
 

 

 «Астана Банкі» акционерлік қоғамы 

(«Астана Банкі» АҚ) 

 

 

 

 

ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА 

ПРОСПЕКТІ  

Облигациялық бағдарламаның жиынтық көлемі: 

20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге 

 

Облигациялық бағдарлама проспекті 

құрастырылған күн        31 қазан 2015 жыл 

 

Қаржы көрсеткіштері берілген күн     30 қыркүйек 2015 жыл 

 

 

 

 

 

 

 
 «Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде 

сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын ұсыныстамалар беруді білдірмейді. 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың 

растығы үшін жауапкершілік көтермейді. Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды 

тұлғалары осы проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық 

ақпараттың шынайы және эмитент пен облигацияларға қатысты инвесторларды жаңылысуға әкеп 

соқпайтын болып табылатындығын растайды.» 

 

Алматы қ., 2015 жыл 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

2. Эмитенттің атауы 

 Толық атауы Қысқартылған атауы 

Мемлекеттік тілде 
«Астана Банкі» акционерлік 

қоғамы 

«Астана Банкі» АҚ 

Орыс тілінде 
Акционерное общество «Банк 

Астаны» 

АО «Банк Астаны» 

Ағылшын тілінде 
Joint Stock Company «Bank of 

Astana» 

JSC «Bank of Astana» 

 

Эмитенттің алдыңғы толық және қысқартылған атаулары: 

 
 Толық атауы Қысқартылған атауы Өзгертiлген күнi 

Мемлекеттік тілде 
«Астана-финанс» Банкі» 

акционерлiк коғамы 

«Астана-финанс» Банкі» 

АҚ 

10 наурыз 2015 ж. 

Орыс тілінде 
Акционерное общество 

«Банк «Астана-финанс» 

АО «Банк «Астана-

финанс» 

10 наурыз 2015 ж. 

Ағылшын тілінде 
«Bank «Astana-finance» 

Joint stock company 

«Bank «Astana-finance» 

JSC 

10 наурыз 2015 ж. 

 

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, 

қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалар мен эмитентке қатысты құқылы мирасқорлық туралы 

мәліметтерді көрсету керек. 

 

Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған жоқ. 

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер 

Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №5052-1900-АҚ 10 наурыз 2015 жылы  

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігімен берілген. 

«Астана Банкі» АҚ алғаш тіркелген күн: 26.05.2008ж. 

4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі. 

 «Астана Банкі» АҚ бизнес сәйкестендіру нөмірі: 080540014021 

5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондарының және факсінің нөмірі, 

электронды поштасының мекенжайы туралы ақпарат  

Орналасқан жері Заңды мекенжайы:  

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., 

Бостандық ауданы, Коктем-2 ықшам ауданы, 22 үй. 

Нақты мекенжайы: 

Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., 

Бостандық ауданы, Коктем-2 ықшам ауданы, 22 үй. 
Байланыс телефондарының және факсінің 

нөмірі 
Телефон: +7 (727) 259-60-60, 296-55-99 

Факс: +7 (727) 395-01-54 

Электронды поштасының мекенжайы  info@bankastana.kz 

6. Эмитенттің банктік деректемелері  

Бас банкпен теңгеде есеп айырысу үшін: 

Корреспонденттік шот №KZ81125KZT1001300615 ҚР ҰБ МОЕАБ 

БСК NBRKKZKX 
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Кбе 14 

БСК ASFBKZKA 

7. Эмитенттің қызмет түрлері 

«Астана Банкі» АҚ заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

берген 2015 жылғы 20 сәуір №1.1.32 лицензияға сәйкес, сондай-ақ Жарғының, Эмитенттің ішкі 

құжаттарының негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған келесідей 

банктік және басқа операцияларды атқарады: 

1) банктік операциялар: 

заңды тұлғалардан депозиттер қабылдау, банктік шоттар ашу және жүргізу; 

жеке тұлғалардан депозиттер қабылдау, банктік шоттар ашу және жүргізу; 

банктердің және банктік операциялардың жекелеген түрлерін атқаратын ұйымдардың 

корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; 

тазартылған бағалы металдардың, осы тұлғаға тиесілі бағалы металдардан жасалған 

монеталардың физикалық саны көрсетілетін жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын 

банктердің ашуы және жүргізуі; 

кассациялық операциялар: банктердің, Ұлттық пошта операторының қолма-қол ақшаны 

қабылдауы, беруі, соның ішінде ұсақтау, айырбастау, қайта есептеу, сұрыптау, қаптау және 

сақтау; 

аудару операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлеу және ақша аудару туралы 

тапсырмаларын орындау; 

есептік операциялар: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерін және басқа борыштық 

міндеттемелерін есепке алу (дисконт); 

банктік қарыз операциялары: банктің, ипотекалық ұйымның немесе ұлттық басқарушы 

холдингтің агроөнеркәсіптік кешен саласындағы еншілес ұйымдарының ақылы, мерзімді, 

қайтару талаптарында ақшалай несие беруі; 

шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру; 

төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (вексельдерді есептемегенде); 

аккредитивті ашу (ұсыну) және растау, ол бойынша міндеттемелер орындау; 

банктердің ақшалай орындауды қарастыратын банктік кепілдіктерді беруі. 

2) басқа операциялар: 

факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелін қабылдап, тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) 

сатып алушымен төлемді талап ету құқықтарын иелену; 

сенімді операциялар: сеніп тапсырушының мүддесінде және тапсыруымен ипотекалық қарыздар 

бойынша талап ету құқықтарын, ақшаны басқару. 

8. «Астана Банкі» АҚ осы Проспект құрастырылған кезде қаржы агенті болған жоқ. 

9. Эмитентке немесе онымен шығарылған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік 

агенттіктермен және (немесе) Қазақстан Республикасының рейтингтік агенттіктерімен 

берілген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер 

Халықаралық рейтинг агенттіктері берген рейтингтер: 

«Астана Банкі» АҚ 2015 жылғы 8 тамызда «Standard and Poor's» рейтинг агенттігі «тұрақты» 

болжаммен «B/B» деңгейінде эмитенттің ұзақ мерзімді /қысқа мерзімді несие рейтингтерді және 

ұлттық шкала бойынша «kzBB» рейтингін берді. 

 

«Астана Банкі» АҚ 2015 жылғы 29 қазанында «Fitch Ratings» рейтинг агенттігі «тұрақты» 

болжаммен «B» деңгейінде эмитенттің ұзақ мерзімді несие рейтингін берді. 

 

Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтері жоқ. 

10. Эмитенттің барлық филиалдарының және өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, 
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орналасқан жерлері және пошталық мекенжайлары 

 
Компания атауы Тіркелген күні Орналасқан жері / пошталық 

мекенжайы  

Алматы қ. филиал  26.08.2008 жылғы Заңды тұлғаның 

филиалын есептік тіркеу туралы 

куәлік № 4365-1910-Ф-л  

ҚР, Алматы қаласы, Әл-Фараби д-лы, 

53А 

Астана қ. филиал  09.10.2008 жылғы Филиалды 

есептік тіркеу туралы куәлік  № 

4031-1901-Ф-л  

ҚР, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, 

Бигелдинов көшесі, 12 

Атырау қ. филиал 07.08.2009 жылғы Заңды тұлғаның 

филиалын есептік тіркеу туралы 

куәлік № 2625-1915-Ф-л, БСН 

090841004072 

ҚР, Атырау қаласы, Сәтпаев көшесі, 36 

«А» 

Ақтау қ. филиал 25.08.2009 жылғы Заңды тұлғаның 

филиалын есептік тіркеу туралы 

куәлік № 1621-1943-Ф-л, БСН 

090841014822 

ҚР, Ақтау қаласы, 12-шағын аудан, 73-

ғимарат 

Қарағанды қ. филиал  22.12.2009 жылғы Заңды тұлғаның 

филиалын есептік тіркеу туралы 

куәлік № 3385-1930-Ф-л, БСН 

091241013677 

ҚР, Қарағанды қаласы, Қазыбек Би 

атындағы аудан, Әбдіров даңғылы, 25 

Шымкент қ. филиал 15.06.2015 жылғы Заңды тұлғаның 

филиалын есептік тіркеу туралы 

куәлік № 103-1958-Ф-л, БСН 

150641014775 

ҚР, Шымкент қаласы, 60011, 

Динмухамед Кунаев даңғылы, 13 

 

«Астана Банкі» АҚ өкілдіктері жоқ. 

11. Сәйкес алқалықтарға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиесілігін көрсетіп, соңғы 

аяқталған үш қаржы жылы ішінде Эмитенттің қаржылық есебінің аудитін жүзеге 

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

аты-жөні, болса, әкесінің аты)  

Жыл Аудиторлық ұйымның атауы  Кеңесшілердің аты-жөні  Алқалықтарға 

тиесілігі  

2014 «КПМГ Аудит» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

Нигай Алла Никифоровна ҚР Аудиторлар 

палатасы  

2013 «КПМГ Аудит» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

Нигай Алла Никифоровна ҚР Аудиторлар 

палатасы  
2012 «КПМГ Аудит» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

Нигай Алла Никифоровна ҚР Аудиторлар 

палатасы  

 

Проспектіні уәкілетті органға берер жылдың алдындағы үш жыл ішінде тиісті 

қызметтерді көрсетуге шарт жасалған заң және қаржы мәселелері бойынша кеңес 

бергендердің толық ресми атаулары олардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, 

палаталарға) тиістілігі көрсетіледі. 

 

Жыл Кеңесшінің атауы Қызметтер атауы 
Алқалықтарға 

тиесілігі 

2014 «BCC Invest» акционерлік қоғамы 

Эмиссиялық және 

листингтік агент 

қызметтері 

«Қазақстан қор 

биржасы» АҚ 

2014 
«Юридическая Компания «Nexum» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
Заңгер қызметі 

Алқалықтарға 

тиесілі емес.  

 

2014 және 2013 жылдар үшін заң және қаржы кеңесшілерімен шарттар жасалған жоқ. 
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Жоғарыда аталған тұлғалармен жасалған шарттарды бұзу орын алса, тараптардың 

қайсысы бастама көтергендігі туралы ақпаратты көрсетіп, шартты бұзу себебі туралы 

ақпаратты беру керек. 

Жоғарыда аталған заң және қаржы кеңесшілерімен жасалған шарттар қолданылу мерзіміне 

сәйкес күшін тоқтатқан жоқ. 

12. Эмитент корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн (қабылдау қоғам 

жарғысымен қарастырылса) 

«Астана Банкі» АҚ Корпоративті басқару кодексі «Астана-финанс» АҚ Директорлар кеңесінің 

2009 жылғы 30 қаңтардағы Шешімімен бекітілген. 

 

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ  

13. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы  

1) жоғарғы орган: Акционерлердің жалпы жиналысы; 

2) басқарушы орган: Директорлар кеңесі; 

3) алқалық атқарушы орган: Басқарма. 

 

«Астана Банкі» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысы: 

 

«Астана Банкі» АҚ  Жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады: 

1. Банк Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында 

бекіту; 

2. Банктің корпоративті басқару кодексін, сондай-ақ оның өзгерістері мен толықтыруларын 

бекіту;  

3. Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 

4. Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған 

жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешiм қабылдау; 

5. Банктің бағалы қағаздарын айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау, сондай-ақ өзгерту; 

6. Банктің жай акцияларына  айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім 

қабылдау; 

7. бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы 

шешім қабылдау, осындай айырбастау талаптары мен тәртібін анықтау; 

8. есеп комиссиясының сандық құрамы мен мерзімін анықтау, мүшелерін сайлау, 

өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

9. Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, мүшелерін сайлау және 

олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне 

сыйақы төлеудің және шығындарын өтеудің мөлшері мен талаптарын айқындау; 

10. Банктің Директорлар кеңесі туралы ережені бекіту; 

11. Банк аудитін жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау; 

12. жылдық қаржы есептілігін бекіту; 

13. есеп қаржы жылындағы Банктің таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша 

дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, Банктің бір жай акциясына есептегенде 

дивиденд мөлшерін бекіту; 

14. Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;  

15. Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау;  

16. Банктің өзіне тиесілі барлық активтерінің жиырма бес және одан көп пайызын құрайтын 

сомада активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру (алу) арқылы басқа заңды тұлғаларды 
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құруға немесе қызметіне қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың қатысушылары 

(акционерлері) құрамынан шығуы туралы шешім қабылдау;  

17. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлеріне хабарлау 

нысанын анықтау, бұқаралық ақпарат құралдарында осындай ақпаратты орналастыру туралы 

шешім қабылдау; 

18. бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

ұйымдастырылмаған нарықта Банк сатып алғанда акциялардың құнын анықтау әдістемесін, 

оған өзгерістерді бекіту; 

19. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 

20. акционерлерге Банктің қызметі туралы ақпарат беру тәртібін анықтау, соның ішінде 

бұқаралық ақпарат құралдарын анықтау; 

21. Банктің резервтік капиталының және құрастыру үшін жылдық аударымдарының мөлшерін 

белгілеу; 

22. атқарылған жұмыс туралы Банктің Директорлар кеңесінің жылдық есебін бекіту; 

23. Банктің лауазымды тұлғасының және/немесе үшінші тұлғаның Банкке келтірген 

шығындарды немесе залалды өтеуі туралы шағыммен сотқа жүгіну туралы, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда лауазымды 

тұлғаның және (немесе) аффилиирленген тұлғаларының, үшінші тұлғаның табысты (кірісті) 

Банкке қайтаруы туралы шешім қабылдау; 

24. Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда Банк жасауға 

мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім қабылдау; 

25. Банктің атқарушы органының орналасқан жерін өзгерту;  

26. шешім қабылдауы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және (немесе) Жарғымен 

Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын немесе олар бойынша 

шешім қабылдау, қарастыру мәселелерін Акционерлердің жалпы жиналысы өз құзыретіне 

жатқызатын басқа мәселелер. 

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесі 

 

Директорлар кеңесі – Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жататын 

мәселелер шешімін есептемегенде «Астана Банкі» АҚ қызметін жалпы басқаратын «Астана 

Банкі» АҚ басқарушы органы. 

«Астана Банкі» АҚ Жарғысына және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

Директорлар кеңесінің ерекше құзыретіне келесі мәселелер жатады: 

1. Банк қызметінің басым бағыттарын, Банктің даму стратегиясын анықтау немесе Қазақстан 

Республикасының заң актілерімен қарастырылған жағдайларда Банктің даму жоспарын 

бекіту, сондай-ақ Банктің даму стратегиясының (даму жоспарының) сақталуын қамтамасыз 

ету; 

2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 

қабылдау; 

3. акцияларды орналастыру (тарату), соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде 

орналастырылған (таратылған) акциялардың саны, орналастыру (тарату) әдісі, бағасы туралы 

шешім қабылдау; 

4. Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алуы, сатып 

алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

5. Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 

6. Директорлар кеңесінің комитеттері туралы, сондай-ақ Банк филиалдарының несие комитеті 

туралы ережелерді бекіту; 

7. Банктің облигациялар мен туынды бағалы қағаздар шығару талаптарын анықтау, сондай-ақ 

оларды шығару туралы шешім қабылдау; 



7 

 

8. Банк Басқармасының сандық құрамын, өкілеттіктер мерзімін анықтау, басшысы мен 

мүшелерін сайлау, өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Банк Басқармасы туралы 

ережені бекіту;  

9. Банк Басқармасының басшысы мен мүшелеріне төленетін лауазымдық жалақы мөлшерін, 

жалақы мен сыйақы төлеу талаптарын анықтау;  

10. Банктің Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, басшысы мен 

мүшелерін тағайындау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Ішкі 

аудит қызметінің жұмыс тәртібін, қызметкерлеріне жалақы мен сыйақы төлеудің мөлшері 

мен талаптарын айқындау, сондай-ақ ішкі аудит қызметі туралы ережені бекіту; 

11. Корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттіктер мерзімін анықтау, өкілеттіктерін 

мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақы 

мөлшерін, сыйақы төлеу талаптарын анықтау; 

12. аудиторлық ұйымның қаржы есептілігі аудиті үшін, сондай-ақ Банк акцияларының төлеміне 

берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалайтын 

бағалаушының қызмет төлемінің мөлшерін анықтау; 

13. Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында Банк 

Басқармасы қабылдайтын құжаттарды есепке алмағанда), соның ішінде Банктің бағалы 

қағаздарына жазылу мен аукциондар өткізу тәртібі мен талаптарын белгілейтін ішкі құжатты 

бекіту; 

14. Банк филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау, олар туралы 

ережелерді бекіту; 

15. басқа заңды тұлғалардың акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он 

және одан көп пайызын Банктің иеленуі (шеттетуі) туралы шешім қабылдау; 

16. акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызы Банкке 

тиесілі заңды тұлға акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне 

жататын қызмет мәселелері бойынша шешім қабылдау; 

17. Банк міндеттемелерін меншікті капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын 

көлемге ұлғайту; 

18. Банктің ұйымдық құрылымын бекіту; 

19. шешім қабылдаған күні Банктің меншікті капиталы мөлшерінің  (бес) пайызынан асатын 

сомаға Банктің негізгі құралдары мен материалдық емес активтерін сатып алу (сату) тупаоы 

шешім қабылдау; 

20. Банк немесе қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа 

құпияны құрайтын ақпаратты анықтау; 

21. Банктің ірі мәмілелер және жасауға Банк мүдделі мәмілелерді жасауы туралы шешім 

қабылдау; 

22. Банк саясатын, соның ішінде тәуекелдерді басқару, несие тәуекелін бақылау және 

мониторингі бойынша, қызметкерлерді басқару бойынша, несие, инвестициялық, бюджеттік, 

есептік және Банктің басқа саясатын, сондай-ақ комплаенс-тәуекел басқару мәселелерін 

реттейтін Банктің ішкі ережелерін бекіту; 

23. Уәкілетті органның талаптарына сәйкес Банк тәуекелдерін тиімді анықтау, бағалау, шектеу 

мақсатында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау барабар жүйесін Банкте 

қалыптастыруға бағытталған басқа ішкі құжаттарды бекіту; 

24. Банктің ішкі аудит қызметінің ішкі аудит жоспары мен бағдарламасын бекіту; 

25. Банктің комплаенс-бақылау қызметінің (комплаенс-бақылаушының) сандық құрамын, 

өкілеттіктер мерзімін анықтау, сондай-ақ өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Банктің 

комплаенс-бақылау қызметінің (комплаенс-бақылаушының) қызметкерлерінің жұмыс 

тәртібін, оған төленетін жалақы және сыйақы мөлшерін, төлеу талаптарын анықтау, сондай-

ақ Банктің комплаенс-бақылау қызметі туралы ережені бекіту; 

26. Банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлғалармен мәмілелер жасау туралы шешім 

қабылдау; 

27. Банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлғалардың тізілімін бекіту (куәландыру);  



8 

 

28. Банктің бюджетін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу; 

29. Банк шығарған акцияларды иеленуге опциондар жасау; 

30. үшінші тұлғалардың міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету туралы шешім 

қабылдау, соның ішінде Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан 

көп пайызы сомасына үшінші тұлғалар үшін кепілдіктер мен кепілдемелер беру; 

31. құны меншікті капиталы мөлшерінің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын Банк 

мүлкін кепілге, лизингке, өтемді және өтемсіз пайдалануға, сенімді басқаруға, басқаша 

пайдалануға берумен байланысты мәміле жасау туралы шешім қабылдау; 

32. Банктің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау барабар және тиімді жүйесін құрастыру 

және қызметін атқару; 

33. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Жарғымен қарастырылған, 

акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзыретіне жатпайтын басқа мәселелер, 

сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеде анықталған басқа мәселелер, 

міндеттерді шешу. 

 

«Астана Банкі» АҚ Басқармасы 

 

Төраға басқаратын Басқарма (алқалық орган) Банктің ағымдағы қызметін басқаратын «Астана 

Банкі» АҚ атқарушы органы болып табылады. 

Басқарманың құзыретіне келесілер жатады: 

1. жылдық қаржы есептілігін әзірлеу, талқылау және алдын ала бекіту үшін Директорлар 

кеңесіне ұсыну; 

2. жылдық және перспективті даму жоспарларын, қаржы-шаруашылық жоспарларды, 

бюджетті, саясатты, жылдық есептерді, Банктің басым бағыттары, ұйымдастыру 

құрылымы жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу, Директорлар кеңесіне ұсыну; 

3. Директорлар кеңесіне Банктің филиалдарын, өкілдіктерін құру және жабу, үйлестіру, 

жұмыс бағыттары туралы ұсыныстар енгізу; 

4. басқа ұйымдарды құруға және қызметіне қатысу, сондай-ақ еншілес және тәуелді 

ұйымдардың жұмыс құзыреті шегінде үлестерді, акцияларды шеттету, үйлестіру туралы 

ұсыныстарды алдын ала мақұлдау, Акционерлердің жалпы жиналысының немесе 

Директорлар кеңесінің құзыретіне сәйкес қарастыруға енгізу; 

5. қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды (құрылымдық бөлімшелер туралы 

ережелерді, қызметкерлердің лауазымдық нұсқауларын, ережелерді, нұсқауларды) бекіту; 

6. аудиторға қажетті ақпаратты беру және толыққанды жұмысын қамтамасыз ету; 

7. құзыреті шегінде жасалатын шарттар бойынша тарифтерді, бағаларды, комиссиялардың 

мөлшерлерін белгілеу; 

8. Акционерлердің жалпы жиналысының, Банктің Директорлар кеңесінің қызметін 

ұйымдастыру-техникалық қамтамасыз ету. 

14. Эмитенттің директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) мүшелері  

 
Директорлар кеңесі мүшелерінің аты-жөні, 

болса, әкесінің аты, туылған күні, осы 

тұлғалардың қызметін бастаған күн 

Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының 

соңғы үш жылда атқарған және қазіргі уақытта 

атқаратын қызметтері хронологиялық тәртіпте, 

соның ішінде қосарлас қызметі 

Тохтаров Олжас Танирбергенович 

 

1980 жылғы 24 шілдеде туылған  

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 

төрағасы (қызметін бастаған күн – 23.07.2014 ж.) 

23.07.14 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі, Директорлар кеңесінің 

төрағасы 

28.01.14 – қазіргі уақытқа дейін –  «Астана Банкі» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі; 

10.07.13 – 08.11.13 – «Астана Банкі» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі; 

12.03.12 – қазіргі уақытқа дейін – «SAT & Company» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі; 
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07.11.08 – қазіргі уақытқа дейін – «SAT & Company» АҚ 

Басқарма төрағасы; 

15.11.08 – 22.01.10 - «SAT & Company» АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі; 

25.09.07 – 15.11.07 – «SAT & Company» АҚ Басқарма 

төрағасының кеңесшісі 

Даулетбаев Марат Туреханович 

 

1975 жылғы 16 тамызда туылған  

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, 

Тәуелсіз директор (қызметін бастаған күн – 

10.07.2014 ж.) 

 10.07.13 – қазіргі уақытқа дейін – Директорлар кеңесінің 

мүшесі, тәуелсіз директор; 

21.10.10 – 05.04.11 - «Алматы» әлеуметтік-кәсіпкерлік 

өңірлік даму корпорациясы» АҚ Басқарма мүшесі; 

 04.10.10 – 01.04.09 - «САРЫАРҚА» әлеуметтік-

кәсіпкерлік корпорациясы» ұлттық компанияс» АҚ 

Басқарушы директоры; 

11.07.08 – 18.07.07 - «ҚазТемірТранс» АҚ Басқарушы 

директоры, Басқарма мүшесі 

Кумпеисов Даурен Думанович 

 

1981 жылғы19 қараша туылған  

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 

(қызметін бастаған күн – 20.03.2015 ж.) 

20.03.15 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ 

директорлардың кеңесiнiң мүшесi; 

27.05.13 – 20.03.15 «Астана-финанс» банкі» АҚ Басқарма 

төрағасы 

03.01.2013 ж. -27.05.13 – «Астана Банкі» АҚ Басқарма 

төрағасының кеңесшісі 

05.04.12 – 14.11.12  – "Standard" сақтандыру компаниясы" 

АҚ Басқарма төрағасы 

04.04.12 – 01.03.13 – "Standard" сақтандыру компаниясы" 

АҚ директорлар Кенесiнiн мушесі 

25.10.11 – 04.04.12 – "Standard" сақтандыру компаниясы" 

АҚ директорлар Кенесiнiн  төрағасы 

16.04.10 – 07.09.10 – "Отан" АЖЗҚ" АҚ директорлар 

Кенесiнiн  төрағасы 

Шагубатов Александр Вячеславович 

 

1980 жылғы 13 қазан туылған  

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, 

Тәуелсіз директор (қызметін бастаған күн – 

20.03.2015 ж.) 

20.03.15 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ 

директорлардың кеңесiнiң мүшесi, тәуелсiз директоры; 

29.07.13 – қазіргі уақытқа дейін - АО «Страховая компания 

«Standard» АҚ директорлардың кеңесiнiң мүшесi, тәуелсiз 

директоры; 

01.01.13 – қазіргі уақытқа дейін - «Ридженс» Бас 

директоры 

Хасенов Махамбет Кабдулкаирович 

 

1975 жылғы 7 қыркүйек туылған 

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 

15.10.15 – қазіргі уақытқа дейін - «Астана Банкі» АҚ 

директорлардың кеңесiнiң мүшесi; 

01.02.13 – қазіргі уақытқа дейін "Standard" сақтандыру 

компаниясы" АҚ, Басқарушы директор 

01.01.11 – қазіргі уақытқа дейін «CommerceFactor» ЖШС, 

Бас директор 

 

Эмитенттiң директорлар кеңесiнiң (бақылау кеңесiнiң) әрбiр мүшелерiнiң әрқайсының 

қатысу үлесiн көрсете отырып эмитенттiң және оның еншiлес және тәуелдi ұйымдарының 

жарғылық капиталына (акцияларына/үлесiне) қатысуы: 

 
Директорлар кеңесінің мүшесі Эмитенттiң директорлар 

кеңесiнiң әрбiр мүшелерiнiң 

әрқайсының қатысу үлесi, % 

Эмитенттiң 

директорлар кеңесiнiң 

еншiлес және тәуелдi 

ұйымдарының 

жарғылық 

капиталына 

(акцияларына/үлесiне) 

қатысуы 

Тохтаров Олжас Танирбергенович 

 

1980 жылғы 24 шілдеде туылған  

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 

төрағасы (қызметін бастаған күн – 23.07.2014 ж.) 

82,73905624 0 
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Даулетбаев Марат Туреханович 

 

1975 жылғы 16 тамызда туылған  

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Тәуелсіз директор (қызметін бастаған күн 

– 10.07.2014 ж.) 

0 0 

Кумпеисов Даурен Думанович 

 

1981 жылғы19 қараша туылған  

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 

(қызметін бастаған күн – 20.03.2015 ж.) 

4,94020652 

 

0 

Шагубатов Александр Вячеславович 

 

1980 жылғы 13 қазан туылған  

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Тәуелсіз директор (қызметін бастаған күн 

– 20.03.2015 ж.) 

0 0 

Хасенов Махамбет Кабдулкаирович 

 

1975 жылғы 7 қыркүйек туылған 

 

«Астана Банкі» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі 

0 0 

 

Алдыңғы екі жыл ішінде директорлар кеңесінің (бақылау кеңесінің) құрамында болған өзгеріс 

  
Директорлар кеңесінің 

құрамы өзгерген күн  

Директорлар кеңесінің құрамы  Директорлар кеңесінің 

құрамынан шығу себептері  

10.07.2013 Шакибаев Ерлан Даулетович – 

Директорлар кеңесінің төрағасы,  

Тохтаров Олжас Танирбергенович, 

Даулетбаев Марат Туреханович 

Шакибаев Ерлан Даулетович – 

Директорлар кеңесінің мүшесі 

ретінде қайта сайланды, 

Директорлар кеңесінің төрағасы 

(11.07.2013ж. бастап). 

Тохтаров Олжас Танирбергенович 

– директорлар кеңесінің құрамына 

сайланды. 

Даулетбаев Марат Туреханович – 

директорлар кеңесінің мүшесі, 

тәуелсіз директор ретінде қайта 

сайланды. 

Шаймаханов Ербол 

Умарадилович – оның бастамасы 

бойынша өкілеттіктері мерзімінен 

бұрын тоқтады. 

08.11.2013 Шакибаев Ерлан Даулетович – 

Директорлар кеңесінің төрағасы,  

Кумпеисов Даурен Думанович, 

Даулетбаев Марат Туреханович 

Тохтаров Олжас Танирбергенович 

– өкілеттіктері мерзімінен бұрын 

тоқтады. 

Кумпеисов Даурен Думанович – 

директорлар кеңесінің құрамына 

сайланды. 

28.01.2014 Шакибаев Ерлан Даулетович – 

Директорлар кеңесінің төрағасы,  

Тохтаров Олжас Танирбергенович, 

Даулетбаев Марат Туреханович 

Кумпеисов Даурен Думанович –  

өкілеттіктері мерзімінен бұрын 

тоқтады. 

Тохтаров Олжас Танирбергенович 

– директорлар кеңесінің құрамына 

сайланды. 

23.07.2014 Тохтаров Олжас Танирбергеновичич – 

Директорлар кеңесінің төрағасы, 

Шакибаев Ерлан Даулетович,  

Даулетбаев Марат Туреханович 

Тохтаров Олжас Танирбергенович 

Директорлар кеңесі мүшелерінің 

арасынан Директорлар кеңесінің 

төрағасы болып сайланды. 
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20.03.2015 Тохтаров Олжас Танирбергеновичич – 

Директорлар кеңесінің төрағасы, 

Шакибаев Ерлан Даулетович,  

Даулетбаев Марат Туреханович, 

Кумпеисов Даурен Думанович, 

Мимикенов Кайржан Махмедович, 

Шагубатов Александр Вячеславович. 

«Астана Банкі» АҚ 

директорлардың кеңесiнiң есептiк 

құрамың 6 (алты) мүшесі 

бойынша белгiлеу. 

Астана Банкі» АҚ 

директорлардың кеңесiне келесi 

тұлғаларды сайлау: 

1) Кумпеисов Даурен 

Думанович; 

2) Мимикенов Кайржан 

Махмедович; 

3) Шагубатов Александр 

Вячеславович. 

18.05.2015 Тохтаров Олжас Танирбергеновичич – 

Директорлар кеңесінің төрағасы, 

Шакибаев Ерлан Даулетович,  

Даулетбаев Марат Туреханович, 

Кумпеисов Даурен Думанович, 

Шагубатов Александр Вячеславович. 

Мимикенов Кайржан Махмедович 

- өкілеттіктері мерзімінен бұрын 

тоқтады. 

 

03.09.2015 Тохтаров Олжас Танирбергеновичич – 

Директорлар кеңесінің төрағасы, 

Даулетбаев Марат Туреханович, 

Кумпеисов Даурен Думанович, 

Шагубатов Александр Вячеславович. 

Шакибаев Ерлан Даулетович 

өкілеттіктері өкілеттіктері 

мерзімінен бұрын тоқтатылды. 

15.10.2015 Тохтаров Олжас Танирбергеновичич – 

Директорлар кеңесінің төрағасы, 

Даулетбаев Марат Туреханович, 

Кумпеисов Даурен Думанович, 

Шагубатов Александр Вячеславович, 

Хасенов Махамбет Кабдулкаирович. 

«Астана Банкi» AҚ 

қатысушыларының кезектен тыс 

жалпы жиналысының шешiмi 

бойынша «Астана Банкі» АҚ 

Директорлар кеңесіне Хасенов 

Махамбет Кабдулкаирович 

сайланды. 

       

15. Эмитенттің директорлар кеңесінің комитеттері 

 
№ Комитеттін 

атауы 

Комитеттін өкілеттіктері Комитет 

мүшесінін 

аты-жөні 

Комитет мүшесінін 

құзыреті 

Комитет 

мүшелерінін 

туған жылы 

Комитет 

мүшелерінін 

қызметтеріне 

кірісу күні 

1 «Астана Банкі» 

АҚ Активтер 

мен пассивтерді 

басқару 

комитеті 

  активтер мен  
міндеттемелерді басқару 

саясаты мәселелерін 

қарастыру және бекіту; 

 валюталық, пайыздық, баға 

тәуекелдері және өтімділіктен 

айрылу тәуекелі бойынша 

лимиттер немесе шектеулер 

белгілеу, кейіннен 
мониторинг жүргізу;  

 құпия ақпаратты қолданып, 
операциялардың жүргізілуіне 

жол бермеу мақсатында 

несиелеу функцияларынан 
бөлек инвестициялық 

операциялардың жүргізілуін 

бақылау;  

 жалпы ресурстарды тарту 

және орналастыру 

талаптарын, белсенді 
операцияларды 

қаржыландыру әдістерін 

анықтау;  

 берілген қарыздар және 

тартылған депозиттер 
бойынша ең аз сыйақы 

мөлшерлемелерін 

Басқару 

комитетінің 
төрағасы 

Даулетбаев 

М.Т. 

 

 

 

Баубеков Б.А. 

 

 

 

 

Рахманкулов 

С.Т. 

 

 

 

Нурпеисова 

М.А. 

 

 

Бутина А.А. 

 

 

Оразбаев Р.С. 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі, 
тәуелсіз директор  

 
 

 

 
 

Басқарма 

төрағасының бірінші 
орынбасары  

 

 
 

Басқарушы директор 

 
 

 

 
Басқарушы директор 

 

 
Талдау және есеп-

қисап басқаруының 

бастығы 
 

 

 

1975 ж. 

 
 

 
 

 

 
 

1974 ж. 

 
 

 

 
1976 ж.. 

 

 
 

 

1986 ж. 
 

 

1983 ж. 
 

 

 
 

 

 
1981 ж. 

19.05.2011 

 
 

 
 

 

 
 

26.03.2015 

 
 

 

 
26.03.2015 

 

 
 

 

02.06.2015 
 

 

01.08.2013 
 

 

 
 

 

 
01.01.2014  
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(орналастырудың ең аз 
мөлшерлемелерін) белгілеу;  

 стандартты талаптардан бөлек 
тартылған депозиттер 

бойынша жеке талаптарды 

белгілеу;  

 активтер мен 

міндеттемелердің құрылымын 

өзгертумен, ресурстарды 
тартумен және 

орналастырумен байланысты 
шұғыл шешімдер қабылдау;  

 жеткілікті деңгейде өтімді 

активтерді қолдауды бақылау;  

 өтімді активтердің көздеріне, 

соның ішінде халықаралық 
тәжірибеде қабылданған 

операциялар мен своптарды 

жасау нәтижесінде ұлттық 
және шетел валюталарын 

тарту үшін мониторинг 

жүргізу;  

 активтер мен міндеттемелерді 

тұрақты талдау, өтеу мерзімін 
шолу, ГЭП мониторингі;  

 банк-контрагенттермен 

банктік операциялар жүргізуге 
лимиттер белгілеу және 

бақылау, соның ішінде ТМД 

елдері;  

 бағалы қағаздардың 

эмитенттеріне лимиттер 
белгілеу және бақылау, соның 

ішінде борыштық 

міндеттемелер;  

 лимиттердің белгіленген 

нормативтерге сәйкестігін 

қалпына келтіру 

шараларының тізімі мен осы 

артықтар күшінде болатын 
мерзімді анықтап, Комитет 

белгілеген лимиттерден асу 

жөнінде шешімдер қабылдау 
(Директорлар кеңесімен және 

тұрақты талаптармен 

белгілеген лимиттерді 
есептемегенде);  

 стресс-тест сценарийлерін 
анықтау, стресс-тест 

нәтижелері бойынша шешім 

қабылдау;  

 бюджетті құрастыру кезінде 

кепілге қойылған активті және 

пассивті операциялар 
бойынша пайыз 

мөлшерлемелерінің 
деңгейлері мен болжамды 

макроэкономикалық 

көрсеткіштерді талдау 
нәтижелерін қарастыру;  

 активтер мен пассивтерді 

басқару саясатын реттейтін 
Банктің нормативтік 

құжаттары талаптарының 

сақталуын бақылауды 
қамтамасыз ету;  

 Комитеттің құзыретіне 
жататын басқа да мәселелер. 

 

 

 

 

Жангабылов 

М.С. 

Аймақтық 
басқарушы директор, 

Астана қ. 

Филиалының 
директоры. 

 

 
 

 

 
Басқарушы директор, 

Басқарма мүшесі  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
1981 ж. 

 

 
 

 

 
 

 

 
03.12.2013 
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2 
 

«Астана Банкі» 

АҚ Бас офисінің 

Несие комитеті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Банктің несие саясатының 
қағидаларын қарастырады, 

оларға өзгерістер енгізеді, 
Директорлар кеңесінің 

бекітуіне ұсынады; 

 несие портфелі сапасының 
Банктің бекітілген несие 

саясатына сәйкестігін 

бақылайды; 

 Банктің қабылданған несие 

саясатының шеңберінде 
несиелеу жоспарларының 

орындалу барысы туралы несие 

бөлімшелері мен филиалдардың 
басшыларының кезеңдік 

есептерін тыңдайды; 

 несие операцияларының 
жекелеген түрлері мен 

нысандарын енгізу және әзірлеу 
мақсаттылығы туралы; 

 Банктің несие саясатына, басқа 
да ішкі құжаттарына сәйкес 

несиелерді, несие өнімдерін 

беру туралы, соның ішінде 
несиелеудің белгіленген 

лимиттерінен асыра 

филиалдарда берілетін несиелер 
беру туралы шешім 

қабылдайды; 

 қолданыстағы несиелер, несие 
шарттары бойынша несиелеу 

параметрлерін (талаптарын) 

өзгерту (пайыздық 
мөлшерлеме, мерзімі, сомасы, 

т.б.); 

 мерзімі кешіктірілген несиелер 

бойынша есептелген өсімақыны 

есептен шығару туралы; 

 құрылған провизиялар есебінен 

несиелер бойынша мерзімі 
кешіктірілген негізгі борыш 

сомаларын баланстан тыс 

шоттарға есептен шығару 
туралы; 

 Филиалдардың Несие 
комитеттерінің өкілеттіктері 

мен лимиттерінен асатын 

мерзімге және сомаларға несие 
өнімдерін ұзарту туралы; 

 Директорлар кеңесі белгілеген 

лимиттер шеңберінде несие 
операцияларының жекелеген 

түрлері бойынша клиенттер 

үшін жеке лимиттер белгілеу; 

 елдік лимиттер белгілеу; 

 кепілдемелер, кепілдіктер, 
үшінші тұлғалардың 

міндеттемелері бойынша 
Банктің баланстан тыс ақшалай 

міндеттемелерінің басқа 

түрлерін беру; 

 филиалдардың Несие 

комитеттеріне лимиттер 
белгілеу, Директорлар кеңесі 

белгілеген лимиттер 

шеңберінде несие өнімдерін 
ұсыну жөніндегі өкілеттіктерді 

анықтау; 

 проблемалы және проблема 
алдындағы қарыздармен жұмыс 

тәртібін белгілеу туралы; 

 мәселелерді әзірлеу және БО 
НК қарастыруына ұсыну 

бойынша филиалдардың жұмыс 
тәртібін белгілеу; 

 несие тәуекелдері, несие 
портфелінің сапасы жөніндегі 

Басқару 
комитетінің 

төрағасы 

Даулетбаев 

М.Т. 

 

 

 

Оразбаев Р.С. 

 

 

 

 

Габитов Н.Р. 

 

 

 

 

Жакыпбеков 

Б.П. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Директорлар 
кеңесінің мүшесі, 

тәуелсіз директор  

 
 

 

 
 

Аймақтық 

басқарушы директор, 
Астана қ. 

Филиалының 

директоры. 
 

Тәуекел 

Департаментының 
директоры 

 

Бас юрист – Офис 
басқарушысы 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1975 ж. 

 

 
 

 

 
 

 

1983 ж. 
 

 

 
1982 ж.. 

 

 
 

1983 ж.. 

 

 
19.05.2011 

 

 
 

 

 
 

 

01.08.2013 
 

 

 
24.04.2015 

 

 
 

02.04.2015 
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қабылданған талаптарға сәйкес 
келуі, соның ішінде ипотекалық 

қарыздар бойынша 

шектеулердің параметрлерін 
белгілеу; 

 несие тәуекелін өзгерту және 
болжамды бағалау 

процедураларын анықтау; 

 провизиялар белгілеу, несие 
тәуекелдерімен қатар мәмілелер 

бойынша тәуекел топтарын 
анықтау; 

 несиелеудің жекелеген түрлері, 

контрагенттердің несие 
қабілеттігін талдау әдістері 

бойынша несие және басқа 

тәуекелдерді (АПБК құзыретіне 
жататынды есепке алмағанда) 

қамтитын операцияларды жасау 

тәртібі бойынша нормативтік 

құжаттарды, тәуекелдерді 

басқарумен байланысты басқа 

да регламенттік құжаттарды 
бекіту; 

 қаражат тарту және 
орналастыру мәмілелері 

бойынша заң тәуекелдерін 

қабылдау; 

 несие тәуекелдерін қамтитын 

нақты несие және нарық 
құралдарына лимиттер 

белгілеу; 

 несие тәуекелдерін қамтитын 
нақты несие және нарық 

құралдарына лимиттер 
белгілеу; 

 несие тәуекелімен борыштық 

қағаздар мен қағаздар 
эмитенттеріне лимиттер 

белгілеу; 

 несие тәуекелдерімен 
байланысты банктік 

операциялар жасау тәртібін 
бекіту, сондай-ақ нақты 

мәмілелерді мақұлдағанда осы 

мәмілелерге тән операциялық 
тәуекелдермен байланысты 

банктік операциялар жасау 

тәртібін бекіту; 

 несие тәуекелінің деңгейі, 

активтер сапасын талдау 
бойынша құрылымдық 

бөлімшелердің есептілігін, 

стресс-тест нәтижелерін 
қарастыру; 

 банктік қарыз операциялары 
бойынша талаптар белгілеу 

және бекіту, қарыз сапасын 

қадағалау; 

 Банктің меншікті капиталының 

5 (бес) пайызынан асатын 

несиелерді беру туралы несие 
жобаларын алдын ала 

қарастырады; 

 БО НК құзыретіндегі және 
несие процесін реттейтін басқа 

мәселелер. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



15 

 

3 «Астана Банкі» 

АҚ 

Директорлар 

кеңесінің 

Стратегиялық 

жоспарлау, 

кадрлар, 

сыйақы, аудит, 

әлеуметтік 

мәселелер 

жөніндегі 

комитеті 

Стратегиялық жоспарлау 

мәселелерінде: 

 стратегиялық жоспарларды, 

жобалардың бағдарламаларын 

қарастыру, келісу, 

стратегиялық жоспарлардың 

мақсаттарына жету; 

 стратегиялық жоспарлардың 

мақсаттарын жүзеге асыру 

және қол жеткізу процесін 

ұйымдастыру, үйлестіру, 

талдау; 

 стратегиялық жоспарлар 

бойынша мақсаттарды 

басқару, бақылау, қол жеткізу 

тиімді механизмдері мен 

құралдарын ұсыну; 

 ұзақ мерзімді кезеңде Банк 

қызметін стратегиялық 

жоспарлау және тиімділігін 

бағалау жөнінде нұсқаулар 

әзірлеу; 

 ұзақ мерзімді болашақта Банк 

қызметінің тиімділігін 

арттыруға көмектесу; 

 болашақта Банкті дамытуға 

бағытталған Банк қызметінің 

стратегиялық мақсаттарын 

анықтауға қатысты мәселелер 

бойынша Банктің Директорлар 

кеңесіне нұсқаулар әзірлеу 

және ұсыну. 

Кадрлық саясат және ынталандыру 

саясаты мәселелерінде: 

 кадрлық ынталандыру 

саясатына, Директорлар 

кеңесінің құзыретіне жататын 

тағайындаулар мен сыйақылар 

бойынша мәселелерді 

қарастыруға, сондай-ақ 

Директорлар кеңесі 

қабылдаған шешімдердің 

орындалуын бақылауға 

қатысты Банктің Директорлар 

кеңесінің нұсқауларын әзірлеу 

арқылы Банк дамуын басқару 

тиімділігін арттыру. 

Аудит мәселелерінде: 

 Банк қызметін ішкі бақылау 

жүйесін ұйымдастыру 

бойынша Банктің Директорлар 

кеңесіне нұсқаулар ұсыну, 

соның ішінде қаржы-

шаруашылық қызмет (соның 

ішінде қаржы есептілігінің 

толық әрі шынайы болуы 

үшін); 

 ішкі бақылау және 

тәуекелдерді басқару 

жүйелерінің сенімділігі мен 

Басқару 
комитетінің 

төрағасы 

Даулетбаев 

М.Т. 
 

 

 

Шагубатов 

А.В. 

 

 

 

 

Султанкулов 

Е.А. 

 

 
Независимый 

директор, член 

Совета директоров 
 

 

 
 

«Астана Банкі» АҚ 

Директорлар 
кеңесінің мүшесі, 

Тәуелсіз директор  

 
 

«Астана Банкі» АҚ 

Директорлар 
кеңесінің 

төрағасының 

кенесшісі, 
«Факторинговая 

компания Stars co-

factor» ЖШС Бас 
директоры 

 
1975 

 

 
 

 

 
 

1980 

 
 

 

 
 

1966 

 
27.03.2014 

 

 
 

 

 
 

27.03.2014 

 
 

 

 
 

27.03.2014 
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тиімділігін, сондай-ақ 

корпоративтік басқару 

саласында ішкі нормативтік 

құжаттардың орындалуы үшін 

ішкі бақылау жүйелерінің 

сенімділігі мен тиімділігін 

бақылау жөнінде Директорлар 

кеңесіне нұсқаулар беру; 

 сыртқы және ішкі аудиттің, 

сондай-ақ Қазақстан 

Республикасы заңнамасының 

сақталуын қамтамасыз ету 

процесінің тәуелсіздігін 

талдау; 

 нұсқаулар беру, СВА қызмет 

нәтижелерін бағалау. 

Әлеуметтік саясат мәселелерінде: 

 Банктің әлеуметтік саясатына, 

Директорлар кеңесінің 

құзыретіне жататын Банк 

қызметкерлерін әлеуметтік 

қолдау мәселелерін қарастыру, 

сондай-ақ Директорлар кеңесі 

қабылдаған осы шешімдердің 

орындалуын бақылау 

мәселелерін қарастыруға 

қатысты Банктің Директорлар 

кеңесіне нұсқаулар әзірлеу 

арқылы Банктің әлеуметтік 

дамуын басқару тиімділігін 

арттыру. 
 

 

 

16. Ішкі аудит қызметі 

 

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау үшін Ішкі аудит қызметі жұмыс істейді. 

Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады және оның алдында жұмысы туралы 

есеп береді.  

«Астана Банкі» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы – Оспанов Ерлан Жомартович (Туылған күні 

– 3 қаңтар 1967 ж.). Қызметін бастаған күн – 27.01.2014 ж. 

17. Эмитенттің атқарушы органы 

Басқарма «Астана Банкі» АҚ атқарушы алқалық органы болып табылады. 

 
Басқарма мүшесінің аты-жөні, 

туылған күні  

Басқарма мүшесі соңғы үш жылда атқарған және қазіргі кезде 

атқаратын қызметтері, соның ішінде қосарлас қызметі 

Басқарма төрағасы – Майлибаев 

Искендер Едыгеевич 

 

1981 жылғы 19 қараша туылған 

 

20.03.2015 ж.– қазіргі уақытқа дейін  «Астана Банкі» АҚ Басқарма төрағасы 

Өкiлеттiктер:  

-«Астана Банкі» АҚ қызметтi ортақ басқаруын жүзеге асыру; 

-«Астана Банкі» АҚ басқарудың мәжiлiстерiн өткiзу;  

-«Астана Банкі» АҚ қызметтiң сұрақтары бойынша жедел және басқарушы 

шешiмдердiң қабылдау;  

-директорлар Кеңесi және  «Астана-финанс» банк» АҚ акционерлерiмен 

өзара әрекеттесудi жүзеге асыру; 

-«Астана Банкі» АҚ Басқарма мүшелерінін және филиалдардың қызметін 

бақылату мен үйлестіру; 
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-«Астана Банкі» АҚ акционерлерiмен, еншілес, тәуелді компаниялардын 

және үшінші тұлғалардың қарым-қатынастарыңда қоғамның мүдделерін 

ұсыну; 

-«Астана Банкі» АҚ екінші деңгейдегі банктармен қарым-қатынастарыңда 

қоғамның мүдделерін ұсыну; 

-бизнесті дамыту сұрақтарында үшінші тұлғалармен жеделді түрде 

әрекеттесу; 

- құрылымдық бөлімшердін ынтагерлік білдіруі бойынша келiсімшарттарға 

және есеп берулерге қол қою; 

«Астана Банкі» АҚ келесi құрылымдық бөлімшердін қызметін бақылату мен 

үйлестіру: Басқарма төрағасының аппараты, Қызметкерлермен әрекеттесу 

басқармасы, Жарнама және PR қызметі, Қазынашылық, Қауіпсіздік қызметі. 

02.04.2014г. – 20.03.2015 г. «Астана-финанс» банкі» АҚ Қаржы директоры, 

Басқарма төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі. 

 01.10.2010г. – 15.10.2013 г. «Альянс Банк» АҚ Қаржы директоры, Басқарма 

мүшесі. 

01.06.2009г. – 17.09.2010 г. «Банк Позитив Казахстан» АҚ Басқарма 

төрағасының – Бас Қаржы директорының орынбасары 

Басқарма төрағасының бірінші 

орынбасары – Баубеков Булат 

Асылбекович 

 

1975 жылғы 25 наурызда туылған  

 

15.07.2011ж. - қазіргі уақытқа дейін «Астана Банкі» АҚ Басқарма 

төрағасының бірінші орынбасары 

Өкілеттіктері: 

2.1. Банктің мүддесін таныту, Банкте өзі басқаратын құрылымдық бөлімшелердің 

қызметіне қатысты мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен оралымды 

қарым-қатынас жасау; 

2.2. сенімхатпен берілген өкілеттіктері шегінде екінші деңгейлі банктермен өзара 

қарым-қатынаста Банктің мүддесін таныту; 

 Банкте өзі басқаратын құрылымдық бөлімшелердің қызмет мәселелері 

бойынша оралымды және өкімдік ету шешімдерін қабылдау; 

 Есептерге, шарттарға (келісімдерге, келісімшарттарға), төлем және 

ақпараттық құжаттарға, Банктің құрылымдық бөлімшелері бастама көтерген 

сұрауларға қол қою, мемлекеттік органдармен, меншік нысанына қарамастан, 

заңды тұлғалармен, жеке тұлғалармен сенімхатпен берілген өкілеттіктер 

шегінде өзі басқаратын мәселелер бойынша хат алмасу;  

 басқаратын мәселелер бойынша Банк филиалдарының қызметін желілік 

бақылау және үйлестіру;  

 Банктің құрылымдық бөлімшелерінің: Сату департаментінің, Несие талдау 

департаментінің, Заңды тұлғаларға несие беруді дамыту басқармасының 

қызметін бақылау және үйлестіру;  

15.04.2011ж. - 14.07.2011ж. - «Астана Банкі» АҚ Басқарушы директоры 

22.12.2010ж. - 15.04.2011 ж. - Басқарушы директор, Басқарма мүшесі 

01.10.2010ж. - 22.12.2010ж. – Бизнесті дамыту департаментінің Бизнесті 

дамыту жөніндегі басқарушы директор 

21.06.2010ж. – 01.10.2010ж. - «Астана Банкі» АҚ Сату департаментінің 

директоры 

14.05.2010 ж. - 21.06.2010 ж. –  «Астана-финанс» АҚ Басқарма төрағасының 

кеңесшісі 

16.07.2009ж. - 27.05.2010ж. - «БТА Банк» АҚ Солтүстік өңірлік 

дирекциясының өңірлік директоры  

01.07.2007ж. - 15.07.2009ж. - «Тандем» компаниялар тобы басқарушысының 

орынбасары  

 

Басқарма төрағасының 

орынбасары, Басқарма мүшесі – 

Ким Юлия Вячеславовна 

 

1974 жылғы 14 қарашада туылған  

 

15.01.2014г. – қазіргі уақытқа дейін «Астана Банкі» АҚ Басқарма 

төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі 

2.3. Банктің мүддесін таныту, Банкте өзі басқаратын құрылымдық бөлімшелердің 

қызметіне қатысты мәселелер бойынша үшінші тұлғалармен оралымды 

қарым-қатынас жасау; 

 сенімхатпен берілген өкілеттіктері шегінде екінші деңгейлі банктермен өзара 

қарым-қатынаста Банктің мүддесін таныту; 

 Банкте өзі басқаратын құрылымдық бөлімшелердің қызмет мәселелері 

бойынша оралымды және өкімдік ету шешімдерін қабылдау;  

Есептерге, шарттарға (келісімдерге, келісімшарттарға), төлем және 

ақпараттық құжаттарға, Банктің құрылымдық бөлімшелері бастама көтерген 
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сұрауларға қол қою, мемлекеттік органдармен, меншік нысанына қарамастан, 

заңды тұлғалармен, жеке тұлғалармен сенімхатпен берілген өкілеттіктер 

шегінде өзі басқаратын мәселелер бойынша хат алмасу 

15.07.2013ж.-15.01.2014ж. «Астана Банкі» АҚ Басқарма төрағасының 

кеңесшісі 

17.06.2013- 15.07.2013 «Астана Банкі» АҚ Басқарушы директоры 

04.12.2012ж. – 17.06.2013 «Астана Банкі» АҚ Басқарушы директоры, 

Басқарма мүшесі 

11.06.2012ж. - 03.12.2012ж. «Астана Банкі» АҚ Басқарушы директоры 

02.09.2008ж. - 11.06.2012ж. «БТА Банк» АҚ Бизнес технологиялар 

департаментінің директоры 

Басқарушы директор, Басқарма 

мүшесі – Жангабылов Мухтар 

Серикович 

 

1981 жылғы 05 қазан туылған 

27.03.2015ж. – қазіргі уақытқа дейін - «Банк Астаны» АҚ Басқарушы 

директоры, Басқарма мүшесі 

Өкiлеттiктер: 

Сұрақтарға, банканың қадағаланатын құрылымдық бөлiмшелердiң қатысты 

қызметтерi бойынша үшiншi тараптары бар арақатынастардағы жедел өзара 

әрекеттесудi банка және жүзеге асырудың мүдделерiнiң ұсынысы; Екiншi 

деңгейдегi банкпен арақатынастардағы банканың мүдделерiнiң ұсынысы; 

банка қадағаланатын бөлiмшелердiң қызметiнiң сұрақтары бойынша жедел 

және басқарушы шешiмдердiң қабылдануы; есептеу нәтижесi, (келiсiмдер, 

шарттар) келiсiм шарттарының қол қоюы, төлеу және банканың құрылымдық 

бөлiмше ынталанылған ақпараттық құжаттар сенiм хат негiзiнде, басқаруды 

берiлген төрағамен; сызықты бақылау және банк филиалдарының қызметтiң 

үйлестiруiн жүзеге асыру қадағаланатын мәселе бойынша. 

03.12.2013ж.– 27.03.2015ж.  – «Банк Астаны» АҚ Басқарушы директоры; 

04.01.2012ж. – 01.02.2014ж. –   АО «SAT & Company» АҚ Басқарушы 

директоры; 

 

Проспект құрастырылған кезде «Астана Банкі» АҚ Басқарма мүшелерінің бір де бірі «Астана 

Банкі» АҚ төленген жарғылық капиталға қатысқан жоқ. 

 

18. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға 

(басқарушы ұйымға) берілсе, осы құжатта келесілер көрсетіледі: 

Бұл тармақты акционерлік қоғамдар толтырмайды.  

19. Директорлар кеңесінің, атқарушы органның мүшелеріне және эмитенттің басқа 

басшы тұлғаларына төленетін сыйақы  

Төленетін сыйақы 
Облигациялар шығару туралы 

шешім қабылданған күннің 

алдындағы соңғы үш ай үшін 

жалпы сыйақы мөлшері (ақшалай, 

бағалы қағаздармен немесе қандай 

да бір басқаша түрде, теңге 

Облигациялар шығару туралы 

шешім қабылданған күннен бастап 

келесі он екі ай ішінде аталған 

тұлғаларға төленуге тиісті 

сыйақының жоспарлы жалпы 

мөлшері, теңге 

Директорлар кеңесінің мүшелеріне 19 094 955,49 76 379 821,96 

Басқарма мүшелеріне 18 056 368,54 72 225 474,16 

Жалпы 37 151 324,03 148 605 296,12 

 

20. Эмитенттің ұйымдық құрылымы  

1) эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері;  

 

Эмитенттің ұйымдық құрылымы осы Проспекттің №1 қосымшасында келтірілген. 
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«Астана Банкі» АҚ филиалдары 
 

Компания атауы Тіркелген күні Заңды мекенжайы Нақты мекенжайы 

Алматы қ. филиал  26.08.2008 жылғы Заңды 

тұлғаның филиалын есептік 

тіркеу туралы куәлік № 4365-

1910-Ф-л  

ҚР, Алматы қаласы, 

Әл-Фараби д-лы, 53А 

ҚР, Алматы қаласы, Әл-

Фараби д-лы, 53А 

Астана қ. филиал 09.10.2008 жылғы Филиалды 

есептік тіркеу туралы куәлік  

№ 4031-1901-Ф-л  

ҚР, Астана қаласы, 

Сарыарқа ауданы, 

Бигельдинов көшесі, 

12 

ҚР, Астана қаласы, 

Сарыарқа ауданы, 

Бигельдинов көшесі, 12 

Атырау қ. филиал 07.08.2009 жылғы Заңды 

тұлғаның филиалын есептік 

тіркеу туралы куәлік № 2625-

1915-Ф-л, БСН 090841004072 

ҚР, Атырау қаласы, 

Сәтпаев көшесі, 36 

«А» 

ҚР, Атырау қаласы, 

Сәтпаев көшесі, 36 «А» 

Ақтау қ. филиал 25.08.2009 жылғы Заңды 

тұлғаның филиалын есептік 

тіркеу туралы куәлік № 1621-

1943-Ф-л, БСН 090841014822 

ҚР, Ақтау қаласы, 12-

шағын аудан, 73-

ғимарат 

ҚР, Ақтау қаласы, 12-

шағын аудан, 73-ғимарат 

Қарағанды қ. филиал 22.12.2009 жылғы Заңды 

тұлғаның филиалын есептік 

тіркеу туралы куәлік № 3385-

1930-Ф-л, БСН 091241013677 

ҚР, Қарағанды 

қаласы, Қазыбек Би 

атындағы аудан, 

Әбдіров даңғылы, 25 

ҚР, Қарағанды қаласы, 

Қазыбек Би атындағы 

аудан, Әбдіров даңғылы, 

25 

Шымкент қ. филиал 15.06.2015 жылғы Заңды 

тұлғаның филиалын есептік 

тіркеу туралы куәлік № 103-

1958-Ф-л, БСН 150641014775 

ҚР, Шымкент қаласы, 

60011, Динмухамед 

Кунаев даңғылы, 13 

ҚР, Шымкент қаласы, 

60011, Динмухамед Кунаев 

даңғылы, 13 

 

2) Эмитент қызметкерлерінің, соның ішінде эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің 

қызметкерлерінің жалпы саны;  

 
Орналасқан жері Қызметкерлер саны 

Бас офисінің қызметкерлері 261 

Филиалдардың қызметкерлері 180 

Жалпы 441 

 

3) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер 

 

№ Құрылымдық бөлімше Лауазым атауы Аты-жөні 
Туылған 

күні 

1 

Корпоративтік басқару 

қызметі 

Корпоративтік 

секретарь- Қызмет 

басшысы Пирниязов Жандос Жакыпович 25.04.1978 

2 Ішкі аудит қызметі Басшы  Оспанов Ерлан Жомартович 03.01.1967 

3 

Комплаенс-бақылау 

қызметі 

Комплаенс-

бақылаушы, қызмет 

басшысы Ахметова Карлыгаш Булатовна 02.03.1975 

4 

Қызметкерлермен жұмыс 

басқармасы  Басқарма басшысы Воронцов Алеся 19.11.1977 

5 Ішкі бақылау басқармасы Басқарма басшысы 

Мимикенова Гайникамал 

Мерджакыповна 14.01.1968 

6 Қауіпсіздік қызметі Қызмет басшысы Инкарбеков Мурат Есимович 05.05.1957 

7 

Корпоративтік несиелеу 

департаменті  

Департамент 

директоры Лаушев Мади Саясатович 18.12.1984 

8 

Сату каналдар 

департаменті 

Департамент 

директоры Шленкина Ольга Сергеевна 15.05.1986 

9 

Бизнесті дамыту 

департаменті 

Департамент 

директоры Нурпеисова Марина Адиловна 01.01.1986 

10 Факторинг дирекциясы Вице-президент Кандыкбаев Серик Абилдашевич 09.10.1972 
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11 Тәуекелдер департаменті  

Департамент 

директоры Габитов Надиль Ришатович 22.02.1982 

12 

Сараптама және кепілдер 

мониторингі басқармасы  

Департамент 

директоры Мулдашев Акылбек Темирович 06.11.1986 

13 

Ақпараттық 

технологиялар 

департаменті  

Департамент 

директоры Горлова Татьяна Николаевна 05.08.1967 

14 

Төлем карточкалар 

басқармасы Басқарма басшысы Белянин Денис Александрович 12.02.1979 

15 

Қазынашылық 

департаменті Директор департамента Агдавлетов Тимур Серикович 29.12.1986 

16 

Бухгалтерлік есеп және 

есептілік департаменті  

Бас бухгалтер - 

Департамент 

директоры Мусаева Зейнаб Рахматуллаевна 21.05.1984 

17 Қаржы департаменті 

Департамент 

директоры Мельникова Наталия Николаевна 25.07.1981 

18 

Несиені басқару 

департаменті 

Департамент 

директоры Смаилова Галия Маратовна 12.03.1979 

19 

Операциялық басқару 

департаменті  

Департамент 

директоры 

Дюсебаева Мадина 

Абдималиковна 28.04.1979 

20 

Әкімшілік-шаруашылық 

қызмет басқармасы  Басқарма басшысы Айткали Асхат Абдуахитович 17.12.1988 

21 Сатып алу қызметі Қызмет басшысы Мамутов Санат Абдрашидович 03.03.1977 

 

«Астана Банкі» АҚ филиалдарының басшылары туралы мәліметтер 

 
№ Филиал Аты-жөні Туылған күні 

1 «Астана Банкі» АҚ Алматы қ. 

Филиалы 

Кожабергенов Кайрат Закиевич 14.01.1980 

2 «Астана Банкі» АҚ Астана қ. 

Филиалы 

Оразбаев Руслан Сагадатович 07.04.1983 

3 «Астана Банкі» АҚ Қарағанды қ. 

Филиалы 

Шарип Майра Тулюковна 24.05.1971 

4 «Астана Банкі» АҚ Ақтау қ. 

Филиалы 

Мынжанова Марал Инирбаевна 24.07.1964 

5 «Астана Банкі» АҚ Атырау қ. 

Филиалы 
Икласов Ерик Амангалиевич 

12.10.1977 

6 «Астана Банкі» АҚ Шымкент қ. 

Филиалы 

Курбенов Марат Умуртаевич 28.03.1973 

 

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) МЕН 

АФФИЛИИЛЕНГЕН ТҰЛҒАЛАРЫ  

21. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)  

1. Эмитент акцияларының (орналастырылған және дауыс беретін) он және одан көп пайызына 

ие акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер 

 
Акционерлер – заңды 

тұлғалардың толық 

атауы немесе 

акционерлер – жеке 

тұлғалардың аты-жөні  

Акционерлер 

туралы 

мәліметтер 

Акция түрін 

көрсетіп, 

акционерлерге 

тиесілі акциялар 

саны 

Қоғам 

акционерлеріне 

тиесілі дауыс 

беруші 

акциялардың 

пайыздық 

қатынасы  

Қосымша мәліметтер 

1. Тохтаров Олжас 

Танирбергенович 

24.07.1980 

жылы туылған, 

жеке куәлік № 

018851604 

12 411 244 дана 

жай акция    

82,73905624 Акционер қоғамның 

орналастырылған 

акцияларының он және одан 
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көп пайызын иеленген күн – 

03.05.2013 ж. 

 

2. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы 

эмитенттің қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар туралы мәліметтер 

«Астана Банкі» АҚ акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы «Астана 

Банкі» АҚ қызметін бақылау құқығына ие тұлғалар жоқ. 

Банктің орналастырылған акцияларының он және одан көп пайызына тікелей немесе жанама ие 

немесе банктің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызымен тікелей немесе жанама 

дауыс беру немесе шарттың күшінде немесе басқаша банк қабылдайтын шешімдерге әсер ету 

мүмкіндігіне ие акционерлер жоқ. 

 

22. Заңды тұлғаның толық атауын, орналасқан жерін, эмитенттің жарғылық 

капиталындағы акцияларының (үлестерінің) пайыздық қатынасын, қызмет түрін, 

бірінші басшысының аты-жөнін, болса, әкесінің атын көрсетіп, акциялардың 

(үлестерінің) он және одан да көп пайызына эмитент ие болып табылатын заңды 

тұлғалар туралы мәліметтер 

Осы Проспект құрастырылған кезде «Астана Банкі» АҚ басқа заңды тұлғалардың акцияларының 

он және одан көп пайызына ие болған жоқ. 

23. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат  

Осы Проспект құрастырылған кезде «Астана Банкі» АҚ өнеркәсіптік, қаржы топтарына, 

холдингтерге, концерндерге, қауымдастықтарға, консорциумдарға кірген жоқ. 

24. Эмитенттің басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер  

«Астана Банкі» АҚ аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер «31» қазаң 2015 ж. бойынша 

осы Проспекттің №2 қосымшасында келтірілген. 

25. Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер  

«Астана Банкі» АҚ Аффилиирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер «31» қазаң 

2015 ж. бойынша осы Проспекттің №3 қосымшасында келтірілген. 

26. Арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығарғанда аффилиирленген деп тану 

үшін негізді, туындау күнін көрсетіп, секьюритизация мәмілесі тараптарының 

аффилиирлігі туралы ақпарат ашылады. 

 

«Астана Банкі» АҚ арнайы қаржы компаниясы емес. 

4.    ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

27. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістердің, соның ішінде Эмитент қызметінің негізгі 

түрлері бойынша қысқаша сипаттамасы 

1) Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;  

 

Қазақстан Республикасының банк секторы 37 банкпен танытылған. 

Банктік сектор құрылымы  01.01.2015 01.10.2015 

Екінші деңгейлі банктер саны, соның ішінде: 38 37 
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 жарғылық капиталында мемлекет 100% қатысатын 

банктер 
1 1 

 шетелдік қатысатын екінші деңгейлі банктер  16 16 

 екінші деңгейлі еншілес банктер  14 14 

Екінші деңгейлі банктердің филиалдарының  395 342 

   

«Астана Банкі» АҚ алдыңғы қатарлы операциялық /сервистік моделі бар бөлшек, орта және 

ірі бизнес субъектілеріне банктік қызметтердің кең спектрін ұсынатын банк ретінде қызмет 

атқарады. «Астана Банкі» АҚ қызметіне қатысты көрінісі сервис, сапа, инновациялар саласында 

көшбасшы болу, сондай-ақ факторинг нарығында көшбасшылық орын алу болып табылады. 

«Qazaq Banki» АҚ, «AsiaCredit Bank» АҚ, «Хоум Кредит энд Финанс Банк» АҚ ЕБ  сияқты 

капитал және активтер көлемі ұқсас банктер Қазақстан Республикасының банктік қызметтер 

нарығындағы «Астана Банкі» АҚ негізгі бәсекелестері болып табылады. Банк банктік қызметтер 

нарығында өз орнын алуға ұмтылғандықтан, бәсекелестер құрылымына нарықтағы қазіргі 

жағдай әсер етеді. 

 

2) Егер бұл мүмкін болса, Қазақстан Республикасының ішіндегі орта салалық 

көрсеткіштермен және орта әлемдік көрсеткіштермен Эмитент қызметінің салыстырмалы 

сипаттамасы 
 

ҚР екінші деңгейлі банктерінің активтері 

№ Банк атауы 
Активтер, мың 

теңге 

Банктік сектордың 

жиынтық 

активтеріндегі 

үлесі, % 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 4 081 391 254 20,93% 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 3 143 304 773 16,12% 

3 ДБ АО "Сбербанк" 1 501 902 610 7,70% 

4 АО "Цеснабанк" 1 496 725 671 7,68% 

5 АО  "Банк ЦентрКредит" 1 235 954 786 6,34% 

6 АО "KASPI BANK" 1 113 081 016 5,71% 

7 АО "ForteBank" 942 531 378 4,83% 

8 АО "АТФБанк" 918 790 931 4,71% 

9 АО "Евразийский Банк" 847 012 734 4,34% 

10 АО "Банк "Bank RBK" 716 232 183 3,67% 

11 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 464 283 967 2,38% 

12 АО "Ситибанк Казахстан" 370 024 339 1,90% 

13 АО "Delta Bank" 330 451 868 1,69% 

14 АО "Нурбанк" 306 075 940 1,57% 

15 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 253 593 952 1,30% 

16 АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 241 802 915 1,24% 

17 АО "Qazaq Banki" 227 681 393 1,17% 

18 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 223 991 630 1,15% 

19 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 178 295 849 0,91% 

20 АО "Банк "Астаны" 147 105 406 0,75% 

22 Басқа 756 578 275 3,88% 

  Итого    19 496 812 870 100,00% 

 

 «Астана Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің ішінде 

активтерінің көлемі бойынша 20-орын алады, активтер сомасы – 147 105 406 мың теңге, банктік 

сектор активтерінің жиынтық сомасы – 19 496 812 870 мың теңге, үлесі – 0,75%. 
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ҚР екінші деңгейлі банктердің несие портфелі 

№ Банк атауы 
Несие портфелі, мың 

тг. 

Банктік сектордың 

жиынтық несие 

портфеліндегі үлесі, 

% 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 3 134 044 336 23,01% 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 2 040 515 622 14,98% 

3 АО "Цеснабанк" 1 253 679 126 9,20% 

4 ДБ АО "Сбербанк" 1 009 170 194 7,41% 

5 АО  "Банк ЦентрКредит" 951 289 334 6,98% 

6 АО "KASPI BANK" 844 414 062 6,20% 

7 АО "АТФБанк" 666 493 462 4,89% 

8 АО "Евразийский Банк" 626 623 978 4,60% 

9 АО "ForteBank" 545 521 355 4,00% 

10 АО "Банк "Bank RBK" 510 528 494 3,75% 

11 АО "Delta Bank" 289 466 137 2,12% 

12 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 288 749 694 2,12% 

13 АО "Нурбанк" 184 371 281 1,35% 

14 АО "Qazaq Banki" 163 205 246 1,20% 

15 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 161 063 693 1,18% 

16 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 143 809 942 1,06% 

17 АО "Банк "Астаны" 107 897 322 0,79% 

18 Басқа 

                

701 780 999 5,15% 

 Итого 13 622 624 277 100,00% 

 

«Астана Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің ішінде несие 

портфелінің көлемі бойынша 17-орын алады, портфель сомасы – 107 897 322 мың теңге, банктік 

сектордың несие портфелінің жиынтық сомасы – 13 622 624 277 мың теңге, үлесі – 0,79%. 

 

ҚР екінші деңгейлі банктердің меншікті капиталы, мың тг.: 

№ Банк атауы 
Меншікті 

капитал, мың тг. 

Банктік 

сектордың 

жиынтық 

меншікті 

капиталындағы 

үлесі, % 

1 АО "Народный Банк Казахстана" 464 764 017 19,72% 

2 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 410 923 179 17,43% 

3 АО "ForteBank" 165 745 547 7,03% 

4 ДБ АО "Сбербанк" 142 976 875 6,07% 

5 АО "Цеснабанк" 120 631 937 5,12% 

6 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 114 308 200 4,85% 

7 АО "KASPI BANK" 109 684 064 4,65% 

8 АО  "Банк ЦентрКредит" 90 165 744 3,83% 

9 АО "АТФБанк" 79 725 905 3,38% 

10 АО "Ситибанк Казахстан" 77 432 579 3,29% 

11 АО "Евразийский Банк" 71 247 886 3,02% 

12 АО "Банк "Bank RBK" 62 817 607 2,67% 

13 АО "Нурбанк" 45 424 345 1,93% 

14 АО "Delta Bank" 44 186 029 1,87% 

15 АО "Altyn Bank" (ДБ АО "Народный Банк Казахстана") 32 175 922 1,37% 

16 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 30 675 853 1,30% 

17 ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 28 982 160 1,23% 

18 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 23 400 306 0,99% 

19 АО "Qazaq Banki" 22 155 159 0,94% 

20 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" 21 793 342 0,92% 

21 АО "ДБ "КЗИ БАНК" 20 052 363 0,85% 



24 

 

22 АО "Банк "Астаны" 18 697 567 0,79% 

  Басқа 158 928 643 6,74% 

  Итого  2 356 895 229 100,00% 

 

 «Астана Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің ішінде меншікті 

капитал көлемі бойынша 22-орын алады, меншікті капитал сомасы – 18 697 567 мың теңге, 

банктік сектордың меншікті капитал сомасы – 2 356 895 229 мың теңге, үлесі – 0,79%. 

 

3) саланы болашақта дамытуға және эмитенттің осы саладағы жағдайына қатысты болжам 

 

«Астана Банкі» АҚ болашақтағы жағдайына қатысты стратегиялық көрінісі ШОБ фокусымен 

және бөлшек сегменттерде жетекші әмбебап банк (негізінен – тікелей банктік қызмет 

платформасын қолданып) және корпоративтік сегментке сайлау қызмет көрсету позициясына 

негізделеді. 

Қызмет көрсету нарығының сегментіне қарай «Астана Банкі» АҚ нарықтағы позициясының 

келесі артықшылық критерийлеріне ие:  

Бөлшек блок: 

• технологиялық инновацияларда көшбасшы: алдыңғы қатарды интернет және мобильді 

платформалар; 

• қызмет көрсету жылдамдығы мен сапасы жағынан көшбасшы; 

• клиенттің ұсынысын тұрақты жақсарту; 

Корпоративтік блок 

• шешім қабылдау жылдамдығына баса назар аудару; 

• тарифтер икемділігі; 

• әртараптандырылған тәуекел модельдері; 

• тиімді процестер; 

• есеп-кассалық қызмет функционалы; 

• таңдап алынған салаларда көшбасшы. 

Қазақстан Республикасының банктік секторының болашақ дамуына қатысты болжам ірі жүйе 

құрушы топтарды және орта банктердің топтарын күшейтуге бас назар аудартады. Ірі 

қазақстандық банктер ЕАЭО қаржы нарығында Қазақстанның банктік секторының ядросын 

танытады. Орташа банктер корпоративтік сектор және халық үшін банктік қызметтердің негізгі 

түрлері бойынша бәсекелестіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. 

Ұлттық Банк банктік секторын күшейту және табиғи шоғырландыру мақсатында 2016 жылғы 1 

қаңтардан бастап банктердің меншікті капиталының қазіргі 10 млрд. теңге ең аз мөлшерінен 100 

млрд. теңгеге дейінгі кезең-кезеңімен ұлғайту талаптарын қарастырады. Осы талапты 

қанағаттандырмаған банктер қызметін жалғастыра алады, бірақ олар үшін жеке тұлғалардың 

депозиттерін тарту ең көп сомасы шектеледі. 

Капиталдың жоғары деңгейі және қосымша инвестициялар ЖІӨ несиелеу үлесін арттыру, қаржы 

қызметтерін тұтынушыларды қамтуды кеңейту, жаңа жоғарғы технологиялық қызметтерді 

дамыту, соның ішінде мобильді банкинг, банктік интернет қызметтер, Базель ІІІ стандарттарына 

өту үшін талап етіледі. 

28. Эмитенттің қызметіне болашақта едәуір әсер етуі мүмкін эмитент жасаған маңызды 

келісімшарттар, келісімдер туралы мәліметтер  

31.10.2015 ж. жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ қызметіне едәуір әсер етуі мүмкін 

келісімшарттар, келісімдер болған жоқ. 

29. Құжат күнін, нөмірін, жарамдылық мерзімін, осы құжатты берген органды көрсетіп, 

эмитенттің қызмет атқару үшін алған лицензиялары, патенттері, рұқсаттары туралы 
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мәліметтер  

31.10.2015 ж. жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

берген 2015 жылғы 20 cәуірдегі № 1.1.32 банктік және басқа операциялар жүргізуге лицензиясы 

бар. 

30. Соңғы екі жыл ішіндегі немесе нақты қызмет атқарған кезең ішіндегі таратылған 

өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) нақты немесе сандық өлшем 

бірліктерінде қабылданған көлемдері 

Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқару кезеңінде таратылған өнімнің (атқарылған 

жұмыстардың, қызметтердің) көлеміндегі өзгерістерді талдау 

 

Атауы 01.01.2015 01.01.2014 Изм., % 

Несиелер     

Заңды тұлғаларға 7 477 346 9 563 470 -22% 

Жеке тұлғаларға 81 204 263 33 660 741 141% 

Жалпы 88 681 609 43 224 211 105% 

Ағымдағы шоттар 13 844 448 8 949 140 55% 

Депозиттік портфель 94 973 470 58 412 045 63% 

Жалпы 108 817 918 67 361 185 62% 

   мың тг. 

Заңды және жеке тұлғаларға несиелер, ағымдағы шоттарды жүргізу, депозиттер қабылдау 

«Астана Банкі» АҚ орталық сату өнімдері болып табылады. 01.01.2015 ж. жағдай бойынша 

Банктің несие портфелі 88 681 609 мың теңге құралы, 01.01.2014 ж. алдыңғы кезеңнен 105%, сома 

түрінде 45 457 398 мың теңгеге өскендігін көрсетті. Сәйкесінше, клиенттердің ағымдағы 

шоттарының өсуін көрсеткен Банктің қор базасы 63%, сома түрінде 36 561 425 мың теңгеге өсті. 

Банк активтерді өсіруді агрессиялық саясатына жүгінбей, баланстық көрсеткіштерінің келесі 

өсуін көрсетті.  
 

Пайыздық кірістер мен шығындар 
 

Атауы 01.01.2015 01.01.2014 Изм. в % 

Пайыздық кірістер   7 443 451 4 887 284 52,30% 

Пайыздық шығындар 3 286 945 1 382 029 137,83% 

ТАЗА ПАЙЫЗДЫҚ КІРІС 4 156 506 3 505 255 18,58% 

Комиссиялық кірістер  531 425 316 138 68,10% 

Комиссиялық шығындар 54 385 28 624 90,00% 

ТАЗА КОМИССИЯЛЫҚ КІРІС 477 040 287 514 65,92% 

Шетелдік валютамен жасалған операциялар 

бойынша таза табыс  
177 104 65 272 171,33% 

Басқа операциялық кірістер /(шығындар), нетто  220 166 41 801 426,70% 

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ КІРІСТЕР  5 030 906 3 900 297 28,99% 

   мың тг. 

31. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) 

кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар 

«Астана Банкі» АҚ негізгі қызмет түрлері бойынша банктік қызметтердің сату кірістілігіне 

әсер ететін оң факторлар: 

 қаржы институттарының қызмет атқаруы үшін қолайлы жағдайлар жасайтын Қазақстан 

Республикасының қолайлы макроэкономикалық даму факторлары; 

 халықаралық қаржы кеңесшілері тартылып әзірленген қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

болашақтағы Банктің нақты даму стратегиясының болуы; 
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 ақырғы банктік өнімдердің айрықшалығына қатысты оңтайлы саясат жүргізуге мүмкіндік 

беретін Банктің әртараптандырылған қор базасы; 

 Банк беретін несиенің қайтарылу және ақылы болу тұрақтылығын қамтамасыз ететін 

несие портфелінің сапасын бақылау механизмінің дамуы; 

 өнімдер мен тарифтерді қалыптастыру саясатының абсолютті клиентке бағытталуы; 

 қашықтықтағы дистрибуция арналарының пайдасына Банк өнімдерінің бағытталуы. 

 

«Астана Банкі» АҚ негізгі қызмет түрлері бойынша банктік қызметтердің сату кірістілігіне 

әсер ететін теріс факторлар: 

 банктік қызметтер нарығында бәсеке қабілеттікті ұстап қалу мақсатында Банктің 

маржалық спрэдін тұрақты қайта қарастыру қажеттілігі; 

 жарғылық капиталдың ең аз мөлшерлеріне қатысты тұрақты талаптарды қатаңдату, бұл 

сапаға зиян келтіріп, банк активтерін еркінен тыс агрессивті өсіруге алып келеді; 

 ұлттық валютаның тұрақсыздығы, нарық пен халықтың әртараптандырылған күтулері; 

 ірі, институционалдық банк қызметтерін пайдалану үшін клиенттік қалауларға 

ұшырағыштық. 

32. Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша 

қызметі  

«Астана Банкі» АҚ негізгі қызмет түрі банктік қызметтер ұсыну болып табылатын қаржы ұйымы 

болып табылады. Заңды және жеке тұлғалар «Астана Банкі» АҚ қызметтерінің кең спектрінің 

негізгі тұтынушылары болып табылады. 

 

Үлесіне барлық жеткізілімдер көлемінің және сәйкесінше, жалпы түсім көлемінің 10% және одан 

көп пайызы келетін жеткізушілері мен тұтынушылары жоқ. 

33. Эмитент қызметіне әсер ететін негізгі факторлар  

1) Эмитент қызметінің маусымдылығы, маусымдық сипатқа ие қызмет түрлері, 

эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесі;  

«Астана Банкі» АҚ қызметі маусымдық сипатқа ие емес. 

 

2) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, қызметтердің) 

таратылатын өнімнің жалпы көлеміндегі импорттық үлесі және таратылатын өнімнің 

жалпы көлеміндегі эмитент экспортқа шығаратын өнімінің (жұмыстарының, 

қызметтерінің) үлесі; 

«Астана Банкі» АҚ қызметі жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстардың, 

қызметтердің) таратылатын өнімнің импорттымен немесе экспортымен байланыс емес. 

3) Мәміленің (мәмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының он 

пайызынан асатын болса, облигация шығарылымы туралы шешім қабылданған 

күннен бастап алты айдың ішінде жасалуы немесе орындалуы қажет мәміле 

(мәмілелер) туралы мәліметтер 

 

2015 жылғы 31 қазан жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ активтерінің баланстық құнының он 

пайызынан асатын болса, облигация шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен бастап 

алты айдың ішінде жасалуы немесе орындалуы қажет мәмілелер жоқ. 

4) Келешектегі міндеттемелер. Эмитенттің келешектегі міндеттемелері және ондай 

міндеттемелердің эмитент қызметіне тигізетін кері әсері анықталады, сонымен қатар 

үшінші тұлғалардың кепілдемелерімен қамтамасыз етілген өзге эмитенттердің 

облигациялары бойынша эмитент қызметіне әсер етуі мүмкін эмитент кепілдемелері, 
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сондай-ақ ондай эмитент, облигация саны, кепілдеме шарттары, өтеу күні және 

кепілдендірілген шығарылым валютасы туралы мәліметтер;  

2015 жылғы 31 қазан жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ  қызметіне теріс әсер ететін 

міндеттемелері және басқа эмитенттердің облигациялары бойынша кепілдіктері, сондай-ақ 

үшінші тұлғаларға қамтамасыз етілген кепілдіктер жоқ. 

5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Нәтижесі эмитент 

қызметін тоқтатуға немесе шектеуге, оған ақшалай және өзге міндеттемелерді салуға 

алып келетін эмитент қатысқан сот процестерін сипаттамасын беру керек. 

2015 жылғы 31 қазан жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ нәтижесінде эмитент қызметін 

тоқтатуға немесе шектеуге, оған ақшалай және өзге міндеттемелерді салуға алып келетін эмитент 

сот процестеріне қатысқан жоқ. 

 

6) Соңғы бір жыл ішінде уәкілетті мемлекеттік органдардың және/немесе соттың 

эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына тартқан барлық әкімшілік жазалар 

туралы мәліметтер. Санкция қолданылған күнді, санкция қолданылған органды, 

санкция себептерін, санкция түрін, мөлшерін, сондай-ақ санкцияның орындалу 

дәрежесін көрсету; 

 
№ 

Санкция 

қолданыл

ған күнді 

Санкция 

қолданылған 

органы 

Санкция 

түрі 

Санкция 

мөлшері 
Санкция себептері 

Ссанкцияның 

орындалу 

дәрежесін 

көрсету 

1 02.09.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
396 400 тг. 

Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және (немесе) қор 

биржасының ішкі қағидаларында айқындалатын 

тәртіппен және шарттарында ақпаратты ашу 

жөніндегі міндетті орындамауы, сондай-ақ өз 

қызметі туралы толық емес немесе анық емес 

ақпаратты беруі, Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы Қазақстан Республикасының Кодексінiн 263-

бапына сәйкес. 

айып төленді 

2 19.08.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
1 189 200 тг. 

Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін 

Банкке әкімшілік жаза қолданылды 
айып төленді 

3 02.06.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 
жаза 

396 400 тг 
Банк дәексіз мәліметтері бар есептеме бергені үшін 
Банкке әкімшілік жаза қолданылды 

айып төленді 

4 18.06.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
198 200 тг. 

Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және (немесе) қор 

биржасының ішкі қағидаларында айқындалатын 

тәртіппен және шарттарында ақпаратты ашу 

жөніндегі міндетті орындамауы, сондай-ақ өз 

қызметі туралы толық емес немесе анық емес 

ақпаратты беруі, Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы Қазақстан Республикасының Кодексінiн 263-

бапына сәйкес. 

айып төленді 

5 18.06.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
198 200 тг. 

Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және (немесе) қор 

биржасының ішкі қағидаларында айқындалатын 

тәртіппен және шарттарында ақпаратты ашу 

жөніндегі міндетті орындамауы, сондай-ақ өз 

қызметі туралы толық емес немесе анық емес 

ақпаратты беруі, Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы Қазақстан Республикасының Кодексінiн 263-

бапына сәйкес. 

айып төленді 

6 18.06.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
198 200 тг. 

Бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және (немесе) қор 

биржасының ішкі қағидаларында айқындалатын 

тәртіппен және шарттарында ақпаратты ашу 

жөніндегі міндетті орындамауы, сондай-ақ өз 

қызметі туралы толық емес немесе анық емес 

ақпаратты беруі, Әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы Қазақстан Республикасының Кодексінiн 263-

бапына сәйкес. 

айып төленді 
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7 31.03.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
396 400 тг. 

Банкiмен ерекше қатынастар арқылы байланысты 

адамдарға бойынша мәмілелерінің ақпараттарын 

Банктің уәкiлеттi органға Қазақстан 
Республикасының банк заңнамасына сәйкес дұрыс 

емес бермеуінен көрініс тапты 

айып төленді 

8 31.03.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
396 400 тг. 

Банктің уәкiлеттi органға Қазақстан 

Республикасының банк заңнамасына сәйкес 
есептерді дұрыс емес бермеуінен көрініс тапты 

айып төленді 

9 31.03.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
99100 тг. 

әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен 

жасалатын шарттарда банктердің, банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша 

шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген 
сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ 

қаржылық қызметтер бойынша сыйақыны 

орындамауы клиенттермен бірге рәсімдерген 
келісім-шарттарда көрініс тапты. 

айып төленді 

10 31.03.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
99100 тг. 

әкімшілік құқық бұзушылық, клиенттермен 

жасалатын шарттарда банктердің, банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардың қаржылық қызмет бойынша 

шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген 

сыйақы ставкаларын көрсету жөніндегі, сондай-ақ 
қаржылық қызметтер бойынша сыйақының 

шамалары туралы ақпаратты тарату, оның ішінде 

оны жариялау кезіндегі міндеттерін орындамауында 
көрініс тапты 

айып төленді 

11 31.03.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 

жаза 
396 400 тг 

Банктің уәкiлеттi органға Қазақстан 

Республикасының банк заңнамасына сәйкес 
есептерді дұрыс емес бермеуінен көрініс тапты 

айып төленді 

 

30.03.2015 ҚҰБ 
әкімшілік 
жаза 

792 800тг. 

әкімшілік құқық бұзушылық Қаржы мониторингі 

субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын 
операциялары туралы ақпаратты беру бөлігінде 

заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан 

Республикасының  

айып төленді 

7) Тәуекел факторлары. Облигация ұстаушыларына әсер етуі мүмкін тәуекел 

факторларының толық талдауын ұсыну;  

 

Тәуекел түрлері Түсініктемелер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елдік тәуекел 

 

 

 

 

 

макроэкономикалық 

Қазақстандағы және әлемдегі макроэкономикалық 

жағдайдың теріс өзгеру тәуекелімен, соның ішінде ЖІӨ өсу 

қарқындарының түсуімен, инфляцияның өсуімен, елдің 

инвестициялық тартымдылығының нашарлауымен, ұлттық 

және шетел валютасы бағамының қолайсыз өзгеруімен 

байланысты, бұл тиісті валютадағы төлемдер мен 

түсімдердің теңгерімсіздігіне алып келеді. 

 

 

саяси 

«Астана Банкі» АҚ қызмет нәтижелеріне қолайсыз әсер ете 

алатын Қазақстандағы саяси құрылымның, сыртқы саяси 

бағытының ықтимал өзгеруімен шартталған. 

 

 

 

әлеуметтік 

Қазақстан азаматтарының әлеуметтік жағдайының 

нашарлауының ықтимал тәуекелі, осының салдарынан 

«Астана Банкі» АҚ қызметіне қолайсыз әсер ете алатын 

саяси құрылыммен, өкіметтің дамыту бағытымен келіспеуі 

мүмкін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарық тәуекелі 

 

бағалы қағаздардың 

бағаларының өзгеру 

тәуекелі  

Түрлі бағалы қағаздардың бағалары, баға мен нарық 

индекстері арасындағы тәуелділіктің өзгеруі, дивидендтік 

төлемдердегі өзгерістер «Астана Банкі» АҚ акция бағасына 

теріс әсер етуі мүмкін. 

 

портфельдің  шамадан 

тыс концентрация 

тәуекелі 

Белгілі бір құралдарға, ірі қарыз алушыларға, 

экономиканың белгілі бір секторында несие портфелінің 

шамадан тыс концентрациясы «Астана Банкі» АҚ несие 

қабілеттігінің көрсеткішіне теріс әсер етуі мүмкін. 

 

 

 

 

Пайыздық мөлшерлемелердің қозғалысынан теріс әсер, 

соның ішінде пайыз мөлшерлемелеріндегі өзгерістер, қисық 

кірістілікті, пайыздық мөлшерлеме құбылмалығын, түрлі 

мөлшерлемелер мен индикаторлар арасындағы тәуелділік 
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пайыздық тәуекел 

пен спрэдтердің өзгеруі. Пайыздық кірістер «Астана Банкі» 

АҚ кірістерінің басты бабы болып табылады. Пайыздық 

тәуекел нарықтық пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі таза 

пайыздық кіріс пен табысқа әсер ететін дәрежеде өзгереді. 

 

өтімділікті басқару 

«Астана Банкі» АҚ төлеу мерзімі басталғанда барлық 

ақшалай міндттемелерді өтеу үшін қаражаттың тұрақты 

болуын қамтамасыз ету мақсатында өтімділікті басқаруға 

ниетті. 

 

 

валюталық тәуекелді 

басқару 

Шетел валютасындағы қаржы құралдарымен жұмыс шетел 

валютасы бағамының қолайсыз өзгеру тәуекелдерін 

қамтиды. Ашық валюталық позицияның мөлшеріне тиісті 

лимиттер белгілеу арқылы валюталық тәуекел 

басқарылады. 

 

 

 

несие тәуекелі 

Несие тәуекелі қарыз алушының немесе басқа тараптың 

«Астана Банкі» АҚ алдындағы міндеттемелерін орындамау 

нәтижесінде қаржы шығындары тәуекелін білдіреді. 

«Астана Банкі» АҚ несие қызметін бақылау саясаты мен 

процедураларын әзірлейді, соның ішінде несие тәуекелін 

басқаруға уәкілетті Несие комитетін құрады. 

 

 

бәсекелестік 

Басқа қаржы ұйымдарының тарапынан қатаң бәсекенің 

болуы «Астана Банкі» АҚ ұсынылатын қызметтер сапасы 

мен деңгейін арттыруға итермелейді. 

Операциялық 

тәуекел  

Операциялық тәуекел техникалық қателердің немесе адамдардың қателерінің салдарынан 

туындайтын ықтимал қаржы көрсеткіштерін көрсетеді. «Астана Банкі» АҚ несие 

операциялары мен төлемдерін жүргізу үшін жаңа технологиялар мен бағдарламалық 

жасақтаманы енгізу арқылы операциялық тәуекелді азайтады. 

 

«Астана Банкі» АҚ қызметіне тән негізгі тәуекелдер несие тәуекелдерін, өтімділік 

тәуекелдерін, пайыздық мөлшерлемені, валюта бағамдарын өзгерту тәуекелін қамтиды. 

Тәуекелдердің лимиттерін белгілеу, тәуекелге ұшырағыштық тапсырылған шекте қалуын 

кейіннен бақылау қаржы тәуекелдерін басқарудың негізгі мақсаттары болып табылады. 

Операциялық және заңды тәуекелді басқару функциялары – операциялық және заңдық 

тәуекелдерді азайту үшін ішкі саясат пен процедуралардың тиісті жұмысын бақылау. 

«Астана Банкі» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесі «Астана Банкі» АҚ басшылығына бірқатар 

элементтерден құралған мына не басқа тәуекел түрін анықтауға, тоқтатуға, өлшеуге, бақылауға 

мүмкіндік береді: 

 активтер мен пассивтерді басқару; 

 активтік операциялар саясатты әзірлеу және іске асыру; 

 жекелеген операциялар бойынша шешім қабылдағанда өкілеттіктерді бөлу; 

 нормативтер мен лимиттер белгілеу; 

 ішкі басқару есебі және қаржы талдау; 

 өнімдер мен қызметтерге орталықтан баға құру (тарифтер); 

 есептілік пен құжат айналымына талаптар белгілеу; 

 мониторинг; 

 аудит; 

 қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

 

Банк қызметінің бағыттары үшін жол берілетін бөлімшелер ұйымдастырған жекелеген 

операциялардың тәуекел деңгейін сандық анықтау маңызды процедура болып табылады. Бұл 

орайда, «Астана Банкі» АҚ   қазіргі бар тәуекелді өзгертумен шектелмейді, сондай-ақ жаңа 

нарықтарды, операцияларды, банктік қызметтің бағыттарын игеру тәуекелдерін бағалау 

жоспарлануда. 

«Астана Банкі» АҚ тәуекелді бақылау функцияларын іске асыру тәуекелді басқару 

жүйелерін қолдану, бірқатар әдістерді қолдану қорытындысы, «Астана Банкі» АҚ нақты 

бөлімшелерінің күнделікті қызметінің нәтижесі болып табылады. «Астана Банкі» АҚ тәуекелді 
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бақылау үшін  өкілеттіктерді бөлу жүйесін, толық әзірленген лауазымдық нұсқауларды, жасалған 

ақпарат беру арналарын құру жоспарлануда. Тәуекелді бақылау «Астана Банкі» АҚ Директорлар 

кеңесінің, түрлі деңгейдегі басшылары мен бірқатар банк қызметкерлерінің қызметіне жатады. 

Тиімді ішкі басқару бақылауы тәуекелдерді бақылау үшін негізгі рөл ойнайды. Міндет 

барынша шағын дәл анықтамаға келтіріліп, лауазымдық өкілеттіктер белгіленеді, қосарлы 

бақылау, кадрлар ротациясы қамтамасыз етіледі, сондай-ақ осы мақсаттарға қажетті жұмыс 

уақыты бөлінеді. 

Тәуекел мониторингі тұрақты тәуелсіз бағалау және кері байланыс механизмді бақылау 

жүйесімен қамтамасыз етіледі. Мониторингті ақпараттық лауазымдық есептер, талдау қызметі, 

ішкі және сыртқы аудит арқылы жүргізу жоспарлануда. Мониторинг шеңберінде қабылданатын 

есептілік кері байланыс менеджерімен қамтамасыз етіледі, сондай-ақ оларға толық және ірі 

ақпарат беріледі. Бұл ақпарат ағымдағы қызметке талдау жасауға көмектеседі, бұл «Астана 

Банкі» АҚ жекелеген қызмет бағыттарына қатысты шешімдер қабылдау үшін және жалпы 

«Астана Банкі» АҚ қатысты шешімдер қабылдау үшін қажет. 

Қаржы қиындықтарын ескерту шаралары 

«Астана Банкі» АҚ құру жоспарланған тәуекелдерді басқару жүйесі қолайсыз 

салдарлардың басталу ықтималдығын уақтылы болжауға және жою үшін тиімді шаралардың 

қолданылуына мүмкіндік береді. 

  

Несие тәуекелі: 

 ай сайын мерзімдері, пайыздық мөлшерлемелері, инвестициялау бағыттары бойынша 

активтерге салымдардың лимиттерін анықтайды; 

 несие тәуекелін жан-жақты бағалау негізінде несие беру туралы мәселелерді алқалық 

шешуді қарастыратын несие комитеттерінің жүйесі қолданылады; 

 Банктің несие портфелінің жайына күнделікті мониторинг жүргізіледі; 

 қарыз алушылардың және тапсырма берушілердің ағымдағы жайына тұрақты 

мониторинг жүргізіледі, кепілге қабылданған мүліктің нарық бағаларының қозғалысы 

бақыланады, кепіл мәндерінің жайын тұрақты тексеріліп тұрады. 

 

Өтімділік тәуекелі: 

 ағымдағы өтімділіктің күнделікті бақылануын қамтамасыз ету: «Астана Банкі» АҚ 

төлемдік позициясын барлық валюта түрлері бойынша «Астана Банкі» АҚ барлық 

корреспонденттік шоттарындағы ақша қаражатының  қозғалысын қамтитын шынайы 

уақыт режиміндегі төлем позицияларын енгізу жоспарланады; 

 Орта мерзімді өтімділікті басқару мақсатында «Астана Банкі» АҚ  өтімді құралдарға 

деген қажеттіліктері есептеліп, акционерлік қоғамның барлық бөлімшелерінің активті 

және пассивті операциялары жоспарланады; 

 Ресурстар көздерінің көлемінің мерзімі есепке алынып, түрлі қаржы құралдарына 

активтер орналастырылады; 

 «Астана Банкі» АҚ  талаптары мен міндеттемелерін өтеуді талдау үшін қарастырылған 

шараларды уақтылы қабылдау қамтамасыз етіледі. 

 

Нарық тәуекелі: 

 Пайыздық мөлшерлемелердің өзгеру тәуекелін басқару мақсатында нарықтың тарту 

және орналастыру мөлшерлемелерінің тұрақты мониторингі жүргізіледі; 

 Тарту және орналастыру мерзімі қысқа банк аралық несиелердің төмен үлесі бар 

активтер мен пассивтердің құрылымында қолдау қамтамасыз етіледі; 

 «Астана Банкі» АҚ қарыз алушылары мен кепіл берушілері болып табылатын 

клиенттердің қызмет салаларын дамыту перспективтеріне мониторинг жүргізіледі; 
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 Тарту мерзімдері бойынша халық салымдарының құрылымын оңтайландыру бойынша 

жұмыс ұйымдастырылады (талап еткенге дейінгі салымдар саны мен мерзімді салымдар 

қатынасы);. 

 «Астана Банкі» АҚ қызметінің барлық бағыттары бойынша нарықтың өзгеруіне икемді 

жауап беруді қамтамасыз ету жоспарланады. 

 

Валюталық тәуекел: 

 Барлық валюталық операциялар бойынша «Астана Банкі» АҚ ашық валюталық 

позициясын нөлге жақын ұстау жоспарланады; 

 «Астана Банкі» АҚ валюталық талаптары мен міндеттемелеріне, көлемдері, мерзімдері 

бойынша сәйкестігіне талдау жасалады, реттеу бойынша шаралар жылдам 

қабылданады; 

 Шетел валюталарының бағамдарын өзгертуді болжау тұрақты жүргізіледі; 

 «Астана Банкі» АҚ корреспонденттік шоттары әлемнің дамыған елдерінің тұрақты 

банктерінде ашылады. 

 

Операциялық тәуекел: 

 Банктік операцияларды атқару тәртібін толық реттеу қамтамасыз етіледі. Атқару 

технологиялары мен процедуралары бекітілгеннен кейін жаңа қызмет немесе операция 

енгізіледі; 

 Шарттардың бекітілген нысандарын қолдану арқылы және/немесе құқықтық 

қамтамасыз ету басқармасымен мәмілелерге алдын ала келісіп, операциялардың заңды 

рәсімделуін бақылауды қамтамасыз етеді;  

 Функциялар мен өкілеттіктерді бөлу, қосарлы енгізу және операцияларды растау 

қағидасына негізделеді; 

 Корпоративтік желіге кіру және пайдалану ережелері қатаң реттеледі; 

 «Астана Банкі» АҚ ақпараттық қауіпсіздігін қорғау шараларының жүйесі енгізіледі, 

филиалдардың және бас ұйымның ақпараттық қауіпсіздігі мен корпоративтік желісінің 

жайы жоспарлы және жоспардан тыс тексеріліп тұрады; 

 «Астана Банкі» АҚ  операциялық жүйесінде істен шығулардан қорғау мақсатында 

«Төтенше жағдайларда «Астана Банкі» АҚ  қызметкерлерінің іс-қимыл тәсілі жөніндегі 

нұсқаулық» әзірленген. Резервтік байланыс арналары енгізіліп, кіру шектелген 

жанбайтын сейфте жеке үй-жайда құжаттардың көшірмелері сақталады;  

 Қызметкерлер тарапынан жоғары бақылауды талап ететін мәмілелердің критерийлері 

анықталады; 

 Жүйелі негізде қызметтің барлық бағыттары бойынша бөлімшелердің қызметін тексеру, 

ішкі банктік тексерулер кезінде анықталған қайталанатын ереже бұзуларға тұрақты 

шолу жасау жоспарланады. 

 

8) Эмитенттің қызметі туралы, эмитент өз қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа 

ақпарат 

Эмитенттің қызметі туралы, эмитент өз қызметін атқаратын нарықтар туралы басқа ақпарат жоқ. 

5. ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ  

«Астана Банкі» АҚ қаржы есептілігін халықаралық қаржы есептілігі стандарттарына (ХҚЕС) 

және бухгалтерлік есеп, қаржы есептілігі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес құрастырады. 

Осы бөлімдегі мәліметтер 2012, 2013, 2014 ж. 31 желтоқсандағы жағдай бойынша аудиторлық 

есептермен және 30.09.2015 ж. жағдай бойынша әзірленген аудиттелмеген қаржы есептілігімен 

расталған «Астана Банкі» АҚ қаржылық есептілігіне негізделген.  
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«Астана Банкі» АҚ 2012, 2013, 2014 ж. 31 желтоқсандағы есептік кезеңдер үшін қаржы 

есептілігінің аудитін жүргізген – «КПМГ Аудит» ЖШС. 

34. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және 

одан артық пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері  

2015 жылғы 30 қыркүйек жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ материалдық емес активтердің 

жалпы баланстық құнының бес және одан артық пайызын құрайтын материалдық емес 

активтердің түрлері келесі, теңге: 

Материалдық емес 

активтердің түрлері 
Бастапқы құны Амортизация Баланстық құны 

Құрайтын 

пайызы 

Информационная система 

"GCCenter" 

12 301 200,00 -2 284 990,03 10 016 209,97 
5,17% 

Лицензии WAY4 для пласт. 

карт 

11 916 410,00 -1 665 032,63 10 251 377,37 
5,30% 

ПО SpringDoc 34 102 000,00 -9 556 168,76 24 545 831,24 12,68% 

ПО mySAP ERP (55) (ГО) 129 497 891,46 -86 405 445,86 43 092 445,60 22,26% 

 

35. Баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнының бес және одан 

артық пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері 

2015 жылғы 30 қыркүйек жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ негізгі құралдардың жалпы 

баланстық құнының бес және одан артық пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері келесi, 

теңге: 

Негізгі құралдардың түрі Бастапқы құны Амортизация Баланстық құны 
Құрайтын 

пайызы 

тұрғын емес үй-жай 

мкр.Достык ул. 

Пионерская 51 109 958,67                      -      109 958,67 6,27% 

тұрғын емес үй-жай 

Шевченко 80 843 631,11    -        1 433,02    

 

842 198,09 47,99% 

  953 589,78 -1 433,02 952 156,76  54,25% 

 

36. Инвестициялар 

2015 жылғы 30 қыркүйек жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ инвестициялары 1 711 185 мың 

теңге сомасындағы инвестициялық портфельмен берілген. 
 

Атауы Баланстық құны, мың теңге 

Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы тікелей 

инвестициялар  

0 

Ұзақ мерзімді инвестициялар 0 

Инвестициялық портфель (сату үшін арналған 

қолдағы бар қаржы активтері) 

1 711 185 
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37. Дебиторлық берешек  

Осы тармақта дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан көп пайыз 

мөлшерінде эмитенттің алдында дебиторлық берешек бар ұйымдардың атауларын көрсетіп, 

дебиторлық берешектің құрылымы ашылады немесе эмитенттің ең ірі он дебиторының тізімі 
 

 

30.09.2015ж. жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ он ең ірі дебиторы, теңге 

 
№ Контрагенттің атауы Сома, теңге 

1 ТОО Специальная Финансовая Компания Redire company           2 776 176 467,03    

2 ТОО Standart Post              528 156 478,10    

3 ЖСК НҰР-НҰР              269 970 756,74    

4 ОпенВэй Системз Лтд-200042              140 930 658,64    

5 ТОО Норд-Диалог               131 039 611,00    

6 Счет для выкупа по займам ТОО                                                                 128 372 041,87    

7 VISA  International Service-200046              112 961 130,00    

8 Счет для выкупа по займам ТОО                                                                 112 368 817,38    

9 Норд-Диалог                93 621 067,40    

10 Счет для выкупа по займам ТОО                                                                   91 579 994,45    

38. Эмитент міндеттемелерінің қамтамасыз етуі болып табылатын, сондай-ақ әр активтің 

құны, тиісті шарттардың күші аяқталатын күндерді көрсетіп, сенімді басқаруға 

тапсырылған, жалпы активтер көлемінің кем дегенде он пайызын құрайтын 

эмитенттің активтері туралы мәліметтер  

 

2015 жылғы 30 қыркүйек жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ міндеттемелерінің 

қамтамасыз етуі болып табылатын активтердің жалпы көлемінің кем дегенде 10% құрайтын, 

сондай-ақ сенімді басқаруға берілген активтері жоқ. 

39. Осы тармақта эмитенттің жарғылық және меншікті капиталы көрсетіледі.  

2015 жылғы 30 қыркүйек жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ жарғылық және меншікті 

капиталының мөлшері: 

 Жарғылық капитал:  16 285 466 мың теңге; 

 Меншікті капитал:  18 769 400 мың теңге. 

40. Қарыздар 

2015 жылғы 30 қыркүйек жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ банктік операциялардың 

жекелеген түрлерін атқаратын ұйымдардан алған келесідей қарыздары /салымдары бар: 

 

№ 
Кредитордың атауы Валюта 

Мөлшер

леме, % 
Қарыз сомасы 

Борыш 

қалдығы 

Қамтамасыз 

ету 

1 АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
тенге 10,00 3 000 000 000 3 000 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

2 АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
тенге 10,00 2 000 000 000 2 000 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

3 АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
тенге 10,00 2 000 000 000 2 000 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

4 АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 
тенге 10,00 2 000 000 000 2 000 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

5 АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
тенге 3,41 2 137 116 000 1 746 250 834 

қамтамасыз 

етілмеген 

6 АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
тенге 3,41 1 450 000 000 1 450 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 
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7 АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
тенге 3,00 1 000 000 000 1 000 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

8 АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 
тенге 10,00 1 000 000 000 1 000 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

9 АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
тенге 3,41 880 622 000 880 622 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

1

0 

АО «Национальный управляющий 

холдинг «КазАгро» 
тенге 3,00 800 000 000 800 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

1

1 

АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 
тенге 10,00 600 000 000 600 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

1

2 

АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 
тенге 10,00 590 000 000 590 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

1

3 
АО «ФРП «Даму» тенге 8,00 3 000 000 000 461 538 462 

қамтамасыз 

етілмеген 

1

4 
АО «ФРП «Даму» тенге 3,00 250 000 000 250 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

1

5 
АО «AsiaCredit Bank» тенге 9,00 200 000 000 200 000 000 

қамтамасыз 

етілмеген 

 

 

Өтелетін сома, қарыз валютасының мың бірлігінде, мың теңге 

№ 4 т-қ 2015 1 т-қ 2016 2 т-қ 2016 3 т-қ 2016 4 т-қ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 525 000  140 313  506 250 609 063 571 563 534 063 496 563 459 063 415 313 

2 50 000 1 034 444 25 000 1 008 333        

3 350 000  93 542  337 500 406 042 381 042 356 042 331 042 306 042 276 875 

4 350 000  93 681  337 500 406 181 381 181 356 181 331 181 306 181 277 014 

5 1 768 746           

6 1 471 014           

7 265 000 13 125 13 125 13 125 263 125 295 000 287 500 280 000 272 500 265 000 254 688 

8 889 631           

9 106 000 5 250 5 250 5 250 105 250 118 000 115 000 112 000 109 000 106 000 101 875 

10 15 000 620 000          

11 12 619 611 797          

12 3 271  3 750  3 750 7 500 62 639 60 972 59 306 57 639 28 042 

13  3 729  3 750  7 500 62 847 61 389 59 722 58 056 28 458 

14 6 154 237 026          

15 200 000           

 

41. Эмитенттің негізгі қызметін атқаруымен байланысты кредиторлық берешегі 

(жеткізушілер алдындағы берешегі, алынған аванстар) 

Осы тармақта алдында эмитенттің кредиторлық берешегінің жалпы сомасының бес пайыздан 

көп мөлшерде берешегі бар ұйымдардың атауларын, берешек сомасын көрсетіп, кредиторлық 

берешектің құрылымы ашылады немесе эмитенттің ең ірі алғашқы он кредиторының тізімі 
 

30.09.2015ж. жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ ең ірі он кредиторы, теңге 

 

№ Контрагенттің атауы Сома, теңге 

1 ОпенВэй Системз Лтд-200042 95 827 600,00    

2 ООО ОпенВэй Сервис-200041 19 024 000,00    

3 MasterCard Int.-200005 15 080 000,00    

4 Әділжан Айбек-300038 10 800 000,00    

5 Попов Андрей Александрович-300123 10 500 000,00    

6 ТОО "Crystal Spring"-100534 3 072 000,00    
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7 ТОО ALTO Com Ltd-100043 1 337 461,44    

8 ИсполнительныеЛисты(общ)-TIS 177 822,34    

9 Сыбанова Гаухар Сериковна-300161 115 711,60    

10 Артамонова Ольга Вальеревна-300000 93 684,10    

42. Соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішінде (үш жылдың әрқайсысының нәтижелері 

бойынша бөліп) эмитент алған (көтерген) таза кіріс (шығын) мөлшері 

 
Қаржы жылы Таза кіріс (шығын) мөлшері, мың тг. 

2014 ж. 1 984 074 

2013ж. 1 078 163 

2012 ж. 883 840 

 

43. Левередж  

 
Көрсеткіш атауы 01.01.2013 ж. 01.01.2014 ж. 01.01.2015 ж. 30.09.2015 ж. 

Меншікті капитал 11 032 271 12 110 434 17 594 508 18 769 400 

Міндеттемелер 42 115 982 67 495 856 109 844 887 173 883 619 

Левередж 3,82 5,57 6,25 9,26 

мың тг. 

44. Аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы аяқталған екі 

қаржы жылының бір жылы ішінде эмитенттің қызметінен алған ақша қаражатының 

таза ағындары көрсетіледі. 

 
«Астана Банкі» АҚ 2014 – 2013 ж. ақша қаражатының таза ағындары, мың теңге 

Көрсеткіш атауы 2013 ж. 2014 ж. 

Операциялық қызметтен /қызметте ақша қаражатының таза 

түсуі /(жұмсалуы) 

9 320 294 (2 510 047) 

Инвестициялық қызметтен ақша қаражатының таза түсуі 
(192 632) 4 430 938 

Қаржы қызметінен ақша қаражатының таза түсуі 
0 3 500 000 

Ақша қаражаты мен баламасының таза ұлғаюы/(азаюы)  9 127 662 5 420 891 

Жыл басындағы ақша қаражаты мен баламасы  17 437 458 26 566 357 

Жыл соңындағы ақша қаражаты мен баламасы 26 566 357 34 102 608 

 

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР  

45. Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күнге дейінгі Эмитенттің барлық 

тіркелген эмиссиялық бағалы қағаз шығарылымдарына қатысты келесілер 

көрсетіледі: 

1) облигациялардың әрбір шығарылымының жалпы саны, түрі және номиналды құны, әрбір 

шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ орналастыру кезінде 

тартылған жалпы ақша көлемі, әрбір шығарылым бойынша негізгі борыш сомасы, есептелген 

және төленген сыйақы сомасы, сатып алынған күнін көрсетіп, сатып алынған облигациялар 

саны. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі, 

осы шығарылымды мемлекеттік тіркеген күн; 

 

2015 жылғы 31 қазан жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ келесі тіркелген облигациялар 

шығарылымдары айналусыда: 
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Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі 

Бірінші облигациялар 

шығарылымы 

Бірінші облигациялық 

бағдарлама шегіндегі 

Екінші облигациялар 

шығарылымы 

облигациялардың жалпы саны, шт.                         20 000 000                             30 000 000    

түрі купонды облигациялар купонды облигациялар 

бір облигацияның номиналды құны 1 000 тенге 1 000 тенге 

орналастырылған облигациялар саны                           9 908 707    0 

орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша көлемі             10 275 601 925,25    0 

шығарылым бойынша негізгі борыш сомасы             10 084 622 492,93    0 

есептелген сыйақы сомасы 0 0 

төленген сыйақы сомасы 0 0 

сатып алынған облигациялар саны                           9 908 707    0 

сатып алынған күні 

 13.04.2015 ж. 3 570 284 тал 

29.04.2015 ж. 5 763 994 тал 

18.08.2015 ж. 574 429 тал 0 

облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган Қазақстан Республикасынын Ұлттық Банкі 

мемлекеттік тіркеу нөмірі E86-1 E86-2 

шығарылымды мемлекеттік тіркеген күн 30.12.2014 23.07.2015 

 

2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі мен номиналды құны, сондай-ақ 

акцияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша сомасы. Айналымдағы, сатып 

алынған соңғы күнін көрсетіп, сатып алынған акциялар саны. Акцияларды сатып алу әдісі 

бекітілген күн. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген орган, мемлекеттік тіркеу 

нөмірі, осындай шығарылым мемлекеттік тіркеуге алынған күн;  
Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы 

саны және түрі  

2 000 000 дана жай акция 

Құрылтайшылар төлеген акциялардың номиналды 

құны  

1 000 теңге 

Акцияларды орналастыру кезінде тартылған 

жалпы ақша сомасы 

2 000 000 000 теңге 

Айналымдағы акциялар саны  7 800 466 

Соңғы күнгі сатып алу бағасын көрсетіп, сатып 

алынған акциялардың саны 

0 

Акцияларды сатып алу әдістемесі бекітілген күн  7 мамыр 2008 ж. 

Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген 

орган  

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын 

және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 

агенттігі, 2009 жылғы 16 наурыздағы куәлік 

№А5663  

 

3) эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері, 

(облигациялар бойынша сыйақы төлемеуі (төлеуді кешіктіргені), акциялар бойынша 

дивидендтерді төлемеуі (төлеуді кешіктіргені)) туралы мәліметтер, соның ішінде 

орындалмаған міндеттердің мөлшерлері туралы, оларды орындауды кешіктірілген мерзім, 

бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомалары туралы ақпарат 

(түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке); 

 

«Астана Банкі» АҚ 31.10.2015ж. жағдай бойынша бағалы қағаз ұстаушыларының алдында 

міндеттемелерді орындамау фактілері болған жоқ. 
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4) қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе бағалы қағаздар 

шығарылымы болған жоқ деп танылған немесе жойылған жағдайда осындай шешім 

қабылдаған мемлекеттік орган, қабылдау негізі мен күні;  

 

31.10.2015ж. жағдай бойынша уақытша тоқтатылған немесе күші жоқ деп танылған 

немесе жойылған бағалы қағаз шығарылымдары жоқ. 

 

5) Әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төленген күн, төленуге тиісті сома, өтеу 

күндері, әрбір шығарылым бойынша өтелуге тиісі сомалар; 

 

31.10.2015ж. жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ бағалы қағаздардың қолданыстағы 

шығарылымдары бойынша сыйақы төлеген жоқ. 

Сонымен бірге, 21.08.15 ж., "Астана Банкi" AҚ KZP01Y05E863 (KZ2C00003085, KASE ресми 

тізімі, "өзге де борыштық бағалы қағаздар" санаты, ABBNb1) бірінші облигациялық бағдарлама 

ішіндегі бірінші облигациялар шығарылымы бойынша купондық сыйақысын, бұл облигациялар 

айналыста жоқ болуына байланысты және облигация йелері болмағандықтан, төленбегені туралы 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ хабарлады. 

 

6) есептелген дивидендтер сомасы мен төленген дивидендтер сомасын көрсетіп, соңғы екі қаржы 

жылының немесе нақты қызмет атқарған жылдың әрбір жылы ішіндегі бір акцияға (жай, 

артықшылықты) дивиденд мөлшері; 

 

Нақты қызмет атқару кезеңінде «Астана Банкі» АҚ дивидендтер төлеген жоқ. 

 

7) эмитенттің бағалы қағаздарымен сауда-саттық жүргізілетін негізгі нарықтар, соның ішінде 

сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары;  

 

31.10.2015ж. жағдай бойынша нарықтарда «Астана Банкі» АҚ бағалы қағаздарының сауда-

саттығы жүргізілген жоқ. 

 

8) Эмитенттің ертеректе шығарған әрбір бағалы қағаз ұстаушысына берілетін құқықтар, соның 

ішінде шектеулерді (ковенант) бұзғанда жүзеге асырылатын және ұстаушылармен жасалған 

бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар, ұстаушылардың 

осы құқықтарды жүзеге асыру тәртібі 

 

31.10.2015ж. жағдай бойынша «Астана Банкі» АҚ ертеректе шығарылған облигациялары 

болған жоқ. 

7. ОБЛИГАЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР (ОСЫ БӨЛІМ 

ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕЛГЕНДЕ 

ТОЛТЫРЫЛМАЙДЫ)  

 

8. ҚОСЫМША АҚПАРАТ  

52. Эмитенттің облигациялар шығарылымына жұмсаған шығындар сомасы және ондай 

шығындар қалай төленетіндігі туралы мәліметтер  

Бірінші облигациялық бағдарламаны және оның шеңберінде бірінші облигациялар 

шығарылымымен байланысты шығындар келесідей берілген: 

Қаржы кеңесшісі мен андеррайтердің қызметтері үшін комиссия; 

Рейтинг агенттігінің қызметтері үшін комиссия; 



http://www.bankastana.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/

