0.66 

Барлығы  кірістер  ................................................................  394,315 336,517 (57,798) (14.66) 100.0 100.0 

Уран өнімін сатудан түскен кіріс 731 млн.теңгеге немесе 0,27% - ға, 268 832 млн. теңгеден 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2015, 268 101 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016. Мұндай төмендеу 

көбінесе орташа сатылған бағаның 26,5% - ға төмендеуінің және уран сату көлемінің 12,2% - ға 

төмендеуінің арқасында болды. Бұл 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылы АҚШ долларына 

қатысты теңгенің құнсыздануымен 53,8% - ға өтелді. 

Коммуналдық қызметтерді сатудан түскен кіріс 9 746 млн.теңгеге немесе 20,4% - ға, 47 809 млн. теңгеден 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015, 57 555 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016. Бұл 

ұлғаю, ең бастысы, 2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған электр энергиясы тарифтерінің кВтс 10,6 

теңгеден 2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған, кВтс 12,7 теңгеден 2015 жылғы 31 желтоқсанында 

аяқталған жылмен салыстырғанда. 

Бериллий сатудан түскен табыс 4 047 млн. теңгеге немесе 43,5% - ға, 9 312 млн. теңге 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2015, 13 359 млн. долл. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл. Бұл ұлғаю, негізінен, 

жоғарыда сипатталғандай, АҚШ долларына қатысты теңгенің 53,8% - ға девальвациясына байланысты 

болды. 

Тантал сатудан түскен кіріс 302 млн.теңгеге немесе 2,5% - ға, 12 051 млн. теңгеден 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2015, 11,749 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016. Танталдың сатылуы 

көбінесе (і) 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы 146 тоннадан 2016 жылғы 32 желтоқсанда 

аяқталған жылы 123 тоннаға дейін сату көлемінің 15,8% - ға қысқаруының, сондай-ақ (ІІ) сату бағасының 

кг үшін 372 АҚШ долларынан 280 АҚШ долларына дейін қысқаруының арқасында болды. 

Тантал сатудан түскен кіріс 302 млн.теңгеге немесе 2,5% - ға, 12 051 млн. теңгеден 31 желтоқсанда 
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аяқталған жыл 2015, 11,749 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016. Танталдың сатылуы 

көбінесе (і) 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы 146 тоннадан 2016 жылғы 32 желтоқсанда 

аяқталған жылы 123 тоннаға дейін сату көлемінің 15,8% - ға қысқаруының, сондай-ақ (ІІ) сату бағасының 

кг үшін 372 АҚШ долларынан 280 АҚШ долларына дейін қысқаруының арқасында болды. 

Сатып алынатын тауарларды сатудан түскен табыс 425 млн.теңгеге немесе 3,9% - ға, 10 886 млн. теңгеден 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015, 10 461 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016. Сатып 

алынатын тауарларды сату көп жағдайда СП күкірт қышқылын сату көлемінің қысқаруына және топтың 

қауымдасқан компанияларына байланысты болды. Күкірт қышқылынан басқа, мұндай сатып алынатын 

тауарларға аммиак селитрасы, аммиак суы және Компанияның еншілес компаниясы, БК және топтың 

қауымдасқан компаниялары сататын басқа да химиялық материалдар жатады.  

Бұрғылау бойынша қызметтерден түскен табыс 2 309 млн.теңгеге немесе 18,0%, 12 841 млн. теңгеден 31 

желтоқсанда аяқталған жыл 2015, 10 532 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016. Бұрғылау 

бойынша қызметтерден түскен табыстың азаюы көбінесе бұрғылау бойынша қызметтер көлемінің 22,7% - 

ға қысқаруының арқасында болды 2 243-тен 1 734 мың қума метрге дейін. Бұрғылау бойынша 

қызметтерден түскен барлық табыстарды "Волковгеология" тобының еншілес компаниясы алды, ол 

топтың және БК-ның басқа мүшелеріне және топтың қауымдасқан компанияларына ғана қызмет көрсетті. 

Басқа қызметтерді сатудан түскен кіріс 900 млн.теңгеге немесе 10,0%, 9 059 млн. теңгеден 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2015, 8 159 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016. Төмендету сату басқа да 

қызметтерді оқиға арқасында қысқарту өндіру, бұрғылау жабдықтарды, құралдарды және қосалқы 

бөлшектерді бұрғылау сорғылар, әр түрлі жабдықтар үшін үшінші тараптардың көлемін қысқарту өңдеу 

жөніндегі көрсетілетін қызметтерді ұсынатын УМЗ . 

Сегмент бойынша ақпарат  

Келесі кестеде 2015 және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі сегменттер бойынша 

топтың кірістері берілген 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыс үлесі   

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Уран(1), соның ішінде ...............................................................  265,074 263,533 (1,541) (0.58) 69.04 66.83 
Сыртқы кіріс 264,956 263,246 (1,710) (0.65) 69.01 66.76 

Топ ішілік кіріс  118 287 169 143.22 0.03 0.07 

УМЗ(2), соның ішінде ...............................................................  33,817 38,977 5,160 15.26 8.81 9.88 
Сыртқы кіріс 30,403 34,903 4,500 14.00 7.92 8.85 

Топ ішілік кіріс  3,414 4,074 660 19.33 0.89 1.03 

Өзгесі, соның ішінде ................................................................  76,411 77,169 758 0.99 19.90 19.57 
Сыртқы кіріс 39,781 37,096 (2,685) (6.75) 10.36 9.41 

Топ ішілік кіріс  36,630 40,073 3,443 9.4 9.54 10.16 

Энергетика (тек сыртқы) (3) .......................................................... 48,820 59,070 10,250 20.99 12.71 14.98 
Шығу (тек топ ішілік) ................................................................... (40,162) (44,434) (4,272) 10.64 (10.46) (11.27) 

Барлығы  ................................................................................  383,960 394,315 10,355 2.70 100.0 100.0 

___________ 
(1) UO2 ұнтағын және УМЗ  өндіретін отын таблеткаларын сатудан түскен кірісті қамтымайды 
(2) UO2 ұнтағын және УМЗ  өндіретін отын таблеткаларын сатудан түскен кірісті қамтиды 

(3) Қызметі 2018 жылғы 3 шілдесінде тоқтатылды.  

Сатудың өзіндік құны 

Сатудың өзіндік құны 3 284 млн.теңгеге немесе 1,2%, 280 598 млн. теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 2015, 283 882 млн. теңгеге дейін өсті. Сатудың өзіндік құнының ұлғаюы негізінен шикізатқа пен 

материалдарға келетін шығыстардың, негізінен СП-дан және топтың қауымдасқан компанияларынан 

уранды сатып алудың, сондай-ақ күкірт қышқылын сатып алуға, жалақы мен жалақыны ұлғайтуға 

қатысты шығыстардың тиісті ұлғаюының арқасында болды, бұл пайдаға салынатын салықтан, қайта 

өңдеуге және басқа да қызметтерге, сондай-ақ 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы U3O8 

көлемінің 12,2% - ға қысқаруынан туындаған тозу мен амортизацияға қатысты шығыстардың 
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төмендеуінен болды. 

 

Төменде келтірілген кестеде 2015 және 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін 

компоненттер бойынша Топтың сату өзіндік құнын бөлуі көрсетілген: 
 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

сатудың өзіндік құн 

үлесі   

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Шикізат пен материалдар .......................................................  197,112 204,881 7,769 3.94 70.25 72.17 
Еңбек ақы .................................................................................  29,512 30,620 1,108 3.75 10.52 10.79 

Қайта өңдеу және басқа қызметтер ........................................  17,290 15,845 (1,445) (8.36) 6.16 5.58 

Тозу және амортизация ...........................................................  16,779 15,113 (1,666) (9.93) 5.98 5.32 

Табыс салығынан басқа салық  ..............................................  12,469 9,511 (2,958) (23.72) 4.44 3.35 

Көлік шығындары   .................................................................  1,850 2,558 708 38.27 0.66 0.90 

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу  ...........................  1,805 2,358 553 30.64 0.64 0.83 
Коммуналды қызметтер  .........................................................  1,808 1,541 (267) (14.77) 0.64 0.54 

Жалға алуға кететін шығындар  .............................................  335 306 (29) (8.66) 0.12 0.11 

Зерттеулер мен әзірлемелер  ...................................................  90 54 (36) (40) 0.03 0.02 
Өзгесі   ......................................................................................  1,548 1,095 (453) (29.26) 0.55 0.39 

Барлығы  сатудың өзіндік құны   .......................................  280,598 283,882 3,284 1.17 100.00 100.00 

Шикізат пен материалдарға арналған шығыстар 7 7 769 млн. АҚШ долларынан 3,9% - ға, 197 112 млн. 

АҚШ долларына дейін, 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 204 881 млн. 2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін теңге. Мұндай ұлғаю негізінен 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл ішінде үшінші тараптардан күкірт қышқылына сатып алу бағасының ұлғаюының және теңгенің 

АҚШ долларына девальвациясы нәтижесінде сатып алынатын уран құнының ұлғаюының арқасында 

болды.  

Еңбек төлемі 1 108 млн. АҚШ долларынан 3,8%, 29 512 млн. АҚШ долларына дейін, 2015 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін 30 620 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін теңге. 

Мұндай ұлғаю Қазақстандағы жалақы инфляциясының негізгі айында болды. 

Қайта өңдеуге және басқа да қызметтерге арналған шығыстар 1 445 млн. АҚШ долларынан 8,4%, 17 290 

млн. АҚШ долларына дейін, 15 845 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін теңге. Мұндай 

төмендеу негізінен бұрғылау және қайта өңдеу бойынша қызметтердің қысқаруының арқасында болды.  

Тозу және амортизация 1 666 млн. АҚШ долларынан 9,9% - ға, 16 779 млн. АҚШ долларына дейін, 15 

113 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін теңге. Мұндай қысқарту негізінен БК мен 

қауымдасқан компаниялардан сатып алынатын меншікті уран мен уран арасындағы Уранды сату 

құрылымындағы өзгерістердің арқасында болды. 

Пайдаға салынатын салықтан басқа салықтар 2 958 млн. теңгеге немесе 12 469 млн. АҚШ долларына 

дейін, 9 511 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін теңге. Бұл төмендеу, негізінен, 2016 

жылғы 31 желтоқсанында U3O8 өндірісін қысқарту нәтижесінде шыққан MET шығындарының азаюына 

байланысты болды. 

Сегмент бойынша ақпарат  

Келесі кестеде 31 желтоқсан 2015 және 2016 жылдары аяқталған сегменттер бойынша сатудың өзіндік 

құны көрсетілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

қаржылық 

шығындардың үлесі   

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Уран ..........................................................................................  180,235 176,029 (4,206) (2.33) 64.23 62.01 
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31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

қаржылық 

шығындардың үлесі   

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

УМЗ ..........................................................................................  24,482 25,740 1,258 5.14 8.72 9.07 
Прочее ......................................................................................  68,100 71,227 3,127 4.59 24.27 25.09 

Энергетика(1) .................................................................................. 46,184 53,957 7,773 16.83 16.46 19.01 

Шығуы  ........................................................................................... (38,403) (43,071) (4,668) 12.16 (13.69) (15.17) 

Барлығы  ................................................................................  280,598 283,882 3,284 1.17 100.00 100.00 

___________ 
(1) қызметі 2018 жылғы 3 шілдесінде тоқтатылды. 

Жаппай табыс 

Жаппай пайда 7 071 млн. АҚШ долларынан шамамен 6,8% - ға, 103 362 млн. АҚШ долларына дейін, 

2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 110 433 млн.теңге. 

Сегмент бойынша ақпарат 

Келесі кестеде 2015 және 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін сегменттер бойынша 

Топтың жаппай табысы көрсетілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

қаржылық 

шығындардағы үлес  

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Уран ..........................................................................................  176,029 151,318 (24,711) (14.04) 62.01 57.35 

УМЗ  .........................................................................................  25,740 28,946 3,206 12.46 9.07 10.97 

Өзгесі  .......................................................................................  71,227 75,293 4,066 5.71 25.09 28.53 

Энергетика(1) .................................................................................. 53,957 53,930 (27) (0.05) 19.01 20.44 

Шығуы  ........................................................................................... (43,071) (45,623) 2,552 5.93 (15.17) (17.29) 

Барлығы  ................................................................................  283,882 263,864 (20,018) (7.05) 100.0 100.0 

___________ 
(1) қызметі 2018 жылғы 3 шілдесінде тоқтатылды. 

Өткізу шығындары 

Өткізу шығындары 2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 2 198 млн.теңгеге немесе 53,4%, 

2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 6 314 млн.теңгеге дейін артты.  Ұлғаю негізінен 

91,3% жүктеуге, тасымалдауға және сақтауға шығындардың артуының арқасында болды, ол өз кезегінде 

2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылда Топ клиенттері орналастырылған бағыттарының 

үйлесімділігінің өзгеруінен артқан болатын.  

Төменде келтірілген кестеде 2015 және 2016 жылдардың 31 желтоқсанында аяқталған жылдар үшін 

Топтың өткізу шығындары көрсетілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

өткізу 

шығындарындағы үлес 

2015 2016 Тенге  Пайыз  2015 2016 

(миллион теңгемен) (%) 

Жүктеу, тасымалдау және сақтау ...........................................  2,248 4,301 2,053 91.33 54.62 68.12 
Еңбек ақы .................................................................................  715 624 (91) (12.73) 17.37 9.88 

Комиссиялар ............................................................................  418 314 (104) (24.88) 10.16 4.97 

Шикізат пен материалдар .......................................................  76 235 159 209.21 1.85 3.72 
Жалға алу   ...............................................................................  161 132 (29) (18.01) 3.91 2.09 

Өзгесі  .......................................................................................  498 708 210 42.17 12.10 11.2 
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Барлығы өткізу шығындары ..............................................  
4,116 6,314 2,198 53.40 100.0 100.0 

Жалпы және әкімшілік шығындар 

Жалпы және әкімшілік шығыстар 5 222 млн.теңгеге немесе 20,4%, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015 

үшін 25 655 млн. теңгеден, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 үшін 30 877 млн. теңгеге дейін ұлғайды. 

Өсу негізінен топта жүргізілген трансформация жөніндегі бастамаға және негізінен "Инкай БК" ЖШС-ға 

жататын үлестік операцияларға байланысты қаржылық консультанттар көрсететін қызметтерге арналған 

шығыстарға байланысты консалтингтік және ақпараттық қызметтерге арналған жалақы мен 

шығыстардың ұлғаюының арқасында болды. Бұдан басқа, 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл 

ішінде топ Қазақстан Республикасының салық органдары жүргізетін тұрақты салықтық тексерулер 

нәтижесінде салық айыппұлдарын салды. 

 

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2015 жж. 31 желтоқсанда өткен жылдар үшін тип бойынша 

жалпы және әкімшілік шығыстар берілген.: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

жалпы және әкімшілік 

шығындардағы үлес  

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(миллион теңгемен) (%) 

Еңбек ақы .................................................................................  15,089 16,718 1,629 10.80 58.82 54.14 
Консалтингті және ақпараттық қызметтер  ...........................  2,370 4,147 1,777 74.98 9.24 13.43 

Жалға алу  934 1,083 149 15.95  3.64 3.50 

Пайдаға салынатын салықтан басқа салықтар  754 877 123 16.31  2.94 2.84 

Тозу және амортизация  924 827 (97) (10.50) 3.60 2.68 

Корпоративтік іс-шаралар  153 176 23 15.03  0.6 0.57 

Іссапар шығындары  485 647 162 33.40 1.89 2.10 
Техникалық қызмет көрсету және жөндеу  327 511 184 56.27 1.27 1.65 

Оқуға арналған шығыстар  264 349 85 32.20  1.03 1.13 

Салықтық айыппұлдар мен өсімпұлдар  666 1,443 777 116.67 2.60 4.67 
Басқалар (1) 3,689 4,099 410 11.11 14.37 13.29 

Барлығы жалпы және әкімшілік шығындар ...................  25,655 30,877 5,222 20.35 100.0 100.0 

(1) Шикізат пен материалдар, байланыс, қауіпсіздік, коммуналдық қызметтер, дебиторлық берешектің құнсыздануы, банктік 

алымдар, зерттеулерге арналған шығыстар, кеңсе заттары, сақтандыру және өзге шығындарды қосады. 

Жалақы шығындары 1 629 млн. теңгеге немесе 15 089 млн. АҚШ долларына дейін, 16 718 млн. 2016 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы артты. Мұндай ұлғаю 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған 

жылы компанияның ұйымдық құрылымын өзгертудің арқасында болды.  

Консалтингтік және ақпараттық қызметтерге арналған шығыстар 1 777 млн.теңгеге немесе шамамен 

75,0% - ға, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015 жылы 2 370 млн. теңгеден, 31 желтоқсан 2016 жылы 4 

147 млн. теңгеге дейін ұлғайды. Мұндай ұлғаю көбінесе топтың трансформация жөніндегі бастаманы 

іске асыруы, сондай-ақ негізінен "Инкай БК" ЖШС-ға жататын үлестік операцияларға байланысты 

қаржы консультанттары көрсететін қызметтерге байланысты шығыстарға байланысты болды.».  

Жалға беру шығындары 149 млн.теңгеге немесе 16,0% - ға, 934 млн. теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған 

2015 жыл, 1 083 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған 2016 жыл. Мұндай ұлғаю негізінен 

трансформация бағдарламасына байланысты компания жалға алған алаңның ұлғаюының арқасында 

болды. 

Пайдаға салынатын салықтан басқа салықтар 123 млн.теңгеге немесе 16,31% - ға, 2015 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жылына 754 млн. теңгеден 877 млн. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы 

артты. Мұндай ұлғаю арқасында болған УМЗ  қосымша құн салығы,. 

Тозу және амортизация 97 млн. АҚШ долларынан 10,5% - ға, 924 млн. теңге 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 2015, 827 млн. долл. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы төмендеді. Мұндай төмендеу 

негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге байланысты шығыстар компанияларын 
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оңтайландырудың арқасында көп жағдайда болды. 

Іссапар шығындары 2015 жылы 31 желтоқсанда аяқталған жылда 485 млн.теңгеден 33,4% немесе 162 

млн.теңгеге артты. Мұндай ұлғаю көбінесе айлық есептік көрсеткіштің 7,0% - ға, іссапар шығыстарын 

есептеу үшін Қазақстанда мемлекеттік органдар белгілейтін міндетті көрсеткіштің, сондай-ақ жоғарыда 

сипатталғандай АҚШ долларына қатысты теңгенің девальвациясының 53,8% - ға ұлғаюының арқасында 

болды. 

Техникалық қызмет көрсету мен жөндеуге арналған шығыстар 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жылы 2015184 млн. теңгеге немесе 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы 327 млн. теңге, 511 

млн. долл. артты. Мұндай ұлғаю компанияның ұйымдастыру техникасына қызмет көрсетумен 

байланысты шығындардың көбеюі арқасында болды. 

Оқыту шығындары 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы 85 млн.теңгеге немесе 2016 жылғы 31 

желтоқсан айында аяқталған жылы 32,2% - ға, 264 млн. теңгеден, 349 млн. теңгеге дейін. Мұндай ұлғаю 

жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттардың талаптарына сәйкес Компанияның оқыту 

кестесіндегі өзгерістерге байланысты 13,6% - ға ұлғаюының арқасында орын алды 

Салық айыппұлдары мен өсімақыларға 2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 666 

млн.теңгеден 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 1 443 млн.теңгеге дейін 116,7% немесе 

777 млн.теңгеге артты. Бұл өсім, негізінен, 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде Қазақстан 

Республикасының салық органдары жүргізетін жан-жақты салықтық тексеру нәтижесінде Компания мен 

Appack компаниясымен қосымша ҚҚС және корпоративтік табыс салығы есебінен болды.  

Өзге шығындар 2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 3 689 млн.теңгеден 2016 жылғы 31 

желтоқсанында аяқталған жыл үшін 4 099 млн.теңгеге дейін, 11,1% немесе 410 млн.теңгеге артты.  

Активтердің құнсыздануынан шығындарды түзеу 

Активтердің құнсыздануынан шығындарды түзеу 2015 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жыл үшін 86 

млн.теңгеден, 2016 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жыл үшін 184 млн.теңгеге дейін 113,9% немесе 

98 млн.теңгеге артты. Мұндай ұлғаю 2015 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жылы 84 млн.теңге 

мөлшерінде құнсызданудан түзетудің тиісті танылуымен салыстырғанда 2016 жылғы 31 желтоқсанына 

аяқталған жылы 51 млн.теңге мөлшерінде негізгі өндірістік құралдар мен жабдықтар және 85 млн.теңге 

мөлшерінде ТМЗ алдында танылған құнсыздануының түзелуін Топтың мойындауының арқасында 

болды.  

Құнсызданудан шығын 

2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл 2015, 22 007 млн.теңгеге дейін 31 желтоқсан айында 

аяқталған жыл 2016 жылғы 31 желтоқсанына дейін төмендеді. Бұл ұлғаю негізінен мыналардан болды: 

 күн сапасындағы кремний, кремний пластиналарын және фотоэлектрлік пластиналарды өндіруге 

байланысты генерациялайтын бірліктің құнсыздануын 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

21 741 млн. теңгеден 9 410 млн. теңгеге дейін 2015 жылы құнсызданудың көп бөлігін танудан 

төмендету;сондай-ақ  

 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде Кенді байытумен, жер бетінде сирек кездесетін 

металдар концентраттарын гидрометаллургиялық өндірумен және жерде сирек кездесетін металдар 

химиялық өндірумен байланысты ақша ағындарын генерациялайтын бірлікке қатысты активтердің 

құнсыздануына арналған резервтерге 4 425 млн. теңге сомамен салыстырғанда бюджет 

шығыстарының асып түсуі және нарықтық бағаның жалпы төмендеуі нәтижесінде 2015 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл ішінде танылған құнсызданудан болатын залал ретінде танылған ақша 

ағындарын генерациялайтын бірлікке қатысты. 

Бұл әсердің орны жартылай толтырылды: 

 құрылысты ұзарту және оны одан әрі дамыту мен пайдаланудан экономикалық пайда алудың төмен 

ықтималдығы нәтижесінде 3 884 теңге мөлшерінде Бәйтерек СРТ қатысты 2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл ішінде танылған құнсызданумен;  

 уран бағасының төмендеуі нәтижесінде 2 060 млн. теңге мөлшерінде Оңтүстік Монкум мен 

Уванасқа қатысты 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде танылған құнсызданумен. 
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Еншілес компанияның шығуынан табыс 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 жылы топ УМЗ  жекелеген еншілес компанияларының және дәлірек 

айтқанда "Үлбі-Транспорт" ЖШС мен "Легмаш"ЖШС істен шығуына байланысты еншілес компания 

шығып қалған кезде 290 млн.теңге мөлшерінде пайда тапты. 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015, 

салыстырмалы пайда мен залал болған жоқ.  

Бағамдық айырмашылықтан таза табыс/ (шығын)  

2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 53 446 млн.теңге мөлшеріндегі бағамдық айырмадан 

таза шығын бағамдық айырмадан таза пайдаға ауыстырылып, 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл үшін 3 614 млн. теңге сомасына. Бұл өзгеріс 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жылы 

теңгенің АҚШ долларына шаққандағы 53,8% - ға құнсыздануы нәтижесінде болды. 

Өзге кірістер 

Компания өзге кірістер 577 млн. теңге немесе 42,7%-ға, 1 352 млн. теңге за 31 желтоқсан күні аяқталған 

жыл 2015, 775 млн. теңге за 31 желтоқсан күні аяқталған жыл 2016, негізінен компанияның айыппұл мен 

алымдардан табыс алуы және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы, салғастырмалы табыссыз 31 

желтоқсан күні аяқталған жыл 2016 жылы алынған.  

Өзге шығындар 

Өзге де шығыстар 1 375 млн.АҚШ долларынан 18,3%, 7 535 млн.АҚШ долларына дейін, 2015 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін 6 160 млн.АҚШ долл. сомасына айналымнан тыс активтердің 

шығуынан болған шығынның салдарынан2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл, салыстырмалы 

шығынсыз, 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл, бұл 2015 жылға дейін және 2015 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл ішінде әлеуметтік қызмет көрсету бойынша қызметпен айналысқан 

компанияның еншілес кәсіпорнының "Қазатомөнеркәсіп-Даму" ЖШС операциялық қызметінің 

өзгеруіне байланысты балабақша және кейбір басқа активтер сияқты жергілікті әкімшіліктің пайдасына 

әлеуметтік қызмет көрсету бойынша өз активтерінен құтылды. 

Төменде келтірілген кестеде 2016 және 2015 жж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін санаттар 

бойынша топтың өзге шығындары көрсетілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

Доля в других 

расходах за 31 

желтоқсанда 

аяқталған жыл 

2015 2016 Тенге  Пайыз  2015 2016 

(миллион теңгемен) (%) 

Әлеуметтік Шығындар  2,970 3,573 603 20.30 39.42 58.00 

Өндірісті тоқтата тұрудан болған залал 627 846 219 34.93 8.32 13.73 

Өтелмейтін ҚҚС 392 533 141 35.97 5.20 8.65 

Негізгі өндірістік құралдар мен жабдықтардың істен 

шығуынан болған шығын 
— 268 268 100.0 — 4.35 

Амортизация 398 231 (167) (41.96) 5.28 3.75 

Басқа да айыппұлдар мен өсімпұлдар 65 84 19 29.23 0.86 1.36 

Айналымнан тыс активтердің шығуынан болған 
шығын 

2,710 — (2,710) (100.0) 35.97 — 

Өзгесі 373 625 252 67.56 4.95 10.15 

Барлығы  Өзге шығындар ...................................................  7,535 6,160 (1,375) (18.25) 100.0 100.0 
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Қаржылай кіріс 

2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл ішінде қаржылық табыс 6 161 млн. теңгеге немесе 28,0%, 

21 986 млн. теңгеден жылына 15 825 млн. теңгеге дейін төмендеді. Бұл көбінесе, қаржы активтерін қайта 

бағалаудан түскен пайданың 9 869 млн. теңгеге немесе 85,8% - ға 2015 жылғы 31 желтоқсанында 

аяқталған жылына 11 509-дан 1 640 млн. теңгеге дейін айтарлықтай төмендеуінің арқасында болды. 

АҚШ долларымен іс жүзінде деноминацияланған, бірақ теңгеде төлеуге және өтеуге жататын 

"Қызылқұм" ЖШС және "Байкен-У" ЖШС компанияларына берілген несиелерге байланысты және 

пайыздық табыстың 2 391 млн. теңгеге ұлғаюымен ішінара өтелді. Келесі кестеде 2015 және 2016 жж. 31 

желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі қаржылық кіріс компоненттері берілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

қаржылай кірістегі 

үлес 

2015 2016 Тенге  %  2015 2016 

(миллион теңгемен) (%) 

Пайыздық кіріс  .......................................................................  2,899 5,290 2,391 82.48 13.19 33.43 

Қаржылық активтерді асыра бағалаудан табыс ....................  11,509 1,640 (9,869) (85.75) 52.35 10.36 

Қаржылай міндеттемелерді асыра бағалаудан кіріс  ............  113 1,314 1,201 1,062.83 0.51 8.30 
Дивидендтерден кіріс  .............................................................  7,050 7,308 258 3.66 32.07 46.18 

Өзгесі  .......................................................................................  415 273 (142) (34.22) 1.89 1.73 

Барлығы  ................................................................................  21,986 15,825 (6,161) (28.02) 100.0 100.0 

Қаржылай шығындар 

Қаржылық шығындар 2 341 млн.теңгеге немесе 27,0% - ға, 8 676 млн. теңгеге 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 2015, 11 017 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсан айында аяқталған жыл 2016. Ұлғаю көбінесе қаржы 

активтерін қайта бағалаудан болған шығынның 2 113 млн. теңгеге немесе шамамен 377,3% - ға, 31 

желтоқсан аяқталған жыл 2016 үшін ұлғаюының арқасында болды, әрі мұндай шығын компанияның 

еншілес компаниясы берген тауарлық кредиттерін қайта бағалау себебінен болды.. 

Келесі кестеде 2015 және 2016 жж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі қаржылық шығыстардың 

компоненттері берілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

қаржылай 

шығындағы үлес  

2015 2016 тенге %  2015 2016 

(миллион теңгемен)  (%)  

Несиелер мен займдар бойынша пайыздық шығындар  .......  6,136 6,278 142 2.31 70.72 56.98 
Резервтердің дисконтталған құнының ұлғаюы 1,075 1,100 25 2.33 12.39 9.98 

Қаржы активтерін қайта бағалаудан болған шығын 560 2,673 2,113 377.32 6.45 24.26 

Шетел валютасын айырбастаудан болған шығын 187 349 162 86.63 2.16 3.17 
Басқа қаржылық міндеттемелер бойынша дисконттауды 

ұлғайту 261 288 27 10.34 3.01 2.61 

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді бөлу 53 53 0 0 0.61 0.48 
Өзгесі  404 276 (128) (31.68) 4.66 2.51 

Барлығы  ................................................................................  8,676 11,017 2,341 26.98 100.0 100.0 

Қауымдасқан компаниялар нәтижелерінің үлесі 

Қауымдасқан компаниялар нәтижелерінің үлесі 2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 

38 823 млн.теңгеден 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 38 058 млн.теңгеге дейін 2,0% 

немесе 765 млн.теңгеге төмендеді.  
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Бірлескен кәсіпорындардың нәтижелеріндегі үлесі  

Бірлескен компаниялар нәтижелерінің үлесі 22 659 млн.АҚШ долларына дейін, немесе 160% - дан астам, 

2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылына 14 080 млн. теңгеден 36 739 млн.2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл. Бұл ұлғаю теңгенің АҚШ долларына шаққандағы 53,8% - ға 

девальвациясына байланысты. 

Салықты есептегенге дейінгі кіріс 

Жоғарыда көрсетілген себептер бойынша топтың табысы салықты шегергенге дейін 79 998 млн.теңгеге 

немесе 161,5% - ға, 49 545 млн.теңге 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015, 129 543 млн. долл.2016 жылғы 

31 желтоқсанда аяқталған жыл. 

Табыс салығына шығындар  

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыс салығына 

шығындар үлесі   

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыстардағы үлес 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Табысқа ағымдағы салық  .......................................................  14,133 20,224 108.35 112.43 3.68 5.13 

Кейінге қалдырылған табыс салығы   ....................................  (1,089) (2,236) (8.35) (12.43) (0.28) (0.57) 

Табыс салығына шығындар  ..............................................  
13,044 17,988 100.0 100.0 3.28 4.56 

Топ пайдасының көп бөлігіне қолданылатын пайдаға салынатын салық ставкасы 20% - ды құрайды. 

Топтың тиімді салық ставкасы тиісінше 2015 және 2016 жж. 31 желтоқсанында аяқталған жылдары 

26,3% және 13,9% - ды құрады. 2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін тиімді салық 

ставкасы 29 799 млн. теңге мөлшерінде "Astana Solar" ЖШС-ның шығынына, сондай-ақ 30 420 млн. 

теңге мөлшерінде инвестициялық амортизациялық аударымдарға байланысты болды, бұл топтың салық 

салынғанға дейін пайдасын қысқартуға ықпал етті. 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 

топтың тиімді салық мөлшерлемесі салық салуға дейінгі пайданың 79 998 млн.АҚШ долларына дейін 

немесе 161,5%, 129 543 млн."Astana Solar" ЖШС генерациялаған шығындардың және амортизациялық 

аударымдардың қысқаруына, сондай-ақ бірлескен кәсіпорындар нәтижелерінің үлесін 22 659 млн. 

теңгеге немесе 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде 160% - дан астам ұлғайтуға 

байланысты. 

Кіріс салығы бойынша 4 944 млн. теңгеге немесе 37,9%, 13 044 млн. теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл 2015, 17 988 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, салық салынғанға дейін 

пайданың ұлғаюы 160%-ға артты. 

Жыл ішіндегі табыс 

Жоғарыда көрсетілген себептер бойынша топтың табысы бір жыл ішінде 75 053 млн.теңгеге немесе 

200% - дан, 36 501 млн.теңге 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015, 111 555 млн. долл.2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жылы болды. 

Сегмент бойынша ақпарат  

Келесі кестеде 2015 және 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішіндегі сегменттер бойынша 

топтың жылдық пайдасы көрсетілген: 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыс үлесі   

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Уран(1), соның ішінде ...............................................................  265,074 263,533 (1,541) (0.58) 69.04 66.83 
Сыртқы кіріс 264,956 263,246 (1,710) (0.65) 69.01 66.76 

Топ ішілік кіріс  118 287 169 143.22 0.03 0.07 

УМЗ(2), соның ішінде ...............................................................  33,817 38,977 5,160 15.26 8.81 9.88 
Сыртқы кіріс 30,403 34,903 4,500 14.00 7.92 8.85 
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31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

табыс үлесі   

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Топ ішілік кіріс  3,414 4,074 660 19.33 0.89 1.03 

Өзгесі, соның ішінде ................................................................  76,411 77,169 758 0.99 19.90 19.57 
Сыртқы кіріс 39,781 37,096 (2,685) (6.75) 10.36 9.41 

Топ ішілік кіріс  36,630 40,073 3,443 9.4 9.54 10.16 

Энергетика (тек сыртқы) (3) .......................................................... 48,820 59,070 10,250 20.99 12.71 14.98 
Шығу (тек топ ішілік) ................................................................... (40,162) (44,434) (4,272) 10.64 (10.46) (11.27) 

Барлығы  ................................................................................  383,960 394,315 10,355 2.70 100.0 100.0 

 

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл Өзгеруі  

31 желтоқсанда 

аяқталған жыл үшін 

қаржылық 

шығындардағы үлес  

2015 2016 Тенге Пайыз  2015 2016 

(млн.теңге) (%) 

Уран ..........................................................................................  79,247 112,502 33,255  41.96 217.11 100.85 

УМЗ ..........................................................................................  10,386 6,505 (3,881)  (37.37) 28.45 5.83 

Прочее ......................................................................................  (59,022) (3,865) 55,157  (93.45) (161.70) (3.46) 
Энергетика(1) .................................................................................. (4,409) 1,539 5,948  (134.91) (12.08) 1.38 

Выбытия ......................................................................................... 10,299 (5,126) (15,425) (149.77) 28.22 (4.60) 

Барлығы  ................................................................................  36,501 111,555 75,054  205.62 100.0 100.0 

___________ 
(1) қызметі 2018 жылғы 3 шілдесі тоқтатылды. 

ӨТІМДІЛІК ЖӘНЕ КҮРДЕЛІ РЕСУРСТАР 

Капиталды ресурстар  

Топтың өтімділігіне қойылатын талаптар негізінен айналым капиталын қаржыландыруға, күрделі 

шығындарға және борышқа қызмет көрсетуге қатысты. Топ негізінен ақша ағындарына операциялық 

қызметтен, сондай-ақ аз дәрежеде, негізінен АҚШ долларымен және аз дәрежеде, еуромен және 

теңгемен айналым қаражатын қаржыландыру үшін және ұзақ мерзімді капиталға қойылатын талаптарды 

қамтамасыз етілген және қамтамасыз етілмеген банктік кредиттер сияқты сыртқы қаржыландыру 

көздерінен тарихи тұрғыдан тәуелді болды. Компания болашақта топ бұрынғысынша операциялық 

қызметтен ақша қаражатының қозғалысына және аз дәрежеде айналым капиталында қажеттіліктерді 

қаржыландыру көзі ретінде банктік кредиттерге және күрделі шығыстарға қажеттіліктерге байланысты 

болады деп күтуде. Сонымен қатар, Компания белгілі бір инвестициялық жобаларды қаржыландыру 

туралы келісімдер жасау мүмкіндігін қарастыра алады. Топ сондай-ақ өнеркәсіптік серіктестермен 

бірлескен кәсіпорындар құру есебінен өз қызметі үшін капитал алады және өткен жылы борыштық 

капиталдың халықаралық нарықтарында қаржыландыруды тартты. 

Қазақстан Республикасының толық меншігіндегі еншілес қоғам бола отырып, Компания акционерлік 

капитал нарықтарын қаржыландырумен айналыспаған; алайда ол 2007, 2016 және 2017 жж. 31 

желтоқсанда аяқталған жылдары өзінің жалғыз акционерінің пайдасына жаңа акциялар шығарды және 

ақшалай қаражат түрінде 26 686 млн. теңге, активтер түрінде 93 млн. теңге және активтер түрінде 266 

млн. теңге тартты, тиісінше, Компанияның жалғыз акционері компанияның капиталына енгізілген, 

акционерлік капитал нарықтарын қаржыландырумен айналысты. 

Дивидендтік кіріс  

Компания топ үшін басты компания болып табылады және өзінің бизнес-операцияларынан түсетін 

кірістен басқа, ол өзінің еншілес компанияларынан, БК мен қауымдасқан компаниялардан және басқа 

инвестициялардан дивидендтер мен басқа да төлемдерді алады. 2015 жылғы 31 Желтоқсанда, 2016 және 

2017 жж.аяқталған жылдар үшін және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін топ 

өзінің БК және қауымдасқан компанияларынан және басқа да инвестициялардан тиісінше 42 867 мың 

теңге, 78 805 млн. теңге, 36 486 млн. теңге және 7 135 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер алды. 

Компания еншілес, БК және қауымдасқан компаниялардан өз дивидендтік ағынын барынша арттыру 

үшін өз дауыс санын пайдалануға ұмтылады. Компанияның Қазақстан Республикасындағы 

Инвестициялар объектілерінен алған дивидендтеріне дивидендтерге салық салынбайды.  
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Компания 2015, 2016 және 2017 жылдары 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде 2 323 млн.теңге, 12 031 

млн. теңге және 65 849 млн. теңге мөлшерінде дивидендтер төледі. Компания 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталған жарты жыл ішінде аралық дивидендтерді жарияламады немесе төлемеген; алайда 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты ай ішінде компания 45 019 мың теңге мөлшеріндегі соманы 2017 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін дивидендтердің бір бөлігі түрінде төледі.. Сондай-ақ «Дивидендтік 

саясатты» қараңыз. 

Айналым капиталы   

Төменде келтірілген кестеде 31 желтоқсанға қарағанда 2015, 2016 және 2017 жж. және 2018 жылғы 30 

маусымына айналым капиталы көрсетілген.: 

 31 желтоқсанға қарағанда 2018 жылғы 

30 

маусымына 

қарағанда  2015 2016 2017 

(млн.теңге) 

ТМҚ  99,692   120,095   169,675   202,918  

Ағымдағы дебиторлық берешек  107,512   67,921   58,085   73,752  

Өтеуге ҚҚС  28,528   22,235   24,182   21,375  
Басқа да ағымдағы активтер  12,557   10,831   18,396   23,852  

Предоплаченный пайда салығы  2,427   7,391   5,493   9,869  

Ағымдағы кредиторлық берешек  (101,622)  (74,654)  (112,642)  (53,653) 
қызметкерлерге сыйақылар  (213)  (244)  (173)  (126) 

пайдаға салынатын салық бойынша міндеттемелер  (1,036)  (134)  (5,618)  (508) 

Басқа да салықтық және міндетті төлем міндеттемелері  (5,027)  (6,198)  (4,168)  (5,659) 
Басқа да ағымдағы міндеттемелер  (12,788)  (11,789)  (14,349)  (105,582) 

Таза айналым капиталы  130,030   135,454   138,881   166,238  

Топтың таза айналым капиталы барлық қарастырылған кезеңдер ішінде оң болып қалды.  

Компания өзінің еншілес компанияларындағы ақша қаражатының жай-күйін үнемі бақылайды және 

осындай еншілес компаниялардағы артық ақша қаражатын тиімді жинауға шоғырланады және осындай 

еншілес компанияларға топ ішінде сервистік компаниялар көрсететін қызметтер үшін алымдарды 

уақтылы төлеуді қамтамасыз етуге ұмтылады. 

Келесі кестеде қорлардың айналымдылығы, топтың дебиторлық және кредиторлық берешегі жөніндегі 

деректер, сондай-ақ 2015 жылғы 31 Желтоқсанда, 2016 және 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жылдар ішінде күн сайын әрбір жағдайда топтың қолма-қол ақшаны конверсиялау циклі туралы толық 

ақпарат берілген: 

 

 31 желтоқсанға қарағанда 

2015 2016 2017 

(Күндер) 

ТМҚ айналымдылығы 130 154 235 

Дебиторлық берешектің айналымдылығы 102 63 63 
Кредиторлық берешектің айналымдылығы 132 96 156 

Қолма-қол ақшаны конверсиялау циклы 100 121 142 

 

Топ уран нарығындағы жағдайды үнемі қадағалап отырады және қолайсыз нарықтық жағдайларда өзінің 

тауарлық-материалдық қорларын ұлғайту стратегиясын ұстана алады. Келесі кестеде 31 желтоқсанға 

қарағанда 2015, 2016 және 2017 жж. және 2018 жылғы 30 маусымда топтың тауарлық қорларының 

компоненттері көрсетілген.: 

 31 желтоқсанға қарағанда 2018 жылғы 

30 

маусымына 

қарағанда  2015 2016 2017 

(Млн.теңге) 

Қайта сатуға арналған дайын тауарлар мен тауарлар  70,636   88,595   140,533   174,525  
Ағымдағы жұмыстар  12,922   15,908   17,563   15,999  

Шикізат  13,354   14,476   14,520   12,695  

Қосалқы бөлшектер  826   730   819   778  
Өңделетін материалдар  1,907   1,440   762   1,573  

Отын  506   656   889   1,170  
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Басқа да материалдар  2,188   2,522   2,842   5,559  

Айналыстан шығару және есептен шығару үшін сома  (2,647)  (4,232)  (8,253)  (9,381) 

Барлығы  ТМҚ ...............................................................................   99,692   120,095   169,675   202,918  

Топтың ең ірі материалдық құндылығы негізінен U3O8 кіретін дайын тауарлар мен қайта сатуға 

арналған тауарлар болып табылады. Өзінің нарыққа бағдарланған стратегиясына сәйкес, оның ТМҚ 

деңгейі басым нарықтық жағдайларға байланысты ұлғаюда.«Тәуекел факторлары-топ қызметімен 

байланысты тәуекелдер.  Компания U3O8 Елеулі қорларын U3O8 баға циклі ішінде сақтай алады» 

қараңыз. 

Алдын ала бағалаулар бойынша, Компания оның қор деңгейі 2018 жылғы 31 желтоқсанына қарағанда 

2017 жылғы 31 желтоқсанына қарағанда қысқарады деп есептейді. Компания u3o8 компаниясының және 

TҰK-ның шамамен 6 000-7 000 UME қорларын қолдауға бағытталған. 

 

Күрделі шығындар  

Топ, бірінші кезекте, табиғи уран өндірумен айналысатын оның еншілес компанияларына қатысты 

күрделі салымдарды, сондай-ақ оның БК-мен және табиғи уран өндірумен айналысатын қауымдасқан 

компаниялармен байланысты ұқсас сипаттағы шығындарды өзіне алады. Мұндай Шығындар мынадай 

негізгі компоненттерден тұрады: 

 уран рудасы сарқылғаннан кейін өндіруді жоспарланған тоқтатудан екі жыл бұрын болжанып 

отырған ұңғымалар құрылысына арналған шығындар тоқтатылады; 

 өндірістік қуаттарды кеңейту, ұңғымалар тобының жаңа аудандарына қызмет көрсету спектрін және 

көлік бағыттарын кеңейту, жаңа жүйелер мен процестерді енгізу кіретін кеңейтуге арналған 

шығындар; 

 өндірісті қолдауға арналған күрделі Шығындар, мерзімді Шығындар , инфрақұрылымға Шығындар, 

жабдықтарды күтіп ұстау және ауыстыру, болжам бойынша, өндіру тоқтағанға дейін үш жыл бұрын 

тоқтатылатын болады; және  

 тарату қорына жарналар және кенішті жабу шығындары 

 

 

Келесі кестеде көрсетілген кезеңдер үшін уран өндірумен айналысатын топтың еншілес 

компанияларының, БК және қауымдасқан компанияларының осындай Шығындар көрсетілген. 

Төменде келтірілген күрделі шығындар сомасы Шоғырландырылмаған негізде топтың жекелеген 

компанияларының тәуелсіз басқару ақпаратынан алынды және тиісінше қаржылық есептілікте 

ұсынылған негізгі өндірістік құралдар мен жабдықтарды толықтыру сомаларына сәйкес келмейді 

немесе сәйкес келмейді. Инвесторларға күрделі шығындар туралы ақпаратқа шектен тыс сенбеу 

ұсынылады, өйткені ол ХҚЕС-ке сәйкес келмейтін бухгалтерлік есеп негізінде аудиттелмеген 

шоғырландырылмаған қаржылық ақпаратты білдіреді: 

Капитальные 

Шығындар  

31 желтоқсанда аяқталған жыл 30 маусым аяқталған жартыжылдық  

2015 2016 2017 2018 

 Владение WC
(1)

 S
(2)

 LF/C
(3)

 Total WC
(1)

 S
(2)

 LF/C
(3)

 Total WC
(1)

 S
(2)

 LF/C
(3)

 Total WC
(1)

 S
(2)

 LF/C
(3)

 Total 

ЖШС  

Орталык 100%  2,364    559    141    3,064    2,944    491    109    3,544    2,555    543    169    3,267    796    2,013    27    2,835   

ЖШС  

Қазатомөнерк

әсіп-SaUran  100%  3,455    430    1,212    5,098    3,943    603    410    4,957    5,197    1,185    639    7,020    3,324    230    (693)   2,861   
ЖШС  РУ-6  100%  2,806    528    156    3,489    3,250    439    136    3,825    2,453    541    282    3,276    921    141    (243)   819   

ЖШС  Аппак 65%  2,200    313    99    2,612    2,375    166    114    2,655    2,046    209    87    2,341    224    136    (0)   360   

ЖШС БК  

Инкай 60%  4,221    4,276    –    8,497    4,009    6,529    –    10,538    5,258    8,077    –    13,335    2,809    1,582    5    4,396   

Семізбай-U 

ЖШС   51%  2,475    690    106    3,271    2,609    986    134    3,729    2,364    470    137    2,971    1,158    39    37    1,234   

ЖШС  

Қаратау 50%  3,108    742    91    3,942    3,098    459    95    3,652    4,369    2,558    99    7,026    892    601    0    1,493   

АҚ БК  

Ақбастау  50%  2,687    86    90    2,863    2,641    262    137    3,040    3,103    2,486    144    5,733    922    393    1    1,316   

АҚ БК  
Заречное 50%  3,553    291    10    3,853    2,885    517    10    3,412    3,386    535    11    3,931    2,019    178    3    2,199   

ЖШС БК  

Катко 49%  10,708    3,248    693    14,649    10,538    2,779    761    14,078    10,252    2,866    768    13,886    3,578    1,865    788    6,231   

ЖШС БК  

Хорасан-U 

БК ЖШС 34%  2,824    –    67    2,891    4,217    680    272    5,170    6,582    254    182    7,018    2,454    76    4    2,534   

ЖШС БК  

ЮГХК  30%  3,999  3,920    138    8,057    3,967    3,103    88    7,158    3,962    2,761    858    7,582    1,549    210    108    1,866   

Байкен-U 

ЖШС   5%  2,613  1,378    123    4,114    4,303    2,674    225    7,202    4,389    3,051    233    7,674    1,589    757    9    2,356   

Барлығы  

горнодобыва

ющие 

активы  47,014  16,461    2,923    66,399    50,778    19,688    2,492    72,958    55,918    25,535    3,609    85,061    22,233    8,222    45   

 

30,500   



 

 

199 

  

(1) Ұңғыма құрылысы. 

(2) Өндірісті сақтау . 

(3) Тарату қоры / жабылуы  

Топтың жер қойнауын пайдалану туралы келісімдерінде 2015 жылғы 31 желтоқсандағы, 2016 және 2017 

жылғы 31 желтоқсандағы 5 622 млн.теңге, 4 927 млн. теңге және 7 565 млн. теңге мөлшерінде күрделі 

салымдар бойынша міндеттемелер болған ең аз жұмыс бағдарламаларына қойылатын талаптар бар. 

Бұдан басқа, топ бас кеңсенің жаңа ғимаратын сатып алуға байланысты шамамен 10 000 млн. теңге және 

кен өндіру кәсіпорындарында қосымша қатысу үлестерін сатып алуға байланысты шамамен 108 млн. 

Өзінің ағымдағы қызметі шеңберінде топ 12 944 млн. теңге, 15 823 млн. теңге, 16 938 млн. теңге және 11 

485 млн. теңге мөлшерінде ұңғымалар тобын игеру шығындарынан тұратын өндірісті қолдауға арналған 

күрделі шығыстардың белгілі бір деңгейін қолдайды. 

Ақша ағындары   

Келесі талдау қаржылық есептілікпен және осы Проспектінің  басқа ережелеріне енгізілген тиісті 

ескертулермен бірге негізделген және қарастырылуы тиіс. 

Келесі кестеде 2015, 2016 және 2017 жж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін және 2017 және 2018 

жж. 30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін Топтың шоғырландырылған ақша ағындары 

берілген.: 

 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 

30 маусымда 

аяқталған алты 

айлық кезең   

2015 2016 2017 2017 2018 

(Млн.теңге) 

Операциялық қызметтен ақша ағындары(1) 49,135 66,876 23,355  24,730   (45,001) 

Инвестициялық қызметтен ақша ағындары 9,126 12,655 215,575  35,035   (13,158) 

Қаржы қызметінде пайдаланылатын ақша ағындары 

(54,092) (56,196) (74,881) 

 

(17,667) 
 (82,880) 

Ақша қаражатының және олардың баламаларының 

таза ұлғаюы/(азаюы)  4,169 23,335 164,049 

 42,098   

(141,039) 

___________ 
(1) Пайда мен пайызға төленген салықты көрсетеді   

Операциялық қызметтен ақшалай ағыны  

30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін және 30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін 

көрсеткіштерді салыстыру 

Операциялық қызметтен түскен ақшалай қаражаттардың қозғалысы 2017 жылғы 30 маусымында 

аяқталған жарты жылда 2017 жылғы 30 маусымында аяқталған жарты жылдықта 24 730 млн. Теңгеден 

немесе 280% -ға азайды, бұл 2018 жылғы 30 маусымында аяқталған жарты жылда 45,001 млн. Теңге 

болды. Бұл өзгеріс негізінен мынаған байланысты болды: 

• 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 айда клиенттерден түскен ақша түсімдерінің 41 760 

млн.теңгеге азаюы.  Бұл төмендеу көбінесе топтың сату көлемінің қысқаруымен байланысты 

болды. 

• жеткізушілерге 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған 6 ай үшін төлемдерді 23 713 млн. теңгеге 

ұлғайту. Бұл төмендеу көп жағдайда (i) компания 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл 

ішінде сатып алған уран үшін кредиторлық берешекті өтеумен, оның сомасы 2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл ішінде компания сатып алған уран үшін кредиторлық берешекті 

өтеу сомасынан асып түсуімен және (ІІ) ол 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішінде 

үшінші тараптардан сатып алынған уран үшін THK төлемдерімен байланысты болды. 

31 желтоқсан айында аяқталған жыл 2017 және 31 желтоқсан айында аяқталған жыл 2016 

көрсеткіштерін салыстыру  

Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны 43 521 млн.теңгеге немесе 65,1% - ға, 66 876 млн. теңгеден 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 23 355 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017. Бұл 

өзгерістер негізінен: 
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 Клиенттерден түсетін ақша түсімдерінің 50 630 млн.АҚШ долларына дейін, немесе 10,4%, 2017 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 435 199 млн.теңге. Бұл төмендеу 31 Желтоқсанда 

2016 жылы аяқталатын жылына 30,52 АҚШ долларынан 21,8% - ға бір фунт үшін 23,85 АҚШ 

долларына дейін төмендеуін көрсетеді. 

 ҚҚС қайтаруды 10 789 млн.теңгеге немесе 36,4% - ға, 31 желтоқсан айында аяқталған жыл 2017, 

18 849 млн. теңгеге дейін төмендету. Бұл төмендету 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жылы нақты алынған ҚҚС-ты қайтаруға байланысты болды. 

. 

2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл және 2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл 

үшін көрсеткіштерді салыстыру 

 

Операциялық қызметтен түскен ақша ағымдары 17 741 млн.теңгеге немесе 36,1%, 49 135 млн. теңгеден 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2015, 66 876 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016. Бұл 

2015 жылғы 31 Желтоқсанда АҚШ доллары үшін 222,25 теңгеден 2016 жылғы 31 Желтоқсанда АҚШ 

доллары үшін 341,76 теңгеге дейін девальвацияға байланысты болды және жеткізушілерге 58 182 млн. 

теңгеге немесе 18,1%, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 жылғы 31 Желтоқсанда АҚШ доллары үшін 

222,25 теңгеден 2016 жылғы 31 Желтоқсанда АҚШ доллары үшін 341,76 теңгеге дейін ұлғаюымен 

ішінара өтелді., бұл негізінен уран құнының артуына байланысты болды, девальвация нәтижесінде СП 

және қауымдасқан компаниялардан сатып алынатын. 

Инвестициялық қызметтен ақшалай ағын  

30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін және 30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін 

көрсеткіштерді салыстыру 

2018 жылғы 30 маусымында аяқталған инвестициялық қызметтен ақша ағыны 48 193 млн.теңгеге немесе 

135% - ға, 35 035 млн. теңгеден 2017 жылғы 30 маусымында аяқталған жартыжылдықта 13 158 млн. 

теңгеге дейін қысқарды. Мұндай өзгеріс негізінен: қауымдасқан компаниялардан, бірлескен 

кәсіпорындардан және басқа да инвестициялардан алынған дивидендтерді 13 188 млн. теңгеге немесе 

64,8% - ға, 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 7 135 млн. теңгеге дейін қысқартудың 

арқасында болды. Бұл көп жағдайда топ құрылымының өзгеруі нәтижесінде 2018 жылғы 30 маусымында 

аяқталған алты ай ішінде бірлескен қызмет ретінде "Ақбастау БК" АҚ мен "Қаратау" ЖШС-ның еншілес 

компаниясы ретінде шоғырлануына байланысты болды. «-«Топ қызметінің нәтижелеріне әсер ететін 

маңызды факторлар-корпоративтік қайта құрылымдау» қараңыз. 

2017 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жыл мен 2016 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жыл 

көрсеткіштерін салыстыру  

Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны 202 920 млн.теңгеге немесе 1 600% - ға, 12 655 млн. 

теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 215 575 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсан 2017. Мұндай 

өзгерісі негізінен: 

 2017 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жылы сату үшін опционды сатудан 173 719 млн.теңге 

сомасына Топтың түсімдерді алуы, бұл кезде Топ 2016 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жылы 

ешқандай салыстырылатын табысты алмаған. Бұл кірістер компанияның Toshiba HoldCos-тен 

Toshiba-ға 522,2 млн. АҚШ доллары сомасына сатылым опционын жүзеге асыруға сәйкес 

үлестіруіне қатысты. «Операциялық қызметтің нәтижелеріне әсер ететін елеулі факторлар - бейінді 

емес активтерді шығару». 

 Жедел салымдарды орналастыру кезінде пайдаланылатын ақша ағындарын 42 029 млн. теңгеге 

немесе 77,7%, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017, 12 095 млн. теңгеге дейін төмендету, бұл 

негізінен компанияның жалғыз акционеріне дивидендтер төлеу үшін банктік шоттарға қаражатты 

аударуға және топтың оң айналым капиталын қолдауға байланысты болды.  

 Мерзімді салымдар мен пайдалану шектелген ақша қаражатын өтеуден 46 162 млн. теңгеге немесе 

509,8% - ға, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017 55 216 млн. теңгеге дейін ақша ағындарын ұлғайту, 

бұл дивидендтерді төлеуді қаржыландыру үшін қажетті ақша қаражатын депозиттерден алуға 

жатқызылды. 

Бұл факторлардың жартылай орны толтырылды: 

 Қауымдасқан компаниялардан, бірлескен кәсіпорындардан және басқа да инвестициялардан 

алынған дивидендтерді 42,319 млн. Теңгеге немесе 53,7% -ға азайту, 31 сары сары қ. 2017 2017 2017 

жж. Дейін 36,486 млн. Теңгеге дейін, бұл уранның нарықтық баға бағасының төмендеуіне бір фунт 
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үшін 26,36 АҚШ долларынан 2016 жылғы 31 алтынға дейін, фунт үшін 22,07 долларға дейін 31 сары 

қанандағы 2017 2017 жылға дейін, өйткені Топтың көпшілігі мен Қауымдастығының көпшілігі уран 

өнімдерін шығарады және сатады. 

 Байланысты тараптарға кредиттерді өтеуден түскен ақша ағындарының 12 779 млн. теңгеге немесе 

99,9%-ға төмендеуі, бұл 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы "Байкен-U компаниясы" ЖШС 

қарыздарын толық өтеуге жатады, бұл ретте 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы жүзеге 

асыруға жатпайды немесе жүзеге асырылмады. 

31 желтоқсан аяқталған жыл 2016 және 31 желтоқсан аяқталған жыл 2015 көрсеткіштерін 

салыстыру 

Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны 3 529 млн.теңгеге немесе 38,7% - ға, 31 желтоқсанда 

аяқталған жыл 2015 9 126 млн. теңгеден, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 12 655 млн. теңгеге дейін 

ұлғайды. Бұл өзгеріс негізінен мыналардың арқасында болды: 

 қауымдасқан компаниялардан, бірлескен кәсіпорындардан және басқа да инвестициялардан алынған 

дивидендтердің 35 938 млн. теңгеге немесе 83,8% - ға, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 78 805 

млн. теңгеге дейін ұлғаюымен байланысты болды, бұл негізінен 2015 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жылы АҚШ доллары үшін 222,25 теңгеден 53,8% - ға, 2016 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жылы АҚШ доллары үшін 341,76 теңгеге дейін. 

 Үшінші тараптарға қарыздарды өтеуден түсетін түсімдерді 11 576 млн. теңгеге немесе 955,9% - ға, 

31 желтоқсан аяқталған жыл 2016, 12 787 млн. теңгеге дейін осындай қарыздар бойынша өтеу 

кестелеріне сәйкес ұлғайту.   

Бұл факторлар мерзімді салымдар мен пайдалануға шектелген ақша қаражатын орналастырудың 39 754 

теңгеге немесе 276,6% - ға, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016 жылы 54 124 млн. теңгеге дейін 

ұлғаюымен ішінара өтелді, бұл компанияның операциялық қызметінен алынған ақша қаражатын 

банктерде мерзімді депозиттерге орналастырумен байланысты болды. 

Қаржы қызметінде пайдаланылатын ақша ағындары 

 

30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін және 30 маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін 

көрсеткіштерді салыстыру 

Қаржы қызметінде пайдаланылатын ақша ағындары 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған жарты жылда 

17 667 млн.теңгеден 82 880 млн. теңгеге дейін ұлғайды. Бұл өзгеріс негізінен мыналардың арқасында 

болды: 

• 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін тиісті төлемсіз, 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталған алты ай үшін 45 019 млн. теңге мөлшерінде акционерге төленген дивидендтерде 

пайдаланылған ақша қаражатының сомасын ұлғайту. 

• кредиттер мен қарыздарды өтеу кезінде пайдаланылған ақша қаражатын 40 911 млн. теңгеге 

немесе 151,4% - ға, 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты айда 67 931 млн. теңгеге дейін 

ұлғайту. 

31 желтоқсан айында аяқталған жыл 2017 және 31 желтоқсан айында аяқталған жыл 2016 

көрсеткіштерін салыстыру 

Қаржы қызметінде пайдаланылатын ақша ағындары 18 685 млн.теңгеге немесе 33,3%, 56 196 млн. 

теңгеден 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, 74 881 млн. теңгеге дейін 31 желтоқсан 2017. Мұндай 

өзгеріс мыналардың арқасында болды: 

 Акционерге дивидендтер төлеу үшін пайдаланылатын ақша қаражатын 53 818 млн. теңгеге немесе 

447,3% - ға, 31 желтоқсанда аяқталған жыл 2017, 65 849 млн. теңгеге дейін ұлғайту. 

 2017 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жылда 14,9% немесе 7 980 млн.теңгеге несиелер мен 

займды өтеу үшін қолданылатын ақшалай қаражаттың артуы, бұл негізінен күн энергетикасы 

секторында жұмыс істейтін топтың еншілес компанияларының банктік қарыздарын өтеуіне 

байланысты болды. 

Бұл факторлар 52 793 млн.теңгеге дейін 2017 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жылы несиелер мен 

займдардан түсетін түсімдер 424,2% немесе 42 721 млн.теңгеге арттырылуымен жартылай орны өтелді, 

бұл бірінші кезекте айналым капиталына қажеттілікті қаржыландыру үшін топ тартқан қысқа мерзімді 

қарыздарға байланысты болды. 
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2015 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған және 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 

көрсеткіштерді салыстыру  

Қаржы қызметінде пайдаланылатын ақша ағындары 2 104 млн.теңгеге немесе 54 092 млн.АҚШ 

долларына дейін, 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін 56 196 млн.2016 жылғы 31 

желтоқсанда аяқталған жыл үшін теңге. Бұл өзгеріс негізінен мыналардың арқасында болды: 

 2016 жылғы 31 қазандағы 10,072-ке дейін 153,779 млн.теңгеге немесе қарыздар мен қарыздар 

бойынша түсімдердің 93,9% -ға төмендеуі, бұл бірінші кезекте 2016 жылғы 31 желтоқсанында 

аяқталатын жылмен салыстырғанда, Компания еурооблигацияларды қайта қаржыландыру үшін 2015 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылда көтерілген синдикатталған несие бойынша салыстырмалы 

қаржыландыруды тартпады. 

 12 031 млн.теңгеге дейін 2016 жылғы 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін акционерге 

дивидендтерді төлеу үшін қолданылатын ақшалай қаражаттың 417,9% немесе 9 708 млн.теңгеге 

артуы. 

Бұл факторлар 162 246 млн. теңгеге немесе 75,2% - ға, кредиттер мен қарыздарды өтеу үшін 

пайдаланылатын ақша қаражатының азаюымен ішінара өтелді, 2016 жылы 31 желтоқсанда аяқталған, в 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2016, АҚШ доллары сомасына еурооблигацияларды өтеумен байланысты 

болды, олар 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жылы өтеуге жатады, 2016 жылғы 31 желтоқсанда 

аяқталған жылы салыстырмалы өтеулерсіз. 

 

 

Берешек 

Топтың берешегі негізінен халықаралық және қазақстандық банктердің банктік кредиттерінен тұрады.  

Келесі кестеде 2015, 2016, 2017 ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және 2018 ж. 30 маусымдағы 

жағдай бойынша топтың берешек сомасы көрсетілген: 

 31 желтоқсанға қарағанда 2018 жылғы 30 

маусымына 

қарағанда   2015 2016 2017 

(Млн.теңге) 

Ұзақ мерзімді кредиттер мен қарыздар 119,776 77,304 39,204 787 

Банктік кредиттер 119,481 76,861 38,557 — 
Банктік емес кредиттер 295 323 353 369 

Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер — 120 294 418 

Ағымдағы кредиттер мен қарыздарды қоса алғанда 52,845 50,625 82,499 90,328 
Банктік кредиттер 52,845 50,581 82,374 54,007 

Банктік емес кредиттер — — — 36,202 

Қаржылық жалдау бойынша ағымдағы 
міндеттемелер — 44 125 119 

Барлығы кредиттер және қарыздар 172,621 127,929 121,703 91,115 

Келесі кестеде 2015, 2016, 2017 ж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін және 2018 жылғы 30 

маусымда аяқталған алты айлық кезең үшін банк кредиттері бойынша топтың орташа өлшемді пайыз 

ставкасы келтірілген: 

 31 желтоқсанға қарағанда 2018 жылғы 

30 

маусымына 

қарағанда  2015 2016 2017 

(%) 

Белгіленген пайыздық ставкалар  ...................................................  4.97 5.39 6.29 4.25 
Құбылмалы пайыздық ставкалар  ...................................................  2.44 2.81 3.47 4.04 

Топтың кредиттік қаражатына жылдық қаржылық есептілікке 35-ескертпеде, аралық қаржылық 

есептілікке 30-ескертпеде және төменде "Негізгі кредиттік келісімдер" - де сипатталған белгілі бір оң 

және теріс ковенанттар кіреді. 

Таза берешек 

Келесі кестеде 2015, 2016 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және 2018 жылғы 30 

маусымдағы жағдай бойынша топтың таза берешегі (ақша қаражаты) келтірілген: 
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 31 желтоқсанға қарағанда  2018 жылғы 

30 

маусымына 

қарағанда   2015 2016 2017 

жалпы борыш, оның ішінде  172,621   127,929   121,703   91,115  

Банктік кредиттер  172,326    127,442    120,931   54,007 
Банктік емес кредиттер  295    323    353   36,571 

Қаржылық жалдау бойынша міндеттемелер —  164    419    537   

Ақша қаражаты және олардың баламалары  (55,869)  (75,052)  (239,936)  (100,542) 
Қысқа мерзімді депозиттер  (9,020)  (56,476)  (8,472)  (7,618) 

Таза қарыз    107,732   (3,599)  (126,705)  (17,045) 

 

Топтың 2015, 2016 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша және 2018 жылғы 30 

маусымы жағдайындағы ақша қаражаттары мен олардың баламалары 55.869 миллион теңгені, 75.052 

миллион теңгені, 239.936 миллион теңгені және 100.542 миллион теңгені құрады, тиісінше. 2017 жылғы 

31 желтоқсандағы жағдай бойынша елеулі өсім негізінен Toshiba HoldCos компаниясындағы өзінің 

акцияларын Toshiba 522,2 млн. АҚШ долларына сатуға арналған опционды жүзеге асыруға сәйкес 

сатуына байланысты. «Топтың операциялық нәтижелеріне әсер ететін айтарлықтай факторлар - 

бейінді емес активтерді шығару». 

Жеке және займ капиталы арасындағы ара-қатынас  

Келесі кестеде 2015, 2016 және 2017 жылдардың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және 2018 жылғы 

30 маусымдағы жағдай бойынша Топтың қаржылық тұрақтылығын бағалау үшін компания басшылығы 

пайдаланатын негізгі коэффициенттер келтірілген: 

 

 31 желтоқсанға қарағанда  2018 жылғы 

31 

маусымына  

қарағанда   2015 2016 2017 

Жалпы берешек/түзетілген EBITDA  1.2 0.8 1.3 1.1 

Таза берешек/түзетілген EBITDA 0.8 (0.0) (1.3) (0.2) 
(1) EBITDA түзетілген көрсеткіші соңғы 12 айда 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін EBITDA түзетілген көрсеткіші 

минус 2017 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін EBITDA түзетілген көрсеткіші және 2018 жылғы 30 маусымда 

аяқталған алты ай үшін EBITDA түзетілген көрсеткіші. 

 

Компания 2018 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін түзетілген EBITDA-ға таза берешек 

коэффициенті 1,0-ден аспауын қамтамасыз етуге ұмтылады. 

Несиелік желілер бойынша негізгі келісімдер  

Топтың берешегін тек банктік және банктік емес кредиттер құрайды. Топтың негізгі кредиттік 

келісімдеріне жататын, олар туралы қысқаша ақпарат төменде берілген берешек топтың жалпы 

берешегінің елеулі бөлігін 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша ұсынады.  

 Синдицирленген несие. 2015 жылғы қаңтар айында компания The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, 

LTD, Citibank NA (Лондон қаласындағы филиал), Deutsche Bank AG (Лондон қаласындағы филиал), 

Mizuho Bank, LTD-мен кредиттік келісім жасады. АҚШ доллары сомасына компанияның 

еурооблигацияларын өтеуді қаржыландыру мақсатында Sumitomo Mitsui Banking Corporation және 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation. 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша кредиттің 

өтелмеген сомасы 112,5 млн. АҚШ. Кредит 2019 жылғы 28 маусымға дейін тоқсан сайын тең 

төлемдермен өтеуге жатады және LIBOR пай ставкасы плюс жылдық маржасы бар. 

 

Кредиттік келісім топтың мүлікке билік ету, топ активтері бойынша құнды қағаздар жасау және 

компанияларда капитал сатып алу қабілетін шектейтін белгілі бір ковенанттарды қамтиды. Бұдан 

басқа, кредиттік келісім компанияны жалпы берешектің EBITDA-ға және жалпы берешектің 

акционерлік капиталға арақатынасын қолдауға міндеттейді. Бұдан басқа, кредиттік келісім Үкіметті 

компанияда кемінде 75% иелену үлесін сақтауға міндеттейді. 
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 Компания, TҰK және Societe Generale арасындағы келісім. 2013 жылғы шілдеде компания Societe 

Generale-мен қамтамасыз етілмеген қарыз туралы келісім жасады. 2017 жылғы қарашада кредиттік 

желінің жалпы сомасы 60 млн. АҚШ долл.дейін АҚШ. 2018 жылғы қаңтарда ТҰК қарыз алушы 

ретінде кредиттік келісімге қосылды.  

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша кредиттің өтелмеген сомасы 15 млн. АҚШ долларын 

құрады, ол 2019 жылғы 31 қаңтарда өтелуге тиіс.  

Кредиттік келісім бойынша іріктеу сомасы әрбір маманданымда көрсетілген шарттарға байланысты 

іріктеу күнінен бастап 30-360 күн ішінде өтелуге тиіс және LIBOR + жылдық маржаның пайыздық 

ставкасын көтереді.  Несие желісінің мерзімі жоқ, бірақ қайта бекітілуі тиіс әр екі жыл сайын. 

Societe Generale кез келген уақытта 30 күн бұрын алдын ала жазбаша хабарлама бере отырып, өз 

қалауы бойынша келісімді бұзуға құқылы. Мұндай бұзу сәтінде іріктеудің кез келген өтелмеген 

сомалары оларды өтегенге дейін кредиттік келісімнің бастапқы шарттарына сәйкес төленуге тиіс 

болып қалады.  

Кредиттік келісім бойынша іріктеу сомасы әрбір маманданымда көрсетілген шарттарға байланысты 

іріктеу күнінен бастап 30-360 күн ішінде өтелуге тиіс және олар жылдық маржаның пайыздық 

ставкасын көтереді .  Несие желісінің мерзімі жоқ, бірақ қайта бекітілуі тиіс әр екі жыл сайын. 

Societe Generale кез келген уақытта 30 күн бұрын алдын ала жазбаша хабарлама бере отырып, өз 

қалауы бойынша келісімді бұзуға құқылы. Мұндай бұзу сәтінде іріктеудің кез келген өтелмеген 

сомалары оларды өтегенге дейін кредиттік келісімнің бастапқы шарттарына сәйкес төленуге тиіс 

болып қалады 

Несиелік келісім белгілі бір ковенанттарды қамтиды, олар топтың ауыртпалық жасау, белгілі бір 

активтерге билік ету, Корпоративтік қайта ұйымдастыруды жүзеге асыру, сондай-ақ халықаралық 

санкцияларды бұза отырып әрекет ету қабілетін шектейді. Сонымен қатар, компания THK-дағы 

100% иелену үлесін қолдауы тиіс, ал Үкімет компаниядағы иелену үлесін кемінде 50% плюс бір 

акция деңгейінде қолдауы тиіс. 

 "УМЗ " АҚ Компаниясы, "Волковгеология" АҚ, "Қазатомөнеркәсіп-Даму" ЖШС, "Жоғары 

технологиялар институты" ЖШС және "Сауда-көлік компаниясы" ЖШС және "Ситибанк 

Қазақстан" АҚ және Джерсидегі Citibank N. A. филиалы арасындағы несиелік келісім. 2014 

жылғы желтоқсанда Компания, "УМЗ " АҚ, "Волковгеология" АҚ, "Жоғары технологиялар 

институты" ЖШС және "сауда-көлік компаниясы" ЖШС "Ситибанк Қазақстан"АҚ-мен кредиттік 

келісім жасады. Ашық кредиттік желінің жалпы сомасы бастапқыда 40 млн. 2018 жылғы 28 

қыркүйекте кредиттік желінің жалпы сомасы 100 млн. АҚШ долларын құрады, өйткені қосымша 60 

млн. АҚШ тек Джерсидегі Citibank N. A филиалының компанияларына берілді. 2018 жылғы 30 

маусымдағы жағдай бойынша кредиттің өтелмеген сомасы 1 млн. АҚШ долларын, ал іріктеу 

сомасы-39 млн. АҚШ долл. АҚШ. Өтелмеген борыш 2019 жылғы 29 қаңтарда өтелуге жатады. 

Кредиттік келісім бойынша іріктеу сомасы нақты ерекшеліктерде көрсетілуі мүмкін қосымша 

шарттарға байланысты іріктеу күнінен бастап 360 күнге дейінгі кезең ішінде өтелуге тиіс. 

Кредиттің әрбір іріктеу үшін жеке анықталған жылдық маржасы LIBOR пайыз ставкасы бар.  

Несиелік келісім қарыз алушының мүлікке билік ету, Құнды қағаздар жасау және корпоративтік 

қайта ұйымдастыруды жүзеге асыру қабілетін шектейтін белгілі бір ковенанттар бар. Бұдан басқа, 

кредиттік келісім қарыз алушыларды 10% және одан да көп акцияларды иеленетін акционерлерге 

қатысты акцияларды бөлу құрылымында қандай да бір өзгерістерге жол бермеуге міндеттейді. 

 

• «Инкай» БК ЖШС және  Cameco Corporation еншілес кәсіпорны Netherlands International 

Uranium B.V арасындағы келісім. Келісім 2006 жылғы қыркүйекте жасалды. Кредиттік 

келісімге сәйкес "Инкай БК" ЖШС акционерлеріне ықтимал бөлуге жататын соманың 100%- ы 

(60% қатысу үлесі бар компанияны және 40% қатысу үлесі бар Cameco қоса алғанда) кредиттің 

негізгі сомасын өтеуге бағытталуы тиіс. "Инкай" БК " ЖШС ағымдағы бизнес-жоспарына 

сәйкес ол 2020 жылғы соңына дейін несиені өтеуге ниет білдірсе де, осы несиені өтеудің белгілі 

бір күні жоқ; алайда Компания "Инкай БК" ЖШС қайта қаралған бизнес-жоспарда осы несиені 

өтеудің қысқа мерзімін белгілеу мүмкіндігін қарастыруда». 

 

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша "Инкай БК" ЖШС берешегі 106,1 млн. АҚШ. 

Кредиттің жылдық маржасы LIBOR + пайыздық ставкасы бар. 

 

Сонымен қатар, 2018 жылғы қыркүйегінде компания Mizuho Bank, Ltd-мен қамтамасыз етілмеген несие 



 

 

205 

желісі туралы келісім жасады. Компания Mizuho Bank, Ltd несие келісімі шеңберінде бар барлық немесе 

іс жүзінде барлық қаражатты 2018 жылғы 5-9 қараша аралығында 100 миллион АҚШ доллары сомасына 

пайдалануға ниетті. Кредит төлем кестесіне сәйкес 2020 жылғы 28 қыркүйекке дейін өтелуге жатады 

және LIBOR плюс жылдық маржасы бойынша пай ставкасы бар. Кредиттік желі туралы келісім белгілі 

бір ковенанттарды қамтиды, олар топтың ауыртпалық жасау, белгілі бір активтерге билік ету, 

Корпоративтік қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ халықаралық санкцияларды бұза отырып әрекет ету 

қабілетін шектейді. Бұдан басқа, кредиттік желі туралы келісім компанияны EBITDA-ға жалпы 

берешекті және акционерлік капиталға жалпы берешекті қолдауға міндеттейді. Сонымен қатар, несие 

желісі туралы келісім Үкіметті компаниядағы 51% - дан кем емес үлесті сақтауға міндеттейді. 

Баланстан тыс келісімдер  

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша ТОП байланысты тарап тартқан қарызды қамтамасыз ету 

ретінде жалпы сомасы 40,3 млн. Базалық міндеттеме АҚШ долларымен көрсетілген және 2023 жылғы 

наурызға дейін тең жарты жылдық төлемдермен өтелуге жатады. 

Топтың қаржылық жағдайына, сатылуына, шығыстарына, қызмет нәтижелеріне, өтімділігіне, күрделі 

шығындарына немесе топтың күрделі ресурстарына болашақта елеулі әсер ететін немесе әсер етуі 

мүмкін баланстан тыс келісімдер жоқ. 

Шартты және ықтимал міндеттемелер  

Төменде топтың негізгі және шартты міндеттемелерінің қысқаша мазмұны келтіріледі. Топтың шартты 

және ықтимал міндеттемелерін толық қарау жылдық қаржылық есептілікке 39-ескертпеде, сондай-ақ 

аралық қаржылық есептілікке 34-ескертпеде келтіріледі.. 

 

 

Трансферттік баға құру  

Трансферттік баға белгілеу туралы Заңға сәйкес халықаралық мәмілелер мемлекеттік бақылауға жатады. 

Бұл заң қазақстандық компанияларға бағаны және саралауды растайтын құжаттаманың болуын қоса 

алғанда, халықаралық мәмілелерде пайдаланылатын бағаларды айқындау әдісі мен экономикалық 

негіздемені қолдауға және қажет болған жағдайда қамтамасыз етуге нұсқау береді. Бұдан басқа, 

дифференциалдар оффшорлық елдерде тіркелген компаниялармен халықаралық мәмілелерге 

қолданылмайды. Мәміле бағасы нарықтық бағадан ауытқыған жағдайда салық органдары салық 

салынатын баптарды түзетуге және қосымша салықтар, айыппұлдар мен санкциялар салуға құқылы. 

Салық органдарының трансферттік баға белгілеу туралы жаңа заңға байланысты топтың трансферттік 

баға белгілеу саясатына күмән келтіруі мүмкін тәуекеліне қарамастан, Топ басшылығы, егер топтың 

трансферттік баға белгілеу саясатына салық органдары дауласатын болса, ол өз позициясын сақтай 

алады деп есептейді. 2009 жылғы 1 қаңтардан бастап топ нарықтық бағаларды көрсету үшін пайдаға 

қосымша салықты дербес бағалайды. Табыс салығы бойынша міндеттеме сомасы 542 млн. теңгені, 693 

млн. теңгені, 509 млн. теңгені және 47 млн. теңгені құрады 2015, 2016 және 2017 ж. 31 желтоқсанда 

аяқталған және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай. 

2015 жылғы шілдеде салық органдары 2008 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде топтың 

трансферттік баға белгілеу ережелерін сақтауына сараптама жүргізді. Сараптама нәтижелері бойынша 

топ 2 512 млн.теңге мөлшеріндегі корпоративтік табыс салығын және 790 млн. теңге мөлшеріндегі 

айыппұлды қоса алғанда, жалпы сомасы 3 302 млн. теңгеге қосымша корпоративтік табыс салығы мен 

айыппұлдарды төлеу туралы есеп пен хабарлама алды. Топ хабарламамен келіспеді және сәтсіз болған 

апелляция берді. Тиісінше, 2016 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша топ жалпы және әкімшілік 

шығыстар құрамында 996 млн.теңге мөлшерінде пайда салығы мен айыппұл бойынша шығыстар 

құрамында 2 512 млн. теңге мөлшеріндегі барлық соманы таныды. Салық және айыппұл сомасы 

толығымен төленді. 

Экологиялық міндеттемелер 

2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша басшылық топтың МАЭК тиесілі БН-350 реакторын 

пайдаланудан шығаруды, техникалық қызмет көрсетуді және бөлшектеуді қаржыландыру бойынша 

заңды немесе құрылымдық міндеттемелері жоқ деген қорытындыға келді. Алайда, бұл мәселе болашақта 
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қалай дамитындығына, сондай-ақ БН-350 пайдаланудан алып тастау әсеріне қатысты белгісіздіктің 

жоғары дәрежесі бар (UPN блогын қоса алғанда). Болашақ оқиғалар немесе заңнамадағы өзгерістер осы 

мәселені қайта қарауға әкелуі мүмкін. Болашақ өзгерістерге байланысты басшылық қолда бар фактілер 

мен мән-жайларға қарай міндеттеменің болуын қайта бағалауды жүргізеді. Егер БН-350 реакторын 

пайдаланудан шығару жөніндегі қызметті қаржыландыру жөніндегі міндеттемелер топқа берілетін 

болса, бұл тиісті резервтің толық сомасын тануды талап етеді.  «Тәуекел факторлары-Топ қызметіне 

байланысты тәуекелдер-топ өзінің бұрынғы еншілес компаниясының қызметіне байланысты 

жауапкершілікті келтіруі мүмкін» қараңыз.  

Кепілдіктер  

Кепілдіктер-Егер басқа Тарап өз міндеттемелерін орындай алмайтын жағдайда топ төлемдерді жүзеге 

асыратын қайтарып алынбайтын сенімдер. Белгілі бір байланысты тараптарды қаржыландыруды 

қамтамасыз ету үшін берілген қаржылық кепілдіктер бойынша кредиттік тәуекелдің ең жоғары мөлшері 

67 479 млн. теңгені, 21 649 млн. теңгені, 14 732 млн. теңгені және 13 746 млн. теңгені құрады 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша және 2018 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша. 

Ковенанталарды сақтау  

Топ негізінен оның несиелері мен қарыздарына байланысты ковенанттарды сақтауы тиіс. 

Ковенанттарды сақтамау қарыздар бойынша шығыстардың ұлғаюын қоса алғанда, топ үшін теріс 

салдарға әкеп соғуы мүмкін. 2015, 2016 және 2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша және 2018 

жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша топ ковенанттарды сақтаған. 

 

Жер қойнауын пайдалану жөніндегі міндеттемелер  
 

Топтың жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттар бойынша күрделі міндеттемелері болды, 

олар 2015, 2016 және 2017 жылдары 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін жыл сайын 5 978 млн. 

теңге, 5 622 млн. теңге және 4 927 млн. теңге мөлшерінде ең төменгі жұмыс бағдарламаларын 

белгілейді.  

Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының муниципалитеттерімен меморандумдар 

2014 жылғы желтоқсанында топ Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының 

муниципалитеттерімен 2015-2016 жылдарға арналған өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы 

саласындағы ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойды. Осы меморандумдарға сәйкес топ топқа 

жататын әлеуметтік нысандарды мемлекеттік меншікке беруге және осы муниципалитеттерді 2015-2016 

жылдары 3,6 млрд. теңгеге қаржыландыруды қамтамасыз етуге міндеттенді. Меморандумдар сондай-ақ 

2015-2016 жылдары Шымкент қаласында жалпы сомасы 3,2 млрд. теңгеге жуық үш әлеуметтік 

нысанның және бизнес-орталықтың құрылысын қаржыландыруды көздейді. 2016 жылғы 31 

желтоқсандағы жағдай бойынша топ меморандумдардың шарттарын толығымен орындады. 

 

Ірі мәмілелер  

Cameco келісім  

2016 жылы "Инкай" БК ЖШС акцияларының 60% тиесілі Компания мен Cameco қайта құрылымдау 

туралы келісім жасасты. Келісім "Инкай" БК ЖШС-де жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-

шарттың қолданылу мерзімін ұзарту және "Инкай" БК ЖШС-дағы топтың үлесін 40% - дан 60% - ға 

дейін ұлғайтуды қоса алғанда, алдағы 30 жылға бірлескен жобаларды одан әрі дамытуды көздеді. 

Келісімде сондай-ақ компания Самесо уранын конверсиялық өндіру технологиясын лицензиялай алатын 

шарттар баяндалған. 

2017 жылғы желтоқсанында компания мен Cameco "Инкай" БК ЖШС қайта құрылымдауды аяқтады. 

Қайта құрылымдау шартының талаптарына сәйкес, 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап топ "Инкай" БК 

ЖШС қатысу үлесін 40% - дан 60% - ға дейін ұлғайтты және Компания қызметіне бақылау жасады. 

Бұдан басқа, 2017 жылғы 30 қарашада қол қойылған жер қойнауын пайдалану келісім-шартына қосымша 

және қайта құрылымдау шартына сәйкес құзыретті орган жер қойнауын пайдалану келісім-шартын 2045 

жылға дейін ұзартуды және жылдық өндіруді 4000 тоннаға дейін ұлғайтуды мақұлдады. 

Uranium One келісім  

2016 жылғы қазан айында" Росатом", Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі мен Компания 
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ядролық отын циклы саласындағы өзара түсіністік және кеңейтілген стратегиялық ынтымақтастық 

туралы Меморандумға қол қойды. Меморандумға сәйкес компания және Uranium One Inc."Росатом" 

еншілес компаниясы "Қаратау"ЖШС-ны одан әрі дамыту туралы келісімге қол қойды. Uranium One Inc 

келісіміне сәйкес Топқа 10 миллион АҚШ доллары көлемінде аванстық төлем төледі. 

Топ пен Uranium One Inc әрқайсысы "Қаратау" ЖШС мен "Ақбастау "БК"АҚ-дағы 50% үлеске ие. 2018 

жылға дейін бұл инвестициялар үлестік қатысу әдісін пайдалана отырып қаржылық есептілікте 

ескерілді. Топ және Uranium One Inc өз үлесіне барабар барлық өнімді сатып алу, сатудың тең бағасын 

қолдану және өз үлесіне барабар қаржыландыруды ұсыну бойынша олардың тиісті міндеттемелерін 

қалыптастыратын бірқатар келісімдер жасасты. Бұл өзгерістер 11 "Қаратау" АҚ және "Ақбастау "БК" АҚ 

ХҚЕС (IFRS) сәйкес бірлескен операциялар ретінде қарастырылуына алып келді. Нәтижесінде "Қаратау" 

ЖШС мен "Ақбастау "БК" АҚ активтері, міндеттемелері, кірістері мен шығыстары бірлескен 

операциялар ретінде жіктеу критерийлерін сақтау шартымен топтың қатысу үлесіне барабар 

шоғырландырылады. 

Orano келісім  

2017 жылғы сәуір айында компания мен Orano (кейіннен - Areva) Оңтүстік Төрткұдық кенішінің 

базасында "КАТКО" БК ЖШС одан әрі дамыту туралы келісімге қол қойды. Келісім 2022 жылдан бастап 

уран өндірісінің жылдық көлемін 1500 тоннадан 4000 тоннаға дейін ұлғайтуды, сондай-ақ топтың 

"КАТКО"БК ЖШС-ның бөлінетін пайдасының 11% - ын қосымша өтеуге құқығын көздеді. Нәтижесінде 

топ 2022 жылдан бастап "БК Катко" ЖШС төлейтін жалпы дивидендтерден 60% - ға құқық алады. 

Нарықтық тәуекел туралы сапалық және сандық ақпаратты ашу 

Топта тәуекелдерді басқару функциясы қаржылық тәуекелдерге, операциялық тәуекелдерге және заңды 

тәуекелдерге қатысты жүзеге асырылады. Қаржы тәуекелі нарықтық тәуекелді (мұндай валюталық 

тәуекелді, пай тәуекелі мен баға тәуекелін), кредиттік тәуекелді және өтімділік тәуекелін қамтиды. 

Топтың қаржы тәуекелдерін басқару функциясының негізгі міндеттері тәуекел лимиттерін белгілеу, 

содан кейін тәуекел деңгейі осы шектерде қалуын қамтамасыз ету болып табылады. Тәуекелдерді 

басқару саясаты мен жүйелері топтың нарықтық шарттары мен операцияларының өзгеруіне байланысты 

қайта қарау қажеттілігі тұрғысынан тұрақты түрде талданады. Топ стандарттарды белгілейді және 

барлық қызметкерлер өздерінің рөлі мен міндеттерін түсінетін ортаға қол жеткізу үшін бақылаудың 

оңтайландырылған және тиімді жүйесін құру үшін оқыту мен басқару рәсімдерін енгізеді. Операциялық 

және құқықтық тәуекелдерді басқару функциялары операциялық және құқықтық тәуекелдерді азайту 

мақсатында ішкі саясаттар мен рәсімдердің тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған. Топтың 

қаржылық тәуекелдерін басқару туралы қосымша мәліметтерді жылдық қаржылық есептілікке 42-

ескертпеден қараңыз. 

Кредиттік тәуекел 

Топ міндеттемелерді орындамай, қаржы құралының бір тарапы екінші Тарапқа қаржылық залал 

келтіретіні тәуекелін білдіретін кредиттік тәуекелге ұшырайды. Кредиттік тәуекелдің әсері қаржылық 

активтердің туындауына әкеп соғатын контрагенттермен кредит беру және басқа да мәмілелер 

шарттарында топтың өнімді сатуы нәтижесінде туындайды. Топ кредиттік тәуекелдерге ықтимал 

ұшырайтын қаржы активтері негізінен сауда және өзге де дебиторлық берешектен, ақша 

қаражаттарынан және олардың баламаларынан, жедел депозиттерден және қызметкерлер мен 

байланысты тараптар үшін қарыздардан тұрады. 

Топтың активтер сыныптары бойынша кредиттік тәуекелге барынша ұшырауы қаржылық жағдай туралы 

есептерде қаржы активтерінің баланстық құнында көрсетіледі. Ақша қаражаты мен олардың баламалары 

мен мерзімді депозиттері бойынша кредиттік тәуекел шектеулі, өйткені контрагенттер халықаралық 

рейтингтік агенттіктер берген жоғары кредиттік рейтингі бар банктер болып табылады. 

2017 жылғы 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша топтың шоттары болған банктердің кредиттік 

рейтингтері: 

 

 Standard & Poor’s Rating Басқасы  Барлығы  
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B C 

(KZT млн.) 
Пайдалануға шектелген ақша қаражаты  3,451 3 1,165 4,619 
Мерзімді депозиттер  8,472 — — 8,472 
Ағымдағы банктік шоттар  230,035 2,793 2,017 234,845 
мерзімсіз депозиттер 5,008 45 — 5,053 

Барлығы...............................................................................................  246,966 2,841 3,181 252,989 

Сауда дебиторлық берешекке қатысты топтың кредиттік тәуекелдерге ұшырауына негізінен әрбір 

клиенттің жеке сипаттамалары әсер етеді. Саланың және клиенттер жұмыс істейтін елдің дефолт 

тәуекелін қоса алғанда, топтың клиенттік базасының демографиясы кредиттік тәуекелге аз әсер етеді. 

Топ кредиттік тәуекелдің шоғырлануына бейім. Топтың 2017 жылғы кірістерінің шамамен 54% (және 

2017 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша сауда дебиторлық берешектің шамамен 29%) жеті ірі 

клиенттермен сауда-саттықта байланысты болды. 

Өтімділік тәуекелі  

Өтімділік тәуекелі-бұл кәсіпорынның қаржылық міндеттемелерге байланысты міндеттемелерді орындау 

кезіндегі қиындықтарға тап болу тәуекелі.  Топ қолда бар ақша қаражатындағы күнделікті 

қажеттіліктерге тап болады. Өтімділік тәуекелін топтың Корпоративтік қаржы және Қазынашылық 

департаменті басқарады. Компания басшылығы топ ақша ағындарының ай сайынғы жылжымалы 

болжамдарын бақылайды. 

Топ негізінен қарыздардан, сауда және басқа да кредиторлық берешектен және борыштық құнды 

қағаздардан тұратын қаржыландырудың тұрақты базасын қолдауға ұмтылады. Топтың өтімділікті 

басқару тәсілі қалыпты жағдайда да, стресстік жағдайларда да, қандай да бір қолайсыз шығынсыз немесе 

топтың беделіне нұқсан келтіру тәуекелінсіз өз міндеттемелерін орындау үшін мүмкіндігінше тұрақты 

жеткілікті өтімділікті қамтамасыз ету болып табылады. Топтың өтімділікті басқару тәсілі қалыпты 

жағдайда да, стресстік жағдайларда да, қандай да бір қолайсыз шығынсыз немесе топтың беделіне 

нұқсан келтіру тәуекелінсіз өз міндеттемелерін орындау үшін мүмкіндігінше тұрақты жеткілікті 

өтімділікті қамтамасыз ету болып табылады. Топ өтімділікке күтпеген қажеттіліктерге жедел және 

үздіксіз ден қою мүмкіндігіне ие болу үшін өтімді активтердің әртараптандырылған портфеліне қаражат 

инвестициялайды. 

Әдетте, топ қаржылық міндеттемелер бойынша күтілетін операциялық шығыстарды қанағаттандыру 

үшін жеткілікті ақша қаражатының болуын қамтамасыз етеді, бұл негізді болжауға болмайтын төтенше 

жағдайлардың ықтимал әсерін болдырмайды, мысалы табиғи апаттар. 

Нарықтық тәуекел  

Топ нарықтық тәуекелдерге бейім. Нарықтық тәуекел-нарықтық бағалардың өзгеруі топтың кірісіне 

немесе оның қаржы құралдарының құнына теріс әсер ететіндігінің тәуекелі. Нарықтық тәуекелдер 

рыноктағы жалпы және ерекше өзгерістерге ұшыраған шетел валютасындағы ашық позицияларға, пай 

активтері мен міндеттемелерге және меншікті қаражаттарға байланысты туындайды. Нарықтық 

тәуекелді басқарудың мақсаты қолайлы шектерде нарықтық тәуекелдің басталу ықтималдығына 

мониторинг және бақылау, сондай-ақ инвестициялардың рентабельділігін оңтайландыру болып 

табылады. Компания басшылығы күн сайын бақыланатын, қолайлы болуы мүмкін тәуекел мәніне 

шектеуді белгілейді. Алайда, бұл тәсілді пайдалану едәуір нарықтық өзгерістер жағдайында осы 

шектеулерден тыс шығындарды болдырмайды. 

Төменде берілген нарықтық тәуекелдерге сезімталдық барлық қалған факторларды сақтай отырып, бір 

фактордың өзгеруіне негізделген. Іс жүзінде бұл орын алуы екіталай, және кейбір факторлар өзара 

байланысты болуы мүмкін, мысалы, пайыз ставкасының өзгеруі және валюта бағамдарының өзгеруі. 

Валюталық тәуекел  

Топ Функционалдық валютадан өзгеше валюталарда көрсетілген сату, сатып алу және қарыздар 

бойынша валюталық тәуекелге бейім. Қарыздар топтағы операциялық объектілер генерациялайтын ақша 

ағындарына сәйкес келетін валюталарда көрсетілген. Сондықтан көптеген жағдайларда экономикалық 

хеджирлеуге туынды жоқ қол жеткізіледі. Шетел валютасында көрсетілген басқа да ақша активтері мен 

міндеттемелерге қатысты топ төлемдер валютасын ескере отырып, болашақ шығыстарды жоспарлау 
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арқылы таза бейімділігін қолайлы деңгейге жеткізуді қамтамасыз етеді. Топ негізінен АҚШ доллары 

бағамының ауытқу тәуекеліне бейім. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы, 2016 және 2017 жылдардағы 

жағдай бойынша топтың валюталық тәуекелге ұшырауы мынадай болды: 

 31 желтоқсанға қарағанда 

 2015 2016 2017 

 (миллион теңгемен) 

АҚШ долларымен өрнектелген     
Сауда дебиторлық берешек  96,261 58,376 46,474 
Басқа да дебиторлық берешек  216 — — 
Байланысты тараптарға қарыздар  31,133 19,151 20,302 
Ағымдағы банктік шоттар  44,621 43,577 212,119 
Мерзімсіз депозиттер  1,020 11,978 1,937 
Мерзімді депозиттер 11,432 54,304 7,586 

Барлық активтер  ..................................................................................................  184,683 187,386 288,418 

Банктік қарыздар  (139,730) (106,031) (95,016) 
Саудалық кредиторлық берешек  (11,937) (11,487) (14,410) 
Тарихи шығындар бойынша міндеттемелер (4,133) (2,813) (1,125) 

Барлық міндеттемелер  ........................................................................................  (155,800) (120,331) (110,551) 

Валюталық тәуекелге таза бейімділік................................................................  28,883 67,055 177,867 
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НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАҒЫ СҰРАҚТАР 

Қазақстандағы жер қойнауын пайдалануға құқықтарды реттеу  

Жалпы ережелер  

Қазақстанда жер қойнауының барлық ресурстары мемлекетке тиесілі. Екі үкіметтік орган жер қойнауын пайдалану 

саласындағы реттеуші және құзыретті болып табылады ("құзыретті органдар"): уран мен көмірсутектерге қатысты 

құзыретті орган болып табылатын Энергетика министрлігі және қатты пайдалы қазбаларға қатысты құзыретті орган 

болып табылатын инвестициялар мен даму министрлігі. Құзыретті Орган Қазақстан Республикасының мүдделерін 

білдіреді және қатты пайдалы қазбалар мен көмірсутектерге қатысты жер қойнауын пайдалану саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асырады. Құзыретті орган мемлекет атынан барлау мен өндіруге құқық береді. Жер 

қойнауын пайдалану құқықтары жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттың және лицензияның 

қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін ықтимал ұзартылып, белгілі бір мерзімге беріледі (егер бұл қолданылса және 

рұқсат етілсе). Құзыретті орган жер қойнауын пайдалану құқықтарын, жер қойнауын пайдаланушылар салықтарды 

белгіленген мерзімде төлеу, пайдалы қазбаларды өндіру шарттарын сақтау және қауіпсіздік, қоршаған ортаны және 

денсаулықты қорғау жөніндегі талаптарды қанағаттандыру сияқты өздерінің шарттық міндеттемелерін 

орындамайтын өзге де жағдайларда, тоқтата алады.  

1999 жылғы тамыз айына дейін пайдалы қазбаларды өндіру үшін жер қойнауын пайдалану құқығын алу үшін 

лицензия алу және жер қойнауын пайдалану туралы келісім жасасу қажет болды. 1999 жылғы тамызында Үкімет 

процедураны оңайлату мақсатында бұл процедуралардың күшін жойды. Жер қойнауын пайдалану құқығы енді тек 

жер қойнауын пайдалану туралы келісім жасасу жолымен беріледі және лицензия беру талап етілмейді. Бұрын 

шығарылған лицензиялар олардың аяқталу мерзіміне дейін жарамды болып табылады. 

Жер қойнауын пайдалануға келісім-шарттар  

Компания - Қазақстанның Ұлттық атом компаниясы, сондай-ақ Қазақстанда уран өндіру үшін жауап беретін ұлттық 

оператор Уран, уран қосындыларын, атом электр станцияларына арналған отынды, арнайы жабдықтар мен 

технологияларды, сондай-ақ қосарлы мақсаттағы материалдарды экспорттау және импорттау. Сондай-ақ, Қазақстан 

Республикасы компанияға тендер өткізу жолымен емес, тікелей келіссөздер арқылы жер қойнауын пайдалану 

құқығын алуға айрықша құқық берді. 

Тікелей келіссөздерді бастау үшін Компания қарастырылатын кен орындарының сипаттамасын көрсете отырып 

өтінім береді. Өтінімді алған сәттен бастап үш ай ішінде құзыретті орган компанияға келіссөздер жүргізу күнін 

хабарлауға немесе өтінімді алған сәттен бастап екі ай ішінде келіссөздер жүргізуден бас тартуға тиіс. Егер 

келіссөздер жүргізілсе және табысты аяқталса, жер қойнауын пайдалану құқығы беріледі және Компания мен 

құзыретті орган арасында келісімшарт жасалады. 

Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім-шарттар кен орнындағы қорлардың санына байланысты 25 жылға 

дейінгі мерзімге (немесе үлкен және бірегей резервтері бар кен орындары үшін 45 жылға) жасалады. Жер қойнауын 

пайдалануға арналған келісімшарт бойынша операторға қазақстандық заңнамаға және халықаралық келісімдерге 

сәйкес осы аумақта өндірілген барлық өнімді экспорттау сияқты келісімшарттық аумақта барлау жүргізуге 

және/немесе өндіруді жүзеге асыруға рұқсат етіледі. Бірақ осындай материалдардың экспорты Компания арқылы 

жүргізілуі керек. "—Компанияның Реттеуші Функциясы" қараңыз. Оператор барлау мен өндіру үшін неғұрлым 

тиімді құралдарды пайдалануға міндетті және экологиялық және радиациялық қауіпсіздік параметрлерін қоса 

алғанда, барлау мен өндірудің технологиялық параметрлерінің талаптарын сақтауға тиіс. Оператор сондай-ақ, ең 

алдымен қазақстандық жұмыс күшін іске қосуға, жер учаскелерін қалпына келтіруге және өндіру жүргізілетін 

өңірдегі әлеуметтік инфрақұрылымды ұйымдастыруды, дамытуды және қолдауды қаржыландыруға тиіс. Әдетте жер 

қойнауын пайдалануға арналған келісімшартта көрсетілген өндіруге арналған шығыстардың белгілі бір үлесі 

қазақстандық мамандарды кәсіптік даярлауға бағытталуы тиіс. 

2018 жылғы 29 маусымнан бастап, "жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 2010 жылғы 24 

маусымдағы Заң ("жер қойнауы туралы Заң") 2017 жылғы 27 желтоқсандағы жер қойнауын пайдалану туралы 

Кодекске ауыстырылды. Жер қойнауын пайдалану туралы кодекстің негізгі мақсаттары Тау-кен өндіру секторына 

инвестициялар тарту және геологиялық барлау қызметін кеңейту болып табылады. Жер қойнауын пайдалану 

туралы Кодексте алғаш рет ереже көзделген, оған сәйкес қатты пайдалы қазбаларды барлауға арналған лицензиялар 

бірінші өтініш берушіге берілуі мүмкін (егер ешкім сол кен орнына өтінім бермесе), сонымен бірге жер қойнауын 

пайдалануға арналған құқықтар тендер негізінде берілетін бұрын қолданыста болған рәсім сақталады. Жер 

қойнауын пайдалану туралы Кодекс жер қойнауын пайдалану құқығын алуға өтінім беру процесін айтарлықтай 

жеңілдетті. Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекске сәйкес жер қойнауын пайдалану туралы келісімдер мен 

лицензиялар жергілікті немесе шетелдік заңды немесе жеке тұлғаларға берілуі мүмкін. Жер қойнауын пайдалану 

құқығын беру құзыретті органның келісімін алғаннан кейін ғана рұқсат етіледі. Жер қойнауын пайдалану құқығын 

(жер қойнауын пайдалану құқығындағы үлесті) беруге (і) пайдаланудың бірінші жылында қатты пайдалы 

қазбаларды барлауға арналған келісімшарт бойынша; (ІІ) Жер қойнауын геологиялық зерттеуге арналған 

келісімшарт бойынша; және (ІІІ) алтын өндіруге арналған келісімшарт бойынша тыйым салынады.. 
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Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекс жер қойнауын пайдалану туралы келісімде көзделуге тиіс жаңа 

міндеттемелерді және міндетті ережелерді қабылдауды көздейді. Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекс жер 

қойнауын пайдалану туралы келісімде жазылуға тиіс міндетті ережелерді қамтиды. Тұтастай алғанда, жер 

қойнауын пайдалану туралы Кодекс бойынша жер қойнауын пайдалану туралы келісімдердің мазмұны алдыңғы 

жер қойнауы туралы Заңға сәйкес мазмұнмен іс жүзінде сәйкес келеді.  

Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекс күшіне енгенге дейін жасалған жер қойнауын пайдалану туралы 

келісімдерге қатысты соңғысында мынадай жалпы ережелер көзделген: 

(і)      Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекс күшіне енгенге дейін жасалған рұқсаттар, лицензиялар және жер 

қойнауын пайдалану туралы келісімдер, сондай-ақ Қазақстанның атқарушы мемлекеттік органдарының 

олармен байланысты құқықтық актілері күшінде қалады; 

(іі)    Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекс күшіне енгенге дейін жасалған жер қойнауын пайдалану туралы 

келісімдер тараптардың келісімі бойынша (яғни жер қойнауын пайдаланушы мен құзыретті орган) немесе 

келісім-шарттарда немесе заңдарда көзделген жағдайларда өзгертілуі мүмкін; 

(ііі)     Жер қойнауын пайдалану келісім-шарттары бойынша жер қойнауын пайдаланушының кәсіпкерлік қызмет 

нәтижелеріне теріс әсер ететін Қазақстан заңдарына түзетулер мен толықтырулар осындай түзетулер 

енгізілгенге дейін жасалған келісім-шарттарға қолданылмайды. 

Жер қойнауын пайдалану туралы Кодексте сондай-ақ келісімшарт қосымша келісімді ресімдеу жолымен өзгертілуі 

мүмкін негіздемелердің шектеулі тізбесі (өзгерістер енгізу туралы) белгіленген. Мұндай өзгерістер жер қойнауын 

пайдаланушы туралы ақпаратқа, барлау және/немесе өндіру мерзімдерін ұзартуға, келісімшарт бойынша 

құқықтарды беруге немесе келісімшарттық аумақтың өзгеруіне қатысты болады. Жер қойнауын пайдалану туралы 

келісімнің қолданылу мерзімі өзгерген (ұзартылған) жағдайда, егер бастапқы келісімшарт жер қойнауын пайдалану 

туралы Кодекс қабылданғанға дейін жасалса және үлгі келісімшартқа сәйкес келмесе, жер қойнауын пайдаланушы 

бастапқы келісімшарттың талаптарына сәйкес жаңа келісімшарт жасасады. 

Осы Проспектікүніндегі жағдай бойынша компанияның қандай да бір еншілес немесе бірлескен кәсіпорнымен жер 

қойнауын пайдалану келісім-шартын біржақты бұзудың бірде-бір жағдайы болған жоқ. 

Қазақстандық қамтым бойынша талаптар 

Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекс қазақстандық қызметкерлер мен қазақстандық жеткізушілерді 

пайдалануды қоса алғанда, жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстандық қамту бойынша белгілі бір талаптарды 

сақтауы туралы жалпы талапты қамтиды. Осы жалпы талаптар әдетте компания, оның еншілес және бірлескен 

кәсіпорындары тарабы болып табылатын жер қойнауын пайдалануға арналған тиісті келісімшарттарда 

нақтыланады.   

2002 жылдан бастап Үкімет қазақстандық тауар өндірушілерді қолдауға және ынталандыруға бағытталған импорт 

алмастыру саясатын енгізді. Бұл саясат 2009 жылы Үкімет жер қойнауын пайдалану туралы заңнамаға өзгерістер 

енгізгенде, сондай-ақ мемлекеттік органдар, ұлттық компаниялар және жер қойнауын пайдаланушылар сатып 

алатын тауарлардағы, жұмыстар мен қызметтердегі қазақстандық қамтуды ұлғайту мақсатында жер қойнауын 

пайдалану туралы Кодексте және басқа да байланысты заңдарда ("қазақстандық қамту бойынша талаптар") 

көрсетілген. Қазақстандық қамту бойынша талаптар қазақстандық қамтуды есептеу мақсатында жалпы жалақы 

қорындағы жергілікті қызметкерлердің жалақысын пайыздық қамту сияқты жаңа критерийлерді енгізеді.  Бұдан 

басқа, жер қойнауын пайдаланушылар пайдаланатын тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың 

орталықтандырылған электрондық жүйесін құру және жүргізу қажет. 

Мемлекеттің басым құқығы және жер қойнауын пайдалану құқығын реттеу 

Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекс 43-бапты қамтиды, ол Қазақстан Республикасы үшін Қазақстан 

Республикасының заңдары бойынша немесе келісімшарт талаптары бойынша пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 

стратегиялық объектілерге қатысты жер қойнауын пайдалануға иеліктен шығарылатын құқықты (жер қойнауын 

пайдалану құқығындағы үлесті) сатып алуға басым құқығы бар кез келген тұлғалар мен ұйымдар алдында, оның 

ішінде жеке тұлғалар мен ұйымдар алдында Қазақстан Республикасы үшін басым құқықты көздейді. 

Құзыретті орган және МАГАТЭ қоса алғанда басқа реттеуші органдар  

Жалпы ақпарат  

Үкімет жер қойнауын басқарудың үш саласында негізгі рөл атқарады. Үкімет мемлекеттік қорларды ұйымдастыру 

және басқару, жер қойнауын бөлу, жиі кездесетін пайдалы қазбалардың тізімін айқындау, жер қойнауын пайдалану 

туралы келісімдер жасасу жөніндегі рәсімдерді айқындау, үлгі келісімшарттарды бекіту және құзыретті органды 

тағайындау, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті, халықтың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін және қоршаған 

ортаны қорғауды қамтамасыз ету мақсатында жер қойнауын пайдалануға тыйым салулар мен шектеулер енгізу үшін 
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жауапты болады. Құзыретті орган ұсынған үкіметте жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттарға қол қою 

және орындау бойынша өкілеттіктер бар. Жергілікті атқарушы органдар өзгелермен қатар жер қойнауын 

пайдаланушыларға жер учаскелерін беруге, жер қойнауын шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жер асты 

суларының болуына мемлекеттік геологиялық зерттеуді ұйымдастыруға және жүргізуге жауапты болады. Алайда, 

жергілікті атқарушы органдар жетекші рөл атқармайды.  

Құзыретті орган 

Құзыретті органға Үкімет жер қойнауын пайдалану жөніндегі келісім-шарттарды жасасуға уәкілеттік берген.  Бұдан 

басқа, жер қойнауын пайдалану туралы Кодекске сәйкес құзыретті орган: 

(i) пайдалы қазбаларды барлау және өндіру үшін жер қойнауын пайдалануға құқық беруге тендерлер 

ұйымдастыру; 

(ii) Жер қойнауын пайдалану туралы келісімдерге қол қою және тіркеу; 

(iii) жер қойнауын пайдалану туралы келісімдер талаптарының сақталуын бақылау; 

(iv) жер қойнауын пайдалану құқығын беру үшін рұқсаттар беру (жер қойнауын пайдалану туралы Кодекстің 44-

бабына сәйкес) және жер қойнауын пайдалану құқығының кепілдеріне қатысты мәмілелерді тіркеу; 

(v) тендер өткізу жолымен және егер мұндай тауарлар мен көрсетілетін қызметтер қазақстандық және 

халықаралық стандарттарға сәйкес келсе, қазақстандық өндірушілерден тауарларды және көрсетілетін 

қызметтерді сатып алу туралы талаптардың сақталуына мониторинг жүргізу; және 

(vi) жер қойнауын пайдалану туралы Кодексте белгіленген рәсімдерге сәйкес жер қойнауын пайдалану туралы 

келісімдердің қолданылуын тоқтата тұру және тоқтату үшін жауапты болады. 

Басқа реттеуші органдар  

Қазақстандағы пайдалы қазбаларды өндіру аспектілерін реттейтін басқа да Үкімет министрліктері мен билік 

органдары: 

(i) өзгелердің қатарында пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі операциялардың қауіпсіздігін бақылайтын 

Төтенше жағдайлар комитеті; 

(ii)  Геология және жер қойнауын пайдалану комитеті (Инвестициялар және даму министрлігі жанындағы), ол 

өзгелердің қатарында, жұмыс бағдарламаларын бекітеді және пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі 

операцияларға қадағалау жүргізеді; 

(iii) Құрылыс және құрылыс материалдарының сапасына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын Құрылыс 

және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті; 

(iv) құрылыс жобаларын бекітуге және су және жер ресурстарын пайдалануға жауапты түрлі мемлекеттік 

органдар; 

(v)  Денсаулық сақтау стандарттарының сақталуын қадағалауды жүзеге асыратын қоғамдық денсаулық сақтау 

комитеті (денсаулық сақтау министрлігі жанындағы); 

(vi) жекелеген қызметкерлердің еңбек даулары мен шағымдарын қарауға және жер қойнауын 

пайдаланушылардың жалдау бойынша артықшылық беру жөніндегі міндеттемелерді орындауын бақылауға 

жауап беретін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі; 

(vii) пайдаланылатын жабдықты тестілеу үшін жауап беретін техникалық реттеу және метрология комитеті 

(Инвестициялар және даму министрлігі жанындағы); 

(viii) меншікті, кепілді және ипотеканы тіркеуге жауапты өңірлік және муниципалдық бақылаушы органдар; және 

(ix) республикалық және өңірлік салық органдары.  

 

МАГАТЭ 

1969 жылы Қазақстан ядролық қаруды таратпау туралы 1968 жылғы шартты ратификациялады ("таратпау туралы 

шарт"). 1994 жылы таратпау туралы шарттың III бабында көзделген талаптарды сақтау үшін Қазақстан мен 
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МАГАТЭ 1995 жылы ратификацияланған таратпау туралы шарт шеңберінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде 

шаралар қабылдау туралы келісімге қол қойды.»). 

Кепілдіктер туралы келісімге сәйкес Қазақстан МАГАТЭ кепілдігін оның аумағында бейбіт мақсаттарда, оның 

юрисдикциясымен немесе оның бақылауымен пайдаланылатын кез келген "көздерге не арнайы ыдырататын 

материалдарға" қатысты, мұндай материалдар ядролық қаруды немесе басқа да ядролық құрылғыларды өндіруге 

жіберілмейтінін растауға жалғыз ниетпен қолдануға келіседі. 

Кепілдіктер туралы келісімге сәйкес Қазақстан МАГАТЭ-ге кепілдіктер қолдануға жататын ядролық материалдарға 

қатысты есептерді, есептерді, арнайы баяндамаларды, кеңейтілген және түсіндірме баяндамаларды ұсынады. 

Кепілдіктер туралы келісімге сәйкес МАГАТЭ ядролық материалдарды есепке алуды тексеретін, ядролық 

материалды тәуелсіз бағалауды жүргізетін, құралдар мен басқа да Өлшеу және бақылау жабдықтарының жұмыс 

істеуін және тексеруін тексеретін және сақтау және бақылау жөніндегі шараларды қолданатын кепілдіктерді 

қолдануға жататын ядролық материалдарға арнайы және мерзімді тексерулер жүргізеді. Жылдық өндіріс көлемі бес 

"тиімді килограмнан" аспайтын зауыттарда және "материалдар балансы аймақтарында" мерзімдік тексерулер жыл 

сайын жүргізіледі. 

МАГАТЭ тексеруге жататын компания объектілеріне МАЭК (БН-350 реакторының болуына байланысты) және Үлбі 

зауыты (UO2 отын таблеткалары мен ұнтақтары сияқты байытылған уранды пайдалана отырып өнім өндірісінің 

болуына байланысты) жатады). 

2004 жылы Қазақстан мен МАГАТЭ 2007 жылы Қазақстан бекіткен кепілдіктер туралы келісімге ("Қосымша 

хаттама") қосымша ретінде МАГАТЭ жүйесінің қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі тиімділігі мен пәрменділігін 

күшейту үшін хаттамаға қол қойды. Қосымша хаттамаға сәйкес Қазақстан МАГАТЭ-ге тек көздер немесе арнайы 

ыдыратылатын материалдар туралы ғана емес, барлық ядролық объектілер мен материалдар туралы белгілі бір 

ақпаратты қамтитын декларацияны ұсынуы тиіс. 

Қосымша хаттамаға сәйкес, Компания өзінің барлық ядролық материалдарына қатысты жыл сайын 15 мамырға 

дейін келесі декларацияны ұсынуы тиіс: 

(i) Қазақстан атынан қаржыландырылатын, арнайы рұқсат етілген, бақыланатын немесе жүргізілетін ядролық 

отынға қатысты емес, отын ядролық циклін зерттеуге және әзірлеуге байланысты іс-шараларды жүргізу 

аумақтарына қатысты ақпарат. 

(ii) алаңдардағы әрбір құрылыстың жалпы сипаттамасы, оның пайдалану мақсаты мен оның ішіндегісін қоса 

алғанда, егер бұл сипаттамада көрсетілмеген болса, алаң картасын қоса алғанда. 

(iii) уран кеніштерінің, байыту қондырғыларының орналасуын, операциялық жай-күйін, жылдық бағалау 

өндірістік қуатын және ағымдағы өндірістік қуатын және уран өнімінің қорларын айқындайтын ақпарат. 

(iv) Қазақстанның тиісті уәкілетті органдары мақұлдаған кезде ядролық отын циклінің дамуына қатысы бар 

кейінгі онжылдық кезеңге арналған жалпы жоспарлар (отын ядролық циклін зерттеуге және әзірлеуге 

байланысты жоспарланған іс-шараларды қоса алғанда). 

Сондай-ақ, Қосымша хаттамаға сәйкес, Компанияның барлық ядролық өндірістік қуаттары МАГАТЭ тарапынан 

тексерілуге жатады, олар 24 сағат бұрын ескертумен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сондай-ақ, 2003 жылы МАГАТЭ Қазақстандағы ядролық есепке алу және бақылау жүйелерін жаңартуға арналған 

бағдарламаны қабылдады. МАГАТЭ-нің ағымдағы бағдарламасы техникалық қамтамасыз ету мен бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жаңартуға және Қазақстанда кадрлардың біліктілігін арттыруға бағытталған. Қазақстандағы 

ядролық өндірістің күрделілігіне байланысты персоналды оқытуға және осындай өндіріс объектілерінде жүйені 

жаңартуға ерекше көңіл бөлінеді. 2015 жылғы ақпанда Қазақстанда ҚР Ұлттық экономика министрінің №155 

бұйрығымен бекітілген "Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар" ("СЭТОРБ") санитариялық қағидаларының кешені қабылданды. Бұл "халықтың радиациялық қауіпсіздігі 

туралы" ҚР Заңының талаптарын реттейтін және негізгі шекті мөлшерлерді, иондаушы радиацияның рұқсат етілген 

әсер ету деңгейін және мақсаты радиоактивті элементтердің халыққа әсерін шектеуден тұратын басқа талаптарды 

белгілейтін негізгі құжат. 

Есептік құжаттаманы жүргізу   

Жер қойнауын пайдалану туралы Кодекске және жер қойнауын пайдаланушылардың қатты пайдалы қазбаларды 

барлау мен өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде есептер беру қағидаларына ("ережелер") сәйкес жер 

қойнауын пайдаланушы құзыретті органға және жергілікті билік органдарына жер қойнауын пайдалану жөніндегі 

операцияларды жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушылардың есептер беруі тиіс.: 
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(i) қатты пайдалы қазбаларды және пайдалы қазбалардың жалпы қорларын барлау жөніндегі лицензиялық 

міндеттемелерді орындау; 

(ІІ) қатты пайдалы қазбаларды барлау немесе өндіру үшін сатып алынған тауарлар, жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтер және олардағы жергілікті қамту үлесі; сондай-ақ 

(ІІІ) уран өндіру жөніндегі операциялар. 

Құзыретті орган есептерді электронды жүйеде қалыптастырады. 

Әлеуметтік дамытуға салымдар мен Міндеттемелер  

Жер қойнауын пайдалану туралы келісімдерде жер қойнауын пайдаланушылардың қосалқы мердігер деңгейінде 

жалданған персоналды қоса алғанда, шетелдік персоналмен салыстырғанда қазақстандық персоналға тең шарттарға 

және еңбекке әділ ақы төлеуге кепілдік беру жөніндегі міндеттемелері көрсетілуге тиіс. Жер қойнауын 

пайдаланушы сондай-ақ жұмыс істеу және кәсіптік оқыту үшін қазақстандық қызметкерлерді жалдауға бірінші 

кезектегі назар аударуға міндетті.  

Бұдан басқа, жер қойнауын пайдалану туралы келісім жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да әлеуметтік 

салымдары мен міндеттемелерін көздеуі мүмкін. «Қазақстандағы нормативті-құқықтық реттеу - Қазақстанда 

жер қойнауын пайдалану құқығын реттеу-жер қойнауын пайдалану туралы келісім» қараңыз.  

2018 жылғы Салық кодексі 

Қазақстанның салық жүйесі әлі де өтпелі кезеңде тұр және Қазақстанда салық заңнамасы дами береді деп күтілуде. 

2018 жылғы 1 қаңтарда жаңа Салық Кодексі күшіне енді. Ол кінәсіздік презумпциясы ұғымы сияқты бірқатар 

жаңалықтарды қамтиды,оған сәйкес салықтық тексеру процесінде заңды қолдануға қатысты туындайтын кез келген 

түсініксіз жағдайлар салық төлеушінің пайдасына түсіндірілуі тиіс. Жаңа Салық кодексі, сондай-ақ Салық кодексіне 

барлық түзетулер қарастырылатын кез келген жылы жылғы 1 желтоқсанынан кешіктірілмей қабылдануға және 

келесі жылғы 1 қаңтарынан ерте емес күшіне енуге тиіс екенін белгілей отырып, салықтық реттеудің алдын ала 

болжамдылығының неғұрлым жоғары дәрежесін көздейді. 

Жер қойнауын барлау және (немесе) қатты пайдалы қазбаларды барлау және (немесе) өндіру үшін жер қойнауын 

пайдалануға құқығы бар жер қойнауын пайдаланушылар жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем түрінде жыл 

сайынғы лизингтік төлем төлейтін болады. Іздестіру учаскелері үшін төлем мөлшері прогрессивті шкала бойынша 

барлау жұмыстарының ұзақтығына байланысты белгіленеді (блок үшін 15-тен 60 АЕК-ке дейін). Өндіру 

лицензиялары бойынша мұндай төлем тіркелген сома түрінде белгіленді-1 шаршы км үшін 450 АЕК.  

Жер қойнауын барлау және (немесе) қатты пайдалы қазбаларды барлау және (немесе) өндіру үшін жер қойнауын 

пайдалануға құқығы бар жер қойнауын пайдаланушылар жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем түрінде жыл 

сайынғы лизингтік төлем төлейтін болады. Іздестіру учаскелері үшін төлем мөлшері прогрессивті шкала бойынша 

барлау жұмыстарының ұзақтығына байланысты белгіленеді (блок үшін 15-тен 60 АЕК-ке дейін). Өндіру 

лицензиялары бойынша мұндай төлем тіркелген сома түрінде белгіленді-1 шаршы км үшін 450 АЕК 

Жаңа Салық кодексінде коммерциялық табу бонусы жойылды және үстеме пайда салығын есептеу және төлеу 

тәртібі қайта қаралды. Мұндай салық түрін төлеушілер қатарынан жер қойнауын пайдаланушылар қатты пайдалы 

қазбаларды, жерасты суларын және (немесе) емдік балшықты барлау және (немесе) өндіру мақсатында жер 

қойнауын пайдалануға арналған келісімшарт бойынша жүзеге асырылатын қызметке қатысудан шеттетіледі. 

Қоршаған ортаны қорғау, Еңбекті қорғау және қауіпсіздік талаптарын сақтау 

Компанияның еншілес және бірлескен кәсіпорындары өз қызметінде Қоршаған ортаны қорғауды, сондай-ақ 

радиациялық қауіпсіздікті қоса алғанда, қызметкерлердің денсаулығы мен қауіпсіздігін реттейтін заңнамалық 

актілер мен ережелердің едәуір санын сақтауға тиіс. Қосымша, уран саласы қызметкерлердің денсаулығын сақтау 

және олардың қауіпсіздігі жөніндегі талаптардың сақталуын және тұтастай алғанда өндіруші салаға тән 

экологиялық тәуекелдерді есепке алуды ғана емес, сондай-ақ уран өндіруге және радиоактивті заттар мен 

материалдармен жұмыс істеуге байланысты қосымша тәуекелдерді де көздейді. Компанияның қоршаған ортаны 

қорғау, денсаулық және қауіпсіздік – сондай - ақ радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қолданыстағы заңнаманы 

сақтамауы-залал келтіруге, жұмыстарды тоқтата тұруға және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшартты 

қайтарып алуға, компания қызметкерлеріне қатысты айыппұл салуға және қылмыстық тергеуге әкеп соғуы мүмкін. 

Қазақстандағы бақылаушы органдар  

МАГАТЭ тарапынан бақылаудан басқа, компанияның экология, денсаулық сақтау және қауіпсіздік мәселелеріне 

қатысты өндірістік қызметін бақылайтын бірнеше қазақстандық агенттіктер бар: 
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(i) қазақстандық санитариялық және эпидемиологиялық қадағалау органдары радиация деңгейін, персоналға әсер 

етуді және қоршаған ортаға зиянды химиялық заттардың шығарылуын бақылайды; 

(ii) Энергетика министрлігі жанындағы Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау Комитеті Ядролық 

және радиациялық экологияны, радиоактивті заттарды тасымалдау мен сақтауды бақылауды жүзеге асырады; және 

(ІІІ) Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі жанындағы Экологиялық реттеу және бақылау жөніндегі 

Комитет кәсіпорындарда қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманың сақталуына бақылауды жүзеге асырады. 

Сонымен қатар, қорғау еңбек қауіпсіздігі Қазақстанда реттеледі қазақстан республикасы еңбек және халықты 

әлеуметтік қорғау, ұлттық деңгейде, және Комитеті, еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон Министрлігі еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау, өңірлік деңгейде. 

Атом энергиясына, уран мен уран өнімін өндіруге, қайта өңдеуге және экспорттауға байланысты қызметті 

лицензиялау. 

Қазақстанда уран мен уран өнімдерін өндіруге, қайта өңдеуге және экспорттауға байланысты қызмет, онымен 

байланысты радиоактивті материалдар мен радиоактивті қалдықтарды салу, тасымалдау және олармен жұмыс істеу 

жөніндегі қызмет лицензиялауға жатады. 

Әдетте, лицензия осы нақты лицензияға қойылатын барлық талаптарды қанағаттандыратын кез келген тұлғаға 

беріледі. Әдетте лицензия алушы өз лицензиясын үшінші тұлғаларға бере алмайды. Лицензияны тиісті 

лицензияланатын орган береді және егер лицензия алушы біліктілік талаптарын сақтамаса, қайтарып алуы немесе 

тоқтатылуы мүмкін. 

Компания өзінің және оның барлық негізгі өндірістік еншілес кәсіпорындарының барлық негізгі лицензиялары бар 

деп санайды және мұндай лицензиялардың толық күші бар, тоқтатылмаған немесе тоқтатылған және заңға толық 

сәйкес келеді. 

Азаматтық сәулелену дозасы 

Уран өндіру өнеркәсібінің басқа әдістеріне қарағанда, компания пайдаланатын өндірудің басым әдісі болып 

табылатын ПСВ әдісімен уран өндіру фондық табиғи радиациядан тыс сәулеленудің азаматтық дозаларын 

өндірмейді. 

Қазақстан 1996 жылы МАГАТЭ шығарған радиациядан қорғау үшін халықаралық қауіпсіздік нормаларын 

қабылдады. Нормалар Қазақстанда 2000 жылы күшіне енді. Нормаға сәйкес кәсіби әсерден дозаны шектеу - 20 мЗв 

жыл сайын (орта есеппен берілген кезеңде 5 жыл), қандай да бір жыл үшін 50 мЗв аспайтын. Осы Тіркеу құжатын 

шығару сәтіндегі жағдай бойынша компания бақылайтын немесе басқаратын өндірістерде шамамен 6,780 қызметкер 

үшін жұмыс дозасы жыл сайын 5 мЗв - дан аспайды. Қалған шамамен 20 қызметкердің жұмыс дозасы 5 және 8 мЗв 

арасында. Радиоэкологиялық бақылау нәтижелеріне сәйкес, 2015 және 2017 жж. аралығында ең жоғары жұмыс 

дозасының ұлғаюы байқалмаған. 

Компанияның кейбір аффилиирленген ұйымдары радиациялық қорғау бойынша ішкі ережелерді қабылдады. Осы 

Ережеге сәйкес ең жоғары жұмыс дозасы жылына 20 мЗв құрайды. 

Радиоэкологиялық бақылауды қажетті дозиметриялық және радиометриялық құралдармен жабдықталған 

радиациялық қадағалау қызметтері жүргізеді. Экологиялық бақылау қазақстандық қадағалау органдары мақұлдаған 

бағдарламаға сәйкес орындалады.  

Қатты радиоактивті қалдықтар  

Өндіру процесінде пайда болатын қатты радиоактивті қалдықтар: 

(i) өндірістік ерітінділерді құбыржолдар арқылы жеткізу пайдаланылатын учаскелерде радиоактивті ластанған 

топырақта; 

(ІІ) өндірістік циклден алынатын, пайдаланылған ион алмастырғыш шайырлардан тұратын қалдықтар; 

((iii) құрама резервуарлардан радиоактивті ластанған сұйық ерітіндіде; және 

(іv) өндірістен алынған жабдықтар мен металл конструкциялардың бөліктерінде болады.  
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Қатты радиоактивті қалдықтардың осы түрлері белсенділігі төмен ретінде сипатталады және 4-ші және 5-ші 

деңгейге жатады, бұл олардың аса қауіпті қатты радиоактивті қалдықтар болып табылатындығының белгісі 

болып табылады. Компанияның өндіруші кәсіпорындары Қазақстан заңнамасына сәйкес арнайы кәдеге жарату 

орындарында қатты радиоактивті қалдықтардан құтылады. 

Жер асты суларының ластануы 

Жер асты суларын бақылау уран өндіру процесінде ПСВ әдісін пайдалана отырып ең маңызды экологиялық қызмет 

болып табылады. Жер асты суларының ластануын бақылау мақсатында қажетті өлшеулер жүргізу үшін 

ұңғымалардан үлгілер алынады. Жер асты суларын қорғау үшін кен орны кен шоғырларынан 500 метр бойы 

санитарлық аймақты қоршайды. Сондай-ақ, бақылау ұңғымаларынан алынған су үлгілерінде радионуклидтермен 

ластануы СЭТОРБ белгілеген нормадан аспауы тиіс. 

УМЗ -ны қоспағанда, уран өндіру жөніндегі Компанияның барлық қызметі Қазақстанның шөлді облыстарында 

өндіріледі және халық қоныстанған аудандардан едәуір алыстатылған. 

Атмосфераларға шығындылар  

Компанияның және Қазақстан Энергетика министрлігі жанындағы Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің 

сарапшылары компанияның өндірістік кәсіпорындарындағы атмосфераға шығарылатын шығарындыларға тұрақты 

бақылау жүргізеді. 

2015, 2016 және 2017 жылдары 31 желтоқсанда аяқталған жылдар ішінде Топ кәсіпорындары тиісінше 4 521, 4 110 және 

3 696 тонна атмосфералық ластануларды өндірді.  Топ Қазақстан Республикасының аумағында қоршаған ортаға 

жалпы шығарындыларда 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл ішінде атмосфераға шығарындылар бойынша 

0,18% - ды, ластаушы заттардың шығарындылары бойынша 0,38% - ды және қалдық түзулер бойынша 0,11% - ды 

құрады деп санайды. Сонымен қатар, компанияның өндірістік кәсіпорындары 2017 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған 

жыл ішінде атмосфераға шығарылатын шығарындылардың орташа саны қазақстандық табиғат қорғау заңнамасымен 

көзделгеннен төмен болды. Сонымен қатар, компанияның өндірістік кәсіпорындары атмосфераға радиоактивті 

шығарындылардың саны тұрақты болып қала береді және қолданыстағы стандарттардың мәнінен аспайды. 

Жер қойнауын пайдалануға құқықтарды мемлекеттік сатып алу, сатып алу және беру 

Сатып алуларды реттеу  

2012 жылғы 1 ақпанда қабылданған "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" №550-IV Заңға сәйкес Компания сатып алуды 

өткізудің жалпы ережесіне (Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы №Заңында белгіленген) 

бағынбайды. Сәйкес сатып алуды жүргізеді және "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры"АҚ ("Бірыңғай 

ережелер") бекіткен арнайы ережелерге сәйкес сатып алуды жүргізеді.». 

Бірыңғай ережелер, тұтастай алғанда, мемлекеттік сатып алудың жалпы ережелеріне ұқсас және "Самұрық-Қазына" 

және 50% немесе одан да көп "Самұрық-Қазына" тікелей немесе жанама тиесілі компаниялар үшін, сенімгерлік 

басқаруға байланысты уағдаластықтарды қоса алғанда, тауарлар мен қызметтерді сатып алу жөніндегі міндетті 

рәсімдерді көздейді. Осы бірыңғай ережелер сатып алуды, оның ішінде ашық тендерлер мен тендерлік рәсімдерсіз 

тікелей сатып алуды жүзеге асыруға арналған қаражатты көздейді. "Самұрық-Қазына" бірыңғай ережелердің 

сақталуына жалпы қадағалауды жүзеге асырады. 

Жер қойнауын пайдаланушы құқығын беру   

Үкіметтің басым құқығын қоспағанда (жер қойнауын пайдалану туралы Кодекстің 43-бабына сәйкес), жер қойнауын 

пайдаланушыдан жер қойнауын пайдалану құқығын үшінші тұлғаға беру немесе жер қойнауын пайдалану 

құқығындағы кез келген үлесті беру құзыретті органның рұқсатын алғаннан кейін және мұндай рұқсат талап 

етілмейтін жағдайларда (жер қойнауын пайдалану туралы Кодекстің 44 және 45-баптарына сәйкес) жүзеге 

асырылуы мүмкін. Құзыретті орган әдетте 30 (ірі кен орындары мен стратегиялық объектілер үшін – 90) күн ішінде 

келісім беру немесе бас тарту туралы шешім қабылдайды. 

Компанияның реттеуші функциясы  

Компания Қазақстанның Ұлттық атом компаниясы болып табылады және бұдан басқа, Қазақстан Республикасы 

Президентінің 1997 жылғы 14 шілдедегі № 3593 Жарлығына сәйкес Қазақстанда уран өндіруді жүзеге асыру мен 

үйлестіруді және уран мен оның қосылыстарын Қазақстаннан экспорттауды жүзеге асыруға жауапты және басым 

құқығы бар. 

Бұдан басқа, Компания ұлттық оператор ретінде мыналарды қоса алғанда, белгілі бір реттеу функцияларын 

орындайды: 

((І) Қазақстан Республикасының Үкіметі мен АҚШ сауда министрлігі арасында жасалған 1992 жылғы 16 

қыркүйектегі Қазақстаннан уран бойынша демпингке қарсы тергеуді тоқтата тұру туралы келісімнің және оған 
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барлық толықтырулардың орындалуын, сондай-ақ қазақстандық уранды АҚШ нарығына жеткізу жөніндегі 

квоталарды пайдалануды бақылауды жүзеге асыру; 

(ІІ) уран өнімінің сыртқы және ішкі нарықтарында демпингтік процестерді болдырмау жөніндегі мемлекеттік 

саясатты жүргізуге қатысу; 

(ІІІ) Қазақстанда өз қызметін жүзеге асыратын өндіруші кәсіпорындар үшін уран мен оның қосылыстары мен 

жабдықтарының экспорты мен импорты квоталарының қатаң сақталуын қамтамасыз ету; 

(iv) МАГАТЭ қағидаларына сәйкес арнайы жабдықтар мен технологиялардың, қосарлы қолданылатын 

материалдардың импортын, экспортын және өндірісін қамтамасыз ету; 

(v) атом-энергетикалық кешен өнімін сату бойынша есептілікті жүргізу; 

(vi) құрамында уран бар шикізатты Қазақстан Республикасының Қайта өңдеу кәсіпорындарына тасымалдау 

схемаларын және жеткізу кестелерін айқындау; және 

( vii) Қазақстан Республикасының аумағы бойынша басқа мемлекеттердің экспорттық өнімдерін транзиттеуге 

байланысты мәселелерді реттеуге қатысу. 

 

 

БАСШЫЛАР ЖӘНЕ БАСҚАРМА 

Директорлар Кеңесінің Құрамы 

Компанияның директорлар кеңесі 2018 жылғы 14 тамызда үш жылдық мерзімге сайланды, ал Компанияның 

Директорлар кеңесінің қазіргі мүшелерінің өкілеттігі 2021 жылғы 14 тамызында аяқталады. Компанияның 

Директорлар кеңесі келесі мүшелерді қамтиды: 

Аты Туған жылы  Лауазымы  

Мына жылдан 

бастап кеңес 

мүшесі  

Джон Дудас .............................................................................................  1959 ДК Төрағасы  (тәуелсіз) 2015 

Нейл Лонгфеллоу 1958 ДК Мүшесі  (тәуелсіз) 2017 

Рассел Бэнхэм 1954 ДК Мүшесі  (тәуелсіз) 2018 

Алик Айдарбаев ......................................................................................  1963 ДК Мүшесі   2018 

Бейбит Карымсаков ................................................................................  1962 ДК Мүшесі   2018 

Галымжан Пирматов ..............................................................................  1972 ДК Мүшесі, Chief Executive Officer 2017 

 Басшылықтың заңды мекен-жайы: Д. Қонаев көшесі 10, Есіл ауданы, Астана қаласы, 010000, Қазақстан. 

Джон Дудас, Председатель, Тәуелсіз директор. Дудас мырза 1959 жылы туған және Ұлыбритания және Солтүстік 

Ирландия Құрама Корольдігінің азаматы. 1984 жылы Дудас мырза тіркелген кәсіби тау-кен инженері болып 

табылады, оны Витватерсранд университетін (Оңтүстік-Африка Республикасы) тау-кен инженериясы бойынша 

бакалавр дипломымен және қазба ресурстарының экономикасы бойынша магистр дипломымен бітірді. Дудас мырза 

сондай-ақ Хериот-Уотт университетінің (Ұлыбритания) іскерлік әкімшілік магистрі дәрежесіне ие. Дудас мырза 

өзінің еңбек жолын 1984 жылы Rand Mines Ltd в компаниясында бастады және шикізат өнімдерін өндіру бойынша 

әртүрлі басшылық қызметтерді атқарды және Gencor Ltd сияқты компанияларда жұмыс істеді. және BHP Billiton, 

онда ол алюминий дивизионының бас директоры болды. 2012 жылдан бастап Дудас мырза Халықаралық тау-кен 

өндіруші және кәсіби сервистік компаниялардың тәуелсіз корпоративтік кеңесшісі болып табылады. 2015 жылдан 

бастап Компанияның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшесі бола отырып, 2018 жылғы тамызында Директорлар 

кеңесінің төрағасы болып сайланды  

Нэйл Лонгфеллоу, Тәуелсіз директор. Лонгфелло мырза 1958 жылы туған және Ұлыбритания және Солтүстік 

Ирландия Құрама Корольдігінің азаматы. Дипломды инженер-электрик және өлшеу және бақылау институтының 

мүшесі болып табылады. Лонгфелло мырза өз мансабын Біріккен Корольдікте электротехникадан бастады. 1991 

жылы ол Батыс Камбриядағы Sellafield ядролық отынды қайта өңдеу зауытында жұмыс істей отырып, British Nuclear 

Fuels Limited-ке қосылды. Содан кейін ол 2007 жылы басқарушы директордың орынбасары болды. 2009 жылы 

Лонгфелло мырза Westinghouse Electric Company компаниясына Springfields Fuels Limited компаниясының 

басқарушы директоры және European Fuel Business компаниясының вице-президенті ретінде қосылды. 2013 жылы 

Лонгфелло мырза Costain PLC-ке Ұлыбританияның ядролық, мұнай және газ секторларының ірі жобалары бойынша 

директор ретінде қосылды. 2015 жылдан бастап Лонгфеллоу мырза Халықаралық ядролық Индустрия бойынша 
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Тәуелсіз Кеңесші. 

Рассел Бэнхэм, Тәуелсіз Директор. Бекхэм мырза 1954 жылы туған және Австралияның азаматы. Бэнхэм мырза 

Жаңа Оңтүстік Уэльс университетінің коммерция саласында бакалавр дәрежесіне ие. Австралияның және Жаңа 

Зеландияның дипломдалған бухгалтерлер институтының мүшесі және Австралияның компания директорлары 

институтының түлегі болып табылады. Өзінің мансабын 1974 жылы Австралиялық Andersen операциялық 

компаниясында аудитор ретінде бастады, онда 2002 жылға дейін жұмыс істеді және соңғы лауазымында ол аудит 

бойынша серіктес болды. 2002-2007 жылдары Австралия Брисбенде Ernst & Young компаниясының 

консультациялық қызметтер бойынша басшысы болды. 2007 жылы Аудит жөніндегі басшы және Қазақстан, Алматы 

қ.ТМД Атқарушы комитетінің мүшесі болып тағайындалды. Бэнхэм Мырза Мәскеуде "Делойт" салалық тобының 

көшбасшысы болды. 2014 жылдан бастап бірқатар халықаралық компаниялардың директорлар кеңестерінде тәуелсіз 

директор болып табылады.. 

Алик Айдарбаев, Директорлар Кеңесінің мүшесі. Айдарбаев мырза 1963 жылы туған және Қазақстан 

Республикасының азаматы. Айдарбаев мырза техника ғылымдарының кандидаты (Ph.D) Қаныш Сәтпаев атындағы 

Ұлттық техникалық университетінің құрметті профессоры. Мәскеу қаласында Ресей Федерациясының Үкіметі 

жанындағы Ресей халық шаруашылығы академиясында алынған MBA дәрежесі бар. Өзінің барлық мансабында 

Айдарбаев мырза "Южказнефтегазе", "Құмкөл-Лукойл" (кейіннен "Торғай Петролеум" ЖАҚ ретінде белгілі), 

"Маңғыстаумұнайгаз" АҚ, "ҚазМұнайГаз "ҰК"АҚ-да әртүрлі басшылық қызметтерді атқарды. Ол сондай-ақ 2011-

2013 жылдары "ҚазМұнайГаз "Барлау Өндіру" АҚ бас директоры, 2013-2017 жылдары Маңғыстау облысының 

әкімі, 2017-2018 жылдары Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің бірінші орынбасары 

болды. 2018 жылдан бастап Айдарбаев "Самұрық-Қазына"АҚ Басқарма төрағасының орынбасары». 

Бейбит Карымсаков, Директорлар Кеңесінің мүшесі. Қарымсақов мырза 1962 жылы туған және Қазақстан 

Республикасының азаматы. Алматы халық шаруашылығы институтын "экономикалық Ақпаратты 

механикаландырылған өңдеуді ұйымдастыру" мамандығы бойынша және М. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университетін бітірген. Жамбыл автобасқармасының инженері болып жұмыс істеді. Әр жылдары "Тянь-Шань" 

кооперативінде есепші, Қордай аудандық қаржы бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс істеді. 2003 жылдан 2015 

жылға дейін Алматы қаласының салық құрылымдарында басшылық лауазымдарда жұмыс істеді. 2015 жылғы тамыз 

айында "Астана ЭКСПО-2017 "Ұлттық компаниясы"АҚ Басқарушы директоры болып тағайындалды. Қазіргі 

уақытта "Самұрық-Қазына "ҰӘҚ"АҚ Экономика және қаржы жөніндегі Басқарушы директоры болып табылады. 

2018 жылғы сәуірінде Қарымсақов мырза компанияның директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды. 

Канат Кудайберген, Директорлар Кеңесінің мүшесі. Құдайберген мырза 1979 жылы туған және Қазақстан 

Республикасының азаматы. Құдайберген мырза Женева бизнес-мектебін "халықаралық менеджмент" мамандығы 

бойынша MBA дәрежесімен және Мәскеу болат және қорытпалар институтын (МИСиС) тау-кен ісі саласында MBA 

дәрежесімен бітірді. Құдайберген мырза өзінің мансабын 2001 жылы Жетісу көлік прокуратурасында аға 

прокурордың көмекшісі ретінде бастады. 2007-2016 жылдар аралығында Құдайберген мырза "сауда–көлік 

компаниясы" ЖШС - де жұмыс істеді, заң бөлімінің жетекші маманы, бас менеджер-заң бөлімінің бастығы, бас 

директордың орынбасары, Бас директордың бірінші орынбасары және бас атқарушы директор лауазымдарын 

атқарды. 2016-2018 жылдары "Қаратау"ЖШС Бас директоры болды. 2018 жылдан бастап компанияның уран өндіру 

департаментінің басқарушы директоры және "тау-Кен Самұрық "ҰТК" АҚ Бас атқарушы директоры болып 

табылады.»  

 

Галымжан Пирматов, Директорлар Кеңесінің мүшесі. Пирматов мырза туралы ақпарат «Басқарма» 

тарауында көрсетілген.  

Директорлар Кеңесінің комитеттері  

Аудит жөніндегі комитет 

Аудит жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші органы ретінде құрылды және 

Компанияның қаржылық бақылау, ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару тиімділігі бойынша ұсынымдар береді. 

Аудит жөніндегі Комитет сондай-ақ Компанияның корпоративтік басқарудың ішкі құжаттарының ережелерін 

сақтауын қадағалайды. Аудит жөніндегі Комитет компания акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді және 

Директорлар кеңесіне Аудит жөніндегі ұсынымдарды ұсыну арқылы көмек көрсетеді: 

(i) компанияның қаржылық және шаруашылық қызметін бақылаудың тиімді жүйесін құру (қаржылық 

есептіліктің толықтығы мен дұрыстығын қоса алғанда); 

(ii)  ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқарудың сенімділігі мен тиімділігінің, сондай-ақ корпоративтік 

басқару құжаттарын ресімдеудің мониторингі; 

(iii) ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңының сақталу 

тәртібін бақылау; 

(iv) аудит жөніндегі комитет туралы ереженің талаптарына сәйкес басқа да мәселелер. 
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Аудит жөніндегі Комитет оған Директорлар кеңесі берген өкілеттіктерге және Компанияның Директорлар кеңесінің 

Аудит жөніндегі комитеті туралы Ережеге сәйкес Компанияның Директорлар кеңесіне есеп береді. Компанияның 

аудит жөніндегі комитетінің құрамына келесі мүшелер кіреді: 
Аты Туған жылы  Басқа лауазымдар  Комитет мүшесі 

Расселл Бэнхам 1954 Комитет Төрағасы, Тәуелсіз директор 2018 

Джон Дудас 1959 Комитет Мүшесі, директорлар Кеңесінің Төрағасы, 
Тәуелсіз директор 

2016 

Нейл Лонгфэллоу 1958 Комитет Мүшесі, Тәуелсіз директор 2017 

Тағайындау мен сыйақылар жөніндегі комитет  

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші органы ретінде 

құрылған және Компанияның кадрлық саясатының тиімділігін арттыру, Басқарма қызметінің және Директорлар 

кеңесі тағайындаған басқа да қызметкерлердің мақсаттары мен нәтижелерін бағалау жөнінде ұсынымдар береді. 

Тағайындау және сыйақылар жөніндегі Комитет компания акционерлерінің мүддесінде әрекет етеді және 

Директорлар кеңесіне көмек көрсету үшін жұмыс істейді: 

 

(ii) компанияның мақсаттарына, міндеттеріне, ағымдағы жағдайына және қызмет түрі мен ауқымы бойынша 

ұқсас компаниялардағы сыйақы деңгейіне сәйкес тәуелсіз директорларға, Басқарма мүшелеріне, 

Корпоративтік хатшыға сыйақы белгілеу мәселелері бойынша Директорлар кеңесі үшін ұсыныстар 

қалыптастыру;  

(iii) компанияның мақсаттарына, міндеттеріне, ағымдағы жағдайына және қызмет түрі мен ауқымы бойынша 

ұқсас компаниялардағы сыйақы деңгейіне сәйкес тәуелсіз директорларға, Басқарма мүшелеріне, 

Корпоративтік хатшыға сыйақы белгілеу мәселелері бойынша Директорлар кеңесі үшін ұсыныстар 

қалыптастыру;  

(iv) (ІІІ) Компанияның кадр саясаты, Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерін ұсыну тәртібі, Директорлар 

кеңесі мен Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының қызметін бағалау, Директорлар кеңесі 

мүшелерінің біліктілігін арттыру және басқа мәселелер бойынша, Директорлар кеңесінің шешімі бойынша 

ұсынымдар береді. 

 

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет өзіне Директорлар кеңесі берген өкілеттіктерге және директорлар 

кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті туралы Ережеге сәйкес Компанияның Директорлар 

кеңесіне есеп береді. Компанияның Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің құрамына келесі 

мүшелер кіреді: 
Аты Туған жылы  Басқа лауазымдар  Комитет мүшесі 

Джон Дудас .............................................................................................  1959 Комитет төрағасы, Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 

Тәуелсіз директор 

2016 

Рассел Бэнхэм 1954 Комитет Мүшесі, директордың Тәуелсіз 2018 
Нейл Лонгфэллоу 1958 Комитет Мүшесі, директордың Тәуелсіз 2017 

Нурлан Утенов 1972 Комитеттің сарапшысы (дауыс беруге өкілеттіксіз) 2018 

Стратегиялық жоспарлау мен инвестициялар жөніндегі комитет  

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші 

органы ретінде құрылды және Компания қызметінің басым бағыттарын қалыптастыру, даму стратегиясын әзірлеу, 

инвестициялық қызмет және компанияның инновациялық стратегиясын айқындау жөнінде ұсынымдар береді. 

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі Комитет компания акционерлерінің мүддесінде іс-қимыл 

жасайды және Директорлар кеңесіне ұсыныстар беру арқылы көмек көрсетеді: 

(i) компанияның стратегиясын әзірлеу, стратегияны іске асыруға бағытталған шаралардың тиімділігін 

бағалау, Стратегия мақсаттарына қол жеткізу үшін құралдар, компанияның стратегиясын әзірлеуге 

байланысты компанияның ішкі құжаттары, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада тиімділікті 

арттыруға байланысты стратегиялық шешімдер, бірігу және сіңіру және қайта ұйымдастыру рәсімдері 

бойынша стратегиялық шешімдер; 

(ii) компанияның инвестициялық қызметін реттейтін ішкі құжаттарға, Компанияның стратегиясы 

шеңберіндегі компанияның инвестициялық жобаларына, компанияның дамуына әсер етуі мүмкін 

нарықтағы есепке алу өзгерістеріне және заңнамаға, бас даму жоспарын бекітуге;  

(iii) компанияның инвестициялық және инновациялық жобаларына оны дамытудың барлық кезеңдерінде шолу 

және бағалау жүргізу.  

Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесі берген өкілеттіктерге және 

директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және инвестициялар жөніндегі комитеті туралы Ережеге сәйкес 

Компанияның Директорлар кеңесіне есеп береді. Компанияның стратегиялық жоспарлау және инвестициялар 

жөніндегі комитетінің құрамына мынадай мүшелер кіреді: 
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Аты Туған жылы  Басқа лауазымдар  

Комитеттің 

мүшесі  

Джон Дудас .............................................................................................  1959 Комитет төрағасы, Директорлар Кеңесінің Төрағасы, 
Тәуелсіз директор 

2016 

Рассел Бэнхэм 1954 Комитет Мүшесі, Тәуелсіз директор 2018 

Нейл Лонгфэллоу 1958 Комитет Мүшесі, Тәуелсіз директор 2017 
    

Өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және орнықты даму комитеті 

Өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және орнықты даму жөніндегі Комитет 

Директорлар кеңесінің Консультативтік-кеңесші органы ретінде құрылды және еңбекті қорғауға және қоршаған 

ортаны қорғауға байланысты саясатты іске асыруды үйлестіру, Еңбек және экологиялық қауіпсіздікті қоса алғанда, 

орнықты даму жөніндегі бағдарламаларды бекіту үшін компанияның еншілес ұйымдарымен байланыс тиімділігі 

саласындағы басқару жүйесін жетілдіру жөнінде ұсынымдар береді. Өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық 

қауіпсіздік, еңбекті қорғау және тұрақты даму жөніндегі Комитет компания акционерлерінің мүддесінде жұмыс 

істейді және химиялық және радиациялық әсерді барынша азайтуға, қоршаған ортаны және персоналды қорғауға, 

өндіріс қауіпсіздігін арттыруға және технологиялық процестерді автоматтандыруға, сондай-ақ әлеуметтік 

мәселелерді алдын ала қарауға бағытталған тұрақты даму шеңберінде компанияның еңбек, экологиялық қауіпсіздік 

және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы кешенді саясатын әзірлеу жөнінде ұсынымдар беру 

жолымен Директорлар кеңесіне көмек көрсету үшін жұмыс істейді.  

Өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық қауіпсіздік, еңбекті қорғау және тұрақты даму жөніндегі Комитет 

Директорлар Кеңесі ұсынған өкілеттіктерге және өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық қауіпсіздік, еңбекті 

қорғау және директорлар Кеңесінің тұрақты дамуы жөніндегі комитет туралы Ережеге сәйкес Компанияның 

Директорлар кеңесіне есеп береді •  Компанияның өнеркәсіптік, экологиялық, радиациялық қауіпсіздік, еңбекті 

қорғау және тұрақты даму жөніндегі комитетінің құрамына келесі мүшелер кіреді: 

Аты   Туған жылы   Басқа лауазымдар  

Комитеттің 

мүшесі  

Нейл Лонгфэллоу ....................................................................................  1958 Комитет Төрағасы, Тәуелсіз директор 2017 

Джон Дудас .............................................................................................  1959 Директорлар Кеңесінің Төрағасы, Тәуелсіз директор 2016 
Талгат Ержанов .......................................................................................  1984 Комитеттің сарапшысы (дауыс беруге өкілеттіксіз) 2016 

 

Басшылық  

Аты 

Туған 

жылы  Лауазымы  Топқа қосылған жыл 

Галымжан Пирматов(1) ............................................................................  1972 Бас Директор 2017 
Марат Ниетбаев(1) ....................................................................................  1956 Өндіріс жөніндегі бас директор 2018 

Бауржан Ибраев(1) ....................................................................................  1958 ЯОЦ және атом энергетикасы жөніндегі бас 
директор 

2001 

Меиржан Юсупов(1) .................................................................................  1979 Экономика және қаржы жөніндегі бас директор 2010 

Риаз Ризви(1) .............................................................................................  1972 Стратегия және маркетинг жөніндегі бас директор 2017 
Биржан Дуйсембеков(1) ...........................................................................  1971 (Коммерциялық Директор) 2017 

Бексултан Бекмуратов ............................................................................  1986 Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор 2018 

___________ 
(1) Басқарма мүшесі. 

Галымжан Пирматов, Басқарма Төрағасы. Пирматов мырза 1972 жылы туған және Қазақстан Республикасының 

азаматы. Ғалымжан Пірматов Новосібір мемлекеттік университетін, Қазақстанның экономика менеджменті және 

стратегиялық зерттеулер институтын (КИМЭП), с. Торайғыров атындағы Жоғары менеджмент мектебін бітірген. 

Аткинсон, Уилламетт Университеті және INSEAD бизнес мектебі. Ол "Алтын-Тас" БК қаржы директоры, AIG Silk 

Road Capital Management инвестициялар бойынша директоры қызметтерін атқарды. 2005-2007 жылдары "Халық 

Банкі" АҚ инвестициялық банкинг департаментінің директоры, 2007-2011 жылдары ҚР Экономика және бюджеттік 

жоспарлау вице - министрі, 2009-2011 жылдары компанияның экономика және қаржы жөніндегі вице-президенті, 

2011-2015 жылдары "Cameco Kazakhstan"компаниясының президенті болды. 2015 жылғы желтоқсаннан бастап 

Пірматов мырза ҚР Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары қызметін атқарды. 2017 жылғы тамызынан бастап 

компания Басқармасының Төрағасы.   

Марат Ниетбаев, Өндіріс жөніндегі бас директор. Ниетбаев мырза 1956 жылы туған және Қазақстан 

Республикасының азаматы. Марат Ниетбаев Қазақ политехникалық институтын "Металлургия өндірісін 

автоматтандыру"мамандығы бойынша бітірген. Техника ғылымдарының кандидаты дәрежесі бар. Еңбек жолын 

Шымкент қорғасын зауытында 5-разрядты балқытушы лауазымынан бастаған. Кейінгі жылдары әртүрлі ірі 

ұйымдарда басшылық қызмет атқарды. Қазақстан Республикасының Ұлттық атом компаниясы жүйесінде 12 жыл 

жұмыс істеді. "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ Тау-кен департаментінің директоры, "тау-кен компаниясы" ЖШС және 
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" Кен Дала.KZ ескерту. Сондай-ақ Eurasia Energy Holdings LTD компаниясының Қазақстандық филиалының 

басшысы және Uranium One Inc компаниясының өндіріс жөніндегі вице-президенті болып жұмыс істеді. 

Бауржан Ыбраев, Атом энергетикасы және ЯОЦ бас директоры. Ыбыраев мырза 1958 жылы туған және 

Қазақстан Республикасының азаматы. Қазақ мемлекеттік университетінің физика факультетін бітірген. С. М. 

Кирова. Физика-математика ғылымдарының докторы, ҚР Ұлттық Жаратылыстану Ғылымдары Академиясының 

академигі. Еңбек жолын 1983 жылы ҚазССР ҒА Ядролық физика институтының кіші ғылыми қызметкері болып 

бастаған. Аға оқытушы, доцент, оптика және плазма физикасы кафедрасының меңгерушісі, физика факультеті 

деканының орынбасары болып жұмыс істеді.Әл-Фараби Атындағы Қазұу.  1996 жылы Берлин нейтрондық 

зерттеулер орталығында МАГАТЭ желісі бойынша тағылымдамадан өтті (ber-2 реакторындағы жұмыстар), ал 1999 

жылы эксперименттік теориялық физика ҒЗИ (ЭТФ ҒЗИ) директоры қызметіне ауысты.  2001 жылдан бастап Ибраев 

мырза № 6 кен басқармасы компаниясының филиалын, сондай-ақ "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС еншілес 

кәсіпорындарын, "тау-кен компаниясы" ЖШС, "Кен Дала.KZ", "Орталық" ЖШС». 

Меиржан Юсупов, Экономика және қаржы жөніндегі бас директор. Юсупов мырза 1979 жылы туған және 

Қазақстан Республикасының азаматы. Таяу Шығыс техникалық университетін "экономика және басқару" 

мамандығы бойынша; дамуды басқару саласындағы ғылым магистрі дәрежесімен Лондон экономика мектебін 

(экономика департаменті); Мемлекеттік басқару магистрі дәрежесімен Гарвард университетін бітірген. Еңбек жолын 

Туркуаз компаниялар тобында маркетинг және ішкі аудит департаменті директорының орынбасары ретінде 

бастаған. 2003-2009 жылдары "Демир Қазақстан Банк" АҚ-да жұмыс істеді және 2007-2009 жылдары "Самұрық-

Қазына" ҰӘҚ АҚ-да әртүрлі лауазымдарда жұмыс істеді. 2010 жылы компанияға Корпоративтік қаржы және 

қазынашылық департаментінің директоры болып келді. 2015 жылы компанияның экономика және қаржы жөніндегі 

Бас директоры болып тағайындалды. 

Риаз Эль Хасан Саид Ризви, Стратегия және маркетинг жөніндегі бас директор (Коммерциялық директор). 

Нинроде университетін іскерлік әкімшілік ету саласында магистр және Доктор дәрежесімен бітірді. Ризви мырза өз 

мансабын Өзбекстандағы "Multi-Family Office" өкілдігінің басшысы ретінде бастады. Ол сондай – ақ Грузиядағы 

өкілдіктің басшысы, Босния және Герцеговина бойынша "Independent Bureau for Humanitarian Issues" (гуманитарлық 

мәселелер бойынша Тәуелсіз Бюро) жобалық менеджері, 1999-2001 - "Enron Europe Limited" - дегі жаңа қызмет 

бағытының (көмір) басшысы, 2001-2004 - "American Electric Power" компаниясының жаңа қызмет бағытының 

басшысы, 2004-2009 - "Constellation Energy Commodities Group"компаниясының сору жетекшісі болды. 2009-2016 

жылдан бастап Ризви " NuCap Limited "тең құрылтайшысы қызметін атқарды. 2017 жылғы наурызынан бастап 

компанияның Стратегия және маркетинг жөніндегі Бас директоры. 

Биржан Дуйсембеков, Бизнесті қамтамасыз ету жөніндегі бас директор. Дүйсембеков мырза 1971 жылы туған 

және Қазақстан Республикасының азаматы. 1993 жылы Қазақ политехникалық институтын бітірген. В. И. Ленин 

Алматы қаласында "пайдалы қазбалар кен орнын жерасты игерудің технологиясы және кешенді механикаландыру" 

мамандығы бойынша "тау-кен инженері"біліктілігі берілген. 2006 жылы Атырау Мұнай және газ институтын 

"Экономика"мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын "Алматыметроқұрылыс" тресінің шахталық бетінде 3 

дәрежелі тау-кен жұмысшысы болып бастады». Әр жылдары "Өзенмұнайгаз" АҚ, "Ембімұнайгаз" ЖШС, 

"ҚазМұнайГаз "БӨ" АҚ, "Kazyna Capital Management" АҚ, "ҚазГерМұнай" БК "ЖШС," Ақтаумұнайсервис "ЖШС," 

ҚазМұнайТеңіз "ТМК АҚ, сондай-ақ" Самұрық-Қазына " АҚ қоры тобының басқа да ұйымдарында және Қазақстан 

Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде басшылық қызметтерін атқарды. 2017 жылғы қазан айынан бастап 

компанияда жұмыс істейді. 

Бексултан Бекмуратов, Ақпараттық технологиялар және трансформациялау жөніндегі директор. 

Бекмұратов мырза 1986 жылы туған және Қазақстан Республикасының азаматы. 2009 жылы Бекмұратов мырза 

Ресей мемлекеттік мұнай және газ университетін бітірді. Бекмұратов мырза Shell-да ҚТ бойынша кеңесші қызметін 

атқарды. Сонымен қатар, 2014-2018 жылдары Бекмұратов мырза "Самұрық-Қазына"ҰӘҚ АҚ-да трансформациялау 

жөніндегі жобаның менеджері болып жұмыс істеді. 2018 жылғы ақпан айынан бастап Бекмұратов мырза 

компанияда трансформация және IT жөніндегі бас директор ретінде жұмыс істейді. 

Басқарма құрылымы  

Жалпы ақпарат  

Компания келесі негізгі салалардағы жақсартулар үшін мүмкіндіктерді анықтай отырып, өзінің корпоративтік 

басқару жүйесін жүйелі және жүйелі түрде бағалайды: 

(i) тұрақты даму; 

(ii) акционерлердің құқықтары; 

(iii) Директорлар кеңесінің және басқару органының тиімділігі;  

(iv) тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит; 

(iv) ашықтық. 
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Компанияның корпоративтік басқару жүйесі бизнестің ашықтығын арттыруға, өз акционерлерімен сенімді және 

тиімді қарым-қатынасты құруға және қолдауға бағытталған және келесі қағидаттарға негізделеді: 

(i) акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау; 

(ІІ) компанияны тиімді басқару / Директорлар кеңесі мен басқарманың тиімді жұмыс істеуі; 

(iii) Компания қызметінің ашықтығы мен объективтілігі; 

(iv) заңдылық пен этика; 

(v) тиімді дивидендтік саясат; 

(vi) тиімді кадр саясаты; 

(vii) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы; 

(viii) қоршаған ортаны қорғау; 

(ix) корпоративтік даулар мен мүдделер қақтығыстарын реттеу; 

(x) жауапкершілік. 

Компанияның корпоративтік басқару жүйесі қосады: 

(i) Жоғары орган  - Акционерлердің жалпы жиналысы; 

(ii) Басқару органы  - Директорлар кеңесі; 

(iii) Атқарушы орган  - Басқарма; 

Компанияның қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын, ішкі бақылауды бағалайтын, 

тәуекелдерді басқаратын және Компания қызметін жетілдіру мақсатында кеңес беретін орган Ішкі аудит қызметі 

болып табылады. 

 Корпоративті басқару кодексі   

Компания уран мен оның қосылыстарының, АЭС отынының, арнайы жабдықтар мен технологиялардың, 

сондай-ақ сирек металдардың экспорты мен импорты бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық 

операторы болып табылады. Қазақстан Республикасының Үкіметіне толығымен тиесілі "Самұрық-

Қазына" Қоры компанияның жалғыз акционері болып табылады және одан әрі компания акцияларының 

кемінде 75% иеленетін компанияның бақылаушы акционері болып қала беруді жоспарлап отыр.  

AIX  биржасымен AIX  аталған компаниялар үшін корпоративтік басқару принциптерін жоғары 

деңгейде орнатты. 2015 жылы "Самұрық-Қазына" тобының корпоративтік басқару Кодексі негізінде 

қабылданған компанияның қолданыстағы корпоративтік басқару кодексі айтарлықтай дәрежеде осындай 

қағидаттармен келісіледі. Бұдан басқа, компанияның корпоративтік басқару кодексі "Самұрық-

Қазына"мақсаттары мен болжамдарын сақтауды қамтамасыз ететін белгілі бір ережелерді қамтиды. 

Топтың негізгі қызметінен тыс кез келген міндеттемелері тәуелсіз атқарушы емес директор басқаратын 

және тағы екі тәуелсіз атқарушы емес мүшені қамтитын Компанияның Директорлар кеңесінің қарауына 

және тексеруіне жатады. "Самұрық-Қазына" 2019 жылғы желтоқсанның соңына дейін озық халықаралық 

тәжірибеге негізделген компанияның корпоративтік басқару кодексін жаңартуды жоспарлап отыр.  

Акционерлердің Жалпы жиналысы   

Компания Акционерлерінің жалпы жиналысы өзінің қызметін Компания Жарғысы және АҚ туралы Заңына сәйкес 

жүзеге асырады. Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдайтын негізгі шешімдері: 

(i) Компанияның Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесін сайлау және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, 

оның төрағаларын қоса алғанда; 

(ІІ) компанияның шоғырландырылған және жеке қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторды таңдау 

(шоғырландырылған және жеке); 

(iii) Компанияның жылдық қаржылық есептілігін бекіту; 

(iv) компанияның дивидендтік саясатын, таза кірісті бөлу рәсімдерін бекіту және бір акцияға дивидендтердің 

мөлшерін анықтау; 
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(v) компанияның Жарғысын, Корпоративтік басқару кодексін  және Директорлар кеңесі туралы ережені және оған 

түзетулерді бекіту; 

(vi) Компания активтерінің жалпы баланстық құнының 50% және одан астам құны активтерді сатып алу немесе 

иеліктен шығару бойынша компанияның ірі мәмілелерін келісу; 

(vii) компанияның құнды қағаздарын қор биржасының тізілімінен шығару туралы шешім; және 

(viii) биржадан тыс нарықта компания акцияларын сатып алу бағасын анықтау әдістемесін келісу немесе түзету 

енгізу, және 

(ix) компанияның басқа ұйымдарды құруға немесе олардың қызметіне қатысуын келісу немесе тиімді құны 

Компания активтерінің жалпы баланстық құнының 25% - ын немесе одан астамын құрайтын активтерді беру (алу) 

арқылы осындай ұйымдарға қатысуды тоқтату. 

Директорлар Кеңесі  

Директорлар кеңесі компания қызметіне жалпы басшылық жасауға жауап береді, компанияның стратегиясы мен 

саясатын басқарады және Акционерлік қоғамдар туралы Заңға, ұлттық әл-ауқат қоры туралы Заңға, басқа да 

қолданыстағы заңнамаға және Компания Жарғысына сәйкес акционерлердің жалпы жиналысының айрықша 

құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, компания қызметінің барлық аспектілері бойынша шешім 

қабылдауға уәкілетті. Компанияның Директорлар кеңесі өз қызметін Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексінде 

және Директорлар кеңесі туралы Ережеде көзделген қағидаттарға сәйкес жүзеге асырады. Атап айтқанда, 

директорлар кеңесінің өкілеттіктеріне өзгелердің арасында мыналар жатады: 

(i) компанияның басым мақсаттарын белгілеу және компанияның стратегиясын бекіту; 

(ii) компанияның Даму стратегиясы мен даму жоспарларын және оның бюджетін бекіту; 

(iii)  Басқарма, ішкі аудит қызметі, комплаенс қызметі, Корпоративтік хатшы мүшелерін тағайындау;  

(iv) компанияның облигациялар мен деривативтерді шығару және құнды қағаздарды сатып алу 

шарттарын бекіту; 

(v) кейбір немесе барлық активтерді беру (немесе алу) арқылы басқа заңды тұлғаларды тіркеуге 

қатысу туралы шешімдер қабылдау немесе басқа ұйымдарға қатысуды тоқтату (мұндай әрекеттер 

үшін "-акционерлердің жалпы жиналысы " бөлімінің (viii) тармағына сәйкес келісу талап етілетін 

жағдайларды қоспағанда);»); 

(vi) Компания активтерінің жалпы баланстық құнының % - нан астам құны активтерді сатып алу 

немесе иеліктен шығару бойынша мәмілелерді немесе өзара байланысты мәмілелер сериясын 

бекіту; 

(vii) ірі мәмілелер және байланысты тараптармен мәмілелер жасау туралы шешімдер қабылдау 

(акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәмілелерді қоспағанда)); 

(viii) компанияның басқа заңды тұлғалардың 10% немесе одан да көп акцияларын сатып алуын 

(иеліктен айыруын) бекіту; 

(ix) компанияның өз капиталынан 10% - ға немесе одан да көп сомаға компанияның міндеттемелерін 

ұлғайту; компанияның меншігіндегі 10% және одан да көп акцияларға/қатысу үлесіне қатысты 

акционерлердің / қатысушылардың жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелерді 

шешу ; 

(x) жаңа редакцияда Жарғыны немесе Жарғыға өзгерістерді алдын ала бекіту; және 

(xi) мемлекеттік органдармен, үкіметтік органдармен, мемлекеттік кәсіпорындармен (яғни 50% немесе 

одан да көп дауыс беретін құқықтары мемлекетке тиесілі заңды тұлғалармен) немесе олармен 

үлестес заңды тұлғалармен, (а) тәуелсіз заңды тұлғалармен және компанияның еншілес 

кәсіпорындарымен жасалған мәмілелерді және (б) нысандары қолданыстағы заңнамада 

белгіленген үлгі шарттардың көмегімен ресімделген мәмілелерді қоспағанда, мәмілелерді келісу. 

Мұндай мәмілелерді мақұлдау үшін көптеген тәуелсіз директорларды мақұлдау талап етіледі. 

Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен тағайындалады. Директорлар 

кеңесінің мүшелері 3 (үш) жылға дейінгі мерзімге сайланады. Мүшелер қызметінің нәтижелері қанағаттанарлық 

болған жағдайда үш жылға дейінгі қосымша кезеңге қайта сайлануы мүмкін. Қатарынан 6 (алты) жылдан асатын 
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Директорлар кеңесіне сайлау мерзімі ерекше қаралуға тиіс. Тәуелсіз директор қатарынан 9 (тоғыз) жылдан астам 

мерзімге Директорлар кеңесіне сайлана алмайды. Ерекше жағдайларда 9 (тоғыз) жылдан астам мерзімге сайлауға 

жол беріледі. Сайлау жыл сайын Директорлар кеңесіне осы кандидатты таңдау қажеттілігін егжей-тегжейлі 

түсіндіре отырып өткізілуі тиіс. 

Акционердің өкілі немесе акционер болып табылмайтын және акционер мүдделерінің өкілі ретінде 

тағайындалмаған (ұсынылған) тұлға ретінде Директорлар кеңесіне сайлау үшін ұсынылатын (ұсынылатын) тұлға 

Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сайлауға құқылы. Директорлар Кеңесінде кемінде 6 (алты) мүше болуы тиіс, 

олардың кемінде 30% Директорлар Кеңесі құрамының тәуелсіз директорлары болуы тиіс. 

Басқарма 

Басқарма компанияның ағымдағы басқаруы мен басқаруы үшін жауап береді және Директорлар кеңесі мен 

акционерлердің жалпы жиналысы бақылайды. Компания басқармасының қызметі Жарғыда, Корпоративтік басқару 

кодексінде және Басқарма туралы ережеде баяндалған қағидаттармен айқындалады.  Басқарманың міндеттеріне 

басқасының ішінен мыналар жатады: 

(i) Компанияның ішкі басшыларын бекіту; 

(ii) өкілдіктер мен филиалдардың басшыларын тағайындау; 

(iii) Компания бюджеті мен іскерлік стратегияны іске асыру және әзірлеу; 

(iv) атқарушылық іскерлік шешімдерді қабылдау; 

(v) Акционерлердің Жалпы Жиналысы және Директорлар Кеңесі қабылдайтын шешімдерді іске асыру; 

(vi) компанияның меншігіндегі акцияларға/қатысу үлесіне қатысты акционерлердің/қатысушылардың 

жалпы жиналысының құзыретіне кіретін кез келген мәселелерді шешу (Директорлар кеңесі бекітуге 

жататын мәселелерді қоспағанда).  

Акционердің өкілдері және акционердің өкілдері болып табылмайтын компания қызметкерлері Басқарма мүшелері 

бола алады, оларды Директорлар кеңесі тағайындайды және шеттетеді. Басқарманың сандық құрамы мен өкілеттік 

мерзімін Директорлар кеңесі айқындайды. Басқарма кемінде 5 (бес) адамнан тұруы тиіс. 

Ішкі аудиттің қызметі 

Ішкі аудит қызметі Компанияның ішкі аудитін жүргізетін, оның операцияларын, оның қазақстандық заңнаманы 

және оның ішкі рәсімдері мен саясатын сақтауын бақылайтын компанияның тұрақты ұжымдық органы болып 

табылады. Ішкі аудит қызметі Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетіне есеп береді. Ішкі аудит 

қызметінің мүшелерін Директорлар Кеңесі белгілеген мерзімге Директорлар кеңесі тағайындайды және қызметтен 

босатады. Ішкі аудит қызметі Компанияның Директорлар кеңесінің кезектен тыс жиналысын шақыруға құқылы. 

Компанияның ішкі аудит қызметінің құрамына келесі мүшелер кіреді: 

Аты 

Туған 

жылы  Лауазымы Топқа қосылған жыл 

Мадина Корганбаева 1970 Басшы 2016 

Ержан Аманчин 1967 Бас менеджер 2014 

Алия Нугуманова 1982 Бас менеджер 2012 

Файзулла Ршыманов 1969 Бас менеджер 2017 

Арман Орамалов 1980 Бас менеджер 2018 

Айжан Бесенова 1981 Бас менеджер 2011 

Ерболат Исмагулов 1964 Менеджер 2012 

Жаннат Толеубекова 1987 Менеджер  2017 

Ішкі аудит қызметінің әрбір мүшесінің қызметтік мекенжайы компанияның тіркелген офисі болып табылады. 

 

 

Басшылықтың сыйақысы   

Компанияның Жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшері акционерлердің жалпы 

жиналысымен анықталады, ал Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің сыйақы мөлшерін Директорлар кеңесі 

айқындайды. 

Қазақстан Республикасының Акционерлік қоғамдар туралы Заңына сәйкес Компания акционерлерінің жалпы 

жиналысының шешімі бойынша Компанияның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне олардың өз 

функцияларын орындауына байланысты сыйақы және шығындарды өтеу төленеді. 
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Компания сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары сипатталатын 2017 жылғы 28 маусымдағы компания басшылығына 

сыйақы беру, сыйақы беру және әлеуметтік қолдау Ережелерін бекітті. 

Негізгі басқарушы персоналға келетін топтың жиынтық сыйақысы 198 млн.теңгені, 503 млн. теңгені құрады •  2015, 

2016 және 2017 жж. 31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 

660 млн. теңге және 254 млн. теңге. 

Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың бірде-бір мүшесі, мұндай шарт еңбек шартын бұзу кезінде 

жеңілдіктерді көздеген жағдайда, топпен қандай да бір қызмет көрсету шартының тарабы болып табылмайды. 

2018 жылғы қарашада Компанияның Директорлар кеңесі жоғары басшылықты, басшыларды және басқа да негізгі 

қызметкерлерді ынталандыру және ұстау жоспарын (бұдан әрі – "сыйақы жоспары") қабылдау туралы мәселені 

қарайды. Сыйақы жоспары қабылданған жағдайда, ол сыйақы Жоспарын іске асырғаннан кейін белгілі бір уақыт 

кезеңі ішінде орналастырғаннан кейін компания акцияларының табыстылығына байланысты болатын оның 

қатысушылары үшін жеңілдіктер көзделетін болады деп күтілуде. 

Басшылықтың растауы  

Осы Проспектікүніне, Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың бірде-біреуі соңғы бес жыл ішіндегі:  

 алаяқтықпен байланысты құқық бұзушылықтарға қатысты соттылығы болмаған; 

 қандай да бір компанияның әкімшілік, басқару немесе қадағалау органдарының мүшесі немесе 

банкроттық, төлем қабілетсіздігіне немесе таратылуына байланысты мүлікті басқару процесінің өту 

сәтінде немесе алдында қандай да бір серіктестіктегі әріптес болған жоқ; немесе  

 мемлекеттік ұйым немесе реттеуші орган (оның ішінде кәсіби орган) тарапынан ресми жария 

айыптаулардың немесе санкциялардың объектісі болмаған және соттың өкімі бойынша компанияның 

әкімшілік, басқару немесе қадағалау органдарының мүшесі ретінде әрекет ету немесе компанияны 

басқаруға немесе оның істерін жүргізуге қатысу құқығынан ешқашан айырылмаған. 

 

Жоғары басшылықтың мүшелерімен еңбек келісім-шарттары  

Компанияның жоғары басшылықтың өз мүшелерімен белгіленген мерзімге еңбек келісім-шарттарын жасайды. 

Осындай келісім-шарттарға сәйкес Компанияның жоғары басшылығының мүшелері өздерінің жүйелі төленетін 

еңбек ақыларына қосымша сыйақының басқа да түрлерін немесе сыйақыларды алады. 

Жоғары басшылықтың әрбір мүшесі жеке еңбек шартына қол қояды, оның ережелері мен шарттары Еңбек Кодексін 

қоса алғанда, қазақстандық заңнамаға толық сәйкес келуі тиіс. Мұндай жағдайларға әдетте бес күндік 40 сағаттық 

апта, сегіз сағаттық жұмыс күні, ұзақтығы 30 күнтізбелік күн жыл сайынғы демалыс, компанияның қызметкерді өз 

міндеттерін орындау салдарынан туындайтын өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруден сақтандыруы және 

медициналық сақтандыру жатады. Жоғары басшылықтың әрбір мүшесі жеке еңбек шартына қол қояды, оның 

ережелері мен шарттары Еңбек Кодексін қоса алғанда, қазақстандық заңнамаға толық сәйкес келуі тиіс. Мұндай 

жағдайларға әдетте бес күндік 40 сағаттық апта, сегіз сағаттық жұмыс күні, ұзақтығы 30 күнтізбелік күн жыл 

сайынғы демалыс, компанияның қызметкерді өз міндеттерін орындау салдарынан туындайтын өмірі мен 

денсаулығына қауіп төндіруден сақтандыруы және медициналық сақтандыру жатады. 

Мүдделердің қақтығысы   

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Компанияның корпоративтік жанжалдары мен мүдделер жанжалдарын 

реттеуді көздейтін Компанияның Корпоративтік этика кодексі корпоративтік жанжалдардың, мүдделер 

жанжалдарының туындау негіздерін, олардың алдын алу рәсімдерін айқындайды және жанжалдарды шешу 

жөніндегі қызмет шеңберінде компания органдарының қызметін реттейді. Сондай-ақ компанияда 2011 жылғы 10 

наурызда Компанияның Директорлар Кеңесі бекіткен корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығыстарын шешу 

туралы ереже әрекет етеді. Директорлар кеңесінің немесе Басқарманың қандай да бір мүшесі қоғам алдында 

көтеретін міндеттемелер мен осындай мүшенің жеке мүдделері немесе басқа да міндеттері арасындағы қандай да бір 

нақты немесе әлеуетті мүдделер қақтығысы жоқ. 

  

A10.15.1 
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БАС ЖӘНЕ ИЕЛЕНЕТІН АКЦИЯЛАРДЫ САТУҒА НИЕТТІ АКЦИОНЕР 

Бас акционер 

Төменде келтірілген кестеде жаһандық орналастыру және AIX-те орналастыру шеңберінде "Самұрық-Қазына 

"ҰӘҚ" АҚ қорының компанияның акциялары мен ЖДҚ сатуды жүзеге асыру мақсатында түзетілген компанияның 

акционерлік капиталына жаһандық орналастыру және AIX-те орналастыруға дейін Меншік құқығы туралы ақпарат 

ұсынылған (барлық ЖДҚ мен акциялар жаһандық орналастыру және AIX-те орналастыру шеңберінде сатылатын 

болады және Ұлғайту опционы сатылмайды, ал қосымша орналастыруға Опцион толығымен сатылған). 

 

Акционер 

AIX -та жаһандық 

орналастыруға 

және 

орналастыруға 

дейін тиесілі 

акциялар 

Жаһандық 

орналастырудан 

және AIX-те 

орналастырудан 

кейін тиесілі 

акциялар 

Тіркеуге 

жататын 

акциялар 

пакеті (2) 

Саны  %(1) Саны  %(1) Ия/Жоқ  

Самұрық-Қазына  ...............................................................................  259,356,608 100 220,453,117 85 Ия  

"Citibank Kazakhstan" АҚ (AIX-те орналастыру шеңберінде 

сатылған ЖДҚ қоса)) 

— — 38,903,491 (3) 15(3) Жоқ  

Жергілікті оферта шеңберінде сатылған акциялардың иелері 
(Қазақстанның орталық депозитарийінде сақталатын 

акцияларды қоса алғанда) 

 

 

--- 

 

 

--- 

 

 

—(3) 

 

 

—(3) 

 

 

Жоқ  

Барлығы  .............................................................................................  259,356,608 100 259,356,608 100 Жоқ  

___________ 
(1) қарапайым акциялардың пайыздық үлесі. 

(2) АҚ туралы Заңның және Компания Жарғысының негізінде.(3) акциялардың ең көп саны жаһандық орналастыру (және AIX-те 
орналастыру) шеңберінде ЖДҚ нысанында сатылатын жағдайда тек иллюстрациялық мақсаттарда ғана. "Бағалы қағаздар рыногы 

туралы" Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жаһандық орналастыруға ұсынылатын ЖДҚ 

нысанындағы акциялардың ең көп санының кемінде 20% - ы AIX  биржасында сатуға ұсынылады. Осылайша, AIX -та жаһандық 
орналастыру шеңберінде сатылған және ЖДҚ акцияларының саны жаһандық орналастыру шеңберінде сатуға қолжетімді ЖДҚ 

санын азайтады. 

(4) «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» Акционерлік қоғамы. 

 

"Самұрық-Қазына" ҰӘҚ АҚ AIX -ке жаһандық орналастыру мен орналастыруға дейін компанияның акционерлік 

капиталының 100% иелік етті. АҚ туралы Заңға және Жарғыға сәйкес Компания акционерлерінің ақпаратты ашу 

жөніндегі міндеттемелері жоғарыда көрсетілген кестенің соңғы бағанасында көрініс табады. AIX -ке жаһандық 

орналастырудан және орналастырудан кейін "Самұрық-Қазына" қатысу үлесі акционердің үлестес тұлғалары туралы 

ақпаратпен қатар компанияда тіркелуге жататын шектен 10% - дан жоғары болады (компаниядағы дауыс беруші 

акциялардың жалпы санының пайызын білдіретін). 

AIX -ке жаһандық орналастырғаннан (Опционды ұлғайту қолданылмаса) және орналастырғаннан кейін "Самұрық-

Қазына" ҰӘҚ АҚ компанияның акционерлік капиталының кемінде 85% - ын иеленетін болады және соның 

салдарынан компанияны бақылауды жалғастырады, мысалы, Компанияның Директорлар кеңесінің мүшелерін 

сайлауға, дивидендтерді (егер ондайлар болса) жариялауға, Жарғыға өзгерістер енгізуге қатысты, сондай-ақ 

компания акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған барлық шешімдерді дерлік бақылайтын 

болады. Миноритарлық акционерлерге берілген төменде көрсетілген қорғау құралдарынан басқа компанияда 

компанияның қызметіне бақылауды жүзеге асыру нәтижесінде миноритарлық акционерлердің құқықтарын теріс 

пайдалануды болдырмау үшін ешқандай қосымша шаралар көзделмеген. «Тәуекел факторлары-топтың қызметіне 

байланысты тәуекелдер-топты жанама бақылайтын Үкімет топтың үлесі бар топты компанияның басқа 

акционерлерінің мүдделеріне қайшы келуі мүмкін коммерциялық қызметке қатысуға итермелеуі мүмкін; сондай-ақ 

Үкімет топтың басқару командасының мүшелерін тағайындауға немесе шеттетуге ықпал ете алады.» қараңыз.  

 АҚ туралы Заңға сәйкес акционерлік қоғамның миноритарлық акционерлеріне құқықтарды қорғаудың белгілі бір 

құралдары беріледі, олар жанама болып табылмаса. Жекелей алғанда, АҚ туралы Заңы:  

 жасалуына мүдделілік бар барлық мәмілелерді мүдделі емес директорлар бекітуді талап етеді, ал 

барлық ірі мәмілелерді акционерлік қоғамның директорлар кеңесі бекітуі тиіс;  

 акционерлерге акционерлік қоғамнан белгілі бір ақпаратты сұратуға өкілеттік береді;  

 акционерлерге акционерлік қоғамның 10% немесе одан да көп дауыс беретін акцияларын дербес 

немесе ұжымдық иеленуге, акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге сұраныстармен Директорлар 

кеңесіне жүгінуге және аудит жүргізуді сұратуға өкілеттік береді;  

 акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді 

A10.18.1  
A10.18.2  
A10.18.3  
A10.31.2.1  
A10.27.15.1  
A1027.17.3 
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көздейді;  

 белгілі бір жағдайларда акционерлерге акционерлік қоғамнан өз акцияларын сатып алуды (қайта 

сатып алуды) талап етуге уәкілеттік береді; 

 5% немесе одан көп дауыс беруші акцияларды дербес немесе ұжымдық иеленетін акционерлерге 

құқық береді: 

 акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары келтірген залалдарын өтеу туралы және акционерлік 

қоғамның лауазымды тұлғалары және/немесе олардың аффилиирленген тұлғалары ірі мәмілелер 

және/немесе ақ туралы заңда көзделген жағдайларда мүдделілікпен мәмілелер жасауды бекіту туралы 

шешім қабылдау нәтижесінде алған пайданы (кірісті) акционерлік қоғамға қайтару туралы 

талаптарымен сотқа талап-арыз беруге; 

 акционерлік қоғамның директорлар кеңесіне акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне 

қосымша мәселелерді енгізуді ұсыну; және 

 АҚ туралы Заңның ережелеріне сәйкес басқарма және/немесе директорлардың кеңесінің әрбір мүшесі 

үшін жыл үшін нәтижелер бойынша сыйақының сомасы туралы ақпаратты алу; сондай-ақ  

 миноритарлық акционерлерге компанияның құнды қағаздар тіркеушісіне дауыс беру мақсаттары 

үшін акционерлердің жалпы жиналыстарында өз дауыстарын біріктіруі үшін жүгінуге құқық береді.  

Компанияның жай акцияларына байланысты құқықтардың толық сипаттамасы "акционерлік капиталдың 

сипаттамасы және қазақстандық заңнаманың кейбір талаптары - Жарғының қысқаша мазмұны – 

акцияларға байланысты құқықтар және құқықтардың өзгеруі"бөлімінде берілген. Компанияның 

мәліметтері бойынша, бірде-бір бақылаушы акционер, директорлар кеңесінің мүшесі немесе Басқарма 

мүшесі құнды қағаздарды ұсыныста сатып алуға ниетті емес. Компанияның білуінше, бірде-бір тұлға 

орналастыру шеңберінде құнды қағаздардың 5% - дан астамын сатып алғысы келмейді 

 

Самұрық-Қазына 

"Самұрық-Қазына" Қазақстан Үкіметінің меншігінде және іс жүзінде барлық мемлекеттік кәсіпорындар үшін 

Ұлттық басқарушы холдинг компаниясы болып табылады. "Самұрық-Қазына "Президенттің 2008 жылғы 13 

қазандағы №669 Жарлығына және Үкіметтің 2008 жылғы 17 қазандағы №962 қаулысына сәйкес "Самұрық" 

мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі "АҚ мен "Қазына" орнықты даму қоры" АҚ-ны 

біріктіру жолымен 2008 жылы құрылды. "Самұрық-Қазына" - акцияларын Қазақстан Үкіметінің атынан Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті иеленетін акционерлік 

қоғам. 

"Самұрық-Қазына" қызметінің басты мақсаты-заңды тұлғалардың ұзақ мерзімді құндылығын арттыру және әлемдік 

нарықтарда бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін оған тиесілі акциялар пакетін (қатысу үлестерін) басқару. 

"Самұрық-Қазына" қызметін басқару Қазақстандағы барлық акционерлік қоғамдарға қолданылатын жалпы 

корпоративтік басқаруға сәйкес ұйымдастырылған •  Тиісінше, "Самұрық-Қазына" корпоративтік басқару 

құрылымы мынадай: Үкімет жалғыз акционер ретінде жоғары басқарушы орган болып табылады, Директорлар 

кеңесі басқарушы орган болып табылады, ал басқарма атқарушы орган болып табылады. 

"Самұрық-Қазына" директорлар кеңесінің мүшелерін Үкімет тағайындайды, оның құрамына басқалардан басқа: 

Ұлттық экономика министрі, Қаржы министрі, Қазақстан Президентінің көмекшісі, тәуелсіз директорлар және 

"Самұрық-Қазына"басқармасының төрағасы кіреді. Бұл ретте директорлар кеңесін Қазақстан Премьер-Министрі 

басқарады. 

"Самұрық-Қазына" заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Е10 көшесі, 17/10 үй, 

телефон: +7 7172 55 40 01. 

Байланысты тараптармен мәмілелер  

Компания байланысты тараптармен мәмілелер жүргізеді. Қазақстан Республикасы Жылдық қаржылық есептілікке 8 

және 32 ескертулер. Байланысты тараптармен мәмілелер Тараптар келіскен шарттарда жүргізіледі, олар нарықтық 

ставкаларға сәйкес келуі мүмкін және негізінен өзіндік құнынан тыс шығасылар мен келісілген пайызынан тұрады. 

 

 



 

 

228 

МАҢЫЗДЫ ШАРТТАР 

 

Қосымша келісімдер  

Шамамен баға құрылған/көрсетілген күні Компания мен Депозитарий: (i) s Ережесіне сәйкес ЖДҚ бағдарламалары 

және ЖДҚ-ға сәйкес шығарылатын болады; және (ii) 144А Ережесіне сәйкес ЖДҚ бағдарламалары және ЖДҚ-ға 

сәйкес шығарылатын болады. Тиісінше, компаниялар сондай-ақ депозиттік Келісімге қоса берілетін нысан түрінде 

ЖДҚ ұстаушылардың пайдасына біржақты міндеттемеге қол қойды ("жаһандық депозитарлық қолхаттар бойынша 

талаптарды қараңыз). 

Қаржыландыру туралы келісім 

Топ қаржыландыру туралы бірқатар елеулі келісімдердің тарапы болып табылады. Келісімдердің сипаттамасы 

"операциялық және қаржылық шолу—өтімділік және капитал ресурстары—берешек-кредиттік желілер бойынша 

негізгі уағдаластықтар» тарауында келтірілген. 

Yellow Cake plc уранды жеткізу туралы келісім  

2018 жылғы мамырда компания Yellow Cake plc-мен уран жеткізу туралы ұзақ мерзімді келісім жасасты, ал 2018 

жылғы шілдеде Компания Келісімге сәйкес 3 100 тоннаға жуық U3O8 жеткізді, бұл 2017 жылғы 31 желтоқсанында 

аяқталған жыл үшін Топтың есебіне жатқызылатын уранды өндірудің көлемінен шамамен 25% құрайды. Бұдан 

басқа, осы Келісімде компанияның 100 млн. АҚШ долл., нарықтық бағалар бойынша, проспект күнінен кейін кем 

дегенде тоғыз жылға, Yellow Cake plc тарапынан кейінгі ұсыныстарды және басқа да кейбір шарттарды ескере 

отырып және орындағаннан кейін. 

  



 

 

229 

 

БАЙЛАНЫСТЫ ТАРАПТАРАРАСЫНДАҒЫ МӘМІЛЕЛЕР 

Байланысты тараптармен мәмілелер мен қалдықтар  

Әдетте, тараптар, егер олар жалпы бақылауда болса немесе егер бір Тараптың екінші Тарапты бақылауға мүмкіндігі 

болса немесе олар қаржылық және операциялық шешімдерді қабылдау кезінде елеулі ықпал ете алатын немесе екінші 

Тарапты бірлесіп бақылай алатын болса, байланысты деп есептеледі. Байланысты тараппен жасалған әрбір ықтимал 

мәмілені қарастыра отырып, басшылықтың назары тек заңды нысанға ғана емес, мәміленің мәніне бағытталған. 

Жалпы бақылаудағы ұйымдарға "Самұрық-Қазына"АҚ бақылайтын компаниялар жатады. Басқа мемлекеттік 

ұйымдармен мәмілелер, егер олар әдеттегі коммерциялық қызмет барысында барлық мемлекеттік және жеке 

тұлғаларға дәйекті түрде қолданылатын шарттармен жасалса, ашылмайды: 

 Егер олар жеке маңызды болып табылмаса; 

 Егер Топтың Қызметтері барлық клиенттерге қолжетімді стандартты шарттармен ұсынылса, немесе  

 электр энергиясын беру, телекоммуникация және т. б. қызметтері сияқты қызметтерді жеткізушіні таңдау 

болмаған кезде. 

2018 жылғы 30 маусымына қарағанда байланысты тараптармен мәмілелерде Топ қарызының өтелмеген қалдықтары 

мынадай болды: 

 

Дебиторлық 

берешек және 

басқа активтер  

Алынатын 

дивидендтер 

Берілген 

несиелер 

Кредиторлық 

берешек және 

өзге 

міндеттемелер 

 (млн.теңге) 
Қауымдасқан компаниялар 

3,020 — 21,210 24,907 

Бірлескен кәсіпорындар 1,553 — — 1,169 

Жалпы бақылаудағы компаниялар 663 — — 560 
Акционер — — — 89,993 
Бас компанияның қауымдасқан ұйымдары 28 14,155 — 1 

Өзгесі .............................................................................  115 — — 11,360 

Барлығы  ..................................................................................................................................  5,379 14,155 21,210 127,990 

 

2018 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жыл үшін байланысты тараптармен мәмілелер бойынша кірістер мен 

шығындар баптары мынадай болды: 

 

Тауарлар 

мен 

қызметтерді 

сату 

Алынған 

дивидендтер 

Тауарлар 

мен 

қызметтерді 

сатып алу 

Аналық  

компанияс

ының 

пайдасына 

дивидендтер 

Қаржылай 

кіріс 

 (млн.теңге) 

Қауымдасқан компаниялар  .......................................................................................................  6,613 5,816 26,115 — 595 

Бірлескен кәсіпорындар .............................................................................................................  4,186 — 6,221 — — 

Жалпы бақылаудағы компаниялар 8,578 — 23,670 — — 
Бас компанияның қауымдасқан ұйымдары 49 — 116 — — 

Бас компания 89 — — 135,012 — 

Өзгесі  .........................................................................................................................................  490 — 10,862 — — 

Барлығы  ..................................................................................................................................  20,005 5,816 66,984 135,012 595 
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2017 жылғы 31 желтоқсанына қарағанда байланысты тараптармен операциялар бойынша өтелмеген қалдықтар 

мынадай болды: 

 

Дебиторлық 

берешек және 

басқа активтер  

Алынатын 

дивидендтер 

Берілген 

несиелер 

Кредиторлық 

берешек және 

өзге 

міндеттемелер 

 (млн.теңге) 

Қауымдасқан компаниялар 
3,189 13,707 20,302 39,196 

Бірлескен кәсіпорындар 2,981 — — 21,989 

Жалпы бақылаудағы компаниялар 186 — — 8,778 

Бас компанияның қауымдасқан ұйымдары 49 — — 1,607 

Өзгесі 340 — — 16,246 

Барлығы  ...................................................................................................................................  6,745 13,707 20,302 87,816 

2017 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жыл үшін байланысты тараптармен мәмілелер бойынша кірістер мен 

шығындар баптары мынадай болды: 

 

Тауарлар 

мен 

қызметтерді 

сату 

Алынған 

дивидендте

р 

Тауарлар 

мен 

қызметтерді 

сатып алу 

Ата-ана 

компанияс

ының 

пайдасына 

дивидендте

р 

Қаржылай 

кіріс 

Қаржылай 

шығындар 

 (млн.теңге) 

Қауымдасқан компаниялар 
16,243 21,244 66,026 — 2,621 1,254 

Бірлескен кәсіпорындар 13,233 22,942 49,169 — 517 11 

Жалпы бақылаудағы компаниялар 17,630 — 44,694 — — — 

Бас компания — — — 65,849 — — 

Бас компанияның қауымдасқан 

ұйымдары 108 — 193 — — — 

Өзгесі ..........................................................................................................................................  2,428 — 31,449 — 2 — 

Барлығы  ...................................................................................................................................  49,642 44,186 191,531 65,849 3,140 1,265 

2016 жылғы 31 желтоқсанына қарағанда байланысты тараптармен операциялар бойынша өтелмеген қалдықтар 

мынадай болды: 

 

Дебиторлық 

керешек және 

басқа активтер 

Алынатын 

дивидендтер 

Берілген 

несиелер 

Кредиторлық 

берешек және 

өзге 

міндеттемелер 

 (млн.теңге) 

Қауымдасқан компаниялар 
3,308 5,916 19,151 31,991 

Бірлескен кәсіпорындар 2,036 — 13 16,704 
Жалпы бақылаудағы компаниялар 278 — — 8,312 

Бас компанияның қауымдасқан ұйымдары 14 — — 624 

Өзгесі ..........................................................................................................................................  274 — — 64 

Барлығы  ...................................................................................................................................  5,910 5,916 19,164 57,695 

2016 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жыл үшін байланысты тараптармен мәмілелер бойынша кірістер мен 

шығындар баптары мынадай болды: 

 

Тауарлар 

мен 

қызметтерді 

сату 

Алынған 

дивидендте

р 

Тауарлар 

мен 

қызметтерді 

сатып алу 

Ата-ана 

компанияс

ының 

пайдасына 

дивидендте

р 

Қаржылай 

кіріс 

Қаржылай 

шығындар 

 (млн.теңге) 
Қауымдасқан компаниялар 

15,829 48,286 80,508 — 1,868 1,683 
Бірлескен кәсіпорындар 13,694 21,066 51,878 — 291 — 
Жалпы бақылаудағы компаниялар 18,611 — 45,749 — — — 

Бас компания — — — 12,031 — — 

Бас компанияның қауымдасқан 
ұйымдары 98 — 5,837 — — — 

Өзгесі ..........................................................................................................................................  1,987 — 10 — 844 173 
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Барлығы  ...................................................................................................................................  50,219 69,352 183,982 12,031 3,003 1,856 

2015 жылғы 31 желтоқсанына қарағанда байланысты тараптармен операциялар бойынша өтелмеген қалдықтар 

мынадай болды: 

 

Дебиторлық 

керешек және 

басқа активтер 

Алынатын 

дивидендтер 

Берілген 

несиелер 

Кредиторлық 

берешек және 

өзге 

міндеттемелер 

 (млн.теңге) 
Қауымдасқан компаниялар 

4,428 6,257 18,033 38,868 

Бірлескен кәсіпорындар 1,251 2,512 2,435 26,516 
Жалпы бақылаудағы компаниялар 602 — — 8,487 
Бас компанияның қауымдасқан ұйымдары — — — — 
Өзгесі   186 — 13,100 2,100 

Барлығы  ...................................................................................................................................  6,467 8,769 33,568 75,971 

2015 жылғы 31 желтоқсанына аяқталған жыл үшін байланысты тараптармен мәмілелермен шығындар мен кірістердің 

баптары келесідей болды: 

 

Тауарлар 

мен 

қызметтерді 

сату 

Алынған 

дивидендте

р 

Тауарлар 

мен 

қызметтерді 

сатып алу 

Ата-ана 

компанияс

ының 

пайдасына 

дивидендте

р 

Қаржылай 

кіріс 

Қаржылай 

шығындар 

 (млн.теңге) 

Қауымдасқан компаниялар 
23,368 33,825 87,856 — 7,622 103 

Бірлескен кәсіпорындар 12,570 7,267 51,574 — 550 — 

Жалпы бақылаудағы компаниялар 16,353 — 36,857 — — — 

Бас компания — — — 2,323 — — 

Бас компанияның қауымдасқан 

ұйымдары — — — — — — 
Өзгесі 1,386 — 1,880 — 5,478 — 

Барлығы  ...................................................................................................................................  53,677 41,092 178,167 2,323 13,650 103 

2016 жылы топ пен "ЮГХК" ЖШС "Буденовское "БК" ЖШС бірлескен кәсіпорнын құрды. 2017 жылы топ 

"Буденовское "БК" ЖШС акционерлік капиталына актив, жер қойнауын пайдалану құқығы түрінде қосымша жарна 

салды. Салымды енгізу күніне актив 11,686 млн.теңге сомасына бағаланды, тиісінше топтың қосымша жарнасы оның 

үлесіне барабар 11,686 млн. теңгені құрады. Қаржылық есептілікте топ 5,726 млн.теңге сомасына жер қойнауын 

пайдалану құқығының бағалау құнынан 49% (яғни топпен байланысты емес үлес) мөлшеріндегі өзге де кірістерді 

таныды. "СП "Буденовское" ЖШС акционерлік капиталына төленбеген жарналар жоқ». 

Басқа байланысты тараптарға "Байкен-U"ЖШС жатады. "Байкен-U" ЖШС-мен қарым-қатынас ХҚЕС (IAS) 24 

"байланысты Тараптар" сәйкес Топтың байланысты тарапымен мәміле ретінде қарастырылмайды, алайда басшылық 

"Байкен-U" ЖШС-мен жасалған қалдықтар және мәмілелер бойынша ақпаратты ашу қаржылық есептілікті түсіну үшін 

пайдалы болады деп санайды.  

Байланысты тараптармен жасалған мәмілелер бойынша өтелмеген қалдықтардың шарттары байланысты емес 

тараптармен жасалған мәмілелер бойынша шарттардан айтарлықтай айырмашылығы жоқ. 

Төменде негізгі нұсқаулық бойынша өтемақы туралы ақпарат келтірілген: 

Өңір 

31 желтоқсанда аяқталған жыл 2018 жылғы 30 

маусымында 

аяқталған алты ай 2015 2016 2017 

 

Шығынд

ар  

Есептелге

н 

міндеттем

елер  

Шығынд

ар  

Есептелге

н 

міндеттем

елер  

Шығынд

ар  

Есептелге

н 

міндеттем

елер  

Шығынд

ар  

Есептелге

н 

міндеттем

елер  

 (млн.теңге) 

Еңбек ақылар мен 
бонустар .......................................................................................................  

198 13 503 29 660 43 254 49 

Байланысты тараптарға несиелер  

 

31 желтоқсанға қарағанда 2018 жылғы 

30 

маусымына 2015 2016 2017 
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қарағандағы 

жағдай 

бойынша 

 (млн.теңге) 

Ұзақ мерзімдік     
Қызылқұм ЖШС  .......................................................................................................................  18,033 19,151 20,302 13,091 

Байкен-U ЖШС  .........................................................................................................................  13,100 — — - 

Семізбай-U ЖШС  .....................................................................................................................  1,211 — — - 

 

Байланысты тараптардың барлық ұзақ мерзімді несиелері ..............................................  32,344 19,151 20,302 

13,091 

Қысқа мерзімді несиелер     

«Қызылқұм» ЖШС     8,119 

«КРКАС» БК»АҚ  ......................................................................................................................  13 13 — - 

Семізбай-U ЖШС  .....................................................................................................................  1,211 — — - 

Байланысты тараптарға қысқа мерзімді кредиттердің 

барлығы .................................................................................................................................  1,224 13 — 

8,119 

Байланысты Тараптар кредиттері бойынша орташа өлшемді жылдық пайыз ставкасы тиісінше 2015, 2016 және 2017 

жж.31 желтоқсанда аяқталған жылдар үшін және 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай үшін 8.43%, 8.47%, 

8.50% және 8,50% құрады. 

2010 жылы топ 2024 жылы өтеу мерзімімен "Қызылқұм" ЖШС-не пайыз ұзақ мерзімді несие берді. Несие "Қызылқұм" 

ЖШС-нің мүлкімен қамтамасыз етілген. "Хорасан - U" БК ЖШС "Қызылқұм"ЖШС кредиторы болып табылады. 

2010 жылғы қыркүйек және желтоқсан айларында топ "Байкен-U" ЖШС ұзақ мерзімді пайыз несиесін берді. 2012 

жылы өтеу кестесі 2022 жылға дейін қарыз мерзімін ұзарту үшін қайта қаралды. Алайда 2016 жылғы қыркүйегінде" 

Байкен-U " ЖШС кредитті мерзімінен бұрын толық көлемде өтеуді жүзеге асырды. 

2012 жылғы қыркүйекте топ "Семізбай-U"ЖШС бес жылдық кредит берді. Бұл несие "Семізбай-U"ЖШС меншігімен 

қамтамасыз етілді. Несие 2014 жылдан бастап төленді, ал 2016 жылы" Семізбай-U " ЖШС несиені мерзімінен бұрын 

толық көлемде өтеуді жүзеге асырды. 
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АКЦИОНЕРЛІК КАПИТАЛДЫҢ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЗАҢНАМАНЫҢ БЕЛГІЛІ БІР 

ТАЛАПТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ  

Төменде Компанияның жарғылық капиталы туралы негізгі ақпарат, оның ішінде жай акциялар иелерінің белгілі 

бір құқықтарын және осы проспект күніне қолданыстағы Жарғының тиісті ережелерін, сондай-ақ Қазақстанның 

тиісті заңдарын сипаттау келтіріледі. ЖДҚ ұстаушылар ЖДҚ негізінде жатқан акцияларға қатысты өз 

құқықтарын депозитарлық Келісімнің ережелеріне және Қазақстан заңнамасының тиісті талаптарына сәйкес 

ғана жүзеге асыра алады. Қосымша ақпарат "Жаһандық депозитарлық қолхаттар бойынша шарттар" бөлімінде 

берілген».  

Акционерлік капитал  

Компания 1997 жылғы шілдесінде Қазақстандық акционерлік қоғам ретінде құрылды, ол шексіз уақыт кезеңі ішінде 

өмір сүре алады. Компанияның акционерлік капиталы толығымен төленді. Компанияның барлық акциялары 

Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі жанындағы Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті өкілі 

болған Үкіметке тиесілі. 1999 жылғы мамырында компаниядағы мемлекеттің үлесі Қазақстан Республикасының 

Энергетика және табиғи ресурстар министрлігіне берілді. 2009 жылғы қаңтарда Министрліктің акциялары 

"Самұрық-Қазына" АҚ-ға берілді. Осы Проспектікүні "Самұрық-Қазына" Компанияның жалғыз акционері болды. 

Компанияның тіркелген офисі мына мекенжай бойынша орналасқан: Қазақстан, 010000, Астана қаласы, Есіл 

ауданы, Д. Қонаев көшесі, 10 үй. Компанияның Штаб-пәтері және оның негізгі қызмет орны сол мекен-жайда 

орналасқан. Компанияның негізгі қызмет орнының телефон нөмірі- +7 7172 458101 ескерту. Осы Проспектікүні 

компанияның акционерлік капиталы шығарылған және айналыстағы жай акцияларға бөлінген 259 356 608 теңгені 

құрайды. Осы Проспектінің  күні айналыстағы барлық шығарылған және жай акциялар толық төленді. 

Компанияның шығаруға рұқсат етілген немесе шығарылған артықшылықты акциялары немесе кез келген 

айырбасталатын құнды қағаздары, айырбасталатын құнды қағаздары немесе купондар беру арқылы құнды 

қағаздары жоқ. 

Барлық акциялар "құнды қағаздардың бірыңғай тіркеушісі" АҚ ("Орталық Тіркеуші") жүргізетін компания 

акционерлерінің тізілімінде тіркеледі. Компания акцияларына меншік компания акционерлерінің тізілімінен үзінді 

көшірмемен расталады. Орталық Тіркеуші Қазақстанда ҚҰБ бақылаушы қатысуымен тіркелген жеке компаниялар 

акционерлерінің тізілімін жүргізу үшін жалғыз уәкілетті орган болып табылады. 2018 жылғы 18 тамызда Орталық 

тіркеушіні "құнды қағаздар орталық депозитарийі"АҚ-ға қосу арқылы қайта ұйымдастыру туралы шешім 

қабылданды. Қайта ұйымдастыру 2018 жылғы соңына дейін аяқталады деп күтілуде.  Орталық тіркеушінің мекен-

жайы-Қазақстан, 050000, Алматы қ., Сәтпаев көш. 

Жарғының қысқаша мазмұны  

Компанияның жарғысын компанияның жалғыз акционері 2018 жылғы 15 қазанында қабылдады және 2018 жылғы 1 

қарашасынан бастап күшіне енеді. Жарғыда компанияның мақсаты, атап айтқанда, уран, сирек және жерде сирек 

кездесетін металдар мен жоғарыда айтылғандарға қатысты немесе байланысты басқа да қызмет түрлеріне, сондай-ақ 

Қазақстан заңдарымен және қажетті компанияларға тыйым салынбаған кез келген қызмет түрлеріне қатысу болып 

табылады. Компанияның негізгі объектілері мен қызмет түрлері Жарғының 3-бөлімінде толық сипатталған 

Акцияға құқықтар  

АҚ туралы Заңның ережелеріне сәйкес және қолданыстағы акциялармен немесе акциялар сыныбымен байланысты 

кез келген құқықтарға нұқсан келтірмей, Компания акциялар мен басқа да құнды қағаздарды шығара алады. 

Жарғыға және Акционерлік қоғамдар туралы Заңның ережелеріне сәйкес Компанияның Директорлар кеңесінің 

иелігінде шығаруға рұқсат етілген, бірақ компанияның орындалмаған акциялары бар. 

Акциялармен байланысты құқықтар және құқықтарды өзгерту  

АҚ туралы заң акциялардың екі түрін қарастырады: жай және артықшылықты. Әрбір түрі АҚ туралы заңда 

баяндалған құқықтарды көздейді.  Бұл құқықтар компанияның жарғысына сәйкес кеңейтілуі мүмкін (компанияның 

жарғысында осындай құқықтарды кеңейту көзделмегеніне қарамастан), бірақ бұл құқықтар шектелмейді. 

Қарапайым акцияларды ұстаушы құқылы: 

 АҚ туралы Заңда және/немесе акционерлік қоғамның жарғысында көзделген тәртіппен акционерлік 

қоғамды басқаруға қатысу; 

 дивидендтер алу; 

 акционерлік қоғамның қаржылық есептерімен танысу және акционерлердің жалпы жиналысында немесе 

акционерлік қоғамның жарғысында белгіленген тәртіпте оның қызметі туралы ақпарат алу; 

 акционерлік қоғамның тіркеушісінен (Орталық тіркеушіден) немесе қажет болған жағдайда, номиналды 

ұстаушыдан акционердің құнды қағаздарға меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алу; 
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 акционерлердің жалпы жиналысында директорлар кеңесіне сайлау үшін кандидаттарды ұсыну; 

 акционерлік қоғам органдары қабылдаған шешімдерге сотта дау айту; 

 акционерлік қоғамға өз қызметі туралы ақпарат беру туралы жазбаша сұрау салу беру және осындай сұрау 

салу берілген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде акционерлік қоғамнан жауап алу; 

  акционерлік қоғам таратылған жағдайда акционерлік қоғам мүлкінің бір бөлігін алу; 

 егер мұндай акционер немесе акционерлер тобы акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының 5% 

немесе одан да көп пайызын иеленсе: 

 акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларының кінәсінен келтірілген залалдарды акционерлік 

қоғамның пайдасына өтеу туралы, сондай-ақ ірі мәмілелер және/немесе мүдделілікпен мәмілелер жасасу туралы 

шешім қабылдау нәтижесінде лауазымды тұлғалардың және/немесе олардың үлестес тұлғаларының пайдасын 

(табысын) акционерлік қоғамға қайтару туралы талаппен сотқа талап қоюға; 

 акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қосуға директорлар кеңесіне қосымша 

сұрақтарды ұсынуға; және  

 АҚ туралы Заңмен белгіленген тәртіпте басқарма және/немесе директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 

үшін жыл үшін нәтижелер бойынша сыйақы сомасы туралы ақпаратты ала алады. 

Жоғарыда айтылғанға қосымша, дауыс беретін акциялардың кемінде 10% - ын (дербес немесе ұжымдық, егер бұл 

қолданылса) ("негізгі акционер") ұсынатын акционер немесе акционерлер тобы: 

  егер Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудан бас тартса, акционерлердің 

кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы сауал беру немесе сотқа осындай талап қоюға; 

 

 акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы сұрау салуға; 

  тиісті негізгі акционердің есебінен Акционерлік Қоғамның аудитін жүргізуге сұрау салу беруге 

құқылы болады.  

 

Дауыс беру құқығы 

Жарғыға немесе Акционерлік қоғамдар туралы Заңға сәйкес акциялардың қандай да бір сыныбына байланысты 

құқықтар немесе шектеулер сақталған жағдайда, акционерлердің жиналысына жеке өзі немесе сенімхат бойынша 

қатысып отырған әрбір дауыс беретін акцияларды ұстаушының құқығы бар: 

 Акционерлер жиналысында қабылданған барлық процессуалды шешімдер бойынша бір дауыс бар; және  

 акционерлердің жиналысында қабылданған барлық маңызды шешімдер бойынша (осындай ұстаушы 

бар дауыстар саны, ол ұстаушы болып табылатын толық төленген акциялардың санына тең, осындай 

жиналыста сайланатын Директорлар санына көбейтілген директорларды сайлау жағдайларын 

қоспағанда), ол ұстаушы болып табылатын толық төленген акциялардың санына тең.) 

( «Директорлар кеңесін» қараңыз). 

Акционерлердің жазбаша түрдегі шешімі кворумсыз күшіне енбейді, ол үшін компанияның 50% немесе одан да көп 

дауыс беруші акционерлік капиталын иеленетін тұлғалардың қатысуы қажет немесе кворумның 50% болмауынан 

туындаған қайталама жиналыс үшін - компанияның дауыс беруші акционерлік капиталының 40% және одан да көп 

иеленетін тұлғалардың қатысуы қажет..\ 

Дивидендтер және табысты басқаша үлестіру  

АҚ туралы Заңда және Жарғыда белгіленген жалпы тәртібін айқындау дивидендтерді алатын Компания бөледі 

өзінің акционерлеріне. Компанияның таза табысы Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда және 

корпоративтік басқару кодексінде көзделген тәртіппен бөлінуі тиіс. Компанияның дивидендтік саясатын жалғыз 

акционер 2018 жылғы 15 қазан айының соңына дейін бекітеді «Дивидендтік саясатты» қараңыз). 

АҚ туралы Заңның ережелеріне сәйкес Компания акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге қатысқан және 

қатысып отырған акционерлердің жай көпшілік дауысымен қабылданған шешім бойынша акциялар бойынша 

дивидендтерді жариялай алады. Жарғыда акциялар бойынша дивидендтер акционерлердің жалпы жиналысының 

шешіміне сәйкес жыл сайын, жарты жылда бір рет немесе тоқсан сайын төленуі мүмкін. АҚ туралы Заңға сәйкес 

акционерлердің жалпы жиналысы компанияның тиісті кезеңдегі қаржылық есептілігіне аудит жүргізілгеннен кейін 

ғана акциялар бойынша жылдық, жарты жылдық немесе тоқсандық дивидендтерді жариялай алады. АҚ туралы 

Заңға сәйкес, Компания таза пайда болған жағдайда ғана акциялар бойынша дивидендтерді бөле алады. 
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АҚ туралы Заң мынадай жағдайларда дивидендтердің төлеміне тыйым салады:  

 осындай төлемнің нәтижесінде теріс болатын немесе теріс Компанияның меншікті капиталының балансы, 

немесе ; немесе  

 Компания ауқатсыздық белгілерін көрсетеді немесе дививдендтерді төлеу компанияның төлеуге 

қабілетсіздік белгілерін көрсететіндігіне әкелуі мүмкін. 

Дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлердің тізімі дивидендтерді төлеу күнінің алдындағы күнге жасалады. 

Егер акцияға қатысты төленуге жататын дивидендті компания кейінге қалдырса, онда Компания акционерге 

қосымша пайызды төлейді. Мұндай пайыздардың мөлшері тиісті өтелмеген соманы төлеу күніне ҚҰБ белгілеген 

қайта қаржыландырудың ресми ставкасына негізделеді. АҚ туралы заң акционердің дивидендтерге құқығы 

тоқтатылмайды. 

Егер Компания акционердің жазбаша келісімін алса, онда ол осындай акцияларға қатысты компания шығарған 

шығарылған акциялар немесе облигациялар (бірақ құнды қағаздардың қандай да бір басқа түрлері нысанында емес) 

нысанында дивидендтер төлей алады. Акционерлік қоғамдар туралы заң төленбеген дивидендтері бар акцияларды 

ұстаушыға, егер бұл акцияларды беру туралы келісімде тікелей көзделсе, акцияларды сатқаннан немесе акцияларды 

үшінші тұлғаға қандай да бір бергеннен кейін мұндай төленбеген дивидендті алуға рұқсат береді. Сондай-ақ 

«Дивидендтік саясат» тарауын қараңыз. 

Таратылу жағдайында акционерлерге төлемдер  

Таратылған жағдайда акционерлік қоғамның кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған мүлкі 

акционерлер арасында келесі ретпен таратылады: 

 бірінші кезекте  - АҚ туралы Заңға сәйкес сатып алынуы тиіс болатын акциялар үшін төлемдер; 

 екінші кезекте  - басым акциялар бойынша есептелген және өтелмеген дивидендтерді төлеу; сондай-ақ  

 үшінші кезекте  -  қарапайым акциялар бойынша есептелген және өтелмеген дивидендтерді төлеу. 

Егер таратылатын акционерлік қоғамның мүлкі артықшылықты акциялар бойынша есептелген және өтелмеген 

дивидендтерді төлеу үшін жеткіліксіз болса, мұндай мүлік артықшылықты акциялар иелерінің арасында оларға 

тиесілі акциялардың санына барабар бөлінеді. Акционерлік қоғамның қалған мүлкі Акционерлік қоғамдар туралы 

Заңның артықшылықты акцияларды ұстаушылардың акционерлік қоғам таратылған жағдайда дивидендтерді және 

мүлкіндегі үлесті алуға басым құқығы бар екендігі туралы талаптарына сәйкес оларға тиесілі акциялардың санына 

барабар акциялар ұстаушылар арасында бөлінеді. 

Конвертацияланатын құнды қағаздар  

АҚ туралы Заң және жарғы компанияға артықшылықты акциялар мен акцияларға айырбасталатын басқа да құнды 

қағаздарды шығаруға мүмкіндік береді. Мұндай құнды қағаздарды айырбастау тәртібін акционерлердің жалпы 

жиналысы мақұлдауы және оларды шығару кезінде ҚҰБ берілетін проспектіге енгізілуі тиіс. Жай акциялар қандай 

да бір басқа құнды қағазға немесе құралға айырбасталмайды. 

Өтелмеген акциялар және сатып алынған акциялар  

АҚ туралы заңда акция толық төленгенге дейін акция орналастырылмайды және компания акцияның әлеуетті сатып 

алушының жеке шотына аударылатынын көрсетпеуі тиіс. Оның орнына акция компанияның орталық тіркеушідегі 

Жеке шотына аударылады. Компания сатып алған акциялар компанияның орталық тіркеушідегі басқа арнайы 

шотына аударылады.  Компания сатып алған өтелмеген акциялар немесе акциялар бойынша ешқандай дивидендтер 

төленбейді және төлеуге жатпайды және мұндай акциялар кворумды анықтау мақсатында есептелмейді және дауыс 

беру құқығы жоқ. 

Акцияларды беру  

 Акцияны беру үшін акционер (немесе оның өкілі) жазбаша өкімге қол қоюға және оны Орталық тіркеушіге немесе 

номиналды ұстаушыға орындауға немесе балама ретінде заңға сәйкес тиісті электрондық нұсқаулар беруге тиіс. 

Орталық тіркеуші немесе номиналды ұстаушы оны сатып алушы (немесе оның өкілі) қол қойған сатып алуға 

арналған өкіммен және керісінше байланыстыра отырып, сатуға арналған өкімді орындайтын болады. Акциялармен 

жасалатын барлық мәмілелер тізілім жүйесіндегі тиісті жеке шоттарға немесе номиналды ұстаушының бухгалтерлік 

есептілігіне жазба енгізу жолымен тіркелуі тиіс. Акцияға заңды құқық мәмілені тіркеу сәтінде өтеді (мәміленің 

әрбір тарапында әртүрлі номиналды ұстаушылар болған жағдайларды қоспағанда, бұл жағдайда құқық мәмілені 

әрбір номиналды ұстаушының жеке шоттарында тіркеу сәтінде "Қазақстанның Құнды қағаздар орталық 

депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – "Қазақстанның орталық депозитарийі") ауысады. Номиналды ұстаушының тізілім 

жүйесіндегі акционердің жеке шотынан немесе бухгалтерлік есептілігінен үзінді осындай иеленушінің акцияға 

заңды құқығының куәлігі болып табылады. Орталық тіркеуші немесе номиналды ұстаушы, егер ұсынылған 

құжаттар заңнама талаптарына сәйкес келмесе, мәмілені тіркеуден бас тарта алады. Бұдан басқа, Ұлттық Банктің 

(тиісті эмитентті, орталық тіркеушіні және Қазақстанның Орталық депозитарийін хабардар ету арқылы), егер 
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мынадай белгіленген заңды талаптар бұзылса, тізілімдегі немесе номиналды жүйелердегі барлық немесе белгілі бір 

жеке шоттарды бұғаттай отырып, құнды қағаздар саудасын тоқтата тұруға құқығы бар: (i) құнды қағаздарды сатып 

алу кезінде инвесторлардың құқықтары мен мүдделері; немесе (ІІ) құнды қағаздар саудасының шарттары мен 

тәртібі;  құнды қағаздар.  

Әдетте төлем орталық тіркеушіге немесе номиналды ұстаушыға шарттың талаптары бойынша беруді тіркеу үшін 

төленеді. 

Акционерлік капиталды өзгерту 

Компания өзінің акционерлік капиталын компаниядағы дауыс беретін акциялардың жалпы санының төрттен үшіне 

мерзімді түрде арттыра алады (және тек осы тәсілмен). Компанияның Директорлар кеңесі акциялардың рұқсат 

етілген санына сәйкес акцияларды орналастыра алады. Акцияларды орналастыру туралы кез келген шешімде 

акциялардың саны, бағасы және орналастыру тәсілі көзделуі тиіс. 

Меншікті акцияларды сатып алу (қайта сату)  

Акционерлік қоғамдар туралы Заңға және құнды қағаздар нарығы туралы Заңға сәйкес және акциялардың кез келген 

сыныбына байланысты кез келген тиісті арнайы құқықтарға қысым жасамай, Компания өзінің кез келген 

акцияларын кез келген тәсілмен және кез келген бағамен (атаулы немесе басқа баға бойынша) сатып ала алады. 

Мұндай акциялар компанияның орталық тіркеушідегі шотына аударылады.  

Компания өзінің қандай да бір акцияларын бастапқы орналастыруда сатып ала алмайды. Компанияның кез келген 

сатып алуы тиісті акционердің келісімімен құрылтайшылардың жиналысында алдын ала мақұлданған немесе 

акционерлердің жалпы жиналысында өзгертілген бағалау әдісін пайдалана отырып жүзеге асырылуы тиіс (ашық 

сауда-саттық әдісімен биржа арқылы жүзеге асырылатын сатып алуды қоспағанда). АҚ туралы заңда көзделген 

белгілі бір жағдайларда және Ақ туралы заңда белгіленген белгілі бір шарттарды сақтаған кезде Компания 

акционерден тиісті түрде ресімделген сұрау салуды алғаннан кейін 30 күн ішінде акционерге тиесілі акцияларды 

сатып алуы тиіс. 

Екі жағдайда да компания сатып алған акциялар компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санының 

25% - ынан аспауы тиіс, ал мұндай акцияларды сатып алу бағасы компанияның меншікті капиталы мөлшерінің 10% 

- ынан аспауы тиіс.  

Басым құқықтар  

Акционерлік қоғамдар туралы Заңға сәйкес компания акционерінің компанияның жаңадан орналастырылған 

акцияларын (оның ішінде бұрын шығарылған акцияларды немесе компания бұрын сатып алған акцияларды) сатып 

алуға басым құқығы бар. Акциялар иелерінің акцияларға немесе акцияларға айырбасталатын құнды қағаздарға 

басым құқығы бар, ал артықшылықты акциялар иелерінің артықшылықты акцияларға басым құқығы бар. 

Компания акциялардың белгілі бір санын орналастыру туралы шешім қабылдаған күннен бастап 10 күнтізбелік күн 

ішінде ол әрбір қолданыстағы акционер үшін (жазбаша хабарлама жолымен немесе бұқаралық ақпарат 

құралдарында жариялау жолымен), акционер акцияларды компания белгілеген орналастыру бағасы бойынша өз 

үлесіне барабар сатып ала алуы үшін ұсыныс жасауы тиіс. Әрбір акционерде акцияларды сатып алуға өтінім беру 

үшін (яғни өзінің артықшылықты құқығын іске асыру) осындай хабарлама немесе жарияланған күннен бастап 30 

күнтізбелік күн бар.) Мұндай мерзім өткеннен кейін өтінім беру құқығы тоқтатылады. Егер акционер акцияларды 

сатып алуға өтінім берсе, онда акционерде сатып алынатын акцияларды төлеуге өтінім берілген күннен бастап 30 

күнтізбелік күн болады, егер жарғыда өзгеше көзделмесе. Егер төлем осындай мерзім өткеннен кейін жүзеге 

асырылмаса, өтінім жарамсыз деп есептеледі.  

 

Жалпы жиналыстар  

Компанияның Директорлар кеңесі Ақ туралы Заңның талаптарына сәйкес жалпы жиналыстарды (оның ішінде жыл 

сайынғы және кезектен тыс жалпы жиналыстарды) шақыруы тиіс, ал Компания жалпы жиналыстарды (оның ішінде 

жыл сайынғы және кезектен тыс жалпы жиналыстарды) жүргізуі тиіс. Компанияның Директорлар кеңесі жалпы 

жиналыстарды белгіленген мерзімде шақыра алады. Сонымен қатар, кезектен тыс жалпы жиналыс бас акционердің 

жазбаша сұрауы бойынша шақырылуы мүмкін.  

Компанияның Директорлар кеңесі өз бастамасы бойынша күн тәртібіне қандай да бір өзгерістер енгізе алмайды 

немесе бас акционердің сұрауы бойынша жалпы жиналысты өткізу рәсімін ұсына алмайды. Алайда компанияның 

директорлар кеңесі өз қалауы бойынша күн тәртібіне қосымша мәселелерді қамтуы мүмкін. Акционерлердің 

кемінде 30 (немесе сырттай жиналыс және аралас дауыс беру жағдайларында, 45) күн бұрын жалпы жиналысты 

өткізу туралы хабарлама алуға құқығы бар. 
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Акционерлердің жалпы жиналысы белгілі бір сұрақтарды шешу үшін ерекше құзыреттілікке ие болады, оның 

ішінде:  

 корпоративтік басқару кодексінің жаңа редакциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе бекіту;  

• ерікті түрде қайта құру (оның ішінде компанияның акционерлік қоғам ретіндегі мәртебесіне байланысты) 

немесе компанияны тарату;  

 Компанияның жарияланған акцияларының санын кез келген ұлғайту немесе орналастырылмаған 

Компанияның жарияланған акцияларының түрін өзгерту;  

 Биржадан тыс нарықта компанияның акцияларды сатып алу бағасын анықтау үшін бағалау әдісін өзгерту 

және бекіту;  

 түзетулер мен толықтырулар енгізу немесе жарғының жаңа редакциясын бекіту;  

 компанияның аудитін жүргізу үшін аудиторларды тағайындау;  

• Қоғамның Директорлар кеңесі өкілеттіктерінің көлемі мен мерзімін анықтау, Қоғамның Директорлар 

кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Компанияның 

Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу сомасы мен шарттарын анықтау;  

 егер бар болса, жылдық қаржылық есептілікті және акциялар бойынша төленетін дивидендтердің мөлшерін 

бекіту;   

• егер мұндай шешім компания директорларының кеңесімен қабылданбаған жағдайда, байланысты 

тараптармен компанияның кез келген мәмілесін жасау. 

Жоғарыда аталған бірінші төрт тармақта аталған мәселелер дауыс беретін акциялардың жалпы санының білікті 

көпшілігімен (яғни төрттен үш) мақұлдауды талап етеді.  

Компанияның ішкі ұйымына байланысты мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысы компанияның кез 

келген басқа басқару органы қабылдаған кез келген шешімнің күшін жоюға құқылы. 

Директорлар кеңесі 

Компанияның жарғысында Компанияның Директорлар кеңесі кемінде алты (6) адамнан тұруы тиіс. Компанияның 

Директорлар кеңесі мүшелерінің нақты саны Компания акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен 

белгіленеді. АҚ Заңына сәйкес, Компанияның Директорлар кеңесі мүшелерінің кемінде 30% тәуелсіз директорлар 

болуы тиіс. "Тәуелсіз директор" критерийлері АҚ туралы заңда баяндалған.  

Директорлар кумулятивті дауыс беру жолымен акционерлердің жалпы жиналысында сайланады (оған сәйкес 

акционер ие дауыстар саны, акционерлердің жиналысында сайланған директорлар санына көбейтілген, ұстаушысы 

болып табылатын толық төленген акциялардың санына тең) және акционер барлық дауыстарды бір кандидатқа 

толық беруге немесе Компанияның Директорлар кеңесіне мүшелікке бірнеше кандидаттар арасында дауыстарды 

бөлуге құқылы. Көпшілік дауыс алған кандидаттар Компанияның Директорлар кеңесіне сайланды деп есептеледі.  

Егер екі немесе одан да көп кандидат тең дауыс санын алса, онда мұндай кандидаттарға қатысты қосымша 

кумулятивтік дауыс беру жүргізіледі. 

Компанияның Директорлар кеңесінің отырысын тиісінше шақыру үшін қажетті Кворум Компанияның Директорлар 

кеңесі мүшелерінің жалпы санының кемінде 50% - ын құрайды.  

Компанияның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Компанияның Директорлар кеңесінің шешімдері 

Компанияның Директорлар кеңесінің отырысына қатысып отырған мүшелерінің жай көпшілік дауысымен 

қабылданады.  

Компания акционерлерінің жалпы жиналысы Компанияның Директорлар кеңесінің кез келген немесе барлық 

мүшелерінің өкілеттіктерін шектеуге және Компанияның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесін шеттетуге 

құқылы.  

Компанияның директорлар кеңесі кейбір мәселелерді шешу бойынша ерекше құзыреттілікке ие, оның ішінде: 

 Қоғам Жарғысына енгізілетін өзгерістерді алдын ала бекіту; 

 компанияның еншілес кәсіпорындарының ұйымдарымен жасалған мәмілелерді және Қазақстан 
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Республикасының заңнамасында белгіленген үлгі нысандар бойынша ресімделген шарттарды қоспағанда, 

мемлекеттік органдармен, үкіметтік ұйымдармен, мемлекеттік кәсіпорындармен, заңды тұлғалармен, дауыс 

беретін құқықтардың (қатысу үлестерінің) 50% немесе одан да көп мемлекетке тиесілі және осындай 

ұйымдармен аффилиирленген заңды тұлғалармен мәмілелер жасасу жөнінде шешім қабылдау; 

 

 осындай акциялардың бағасын, санын және орналастыру тәртібін қоса алғанда, акцияларды орналастыру;  

• Бас директорға қатысты - бас директорды тағайындау, тағайындау мерзімі және тағайындау мерзімі 

аяқталғанға дейін жұмыстан шығару; 

 компания Жарғысына түзетулерді алдын ала бекіту  

 Басқарма мүшелеріне және басқа да лауазымды тұлғаларға сыйақы беру және ынталандыру жоспары;  

• компанияның өз капиталының 10% - на тең немесе одан асатын сомаға компанияның міндеттемелерін 

арттыру;  

 компанияның кез келген ірі мәміле (атап айтқанда, Компания активтерінің жалпы баланстық құнының 25% 

немесе одан да көп пайызын құрайтын активтерді сатып алуға немесе шығаруға әкелетін немесе әкелуі мүмкін 

өзара байланысты мәміле немесе комбинация болып табылатын) және жасалуына мүдделілік бар кез келген 

мәміле жасауы; 

• мемлекеттік органдармен, үкіметтік ұйымдармен, мемлекеттік кәсіпорындармен, заңды тұлғалармен, 50% 

немесе одан да көп дауыс беретін құқықтармен (үлестермен) мәмілелер жасау бойынша шешім қабылдау 

Жоғарыда бірінші екі тармақта аталған мәселелер Қоғамның тәуелсіз директорларының көпшілігі осы мәселелерді 

бекітуді жақтап дауыс берген жағдайда, директорлардың жай көпшілік дауысымен мақұлдауды талап етеді. 

Басқарма немесе бас директор  

Басқарма мүшелері мен оның төрағасын (Бас директорды) Компанияның Директорлар кеңесі белгілеген мерзімге 

Компанияның Директорлар кеңесі тағайындайды. Басқарма компанияның күнделікті қызметін басқарады. Басқарма 

АҚ туралы Заңға, Қазақстанның өзге де заңнамалық актілеріне немесе Жарғыға сәйкес Компанияның басқа 

органдарының немесе лауазымды тұлғаларының құзыреті шегінде болмайтын Компанияның қызметіне байланысты 

кез келген мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 16 шілдедегі № 784 Жарлығына сәйкес Компания бас атқарушы 

лауазымды адамдары Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің ұсынымы бойынша немесе Премьер-

Министрдің келісімі бойынша басқа түрде лауазымға тағайындалуы немесе босатылуы мүмкін компаниялардың 

тізіміне енгізілді. 

Басқарма компанияның атынан компанияның міндеттемелерін компанияның меншікті капиталы сомасының 10% - 

ынан аспайтын сомаға ұлғайтатын кез келген шарттар немесе өзге де құжаттар жасасуға құқылы. Компанияның өз 

капиталы сомасының 10% - на тең немесе одан асатын сомаға компанияның міндеттемелерін ұлғайтатын шартты 

немесе өзге құжатты компанияның бас директоры қол қоймас бұрын компанияның директорлар кеңесі бекітуі тиіс. 

Басқарма компания активтері сомасының 10% - ынан кем құнымен мүлік иелік еткен немесе сатып алған кезде 

Компания атынан кез келген мәмілелер немесе өзара байланысты мәмілелер жасасуға құқылы. Бұдан басқа, 

басқарма компанияның атынан байланысты тұлғалармен, дауыс беретін акциялардың немесе қатысу үлестерінің 

50% - дан астамы тікелей немесе жанама түрде компанияға тиесілі заңды тұлғалармен, ол меншікте немесе сенімді 

басқару тәртібінде мәмілелер жасасуға құқылы. 

Бас директор өзгелермен қатар қызметкерлерді жалдауға және компанияны үшінші тұлғалардың алдында ұсынуға 

және акционерлердің жалпы жиналысының және Компанияның Директорлар кеңесінің шешімдерімен көзделген іс-

шаралардың орындалуын ұйымдастыруға құқылы •  Бас директор компания атынан компания активтері сомасының 

1% - ынан кем құны мүлік иелік ететін немесе сатып алатын кез келген мәмілені немесе өзара байланысты 

мәмілелерді жасасуға құқылы. 

Басшыларға сыйақы беру немесе көтермелеу 

Компанияның директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру акционерлердің жалпы жиналысында анықталады.  

Басшылардың рұқсат етілген мүдделілігі   

Компания директоры, егер компания жасасуы тиіс мүдделілік бар кез келген мәміле бойынша дауыс беруге қатыса 
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алмайды.: 

 мұндай директор мәміле тарабы болып табылады немесе мәмілеге өкіл немесе делдал ретінде 

қатысады; немесе 

 мұндай директор мәміле тарапы болып табылатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болып 

табылады немесе мұндай заңды тұлға мәмілеге өкіл немесе делдал ретінде қатысады.  

Акцияларды иелену үлесі туралы ашу  

Акционерлердің жиналысына қатысуға құқығы бар және жиналысқа дауыс беретін акционерлердің тізімін Орталық 

Тіркеуші компания акционерлерінің тізілімінде тіркелген ақпарат негізінде жасайды. Алайда, номиналды ұстаушы 

арқылы акцияларды иеленетін кез келген акционер және жеке басын Қазақстанның Орталық депозитарийіне жария 

етпейтін ЖДҚ-ның кез келген ұстаушысы акционерлердің жиналысында дауыс беруге құқығы жоқ. ЖДҚ иелері 

өздерінің дауыс беру құқығын олардың шектеулеріне сәйкес жүзеге асыра алады ("Жаһандық депозитарлық 

қолхаттар жөніндегі шарттар қараңыз )». 

 

Бұдан басқа, компанияның 10% немесе одан да көп дауыс беретін акцияларын сатып алатын немесе ақ туралы 

Заңның 64-бабында көзделген, үлестес тұлғаның анықтамасына өзге түрде жататын кез келген тұлға компанияның 

үлестес тұлғасы болып саналады және компанияға өзінің жеке басын және үлестес тұлғалар туралы ақпаратты ашуы 

тиіс. Мұндай тұлғаның және оның аффилиирленген тұлғаларының жеке басы туралы ақпарат құпия болып 

табылмайды.  

Міндетті ұсыныстар  

АҚ туралы Заңға сәйкес өзі немесе өзінің үлестес тұлғаларымен әрекет ететін тұлға мыналарды алады:  

 30% немесе ода настам Компанияның дауыс беретін акциялар; немесе  

 компанияның дауыс беретін акцияларының кез келген басқа Саны, егер мұндай сатып алу мұндай 

тұлғаның немесе оның үлестес тұлғаларының компанияның дауыс беретін акцияларының 30% немесе одан да 

көп иесі болуына әкеп соқтыруы мүмкін болса, 

Қалған акционерлерге өз акцияларын нарықтық баға бойынша сатып алуды ұсыну қажет, оны сатып алушы АҚ 

туралы заңда көзделген басшылық принциптердің негізінде анықтайды. 

Сатып алушының мұндай ұсынысты кез келген орындамауы сатып алушы өз үлесін 29% - дан аспайтын мөлшерде 

қысқартуға міндетті болады. Кәсіпкерлік Кодекске сәйкес компанияның дауыс беретін акцияларының 50% - дан 

астамын сатып алғысы келетін дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп әрекет ететін кез келген тұлға 

бәсекелестік жөніндегі комитеттің алдын ала рұқсатын алуы тиіс. 

Миноритарлық акционерлердің үлесін азайту ережелері  

Миноритарлық акционерлердің үлесін азайту ережелері АҚ туралы Заңға 2018 жылғы шілде айында енгізілді және 

2019 жылғы 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді. Алайда, миноритарлық акционерлердің үлесін азайту ережелері 

компанияға қолданылмайды, өйткені АҚ туралы Заң "Самұрық-Қазына" тобының мүшелері болып табылатын заңды 

тұлғаларға қатысты осындай ережелерден босатуды көздейді».  
АҚ туралы Заңға сәйкес, тұлға өз бетінше немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп сатып алады: 
 

 Компанияның 95% немесе одан көп дауыс беруші акциялары; немесе 
 
• жиынтығында компанияның дауыс беретін акцияларының кемінде 10% құрайтын дауыс беретін 

акциялардың саны, соның нәтижесінде мұндай тұлға дербес немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп 
компанияның 95% немесе одан да көп дауыс беруші акцияларын сатып алады. 

 
компанияның басқа акционерлерінен өзінің дауыс беретін акцияларын сатуды талап етуге құқығы бар. 

Ұсыныстың бағасы қор биржасында (егер мұндай акциялар қор биржасында сатылатын болса) дауыс беретін 

акциялардың нарықтық құнын ұсынады немесе тәуелсіз бағалаумен айқындалады. Қалған акционерлер өзінің 

дауыс беретін акцияларын қаржы есептілігі Харан қоймасының интернет-ресурсында сұрау жарияланған 

күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде сатуға міндетті. Осы 60 күндік кезең ішінде қалған акционерлерге 

компанияның дауыс беруші акцияларына байланысты басқа да мәмілелер жасасуға тыйым салынады. 

Байланысты тараптар арасындағы мәмілелер 

АҚ туралы Заңға сәйкес байланысты тараптармен жасалған мәміле (а) компанияның аффилиирленген тұлғасы (і) 

осындай мәміленің тарабы болып табылатын не (ІІ) мәмілеге өкіл немесе делдал ретінде қатысатын немесе (б) 

компанияның аффилиирленген тұлғасы (і) осындай мәміленің тарабы болып табылатын не (ІІ) мәмілеге өкіл немесе 

делдал ретінде қатысатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болып табылатын мәмілені білдіреді. АҚ 

туралы заң байланысты тараптармен жасалған мәмілелерді анықтаудан белгілі бір мәміле түрлерін алып тастайды 

(мысалы, компанияның акцияларын немесе басқа да құнды қағаздарын оның акционерінің сатып алуы немесе 

компанияның компанияның орналастырылған акцияларын компанияның сатып алуы). 
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Акционерлік қоғамдар туралы Заңға сәйкес байланысты тараптармен жасалған мәмілелер Компанияның 

Директорлар кеңесінің мүдделі емес мүшелерінің көпшілігімен немесе, егер компанияның барлық директорлары 

мүдделі болса, акционерлер жиналысының шешімі бойынша: а) мүдделі емес акционерлердің көпшілігімен; 

немесе (б) егер барлық акционерлер мүдделі болса, компанияның дауыс беретін акцияларының жалпы санының 

жай көпшілігімен бекітілуі тиіс. Акционерлік қоғамдар туралы заң компанияға өз Жарғысында байланысты 

тараптармен мәмілелердің кейбір түрлерін жасасудың өзге тәртібін белгілеуге рұқсат береді. 
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ЖАҺАНДЫҚ ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫ 

Пысықтауға және түзетулер енгізуге жататын мынадай шарттар («Шарттар») және курсивпен белгіленген 

ұсыныстарды қоспағанда, жаһандық депозитарлық қолхаттарға («ЖДҚ») қолданылатын болады және 

жаһандық депозиттік түбіртектің әрбір сертификатында («ЖДҚ сертификаттары») мақұлданады. 

ЖДҚ «Қазатомөнеркәсіп» ұлттық атом компаниясы»АҚ (бұдан әрі - «Компания») қарапайым акцияларына 

(«Акциялар») қатысты шамамен баға құру күнінен бастап (i) S Қағидасының, күн S қаулысы бойынша және 

Компания мен Депозитарий («Депозитарий») ретінде Ситибанк арасындағы Депозиттік келісімнің ЖДҚ 

жағдайында («S қаулысы бойынша депозитар туралы келісім») және шамамен баға құру күнінен баста (іі) 144A 

Қағидасының, Компания мен Депозитарий арасындағы күн Депозитке салу туралы келісімнің (I) («Депозиттік 

келісім - 144А Қағидасы») ЖДҚ жағдайында шығарылады. «Депозиттік келісімге» Шарттардағы сілтемелер 

ЖДҚ жағдайында SS Қағидаларды, S депозиті туралы келісімді және ЖДҚ жағдайында 144A Қағидасын, 

Депозитке салу туралы келісімді 144A Қағидасын білдіреді. Әрбір ЖДҚ Депозиттік келісімнің және Шарттардың 

талаптарына сәйкес ● депозитте Депозиттік келісімнің шарттарына сәйкес акциялар алу құқығын білдіреді. 

Депозиттік келісімнің ережелеріне сәйкес Депозитарий Қазақстан Ситибанк АҚ-ны оның атынан депозит шарты 

бойынша Депозитке салынған («Депозитке салынған акциялар») және сақтаушыда Депозитке салынған, 

Депозитке салынған акцияларға (осындай құқықтар, құнды қағаздар, мүлік және Депозитке салынған акциялармен 

бірге ақша қаражаты, «Депозитке салынған мүлік») жататын барлық құқықтарды, құнды қағаздарды, мүлікті 

және ақша қаражатын алу және ұстап қалу үшін Сақтаушы ретінде тағайындады. Депозитарий ЖДҚ шығарылған 

акциялар санына пропорционалды ашық сенімгерлік басқарушы ретінде Ұстаушылардың пайдасына Депозитке 

салынған мүлікті иеленеді (төменде анықталғандай). Осы талаптарда «Депозитарийге» сілтемелер Ситибанкке, НС 

және / немесе Депозиттік келісімге сәйкес мезгіл - мезгіл тағайындалуы мүмкін кез келген басқа Депозитарийге, 

«Сақтаушыға» сілтемелер - «Ситибанк Қазақстан» АҚ немесе Депозит туралы шартқа сәйкес мезгіл-мезгіл 

тағайындалуы мүмкін кез келген басқа Депозитарийге жатады, ал «Офиске» сілтемелер Сақтаушыға қатысты 

Қазақстан Республикасындағы Сақтаушының негізгі лауазымын білдіреді (қазіргі уақытта Парк, А ғимараты, 

Қазыбек Би көшесі 41, Алматы, 050010, Қазақстан Республикасы).  

ЖДҚ-ға арналған Шарттардағы сілтемелер S қағидасы бойынша Депозиттік келісімнің («S қосымша ЖДҚ») және 

144а қағидасы Депозитке салу туралы келісімнің («144A ЖДҚ Ереже») талаптарына сәйкес шығарылған ЖДҚ-ны 

қамтуы тиіс. 

Осы Шарттардағы кез келген ЖДҚ «Ұстаушыға» сілтемелер осы мақсат үшін қолдау көрсетілетін Депозитарий 

кітаптарында кез келген ЖДҚ-ны ұстаушы ретінде тіркелген тұлғаны білдіреді. Осы Шарттардағы кез келген ЖДҚ-

ның «Бенефициарлық иесіне» сілтемелер Алмасу туралы заңға сәйкес, 13D-3 Ережесіне және 13d-5 Ережесіне 

сәйкес анықталғандай, ЖДҚ-ның нақты иесі болып табылатын кез келген тұлғаны білдіреді. Осы Шарттар 

Депозиттік келісімнің егжей-тегжейлі ережелерінің түйіндемесін қамтиды және ЖДҚ-ға қатысты ЖДҚ 

сертификатының нысандарын қамтитын Депозиттік келісімнің егжей-тегжейлі ережелерін қамтиды. Депозиттік 

келісімнің көшірмелері Депозитарийдің бас кеңсесінде тексеру үшін қол жетімді. Иеленушілер мен бенефициарлық 

иеленушілер Депозитке салу туралы келісімнің және Шарттардың барлық қолданылатын ережелерін алу және 

қолдану үшін Ұстаушы немесе Ерікті иесі болып табылатындықтан есептеледі. Шарттарда пайдаланылатын және 

мұнда айқындалмаған, бірақ Депозиттік келісімде айқындалған терминдердің оларға депозиттік келісімде 

тіркелетін мағыналары бар. 

Депозитарий өздеріне тиесілі ЖДҚ сақталатын акциялардың санына тепе-тең ақы төленбейтін сенімгерлік 

басқарушы ретінде Ұстаушылардың пайдасына Депозитке салынған мүлікті иеленеді және тиісінше иелері 

Депозитке салынған мүлік үшін ортақ болып табылатын жалға алушылар болып табылады, оларға қатысты олар 

Ұстаушылар болып табылатын ЖДҚ-ға сәйкес келетін Депозитке салынған мүлік мөлшерінде. Осы Шарт бойынша 

іс-қимыл жасай отырып, күмән туғызбау үшін Депозитарий Салым туралы шартта және осы Шарттарда анық 

көрсетілген міндеттерді, міндеттемелерді және міндеттіліктерді ғана иеленеді және жоғарыда көрсетілгендей, 

Депозитке салынған мүлікті жария сенімгерлік басқарушы ретінде иеленуден басқа, Ұстаушыларға немесе пайда 

алушыларға немесе кез келген басқа тұлғаға ешқандай сенім қатынастарын көздемейді. Депозитке салынған 

мүлікке қатысты Депозитарийдің кез келген құқықтарын немесе өкілеттіктерін осы тармақта қамтылған сенім 

туралы хабарламасына сәйкес Депозитарий резервте сақтайды және кез келген Ұстаушы немесе Ерікті иесі ұсыну 

нысанында бермейді. 

ЖДҚ иеленушілері мен бенефициарлық иеленушілер Депозиттік келісімнің қатысушылары болып 

табылмайды және осылайша ағылшын заңына сәйкес компания немесе Депозитарий алдында шарттық 

құқықтары немесе міндеттемелері жоқ. Дегенмен, егер компания өзіне Депозиттік келісімнің белгілі бір 

ережелерімен жүктелген міндеттемелерді орындамаса, кез келген Ұстаушы Депозиттік келісімнің кейбір 

белгілі бір ережелерінің орындалуын, егер ол Депозиттік келісімнің қатысушысы болған және ол иеленетін 

ЖДҚ жататын Депозитке салынған акциялардың осындай санына қатысты «Депозитарий» болып табылса, 

қамтамасыз ете алады. 

Иеленушілер мен бенефициарлық иеленушілер Ұстаушы немесе Ерікті иесі болып табылатынына және 

жағдайға байланысты ЖДҚ-ны иеленуіне, сатып алуына немесе ұстап қалуына, хабарлама алуына және 

Депозиттік келісімнің және Шарттардың барлық қолданылатын ережелеріне бағынуына байланысты 

болып саналады, Депозитарий кез келген ЖДҚ Ұстаушының немесе Ерікті иесінің немесе кез келген басқа 
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тұлғаның атынан Депозиттік келісімнің немесе Шарттардың қандай да болмасын ережелерін орындауға 

міндетті емес. 

 

Бастапқыда ЖДҚ бір немесе бірнеше MasterGDR сертификаттарымен (олардың әрқайсысы «MasterGDR 

сертификаты» болып табылатын) расталатын, (i) Gdrc citibankeurope («Жалпы Депозитарий») номиналды 

ұстаушы ретінде CitivicNomineesLimited атына S-ті жіберген жағдайда расталатын ғаламдық ЖДҚ нысаны 

болады және бастапқыда EuroclearSystem («Euroclear») және ClearstreamBanking («MasterGDR сертификаты» 

болып табылатын) Жалпы Депозитариймен Euroclearbankeurope («Жалпы Депозитарий») операторы ретінде 

EuroclearBankSA / NV жалпы Депозитарийімен, Société anonyme («Clearstream») есеп жазбалары есебінен және 

Euroclear немесе Clearstream («Euroclear қатысушылары» және «Clearstream қатысушылары» тиісінше ) есеп 

жазбалары есебінен, жағдайларға байланысты және (ii) GDRRRULE 144A жағдайында Cede&Co атынан 

Депозитарлық траст компаниясының («DTC») номиналды ұстаушысы ретінде DTC («DTC қатысушылары») 

акцияларын Ұстаушылардың есебінен жүргізіледі. MasterGDR сертификаттары, төменде сипатталғандай, 

шектеулі жағдайларда түпкілікті тіркелген нысанда GDR сертификаты үшін ауысымды болады. 

Егер кез келген уақытта DTC, Euroclear немесе Clearstream, жағдайларға байланысты, ЖДҚ үшін кітаптар 

бойынша өздерінің тиісті есептеу жүйелерін жасауды тоқтатса, Компания мен Депозитарий кітаптар 

бойынша үзінді алу туралы басқа да уағдаластықтарды жасауға тырысады. Егер кітап дүкендеріне 

орналастыру туралы баламалы келісімдер жасалмаса, Депозитарий GDR сертификаттарын түпкілікті 

тіркелген нысанда ұсынады. 

ЖДҚ шарттарына сәйкес, ЖДҚ-ның әрбір сатып алушысы ұсынылған болып саналады және басқалардың арасында 

ЖДҚ тіркелмеген және Құнды қағаздар туралы заңға сәйкес тіркелмейтініне және Құнды қағаздар туралы заңды 

тіркеу талаптарынан босатылған немесе тіркеуге жатпайтын мәміледе ғана ұсынылуы, сатылуы, кепілге берілуі 

немесе өзгеше түрде берілуі мүмкін екендігіне келіседі. Әрбір ЖДҚ алдыңғы әсер туралы аңызды қамтиды. 

ЖДҚ-ны беруге арналған шектеулердің сипаттамасын «Беруге арналған шектеулер» және «Тарату 

жоспары»бөлімінен қараңыз. 

1. Акцияларды депозитке салу 

A.  Депозитарий Депозиттік келісімнің талаптарына сәйкес, бірақ Шарттар сақталған жағдайда және (x) 

тиісті түрде ресімделген немесе электрондық түрде берілген бұйрықты (Депозитарий бекіткен 

нысанда) тапсырған кезде және (y) ЖДҚ бенефициарлық иесі болуға тиіс кез келген инвестордың 

атынан Депозиттік келісімге қоса берілетін нысанда депозиттерді едәуір дәрежеде уақтылы 

ресімделген немесе электрондық түрде берілген сертификаттау (компанияның немесе компанияның 

үлестес тұлғасының акцияларды депозитке салу жағдайларынан басқа), кейін барлық қатынастарда 

қалатын ЖДҚ сияқты шарттары бар қосымша ЖДҚ шығарады және береді, Депозиттік келісімнің 

шарттарын, Шарттар мен қолданылатын құқықты ескере отырып, Депозитарий осыған байланысты 

одан әрі ЖДҚ-ның көрнекті ЖДҚ-мен Ббрыңғай сериясын құруы үшін депозитке кез келген 

қосымша акцияларды қабылдайды. Осы жағдайларда ЖДҚ үшін сілтемелер (егер контекст басқаша 

талап етпесе) осы Шартқа сәйкес шығарылған кез келген ЖДҚ-ны қамтиды және көрнекті ЖДҚ-мен 

бірыңғай серияны құрайды. 

S қаулысы бойынша Депозиттік келісімге сәйкес берілуге тиіс депозиттік сертификат, 

басқалармен қатар, осындай сертификатты беретін тұлға компанияның «үлестес тұлғасы» 

болып табылмайтынын, америкалық тұлға болып табылмайтынын (S қағидасында 

анықталғандай), «оффшорлық мәмілеге» (S қағидасында анықталғандай) депозитке салынатын 

акцияларды сатып алғанын немесе сатып алуға келісетінін және сатып алатындығын 

куәландырады және «Беруге арналған шектеулер» бөлімінде жазылған ережелердің SS ЖДҚ-ға 

қолданылатын беруге арналған шектеулерді сақтайтын болады. 

144А қағидасы Депозиттік келісімге сәйкес берілуі тиіс депозиттік сертификат, басқалармен 

қатар, осындай сертификатты беретін тұлға компанияның «үлестес тұлғасы» болып 

табылмайтынын, «мекеменің білікті сатып алушысы» (144А қағидасында анықталғандай) 

болып табылатынын және Rule 144A ЖДҚ-ға қолданылатын, «Беруге арналған шектеулер» 

бөлімінде баяндалған беруге арналған шектеулерді сақтайтынын куәландырады. 

В.  (I) Акцияларды Депозитарийге нақты жеткізу немесе акцияларды акционердің сақтаушысының 

есептік жазбасына қайта беру Құнды қағаздар орталық Депозитарийінің акционерлік қоғамы 

(ЦДЦБ), (Қазақстанның Орталық Дипазитарийі) (іі) компания немесе компанияның үлестес 

тұлғасы акциялар депозитін жүргізгенге дейін депозитті қолданылатын сертификаттауды 

Депозитарийге нақты немесе электрондық жеткізу және бұл жағдайда мұндай депозит осы 

Шарттың 7.1.4 (ІІІ) бөлімінің қолданысына жататын болады, Депозиттік келісімде көрсетілген 

үкіметтік алымдар (трансферттік салықтарды қоса алғанда) мен басқа да алымдарды және 

Депозиттік келісімнің 10.1-тармағына және 19-Шартқа сәйкес Депозитарий алымдарын ескере 

отырып, Депозитарий (і) осындай түрде орналастырылған акцияларға қатысты шығарылған ЖДҚ 

саны үшін өзінің есептік жазбаларын түзету, (іі) жағдайға байланысты DTC немесе жалпы 

Депозитарийге хабарлау, олар туралы ЖДҚ Мастер-сертификаты куәландыратын ЖДҚ санын 
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ұлғайту және (ііі) тиісті DTC қатысушысына, Euroclear қатысушысына немесе Clearstream 

қатысушысына берілген ЖДҚ-ны осы мақсат үшін алынған тиісті тәртіппен жеткізуді жүзеге 

асыру керек. 

С.   Депозиттік келісімде және қолданылатын заңнамада белгіленген шектеулерді ескере отырып, 

Депозитарий оған осындай ЖДҚ-ны компанияның (немесе қоғамға акциялармен мәмілелер 

жүргізуге немесе иеленуге немесе жазуға қатысатын компанияның кез келген агентінің) құқығын 

алу үшін жазбаша немесе Компания (немесе компания үшін акциялар үшін мәмілелерді жүргізуге 

немесе иеленуге немесе жазуға тартылған компанияның кез келген агенті) ұсынған белгілі бір 

кепілдік қамтамасыз ету нысанында беруге тиіс акцияларды жеткізгенге дейін ЖДҚ бере алады 

(бірақ міндетті емес). 1Е шартымен анықталғандай, мұндай проблема «Алдын ала босату 

операциясы» болып саналмайды. 

D.   1 (А) Шартына сәйкес шығарылған кез келген қосымша ЖДҚ, олар (і) ЖДҚ резидент еместері 

ұсынған акцияларға байланысты құқықтардан ерекшеленетін құқықтары бар (дивидендтер 

құқығы болып табылатынына немесе өзгеше түрде екендігіне қарамастан) немесе (іі) олай 

болмаған жағдайда олар ЖДҚ өтелмеген акциялармен өзара алмастырылатын (немесе өзара 

алмастырылатын емес деп есептеледі) болып табылмайды, толық сертификаты бар жеке бас ЖДҚ 

түріндегі Депозиттік келісімнің 3.16-тармағының қолданысына жататын болады (олардың 

әрқайсысы «Құқықтарды ішінара шешу үшін ЖДҚ сертификаты» болып табылады). Олар 

өтелмеген ЖДҚ-мен өзара алмастырылғаннан кейін, мұндай қосымша ЖДҚ бас ЖДҚ 

сертификатымен расталуы тиіс (ЖДҚ-ның жалпы санын арттыру жолымен, бұл туралы бас ЖДҚ-

ның тиісті сертификаты немесе егер қолданылса, осындай қосымша ЖДҚ саны куәландырады). 

Е.  Citibank, N. A депозиті туралы келісімнің қосымша шарттары мен ережелеріне сәйкес, оның 

агенттері мен үлестес тұлғалары өз атынан компанияның және оның үлестес тұлғаларының және 

ЖДҚ-да құнды қағаздарының кез келген класына ие бола алады және іс жүргізе алады. 

Депозитарий ретінде Депозитарий үлесті немесе ЖДҚ ұсынбайды; алайда, Депозитарий (і) 

Депозиттік келісімнің 1-шартына және 3-тармағына сәйкес акцияларды алғанға дейін ЖДҚ бере 

алады және (іі) Депозиттік келісімнің 2-шартына және 3-тармағына сәйкес ЖДҚ, оның ішінде 

жоғарыда (і) сәйкес шығарылған, бірақ олар үшін акциялар алынуы мүмкін болмаған ЖДҚ ала 

алады (әрбір осындай транзакция «Босатуға дейінгі операция» болып табылады). Депозитарий 

жоғарыда (і) сәйкес акциялардың орнына ЖДҚ ала алады және жоғарыда (ii) сәйкес ЖДҚ орнына 

акциялар ала алады. Алдын ала босатудың әрбір осындай операциясы (а) жазбаша келісімге 

сәйкес болады, оған сәйкес ЖДҚ немесе акциялар (1) жеткізілуі тиіс тұлға немесе ұйым («Өтініш 

беруші») шығару алдындағы мәміле кезінде өтініш беруші немесе оның клиенті осындай алдын 

ала босату операциясы шеңберінде өтініш беруші беруі тиіс акцияларды немесе ЖДҚ иеленетінін 

білдіреді, (2) Депозитарийге осындай акциялардың немесе ЖДҚ иесі ретінде өзінің жазбаларында 

көрсетуге және барлық пайдалы мұндай Акциялардағы немесе ЖДҚ-дағы меншік құқығы мен 

мүдделері, жағдайға байланысты Депозитарийге осындай акциялар немесе ЖДҚ Депозитарийге 

немесе сақтаушыға жеткізгенге дейін Депозитарийдің сенімгерлік басқаруында осындай акциялар 

немесе ЖДҚ ұстауға келіседі, (3) егер қолдануға болатын болса, мұндай акциялар немесе ЖДҚ 

Депозитарийге немесе сақтаушыға жеткізуге сөзсіз кепілдік береді, (4) меншік құқығының 

осындай берілуіне сәйкес келмейтін мән-жайларға байланысты, uch Акцияларын немесе ЖДҚ-ны 

жеткізуден басқа, мұндай акциялар немесе ЖДҚ-ға қатысты ешқандай іс-қимыл жасамауға 

келіседі., (5) Депозитарий орынды деп санайтын кез келген қосымша шектеулермен немесе 

талаптармен келіседі, (б) барлық уақытта ақша қаражатымен, АҚШ-тың мемлекеттік құнды 

қағаздары немесе Депозитарий орынды деп санайтын басқа да кепілдік қамтамасыз ету 

толығымен қамтамасыз етілген, (с) Депозитарий 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде 

аяқтауы мүмкін, және (d) Депозитарий орынды деп санайтын осындай қосымша өтемдер мен 

кредиттік ережелерді ескере отырып, Депозитарий әдетте ЖДҚ мен, кез келген сәтте 

босатылғанға дейін осындай операцияларға қатысатын ЖДҚ айналыстағы ЖДҚ-дан 30% - ға 

(30%) дейін шектейді (жоғарыда (i) сәйкес айналыстағы ЖДҚ-ны қолданысқа енгізбестен), алайда 

Депозитарий осындай лимитті ол орынды деп есептейтін уақыттан бері өзгерту немесе елемеу 

құқығын өзіне қалдырады. Депозитарий сондай-ақ босатуға дейін операцияларға қатысушы ЖДҚ 

мен акциялардың санына қатысты әрбір нақты жағдайда кез келген тұлғамен өз қалауы бойынша 

лимиттер белгілей алады.  

Депозитарий жоғарыда айтылғандарға байланысты алған кез келген өтемақыны өз есебінен сақтай 

алады. Жоғарыда (b) сәйкес берілген қамтамасыз ету, бірақ ондағы кірістер емес, Ұстаушылардың 

(өтініш берушіден басқа) пайдасына ұсталады. Депозитарий осы 1 (Е) Шартына сәйкес кез келген 

алдын ала мәміле жасалуы тиіс тұлғаның Депозитарийге тиісті түрде расталған сертификаттауды 

және келісімді, негізінен, мән-жайларға қарай, S қаулысы немесе 144 А қағидасы Депозиттік 

келісімнің А бөлігінің 3-бөлімі бойынша Депозитарлық келісімге 3-қосымшада А бөлігі 

көрсетілген нысанда беруін талап ете алады. 

F.   Салым туралы шарт және 1-шарт бойынша депозит енгізу үшін акциялар ұсынатын кез келген 

тұлға және кез келген ұстаушыға немесе ерікті иеленушіге талап етілуі мүмкін және ол ұстаушы 
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немесе ерікті иесі болып табылатындықтан қабылданған болып саналады, ол уақыт өте келе 

Депозитарийге немесе Сақтаушыға фактілерге қатысты, сонымен қатар, салымшының азаматтығы 

мен тұрғылықты жерін, салық төлеушінің мәртебесін, барлық қолданылатын салықтар мен 

үкіметтік алымдарды төлеуді, депозиттік келісімнің шарттарын, шарттары мен ережелерін немесе 

Депозитке салынған мүлікке билік етуді, сондай-ақ кез келген растайтын құжаттарға немесе басқа 

құжаттарға жеке басын және кез келген қолдың түпнұсқалығын сақтауды, сондай-ақ Депозитарий 

Депозиттік келісімді және Шарттарды әкімшілендіру немесе іске асыру үшін қажет деп санайтын 

қосымша құжаттар мен ақпаратпен қамтамасыз етеді. Депозитарий, Тіркеуші немесе Сақтаушы 

депозитті енгізу үшін акцияларды қабылдаудан бас тарта алады, GDR кез келген сертификатының 

барлығын немесе бір бөлігін беруді немесе беруден немесе тіркеуден бас тарта алады, ол ұсынған 

акциялар санының ұлғаюын көрсету немесе кез келген дивидендтерді бөлуді немесе сатуды 

немесе құқықтарды немесе кез келген Депозитке салынған меншікті сатудан немесе тапсырудан 

түскен таза түсімдерді бөлуді немесе сатуды ұстап қалу үшін MasterGDR сертификатын 

түзетуден, мұндай дәлелді немесе басқа ақпарат берілгенге дейін немесе мұндай сертификаттар 

орындалмаса немесе мұндай ұсынымдар жасалғанға дейін немесе осындай басқа құжаттама 

немесе ақпарат әрбір жағдайда Депозитарийді, Тіркеушіні немесе Сақтаушыны қанағаттандыру 

үшін беріледі. 

G.  Депозиттік келісімде немесе Шарттарда бар екендігіне қарамастан, Депозитарий (а) кез келген 

бөлшек акцияларды немесе бөлшек Депозитке салынған меншікті немесе (b) ЖДҚ-ның 

акцияларға немесе Депозитке салынған меншіктің арақатынасын ескере отырып, жағдайға 

байланысты бөлшек ЖДҚ-ның туындауына алып келетін акциялардың кез келген санын немесе 

Депозитке салынған мүлікті Депозитарийдің депозитінде сақтауға қабылдауға немесе сақтауға 

тиіс емес. Егер Депозитарийд Депозитарийден талап етпесе, дәлелдемелермен бірге болмаса, 

ешқандай акция кепілге қабылданбайды, ол Депозитарий немесе Сақтаушы үшін жеткілікті 

қанағаттанарлық болып табылса, мұндай салым үшін барлық талаптарды Қазақстанның заңдары 

мен нормативтік актілеріне сәйкес осындай акцияларды сақтауды жүзеге асыратын тұлға 

қанағаттандырады және кез келген қажетті мақұлдауды Қазақстандағы кез келген қолданыстағы 

Мемлекеттік орган (егер ондай бар болса), шектеусіз, егер қолданылатын болса, валюта 

айырбастаудың кез келген реттеушісін қоса алғанда береді. 

 

H. Депозит туралы шарт және Шарттар бойынша акцияларды депозитке салатын әрбір тұлға (i) 

осындай акциялардың (және оларға арналған сертификаттардың) тиісті түрде рұқсат етілгеніне, 

шын мәнінде шығарылғанына, толық төленгеніне, бағаланбағанына және осындай тұлға заңды 

түрде алғанына, (ii) осындай акцияларға қатысты барлық басым (және ұқсас) құқықтардың іс 

жүзінде жойылғанына немесе жүзеге асырылғанына, (iii) осындай кепілді жүзеге асыратын тұлға 

осындай кепілдікке тиісті түрде уәкілеттік берілгеніне, (iv) депозитке ұсынылған акциялар тегін 

Депозитке ұсынылған акциялар, (vi) S ережесі бойынша Депозиттік келісім жағдайында 

акциялардың жоқтығына, ал S ережесінің ЖДҚ-ы «Құнды қағаздармен шектелмейтініне» түсінік 

және кепілдік береді (Құнды қағаздар туралы заңға сәйкес 144 (А) (3) ережесінде анықталғандай). 

Мұндай түсініктер мен кепілдіктер депозитке және акцияларды шығаруға, сондай-ақ оларға 

қатысты ЖДҚ беруге және жоюға және осындай ЖДҚ беруге шыдауға тиіс. Егер қандай да бір 

осындай мәлімдемелер немесе кепілдіктер кез келген жағдайда жалған болып табылса, Компания 

мен Депозитарий акция енгізген тұлғаның есебінен олардың салдарын жою үшін қажетті кез 

келген іс-қимыл жасауға рұқсат беруі тиіс. 

Акцияларды депозитке салатын, ЖДҚ-ны немесе ондағы кез келген бенефициарлық проценттерді 

немесе ЖДҚ-ны тапсыруды немесе оларға кез келген тиімді пайыздар және Салым турлы шарт 

пен Шарттар бойынша Акциялардың шығып қалуын қабылдайтын немесе беретін әрбір тұлға 

ЖДҚ-ны және осындай түрде ұсынылған акциялар тіркелмеген және Құнды қағаздар туралы 

заңға сәйкес тіркелмейтін және Құнды қағаздар туралы заңда көрсетілген беруге арналған 

шектеулерге сәйкес басқа, ұсыныла, сатыла, кепілге беріле алмайды деп мойындау үшін, мұндай 

тұлға мұндай кепіл, қаражатты беру немесе тапсыру немесе алу жоғарыда көрсетілген 

шектеулерге сәйкес келетініне кепілдік бере алады деп саналады. Мұндай түсініктер мен 

кепілдіктер акцияларды немесе ЖДҚ-ны беруді немесе алуды немесе оларға кез келген тиімді 

пайыздарды ала отырып, кез келген осындай депозитке шыдауға тиіс 

 

2. Депозитке салынған мүлікті беру 

A. Депозиттік келісімнің талаптары мен ережелеріне сәйкес ЦДЦБ  рәсімның қолданылатын 

құқықтың талаптары. Кез келген Ұстаушы мұндай тұлғаның ұстаушы болып табылатыны және 

салыстырмалы ЖДҚ-ға құқығы бар екендігі туралы осындай дәлелдемелерді келтірген кезде кез 

келген ЖДҚ-ға жататын Депозитке салынған мүлікті алып қоюды талап ете алады, өйткені 
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Депозитарий Депозитарийдің бас офисінде мыналармен қатар ақылға қонымды түрде талап ете 

алады: 

(i) Депозитке салынған мүлікті немесе оны электрондық түрде немесе жазбаша түрде 

тұлғаға немесе осындай тәртіппен көрсетілген тұлғаларға беру дәлелдемелерін шығару 

туралы өтінішпен тиісті түрде орындалған өкіммен (Депозитарий бекіткен нысанда); 

(ii) Депозиттік келісімнің 10.1-тармағында көрсетілген Депозитарий баждарын және 19-

шартты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, Шарттарға немесе Депозиттік келісімге 

сәйкес талап етілуі мүмкін осындай алымдарды, салықтарды, алымдар мен шығыстарды 

төлеу; 

(iii) (x) егер DTC, Euroclear немесе Clearstream кітаптармен есеп айырысу жүйесі ЖДҚ үшін 

қол жетімсіз болса, бас Нью-Йорк кеңсесінде немесе бас лондондық кеңседе ЖДҚ 

сертификатын тапсыру немесе (y) DTC, Euroclear немесе Clearstream-ден Нью-Йоркте 

бас басқаруға Депозитарий алу немесе DTC қатысушысы, Euroclear қатысушысы немесе 

Clearstream қатысушысы немесе кез келген пайда алушының атынан тиісті кредитпен 

бірге DTC, Euroclear немесе (X) Депозитарийдің шотына GDR үшін Clearstream кітап 

жазбасын есептеу жүйесі содан кейін GDR үшін қол жетімді болса, кез келген жағдайда 

өзі ұсынған Депозитке салынған мүлікті алып қою мақсатында; сондай-ақ 

(iv) (х) S ережесінің ЖДҚ жағдайында 3-қосымша түрінде алу туралы тиісті түрде аяқталған 

куәлікті, B бөлігі немесе 3-тізім, С бөлігі, S Ережесіне қолданылуына байланысты 

келісім, бірақ тек қана егер қоршалатын меншік Compliance кезеңін бөлу кезінде S 

ЖДҚ-ның тапсырылған ережелеріне қатысты алынып қойылуы немесе берілуі тиіс 

(мұндай термин ұсыныстың басынан бастап 40 күн кезең немесе тапсырылған ЖДҚ 

GSS-ға қатысты ЖДҚ-ны шығарудың бірегей күні ретінде айқындалады), немесе (y) , 

GDR Rule 144A жағдайында, 144A ережесіне 3-қосымшаның 3-бөлігі түрінде жатқызу 

туралы тиісті түрде аяқталған құжат Депозит келісімді Депозитарийге тапсыру. 

B. Депозитке салынған акцияларды беру Компания немесе Депозитарий қолданып жүрген заңдарды 

сақтау қажеттілігін уақыт өте келе анықтай алатындықтан, осындай беруге немесе 

сертификаттарға шектеулердің мәні болуы мүмкін. 

C. Осы 2-Шарттың (а) тармағына сәйкес көрсетілгендей, осындай құжаттаманы алу және осындай 

төлемді енгізу кезінде Депозитарий Сақтаушыға осындай Ұстаушыдан оның кеңсесіне немесе 

жазбаша түрде жеткізу үшін осындай жолдаманы алғаннан кейін ақылға қонымды мерзімде 

жібереді, қоса беріліп отырған тәртіппен көрсетілген тұлға (тұлғалар) мыналарды жібереді.: 

(i) Депозитарийдің немесе оның номинантының куәлігіне меншік құқығы туралы куәлік 

немесе басқа да тиісті құжат немесе тиісті Депозитке салынған акциялардың сақтауға 

түсу тәртібімен ауыстыру туралы куәлік, осындай беру құралдарымен бланкіде немесе 

тұлғаға немесе қайтарып алу туралы бұйрықта көрсетілген тұлғаларға және егер мұндай 

бар болса, оларды беру үшін заңда көзделгендей, осындай басқа да құжаттар; сондай-ақ 

(ii) Депозитке салынған мүліктің бір бөлігі болып табылатын, осындай ЖДҚ-ға жататын, 

егер бұл заң бойынша талап етілсе, жоғарыда көрсетілгендей оларға қатысты бір немесе 

бірнеше тиісті түрде ресімделген мақұлдаулармен немесе беру құралдарымен немесе 

осындай басқа Депозитке салынған мүліктің электрондық аударымының 

дәлелдемелерімен ілесіп жүретін барлық басқа мүлік; 

Депозитарий мыналарды орындаған жағдайда: 
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(x) (А) кез келген ақшалай дивидендтерді немесе ақша қаражатын немесе (b) қаражатты 

алып тастау және алу үшін берілген ЖДҚ ұсынған Депозитке салынған мүлікке қатысты 

Депозитарий иеленетін акциялардың немесе құқықтардың кез келген бөлінуін сатудан 

түскен кез келген түсімдерді; сондай-ақ 

(y) талап ету бойынша ЖДҚ берген кез келген ұстаушының тәуекелі мен шығыстары 

сақтаушыны осындай ЖДҚ ұсынған Депозитке салынған меншікке қатысты Сақтаушы 

сақтайтын кез келген ақша қаражатын немесе басқа да мүлікті (құнды қағаздардан 

басқа), Депозитарий, әрбір жағдайда басты нью-Йорк кеңсесінде немесе басты Лондон 

кеңсесінде (егер бұл қолданыстағы заңдармен рұқсат етілген болса, уақыт өте келе) 

жібереді. 

D. Депозитарийдің және Сақтаушының осы Шартта көрсетілгендей, Депозитке салынған мүліктің 

бір бөлігі болып табылатын барлық сертификаттарды, құралдарды, дивидендтерді немесе басқа 

да мүлікті беруі оларға қолданылатын кез келген заңдарды немесе ережелерді ескере отырып 

жүзеге асырылады. 

E. Егер қандай да бір ЖДҚ тапсырылған және күші жойылған Депозитке салынған мүліктегі бөлшек 

құқықтарды білдіретін болса, Депозитарий Депозиттік келісімнің және осы 2-Шарттың 

талаптарына сәйкес алынатын және жеткізілетін Депозитке салынған мүліктің тиісті бүтін санын 

береді және Депозитарийдің қалауы бойынша: (і) осындай ЖДҚ берген тұлғаға кез келген қалған 

бөлшек үлесті білдіретін жаңа ЖДҚ беру және ұсыну немесе (іі) ЖДҚ ұсынған бөлшек үлесті 

сату немесе сату және ЖДҚ берген тұлғаға осындай сатудан ((а) Депозитарий шеккен алымдар 

мен алымдар мен шығыстар және (б) ұсталған салықтар есебінен)) қаражат беру. 

F. Депозиттік келісімде немесе Шарттарда өзгеше болса да, егер оны алушы осындай Депозитке 

салынған мүлікті кез келген шектеусіз Депозитарлық қолхатқа депозитке салу туралы нұсқау 

берсе, егер Депозитарий адвокаттың пікірін алмаса, ол үшін жеткілікті қанағаттанарлық деп 

мәлімдей отырып, осындай жолмен қайтарып алынған Депозитарлық мүлік сол уақытта Құнды 

қағаздар туралы Ззңның 144 (А) (3) ережесінің мағынасында «Шектеулі құнды қағаздар» болып 

табылмайтынын мәлімдей отырып, өзі ұсынған Депозитке салынған мүлікті жою және алу үшін 

Rule 144 қандай да бір ЖДҚ-ны қабылдамайды 

3. ЖДҚ шығаруды тоқтата тұру және одан Депозитке салынған меншікті алып тастау 

Тұтастай алғанда, кез келген уақытта немесе кез келген уақытта заңның, кез келген үкіметтің немесе 

үкіметтік органның немесе комиссияның немесе ЖДҚ немесе акциялар аударылған кез келген құнды 

қағаздар биржасының, қолданылатын сот бұйрығы немесе Депозиттік келісімнің қандай да бір қағидалары, 

шарттары немесе ережелері бойынша немесе Депозитке салынған мүлікті басқаруға немесе Компания 

акционерлерінің кез келген жиналысына немесе кез келген басқа себеппен Акциялардың депозиттеріне 

немесе белгілі бір акциялардың салымдарына қатысты ЖДҚ беру және жеткізу тоқтатыла тұруы немесе 

ұсталып қалуы мүмкін немесе жекелеген жағдайларда GDR сертификаттарын беруді тіркеуден бас 

тартылуы мүмкін немесе аударымдарды тіркеу әдетте Депозитарийдің, Компанияның, ЖДҚ тіркеушісінің 

немесе Акциялардың кез келген тіркеушісінің аударым кітаптары жабық болған кез келген кезеңде 

тоқтатыла тұруы немесе жойылуы мүмкін немесе егер қандай да бір осындай іс-әрекет қажет. Егер 

компания мұндай беру кез келген қолданыстағы заңнамаға, Үкімет қаулысына немесе Жарғыға сәйкес кез 

келген лимиттен асып түсетін Акцияларды иеленуге алып келетін немесе өзге де түрде кез келген 

қолданылатын заңдарды бұзатыны туралы Депозитарийге жазбаша хабарласа, Депозитарий Депозитке 

салынған акцияларды беруді шектей алады. 

Депозитарий 144А қағидасы бойынша Депозит келісіміне сәйкес, егер Депозитке салынған акциялар 

немесе акцияларға сәйкес келетін кез келген Депозитарлық қолхаттар АҚШ-тың Ұлттық Құнды қағаздар 

биржасында аударылғандығы немесе АҚШ-та дилерлер арасындағы баға белгілеудің автоматтандырылған 

жүйесі көрсетілгені туралы компания жазбаша хабарласа, егер олар Депозитарий үшін жеткілікті 

дәлелдемелермен бірге болмаса, осындай кез келген акциялардың Құнды қағаздар туралы заңға сәйкес 

144А Қағидасына сәйкес қайта сатуға құқығы бар. 

Депозиттік келісімнің, Шарттардың немесе кері туралы кез келген ГДР сертификатының ережелеріне 

қарамастан, тек (і) акционерлердің жиналысында дауыс беруге немесе дивидендтерді төлеуге, (ІІ) 

алымдарды, салықтарды және осыған ұқсас алымдарды төлеген, (ІІІ) кез келген заңдарды немесе үкіметтік 

қаулыларды сақтауға немесе қолданылатын сот қаулысын, немесе Депозитке салынған акцияларды алып 

тастаған жағдайда Иеленушілер мен Бенефициар иелері Депозитке салынған акцияларды кез келген 

уақытта алу үшін берілген ЖДҚ-ны кез келген уақытта тапсыруға құқылы.  
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4. Табыстау және иелену 

А.   ЖДҚ тіркелген нысанда беріледі. ЖДҚ-дағы атау Депозитарий жазбаларында тіркелген кезде 

өтеді. Егер Депозитарий мұндай беру қолданылатын заңнаманы бұзуға алып келеді деп ойласа, 

қандай да бір ЖДҚ-ны беру үшін қабылдаудан бас тартады. Кез келген ЖДҚ ұстаушы (бұл заң 

бойынша талап етілетін жағдайларды қоспағанда) барлық мақсаттар үшін оның абсолюттік иесі 

ретінде қаралады (мұндай ЖДҚ-ға қатысты қандай да бір төлем немесе өзге де тарату мерзімі 

өткеніне қарамастан және Меншік құқығы, сенім немесе оған мүдделілік туралы қандай да бір 

хабарламаға немесе оған қатысты берілген кез келген сертификатты кез келген жазбаша баяндау 

немесе ұрлау немесе жоғалту) және бірде-бір тұлға Ұстаушымен осындай қарым-қатынас үшін 

жауапты болмайды. 

Депозитарий Ұстаушылардың тізілімін қоса алғанда, Нью-Йорктегі өзінің бас офисінде 

ұстаушының жазбаларын жүргізетін болады. 

Мұндай ЖДҚ-дағы үлесі кейіннен MasterGDR басқа сертификатымен ұсынылған тұлғаға 

берілетін MasterGDR сертификаттарының бірі ұсынған ЖДҚ-ға кез келген мүддеге, берілгеннен 

кейін осындай бірінші MasterGDRCertificate ұсынған ЖДҚ-ға қызығушылық білдіруді тоқтатады 

және тиісінше, ол осындай мүддесімен қалғанға дейін осындай басқа MasterGDR 

сертификатымен ұсынылған ЖДҚ-дағы мүдделерге қолданылатын барлық беру шектеулеріне 

және басқа рәсімдерге салық салынады. 

ЖДҚ-ны беруге арналған шектеулердің сипаттамасын «Көшіруге арналған шектеулер» бөлімінен 

қараңыз. 

В.  Депозиттік келісімнің немесе Шарттардың кез келген басқа ережелеріне қарамастан, әрбір 

Ұстаушы мен Бенефициар иесі өз меншігінде кез келген ЖДҚ немесе кез келген Депозитке 

салынған меншікке Компанияның немесе Депозитарийдің сұратуларын Қазақстан заңнамасына 

және акциялар тіркелген, саудаланатын немесе аударылатын кез келген басқа Қор Биржасына 

немесе ақпарат беру үшін жасалған Жарғыға, атап айтқанда, осындай Ұстаушы немесе бұрынғы 

ұстаушысы немесе кез келген Депозитке салынған меншік иесі немесе  Пайда алушы немесе 

бұрынғы Бенефициарлық иеленуші ЖДҚ-ға қатысу үлесін (және жағдайларға байланысты 

Депозитке салынған меншікті) иеленеді және осындай ЖДҚ-ға (және Депозитке салынған 

меншікке) мүдделі кез келген басқа тұлғаның жеке басына қатысты осындай мүдделердің сипаты 

және осындай өтініш кезінде олардың Ұстаушылары және / немесе пайда алушылар болып 

табылатындығына қарамастан, олармен байланысты түрлі мәселелер. 

С.  Қолданылатын заңдар мен қағидалар ЖДҚ иелері мен Бенефициарлық иелерін қоса алғанда, 

Акциялардың иелерінен және Бенефициарлық иелерінен есептілік талаптарын қанағаттандыруды 

немесе белгілі бір жағдайларда ресми бекітуді талап ете алады. ЖДҚ иелері мен Бенефициарлық 

иелері осындай есеп беруге қойылатын талаптарды сақтау және осындай рұқсаттарды алу үшін 

айрықша жауапты болады. Кез келген ЖДҚ-ға немесе кез келген Депозитке салынған меншікке 

өзінің тиістілігіне қарай әрбір Ұстаушы мен Бенефициар осындай есептерді беруге және осындай 

рұқсаттарды қолданыстағы заңдар мен ережелерде уақыт өте келе қолданылатын көлемде және 

нысанда талап етілетін көлемде және нысанда алуға осылай келіседі деп есептеледі. 

Депозитарийдің бірде-бірі, Сақтаушы, Компания немесе олардың кез келген тиісті агенттері не 

үлестес тұлғалары осындай есептілікке қойылатын талаптарды қанағаттандыру немесе 

қолданылатын заңдар мен ережелерге сәйкес осындай нормативтік бекітулерді алу үшін 

иеленушілердің немесе пайда алушылардың атынан қандай да бір іс-әрекет жасауға міндетті емес. 

5. Ақша қаажатын бөлу 

Депозитарий Депозитарийден кез келген дивиденд немесе Депозиттік акциялар бойынша немесе 

Депозитке салынған акцияларға қатысты ақша қаражатын басқа бөлу немесе кез келген акцияларды, 

құқықтарды, құнды қағаздарды немесе Депозиттік Келісімнің немесе Шарттардың талаптарына сәйкес 

басқаларды сатудан түскен кірістер алу туралы түбіртек алған кез келген жағдайда, Депозитарий, егер оны 

алу сәтінде шетел валютасында алынған кез келген сома Депозитарийдің шешіміне сәйкес (11-Шартқа 

сәйкес) АҚШ-та беруге жататын долларға, 11-Шартта сипатталған жағдайларда мұндай дивидендтерді, 

бөлуді немесе долларға түсімдерді дереу айырбастауға әкеп соқтырады және осылайша алынған соманы (а) 

қолданылатын алымдарды және Депозитарий шеккен шығыстарды және (b) ұсталған салықтарды шегере 

отырып) осы құқығы бар иеленушілерге жедел бөлетін болады. Алайда Депозитарий ешбір ұстаушыға бір 

центке де үлес қоспай-ақ бөлуге болатын соманы ғана таратады және бөлуге жатпайтын кез келген 

қалдықты Депозитарий ұстап қалады (ол бойынша пайыздар үшін міндеттемелерсіз) және ЖДҚ 

Ұстаушыларға тарату үшін Депозитарий алған, содан кейін келесі тарату сәтінде берілген соманың бөлігі 

болуға қосылады. Егер Компания, Депозитарий немесе Депозитарий салықтар, алымдар немесе басқа да 

үкіметтік алымдар есебінен кез келген Депозитке салынған мүлікке қатысты ақша қаражатын кез келген 
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ақшалай дивидендтен немесе басқа да бөлуден ұстап қалуға міндетті болса, мұндай Депозитке салынған 

мүлікті беретін ЖДҚ-ға қатысты Ұстаушыларға бөлінетін сома тиісінше азайтылады. Мұндай ұсталатын 

сомаларды Компания, Сақтаушы немесе Депозитарий тиісті мемлекеттік органға жібереді. Қоғам оны 

төлеу туралы куәлікті Депозитарийге сұрау салу бойынша жібереді. 

6. Акцияларды бөлу 

Егер қандай да бір Депозитке салынған меншік бойынша қандай да бір бөлу акцияларға дивидендтерден 

немесе Акцияларды еркін бөлуден тұрса, Компания мұндай Акцияларды Депозитарийге депозитке салуға 

және, егер қолдануға болса, Депозитарийдің, Сақтаушының атына немесе жағдайға байланысты олардың 

кез келген кандидаттарын тіркеуге тиіс. Депозитарий Депозитарийді растауды алғаннан кейін 10-Шартта 

сипатталған шарттарда және Депозиттік келісімнің талаптары мен шарттарына сәйкес ЖДҚ тіркелген 

күнді белгілейді: (і) Келісімнің басқа шарттары мен депозит шарттарын ескере отырып және (а) 

қолданылатын алымдар мен шығыстар шегеріле отырып, ЖДҚ тіркелген күннен бастап Ұстаушыларға 

ЖДҚ-ны, қосымша ЖДҚ-ны тіркеген күні сақталатын ЖДҚ-ның санына пропорционалды түрде осындай 

дивиденд немесе тегін тарату ретінде, немесе тегін бөлу ретінде алынған Акциялар санын білдіретін ЖДҚ 

жиынтық саны үшін ЖДҚ қосымша сертификаттарын бере отырып, немесе (y) егер ЖДҚ осындай 

акцияларды ұсына отырып, ЖДҚ жиынтық санының осындай ұлғаюы туралы (х) Депозитарийдің 

жазбаларын көрсететін кітаптағы жазба нысанында қол жетімді болса және ЖДҚ санының тиісті ұлғаюы 

туралы жалпы Депозитарийді хабардар етеді, бұл туралы MasterGDR сертификаты куәландырады немесе 

(іі) егер қосымша ЖДҚ осындай түрде бөлінбеген болса, ЖДҚ тіркелген күннен кейін шығарылған және 

қалдырылған әрбір ЖДҚ заңмен рұқсат етілген шамада сол уақыттан бастап, сондай-ақ (а) қолданылатын 

алымдар мен Депозитарий шеккен шығыстар және (b) салықтар шегеріле отырып, осылайша ұсынылған 

Депозитке салынған мүлік бойынша бөлінген қосымша акцияларда құқықтар мен мүдделерді білдіреді. 

Фракциялық ЖДҚ берудің орнына Депозитарий осындай үлестердің жиынтығымен ұсынылған Акциялар 

санын сатады және 5-Шартта сипатталған шарттарда осындай сатудан түскен таза түсімді бөледі. Егер 

Депозитарий Акциялардағы кез келген бөлу қолданыстағы заңнаманы бұзатынын анықтаса, жедел жүзеге 

асырылатын болып табылмаса, Депозитарий ұстап қалуға міндетті кез келген салық немесе өзге де 

үкіметтік алымдарға жатады немесе егер Компания Депозит туралы шарттың 7.1.4-т. бойынша өз 

міндеттемелерін орындау кезінде АҚШ кеңесшісінің мұндай акцияларды ұсынатын акциялар мен ЖДҚ 

иелеріне бөлу Құнды қағаздар туралы заңға немесе Ұстаушы бөлуі үшін басқа да заңдарға сәйкес (және 

тіркеу туралы мұндай мәлімдеме тиімді жарияланбады) тіркелуі тиіс екендігін анықтайтын пікірін ұсынды, 

Депозитарий осындай Акциялардың барлық немесе бір бөлігіне осындай мөлшерде және осылайша, соның 

ішінде жария немесе жеке сату жолымен билік ете алады, өйткені t Депозитарий қажет және іс жүзінде іске 

асырылатын деп есептейді, Депозитарий (а) салықтар және (b) 5-Шартта сипатталған шарттарға құқығы 

бар Ұстаушыларға Депозитарий шеккен алымдар мен шығыстар шегерілгеннен кейін кез келген осындай 

сатудан таза түсімді бөледі. Депозитарий Депозиттік келісім мен Шарттардың ережелеріне сәйкес осындай 

мүліктің сатылмаған кез келген қалдығын жүзеге асырады және / немесе бөледі. 

7. Ақшалай қаражаттан немесе акциялардан басқа бөлу 

Депозитарий Компаниядан ақша қаражаттарынан, акциялардан немесе қосымша акцияларды сатып алу 

құқықтарынан ерекшеленетін мүлікті алған және Компанияның осындай тарату ЖДҚ Ұстаушыларына 

берілетінін білдіретін хабарламаны Депозиттік келісімнің 7.1.4-тармағының мерзімінде 

қанағаттандырарлық құжаттаманы алғаннан кейін және Депозиттік келісімнің 5.1-тармағында көрсетілген 

қажетті анықтамаларды енгізгеннен кейінгі әрбір жағдайда, Депозитарий 10-Шартқа сәйкес белгіленген 

тізілімнің иесі осылайша алған ЖДҚ-ны тіркеу күніне оларға тиесілі ЖДҚ санына барабар бөледі және 

осылайша, (і) төлем алғаннан кейін немесе Депозитарий шеккен қолданылатын алымдар мен алымдар мен 

шығыстарды шегере отырып және (іі) кез келген ұсталған салықтарды шегере отырып, Депозитарий 

осындай бөлуді жүзеге асыру үшін орынды деп есептей алады. Депозитарий осындай мөлшерде бөлінген 

және Депозитке салынған мүліктің барлық немесе бір бөлігіне және осылайша (мемлекеттік немесе жеке 

сатуды қоса алғанда) билік ете алады, өйткені Депозитарий кез келген салықтарды (қолданылатын 

пайыздар мен айыппұлдарды қоса алғанда) немесе бөлуге қолданылатын басқа да үкіметтік алымдарды 

қанағаттандыру үшін орынды немесе қажет деп есептей алады. Егер (і) Компания Ұстаушыларға осындай 

тарату туралы немесе Ұстаушыларға осындай бөлуді бермеу талаптары туралы Депозитарийге өтініш 

білдірмесе, (іі) Депозитарий Депозиттік келісімнің 7.1.4-тармағына сәйкес құжаттаманы алмаса немесе (ііі) 

Депозитарий осындай бөлудің барлық немесе бір бөлігі заңды болып табылмайтынын немесе іс жүзінде 

жүзеге асырылмайтын екенін айқындаса, Депозитарий мұндай мүлікті ол іс жүзінде жүзеге асырылатын 

деп есептейтін жерде немесе орындарда және шарттарда мемлекеттік немесе жекеменшікке, 11-Шартқа 

сәйкес долларға айырбастауға және (y) 5-Шарт талаптарымен ЖДҚ тіркеу күніне Депозитарий алған 

осындай айырбастаудан кірістерді бөлуге (а) қолданылатын алымдар мен Депозитарий шеккен 

шығыстарды және (b) салықтарды шегере отырып сатады немесе береді. Егер Депозитарий осындай 

мүлікті сата алмаса, мұндай мүлікке осы жағдайларда орынды жүзеге асырылатын деп санайтын кез келген 

тәсілмен билік ете алады. 
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8. Қол қою арқылы орналастыру 

А.   Компания Депозитке салынған меншік құқығын Ұстаушыларға қосымша акцияларға жазылу 

құқығын таратуға ниет білдірген және Депозитарийге Депозиттік келісімнің 7.1.4-шарттарына 

сәйкес қанағаттанарлық құжаттаманы алғаннан кейін және Депозиттік келісімнің 5.1-тармағында 

көрсетілген қажетті анықтамаларды қабылдағаннан кейін Компанияның осындай құқықтар ЖДҚ 

Ұстаушыларына берілгенін қалайтыны туралы хабарлама берген кезде, Депозитарий (х) ЖДҚ-

ның тіркелген күнін белгілейді (Депозиттік келісімнің 7.1.4-талаптарына сәйкес қанағаттанарлық 

құжаттаманы алғаннан кейін және Депозиттік келісімнің 5.1-тармағында көрсетілген қажетті 

анықтамалар қабылданғаннан кейін), (y) осындай құқықтарды бөлу үшін рәсімдерді белгілеуге 

(ордерлер арқылы немесе өзгеше түрде) және / немесе Ұстаушыларға құқықтарды жүзеге асыруға 

(Депозитарий шеккен қолданылатын алымдар мен алымдар мен шығыстарды және (b) салықтарды 

төлеу кезінде және (z) осындай құқықтарды іс жүзінде жүзеге асыру кезінде ЖДҚ беруге және 

жеткізуге мүмкіндік беруге құқылы. Компания Депозитарийге осындай рәсімдерді белгілеу үшін 

қажетті көлемде көмек көрсетеді. 

Осы құжаттағы ештеңе де Депозитарийді Иеленушілерге Акцияларға қол қою үшін осындай 

құқықтарды жүзеге асыру әдісін (ЖДҚ үшін емес) беруге міндеттемейді. 

В.   Егер (i) Депозитарий Депозиттік келісімнің 7.1.4-тармағына сәйкес қанағаттанарлық құжаттаманы 

ала алмаса немесе оның Ұстаушыларға құқық беру үшін заңды немесе келісімшартсыз жүзеге 

асырылатынын анықтаса немесе (ii) Компания ЖДҚ Ұстаушыларға құқықтар ұсынылмауын 

сұраса немесе (iii) кез келген берілген құқықтар жүзеге асырылмауын және әрекет етуді 

тоқтатқысы келетін болса, Депозитарий мұндай құқықтарды тәуекелсіз негізгі әлеуетке, ол іс 

жүзінде жүзеге асырылатын деп санайтын орында және осындай шарттарда (Жария және жеке 

сатуды қоса алғанда) сату заңды және ақылға қонымды болып табылатын/табылмайтынын 

айқындайды. Компания Депозитарийге осындай заңдылық пен практикалықты анықтау үшін 

қажетті көлемде жәрдем көрсетеді. Егер Депозитарий мұндай құқықтарды сатса, Депозитарий 

мұндай сату кезінде (х) осындай сатудан түскен кірістер, егер ондай бар болса, 11-Шартта 

сипатталған шарттарда долларға айырбасталуға жатады және (y) 5-Шартта баяндалған шарттарда 

осындай сатудан түскен кірістерді (а) қолданылатын алымдар мен Депозитарий шеккен 

шығыстарды және (б) салықтарды шегере отырып бөледі. 

Егер Депозитарий Ұстаушыларға Депозиттік келісімде сипатталған шарттарда қандай да бір 

құқық бере алмаса немесе жоғарыда сипатталған шарттарда құқықтарды сатуды ұйымдастыра 

алмаса, Депозитарий мұндай құқықтарды қолдануды тоқтатуға рұқсат береді. 

Депозитарий (і) жалпы Ұстаушыларға немесе кез келген Ұстаушыға, атап айтқанда, (іі) кез келген 

сатуға немесе жүзеге асыруға байланысты шеккен кез келген валюталық тәуекелге немесе 

залалдарға немесе (ііі) құқықтарды бөлуге байланысты Компания атынан Ұстаушыларға берілген 

кез келген материалдардың мазмұнына байланысты заңды немесе іс жүзінде жүзеге асырылуы 

мүмкін екенін анықтауға кез келген қабілетсіздігі үшін жауапты болмайды.  

С.   Депозиттік келісімдегі немесе осы Шарттағы қандай да бір нәрсе болса да, егер құқықтарды 

немесе кез келген құқықтар жататын құнды қағаздарды тіркеу (Құнды қағаздар туралы заңға 

немесе кез келген басқа қолданылатын заңдарға сәйкес) Компанияның осындай құқықтарды 

немесе осындай құнды қағаздарды Ұстаушыларға ұсыну және осындай құқықтар берілген құнды 

қағаздарды сату үшін талап етілуі мүмкін болса, егер осындай ұсынысты қамтитын Құнды 

қағаздар туралы заңға сәйкес тіркеу туралы өтініш жарияланғанға дейін жарияланбаса, 

Депозитарий мұндай құқықтарды Иеленушілерге таратпайды. Егер Депозитарий Депозитке 

салынған мүлікті немесе оған қол қою құқығын кез келген бөлу Депозитарий ұстап қалуға 

міндетті кез келген салық немесе өзге де үкіметтік төлемдерге жататынын анықтаса, Депозитарий 

осындай Депозитке салынған меншіктің немесе оларға осындай мөлшерде және осылайша, оның 

ішінде мемлекеттік немесе жеке сату жолымен қол қою құқықтарының барлығына немесе бір 

бөлігіне билік ете алады, өйткені Депозитарий осындай салықтарды немесе алымдарды төлеу 

қажет және іс жүзінде жүзеге асырылатын деп есептейді. Жалпы Иеленушілерге немесе кез 

келген Иеленушіге, атап айтқанда, Депозитке салынған меншік иелері сияқты шарттарда осындай 

құқықтарды жүзеге асыруға немесе осындай құқықтарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретініне 

ешқандай кепілдік берілмейді. Депозит туралы шартта немесе осы 8-Шартта ештеңе де 

Компанияны осындай құқықтарды жүзеге асыру кезінде сатып алынатын кез келген құқықтарға 

немесе Депозитке салынған мүлікке немесе басқа да құнды қағаздарға қатысты тіркеу туралы 

өтініш беруге міндеттемейді.   
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9. Өтеу 

Егер Компания Депозитке салынған қандай да бір мүлікке қатысты қандай да бір сатып алу құқығын 

жүзеге асыруға ниеттенген болса, Депозит туралы шарттың 7.1.4-тармағына сәйкес қанағаттанарлық 

құжаттаманы алғаннан кейін және келісім депозитінің 5.2-тармағында көрсетілген қажетті ұйғарымдарды 

қабылдағаннан кейін Депозитарий әрбір Ұстаушыға компанияның сатып алу құқығын және Компанияның 

Депозитарийге хабарламасында көрсетілген кез келген басқа да деректерді болжайтын 25-Шартқа сәйкес 

хабарлама жібереді. Депозитарий Қоғамға сатып алудың қолданылатын бағасын шегере отырып, сатып алу 

құқығы жүзеге асырылатын Депозитке салынған мүлікті беруді тапсырады. Сақтаушыдан өтеу орын 

алғаны және сатып алу бағасын ұсынатын қаражат алынғаны туралы растауды алғаннан кейін Депозитарий 

алынған қаражатты конверттейді, береді және бөледі (қолданылатын алымдар мен Депозитарий шеккен 

шығыстарды және (b) салықтарды шегере отырып), ЖДҚ-ны шығарады және осындай ЖДҚ-ны олардың 

иелері жеткізген кезде және қолданылатын шарттарда баяндалған шарттарда ЖДҚ-ны жояды. Егер барлық 

өтелген Депозитке салынған активтерден аз өтелетін болса, онда шығып қалатын ЖДҚ лот бойынша 

немесе Депозитарий анықтағандай барабар негізде іріктелетін болады. ЖДҚ үшін сатып алу бағасы ЖДҚ 

ұсынған Депозитке салынған мүлікті өтегеннен кейін (Депозиттік келісімнің шарттары және 

қолданылатын алымдар мен Депозитарий шеккен шығыстар және салықтар сақталған жағдайда), әрбір 

сатып алынған ЖДҚ ұсынған Депозитке салынған меншік санына көбейтілген бір акцияға Депозитарий 

алған соманы құрауы тиіс. 

10. ЖДҚ тізілімін тіркеу күні  

Депозитарий кез келген бөлуді алуға құқығы бар Депозитке салынған мүліктің иелерін анықтау үшін 

Компанияның тіркеу күнін белгілегені туралы хабарлама алған (қолма-қол ақша, акциялар, құқық немесе 

өзге де тарату болсын) немесе қандай да бір себеппен Депозитарий әрбір ЖДҚ ұсынған Депозитке 

салынған мүлік санының өзгеруін туғызған кезде немесе Депозитарий акция иелерінің немесе басқа да 

Депозитке салынған меншіктің келісімі немесе сенімхаты туралы кез келген жиналыс немесе өтініш 

туралы хабарлама алған кезде немесе Депозитарий мұны кез келген хабарлама, кез келген келісім туралы 

өтініш немесе кез келген басқа іспен байланысты қажет немесе ыңғайлы деп тапқан кезде, Депозитарий 

осындай дивидендтер алуға немесе бөлуге, кез келген осындай жиналыста дауыс беру құқығын жүзеге 

асыру үшін нұсқаулар беруге немесе осындай келісуден бас тартуға немесе осындай хабарлама алуға, 

сондай-ақ әрбір ЖДҚ ұсынған Депозитке салынған мүліктің осындай өзгерген санына қатысты 

иеленушілердің құқықтарын жүзеге асыруға құқығы бар ЖДҚ Ұстаушыларды анықтау үшін тіркеу күнін 

(«ЖДҚ тізілімін тіркеу күнін») белгілейді. Депозитарий ЖДҚ-ның тіркеу күнін мүмкіндігінше, Компания 

Қазақстанда белгілеген Депозитке салынған меншікті (егер ондай бар болса) тіркеудің қолданылатын 

күніне жақын етіп белгілеу үшін орынды күш-жігер жұмсайды. Қолданыстағы заңнамаға және Келісімнің 

ережелеріне және депозит шарттарына сәйкес тек қана ЖДҚ Ұстаушылар Нью-Йорктегі бизнесті жабу 

кезінде ЖДҚ-ны тіркеудің осындай күні бойынша осындай таратуға, дауыс беру үшін осындай 

нұсқаулықтар беруге, осындай хабарлама немесе өтініш алуға немесе өзге де түрде шаралар қабылдауға 

құқылы. 

11. Шетелдік валютаны айырбастау 

Депозитарий немесе Сақтаушы қандай да бір шетел валютасын дивидендтер немесе басқа бөлу арқылы 

немесе құнды қағаздарды, басқа мүлікті немесе құқықтарды сатудан түскен таза түсімдер ретінде алған кез 

келген жағдайда және егер оны алу сәтінде алынған шетел валютасы Депозитарийдің шешімі АҚШ-та 

берілетін және оларға құқығы бар Ұстаушыларға таратылатын қолайлы негізде доллармен айырбасталуы 

тиіс болса, Депозитарий сату жолымен немесе ол АҚШ долларында алынған және, және мұндай 

долларларды (қолданылатын алымдарды, валюталық бақылауды немесе басқа да үкіметтік талаптарды 

сақтаған кезде Ұстаушылардың атынан келтірілген кез келген ақылға қонымды және әдеттегі шығыстарды 

шегере отырып) қолданылатын шарттардың талаптарына сәйкес бөледі. Егер Депозитарийдің үлестірілген 

ордерлері немесе олардың иелеріне осындай долларға құқық беретін басқа да құжаттары болса, 

Депозитарий мұндай долларларды мұндай ордерлерді және / немесе құралдарды Ұстаушыларға оларды 

жою үшін кез келген жағдайда олар бойынша пайыздар үшін жауапкершіліксіз беру кезінде бөледі. 

Мұндай бөлу валюталық шектеулерді кез келген қолдануға байланысты Ұстаушылар арасындағы қандай 

да бір айырмашылықтарды ескерместен орташаланған немесе басқа да іс жүзінде жүзеге асырылатын 

негізде немесе өзге де түрде жүргізілуге тиіс. Егер мұндай қайта құру немесе тарату жалпы немесе нақты 

Ұстаушыға қатысты қандай да бір Үкіметтің немесе мекеменің рұқсатымен немесе лицензиясымен ғана 

жүзеге асырылуы мүмкін болса, Депозитарий Компанияның жәрдемімен осындай мақұлдау немесе 

лицензия үшін, егер ондай бар болса, осындай өтініш беруге құқылы, себебі бұл қажет деп саналуы 

мүмкін. Алайда ешбір жағдайда Депозитарий мұндай беруді жасауға міндетті емес. Егер кез келген 

уақытта Депозитарий өзінің шешімінде доллардан өзгеше кез келген валютаны айырбастау және 

Депозитарий алған осындай конверсиядан кірістерді беру және бөлу орынсыз немесе заңды деп айқындаса 

немесе егер қандай да бір үкіметтің қандай да бір мақұлдауы немесе лицензиясы немесе осындай 

айырбастау, беру немесе тарату үшін талап етілетін болса немесе Депозитарийдің пікірі бойынша ақылға 

қонымды баға бойынша алынуы мүмкін емес немесе егер қандай да бір осындай мақұлдау немесе лицензия 

Депозитарий айқындаған ақылға қонымды уақыт ішінде алынбаса, Депозитарий өз қалауы бойынша (і) 
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мұндай қайта құру, беру және тарату заңды және іс жүзінде жүзеге асырылатын болып табылатын 

Иеленушілерге доллармен осындай айырбастауды және бөлуді жүргізе алады, (іі) заңды және іс жүзінде 

жүзеге асырылатын болып табылатын иеленушілерге валютаны (немесе осындай шетел валютасын алу 

құқығын растайтын тиісті құжатты) тарата алады және (ііі) мұндай валютаны алуға құқығы бар 

Ұстаушылардың тиісті шоттары үшін ұстап қала алады (немесе Сақтаушыны ұстап қалуға мәжбүрлей 

алады) (олар үшін пайыздарды иеліктен шығара алады). 

12. Кез келген төлемді бөлу 

5, 6, 7, 8, 9, 13 және 14-шарттарға сәйкес ақша қаражатын кез келген бөлуді Депозитарий осы мақсат үшін 

10-Шартқа сәйкес Депозитарий белгілеген ЖДҚ тіркелген күні жазбаның Ұстаушылары болып табылатын 

Ұстаушыларға жасайтын болады және бөлу 11-шартқа сәйкес АҚШ долларымен Нью-Йоркте банкте 

жазып берілген  чекпен немесе MasterGDR тиісті сертификаты болған жағдайда, Депозитарий мен DTC, 

Euroclear және Clearstream арасындағы әдеттегі тәжірибеге сәйкес, жағдай ретінде жүргізілуі мүмкін. 

Депозитарий Депозиттік келісімге сәйкес осындай ЖДҚ-ға қатысты тиесілі барлық ақша қаражаттарынан 

Депозит туралы шарт бойынша немесе осындай ЖДҚ-ға немесе салыстырмалы Депозитке салынған 

меншікке қатысты қолданылатын заңнамаға сәйкес болуы мүмкін немесе төлеуге жататын барлық 

алымдарды, салықтарды, баждарды, шығындар мен шығыстарды ұстай алады және ұстауы мүмкін. 

13. Капиталды қайта ұйымдастыру 

Атаулы құнын кез келген өзгерту, ұсақтау, жою, шоғырландыру немесе Депозитке салынған меншікті кез 

келген басқа қайта жіктеу кезінде немесе Компанияға әсер ететін немесе ол тарабы болып табылатын 

активтерді кез келген қайта капиталдандыру, қайта ұйымдастыру, біріктіру немесе шоғырландыру немесе 

сату кезінде Депозитарий немесе Сақтаушы осындай Депозитке салынған мүлікке қатысты айырбастауға 

немесе ауыстыруға немесе өзгеше түрде алатын кез келген құнды қағаздар, осы, Депозитке салынған жаңа 

мүлік ретінде Депозиттік келісімге және Шарттар мен ЖДҚ-ға сәйкес Депозиттік келісімнің шарттарын, 

Шарттар мен қолданылатын заңнамаларды, осындай орнын басатын құнды қағаздарды алуға құқық беретін 

ЖДҚ-ның дәлелдемелерін сақтай отырып қаралады. Депозитарий Компанияның мақұлдауымен және егер 

Компания Депозиттік келісімнің шарттарын сақтай отырып (басқалармен қатар (а) қолданылатын алымдар 

мен Депозитарий шеккен шығыстарға және (б) салықтарға қатысты) және Шарттарды сақтай отырып 

осындай бөлу қандай да бір қолданылатын заңдарды немесе ережелерді бұзу болып табылмайтындығы 

Депозитарий үшін (компания есебінен алынған) адвокаттың қанағаттанарлық қорытындысын Депозитарий 

алған жағдайда, қосымша ЖДҚ орындауға және жеткізуге немесе өзінің есеп құжаттарына тиісті түзетулер 

енгізуге құқылы. Жаңа ЖДҚ-ға айырбастауға жататын өтімді ЖДҚ-ны қайта Депозитке салынған акциялар 

жағдайында кез келген жағдайда осындай жаңа Депозитке салынған меншікті немесе корпоративтік 

өзгерісті нақты сипаттайтын депозитарлық Келісімге қоса берілген ЖДҚ нысанындағы қажетті 

өзгерістерімен беруді талап етуге құқылы. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, егер қандай да бір 

алынған құнды қағаз кейбір немесе барлық Ұстаушылардың арасында заңды түрде таратыла алмайтын 

жағдайда, Депозитарий компанияның мақұлдауымен бола алады және егер компания Депозитарийдің 

Депозитарий үшін қанағаттанарлық (компания есебінен алынған), мұндай іс-әрекет қандай да бір 

қолданылатын заңдарды немесе ережелерді бұзбайтынын, мұндай құнды қағаздарды жария немесе жеке 

сату кезінде осындай орында немесе орындарда және осындай шарттарда сата алады., (а) қолданылатын 

алымдар мен алымдарды және Депозитарий шеккен шығыстарды және (б) салықтарды шегере отырып) 

осындай құнды қағаздарға құқығы бар иеленушілердің есебінен осындай Ұстаушылар арасындағы қандай 

да бір айырмашылықтарды ескерместен орташаланған немесе іс жүзінде жүзеге асырылатын басқа да 

негізге таза түсімді есептей алатын және бөле алатын таза түсімдерді бөле алатын және Конди 5 сәйкес 

қолма-қол ақшамен алынған бөлу жағдайындағы сияқты іс жүзінде мүмкін болатындай етіп Депозитарий 

мұндай құнды қағаздарды жалпы Ұстаушылар үшін немесе кез келген Ұстаушы үшін, атап айтқанда, (іі) 

кез келген валюталық тәуекелдерді немесе осындай сатумен байланысты шеккен шығындарды заңды 

немесе іс жүзінде жасауға мүмкін еместігін немесе (ііі) осындай құнды қағаздарды сатып алушы алдында 

кез келген жауапкершілікті анықтауға кез келген қабілетсіздігі үшін жауапты болмайды. 

14. Таңдамалы бөлу  

Компания қолма-қол ақшамен немесе қосымша акцияларда Акциялар Ұстаушыларын сайлау кезінде 

төленетін дивидендтерді бөлуге ниет білдірген жағдайларда және Депозиттік келісімнің 7.1.4-тармағының 

ережелеріне сәйкес қанағаттанарлық құжаттама алғаннан кейін және Депозиттік келісімнің 5.1-тармағында 

көрсетілген қажетті анықтамалар қабылданғаннан кейін Депозитарий Ұстаушыларға осындай бөлуді 

таңдауы бойынша ұсынады. Егер Депозитарий Депозиттік келісімнің 7.1.4-тармағына сәйкес 

қанағаттанарлық құжаттаманы ала алмаса немесе ЖДҚ Ұстаушыларына таңдамалы бөлуді ұсыну үшін 

заңды болып табылмайтынын немесе жүзеге асырылмайтынын анықтаса немесе егер Компания мұндай 

таңдамалы бөлу ЖДҚ Ұстаушыларына ұсынылмауын өтінсе, Депозитарий заң рұқсат еткен шамада 

Ұстаушыларға Қазақстанда сайлау өткізілмейтін акцияларға қатысты не (X) 5-Шартта сипатталған 

шарттарда немесе (Y) 6-Шартта сипатталған шарттарда осындай қосымша акцияларды ұсынатын қосымша 

ЖДҚ-лар негізінде жасалған дәл осындай анықтама негізінде таратады. Егер жоғарыда көрсетілген 

шарттар орындалса, Депозитарий 10-Шартқа сәйкес ЖДҚ-ны тіркеу күнін белгілейді және Ұстаушыларға 

ұсынылып отырған дивидендті қолма-қол ақшамен немесе қосымша ЖДҚ-да алуға мүмкіндік беретін 
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рәсімдерді белгілейді. Компания Депозитарийге осындай рәсімдерді қажет болған шамада жасауға жәрдем 

көрсетеді. Егер Ұстаушы ұсынылған дивидендті (X) қолма-қол ақшамен алуды шешсе, дивиденд 5-шартта 

немесе сипатталған шарттарда (Y) ЖДҚ-да бөлінеді, дивиденд 6-шартта сипатталған шарттарда бөлінеді. 

Депозиттік шарттағы ешнәрсе немесе 14-шарт Депозитарийді Ұстаушыларға акциялардан (ЖДҚ емес) 

сайланбалы дивидендтер алу тәсілін ұсынуға міндеттемейді. Иеленушілер мен Бенефициарлардың 

иелеріне немесе кез келген иеленушіге немесе басым иеленушіге, атап айтқанда, Депозитке салынған 

мүліктің иелері сияқты шарттармен таңдамалы бөлуді алу мүмкіндігі берілетініне ешқандай кепілдік 

берілмейді.   
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15. Салық салу және қолданылатын заңдар 

А.   Дивидендтерді немесе Иеленушілерге Депозитке салынған мүлікке немесе оған қатысты 

енгізілген басқа да бөлулерді Ұстаушыларға төлемдер Қазақстаннан шегеруге басқа да ұстап 

қалған салыққа жатады, және егер мұндайлар бар болса, қолданылатын ставкалар бойынша және 

Депозиттік келісімнің немесе шарттардың кез келген басқа ережелеріне қарамастан, Депозитарий 

мен Депозитарий қолданыстағы заңнамаға сәйкес кез келген ақшалай дивидендтен немесе 

олардың кез келгені компаниядан алатын басқа да ақшалай бөлуден кез келген салықты, 

есептеуді, қаламақы немесе басқа да соманы қамтамасыз ету үшін қажетті соманы шегеруге 

құқылы болады, немесе оның атынан салық немесе басқа мемлекеттік органға осындай ақшалай 

дивидендті алуға немесе қолма-қол қаражатты басқа бөлуге байланысты төлей алады 

Кез келген ЖДҚ немесе кез келген Депозитке салынған меншікті Ұстаушы немесе пайда алушы, 

егер қандай да бір салық немесе басқа да үкіметтік алым кез келген ЖДҚ-ға, Депозитке салынған 

меншікке немесе ЖДҚ-ның куәлігіне құрметпен төленетін жағдайда, мұндай салық немесе өзге 

де мемлекеттік баж Депозитарийдің Ұстаушысы мен Ерікті иесі ұстап қалуға тиіс деп (өз 

меншігіне немесе салымына байланысты) есептеледі. Депозитарий Депозитарийден бас тарта 

алады және Депозитарий ЖДҚ беруден немесе жеткізуден бас тарта алады, ЖДҚ 

сертификаттарын беруді, бөлуді немесе комбинациялауды тіркей алады және осындай 

салықтарды, алымдарды, айыппұлдарды немесе пайыздарды толық төлегенге дейін Депозитке 

салынған меншікті алып тастай алады. Депозитарий Ұстаушының немесе пайда алушының 

есебінен қазақстандық заңнамаға және нормативтік актілерге сәйкес кез келген кемшілікке 

жауапты болады және кез келген артық шығуды бөлу құқығына жауапты Ұстаушымен және 

Ерікті иесімен Депозитке салынған акциялардың немесе басқа да Депозитке салынған мүліктің 

тиісті санын сатудан түскен осындай түсімнен бере алады. Кез келген осындай сұрау салу 25-

шартқа сәйкес хабарлау жолымен берілуі тиіс.  

Кез келген ЖДҚ-ға немесе Депозитке салынған меншікке өз меншігіне байланысты әрбір 

Ұстаушы мен Бенефициар иеленуші Депозитарийге, Компанияға, Сақтаушыға және олардың кез 

келген агенттеріне, лауазымды тұлғаларына, қызметкерлеріне және үлестес тұлғаларына өтеуге 

және оларды ұстап тұруға, осындай Ұстаушы немесе Ерікті иеленуші үшін алынған кез келген 

салық жеңілдіктерінен туындайтын салықтарға қатысты кез келген кінәраттарды (қолданылатын 

пайыздар мен олар бойынша айыппұлдарды қоса алғанда) өтеуге келіседі. Осы бөлімге сәйкес 

Иеленушілер мен Бенефициарлық иелерінің міндеттері 15А-шарт ЖДҚ-ның кез келген берілуіне, 

ЖДҚ-ның кез келген күшін жоюға және Депозитке салынған құнды қағаздарды алып тастауға 

және Депозиттік келісімдердің тоқтатылуына шыдауға тиіс. 

В.  Егер қандай да бір үкіметтік немесе әкімшілік рұқсат, келісім, тіркеу немесе рұқсат немесе қандай 

да бір үкіметтік немесе әкімшілік органға кез келген есеп Қазақстандағы кез келген қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес талап етілсе, 5, 6, 7, 13 немесе 14-шарттарға сәйкес бөлуге жататын акциялар, 

басқа да құнды қағаздар немесе басқа да мүлік үшін депозитке салынуы тиіс немесе 8 шарттарға 

сәйкес қол қойылуы тиіс Компанияның акцияларынан Депозитарий алуы үшін, Депозитарий 

осындай заңға сәйкес талап етілетін уақыт ішінде Компанияның осындай рұқсатқа, келісімге, 

тіркеуге немесе рұқсатқа немесе осындай есеп файлына өтінім беруін сұрайды. Осыған 

байланысты компания депозиттік келісімде сол алған немесе берген кезде талап етілуі мүмкін іс-

әрекеттерді қабылдауға міндеттенді. Депозитарий ЖДҚ-ны, Акцияларды, басқа да құнды 

қағаздарды немесе өзге де мүлікті, оларға қатысты осындай рұқсат, келісім немесе рұқсат немесе 

мұндай есеп алынбаған немесе берілген мән-жайларға байланысты таратпайды және осындай 

рұқсатты алу, кез келген осындай есепті келісу немесе рұқсат ету немесе беру жөнінде ешқандай 

міндеттемелері жоқ. Жоғарыда айтылғандарға зиян келтірместен, компаниялар ақылға қонымды 

шектерде көмек қажет болғанда және мұндай көмек депозитарийден депозитарий ретінде 

қарағанда өзге сапада қандай да бір іс-қимыл жасауды талап етпесе және нарықтық практикаға 

және қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін болса, Депозитарий компанияға кез келген 

рұқсатты, келісімді, тіркеуді немесе есептілікті алуға көмектесу үшін ақылға қонымды күш-жігер 

салуға міндеттенеді не, егер бұл қажет болса, тікелей өтініш беруге немесе мұндай рұқсатты, 

келісімді, тіркеуді, қажет болуы мүмкін. 

16. Дауыс беру құқығы 

А.   ЖДҚ иелері Депозитке салынған акцияларға қатысты дауыс беру құқығына ие болады. Компания 

Акцияларды немесе өзге де Депозитке салынған мүлікті Ұстаушылар дауыс беруге құқығы бар 

Қоғам акцияларының кез келген жиналысы туралы Депозитарийді немесе Акциялар иесінен 

немесе басқа Депозитке салынған мүліктен және Депозитарийден келісім немесе сенімхат беру 

туралы қолдаухатты осы 16-шартта белгіленген тәртіппен Депозиттік акциялар бойынша дауыс 

береді немесе дауыс беретін болады. 
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 Бұл кез келген осындай хабарламаны Компаниядан алғаннан кейін мүмкін болған соң 

Депозитарий осындай жиналысқа қатысты ЖДҚ-ның тіркелген күнін немесе келісім туралы 

өтінішті немесе 10-Шартқа сәйкес сенімхатты белгілейді. Депозитарий, компанияның өтініші 

бойынша жазбаша нысанда депозиттік келісімнің 5.3-тармағына сәйкес және Компания есебінен 

және АҚШ-тың, Англияның немесе Қазақстанның заңдық тыйым салулары болмаған жағдайда 

Ұстаушыларға ЖДҚ-ны тіркеу күніне: (а) жиналыс өткізу немесе шақыру туралы мұндай 

хабарламаны келісім немесе сенімхат; (б) кез келген қолданылатын заңнаманы, депозиттік 

Келісімнің ережелерін, ЖДҚ-ны тіркеу күні Нью-Йорктегі бизнесті жабу кезінде иеленушілердің 

кез келген қолданылатын заңнаманы, Депозиттік келісімнің, және Депозитке салынған мүлікті 

басқару туралы (егер осындай ережелер бар болса, қоғамның тиісті бөлігінде жиынтықталады) 

Депозитарийге осы ұстаушының ЖДҚ ұсынған акцияларға немесе басқа Депозитке салынған 

мүлікке қатысты дауыс беру құқығын жүзеге асыруға қатысты if) және (С) дауыс беру үшін 

осындай нұсқаулардың қандай жолмен берілуі мүмкін екендігі туралы қысқаша өтінішті 

тапсыруға міндетті. 

В.   Дауыс беру жөніндегі нұсқаулықтар Депозитарийге акциялардың бүтін санын немесе басқа да 

Депозитке салынған меншікті білдіретін ЖДҚ-ға қатысты ғана берілуі мүмкін. Қолданылатын 

заңнамаға, Депозиттік келісімнің ережелеріне, Депозитке салынған мүліктің шарттарына, 

Жарғысы мен ережелеріне сәйкес, егер Депозитарий Депозитке салынған мүлік бойынша дауыс 

беру үшін ЖДҚ тіркелген күні бойынша Депозитарий көрсеткен күнге дейін дауыс беруді өткізу 

туралы өкімді ұстаушыдан алса, Депозитарий іс жүзінде мүмкіндігінше және Қазақстанның 

заңнамасы мен практикасында рұқсат етілгеніне қарай, олар үшін уақтылы және жарамды дауыс 

беру нұсқаулары осындай Ұстаушыларға тапсырылған жолмен алынған осындай ЖДҚ ұсынған 

акциялар және / немесе басқа да Депозитке салынған мүлік үшін дауыс беруге Сақтаушыны дауыс 

беруге мәжбүр етуге ұмтылады. 

С.   Депозитарий де, Сақтаушы да дауыс беруге қатысты қандай да бір қалауын ешбір жағдайда 

жүзеге асырмайды және Депозитарий де, Сақтаушы да дауыс бермейді, дауыс беру құқығын 

пайдалануға немесе осындай Ұстаушылардан алынған нұсқаулықтарға сәйкес көзделген 

жағдайларды қоспағанда, ұсынылған ЖДҚ-ның акцияларын немесе басқа да Депозитке салынған 

меншігін қандай да бір жолмен пайдалануға тырыспайды. Егер Депозитарий дауыс беру туралы 

өкімді Ұстаушыдан уақтылы алса, онда Депозитарий ЖК ЖДҚ ұсынған Депозитке салынған 

меншіктің дауыс беруге қалай қатысатыны көрсетілмейтін болса, Депозитарий мұндай 

Ұстаушыны (егер Ұстаушылар таратқан хабарламада өзгеше көрсетілмесе) Депозитарийге дауыс 

беру үшін осындай нұсқаулықтарда жазылған тармақтарға дауыс беруді тапсырады. Осы 

құжаттағы қалғандарына қарамастан, Депозитарий, егер бұл туралы Компания жазбаша нысанда 

өтінсе, барлық Депозитке салынған мүлікті (ЖДҚ тіркелген күні Ұстаушыларда осындай 

Депозитке салынған мүлікке қатысты дауыс беруге қатысты нұсқаулар алынғанына қарамастан) 

Акционерлердің жиналысында кворумды белгілеудің жалғыз мақсаты үшін ұсынады. 

D. Жалпы Иеленушілер немесе кез келген Ұстаушы, атап айтқанда, Ұстаушыға дауыс беруге 

тапсырманы Депозитарийге уақтылы беруге мүмкіндік беру үшін жеткілікті уақытпен жоғарыда 

сипатталған хабарлама алатынына ешқандай кепілдік бола алмайды. 

ЖДҚ-ны ұстап қалуды жалғастыра отырып, барлық Иеленушілер мен Бенефициарлық 

иеленушілер осы 16-шарттың ережелерімен келіседі деп саналады, өйткені олар Қазақстанның 

қолданыстағы заңнамасын сақтау мақсатында мезгіл-мезгіл түзетулер енгізе алады. 

Компанияның қолданыстағы корпоративтік шешімі Депозитарийді (Акциялардың тіркелген иесі 

ретінде) міндеттейді, ал ЖДҚ иелері мен Бенефициарлық иелері Компанияның осындай 

корпоративтік шешімімен байланысты екендігіне келіседі деп есептеледі. 

Е.   Депозиттік келісімде немесе Шарттарда қамтылған барлық қалғандарына қарамастан, егер мұндай 

шараларды қабылдау АҚШ, ағылшын немесе қазақстандық заңнаманы бұзатын болса, 

Депозитарийдің қандай да бір жиналысқа немесе Депозитке салынған меншік иелерінің келісімі 

немесе сенімхаты туралы қолдаухатқа қатысты қандай да бір шаралар қабылдауға ешқандай 

міндеттемелері жоқ. Компания Ұстаушыларға және пайда алушыларға Депозитке салынған 

мүлікке салынатын дауыс құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кез келген қажетті іс-

әрекеттерді қолдануға және егер ол туралы Депозитарийге қабылдау үшін талап етілетін кез 

келген іс-қимылдарға жүгінсе, АҚШ, Англия және / немесе Қазақстанның (Компания есебінен 

алынған) кеңесшісінің қорытындысын ұсынуға келіседі. 
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17. Жауапкершілік 

A. Депозитарий де, Компания да Депозиттік келісімнің немесе Шарттардың ережелеріне сәйкес 

келмейтін қандай да бір іс-әрекеттерді орындауға немесе жасауға міндетті емес немесе (i) егер 

Депозитарий немесе Компания осы немесе болашақтағы кез келген заңның немесе АҚШ, Англия, 

Қазақстан немесе кез келген басқа елдің немесе кез келген басқа тиісті мемлекеттік немесе 

реттеуші органның немесе қор биржасының кез келген ережелеріне немесе қаулысына орай 

Депозиттік келісімнің немесе Шарттардың талаптарына, немесе қандай да бір жағдайды, осы 

немесе болашақ Жарғыны немесе қандай да бір ережені немесе қандай да бір Депозитке салынған 

мүлікке билік етуді немесе оларға байланысты емес қандай да бір өзге де мән-жайлар 

(басқалардан басқа, шайқастар, соғыстар, мемлекет меншігіне алу, экспроприация, валюталық 

шектеулер, жұмысты тоқтату, ереуілдер, азаматтық тәртіпсіздіктер, террористік актілер, 

төңкерістер немесе басқа да себептер бойынша) салдарынан немесе қандай да бір, (іі) депозиттік 

келісімде, Шарттарда немесе Жарғыда немесе ережелерде немесе Депозитке салынған мүлікті 

басқаруда көзделген кез келген ниет-қалау үшін, (ііі) заң консультантының, бухгалтерлердің, 

депозит үшін акциялар ұсынатын кез келген тұлғаның, кез келген Ұстаушының, кез келген Ерікті 

иеленушінің немесе оның уәкілетті өкілінің немесе оның пікірі бойынша құзыретті болуға тиіс 

кез келген басқа тұлғаның ұсынымдарына немесе ақпаратына байланысты кез келген іс-әрекеттер 

немесе әрекетсіздік үшін, (ііі), бірақ, егер (ііі) осы кіші бөлімнің шарттарына (iv) ұстаушының 

немесе пайда алушының акцияларды Ұстаушыларға берілетін кез келген бөлуді, ұсынысты, 

құқықты немесе өзге артықшылықтарды пайдалану мүмкін еместігі үшін тыйым салынбаса, бірақ 

болып табылмаса, және Депозиттік келісімнің шарттарын немесе ЖДҚ Ұстаушыларға берілген 

шарттарды немесе (v) Депозиттік келісімнің шарттарын немесе Шарттарды кез келген бұзғаны 

үшін кез келген кейінгі немесе айыппұлдық залал үшін. 

B. компания депозитарлық келісімге, шарттарға немесе кез келген ұстаушыларға немесе 

бенефициарлық иеленушілерге қатысты ЖДҚ-ның кез келген сертификаттарына сәйкес өзіне 

ешқандай міндеттемелер алмайды және ешқандай жауапкершілік алмайды, бұған компанияның 

депозитарлық келісімге, ЖДҚ-ның шарттарына және қолданыстағы сертификаттарына сәйкес 

тікелей көзделген өз міндеттемелерін қасақана орындамай немесе немқұрайлы қарым-қатынаспай 

орындауға міндеттен басқалары. 

C. Депозитарий, оның бақылаушы тұлғалары, оның агенттері, кез келген Сақтаушы және Компания, 

оның бақылаушы тұлғалары мен оның агенттері кез келген жазбаша хабарламаға, сұрау салуға, 

нұсқаулыққа немесе ол түпнұсқа болып санайтын және тиісті Тарап немесе Тараптар тиісті түрде 

қол қоюға немесе ұсынуға (аудармашының пікірі бойынша құзыретті болып саналатын немесе 

түпнұсқа болып есептелетін аударманы қоса алғанда) тиіс құжатқа сәйкес сүйенуі және қорғалуы 

мүмкін. 

D. Құнды қағаздар туралы заңға сәйкес жауапкершіліктен бас тарту туралы ешқандай шарт 

Депозиттік келісімнің немесе Шарттардың ешбір ережесінде көзделмеген. 

E. Жоғарыда айтылғандармен шектелместен, Депозитарий де, Компания да, олардың қандай да бір 

тиісті бақылаушы тұлғалары немесе агенттері де, кез келген Депозитке салынған мүлікке немесе 

оның пікірі бойынша, егер барлық шығыстар үшін қанағаттанарлық өтемақы (адвокаттың 

алымдары мен төлемдерін қоса алғанда) болса, оның шығыстарына немесе жауапкершілігіне әкеп 

соғуы мүмкін ЖДҚ-ға қатысты ешқандай міндеттемеге тартылмауға тиіс, ал жауапкершілік 

жауапкершілік жиі талап етілетіндей берілуі тиіс (және кастодиансыз осындай талқылауға 

қатысты қандай да бір міндеттеме алады, Депозитарийдің жауапкершілігі тек қана Депозитарийге 

жүктеледі). 

F. Депозитарий Депозит туралы шартқа сәйкес Компанияның Депозит туралы шарт немесе Шарттар 

бойынша өз міндеттемелерін Қоғамның сақтауын және орындауын бақылау, қадағалау немесе 

қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауға міндетті емес. 

G. Депозитарий де, Кастодиан да, олардың агенттері де, лауазымды тұлғалары, директорлары немесе 

қызметкерлері (ол өзінің салақтығы немесе адал еместігі бойынша немесе өзінің агенттеріне, 

лауазымды тұлғаларына, директорларына немесе қызметкерлеріне қатысты болған жағдайларды 

қоспағанда) ЖДҚ Ұстаушысы немесе иесі осындай болып табылатын, ал кейіннен жалған немесе 

дәлме-дәл емес деп танылған Акцияларға немесе ЖДҚ-ға қатысты қандай да бір сертификат 

ретінде қабылдануына байланысты жауапты болмайды. 

H. Депозитарий және оның агенттерінің әрқайсысы (және Депозитарийдің кез келген холдингтік, 

еншілес немесе қауымдасқан компаниясы) Компаниямен немесе оның кез келген еншілес немесе 

тәуелді қоғамдарымен немесе Депозитке салынған мүлікке қатысты кез келген қаржылық немесе 

өзге де іскерлік операциялармен (оның ішінде жоғарыда айтылғанның ортақтығына нұқсан 
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келтірместен, Депозитке салынған мүліктің кез келген бөлігінің бір валютадан екіншісіне 

конверсиясы) айналыса алады не қызығушылық таныта алады, кез келген уақытта ЖДҚ-ны өз 

есебінен сақтай алады және банк ретінде немесе Депозитарий ретінде емес, кез келген басқа 

сапада жасаған іскерлік операциялар мен іс-әрекеттер үшін барлық әдеттегі алымдарды, 

комиссиялар мен басқа да алымдарды Ұстаушыларға немесе кез келген басқа тұлғаға сол жерден 

туындайтын қандай да бір t бейіні үшін есепке алынбай Депозиттік келісімге сәйкес (оның ішінде 

ортақтыққа нұқсан келтірмей жоғарыда айтылғандарды, Депозитке салынған мүліктің кез келген 

бөлігін бір валютадан екінші валютаға конверсиялауда айыптауды және мүлікті кез келген 

сатуды) туындайтын мәселелерге қатысты алуға және төлеуге құқылы. 

I. Депозитарий 6, 7, 8, 13 немесе 14-шарттарда айтылған немесе қаралатын кез келген осындай 

сатуды немесе Депозитарийдің әдеттегі практикалары мен рәсімдеріне сәйкес 8-шартта 

көрсетілгендей кез келген осындай түрлендіруді жүзеге асыруға ұмтылады, бірақ мұндай сату 

немесе айырбастау шарттарына қатысты немесе егер мұндай сату немесе айырбастау мүмкін 

болмаса, ешқандай жауапкершілік көтермейді (өзінің ұқыпсыздық немесе адалдық немесе оның 

агенттері, лауазымды тұлғалары, директорлары немесе қызметкерлері болмаған жағдайда). 

J. Депозитарий барлық қолданылатын заңдарға сәйкес Компания, кез келген Ұстаушы, Ерікті 

иеленуші немесе ЖДҚ-ға мүдделі тұлға алдында Депозитарий депозиттік мүлікке немесе оның 

бір бөлігіне немесе одан түскен кез келген табысқа немесе оның кез келген табысына қатысты 

салық салынуына байланысты туындауы мүмкін кез келген кемшілікке қатысты ешқандай жауап 

бермейді. 

K. Депозиттік келісімнің немесе Шарттардың талаптарымен рұқсат етілген кез келген ұсынылып 

отырған өзгерістерге, бас тартуға, рұқсат беруге немесе рұқсатқа байланысты Депозитарий, 24-

шартта тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, Иеленушілер, Бенефициарлық иеленушілер, 

ЖДҚ-ға мүдделі тұлға немесе кез келген басқа тұлға үшін осының салдарын ескеруге міндетті 

болуға тиіс емес. 

L. Депозит туралы шартта Шарттарда қамтылған барлық қалғандарына қарамастан, Депозитарий 

өзінің ақылға қонымды пікірі бойынша оған қандай да бір тұлғаны жүктей алатын немесе мүмкін 

болатын қандай да бір іс-әрекеттерді орындаудан қалыс қалуы мүмкін және Депозитарий өзінің 

ақылға қонымды пікірі бойынша кез келген заңды, директиваны немесе реттеуді сақтау үшін 

қажетті барлық әрекеттерді жасай алады. 

M. Депозитарий Қазақстанның кез келген қолданылатын заңнамасына сәйкес ЖДҚ немесе 

Акцияларға қатысты иеленудің қандай да бір шектеулерінің сақталуын тексеруге, бақылауға 

немесе қамтамасыз етуге міндетті емес. 3-шарттың ортақтығына қарамастан, Депозитарий ЖДҚ-

ға немесе ЖДҚ-ны шығаруға қатысты Акциялардың кез келген депозитін, егер оны Қоғам 

хабардар етсе, немесе егер Депозитарийге мұндай беру немесе табыстау жоғарыда көрсетілген 

шектеулердің немесе кез келген басқа да қолданылатын заңдардың бұзылатыны туралы белгілі 

болса, тіркеуден бас тартады. 

N. Депозитарий қандай да бір мәміленің немесе заттың, сертификаттың, хаттың немесе басқа да 

хабарламаның қандай да бір фактісінің немесе мәселенің немесе орындылығының жеткілікті 

дәлелдемесі ретінде, ауызша немесе жазбаша, қол қойылған немесе өзге де түрде Қоғамның, 

Қоғамның Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның директорлар Кеңесі тиісті түрде уәкілеттік 

берген тұлғаның атынан берілген немесе Депозитарий орынды деп санайтын тұлғалардан 

осындай басқа да куәлікті талап ете алады және Депозитарий қосымша дәлелдемелерді талап ету 

немесе осындай сертификатта қолданылатын Депозитарийде туындауы мүмкін кез келген 

шығындар немесе жауапкершілік үшін жауапты болу үшін ешқандай байланысты болмауы тиіс. 

O. Депозитарий мен оның агенттері Депозитке салынған мүліктің кез келгенінде дауыс беру 

жөніндегі қандай да бір нұсқауларды кез келген сақтамағаны үшін немесе қандай да бір дауыс 

беру немесе кез келген дауыс берудің қандай да бір ықпалы қандай да бір түрде берілгендігі үшін 

(мұндай бас тарту немесе іс-әрекет өзінің салақтығы немесе адалдығы нәтижесі болып табылатын 

немесе депозиттік келісім мен шарттардың шарттарына сәйкес келмейтін жағдайларды 

қоспағанда) жауапты болмайды. Депозитарий Ұстаушыларға бөлу үшін компания берген кез 

келген ақпаратты ұстау үшін немесе Депозитке салынған мүліктегі үлесті сатып алуға 

байланысты кез келген инвестициялық тәуекел үшін олардың кез келген аудармасының кез 

келген дәлсіздігі үшін, Депозитке салынған мүліктің шынайылығы немесе құны үшін, Депозитке 

салынған мүліктегі үлесті сатып алуға байланысты кез келген инвестициялық тәуекел үшін кез 

келген үшінші тараптың кредит қабілеттілігі үшін кез келген, Компанияның кез келген 

хабарламасын орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін Депозиттік келісім 

шарттарының және Шарттардың қолданылуын тоқтату үшін кез келген құқықтарды шешу үшін 
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ЖДҚ, акциялар немесе Депозитке салынған меншікті иелену нәтижесінде туындауы мүмкін кез 

келген құқықтарды жүзеге асыру үшін жауапты емес. 

P. Депозиттік келісімді немесе Шарттарды ұсынудың ешбірі Депозитарийден өзінің меншікті 

қаражатын жұмсауды немесе тәуекелін талап етпейді немесе қандай да бір өз міндеттерін 

орындау кезінде немесе қандай да бір өзінің құқықтары мен өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде 

қандай да бір қаржылық жауапкершілікті өзге түрде көтеруді, егер бұл осындай қаражатты өтеу 

немесе барабар өтеу және осындай тәуекелге қатысты қамтамасыз ету жауапкершілік 

кепілдендірілмейді деп пайымдауға ақылға қонымды негіз болуы тиіс. 

Q. Депозитарий осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде жеке іс-әрекеттің орнына, 

адвокат немесе басқа тұлға болсын, ол үшін жеткілікті қанағаттанарлық, нысаны мен мазмұны 

бойынша заң консультанттардың пікірін алуды қоса алғанда, мәміле жасау үшін агентті жалдауы 

және төлеуі немесе кез келген бизнеспен мәміле жасауға келісуі және ақшаны алуды және төлеуді 

қоса алғанда, осындай Тараптар жасауға тиіс барлық іс-әрекеттерді орындау кезінде орындауы 

немесе келісуі мүмкін. Депозитарийдің кез келген осындай агентті іріктеу немесе ұстап қалу 

кезінде ақылға қонымды сақтық танудан бас тартқаны үшін сақтай отырып, Депозитарий қандай 

да бір осындай агенттің өзі жалдаған немесе онымен байланысты талқылауды қадағалау немесе 

кез келген осындай агенттің іс-әрекеттері үшін кез келген біреудің алдында жауапты болмайды. 

R. Депозитарийдің бірде-бірі, Сақтаушы, Компания немесе олардың кез келген тиісті агенттері 

немесе үлестес тұлғалары 4C шарттарында сипатталғандай, иеленушілер мен бенефициарларға 

жауапты болуға тиіс қолданылатын заңдар мен ережелерге сәйкес есептілікке қойылатын 

талаптарды қанағаттандыру немесе ресми рұқсат алу үшін иеленушілердің немесе 

бенефициарлық иеленушілердің атынан қандай да бір іс-қимыл жасауға міндетті емес. 

S. Депозитарий Депозитарийдің алдыңғы әрекетіне немесе әрекетсіздігіне байланысты немесе 

Депозитарийді шығарғаннан немесе отставкадан кейін толық туындайтын кез келген мәселеге 

байланысты мұрагер-Депозитарий жасаған кез келген іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін 

Депозитарий өзінің міндеттемелерін Депозитарий ретінде әрекет еткен кезде немқұрайлықсыз 

немесе адалдықсыз орындаған жағдайда жауапты болмайды. 

Т.  Депозитарийдің іс-әрекетіне немесе әрекетсіздігіне байланысты болсын немесе Депозитарий 

тағайындалғанға дейін немесе оның күші жойылғаннан немесе Депозитарийден артта қалғаннан 

кейін туындаған кез келген мәселеге байланысты Депозитарий алдыңғы Депозитарий жасаған кез 

келген іс-әрекеттері немесе әрекетсіздігі үшін Депозитарий өзінің міндеттемелерін Депозитарий 

ретінде болғанша немқұрайлы немесе адал орындамаған жағдайда Депозитарий жауапты 

болмайды.  

18. Ауыстыратын ЖДҚ шығару және жеткізу және ЖДҚ айырбастау 

Тиісті алымдарды, салықтарды, баждарды, алымдарды, шығындар мен шығыстарды және дәлелдеме және 

өтеу сияқты шарттарды төлеген жағдайда, ЖДҚ-ны алмастыратын Депозитарий беретін және оларды беру 

кезінде (жою, жоғалту немесе ұрлық жағдайларын қоспағанда) жоғалған, ұрланған, жойылған, бүлінген 

немесе жойылған ЖДҚ-ны айырбастауға немесе орнына жеткізуге болады. 

19. ЖДҚ алымдары мен төлемдері 

A. ЖДҚ үшін мынадай баждар Депозиттік келісімнің шарттарына сәйкес төленуі тиіс: 

 

i. Комиссиялық жарна: ЖДҚ берілген кез келген тұлға (яғни акциялар салымы бойынша 

шығару немесе ЖДҚ (лар) акцияларға арақатынасының өзгеруі немесе кез келген басқа 

бір ай бойынша (((iv) тармаққа сәйкес бөлу нәтижесінде шығарылымдарды қоспағанда) 

5,00 АҚШ долларынан аспайтын төлем. Депозиттік келісімнің және шарттардың 

шарттарына сәйкес шығарылған 100 ЖДҚ (немесе оның бір бөлігіне) АҚШ доллары; 

ii. Жою: ЖДҚ күші жойылатын кез келген тұлға (яғни ЖДҚ көлемінің акциялар көлеміне 

қатынасы өзгерген кезде депозитке салынған мүлікті жеткізу үшін ЖДҚ күшін жою) 

5,00 АҚШ долларынан аспайтын төлем. 100 ЖДҚ-ға АҚШ доллары (немесе олардың 

үлесі) осылайша жойылды; 

iii. Қолма-қол ақшаны бөлу үшін төлем: ЖДҚ-ның кез келген ұстаушысы ақшалай қаражат 

немесе басқа да ақша қаражаты бойынша дивидендтерді бөлу үшін (яғни құқықтарды 
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және басқа да Entitlements сату кезінде) 100 ЖДҚ үшін 5,00 АҚШ долларынан аспайтын 

мөлшерде комиссия алады.); 

iv. Акцияларды / құқықты бөлу үшін төлем: кез келген ЖДҚ ұстаушы 5,00 АҚШ 

долларынан аспайтын ақы алады. (А) акциялар немесе басқа да еркін акциялар бойынша 

дивидендтерге сәйкес ЖДҚ бөлуге арналған 100 ЖДҚ үшін (немесе олардың үлесі) 

АҚШ доллары мөлшерінде, немесе (b) қосымша ЖДҚ сатып алу құқығын жүзеге асыру; 

v. Бөлудің басқа түрлері үшін төлем: ЖДҚ-ның кез келген ұстаушысы ЖДҚ-дан өзгеше 

құнды қағаздарды немесе қосымша ЖДҚ-ны сатып алу құқығын (яғни акцияларды бөлу) 

таратқаны үшін 100 ЖДҚ-дан (немесе олардың үлесі) 5,00 АҚШ долларынан аспайтын 

мөлшерде комиссия алады.); және  

vi. ЖДҚ Дипозитарий қызметтері үшін төлем: ЖДҚ-ның кез келген ұстаушысы 

Депозитарий белгілеген тиісті мерзімде (күндері) ұсталатын 100 ЖДҚ (немесе оның бір 

бөлігі) үшін 5,00 АҚШ долларынан аспайтын комиссия алады; сондай-ақ  

vii. ЖДҚ беру үшін төлем: беруге арналған ЖДҚ сертификатын ұсынатын кез келген тұлға 

беруге арналған ЖДҚ сертификаты үшін US $ 1,50 аспайтын төлем.. 

ЖДҚ алымдары мен алымдарының кейбірі (мысалы, ЖДҚ депозитарийінің қызметтері үшін ақы) 

ЖДҚ ұсынысы жабылғаннан кейін көп ұзамай төленуі мүмкін. 

Бұдан басқа, компания, иеленушілер, бенефициарлық иеленушілер , тұлғалар, және акцияларды 

депоненттейтін және ЖДҚ-ны шығарумен және оның күшін жоюмен АКҚҚ-ға депозитке 

салынған имуещестікті алатын тұлғалар, сондай-ақ ЖДҚ шығарылатын немесе күші жойылатын 

тұлғалар ЖДҚ бойынша депозиттік келісімнің талаптарына сәйкес мынадай алымдарды төлеуге 

міндетті.: 

(i) салықтар (қолданылатын пайыздар мен айыппұлдарды қоса алғанда) және басқа да 

үкіметтік алымдар; 

(іі) Акцияларды немесе басқа да Депозитке салынған мүлікті акциялар тізілімінде тіркеу 

үшін мезгіл-мезгіл күшіне енуі мүмкін және тиісінше депозиттерді ресімдеу және 

қаражатты алу кезінде сақтаушының, Депозитарийдің атына немесе атынан акцияларды 

немесе басқа Депозитке салынған меншікті аударуға қолданылатын тіркеу алымдары; 

(ііі) депозитке арналған шартта тікелей көрсетілген факс, телекс немесе жеделхат 

бойынша сақтауға немесе алуға арналған мүлікті сақтауды немесе алуды жүзеге 

асыратын тұлғаның немесе ЖДҚ иелерінің және бенефициарлық иелерінің есебінен 

беруге және жеткізуге арналған осындай шығыстар; 

(iv) шетел валютасын айырбастау кезінде Депозитарий шеккен шығыстар мен алымдар; 

(v) валюталық бақылау ережелерін және акцияларға, Депозитке салынған меншікке, 

ЖДҚ мен ЖДҚ сертификаттарына қолданылатын басқа да нормативтік талаптарды 

сақтауға байланысты Депозитарий шеккен осындай алымдар мен шығыстар; сондай-ақ 

(vi) Депозитке салынған мүлікке қызмет көрсетуге немесе жеткізуге байланысты 

Депозитарий, Сақтаушы немесе кез келген кандидат шеккен алымдар мен шығыстар. 

B. Депозит туралы шарт пен шарттар бойынша депозитарийдің кез келген басқа шығыстары мен 

шығыстарын компания депозитарий мен компания арасындағы келісім бойынша төлейтін 

болады. ЖДҚ бойынша барлық алымдар мен төлемдер депозитарий мен компания арасындағы 

келісім бойынша кез келген уақытта және уақытта өзгеруі мүмкін, бірақ ұстаушылар мен 

бенефициарлық иеленушілер төлейтін алымдар мен төлемдер жағдайында тек 24-Шартта 

көзделген тәртіппен ғана. Депозитарий өзінің ЖДҚ бойынша соңғы төлем кестесінің көшірмесін 

кез келген тұлғаға сұрау салу бойынша тегін береді. 

C. (і)ЖДҚ шығару бойынша төлеуге жататын ЖДҚ алымдарын және (ІІ) ЖДҚ жоюды Депозитарий 

берген адам (ЖДҚ шығарылған жағдайда) және адам ЖДҚ күшін жояды (ЖДҚ жойылған 

жағдайда). DTC, Euroclear немесе Clearstream-де Депозитарий шығарған ЖДҚ жағдайында GDR 

беру және жою үшін баждар мен алымдарды DTC қатысушысы (қатысушылары), Euroclear 

қатысушысы (қатысушылары) немесе ЖДҚ-ны Депозитарийге немесе DTC қатысушысына 

(қатысушыларына), Euroclear қатысушысына (- леріне) немесе ЖДҚ-ны алушы Clearstream 
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қатысушысына (- леріне). және DTC (- лар) қатысушысы алатын болады), Euroclear қатысушысы 

(-лары) немесе Clearstream қатысушысы (-лары) Euroclear қатысушысы (-лары) немесе сол 

уақытта әрекет ететін Clearstream қатысушы рәсімдеріне және практикасына сәйкес 

қолданылатын бенефициарлық иесінің (- ларының) шотына (- лері) төлейтін болады. Бөлуге 

қатысты ЖДҚ алымдарын және ЖДҚ қызметтері үшін баждарды Ұстаушылар Депозитарий 

белгілеген тиісті тіркеу күніне төлеуге тиіс. Ақша қаражаты бөлінген жағдайда ЖДҚ-ның тиісті 

алымдарының сомасы бөлінетін қаражаттан шегеріледі. (I) ақша қаражаттарынан және (ii) 

депозитарий қызметтері үшін төлемнен өзгеше бөлінген жағдайда, Депозитарий депозитарий 

белгілеген ЖДҚ қызмет көрсетуге ақы төлеуге шоттар шығарады және ЖДҚ қызмет көрсеткені 

үшін мұндай төлем DTC, Euroclear немесе Clearstream арқылы ұстаушыларға ұсынылған 

бөлулерден шегерілуі мүмкін.. DTC, Euroclear немесе Clearstream арқылы жүргізілетін ЖДҚ үшін 

GDR ақшалай қаражаттан және GDR қызмет көрсету төлемінен ерекшеленетін бөлу үшін ақы 

DTC қатысушыларынан, Euroclear немесе Clearstream қатысушыларынан DTC, Euroclear немесе 

Clearstream ұйғарылған рәсімдер мен тәжірибеге сәйкес алынады және DTC қатысушылары, 

Euroclear немесе Clearstream қатысушылары өз кезегінде ЖДҚ-сы бар пайда алушыларға осындай 

сыйақылар үшін ақы алады. 

D. Депозитарий компанияның ЖДҚ бағдарламасына қатысты алынатын ЖДҚ алымдарының бір 

бөлігін беру жолымен немесе компания мен Депозитарий сияқты шарттарда өзгеше түрде шеккен 

белгілі бір шығыстарын компанияға өтей алады. Компания депозитарийге осындай алымдар мен 

алымдарды төлейді және Депозитарий сияқты төлемдер үшін Депозитарийге өтейді және 

Компания мезгіл-мезгіл келісе алады. Мұндай алымдарды төлеу жауапкершілігі компания мен 

депозитарий арасындағы келісім бойынша мезгіл-мезгіл өзгеруі мүмкін. Егер өзгеше келісілмесе, 

Депозитарий компанияның осындай шығындары мен алымдары немесе алымдары туралы өзінің 

өтінішін әрбір үш ай сайын ұсынуға тиіс. Депозитарий есебінен сақтаушының алымдары мен 

шығыстары. 

20. Тізімге/листингке енгізу 

Компания депозиттік келісімде қандай да бір ЖДҚ шығарылғанға дейін алу және одан әрі қызмет көрсету 

үшін өзінің ең жақсы күш-жігерін пайдалануға міндеттенді, аталған құнды қағаздар үшін Ондон қор 

биржасының негізгі нарығында және AIX -та акциялар листингінде ЖДҚ үшін саудаға жол беру. Осы 

мақсатта компания барлық алымдарды төлеп, Лондон қор биржасы және осыған байланысты AIX  талап 

ететін барлық міндеттемелерге қол қояды және жеткізеді. Мұндай тізімдерді сақтамаған жағдайда 

компания депозиттік келісімде 2000 жылғы Құрама Корольдіктің қаржы қызметтері мен рыноктары туралы 

Заңның мақсаты үшін «танылған инвестициялық биржа» ретінде белгіленген Еуропадағы басқа 

халықаралық танылған инвестициялық биржада ЖДҚ тізімін алу және жүргізу үшін өзінің ең жақсы күшін 

және Қазақстан Республикасындағы бір немесе бірнеше биржадағы акциялар тізбесін пайдалануға 

міндеттенді. 

21. Сақтаушы 

Депозитарий сақтаушымен депозиттік келісімнің қолданылатын шарттарына сәйкес Депозитарийдің 

есебінен және билік ету тәртібімен сақтаушының барлық Депозитке салынған меншікті алатын және 

ұстайтын болады деп келісті. Депозитарий Депозитарий ретінде ғана жауапты болады. Сақтаушының 

орнынан түсуі туралы хабарламаны алғаннан кейін Депозитарий осындай тағайындау қабылданғаннан 

кейін депозит туралы шарт бойынша Сақтаушы болатын сақтаушы-мұрагерді дереу тағайындайды (және 

дереу бұл туралы Компанияны хабардар етеді). Депозитарий өз қалауы бойынша бұл Ұстаушылардың ең 

жақсы мүдделеріне жауап беретінін анықтаған кез келген жағдайда, ол Сақтаушыны тағайындауды тоқтата 

алады, ал сақтаушыны тағайындау тоқтатылған жағдайда Депозитарий мұндай тағайындау 

қабылданғаннан кейін Депозит туралы шартқа сәйкес Сақтаушы болатын сақтаушы-мұрагерді дереу 

тағайындауға тиіс. Депозитарий 25-шартқа сәйкес күшіне енетін осындай өзгерістерден кейін мұндай 

өзгерістер туралы иелерін хабардар етеді. 

Citibank, N. A. Депозиттік келісімге сәйкес Депозитке салынған құнды қағаздардың Сақтаушысы ретінде 

кез келген уақытта әрекет ете алады және бұл жағдайда Сақтаушыға кез келген сілтеме Депозиттік 

келісімге сәйкес тек Сақтаушы ретінде Citibank N.A. дегенді білдіреді. Депозит туралы шарттағы немесе 

Шарттардағы қандай да бір нәрсеге қарамастан, Депозитарий Қоғамға, ЖДҚ-ның кез келген 

Ұстаушыларына немесе Депозиттік келісімге сәйкес өз Депозитарийінің кез келген басқа сақтаушысына 

хабарлауға міндетті емес. 

22. Депозитарийдің орнынан түсуі және тағайындалуын тоқтату 

A. Депозитарий кез келген уақытта орнынан кетуі Компанияға берілгеннен кейін 90-шы күні бұрын 

(і) күшіне енетін Компанияға берілген жұмыстан босату туралы жазбаша хабарлама арқылы осы 

хат бойынша Депозитарий ретінде орнынан кете алады, содан кейін Депозитарий 23 (А) Шартта 

көзделген іс-әрекетті тоқтату жөніндегі іс-қимылды қабылдауға және (іі) Компания мирасқор-
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Депозитарийді тағайындауға және осындай мирасқор-Депозитарийдің осындай міндетті 

қабылдауын қабылдауға құқылы. 

Депозитарий кез келген уақытта компания оны компанияға бергеннен кейін 90-шы күні (і) кейін 

күшіне енетін Депозитарийге берілген жұмыстан босату туралы жазбаша хабарлама жолымен 

кете алады, содан кейін Депозитарий 23 (А) Шартта көзделген іс-әрекетті тоқтату жөніндегі іс-

қимылды қабылдауға және (іі) Компанияның мұрагер-Депозитарийді тағайындауына және 

осындай кейіннен Депозитарийдің осындай тағайындауды қабылдауына құқығы бар. 

B. Компания Депозиттік келісімде Депозитарийден орнынан кету туралы хабарлама алғаннан кейін 

немесе Депозитарийді тағайындауды тоқтату туралы хабарлама берілгеннен кейін Мұрагер-

Депозитарийді тағайындауды қамтамасыз ету үшін барлық күш-жігерін салуға міндетті. Кез 

келген осындай тағайындау және қабылдау кезінде бұл туралы хабарламаны ұстаушы - мұрагер 

Ұстаушыларға 25-Шартқа сәйкес тиісті түрде беруге тиіс. 

C. Депозитарий оған немесе онымен біріктірілуі немесе шоғырлануы мүмкін кез келген корпорация 

қандай да бір құжатты немесе кез келген кейінгі актіні орындамай немесе бермей Депозитарийдің 

құқықтық мирасқоры болып табылады. 

23. Депозиттік келісімді бұзу 

A.     Компания кез келген уақытта Депозиттік келісімнің күшін тоқтата алады. Компанияның жазбаша 

нұсқауы бойынша Депозитарий бұл туралы ЖДҚ барлық сертификаттарының иесіне, содан кейін 

осындай тоқтату үшін осындай хабарламада белгіленген күнге дейін отыз (30) күннен 

кешіктірмей хабарлауға тиіс. 

 Егер тоқсан (90) күн өтудің қолданылу мерзімі Депозитарийден кейін бітсе (і) компания 

Депозиттік келісімнің 11.1-тармағына және 22 (А) немесе (іі) Шартқа сәйкес өзінің отставкаға 

сайланғаны туралы жазбаша хабарламаны Компанияға жеткізеді және депозит туралы шарттың 

11.1-тармағына және 22 (а) Шартқа сәйкес Депозитарийді жою туралы жазбаша хабарламаны 

Депозитарийге берсе және кез келген жағдайда мұрагер-Депозитарий депозит туралы шарттың 

11.1-тармағында көрсетілгендей өзінің мақсатын тағайындамайды және қабылдамайды, ЖДҚ 

барлық сертификаттарын Ұстаушыларға осындай тоқтату туралы хабарлай отырып, содан кейін 

осындай тоқтату үшін осындай хабарламада белгіленген күнге дейін кемінде 30 (отыз) күн 

қалдырды. 

 Депозитарий ЖДҚ Ұстаушыларға таратқан тоқтату туралы кез келген хабарламада Депозиттік 

келісімді бұзу үшін белгіленген күн «Тоқтату күні» деп аталады. Күші тоқтатылған күнге дейін 

Депозитарий Салым туралы шарт және Шарттар бойынша өзінің барлық міндеттемелерін 

орындауды жалғастырады, ал Иеленушілер мен Бенефициарлық иеленушілер Депозит туралы 

шарт және Шарттар бойынша өзінің барлық құқықтарына құқылы болады. 

B.    Егер қандай да бір ЖДҚ қолданысы тоқтатылған күннен кейін күшінде қалатын болса, хатшы мен 

Депозитарий Депозитарий Депозитарий қандай да бір міндеттемелер тоқтатылған күннен кейін 

Депозитарийдің депозиттік келісімге немесе шарттарға сәйкес қандай да бір одан әрі іс-әрекеттер 

жасай алмайды, (і) Депозитке салынған меншікке қатысты дивидендтер мен басқа да бөлулерді 

жинауға, (іі) Депозитке салынған меншікке қатысты алынған құнды қағаздарды және басқа да 

мүлікті сатуға, (ііі) Депозитке салынған, кез келген дивидендтермен немесе оған байланысты 

басқа да алынған үлестермен және кез келген құнды қағаздарды немесе басқа мүлікті сатудан 

түскен таза түсімдермен бірге ЖДҚ Депозитарийге берілгеніне (мән-жайларға байланысты 

шегергеннен немесе есептелгеннен кейін, әрбір жағдайда Депозитарий шеккен алымдар мен 

шығыстарға және барлық қолданылатын салықтар немесе үкіметтік алымдар иелерінің және 

бенефициарлардың есебінен l Иелері, әрбір жағдайда Депозиттік келісімнің 10.1-тармағында және 

19-шартта жазылған талаптар бойынша (iv) Депозит туралы шартқа сәйкес Депозитарийдің рөліне 

байланысты қолданылатын заңнамаға сәйкес талап етілуі мүмкін іс-әрекеттерді қабылдайды. 

 Тоқтатылған күннен кейін кез келген уақытта Депозитарий Депозитке салынған мүлікті сата 

алады, ол одан кейін Салым туралы шарт бойынша ұсталатын болады және мұндай Сатудан кейін 

кез келген басқа қолма-қол ақшамен бірге осындай сатудан таза түсімге салмайды, олар одан 

кейін ол депозит туралы шарт бойынша, регегациялық емес шотта және пайыздар үшін 

міндеттемелерсіз, ЖДҚ әлі күнге дейін берілмеген Ұстаушылардың тепе-тең пайдасы үшін ұстап 

қалады. Мұндай сату жасалғаннан кейін Депозитарий Салым туралы шарт және Шарттар 

бойынша барлық міндеттемелерден босатылады, (і) осындай таза түсімдерді және басқа да ақша 

қаражатын есепке алуды (жағдайға байланысты шегергеннен немесе алынғаннан кейін әрбір 

жағдайда Депозитарий шеккен алымдар мен алымдар мен шығыстар және барлық қолданылатын 

салықтар немесе иеленушілер мен бенефициарлық иелерінің есебінен үкіметтік алымдар, әрбір 

жағдайда депозит және 19 шарттар туралы келісімнің 10.1-тармағында көрсетілген шарттарда) 

және (іі), Депозиттік келісімнің бұзылуына байланысты заң бойынша талап етілуі мүмкін. 
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Қолданылуы тоқтатылған күннен кейін Компания Депозитарлық келісімнің 10-тармағына және 

19-шартқа сәйкес Депозитарий алдындағы өз міндеттемелерін қоспағанда, Депозитарлық келісім 

мен Шарттар бойынша барлық міндеттемелерден босатылады. Депозиттік келісімнің шарттары 

бойынша міндеттемелер және тоқтатылған күнгі ЖДҚ Ұстаушылар мен Бенефициарлық иелерінің 

шарттары қолданылуы тоқтатылған күн күшінде қалады және егер тиісті ЖДҚ Ұстаушылар 

Депозитарийге Депозиттік келісімнің және Шарттардың талаптарына сәйкес (онда нақты 

көзделгенінен басқа) жою үшін ұсынған жағдайда ғана босатылады. 

С.    Депозиттік келісімдерде немесе депозиттік келісімдердің тоқтатылуына байланысты кез келген ЖДҚ-

да болғанына қарамастан, Депозитарий Компанияның ЖДҚ иелеріне олардың ЖДҚ ұсынған 

Депозитке салынған құнды қағаздарды алу үшін қандай да бір іс-әрекеттер жасауға және осындай 

Депозитке салынған құнды қағаздардың Депозитарийін Депозитарий белгілеген жаһандық 

депозитарлық қолхаттардың бағдарламасына, Депозитарий орынды деп санай алатын шарттарда 

жібере алады, алайда Депозитарийдің мұндай Депозитке салынған құнды қағаздарды, әрбір 

жағдайда Құнды қағаздар туралы заңға сәйкес бөлінбеген жаһандық депозитарлық қолхаттар 

бағдарламасы шеңберінде және Депозитарийдің қолданылатын алымдарды төлеуді және 

Депозитарий шеккен тиісті шығыстарды өтеуді алуы талаптарын қанағаттандыруға міндетті. 

24. Депозиттік келісімді және Шарттарды өзгерту 

Депозиттік келісімнің және осы Шарттардың барлық және кез келген ережелері кез келген уақытта және 

уақыт өте келе компания мен Депозитарий арасындағы жазбаша келісіммен олар қажет немесе қажет деп 

санайтын кез келген қатысты түзетілуі мүмкін. Депозиттік келісімдегі және осы Шарттардағы кез келген 

өзгерістер туралы хабарламаны (айқын қатені түзетуді қоспағанда) Депозитарий Ұстаушыларға тиісті 

түрде және Ұстаушыларға төленетін алымдарды немесе алымдарды ұлғайтатын немесе салатын немесе 

Депозитарийдің пікірі бойынша өзге түрде Ұстаушылардың мүдделеріне (сынып ретінде) материалдық 

зиян келтіретін кез келген түзетумен (жоғарыда айтылғандарды қоспағанда) осындай хабарламаны 

алғаннан кейін 30 (отыз) күн өткенге дейін өтелмеген ЖДҚ Ұстаушыларға қандай да бір міндеттеме 

жүктеу үшін күшіне енбейді. Әрбір Ұстаушы немесе Ерікті иеленуші кез келген түзету немесе толықтыру 

күшіне енген сәтте осы Келісімдегі ЖДҚ немесе кез келген бенефициарлық пайыздарды ұстап қалуды 

жалғастыра және осындай түзетулерді немесе толықтыруларды мақұлдай отырып, Депозиттік келісімнің 

шарттарына және түзетулері мен толықтырулары бар Шарттарға байланысты болып есептеледі. 

Ешбір жағдайда ешқандай түзету салым туралы Келісімнің 3-тармағы мен 2-шарт сақталған жағдайда, 

тиісті ЖДҚ-ға жататын Депозитке салынған мүлік, қолданылатын құқықтың міндетті ережелерін сақтау 

үшін қоспағанда, кез келген ұстаушының алуға құқығын бұзбайды. , 

Тараптар Иеленушілер мен Бенефициарлардың иеленушілердің елеулі құқықтары ЖДҚ немесе Акциялар 

электрондық кітаптарды енгізу нысанында реттелуі және (і) Ұстаушылар немесе бенефициарлық 

иеленушілер алып жүруге тиіс қандай да бір алымдарды жүктемеу және көбейтпеу үшін (iі) ақылға 

қонымды қажет болып табылатын (компаниямен және Депозитариймен келісім бойынша) елеулі алдын ала 

жасалған түзетулер немесе толықтырулар болып есептелмейтініне келіседі. 

25. Хабарламалар 

Кез келген Ұстаушыға берілуі тиіс кез келген хабарламалар, егер (а) осындай Ұстаушының атына хатпен 

расталған поштамен, әуе курьерлік хабарламамен немесе факсимильдік берумен жеке жеткізілсе немесе 

жөнелтілсе, ол Депозитарийдің кітаптарында көрсетілсе немесе, егер мұндай Ұстаушы Депозитарийге 

осындай Ұстаушыға арналған хабарламалар осы сұрау салуда көрсетілген мекенжай бойынша басқа 

мекенжайға жіберілгені туралы сұраныс берсе, немесе (b) егер ұстаушы осындай хабарлама құралдарын 

депозиттік келісімнің шарттарына және осы мақсат үшін ұстаушы көрсеткен электрондық пошта мекен-

жайы бойынша жеткізу үшін жолданған хабарламалармен электрондық алмасу арқылы шарттарға сәйкес 

қолайлы хабарлама құралы ретінде тағайындауы тиіс болса, тиісті түрде берілген болып саналады.  

Иеленушілерге хабарлама Депозиттік келісімнің және Шарттардың барлық мақсаттары үшін пайда 

алушылар туралы хабарлама болып есептеледі. Иеленушіні хабардар етуден бас тарту немесе Ұстаушыға 

хабарламадағы кез келген кемшілік осындай Ұстаушыларға тиесілі басқа Ұстаушыларды немесе ЖДҚ-ның 

олжаланған иелерін хабардар етудің жеткіліктілігіне әсер етпейді. 

Поштамен, әуе курьерлік хабарламамен немесе факсимильдік берумен жіберілген хабарламаны жеткізу 

почта жөнелтімдеріне арналған пошта жәшігіне алдын ала ақы төлей отырып, оны қамтитын (немесе 

факсимильдік беру жағдайында оны растау) тиісті түрде мекенжайлық хатты сақтауға тапсырған кезде 

жарамды деп есептеледі немесе Ұстаушының нақты алғанын немесе нақты алған уақытын есепке алмай 

әуе курьерлік қызметіне жеткізілді. Алайда, Депозитарий немесе Компания кез келген Ұстаушыдан, 

Сақтаушыдан, Депозитарийден немесе Компаниядан өзі берген кез келген факсимильдік беруге, мұндай 

факсимильдік беру кейіннен хатпен расталмайтындығына қарамастан, әрекет ете алады. 

Хабарламаны электрондық хабарлар арқылы жеткізу, болжамды алушы хабарламаны кешірек алғанына, 

мұндай хабарламаны алуды орындамауына немесе көрсетілген электрондық пошта мекенжайын қолдау 

қабілетсіздігіне, оның ауыстыратын электрондық пошта мекенжайын көрсету қабілетсіздігіне немесе кез 
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келген басқа себеппен осындай хабарламаны алуға қабілетсіздігіне қарамастан, жөнелтушінің жіберуі 

басталған сәтте (жіберушінің жазбаларында көрсетілгендей) жарамды деп есептеледі. 

26. Есептер және Компания туралы ақпарат 

Егер 144A ЖДҚ Қағидаларының немесе оларға берілген акциялардың қандай да бір бөлігі өтелмеген болса 

және 144 (А) (3) Қағидасының мәні бойынша Құнды қағаздар туралы заңға сәйкес «шектеулі құнды 

қағаздар» болып табылса және Компания да, Биржа туралы заңның 13-бөлімі немесе 15 (d) бөлімі болмаса, 

сондай-ақ Айырбастау туралы заңға сәйкес 12g3-2 (b) ережесіне сәйкес есептіліктен босатылмаса, 

Компания осы арқылы кез келген Ұстаушыға осы Ерікті иеленушіге немесе акцияларды Ұстаушыға немесе 

осындай ұстаушы тағайындаған кез келген әлеуетті сатып алушыға, немесе әлеуетті сатып алушының 

өтініші бойынша құнды қағаздар бойынша 144А (D) (4) Ережесіне сәйкес жеткізу үшін талап етілетін 

ақпараттың көшірмелерін ұсынуға міндетті. 

27. Компания хабарламаларының көшірмелері 

Кез келген акцияларды немесе басқа да Депозитке салынған меншікті Ұстаушыларға оған қатысты немесе 

кез келген дивидендке немесе онда басқа да бөлуге немесе осындай иеленушілердің кез келген 

жиналысына немесе кейінге қалдырылған жиналысына қатысты қандай да бір іс-әрекеттерді қабылдауға 

байланысты немесе өзгеше түрде Компания Депозитарийге осындай хабарламаның және кез келген басқа 

материалдың көшірмесін ағылшын тілінде, бірақ олай болмаған жағдайда Депозитарийге немесе 

көрсетілген немесе ұсынылған Акцияларды немесе басқа Депозитке салынған меншікті Ұстаушыларға 

беруге міндетті. 

Бұдан басқа, Компания Депозитарийге әдетте Қоғам акцияларды немесе басқа Депозитке салынған 

меншікті Ұстаушыларға ұсынатын басқа хабарламалардың, есептер мен хабарлардың ағылшын тіліндегі 

нұсқаларын беретін болады. Депозитарий Компанияның есебінен және Иеленушілер мен Бенефициарлық 

иеленушілердің бас нью-Йорк кеңсесінде және бас Лондон кеңсесінде, Сақтаушының кеңсесінде және кез 

келген басқа тағайындалған жіберу офисінде тексеру үшін Депозитарийге жеткізілетін, Компания берген 

кез келген осындай хабарламалардың, есептердің немесе хабарламалардың көшірмесін береді. 

Депозитарий Қоғамның талап етуі бойынша және Қоғамның есебінен акцияларды немесе басқа да 

Депозитке салынған меншікті Ұстаушыларға ұқсас негізде немесе Компания Депозитарийге хабарлай 

алатын өзге де негізде олардың көшірмелерін барлық Ұстаушыларға таратуды ұйымдастырады. 

28.  Депозитарийге арналған ақша қаражаты 

Депозитарий өзінің клиенттеріне банкир ретінде төлеген басқа ақша қаражаты сияқты Депозиттік келісім 

мақсатында компания төлейтін ақша қаражатына иелік етуге құқылы және егер өзгесі келісілмесе, 

Компанияның немесе кез келген басқа Ұстаушының немесе кез келген басқа тұлғаның есебінен ол 

бойынша кез келген пайыздар үшін жауапты болмайды. 

29. Шарт ережелерінің дербестігі 

Егер депозиттік келісімде немесе шарттарда мазмұндалған қандай да бір немесе бірнеше ережелер кез 

келген қатынаста заңсыз немесе орындалмайтын болса, онда немесе осы құжатта мазмұндалған басқа 

ережелердің күші, жарамдылығы, заңдылығы және талап-арыз күші ешқандай түрде қозғалмауға, алдын 

ала немесе өзгеше түрде бұзылмауға тиіс. 

30. Қолданылатын құқық 

A.    Депозиттік келісім, бір тарапты міндеттемелер және ГДР (ГДР құжаттары), сұрау және олармен 

байланысты туындайтын кез келген шарттан тыс міндеттемелер, Депозиттік келісімге сәйкес 

депозиттерді жасайтын немесе Акциядан алынатын тұлғалардан талап етілетін сертификаттар 

Нью-Йорк штатының заңнамасына сәйкес реттеліп, түсіндірілетіндігін қоспағанда, ағылшын 

заңнамасымен реттеледі. Күмән тудырмас үшін Депозитке салынған акцияларға байланысты 

құқықтар мен міндеттер Қазақстан заңдарымен реттеледі. 

 

31. 1999 жылғы Шарттар туралы заң (Үшінші тараптардың құқықтары) 

Депозиттік келісімге қатысушы болып табылмайтын тұлғаның Депозиттік келісімнің кез келген талаптарын 

мәжбүрлеп орындату туралы Біріккен Корольдіктің Шарттар (Үшінші тұлғалардың құқықтары) туралы 1999 жылғы 

Заңына («Заң») сәйкес құқығы жоқ, бірақ бұл жиналыстар туралы Шартқа сәйкес берілген немесе заңнан бөлек бар 

немесе бар қандай да бір құқыққа немесе құқықтық қорғау құралдарына әсер етпейді. 

ДЕПОЗИТАРИЙ 

Citibank, N.A. 

388 Greenwich Street 

New York, New York 10013 

АҚШ 
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САҚТАУШЫ  

Citibank Kazakhstan JSC 

Park Place, Building A 

Қазыбек би көшесі,41  

Алматы 050010 

Және / немесе негізгі кеңселер, олар уақыт өте келе тиісті түрде тағайындалуы және ұстаушылардың назарына 

жеткізілуі мүмкін. 

 

 

 

 

 

ӘЗІРШЕ БАС НЫСАНДА БОЛҒАНҒА ДЕЙІН ЖДҚ-ҒА ҚАТЫСТЫ ЕРЕЖЕЛЕРДІҢ ҚЫСҚАША 

СИПАТТАМАСЫ (MASTER FORM) 

Бастапқыда ЖДҚ: (і) тіркелген нысандағы басты ЖДҚ S Жалғыз регламентімен; және (іі) тіркелген нысандағы 

басты ЖДҚ 144A жалғыз қағидасы расталатын болады. Rule 144A Мастер Cede&Co атына АҚШ клиринг агентінің 

номиналды өкілі ретінде тіркеледі. MasterGDRRegS CITIVICNOMINEESLIMITED атына CITIBANKEUROPEPLC 

номиналды Ұстаушы ретінде Euroclear және Clearstream, Люксембург үшін ЖДҚ шығарылған күнге ортақ 

Депозитарий ретінде тіркеледі. 

S ережесінің басты ЖДҚ-да және басты ЖДҚ-да 144А қағидасы ЖДҚ-ға негізгі нысанда болғанша қолданылатын 

ережелер болады. Жағдайларда белгілі бір мәнмен берілетін сөздер мен өрнектер, егер осы бөлімде өзгеше 

көзделмесе, осы бөлімде бірдей мағынаға ие болуға тиіс. 

Басты ЖДҚ төменде (I), (ii), (iii) немесе (iv) тармақтарда сипатталған жағдайларда ЖДҚ ұсынатын түпкілікті 

тіркелген нысандағы сертификаттарға ғана алмасатын болады, бірақ ішінара емес. Депозитарий магистральды ЖДҚ-

ға, егер осы тармақта өзгеше көзделмесе, күнтізбелік 60 күн ішінде тиісті Бас ЖДҚ Ұстаушыларға айырбастауға 

ЖДҚ ұсынатын соңғы тіркелген нысанда мынадай жағдайларда сертификаттар беруге міндеттенеді: 

(i) Американдық клирингтік агент 144а MasterGDR немесе Euroclear, Clearstream, Люксембург ережесінде болған 

жағдайда, S ережесінің бас ЖДҚ болған жағдайда компанияны оның ортақ Депозитарий ретінде әрекет етуді 

қалайтынын немесе жалғастыра алмайтынын және 90 күнтізбелік күн ішінде жалпы депозиттік жүйе-Мұрагер 

тағайындалмағанын хабарлайды; немесе 

(іі) 144а MasterGDR, не Euroclear, Clearstream, Люксембург S басты GDR регламентінің жағдайында бизнес үшін 14 

күнтізбелік күн (заңда немесе өзгеше түрде белгіленген мереке жағдайынан басқа) үздіксіз кезең ішінде жабылады 

немесе істі біржола тоқтату немесе іс жүзінде жасау ниеті туралы хабарлайды, және әрбір жағдайда 45 күнтізбелік 

күн ішінде Депозитарий үшін қанағаттанарлық клирингтің балама жүйесі жоқ; немесе  

(ііі) бас ЖДҚ-ға қатысты 144А қағидасы, АҚШ-тың клирингтік агенті немесе кез келген Мұрагер алмасу туралы 

Заңға сәйкес тіркелген «клирингтік агенттік» болуын тоқтатады; немесе 

(iv) Депозитарий негізгі ЖДҚ-ға қатысты келесі төлем жағдайы бойынша Депозитарий немесе оның агенті негізгі 

ЖДҚ-ға қатысты кез келген төлемнен қандай да бір шегерімдер немесе ұстап қалулар жасауы тиіс, олар ЖДҚ-ны 

талап етпейтін, Депозитарий анықтауға міндетті емес немесе анықтауға тырыспауы шартымен түпкілікті тіркелген 

нысанда сертификаттармен ұсынылған ЖДҚ-ға қатысты екенін айқындады. 

Жеке соңғы сертификатпен расталатын GDR Euroclear, Clearstream, Luxembourg немесе DTC арқылы клирингке 

және есеп айырысуға құқығы болмайды. Master GDR соңғы тіркелген нысандағы сертификаттарға немесе 4, 5, 6, 7 

немесе 9 шарттарға сәйкес ЖДҚ-ның депозит немесе кез келген таралуы туралы депозиттік келісімдердің 3-

тармағына сәйкес басты ЖДҚ rule 144A және Master GDR арасындағы кез келген мүдделермен алмасуға немесе 2-

Шартқа сәйкес депозитке салынған мүлікті кез келген кері қайтарып алғаннан кейін осылайша ұсынылған ЖДҚ 

санының кез келген азаюына немесе 1-Шартқа сәйкес акцияларды депозитке, депозитарийде сақталатын ЖДҚ-ға 

ұсынылған ЖДҚ мастері айырбасталатын және тізілімге енгізілетін саны бойынша барлық мақсаттар үшін азаятын 

немесе ұлғаятын (жағдайға байланысты) болады. Егер Бас ЖДҚ ұсынған ЖДҚ саны нөлге тең болса, мұндай басты 

ЖДҚ компанияның депозиттік келісімдер бойынша міндеттемелері мен депозиттік келісімдер мен шарттарға сәйкес 

депозитарийдің міндеттемелері тоқтағанша әрекет ететін болады. 

 

Төлемдер, бөлу және дауыс беру құқығы 
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S ережесінің бас ЖДҚ ұсынған ЖДҚ жағдайында ақшалай дивидендтерді және басқа да сомаларды (қолма-қол 

қаражатты бөлуді қоса алғанда) төлеуді Депозитарий Euroclear, Clearstream, Luxembourg арқылы жасауы тиіс және 

144а MasterGDR ережесі ұсынған ЖДҚ жағдайында, осы құқығы бар тұлғалардың атынан жасайды, сәйкесінше, 

Компанияда қаражат алғаннан кейін клиринг агенті АҚШ делдалдығы арқылы жүзеге асырады. Ұстаушылардың 

атынан Депозитарийге акцияларға құқықтарды кез келген еркін тарату немесе беру Депозитарийдің тиісті негізгі 

ЖДҚ-ға ұсынылған ЖДҚ-ның ұлғайтылған санын ескере отырып түзетілген есеп жүргізуге алып келеді. 

ЖДҚ иелері Шарттарда көрсетілгендей дауыс беру құқығына ие болады. 

 

ЖДҚ тапсыру 

 

ЖДҚ Депозитарийге тапсыруға қатысты шарттардағы кез келген талап Euroclear немесе Clearstream, Люксембург, 

ЖДҚ S ережесінің бас ЖДҚ ұсынған жағдайда немесе бас ЖДҚ 144А қағидасы берген ЖДҚ жағдайында оларға 

қызығушылық құқығы бар тұлғаның атынан америкалық клиринг агенті өндіру есебінен қанағаттандырылады, 

Euroclear немесе Clearstream, Люксембург немесе USClearingAgent шығарған сертификат немесе басқа да құжаттар 

болып табылатын Депозитарий талап етуі мүмкін осындай тұлғаның құқығы туралы куәліктердің болуы жағдайға 

байланысты. Кез келген осындай дәлелдемелерді жеткізу немесе өндіру Депозитарийдің, кез келген агенттің және 

осындай тұлғаның атауын сақтаушының пайдасына төлеуге жататын немесе осындай ЖДҚ ұсынған Депозитке 

салынған меншікті құрметтеуге таратылатын барлық ақшаны немесе басқа мүлікті алу (немесе алу үшін 

нұсқаулықтар беру) және дауыс беруге тапсырма беру үшін жеткілікті дәлел болып табылады. 

 

Хабарлама 

 

S ережесінің Master GDR Euroclear және Clearstream, Люксембург және Master RDR 144A Master атынан жалпы 

депозитарлық Холдинг үшін номиналды ұстаушының атына тіркелгенге дейін DTC немесе оның кандидаты атына 

тіркелгенге дейін иелеріне хабарламаны депозитарий Euroclear және Clearstream, Люксембург немесе (жағдайға 

байланысты) DTC-ке тиісті хабарлама беру жолымен осы құқығы бар тұлғаларға хабарлау үшін Euroclear және 

Clearstream, Люксембург немесе (жағдайға байланысты) DTC-ке сәйкес хабарламаларды ауыстыру мақсатында , 

Бас ЖДҚ және бас ЖДҚ-дан немесе байланысты туындайтын кез келген шарттан тыс міндеттемелер ағылшын 

құқығына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі.  



 

 

265 

ЖДҚ ҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ ТУРАЛЫ УАҒДАЛАСТЫҚТАРДЫҢ 

СИПАТТАМАСЫ 

Депозитарий 

АҚШ заңнамасына сәйкес ұйымдастырылған Citibank, N. A., Ұлттық банк қауымдастығы Депозитарий болып 

табылады. Депозитарий Delaware корпорациясы, Citigroup, Inc толық меншігіндегі еншілес қоғам болып табылады.  

ЖДҚ Ұстаушылардың құқықтары 

ЖДҚ Ұстаушылардың Депозитариймен қарым-қатынасы: Депозитарийге қатысты Ұстаушылардың құқықтары 

ағылшын заңнамасымен реттелетін шарттармен және Депозиттік келісіммен реттеледі. Депозитарий және Компания 

Депозиттік келісімнің қатысушылары болып табылады. ЖДҚ Ұстаушылар Депозиттік келісімнің 3 тармағына 

сәйкес және біржақты міндеттеме негізінде Депозиттік келісім бойынша өзгеше түрде Депозитарийге сақтауға 

берілген ақша қаражатына немесе өзге де Депозитке салынған мүлікке (ЖДҚ ұсынған компанияның акциялары 

болып табылатын Депозитке салынған акцияларды қоса алғанда) қатысты шарттық құқықтары бар.  

Дауыс беру: Депозитке салынған акциялар мен ЖДҚ түрінде ұсынылған басқа да Депозитке салынған мүлік үшін 

дауыс беру құқығына қатысты Депозит туралы шарттар мен келісім Акцияны немесе басқа Депозитке салынған 

мүлікті Ұстаушылар немесе Акцияларды немесе Депозитке салынған мүлікті Ұстаушылардан мақұлдау немесе 

сенімхат алу туралы өтініші бар тұлғалар дауыс беру құқығы бар қандай да бір жиналыс өткізу туралы хабарламаны 

алғаннан кейін Депозитарий тиісті құқықтық тыйым салулар болмаған жағдайда, осы мақсат үшін (Компания 

белгілеген жазбаның тиісті күніне анағұрлым жақын болуы тиіс), Депозитарий белгілеген тіркеу күні Ұстаушы 

болып табылатын осындай жиналыс туралы хабарлама немесе мақұлдау немесе сенімхат алу туралы өтініш, сондай-

ақ Ұстаушылар қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру рәсімі үшін Депозитарийге қандай түрде нұсқау бере 

алатыны туралы қысқаша хабарламаны жібереді. Депозиттік келісімде Депозитарий Ұстаушылардың нұсқауларына 

сәйкес Депозитке салынған акцияларға қатысты дауыс беру құқығын жүзеге асыруға немесе бастамашылық жасауға 

ұмтылады деп көзделеді. Осы Проспект күні Компания қолданыстағы заңнамаға, Комапанияның жарғысына немесе 

Депозитке салынған акциялар туралы ережелерге сәйкес Ұстаушылардан нұсқауларға сәйкес Депозитке салынған 

акциялар бойынша дауыс беруге қатысты Депозитарийдің құқықтарына тыйым салатын немесе шектейтін 

шектеулердің жоқ екенін растайды. 

ЖДҚ ұсыну: Депозиттік келісімде Депозитке салынған акциялар тек S ережесіне және ЖДҚ бойынша 144А 

қағидасына сәйкес осындай ЖДҚ алынған және жойылған кезде немесе алдын ала орналастыруға байланысты ЖДҚ 

Ұстаушының билігіне берілуі мүмкін деп көзделген.  

Компанияның құқықтары 

Компанияның Депозиттік келісімнің шарттарына сәйкес Депозитарийден бас тартуға кең өкілеттігі бар, алайда 

Депозиттік келісім бойынша Депозитарийдің дәрменсіздігі жағдайында туындайтын арнайы құқықтар жоқ. 

Депозитарийдің Дәрменсіздігі 

Дәрменсіздік туралы қолданыстағы заң: егер Депозитарий дәрменсіз болса, онда төлем қабілеті жоқ деп тану рәсімі 

банктердің төлем қабілетсіздігіне қатысты қолданыстағы АҚШ заңдарымен және ағылшын заңымен реттеледі. 

Дәрменсіздік туралы қолданыстағы заңнаманың ақша қаражатына әсері: Шарттарда Ұстаушыларға арналған, 

Депозитарийде сақталатын кез келген ақша қаражаты банкир ретінде әрекет ететін Депозитарийде сақтауда 

тұратындығы көрсетілген. АҚШ-тың қолданыстағы заңнамасына сәйкес, шарттарға сәйкес, банкир ретінде әрекет 

ететін Депозитарийде сақтаудағы кез келген ақша қаражаты Ұстаушылар үшін Депозитарийдің қамтамасыз 

етілмеген міндеттемесі болады деп күтілуде. Сондықтан Ұстаушыларда Депозитарийдің дәрменсіздігі жағдайында 

Депозитарийдің бас кредиторларына қолжетімді болатын осындай ақшалай қаражатқа қатысты қамтамасыз 

етілмеген талап қою құқығы ғана болады.  

Дәрменсіздік туралы қолданыстағы заңнаманың ақшалай емес активтерге әсері: Депозиттік келісімде Депозитке 

салынған акциялар мен Ұстаушыларға арналған, Депозитарийде сақтауда тұрған басқа да ақшалай емес активтер 

сенімді тұлға ретінде белсенді міндеттерсіз әрекет ететін Депозитарийде сақталатыны және тиісінше Ұстаушылар 

осындай Депозитке салынған акциялар мен басқа да ақшалай емес активтерге қатысты үлестік меншіктің 

қатысушылары болып табылатыны көрсетілген. АҚШ-тың қолданыстағы заңнамасына және ағылшын заңына  

сәйкес, шарттарға сәйкес сенімгерлік басқарудағы Депозитарийде сақтаудағы кез келген Депозитке салынған 

акциялар мен басқа да ақшалай емес активтер Депозитарийдің активтерін білдірмейді және Ұстаушылар осындай 

Депозитке салынған акциялармен және басқа да ақшалай емес активтермен байланысты меншік құқығына ие 

болады, сондай-ақ Депозитарийдің алушыға немесе сақтаушысына осындай депозитарлық акцияларды және бас 

кредиторларға қол жетімсіз болуы мүмкін басқа да ақшалай емес активтерді беруге сұрау салумен жүгіну мүмкіндігі 

болады деп күтілуде. 
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Депозитарийдің міндеттемелерін орындамауы 

Егер Депозитарий ақша қаражатын төлей алмаса немесе Ұстаушыларға ақшалай емес активтерді Депозитарий 

туралы келісімде көзделген тәртіппен бере алмаса немесе Депозиттік келісімнің шарттарына сәйкес ол жауапты 

болатын өз міндеттемелерін өзгеше түрде орындамаса, онда бұл жағдайда Депозитарий шарттарға сәйкес өзінің 

шарттық міндеттемелерін бұзады. Ағылшын заңнамасына сәйкес, бұл жағдайда Ұстаушыларда Депозитарийдің 

Депозиттік келісім бойынша оның шарттық міндеттемелерін бұзғаны үшін Депозитарийге қатысты талап қою 

құқығы болады. 

Сақтаушы 

Сақтаушы «Ситибанк Қазақстан» АҚ, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған компания болып 

табылады. 

ЖДҚ Ұстаушылардың сақтаушымен қарым-қатынасы: Сақтаушы және Депозитарий Нью-Йорк  Заңмен реттелетін 

депозитарлық Шарттың Тараптары болып табылады •. Ұстаушылардың сақтаушымен қандай да бір шарттық 

қатынастары жоқ және сақтаушыға қатысты мәжбүрлеп орындалуы мүмкін құқықтары жоқ. Депозитарийде 

депозиттелген акцияларды ұсынатын бір немесе бірнеше сертификаттар сақталатын болады, олардың әрқайсысы 

жағдайға байланысты Депозитарийдің немесе оның номиналды ұстаушысының атына Компания акционерлерінің 

тізілімінде тіркелетін және S ережесі мен 144А қағидасына сәйкес сақтауға енгізілетін болады. 

Сақтаушының міндеттемелерін орындамауы 

Ақша қаражатын беруге қабілетсіздігі: егер сақтаушы сақтау туралы келісімнің ережелеріне сәйкес депозитарий 

үшін сақталатын ақша қаражатын ұсынбаса немесе сақтау туралы Келісімнің ережелерін өзгеше бұзса, сақтаушы 

депозитарий алдындағы өз міндеттемелерін бұзса. Мұндай жағдайда депозитарий сақтау туралы келісім бойынша 

міндеттемелерді сақтаушының бұзуына байланысты сақтаушыға қарсы Нью-Йорк заңнамасына сәйкес кінә қояды. 

Депозитарий сондай-ақ сақтаушыны қызметінен шеттетуі және орынбасарды немесе қосымша сақтаушыларды 

тағайындауы мүмкін және мұны қажет деп санаған кезде осындай құқықтарды жүзеге асыра алады. 

Ақшалай емес активтерді беруге қабілетсіздігі: Егер Сақтаушы Депозитарийдің талаптарына сәйкес 

Депозитарийде сақтауда тұрған Депозитке салынған акцияларды немесе басқа ақшалай емес активтерді бере алмаса 

немесе Нью-Йорк заңының талаптарына сәйкес өз міндеттемелерін басқаша орындамаса, бұл жағдайда Сақтаушы 

Депозитарий алдындағы өз міндеттемелерін бұзады. Бұл жағдайда Депозитарий сақтаушының сақтау шарты 

бойынша өз міндеттемелерін бұзу фактісі бойынша сақтаушыға қатысты сақтау шарты туралы Заңға сәйкес талап 

қоюға құқылы. Депозитарий сондай-ақ сақтаушыны шеттете алады және оның орнына ауыстыратын немесе 

қосымша сақтаушыларды тағайындай алады және мұндай құқықтарды өз қалауы бойынша жүзеге асыра алады. 

Депозитарийдің міндеттемелері: Депозитарий Ұстаушылардың атынан сақтаушыға қатысты міндеттемелерді бұзу 

фактісі бойынша талап қоюға міндетті емес. Сақтаушының қасақана салғырттығы немесе теріс пиғылдығы 

нәтижесінде міндеттемелерді орындамау жағдайларын қоспағанда, Депозитарий сақтаушының тарапынан қандай да 

бір іс-әрекеттер немесе әрекетсіздік нәтижесінде сақтаушының міндеттемелерін орындамауына қатысты жауапты 

болмайды және ешқандай міндеттемелері болмайды.  

Сақтаушының дәрменсіздігі 

Қолданыстағы заңнама: Егер Сақтаушы дәрменсіз болса, онда төлем қабілеті жоқ деп тану рәсімі Қазақстанның 

қолданыстағы Заңымен реттеледі. 

Дәрменсіздік туралы қолданыстағы заңнаманың ақша қаражатына әсері: Сақтаушы дәрменсіз болған жағдайда 

сақтаушы ретінде ұстайтын кез келген ақша қаражаты сақтаушының активтері болып табылмайды және 

сақтаушының жалпы кредиторлары үшін қол жетімсіз болады. 

Дәрменсіздік туралы қолданыстағы заңнаманың ақшалай емес активтерге әсері: Депозиттік келісімде барлық 

Депозитке салынған акциялар Депозитарийдің тағайындалған тұлғасы болып табылатын Сақтаушының атына 

тіркелгендігі және Депозитарийдің өкімі бойынша Сақтаушыда (Ұстаушылардың атынан) сақталатыны көрсетілген 

және Депозитарийдің шотында сақтаушыда сақтауда тұрған және сақтаушыда сақтаушыда сақтауда тұрған барлық 

басқа мүліктен сегменттелген активтер ретінде сәйкестендірілуі тиіс. Сақтаушы Депозитарийдің өкімі бойынша 

өзінде сақтауда тұрған барлық Депозитке салынған акциялардың есебін жүргізуі және мұндай құжаттарды 

Депозитарийге ұсынуы тиіс. Депозитарийдің корпоративтік қызметінің жалғыз түрі Депозитке салынған құнды 

қағаздарды депозитарийдің тағайындалған тұлғасы ретінде осындай қызметке байланысты қандай да бір 

міндеттемелерсіз сақтау болып табылады. Алайда, Сақтаушының өз атына тіркелген Депозитке салынған 

акцияларға заңды құқығы болғандықтан, Егер Депозитарий дәрменсіз болған жағдайда, Депозитке салынған 
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акциялар Сақтаушының және Депозитарийдің (Ұстаушылардың атынан) активтерінің бір бөлігі болып саналады, ал 

Ұстаушыларда Депозитке салынған акцияларға қатысты басқа кредиторлармен бірге талап қою құқығы ғана болады.  
Қазақстандық заңнамаға сәйкес сақтаушының төлем қабілетсіздігі жағдайында депозитке салынған акциялар 

сақтаушының активтері болып саналмайды және сақтаушының жалпы кредиторлары үшін қол жетімді болмайды. 

Депозитарийдің міндеттемелері: Депозитарий Сақтаушының дәрменсіздігі фактісі бойынша Ұстаушылардың 

атынан талап қоюға міндетті емес. Депозитарий сақтаушының дәрменсіздігіне қатысты жауапты болмайды және 

ешқандай міндеттемелері жоқ. Сақтаушының төлем қабілетсіздігі жағдайында Ұстаушылар Депозиттік келісімге 

сәйкес сақтаушыға қатысты тікелей талап қою құқығына ие емес, алайда Депозитарий Сақтаушыны шеттете алады 

және орынбасарды немесе қосымша сақтаушыны тағайындай алады және бұл құқықтарды өз қалауы бойынша 

жүзеге асыра алады.    

 

ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛГЕН АҚПАРАТ ЗАҢДЫҚ КЕҢЕС БОЛЫП ТАБЫЛМАЙТЫНЫН ЖӘНЕ 

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАМАУДЫҢ НЕМЕСЕ ДЕПОЗИТАРИЙДІҢ НЕМЕСЕ САҚТАУШЫНЫҢ 

ДӘРМЕНСІЗДІГІНІҢ ЫҚПАЛЫНА ҚАТЫСТЫ ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ КЕЗІНДЕ ҚАНДАЙ ДА БІР 

КҮМӘН ТУЫНДАҒАН ЖАҒДАЙДА МҰНДАЙ ТҰЛҒАЛАР ӨЗДЕРІНІҢ КОНСУЛЬТАНТТАРЫМЕН 

КЕҢЕСУІ ТИІС. 
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САЛЫҚ САЛУ 

Келесі мәлімдемелер құнды қағаздарды ұстаушыларға қолданылатын Қазақстан үшін негізгі салықтық салдар 

бойынша жалпы басшылық ретінде ғана арналған. Ол құнды қағаздарды ұстаушылардың барлық түрлеріне 

қолданылатын барлық салық салдарының жан-жақты талдауына үміткер емес және өзгертілуі мүмкін қолданыстағы 

заңнама мен практикаға негізделеді.  Тиісінше, ұстаушылар құнды қағаздарға инвестициялардың салықтық 

аспектілері бойынша өз кеңесшілерімен кеңесуі тиіс 

 

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТИІСТІ САЛЫҚ САЛУ 

Қазақстандағы салық салудың кейбір мәселелерінің төмендегі қысқаша мазмұны осы құнды қағаздар проспектісі 

күніне қолданылатын заңдар мен практикаға негізделген және заңдардағы өзгерістерге және оларды түсіндіруге 

және қолдануға жатады, олар кері күшпен өзгертілуі мүмкін. Төмендегі түйіндеме Акцияларды немесе ЖДҚ сатып 

алу, сақтау немесе сату туралы шешімге қатысы болуы мүмкін және инвесторлардың барлық санаттарына 

қолданылатын салықтық салдарды пайдалануға үміткер емес, олардың кейбіреулері (мысалы, құнды қағаздардағы 

дилерлер) ерекше ережелерге сәйкес келеді. Басқаша көрсетілгендей сақтай отырып, бұл түйіндемеде акцияларды 

немесе ЖДҚ өткізу жолымен басқа, Қазақстанмен ешқандай байланысы жоқ инвесторлардың ұстанымы ғана 

қарастырылады. Инвесторлар өздерінің кәсіби консультанттарымен акцияларды немесе ЖДҚ-ны сатып алудың, 

сақтаудың және иелік етудің салық салдары туралы, олардың Азаматтығы, тұрғылықты жері, тұрғылықты жері 

немесе тіркелген елінің заңнамасына сәйкес қосарланған салық салуды болдырмау туралы шарттар бойынша 

жеңілдіктер алу құқығын қоса алғанда, консультация алуға және қажеттілігіне қарай Қазақстанда салық 

консультациялары жөніндегі маманға қол жеткізуге тиіс. 

Бұл түйіндемеде Қазақстанның акциялар мен ЖДҚ сатып алуға, иелік етуге және билік етуге қатысты салықтық 

салдары талқыланады. Тұтастай алғанда, қазақстандық салық заңнамасы құнды қағаздар мен қаржы құралдарына 

салық салуға қатысты жеткілікті дамымаған және көптеген жағдайларда қазақстандық салықтың, сақтау ережелері 

мен қамтамасыз ету тетігінің нақты көлемі түсініксіз немесе әртүрлі интерпретациялар үшін ашық. 

Белгілі бір жағдайларда Қазақстанда жоғарыда көрсетілген мәмілелерге қолданылуы мүмкін жалғыз салық - табыс 

салығы. Жоғарыда көрсетілген мәмілелерге қатысты Қазақстанда ешқандай басқа салықтар немесе баждар 

алынбайды. Төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, осы түйіндеменің барлық тиісті мақсаттарында (мысалы, 

салықтық жеңілдіктерге қатысты) заңды және жеке тұлғалар осыған ұқсас табыс салығына жатады. 

Салықтық тұру 

Резидент емес тұлғалар тек Акцияларды немесе ЖДҚ сатып алу, иелену немесе билік ету себебі бойынша 

Қазақстанда салық салу мақсаттары үшін Қазақстанның резиденттері болмайды. Сондықтан Қазақстанның салық 

заңнамасына сәйкес Акциялардың құқық иеленушілері («Акционерлер») және ЖДҚ ұстаушыларына («ЖДҚ 

ұстаушылары») бүкіл әлем бойынша емес, Қазақстандағы көздерден алынған өз табыстары бойынша ғана салық 

салынуы тиіс. 

Осы қысқаша сипаттамада барлық акционерлер, ЖДҚ иелері және ЖДҚ эмитенттері салық салу мақсатында 

Қазақстанда резидент ретінде қаралмайды. 

Акциялардың шығуынан босату 

Акцияның шығуынан босану  

Қолданыстағы Салық кодексі Қазақстанда 2018 жылғы 1 қаңтарында күшіне енді. Салық кодексіне сәйкес, тұтастай 

алғанда, акциялардың барлық істен шығуы мен сатып алынуы Қазақстандағы табыс салығына жатады. Сонымен 

қатар, егер акциялар Қазақстанда 2018 жылғы шілдесінен бастап әрекет ететін Астана халықаралық қаржы 

орталығының (AIX ) қор биржасының ресми тізімінде болса, акциялардан алынатын пайдаға салық салынбайды. 

"Астана туралы" арнайы Конституциялық заң халықаралық қаржы орталығы осындай босатуды ұсынады (АМФО 

туралы Заң). Тиісінше, акциялар AIX  биржалық нарығының ресми тізіміне жіберілгеннен кейін, AIX -та 

акцияларды ашық сатудан алынған кез келген табысқа салық салынбайды.  
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Акцияларды салық салып шегеру  

Бұл тақырып жоғарыда сипатталғандай, салық төлеуден босатылмайтын шығуларға ғана қатысты. 

Иеленушімен айналымы  

Резидент емес сатып алушылар немесе акцияларды өзге де алушылар (оның ішінде сыйлықтар немесе мұра ретінде 

акцияларды алушылар) сатып алуға қазақстандық табыс салығы салынбайды. 

Алайда, пайда салығын бюджетке есептеу, декларациялау, ұстау және аудару жөніндегі салық міндеттемелерін 

сатып алушы резидент немесе резидент емес болып табылатындығына қарамастан, салық агенті ретінде сатып 

алушы жүргізеді. Өз міндеттерін орындау үшін салық агентінің резидент еместерге тіркелу қажет Қазақстан 

Республикасының салық органдарында. "Акцияларды иеліктен шығару кезінде салықтан босату" деген кіші бөлімде 

көрсетілгендей, AIX  биржасында акциялар саудасынан алынған кез келген табыс, мұндай акциялар сату сәтінде 

осындай биржаның ресми тізіміне жіберілген және сатып алушы салықты ұстап қалуға немесе Қазақстанның салық 

органдарында тіркелуге міндетті болмаған жағдайда, салық салудан босатылады. 

Иеліктен шығарушымен айналымы  

Әдетте, акцияларды сатудан түскен таза табысқа Қазақстанда 15% ставка бойынша салық салынады. Егер беруші 

тұлға қолайлы салық режимі бар елде тіркелген болса, акцияларды сатудан түскен таза табысқа 20% ставка 

бойынша салық салынады. Иеліктен шығару сату, айырбастау және сыйлықтар қамтиды. 

Салық кодексі «қолайлы салық режимі бар елді» шет ел немесе оның әкімшілік бөлімшесі ретінде айқындайды, егер 

мұндай шетелдік ел немесе оның әкімшілік бөлімшесі не: 

 10% - дан кем болатын табыс салығының ставкасы; немесе 

 қаржы ақпаратының құпиялылығы туралы заңдар немесе мүліктің немесе табыстың нақты иесі немесе заңды 

тұлғаның нақты иелері, қатысушылары, құрылтайшылары немесе акционерлері туралы құпия ақпаратты 

сақтауға мүмкіндік беретін заңдар (шетел елі немесе оның әкімшілік бөлімшесі Қазақстан Республикасымен 

халықаралық шартқа енгізген, құзыретті органдар арасында ақпарат алмасуды көздейтін, шетел мемлекеті 

немесе оның әкімшілік бөлімшесі не (а) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпарат алмасуды 

беруден бас тартқан жағдайларды қоспағанда); (b) құзыретті орган тиісті сұрау салуды жібергеннен кейін екі 

жылдан асатын кезең ішінде мұндай ақпаратты ұсынбайды). 

Қолайлы салық режимі бар елдердің нақты тізімін Үкімет бекітеді. Қазіргі уақытта қолайлы салық режимі бар 

елдердің тізіміне мынадай юрисдикциялар кіреді: Андорра княздығы, Антигуа және Барбуда княздығы, Багам 

аралдары Достастығы, Барбадос, Бахрейн Корольдігі, Белиз, Негара Бруней-Даруссалам, Вануату Республикасы, 

Гайана республикасы, Гватемала Республикасы, Гренада, Джибути Республикасы, Доминикан Республикасы, 

Доминика Достастығы, Ирландия (Дублин және Шеннон қалаларының аумақтарына қатысты), Испания Корольдігі 

(тек Канар аралдарының аумақтарына қатысты ғана) Кипр Республикасы, Қытай Халық Республикасы (Макао мен 

Гонконг ерекше әкімшілік аудандарының аумақтарына қатысты), Колумбия Республикасы, Комор аралдары Одағы, 

Коста-Рика Республикасы, Малайзия (Лабуана анклав аумағына қатысты), Либерия, Ливан Республикасы, 

Лихтенштейн князьдігі, Люксембург Ұлы Герцогтігі, Маврикий Республикасы, Мавритания Ислам Республикасы, 

of) Португалия (Мадейра аралдарының ғана аумағына қатысты), Мальдив Аралдары Республикасы, Маршалл 

Аралдары Республикасы, Монако Князьдығы, Мальта Республикасы, Мариан аралдары, Марокко Корольдігі 

(Танжер қаласының аумағына қатысты), Мьянма Одағы Республикасы, Науру Республикасы, Нидерланды 

Корольдігі (Аруба аралдарының аумақтарына және Антиль аралдары аралдарындағы ғана тәуелді аумақтарға 

қатысты), Нигерия Федеративтік Республикасы, Жаңа Зеландия (Кук және Ниуэ аралдарының аумағына қатысты), 

Біріккен Араб Әмірліктері (Дубай қаласының ғана аумағына қатысты ғана), Палау республикасы, Панама 

Республикасы, Тәуелсіз Самоа, Сан-Марино Республикасы, Сейшель Аралдары Республикасы , Сент-Винсент және 

Гренадина, Сент-ККСс және Невис, Сент-Люсия, Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігі (тек 

мынадай аумақтарға қатысты: Ангилья; Бермуд аралдары; Британдық Виргин аралдары; Гибралтар; Кайман 

аралдарында; Монтсеррат; Америка Құрама Штаттары (тек мынадай аумақтарға қатысты: Құрама Штаттардың Дева 

аралдары, Гуама, Пуэрто-Рико Достастығы, Вайоминг штаты, Делавэр Штаты), Суринам Республикасы, Танзания 

Біріккен Республикасы, Тонга Корольдігі, Тринидад және Тобаго Республикасы, Фиджи Республикасы, Филиппин 

Республикасы, (тек мынадай аумақтарға қатысты: аумақтар: Кергелен аралдары, Француз Полинезиясы, Француз 

Гвиана), Черногория, Шри-Ланка Демократиялық Социалистік Республикасы, Ямайка. 

Акциялардың салық салынатын істен шығуы 

Бұл талқылау жоғарыда сипатталғандай, босатылмайтын істен шығуларға ғана қатысты. 
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Сатып алушымен жұмыс істеу 

Резидент еместердің сатып алушыларына немесе Акциялардың басқа да алушыларына (оның ішінде сыйлық немесе 

мұрагерлік алушылар) Қазақстанның сатып алу жөніндегі табыс салығы салынбайды. 

Алайда пайда салығын бағалау, декларация, ұстау және бюджетке аудару бойынша салық міндеттемелерін сатып 

алушы резидент немесе резидент емес болып табылатындығына қарамастан, салық агенті ретінде сатып алушы 

орындайды. Салық агенті ретінде өз міндеттемелерін орындау үшін резидент еместер Қазақстанның салық 

органдарында тіркелуі тиіс. «Акциялардың айрықша істен шығуы» деген кіші бөлімде көрсетілгендей, AIX  

биржалық нарығында Акциялар саудасынан алынған кез келген табыс, KASE-де немесе шетелдік қор биржасында 

акцияларды ашық сату осындай акциялар сату сәтінде осындай биржаның ресми тізіміне жіберілген, ал сатып 

алушыда салықты ұстау немесе Қазақстанның салық органдарында тіркеу бойынша ешқандай міндеттемелер 

болмаған жағдайда салықтан босатылады. 

Таратқышқа көзқарас 

Әдетте, акцияларды сатудан алынған таза пайдаға Қазақстанда 15% ставка бойынша табыс салығы салынады.  Егер 

төлеуші қолайлы салық режимі бар елде тіркелген болса, акцияларды сатудан алынған таза пайдаға 20% ставка 

бойынша табыс салығы салынады. Бөлу сатуды, айырбастауды және сыйлықтарды қамтиды. 

Акциялар бойынша дивидендтерге салық салу 

Салық кодексіне сәйкес акциялар бойынша төленетін дивидендтер, егер акциялар дивидендтерді есептеу кезінде 

AIX  немесе KASE биржалық нарығының ресми тізімінде болса, салықтан босатылады. Мұндай дивиденд есептеу 

кезінде AIX  немесе KASE ресми тізіміне жіберілмеген акциялар бойынша төленген дивидендтер мынадай барлық 

шарттарды сақтаған жағдайда: (А) Акционер қолайлы салық режимі бар елдің резиденті болып табылмамаса 

(төменде анықталғандай)); (с) дивидендтер төлейтін тұлға қазақстандық жер қойнауын пайдаланушы болып 

табылмаса; немесе кейіннен өңдеуге жататын пайдалы қазбалардың жеткілікті үлесі бар жер қойнауын 

пайдаланушы болып табылса (2018 жылғы 35% - дан 2022 жылы 70% - ға дейін); (d) орналастырылатын 

акциялардың қазақстандық тау-кен өндіру немесе мұнай бизнесі активтерінен негізгі құн болмаса (яғни 50 пайыздан 

астам); (е) дивидендтер төлейтін тұлға корпоративтік табыс салығын кемінде 50% - ға (100% - ға дейін) азайту 

құқығын пайдаланған жер қойнауын пайдаланушы болып табылмаса, салықтан босатылады. Кейіннен жеткілікті 

өңдеу арқылы жер қойнауын пайдаланушылар үшін салық салудан босатуға байланысты (с) өлшемшарттарында 

көзделген босату заңды тұлғалар болып табылатын акционерлер үшін ғана қолданылады. Сәйкесінше, жеке 

тұлғалар резидент еместер үшін 15% және резидент үшін 5% ставка бойынша дивидендтерге салық төлеуге 

міндетті. Бұл компанияның Қазақстанның жер қойнауын пайдаланушысы болуына байланысты. 

Егер Акциялар бойынша төленген дивидендтер босатылмаса, мұндай дивидендтер 15% мөлшерінде салық ұстап 

қалуға жатады. Егер дивидендтер қолайлы салық режимі бар елдің резидентіне тиесілі акциялар бойынша төленсе, 

мұндай дивидендтер 20% мөлшерінде салық ұсталуға жатады. Табыс салығы қандай да бір шегерімдерді 

ескерместен дивидендтердің жалпы сомасына қолданылады және дивидендтерге қатысты Қазақстандағы пайда 

салығы бойынша барлық міндеттемелерді қанағаттандырады. Акционерлер акцияларда төленетін дивидендтерге 

қатысты қандай да бір басқа салық есептілігіне, төлемге, тіркеуге немесе талаптарды сақтауға ұшырамауы тиіс. 

Қазақстанның қосарланған салық салуды болдырмау туралы шарттары бар елдерде тұратын акционерлердің ұстап 

қалуға жеңілдікті салық ставкасына құқығы бар. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, тұратын еліне және басқа да кейбір шарттарды қанағаттандыруға 

байланысты осы проспектінің күніне қолданыстағы қосарланған салық салуды болдырмау туралы шарттар бойынша 

салықты ұстау бойынша дивидендтердің ставкалары 5% - дан 15% - ға дейін құрауы мүмкін. Осы проспект күні 

қолданылатын қосарланған салық салуды болдырмау туралы келісімдерге сәйкес 10% - дан кем жеңілдіктер тек 

заңды тұлғалар болып табылатын бенефициарлық иеленушілерге ғана қолжетімді болуы мүмкін. 

Осы құралды пайдалану үшін қатысуға құқығы бар акционерлер Компанияға олар тұратын елдің салық органы 

берген, Шарттың юрисдикциясындағы олардың салықтық тұратын жерін растайтын құжатты ұсынуы тиіс. 

Қазақстанда жарамды болу үшін бұл құжат, сондай-ақ, шығарылған елдің құзыретті органы апостильдеуі немесе 

заңдастыруы тиіс. 

Егер жоғарыда көрсетілген құжат дивидендтер төленетін жылғы 31 желтоқсанына дейін Компанияға ұсынылмаса, 

Компания стандартты ставка бойынша 15% немесе 20% ұстап қалу салығын қолданса және тиісті органға ұсталатын 

сомаларды ескеруі тиіс. Табыс салығының неғұрлым төмен ставкасына құқығы бар акционерлер кейіннен Қазақстан 

үкіметінен артық төленген салықты өтеуді талап ете алады. Бұл ретте олар тиісті салық органына салықтық болуы 

туралы растауды беруге тиіс. Алайда, іс жүзінде, бұл процесс әкімшілік ауыртпалықты болуы мүмкін. 

 

A10.28.11 
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ЖДҚ ұстаушыларға салық салу 

Иеліктен шығару  

Қазақстанның салық заңнамасы қор биржасында жүргізілетін операцияларға нақты және айқын сипаттама бермейді. 

Бұл екіұштылық, атап айтқанда, ЖДҚ-мен жасалған мәмілелерге салық салуға қатысты белгісіздік салық органдары 

төменде көрсетілгеннен өзге көзқарасты ұстана алады деген тәуекелді тудырады. 

Салық кодексіне сәйкес Депозитарлық қолхаттар құнды қағаздар ретінде қарастырылады, осылайша, Қоғамда 

акциялар ұсынатын ЖДҚ-ның шығып қалуына құнды қағаздар мен акциялардың шығып қалуынан алынған табысты 

(пайданы) айқындау туралы ережелерге сәйкес салық салынады. 

Сонымен бірге ЖДҚ сатудан алынатын пайда, егер ЖДҚ салық салу салық органдары акцияларға салық салуға 

ұқсас деп қарайтын болса, салықты ұстаудан босатылуы мүмкін. Бұл жағдайда ЖДҚ шығуынан алынатын пайда 

нысанындағы табыстар бойынша салықтық жеңілдіктер акцияларға қолданылатын өлшемдерге сәйкес болуға тиіс. 

Егер салық органдары ЖДҚ-ны резидент емес шығарған құнды қағаздар ретінде тануы тиіс болса, онда ЖДҚ-ны 

шығарудан түскен табыстар Қазақстандағы көздерден түскен табыс ретінде танылмайды және төлем көзінен салық 

салуға жатпайды. 

Дивидендтер 

Акциялар бойынша төленген дивидендтер (ЖДҚ базалық активі) ЖДҚ құнды қағаздар немесе ЖДҚ ретінде, сондай-

ақ акцияларға салық салу сияқты қарастырылғанын ескерместен, Қазақстан көзінен табыс ретінде танылады. 

Егер ЖДҚ Акция ретінде қаралса, онда Салық кодексіне сәйкес акциялар бойынша төленетін дивидендтер (ЖДҚ 

базалық активі), егер мұндай акциялар осындай дивидендтерді есептеу күніне AIX  ресми тізіміне жіберілген болса, 

Қазақстанда салықтарды, есептілікті немесе сақтау талаптарын төлеуден босатылады. Егер дивидендтерді есептеу 

кезінде AIX  ресми тізіміне кірмейтін акциялар (ЖДҚ базалық активі) бойынша төленген дивидендтер, ерекшелік 

критерийлері акцияларға қолданылатын өлшемдерге ұқсас болып табылады. 

Егер Акциялар бойынша төленген дивидендтер (ЖДҚ базалық активі) босатылмаса, егер төлем қолайлы салық 

режимі бар елде тіркелген ЖДҚ ұстаушысына жүргізілсе, мұндай дивидендтерге Қазақстанда 15% немесе 20% 

мөлшерінде пайда салығы салынады. Табыс салығы қандай да бір шегерімдерді ескерместен дивидендтердің жалпы 

сомасына қолданылады және дивидендтерге қатысты Қазақстандағы пайда салығы бойынша барлық 

міндеттемелерді қанағаттандырады. 

Егер салық органдары ЖДҚ-ға салық салу акцияларға салық салудан өзгеше екенін таныса, дивидендтен кіріс 

босатылмайды, бірақ төлем көзінен салық салуға жатады. 

Қазақстанның қосарланған салық салуды болдырмау туралы шарттары бар елдерде резиденттер болып табылатын 

ЖДҚ Ұстаушылар ұстап қалуға жеңілдікті салық ставкасына құқығы бар. Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, 

тұратын еліне және басқа да кейбір өлшемдерді қанағаттандыруға байланысты осы проспект күні қолданыста 

болған Қазақстанның қосарланған салық салу шарттары бойынша пайдаға салынатын салықтың дивидендтік 

ставкалары 5% - дан 15% - ға дейін құрауы мүмкін. Осы Проспект күні қолданылатын қосарланған салық салуды 

болдырмау туралы келісімдерге сәйкес 10% - дан кем жеңілдіктер заңды тұлғалар болып табылатын 

бенефициарлардың иелеріне ғана қолжетімді болуы мүмкін. 

Осы құралды пайдалану үшін құқық алуға құқығы бар ЖДҚ иелері компанияға олар тұратын елдің салық органы 

берген, олардың Шарттың юрисдикциясындағы салық тұратын жерін растайтын апостильденген немесе 

заңдастырылған құжатты ұсынуы тиіс. Бұдан басқа, компанияда ЖДҚ ұстаушылары мен ЖДҚ ұстаушылары туралы 

ақпаратты қамтитын Қазақстанның Орталық депозитарийімен ұсынылған ЖДҚ ұстаушыларының тізімі болуы тиіс. 

Жоғарыда көрсетілген құжаттардың негізінде Компания депозиттік келісімді ескере отырып, тиісті шартта 

белгіленген қолданылатын жеңілдікті ставка бойынша салықты ұстап қалуға құқылы. 

Егер жоғарыда көрсетілген құжаттар қоғамға дивидендтерді төлеу күніне дейін ұсынылмаса, Компания стандартты 

15% ставка бойынша ұстап қалуға салықты қолдануы және ұсталған соманы тиісті органға ескеруі тиіс. Пайдаға 

салынатын салықтың неғұрлым төмен ставкасына құқығы бар ЖДҚ ұстаушылар кейіннен Қазақстан үкіметінен 

артық төленген салықты өтеуді талап ете алады. Бұл ретте олар тиісті салық органына Қазақстанның Орталық 

депозитарийіндегі ЖДҚ және ЖДҚ ұстаушылары туралы ақпаратты қамтитын салықтық болуы туралы растауды 

және шоттан үзінді көшірмені ұсынуы тиіс. Іс жүзінде, алайда, бұл процесс әкімшілік ауыртпалықты болуы мүмкін. 
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ҚАЙТА БӨЛУ ЖОСПАРЫ 

AIX-те орналастыру құрылымы 

Орналастыру Қазақстандағы институционалдық инвесторлар мен бөлшек инвесторларға AIX  жүйелері мен 

объектілері арқылы оның ережелері мен есеп айырысу рәсімдеріне сәйкес акцияларды  және ЖДҚ орналастыру 

түрінде ұсынылған. 

Орналастыру шеңберінде иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер кем дегенде 7 780 699 акция түрінде 

акциялар немесе ЖДҚ нысанында ұсынады, бұл жиынтығында шағын ретінде жаһандық орналастыру және AIX-те 

орналастыру шеңберінде сатылатын бағалы қағаздардың жалпы санының 20% - ын құрайды. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 19 қазандағы № 661 Қаулысына сәйкес, иеленетін акцияларды 

сатуға ниетті акционер 64 839 152 акцияға дейін сатуға құқылы, ал бұл – жалпы алғанда, қолдағы акциялардың 

жалпы санының шамамен 25%-ын құрайды (әрі қарай – «Рұқсат етілген лимит»). Опцион пайдаланылған 

жағдайда, иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционер Жаһандық орналастырудың жаһандық үйлестірушілерімен 

бірге кеңесе отырып Жаһандық орналастырудағы ұсынылып отырғанАкциялардың максималды санын қосымша 25 

935 661 Акцияға дейін «ұлғайта» отырып, AIX-те орналастыруында ұсынылатын Акциялар санын кемінде қосымша 

5 187 132 Акцияға дейін ұлғайта алады  («Опционды ұлғайту»). 

Өтінімдерді құру процесі және ұсыныс бағасы  

2018 жылғы 31 қазанынан бастап және ЖДҚ акциялары үшін тапсырыстарды қалыптастыру процесі AIX  сауда 

платформасының бөлінген сегментінде жүзеге асырылатын болады, оған AIX -пен ("AIX  Trading Member ") сауда 

мүшелік келісімдері туралы жарамды және белсенді келісімі бар адамдар ғана қосыла алады. AIX  Offering-те 

акцияларды әлеуетті сатып алушыларға AIX  Trading Member шот ашу қажет. 

Тапсырыстарды қалыптастыру процесінің басында AIX  "нарық туралы хабарлама" шығарады, онда басқалардың 

арасында AIX  ұсынысына, ұсыныстың бағалық ауқымына және AIX  Trading қатысушыларының (түпкілікті 

иеленушілерді жариялау туралы талаптарды қоса алғанда) тиісті міндеттеріне байланысты бухгалтерия мен есеп 

айырысуларды жасау рәсімдерінің негізгі ережелері мен шарттары көрсетіледі. 

2018 жылғы 31 қазанынан бастап AIX  сауда жүйесі шеңберінде AIX  ережелері мен рәсімдеріне сәйкес және ЖДҚ 

акциялары үшін өтінімдер жасау процесі жүзеге асырылатын болады. AIX  сауда платформасында өтінімді құру 

процесінің басында және GDR акциялары жасалады,ал баға ауқымы AIX  Trading Members мүшелеріне берілетін 

болады. Өтінімдерді жасау процесінің басында аіх өтінімді құру және орналастыру шарттарын регламенттейтін 

нарық туралы хабарлама шығарады, сондай-ақ AIX  Trading қатысушыларын өтінімді қалыптастыру мерзімдері 

және бағалы қағаздар туралы статистикалық деректер туралы хабардар етеді. 

AIX  және AIX букраннері AIX  ұсынысқа қатысты кітаптарды құру процесін орындау үшін AIX  сауда 

платформасын пайдалана отырып реттелетін шарттар баяндалған проспект күні немесе оның күні 

көрсетілген өтінімді қалыптастыру бойынша қызметтерді ұсыну туралы келісім жасады.   

Және ЖДҚ акциялары акцияға немесе ЖДҚ 11,6 АҚШ долларынан 15,4 АҚШ долларына дейін .баға диапазонында 

ұсынылатын болады. AIX-те орналастыруы аясында ұсынылатын Акциялар баға түзілу күнінің алдындағы күндегі 

ҚҰБ ресми айырбас бағамын көрсететін, бір акция үшін теңгемен ақырғы баға ұсыныс бойынша ұсынылады деп 

күтілуде. 

AIX  өтінімін қалыптастыру барысында Букраннер инвесторлар тарапынан AIX -ұсыныстарға қызығушылық 

деңгейін және осындай инвесторлардың және ЖДҚ акцияларға қатысты бағасының сезімталдығын бағалайды. 

Акцияларды әлеуетті сатып алушыларға және ЖДҚ басқалардың арасында сатып алуға дайын болатын акциялардың 

және ЖДҚ санын және осындай акциялар және ЖДҚ үшін тиісті бағаны көрсету талап етіледі. Акциялардың мұндай 

саны ЖДҚ және инвесторлар өз мүдделілігін білдіретін баға AIX  сауда жүйесінде тіркеліп, AIX букраннері мен 

иеленетін акцияларды сатуға ниетті акционерге ұсынылатын болады. 

Және ЖДҚ акциялары тек ұсыныстың түпкілікті бағасы бойынша және тек және ЖДҚ акцияларына қол қойған 

инвесторларға ғана ұсыныстың түпкілікті бағасына тең немесе одан асатын баға бойынша сатылуы тиіс. 

Акциялар үшін ұсыныстың түпкілікті бағасы теңгемен белгіленеді және бағалау күнінің алдындағы күнгі 

қолданыстағы ҚҰБ ресми айырбас бағамы бойынша жаһандық орналастырушеңберінде ЖДҚ үшін ұсыныстың 

түпкілікті бағасының теңге баламасына тең болады. 

Акцияларды бөлу ЖДҚ өтеді және ұсыныстың соңғы бағасы жария немесе Бағалау күні жарияланады. Өтінімдерді 

қалыптастыру процесіне қатыса отырып, AIX Trading қатысушылары әрбір компания мен иеленетін акцияларды 

сатуға ниетті акционер (AIX Bookrunner арқылы) өз қалауы бойынша кез келген себеппен кез келген ставкаға 

акциялар мен ЖДҚ орналастырудан бас тарта алады. 

Жоғарыда кесте өзгеруі мүмкін. Онда қарастырылған кейбір оқиғалар компания, сатушы немесе менеджерлер 

бақылауынан тыс, AIX букраннері. Компания менеджерлермен келісе отырып, AIX букраннері, AIX  жаһандық 
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орналастыруүшін жоғарыда көрсетілген кестені өзгерту құқығын өзіне қалдырады. AIX  жаһандық ұсынысының 

ұсынылған кестесіндегі кез келген өзгерістер туралы ақпарат инвесторларға хабарланатын болады және қажет 

болған жағдайда Проспектіге толықтырулар қолданыстағы ережелерге сәйкес жасалатын болады. 

 

AIX  жаһандық орналастыруы 

Жалпы ақпарат  

AIX  орналастырылуынан бөлек, ЖДҚ жаһандық орналастыруда (1) QIB үшін Құрама Штаттарда, В 

және 144А Ережесіне сәйкес белгіленгендей және бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес немесе бағалы 

қағаздарды тіркеу талаптарынан басқа босату туралы Заң және (2) Америка Құрама Штаттарынан тыс 

"оффшорлық мәмілелерде" институционалдық инвесторларға ұсынылады. 

Басқа қатынастар  

AIX букраннерілер және олардың тиісті үлестес тұлғалары өзіне тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар компания мен 

акционер және олар стандартты төлемдер алған тиісті үлестес тұлғалар үшін әртүрлі инвестициялық-банктік, 

қаржылық, консультациялық және басқа да қызметтермен байланысты операцияларға қатысады және олар және 

олардың тиісті үлестес тұлғалары мұндай қызметтерді компанияға және өзіне тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар 

акционерге және болашақта олардың тиісті үлестес тұлғаларына ұсына алады. Нәтижесінде AIX букраннерілер және 

олардың тиісті аффилиирленген тұлғалары компанияға және AIX-те орналастыру үшін елеулі болуы мүмкін өзіне 

тиесілі акцияларды, қызметтерді сатуға ниеті бар акционерге одан әрі ұсынуға коммерциялық мүдделілігі болуы 

мүмкін. 

AIX-те орналастыруға байланысты, әр AIX букраннерілер және өз есебінен инвестор ретінде әрекет ететін кез 

келген аффилиирленген тұлға және ЖДҚ акцияларын орналастыруды өз мойнына ала алады және осы сапада 

осындай акцияларды және ЖДҚ және олармен байланысты кез келген инвестицияларды өз есебінен сақтай алады, 

сатып алады немесе сата алады, сондай-ақ осындай ЖДҚ немесе басқа да инвестицияларды AIX-те орналастыруға 

байланысты операцияларға қатысусыз орналастыра немесе сата алады. Тиісінше, осы проспектіде 

орналастырылатын немесе орналастырылған ЖДҚ-ға сілтемелерді кез келген ұсынысты немесе ЖДҚ-ны AIX 

букраннерілер мен осындай сапада өнер көрсететін серіктестерге орналастыруды ескере отырып қарастыру керек. 

Бірде-бір AIX букраннері өзіне тиесілі акцияларды сатуға ниеті бар компания мен акционерден басқа, және тек 

осындай ашуды көздейтін заңды немесе нормативтік міндеттемелерге сәйкес кез келген осындай инвестициялардың 

немесе мәмілелердің ауқымын ешкімге ашуға ниетті емес. 
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САТУҒА ЖӘНЕ БЕРУГЕ ШЕКТЕУЛЕР  

 

Сатуға шектеулер  

ОСЫ ПРОСПЕКТ AIX  ОБЪЕКТІЛЕРІ АРҚЫЛЫ КОМПАНИЯНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫН ҰСЫНУЫНА 

БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ҒАНА ТАРАТЫЛУЫ МҮМКІН. 

Бірде-бір юрисдикцияда ЖДҚ акцияларын ұсынуға немесе осы Проспектіні немесе осы мақсат үшін шаралар 

қабылдау талап етілетін қандай да бір елде немесе юрисдикцияда орналастыруға байланысты кез келген басқа 

материалды иеленуге немесе таратуға рұқсат беретін ешқандай шаралар болмады және қабылданбайды. Тиісінше, 

акциялар және ЖДҚ тікелей немесе жанама түрде орналастырыла алмайды немесе сатыла алмайды және ЖДҚ-ға 

байланысты осы Проспектіні немесе орналастыру жөніндегі қандай да бір басқа материалды немесе жарнаманы, 

осындай елдің қандай да бір қолданыстағы ережелері мен ережелерінде немесе юрисдикцияда көзделген 

жағдайларды қоспағанда, қандай да бір елдің немесе қандай да бір елдің тарапынан таратыла алмайды немесе 

жариялана алмайды. Осы Проспектіге иелік ететін тұлғалар осы Проспектіні таратуға, сондай-ақ төменде 

көрсетілген шектеулерді қоса алғанда, AIX-те орналастыруға ұсынылған және ЖДҚ акцияларын орналастыруға 

және сатуға арналған шектеулермен танысуға тиіс. Мұндай шектеулерді сақтамау осындай юрисдикцияның бағалы 

қағаздар туралы Заңдарын бұзу ретінде қаралуы мүмкін. Осы Проспект мұндай тұлғаға заң бойынша осындай 

ұсыныс немесе өтініш жасауға тыйым салынған қандай да бір юрисдикцияда қандай да бір тұлғаның пайдасына AIX  

акцияларды орналастыру және ЖДҚ-да ұсынылатын қандай да бір акцияларды сату немесе жазылу туралы ұсыныс 

болып табылмайды. 

Осы құжатта аталған акциялар мен ЖДҚ ережесі бойынша ЖДҚ-ның әрбір сатып алушысы Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына және АХҚО ережелері мен ережелеріне сәйкес Қазақстан 

Республикасында ғана ұсынылуы немесе сатылуы мүмкін. Бұл Проспект Қазақстан Республикасының заңнамасына 

және осындай тұлғалардың немесе ұйымдардың осындай мүмкіндіктеріне қолданылатын кез келген басқа заңдарға 

сәйкес мұны жасай алатын тұлғаларды немесе ұйымдарды қоспағанда, кез келген қазақстандық тұлғаның немесе 

ұйымның мүддесінде немесе мүддесінде Қазақстанда бағалы қағаздарды ұсыныстар жасауға, сатуға, сатып алуға, 

айырбастауға немесе басқаша түрде аударуға ұсыныс немесе шақыру болып табылмайды. Осы Проспект, егер 

мұндай жарнама қазақстандық заңдарға толық сәйкес келмесе, Қазақстанда және Қазақстан 

заңнамасында жарнама ретінде түсіндірілмеуге тиіс (яғни кез келген нысанда таратылатын және 

орналастырылатын және компанияға және оның тауарларына, тауар белгілеріне, туындыларына, 

қызметтеріне және / немесе олардың бағалы қағаздарына қызығушылықты жасауға немесе қолдауға 

және оларды сатуды жылжытуға бағытталған тұлғалардың шектеусіз тобына арналған ақпарат). 

 

Беруге шектеулер  

 

S Ережесіне сәйкес Құрама Штаттардан тыс жерлердегі акцияларды (немесе S ережесі бойынша ЖДҚ) әрбір сатып 

алушы осындай Проспектіні алған кезде (S ережесінде айқындалған осы тармақта пайдаланылатын терминдер 

мұнда S ережесінде көрсетілген мағынада пайдаланылады) кепілдік, келісілген және мойындаған болып саналады.): 

1. Оған немесе ЖДҚ акцияларын берген сәтте және сатып алуға тапсырыс ресімделген уақытта 

сатып алушы бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес 903-ереже мақсаттары үшін АҚШ-тан тыс жерде 

болады; 

2. Сатып алушы немесе ЖДҚ s ережесі бойынша акциялардың тіркелмегенін және бағалы қағаздар 

туралы Заңға сәйкес немесе кез келген Америка штатының бағалы қағаздарды бақылайтын кез келген 

органда тіркелмегенін және тіркелмегенін және S Ережесіне сәйкес Құрама Штаттардан тыс ұсынылғанын 

түсінеді; 

3. Жоғарыда көрсетілген шектеулерді ескерместен өзгеше түрде жүзеге асырылатын кез келген 

ұсыныс, сату, кепіл немесе өзге де беру немесе S ережесі бойынша ЖДҚ-ға қатысты компания 

танылмайды; 

4. Сатып алушы s жағдайы бойынша ЖДҚ мен S жағдайы бойынша бас ЖДҚ келесі дисклеймерді 

қамтитынын түсінеді: 

 

ОСЫ S ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ ОСЫ БЕРІЛГЕНМЕН КУӘЛАНДЫРЫЛҒАН S ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША ГДР 

ЖАҺАНДЫҚ ДЕПОЗИТАРЛЫҚ ҚОЛХАТ ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰЖАТТА КӨРСЕТІЛГЕН 
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"ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП "ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ" АҚ ҚАРАПАЙЫМ АКЦИЯЛАРЫ 

("АКЦИЯЛАР") 1933 ЖЫЛҒЫ АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ ТУРАЛЫ ЗАҢЫНА, ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ 

("АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫ") НЕМЕСЕ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ 

КЕЗ КЕЛГЕН ШТАТЫНЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ДА ЮРИСДИКЦИЯСЫНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫН 

БАҚЫЛАЙТЫН КЕЗ КЕЛГЕН ОРГАННЫҢ ӨЗГЕРІСТЕРІНЕ ("АҚШ-ТЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

ТУРАЛЫ ЗАҢЫ") СӘЙКЕС ТІРКЕЛМЕГЕН ЖӘНЕ ТІРКЕЛМЕГЕН БОЛСА ЖӘНЕ, АҚШ-ТЫҢ 

БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ТУРАЛЫ ЗАҢЫНДА ЖӘНЕ АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫНЫҢ КЕЗ 

КЕЛГЕН ШТАТЫНЫҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯСЫНЫҢ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРЫ ТУРАЛЫ 

БАСҚА ДА ЗАҢДАРЫНДА КӨЗДЕЛГЕН.  ГДР ҰСТАУШЫЛАР ЖӘНЕ БЕНЕФИЦИАРЛЕРЕЫҚ 

ИЕЛЕНУШІЛЕР S ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША ОСЫ ГДР СЕРТИФИКАТЫН ЖӘНЕ S ЕРЕЖЕСІ 

БОЙЫНША ГДР, ОСЫМЕН БЕРІЛГЕНМЕН ҰСЫНЫЛҒАН АКЦИЯЛАРДЫ МЕНШІГІНЕ 

АЛА ОТЫРЫП ЖӘНЕ ӨЗГЕ ТҮРДЕ САТЫП АЛА ОТЫРЫП, ОСЫНДАЙ S ЕРЕЖЕСІ 

БОЙЫНША ГДР АКЦИЯЛАРЫ, ОСЫ БЕРІЛГЕНМЕН КУӘЛАНДЫРЫЛҒАН БАС ГДР, 

СОНДАЙ-АҚ ОСЫ БЕРІЛГЕНМЕН ҰСЫНЫЛҒАН АКЦИЯЛАР БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР 

ТУРАЛЫ ЗАҢ БОЙЫНША ТІРКЕЛМЕГЕНІМЕН КЕЛІСЕДІ ЖӘНЕ “ҚАЗАТОМПРОМ” 

ҰЛТТЫҚ АТОМ КОМПАНИЯСЫ” АҚ ДӘНЕ ДЕПОЗИТАРИЙ МҮДДЕЛІГІНДЕ  ОСЫНДАЙ 

S ЕРЕЖЕСІ БОЙЫНША ГДР АКЦИЯЛАРЫ, ОСЫ БЕРІЛГЕНМЕН КУӘЛАНДЫРЫЛҒАН 

БАС ГДР, СОНДАЙ-АҚ ОСЫ БЕРІЛГЕНМЕН ҰСЫНЫЛҒАН АКЦИЯЛАР ҚАЙТАЛАП 

ҰСЫНЫЛУЫ, ҚАЙТА САТЫЛУЫ, КЕПІЛ РЕТІНДЕ ҰСЫНЫЛУЫ НЕМЕСЕ ӨЗГЕ ТҮРДЕ 

АУЫСТЫРЫЛУЫ МҮМКІН ЕКЕНІН МОЙЫНДАЙДЫ. 

1. Ол S ережесі бойынша бас ЖДҚ мен S ережесі бойынша ЖДҚ бастапқы S ережесі бойынша бас ЖДҚ 

ұсынатынын және S ережесі бойынша бас ЖДҚ ұсынған s ережесі бойынша ЖДҚ-дағы кез келген үлес 

оларды 144A ережесі бойынша бас ЖДҚ ұсынған 144A ережесі бойынша ЖДҚ-дағы үлес түрінде 

қабылдайтын тұлғаға берілуі мүмкін екенін түсінеді, беруші тұлға белгілі бір жазбаша сертификаттар 

ұсынуы тиіс; 

2. Компания, AIX букраннерілер, Депозитарий және олардың тиісті аффилиирленген тұлғалары және 

басқалары жоғарыда келтірілген растаулардың, ұсынымдардың және келісімдердің шынайылығы мен 

дәлдігіне сүйенеді. 

Егер акцияларды сатып алушы немесе ЖДҚ бір немесе бірнеше инвесторлардың мүддесінде фидуциарий немесе 

агент ретінде осындай акцияларды немесе ЖДҚ сатып алса, онда ол әрбір осындай инвесторға қатысты 

инвестицияларға иелік етудің айрықша құқығы бар екеніне және олардың әрқайсысының атынан көрсетілген 

кепілдіктер мен келісімдерді ұсынуға толық құқығы бар екеніне кепілдік береді. 

ЖДҚ беруге қатысты басқа да ережелер  

144A ережесі бойынша ЖДҚ-дағы үлестер кейіннен осындай ЖДҚ-дағы үлесі s ережесі бойынша ЖДҚ-ны берген 

тұлғаға депозитарий беретін тұлғадан мұндай беру басқалармен қатар s Ережесіне сәйкес жүзеге асырылатыны 

туралы жазбаша куәлікті (депозитарлық келісімдерде көрсетілген нысанда) алғаннан кейін ғана берілуі мүмкін. S 

ережесі бойынша ЖДҚ-дағы үлестер кейіннен 144A ережесі бойынша ЖДҚ-дағы үлесі беруші тұлғадан 

(депозитарлық келісімдерде көрсетілген нысанда) осындай беру 144А Ережесіне сәйкес жүзеге асырылатыны 

туралы жазбаша куәлік алғаннан кейін ғана 144A ережесі бойынша ЖДҚ-ға берілген тұлғаға берілуі мүмкін. 

Кейіннен осындай ЖДҚ үлесі басқа бас ЖДҚ ұсынылған тұлғаға берілетін бас ЖДҚ-ның бірінде ұсынылған ЖДҚ-

дағы кез келген үлес берілгеннен кейін осындай бірінші бас ЖДҚ-ға ұсынылған ЖДҚ-дағы үлесін білдіруді 

тоқтатады және тиісінше оған беруге барлық шектеулер және осындай басқа бас ЖДҚ-ға ұсынылған ЖДҚ-дағы 

үлестерге қолданылатын басқа да рәсімдер, ол осындай бас ЖДҚ-дағы үлестердің осындай үлесі қалғанға дейін 

қолданылатын болады. 
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ЕСЕПТЕР ЖӘНЕ БЕРУЛЕР 

Акциялар 

Компания "акциялар тіркеушісі" АҚ, Қазақстанның орталық депозитарийі "ЦДЦБ" және Орталық 

депозитарий CSD AIX  арасында AIX -ке акциялар бойынша кітаптар жасау процесінің басталуымен 

байланысты акциялардың бастапқы берілуін және қайталама нарықта саудаға байланысты акциялардың 

кросс-нарықтық аударымдарын жеңілдету үшін депозиттік байланыстар орнатуды күтуде. 

Сатып алушыларға акцияларды беру CSD AUS объектілері арқылы жүзеге асырылады, ал сатып 

алушылардың акцияларды төлеуі баға белгілеу күні бойынша немесе оған жуық CSA AIX  есеп айырысу 

Банкінің объектілері арқылы жүзеге асырылады деп күтілуде. Акцияларды жеткізу қабылдау үшін сатып 

алушылар CSD AIX -те AIX  сауда мүшесі ретінде жұмыс істейтін брокермен ашық есептік жазба болуы 

тиіс. Сатып алушылар сатып алынған акцияларды жеткізуді қабылдау үшін қолданылатын заңдар мен 

ережелерге сәйкес талап етілетін барлық әрекеттерді қабылдауы тиіс. 

Акциялар CSD AIX және AIX нарығының қағидаларына сәйкес CSD AIX-те олар бойынша есеп 

айырысумен AIX -те сатылатын болады. 

Компания AIX  Trading қатысушыларынан тыс акциялар сауда-саттығын немесе CSD AIX  

қатысушыларының шоттарынан тыс акциялар өткізуді күтпейді. 

Акциялар бойынша дивидендтерді бөлу 

AIX  CSD компания үшін тізілім емес. Компанияның немесе оның тізілімінің өтініші бойынша, қазіргі 

уақытта акционерлер тізідлімі AIX  CSD, өз ережелері мен рәсімдеріне сәйкес компанияға дивидендтер 

немесе басқа да төлемдерді төлеуге мүмкіндік беру үшін CSD AIX -те сақтайтын акциялардың 

бенефициарлық иелері туралы ақпарат береді.  

ЖДҚ 

Компания Euroclear мен CSA AIX  сақтаушы Банкі арасында ЖДҚ бастапқы шығаруды жеңілдету үшін 

листингілік және депозитарлық байланыстар және қайталама нарықта саудаға байланысты ЖДҚ кросс-

нарықтық трансферттерін орнататын болады деп күтуде. 

Бастапқы есеп 

S ережесінің Euroclear ГДР Citivic nominees Limited атына Citibank Europe plc номиналды ұстаушы 

ретінде, Euroclear және Clearstream Clearstream, Люксембург жалпы депозитарийі ретінде тіркелген S  

ережесінің басты ГДР-мен расталатын болады. Euroclear және Clearstream, Люксембург, күтіліп 

отырғандай, өздерінің кітап кіру есеп айырысу тиісті жүйелерінде есеп айырысу үшін ҒДҚ-ді 

қабылдайды. Компания ЖДҚ жеткізу Euroclear және Clearstream нысандары арқылы жүзеге асырылады 

деп күтуде, Люксембург, немесе жабу күнінің жанында. Осы құжатта баяндалған жағдайларды 

қоспағанда, инвесторлар тиімді мүдделерге ие бола алады және ЖДҚ тек Euroclear немесе Clearstream, 

Люксембург және олардың тікелей және жанама қатысушылары, оның ішінде AIX  CSD депозитарийінің 

сақтаушысы ретінде әрекет ететін арқылы ғана бере алады. Euroclear және Clearstream, Luxembourg және 

AIX  CCD Custodian Bank CD AUX аударымдары тиісті жүйенің әдеттегі ережелері мен операциялық 

рәсімдеріне сәйкес келеді. 

Компания ЖДҚ үшін ақы алмайды; дегенмен, ЖДҚ брокерлік құқық иелері әдетте AIX  CSD, Euroclear, 

Clearstream, Люксембургте қызмет көрсету және пайдалану бойынша төлеуге жататын алымдарды, 

сондай-ақ депозиттік келісімнің шарттарына сәйкес депозитарийге төлеуге жататын кейбір алымдар мен 

шығыстарды көтере алады. 

AIX  

Орталық депозитарий (CSD AIX) бағалы қағаздарды АІХ қатысушыларының мүдделігінде сақтайды. 

AIХ CSD басқалардан басқа, бағалы қағаздармен мәмілелерді сақтау, әкімшілендіру, ресімдеу және 
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шешу, сондай-ақ бағалы қағаздарды Кредиттеу және қарыз алу жөніндегі қызметтерді ұсынады. AUX 

CD бағалы қағаздарды CD AUX мен Euroclear жүйесі арасында беруді жеңілдету үшін Euroclear-мен 

жанама электрондық байланыс орнатты. 

CSD AIX  арқылы сақталатын ЖДҚ-дағы есептік жазбаларға дивидендтер және салымдарға қатысты 

басқа да төлемдер тиісті жүйенің ережелері мен рәсімдеріне сәйкес AIX  Trading қатысушыларының 

кассалық шоттарына аударылады. 

AIX  Euroclear ("AIX  CSD Custodian Bank") жүйесінің қатысушысымен есептік жазбаны қолдайды. 

Euroclear-ға жанама қатынау CD AUX үшін AIX  CSD сақтаушысының Банкі арқылы қол жетімді. ЖДҚ 

өтелгеннен кейін ЖДҚ шарттары мен ережелеріне сәйкес AIX  CSD сақтаушысының Банкі AIX  CSD 

сауда қатысушыларына кітап жасау процесі арқылы бөлінген ЖДҚ алатын және оларды AIX  CSD 

сақтау Банкіндегі AIX  CSD custodian Bank номиналды шотына беретін болады, AIX  CSD алғаннан 

кейін AIX  CSD AIX  Trading Members есеп жазбалары үшін бөлінген GDR жалпы санын жасайды және 

оларды AIX  Trading қатысушының инвестордың шоты немесе AIX  Trading депозитарийіне AIX  

Bookrunner нұсқаулықтарына сәйкес 

CSD AIX  қатысушылары арасындағы сауда 

AIX  арқылы өткізілетін ЖДҚ-ға тіркеуге арналған өтінімдерге қатысты қайталама нарықтарды сату AIX  

арқылы өткізілетін ЖДҚ-ға кітаптарға кіру мүдделерін сатып алушыларға AIX  CSD ережелері мен 

жұмыс рәсімдеріне сәйкес жүргізілетін болады. 

ЖДҚ бойынша дивидендтерді бөлу 

Euroclear немесе Clearstream, Люксембург арқылы өткізілетін ЖДҚ кітаптарындағы салымдарға қатысты 

дивидендтер және басқа да төлемдер тиісті жүйелік ережелер мен рәсімдерге сәйкес Euroclear немесе 

Clearstream қатысушыларының кассалық шоттарына депозитарий алған мөлшерде есептелетін болады. 

Мұнда дивидендтер мен басқа да төлемдер AIX  CSD лизинг Банкіне аударылатын CSD AIX -те ЖДҚ-ға 

есептік позициялардың ұстаушылары кіреді. 

CSD AIX  арқылы сақталған ЖДҚ-дағы есептік жазбаларға салымдарға қатысты дивидендтер мен басқа 

да төлемдер CSD AIX  ережелеріне сәйкес CSD AIX -дегі AIX  Trading AIX  номиналды немесе 

депозиттік шотының кассалық шоттарына аударылады. 

CSD AIX -те сақталатын депонирленген мүлікті алу 

Холдинг AIX  AIX  есептік жазбасында орналасқан GDR ұстаушысынан GDR шарттары мен шарттарына 

сәйкес талап етілетін нысанда жазбаша тапсырма алған соң, CSD AIX  Custodian Bank депозитке 

салынған мүлікті алу үшін GDR Пайдалану шарттарында жазылған рәсімдерді орындауды және 

аяқталғаннан кейін KACD-ден акцияларды осындай иесінің шотына CSD AIX -ке беруді тапсырады. 

SD AUX-да сақталған ЖДҚ AIX  Trading Member тапсырмасы бойынша немесе CSD AIX  үшін 

инвестордың нұсқаулығына айырбасталуы және өтелуі мүмкін. AUX SD GDR-ді AIX  CSD custodian 

Bank-ке \ сатып алу шотына жіберуге әсер етеді. AIX  CSD Custodian Bank ЖДҚ Euroclear 

Депозитариінің шотына аудару. ЖДҚ күшін жою және Акциялар шығару туралы сұрауды алғаннан 

кейін депозитарий сақтаушысы SACD aux CD шотына акцияларды шығарады және GDR /күшін жояды. 

AUX CD алғаннан кейін-акцияларға AIX  Trading Member атаулы немесе депозиттік есептік жазбасына 

жібереді. 

Негізгі мәліметтер 

Жоғарыда айтылғандар AIX  CSD, Euroclear және Clearstream, Люксембург AIX  CSD, Euroclear және 

Clearstream, Люксембург, CSD AIX -тің бірде біреуі, Euroclear алдында ешқандай жауапты емес 

 мұндай рәсімдерді орындау немесе орындауды жалғастыру және мұндай рәсімдер кез келген уақытта 

тоқтатылуы мүмкін. 

1 Бірде-бір компания, AIX букраннері, Депозитарий, сақтаушы немесе олардың тиісті агенттері AIX  

CSD немесе Euroclear немесе олардың тиісті қатысушылары олардың операцияларын реттейтін 

ережелер мен рәсімдерге сәйкес олардың тиісті міндеттемелерін орындауға ешқандай жауапты 

болмайды. 
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ДЕПОЗИТАРИЙГЕ ҚАТЫСТЫ АҚПАРАТ 

 

Citibank, N. A. («Ситибанк») депозиттік келісімдерге сәйкес депозитарий болып тағайындалды. Citibank citigroupinc 

жанама еншілес компаниясы болып табылады., Delaware корпорациясы. Ситибанк – өзінің еншілес және тәуелді 

қоғамдарымен бірге өз клиенттеріне Америка Құрама Штаттары мен бүкіл әлем аумағында банктік және сенімді 

қызметтердің кең спектрін ұсынатын коммерциялық банк. 

 

Ситибанк бастапқыда 1812 жылғы 16 маусымында ұйымдастырылды және қазіргі уақытта Америка Құрама 

Штаттарының 1864 жылғы Ұлттық Банкі туралы Заңына сәйкес ұйымдастырылған Ұлттық банк қауымдастығы 

болып табылады. Ситибанк негізінен Америка Құрама Штаттарының қаржылық бақылау басқармасымен реттеледі. 

Оның бас атқарушы кеңсесі 388 Greenwich Street, NewYork, NY 10013 мекенжайы бойынша орналасқан. Citibank 

шоғырландырылған баланстары Citigroup соңғы жылдық есебінде (тексерілген баланста) және әрбір файл бойынша 

10-K нысанындағы және 10-Q нысанындағы, тиісінше, АҚШ құнды қағаздар және биржалар жөніндегі 

комиссиясымен ұсынылған (аудиттелмеген).  

 

Ситибанк жарғысы және қазіргі уақытта қолданыстағы жарғылық құжаттар 10-K нысаны бойынша Citigroup 

жылдық есебімен және 10-Q нысаны бойынша тоқсан сайынғы есеппен бірге Citibank, 388 GreenwichStreet, New 

Йорк, Нью-Йорк 10013, Біріккен Штаттар депозитарлық қолхатының кеңсесінде тексеру үшін қол жетімді. 
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ЗАҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Жаһандық орналастыруға байланысты кейбір заңды мәселелер Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Ұлыбритания) 

компанияларының АҚШ және Англия заңнамасына қатысты компанияның қарауына берілетін болады. Қазақстандық 

заңнамаға қатысты кейбір заң мәселелері "Зан-концентратор"ЖШС компаниясына берілетін болады. Жаһандық 

орналастыруға байланысты кейбір заң мәселелері White & заң фирмалары тарапынан АҚШ және Англия заңнамасына 

қатысты менеджерлердің қарауына және қазақстандық заңнамаға қатысты Уайт энд кейс Қазақстан компаниясы 

тарапынан қаралатын болады. 
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАР 

 2017, 2016 және 2015 жылдардың 31 желтоқсанындағы қаржылық есептілік және осы Проспектке енгізілген 2017 

жылғы 31 желтоқсанда аяқталған кезеңде әрбір үш жыл үшін PricewaterhouseCoopers LLP тәуелсіз аудиторлары 

тексерді (осы жерде ұсынылған) («Тәуелсіз аудитордың есебі»). 

PricewaterhouseCoopers ЖШС 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай ішіндегі аудит жүргізілмеген аралық 

қысқартылған шоғырландырылған қаржылық ақпаратқа қатысты, олар осындай ақпаратты шолу үшін кәсіби 

стандарттарға ("тәуелсіз аудитордың шолу есебі") сәйкес шектеулі рәсімдерді қолданатынын хабарлады.  

Тиісінше, осындай ақпарат бойынша олардың есебіне тәуелділік дәрежесі шолудың қолданылатын рәсімдерінің 

шектеулілігі аясында шектелуі тиіс. "PricewaterhouseCoopers" ЖШС мекен-жайы-Алматы, Қазақстан, Әл-Фараби 

даңғ., 34. PricewaterhouseCoopers LLP ЖШС "ҚР аудиторлар палатасының"мүшесі болып табылады. 
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САРАПШЫЛАР 

SRK, өндіруші активтерге қатысты тәуелсіз сарапшылар компанияның сұрауы бойынша SRK есебін дайындады. SRK 

компанияда материалдық қызығушылық жоқ. Олардың нақты мекенжайы-5th Floor, Churchill House, 17 Churchill Way, 

Cardiff CF10 2HH, Уэльс, Ұлыбритания.  

UxC, уран өнеркәсібі мен нарыққа қатысты тәуелсіз сарапшылар компанияның сұранысы бойынша уран өнеркәсібі мен 

нарыққа қатысты UxC есебін дайындады. UxC компаниясында материалдық қызығушылық жоқ. Олардың нақты 

мекенжайы: 1501 Macy Dr, Roswell, GA 30076, АҚШ.  

Roskill, өнеркәсіп және сирек металдар нарығы саласындағы тәуелсіз сарапшылар компанияның сұрауы бойынша 

Roskill сирек металдар нарығы туралы есебін дайындады. Олардың нақты мекенжайы-54 Russell Rd, Wimbledon, 

Лондон SW19 1QL.  
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НЕГІЗГІ АҚПАРАТ  

Компания Қазақстан заңнамасына сәйкес 1997 жылғы 14 шілдеде Тіркелген акционерлік қоғам болып табылады, 

бастапқыда тіркеу нөмірі 41031-1901-AO, бизнес-сәйкестендіру нөмірі 970240000816 "Қазатомөнеркәсіп" ашық 

акционерлік қоғамы ретінде және 010000, Қонаев 10, Астана қ., Қазақстан Республикасы мекенжайы бойынша 

тіркелген кеңсе болып табылады. Компания әрекет ететін негізгі заңнама "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан 

Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы №415-II Заңы (өзгерістермен), "мемлекеттік мүлік туралы" Қазақстан 

Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы № 413-IV Заңы (өзгерістермен), "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" 

Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 1 ақпандағы №550-VI Заңы болып табылады. туралы "Қазақстан 

Республикасы Президентінің 1997 жылғы 14 шілдедегі № 3593 Жарлығы және "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом 

компаниясының мәселелері "туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 22 шілдедегі № 1148 

Қаулысы. 

 

Листинг және AIХ-тегі айналым 

(I) акциялар AIX  сауда-саттығына шамамен осы баға белгілеу күні және (ii) ЖДҚ баға белгілеу күні сауда-саттыққа 

жіберіледі деп күтілуде.  

Авторластыру 

Тиісті листинг күні компания AIX -ке рұқсат беруге және AIX-те орналастыруға байланысты қазақстандық 

заңнамаға және АХҚО ережелері мен регламенттеріне сәйкес талап етілетін барлық келісімдерді, мақұлдауларды 

және рұқсаттарды алды. 

Елеулі өзгерістер 

 30 маусымнан бастап 2018, қаржылық ақпарат жарияланған соңғы қаржылық кезеңнің соңында Топтың қаржылық 

немесе сауда жағдайында елеулі өзгерістер болған жоқ. 

Операциялық және қаржылық шолу - ағымдағы сауда-саттық және соңғы өзгерістер туралы айтылғандай, 2018 

жылғы 30 маусымынан бастап Компания 70 000 млн. теңге тартты және 100 млн. АҚШ доллары сомасындағы қарыз 

туралы келісімге қол қойды. АҚШ Mizuho Bank, Ltd. (оған сәйкес осы Проспектінің күнінде жасалған төлемдерді 

есепке алмай), айналым қаражатын және жалпы корпоративтік мақсаттарды қаржыландыру. Компания 100 млн. 

АҚШ доллары сомасындағы қарыз шарты бойынша қолда бар барлық қаражатты немесе барлығын қысқартуға 

ниетті. АҚШ Mizuho Bank, Ltd. 2018 жылғы 5-нен 9-сына дейін. 

Тау-кен өндіруші активтер  

2018 жылғы 30 маусымнан бастап (SRK есебінің күшіне ену күні) топтың минералдық активтерінде елеулі 

өзгерістер болған жоқ. 

Іс жүргізу  

Өзінің әдеттегі қызметі барысында топ талап қоюшы ретінде де, жауапкер ретінде де сот талқылауларына тұрақты 

түрде қатысады. Мұндай талқылаулар барысында Еңбек және басқа да заңнаманың өзекті мәселелері қаралады және 

олар топтың қызметіне елеулі әсер етпейді. 

Осы Проспектіге дейін 12 ай бұрын компанияның және/немесе топтың қаржылық жағдайына немесе 

пайдалылығына жақында елеулі әсер етуі мүмкін немесе болуы мүмкін үкіметтік, заңды немесе төрелік талқылаулар 

(немесе қарастыруды күтетін немесе бізге белгілі осындай талқылаулар) болған жоқ. 

Қауіпсіздік кодтары   

Акциялар:  

ISIN: KZ1C00001619 

AIX  акцияларының сауда символы: KAP 

A10.20.8 
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ЖДҚ S коды: 

SIN:US 63253 R2013 

 

Нөмірі CUSIP: 63253R 201 

 

Лонжон қор биржасының ережесі  144 Сауда символы  AIХ ЖДҚ  S ережесі: KAP.Y 

Акциялар -Бағалы қағаздар 

Акциялар теңгемен деноминацияланған және ЖДҚ U. S-да деноминацияланған болады. АҚШ Доллары 

және номиналды құны жоқ. Ұсыныстың соңғы бағасы AIX -те өткізілген оқу іс-шараларының 

нәтижелері және жаһандық ұсынысқа байланысты менеджерлер негізінде анықталатын болады. AIX -

ұсыныстар нәтижелерін компания AIX -ұсыныстар жабылғаннан кейін бірден баспасөз хабарламасы 

арқылы жариялайтын болады. Ешқандай шығындар немесе салықтар акцияларға жазылушыларға немесе 

сатып алушыларға есептелмейді ЖДҚ. LSE ЖДҚ қабылдағаннан кейін толық төленеді және еркін 

беріледі деп күтілуде (осы Проспектіні "Беруді шектеулерінде" сипатталған шектеулерді ескере 

отырып). 

ЖДҚ  

ЖДҚ АҚШ долларымен номинацияланған және номиналды құны жоқ. Ұсыныс бағасы менеджерлер өткізетін оқу 

іс-шараларының нәтижелері негізінде анықталды. Ұсыныстың нәтижелерін компания баспасөз хабарламасы және 

ұсыныс жабылғаннан кейін дереу нормативтік ақпарат қызметіне хабарлау арқылы жариялайтын болады. ЖДҚ-ға 

жазылушылардан немесе сатып алушылардан ешқандай шығындар немесе салықтар алынбауы тиіс. Қабылдағаннан 

кейін мемлекеттік қолда ЖДҚ саны (шығарылған ЖДҚ жалпы санынан пайызбен) 25 пайыздан асады деп күтілуде. 

ЖДҚ толық төленеді және еркін беріледі (осы проспектінің "беруге қойылатын шектеулер" бөлімінде сипатталған 

шектеулерді ескере отырып). 

ЖДҚ депозитарийі 

ЖДҚ ұстаушылар Citibank, N.A. депозитарий ретінде депозитарийдің кеңсесінде сақталуы тиіс депозитарий 

кітаптарында ЖДҚ беруге байланысты мәселелермен жүгіне алады, олар 388 Greenwich Street, Нью-Йорк, Нью-

Йорк 10013, Құрама Штаттар мекен-жайы бойынша депозитарий кеңсесінде сақталуы тиіс. 

Егер Бас ЖДҚ-ға айырбасқа түпкілікті сертификаттар берілетін болса, компания Біріккен Корольдікте агентті 

тағайындайды. 

Негізгі еншілес компаниялар  

Келесі кестеде операциялардың санаттары бойынша топтың негізгі еншілес компаниялары, БК және қауымдасқан 

компаниялар, сондай-ақ топтың қатысу үлесі (бұл топ дауыс беру құқығы 100% болған "Үлбі металлургиялық 

зауыты" АҚ және "Волковгеология" АҚ қоспағанда, барлық жағдайларда топтың дауыс беру құқықтарына тең) 2018 

жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша берілген: 

Еншілес кәсіпорындар  БК СО 

Қауымдастықта

р  

Акционерлік капиталға 

инвестициялар 

Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топты

ң үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі 

Негізгі активтер 

Уранды өндіру және қайта 

өңдеу  

Уранды өндіру және қайта 

өңдеу 

Уранды өндіру және қайта 

өңдеу  
Уранды өндіру 

және қайта 

өңдеу  

Уранды өндіру және қайта 

өңдеу  

ЖШС  Орталык .................................................  

100.00

% 

ЖШС БК  

Буденовское ..........................................................  51.00% АҚ БК  Ақбастау ...............................................  

50.00

% 

ЖШС 

БК  

Катко ................  

49.00

% 

Байкен-U ЖШС 

  

5.00% 

ЖШС  Kazatomprom-

SaUran (1)................................................................  

100.00

% Семізбай-U ЖШС   ............................. 51.00% ЖШС  Қаратау ...................................................  

50.00

% 

ЖШС 

БК  

Хорас

ан-U ..................  

33.98

% 

JSC IUEC ...........................................  10.00

% 

ЖШС  РУ-6 (1) .....................................................  

100.00

% Ядролық отын циклы 

 

ЖШС 

БК  

ЮГХ

К .......................  

30.00

% 

Energy Asia (BVI) 

Limited ..............................................  

 

9.95% 

ЖШС  Аппак ......................................................  65.00 ЖАҚ  ЦОУ ........................................  50.00% АҚ БК  49.98 ЖШС БК  SKZ  

 

A10.28.4 

A10.29.1.8 

A10.29.3.2 

LR18.2.8 

LR2.2.4(1) 

LR2.2.4(2) 

LR18.2.5 
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Еншілес кәсіпорындар  БК СО 

Қауымдастықта

р  

Акционерлік капиталға 

инвестициялар 

Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топты

ң үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі Атауы  

Топт

ың 

үлесі 

% Заречн

ое ......................  

% Kazatomprom ....................................   

9.89% 

ЖШС БК  Инкай(2)................................................................................... 

60.00

% АО ОЭХК (3) ......  25.00% 

Қызылқ

ұм 

ЖШС  ...............  

30.00

% 

 

Ядролық отын циклы 

және металлургия ЖШС  Ульба ТВС .............................. 51.00% 

 

АО Ульбинский 

Металлургическмй 

Завод ......................................................................  

90.18

% 

ЖШС  

Уранэнерго(4) .........................................................  

74.440

% 

Қосалқы операциялар Қосалқы операциялар 

ЖШС  Жоғары 

Технологиялар 

Институты ...........................................................  

100.00

% SKZ-U LLP.......................................... 49.00% 

KazakAtom TH AG ............................................  

100.00

% 

 

АО KAP-Technology .........................................  

100.00

% 

ЖШС  Сауда-

көліктік 

компаниясы......................................................  

99.99

% 

АО Волковгеология ..........................................  

90.00

% 

Сатуға арналған немесе қайта құрылымдауға жататын активтер 

Ядролық және балама 

энергия   Ядролық отын циклы   Қосалқы операциялар  

    

ЖШС  Kazakhstan 

Solar Silicon (5) ........  

100.0

% 

ЖШС  Ульба 

Конверсия(7) ......................................... 50.96% Caustic JSC(5) ......................................  40.00% 

    

ЖШС  MK 

KazSilicon 5) ...........  

100.0

% 

JV UKR TVS 

CJSC(5) ................................................ 33.33% 

ЖШС БК  Бетпак 

Дала7) ................................................  30.00% 

    

ЖШС  Astana Solar (5)

 ..................................  

100.0

%     

    

ЖШС  МАЭК(6) ......  

100.0

%     

    

Сирек металдар     

    

ЖШС БК  SARECO 
(5) ...............................  

100.0

%     

    

ЖШС  Қызылту(5) ..  

76.00

%     

    

Қосалқы операциялар 

        

    
    

ЖШС  

Қазатомөнеркәсіп-

Даму(4)  ................................................................  

90.00

%     

    

  

(1) Компания Қанжуған, Орталық Мойынқұм, оңтүстік Мойынқұм, Шығыс Мыңқұдық және Уванас кен орындарына жататын 

жер қойнауын пайдалану туралы келісімдер бойынша өз құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ олармен байланысты 
"Қазатомөнеркәсіп-SaUran" ЖШС үшін өндірістік активтерді және оның оңтүстік және Солтүстік Қарамұрын кен 

орындарына жататын жер қойнауын пайдалану туралы келісімдер бойынша құқықтары мен міндеттерін "РУ-6" ЖШС-ға 2018 

жылғы 31 желтоқсанға дейін беруді жоспарлайды. 

(2) Компания "Инкай" БК ЖШС қатысу үлесін 40% - дан 60% - ға дейін арттырды және тиісінше, оны 2018 жылғы 1 

қаңтарынан бастап өзінің қаржылық есебінде толығымен шоғырландыра бастады. 

(3) Компания акцияларының 50% иеленетін "ЦОУ" АҚ-ның 25% - ы плюс "Уральский электрохимический комбинат" ААҚ-

ның бір акциясын, Ресейде орналасқан уранды байыту бойынша әлемдегі ең ірі қондырғыны иеленеді. 

(4) Бақылау сипатын қайта бағалағаннан кейін компания өз инвестицияларын "Уранэнерго" ЖШС қауымдастырылған 

компанияның бірлескен кәсіпорнына 2016 жылғы 1 сәуірден бастап қайта жіктеді. 

(5) Компания "Астана Solar" ЖШС, "KazSilicon" ЖШС, "Kazakhstan Solar Silicon" ЖШС және әрбір "Каустик" АҚ, SARECO 

ЖШС, "УКР ТВС" БК "ЖАҚ," Қазатомөнеркәсіп " ЖШС, "Даму" ЖШС, "Қызылту" ЖШС қатысу үлесінің 75% - ын 2018 

жылғы 31 желтоқсанына дейін жұмсамақ. 

(6) Компания МАЭК барлық үлесін 2018 жылғы 3 шілдесінде жойды. МАЭК Энергетика сегментінде жұмыс істейтін негізгі 

еншілес кәсіпорын болды, ол 2018 жылғы 3 шілдеден бастап тоқтатылды. 

(7) Компания 2018 жылғы 18 қазанында «SARECO» ЖШС-гі барлық үлесін таратты  
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(8) «Ульба-Конверсия» ЖШС және «Бетпак Дала» БК Компания 2018 және 2019 жылдардың 31 желтоқсанына дейін 

сәйкесінше аяқтауды жоспарлаған таратылу процесінде. 

Топтың бірлескен кәсіпорындары мен қауымдасқан компаниялары туралы толығырақ ақпаратты жылдық 

қаржылық есептілікке 25 және 26 ескертулерден және аралық қаржылық есептілікке 21 және 22 ескертулерден 

қараңыз. 

 

 

Тексеру үшін қолжетімді құжаттар 

Келесі құжаттардың көшірмелері тексеру үшін тегін, аптаның кез келген күні әдеттегі жұмыс сағаттарында, 

осы Проспектінің  барлық қолданылу мерзіміне компанияның тіркелген кеңселерінде және Компанияның веб-

сайтында электронды түрде қолжетімді болады. (www.kazatomprom .kz): 

 

 осы Тіркеу Құжаты; 

 Жарғы; 

 Тәуелсіз аудиторлардың есептерін қоса алғандағы қаржылық есептілік; 

 SRK есебі, сондай-ақ,  

 UXC есебі. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

«2018 жылғы Салық кодексі» 2018 жылғы 1 қаңтарынан енгізілген салық кодексі  

«Қосымша хаттама» 2004 жылы Қазақстан мен МАГАТЭ қол қойған және 

2007 жылы Қазақстан ратификациялаған кепілдіктер 

туралы келісімге Қосымша хаттама 

«EBITDA түзетілген көрсеткіші» қауымдасқан компаниялар мен бірлесіп бақыланатын 

компаниялар кірістерінің әсерін, бағамдық 

айырмалардан түскен пайда мен залалдарды, қаржы 

кірістерін, инвестициялардың шығуынан болған 

пайданы немесе залалдарды және басқа да кірістер мен 

шығыстарды қосу амортизациялық аударымдарды 

алып тастау мақсатында түзетілген, кез келген кезең 

үшін есептелген ХҚЕС-ке жатпайтын шара 

«АЕС» Қазақстанның атом энергиясы комитеті 

«АЭХК» "Ангар электролиз химиялық кешені" федералдық 

мемлекеттік біртұтас кәсіпорны» 

«АХҚО» Астана Халықаралық Қаржы Орталығы   

"AIX " AIX  Limited, Халықаралық Астана қаржылық 

орталығы жанында  

«ҚҚОД AIX » AIX  құнды қағаздардың орталық депозитарий 

Халықаралық Астана қаржылық орталығымен біріккен  

«Жылдық қаржылық есептілік» 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған үш жыл, 2016 

және 2017 жылдар үшін компанияның аудиттелген 

шоғырландырылған қаржылық есептілігі 

«Аудит есептері» 

 

 

 

 

 

"PricewaterhouseCoopers" ЖШС, Топтың 2017, 2016 

және 2015 ж. ж. 31 желтоқсанында аяқталған 

шоғырландырылған қаржылық есептілігінің тәуелсіз 

аудиторларының аудиторлық есептері 

 

 

"БН-350" Ақтау қаласындағы БН-350 жылдам нейтрондардағы 

ядролық реактор 

«Buy American» 

 

 

  

 

 АҚШ мемлекеттік органдарынан Құрама Штаттарда 

өндірілген уран сатып алуды талап ететін ұсынылатын 

саясат 

«Орталық тіркеуші» "Құнды қағаздардың интеграцияланған тіркеушісі" АҚ 

жүргізетін Қоғам акционерлерінің тізілімі», 

«КСС» Капитал өсіміне салынатын салық 

«ККС» Корпорациялардың кірістерінен алынатын салық 

«Clearstream, Люксембург» Clearstream Banking, société anonyme 

«Сауда департаменті» АҚШ сауда министрлігі 

«Тауарды алып тастау» қолданылатын ережелерге сәйкес тауарларды 

пайдалана отырып, "білікті белсенді сату" және 

"хеджирлеудің білікті мәмілелері" нәтижесінде 

алынған осындай пайда үшін "пассивті" табысты 

анықтағанға дейінгі тауар мәмілесінен пайдаға 

қатысты Алып тастау 

«Компания» немесе «Эмитент» АҚ "Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық атом компаниясы » 

«Құзыретті орган» Энергетика министрлігі жер қойнауын пайдалану 
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саласындағы құзыретті органның мемлекеттік органы 

болып табылады 

«Қолайлы салық режимі бар ел» Салық кодексінде белгіленгендей  

«Валюта құқығы» "Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы" 

2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан 

Республикасының Заңы 

«Депозиттік шарт» 

 

 

 

 

Депозитарий  

Компания мен Депозитарий арасындағы, баға 

белгілеудің бағдарлы күні көрсетілген, S Ережесі 

шеңберіндегі депозиттік келісім және 144А Ережесі 

шеңберіндегі депозиттік келісім  

 

Citibank, N.A. 

  

"EAL" Energy Asia Limited 

"EBITDA" ҚЕХС-ке жатпайтын, пайданы және табыс салығын 

шегергенге дейінгі пайда ретінде кез келген кезең үшін 

есептелген шара қосу амортизациялық шығындар 

  

"ESAPs"  

«Евро» немесе “€" 

 

 

 

"Euroclear" 

Еуропалық экономикалық және валюталық одақтың 

үшінші кезеңіндегі қатысушы мүше мемлекеттердің 

бірыңғай валютасы 

 

Euroclear Bank S.A./N.V. 

"ЭКСПО" Астанада EXPO - 2017 халықаралық экспозициясы 

энергетика мен электр энергиясын өндіру келешегіне 

шоғырланды 

"FCA" Қаржылық тәртіп жөніндегі орган U. K. 

"Қаржылық есептер" Жылдық қаржылық есептілікпен жиынтығында аралық 

қаржылық есептілік 

«Түпкілікті баға» баға белгілеу күні жарияланатын ЖДҚ мен 

акциялардың соңғы бағасы 

"FSMA" Қаржы қызметтері мен рыноктары туралы 2000 жылғы 

U. K.заңы  

«Фукусимадағы апат» Жапонияда 2011 жылы АЭС Фукусима Дайчичи апаты  

ЖДҚ ұстаушылары ЖДҚ ұстаушылары 

ЖДҚ Акциялардағы мүдделерін білдіретін жаһандық 

депозитарлық қолхаттар 

  

"Үкімет" Қазақстан Республикасының Үкіметі Қаулы 

«Топ» Компания өзінің еншілес компанияларымен бірлесіп 

«МАГАТЭ» Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік 

«МСФО (IAS) 34»  34 "аралық қаржылық есептілік" бухгалтерлік есептің 

халықаралық стандарты» 

«ХҚЕС» Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары 

жөніндегі кеңес шығарған қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттары 

«Аралық қаржылық есептілік» 2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай бойынша 

Қоғамның аудиттелмеген қысқартылған 

шоғырландырылған аралық қаржылық есептілігі 
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«Иранның келісімі» 2016 жылы компания мен Иран контрагенті арасында 

жасалған U3O8 жеткізу туралы келісім 

"IRS" АҚШ ішкі кірістер қызметі  

"ISR" Орнында қалпына келтіру 

«УБХО» «Уранды байыту халықаралық орталығы» АҚ   

"JCPOA" 

 

 

 

"KACD" 

 

 

Иран бойынша келісім жасасу кезінде сақталған сатып 

алу процесін белгілейтін бірлескен кешенді іс-қимыл 

жоспары 

 

Қазақстанның Орталық Дипозитарийі  

 

«КАТКО»  Katco БК ЖШС 

«KZT НЕМЕСЕ ТЕҢГЕ » Қазақстанның валютасы   

«жергілікті қамтымға қойылатын талаптар» Жер қойнауын пайдалану кодексі және басқа да тиісті 

заңдар  

«Лондон қор биржасы» Лондон қор биржасы 

LSEге рұқсат Ресми тізімдердегі стандарттық листингке және 

Лондон қор биржасының негізгі нарығында сауда-

саттыққа ІОВ арқылы ЖДҚ рұқсаты 

"LTIFR" уақыт жоғалту жиілігі, тау-кен өнеркәсібінде HSE 

тиімділігінің негізгі көрсеткіші 

«МАЭК» «МАЭК Қазатомөнеркәсіп» ЖШС 

«Негізгі акционер» дауыс беретін акциялардың кемінде 10% - ын 

құрайтын акционер немесе акционерлер тобы болып 

табылатын ірі акционер 

ЖДҚ  S Негізгі ережесі» S ережесі Master Global Депозитарлық қолхат  

ПҚӨС Пайдалы қазбаларды өндіру салығы 

"MEWR" Қазақстанның Қоршаған орта және су ресурстары 

министрлігі 

«ОУПО» аралас оксидті уран / плутоний отыны 

«ҚҰБ» Қазақстан Ұлттық Банкі 

«ҚҰБ рұқсаттары»  
 

Қазақстаннан тысқары ЖДҚ шығаруға және 

орналастыруға ҚҰБ-нен талап етілетін алдын ала 

рұқсаттар 

"NEA" Ядролық энергия жөніндегі агенттік 

«Жаңа валюта құқығы» Қазақстан Республикасының Президенті 2018 жылғы 2 

шілдеде қол қойған" Валюталық реттеу және 

валюталық бақылау туралы " жаңа заң 

«Таратпау туралы шарт» 1968 жылғы ядролық қару-жарақты таратпау  

"OFAC" АҚШ Қаржы министрлігінің шетел активтерін бақылау 

басқармасы 

«Баға ұсынысы» Акция немесе ЖДҚ үшін 11,6 АҚШ долларынан 15,4 

АҚШ долларына дейін. AIX-те орналастыруы аясында 

ұсынылатын Акциялар баға түзілу күнінің алдындағы 

күндегі ҚҰБ ресми айырбас бағамын көрсететін, бір 

акция үшін теңгемен ақырғы баға ұсыныс бойынша 

ұсынылады деп күтілуде. 
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«Ресми тізім» AIX  ресми тізімі   

«Бұйрық» Нарықтағы және қаржы қызметтері туралы Заң 

(қаржылық көтермелеу) 2005 

«қарастырылатын кезеңдер» қаржылық есептілік осы Проспектіге енгізілген 

кезеңдер 

"PFIC" Пассивті шетел инвестициялық компаниясы  

«Баға құру күні» 2018 жылғы 13 қарашасына немесе осы күнге жақын  

"Проспект" Бұл тіркеу құжаты 201-ден бастап. 

«Проспекттің директивасы» 2003/71 / EC директивасы (және оған түзетулер, 

2010/73 / ЕО директивасын қоса алғанда), ЕАОС әрбір 

тиісті мүше мемлекетте жүзеге асыру жөніндегі кез 

келген тиісті шараларды қоса алғанда 

«Проспект ережелері» VI FSMA бөліміне сәйкес Ұлыбритания листинг 

басқармасы ұсынған эмиссия проспектісінің ережесі 

(оған енгізілген түзетулері бар FCA анықтамалығында 

көрсетілгендей) 

"PSIL" Power System International Limited 

"QIB"  
 

«квалифицированный институциональный 

покупатель» в значении правила 144А 

«Қызыл кітап» Халықаралық Атом энергиясы агенттігі, Uranium 2016: 

ресурстар, өндіріс және сұраныс, 26-шы басылым 

  

«S  ережесі» Бағалы қағаздар туралы заңға сәйкес S ережесі  

«ЖДҚ  ережесі» ЖДҚ АҚШ шекарасынан тыс ұсынылады және 

сатылады  

« ЖДҚ S ережесі »  
 

ЖДҚ АҚШ-тан тысқары ұсынылады және сатылады 

«Баяндама» АҚШ Қаржы министрлігінің 2018 жылғы 29 

қаңтардағы ресейлік жоғары лауазымды саяси 

қайраткерлер мен олигархтар, ресейлік жартылай 

мемлекеттік субъектілер және Ресейдегі заңсыз 

қаржыландыру туралы есебі 

"RSE MAEK" MAEK Республикалық мемлекеттік кәсіпорын 

«144А ережесі» Бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес 144А ережесі  

«Ережелер» Жер қойнауы Кодексі және қатты пайдалы қазбаларды 

барлау мен өндіру және жалпы пайдалы қазбаларды 

өндіру жөніндегі операцияларды жүргізу кезінде жер 

қойнауын пайдаланушылардың есептерін ұсыну 

қағидалары 

«Кепілдіктер туралы келісім» 1995 жылы ратификацияланған таратпау туралы 

Шартына байланысты кепілдіктерді қабылдау туралы 

келісім  

"SDN"  

"SEC"  

«232 тарауы» Түзетулермен 1962 жылғы" сауданы кеңейту туралы " 

АҚШ Заңының 232-бөлімі 

«Бағалы қағаздар» Акциялар мен ЖДҚ 

«Бағалы қағаздар туралы заң немесе АҚШ-тың 

бағалы қағаздар туралы заңы» 

АҚШ-тың 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы Заңы 
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«Сату акционері немесе Самұрық-Қазына 

сатылуы» 

Самұрық-Қазына » Ұлттық әл-ауқат Қоры" АҚ 

"SERERS" жинағы гигиеналық ережелер Санитарлық-

эпидемиологиялық талаптар радиациялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін" бекітілген халық 

шаруашылығын № 155 

"SGChE" Химиялық кәсіпорындардың сібір тобы " ААҚ» 

«Акционерлер» акциялар иелері 

"Акциялар" 

 

«Акцияларды тіркеу» 

компанияның жай акцияларын 

 

“Integrated Securities Registrar» АҚ 

"SRK" SRK Consulting (Ұлыбритания) Limited 

«SRK есебі» Осы Проспектіге А қосымшада келтірілген SRK 

баяндамасы 

«Жер қойнауы туралы заң» 2010 жылғы 24 маусымдағы «Жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдалану туралы» заңы  

«Жер қойнауының коды» Жер қойнауы туралы Заңның орнына шыққан 2017 

жылғы 27 желтоқсандағы Жер қойнауы және жер 

қойнауын пайдалану кодексі  

"THK" KazakAtom AG сауда үйі  

«Toshiba HoldCos» Toshiba Nuclear Energy Holdings US, Inc. и Toshiba 

Nuclear Energy Holdings UK Ltd. 

"TradeTech" Сауда үйі "ЖШҚ» 

«Трансформациялау бойынша бастама» 2015 жылы іске қосылған "Трансформация" атты 

шатырлы атаумен жаңғырту жөніндегі кешенді 

бастама», 

«Құрама штаттары немесе АҚШ». Америка Құрама Штаттары, оның аумақтары мен 

мүлкі, Америка Құрама Штаттарының кез келген 

мемлекеті және Колумбия округі 

«АҚШ салық ережелері» АҚШ-тың 1986 жылғы Қылмыстық кодексіне сәйкес 

оған енгізілген түзетулермен жария етілген АҚШ 

қазынашылығының ережелері 

"U-235" Уран 235 

"U-238" Уран 238 

«УБО»  "Уранды байыту орталығы" ААҚ» 

"UEIC" "Орал электрохимиялық комбинаты" ААҚ» 

«ОЭХҚ» "Орал электрохимиялық комбинаты" ААҚ» 

«Ульба-қор» UMP тиесілі және басқарылатын Қазақстандағы нысан 

"UME" Уранның құрамы  

«УМЗ» "Үлбі металлургиялық зауыты" ААҚ» 

«Андеррайтинг туралы келісім» 2018 жылғы Компания мен иеленетін акцияларды 

сатуға ниетті акционер мен менеджерлер арасындағы 

андеррайтинг туралы келісім 

«Бірыңғай ережелер» Самұрық-Қазына қабылдаған арнайы сатып алу 

ережелері 

"UNSCR" БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесінің қарары 

«АҚШ доллары немесе АҚШ доллар» Америка Құрама Штаттарының валютасы 
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"UxC" UxС консалтингтік компаниясы 

"ҚҚС" Қосылған құн салығы 

"Westinghouse" "Вестингауз Электрик" ЖШҚ» 

"WNA” Бүкіләлемдік ядролық қауымдастық  

 

 



 

 

292 

ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІККЕ КӨРСЕТКІШТЕР 

 

 Беті  

2018 жылғы 30 маусымда аяқталған алты ай бойынша аудиттелмеген қысқартылған аралық 

шоғырландырылған қаржылық есептілік 

 

F-2 

Тәуелсіз аудитордың есебі F-4 

Пайда мен шығындар және өзге де жиынтық кірістер туралы шоғырландырылған есептер F-5 

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есептер F-6 

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есептер F-7 

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есептер F-8 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер F-9 

2017 жылғы 31 желтоқсанда, 2016 және 2015 жылдары аяқталған үш жылғы аудиттелген 

шоғырландырылған қаржылық есептілік 

F-18 

Тәуелсіз аудитордың есебі F-50 

Кірістер мен шығындар және өзге жиынтық кірістер туралы шоғырландырылған есептер F-53 

Қаржылық жағдай туралы шоғырландырылған есептер F-54 

Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған есептер F-55 

Капиталдағы өзгерістер туралы шоғырландырылған есептер F-56 

Шоғырландырылған қаржылық есептілікке ескертпелер F-57 
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