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Облигациялық бағдарламаның жинытықты көлемі:  
50 000 000 000 (елу миллиард) теңге 

 
 
Облигациялық бағдарлама проспекті құрастырылған күн: 30.11.2013 ж. 
 
Қаржылық көрсеткіштер берілген күн: 30.09.2013 ж.    

  
«Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 
проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да болмасын 
ұсынымдар беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған 
уәкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың растығы үшін жауапкершілік көтермейді. 
Облигациялар шығарылымының проспекті Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сәйкестігі жағынан ғана қаралды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы 
проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді және онда берілген барлық 
ақпараттың шынайылығын және эмитент пен оның облигацияларына қатысты 
инвесторларды жаңылысуға әкеп соқпайтындығын растайды» 
 

 
Алматы қ., 2013 ж. 
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1-БӨЛІМ. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 
2. Эмитенттің атауы.  
 
1-кесте  – Эмитенттің атауы 

 Толық атауы Қысқартылған атауы  

Мемлекеттік тілде «АТФБанк» акционерлік қоғамы «АТФБанк» АҚ 
Орыс тілінде Акционерное общество «АТФБанк» АО «АТФБанк» 
Ағылшын тілінде  Joint Stock Company «ATFBank» JSC «ATFBank» 

 

Эмитенттің алдыңғы толық және қысқартылған атаулары, өзгерген күндері: 

 
2-кесте – Эмитенттің алдыңғы атаулары 

 Толық атауы Қысқартылған атауы Өзгертілген күні 

Мемлекеттік тілде «Алматы сауда-қаржы банкі» 
жабық акционерлік қоғамы «АТФБанк» ЖАҚ 

1995 ж. 3 қараша 
Орыс тілінде 

Закрытое акционерное 
общество «Алматинский 

торгово-финансовый банк» 
ЗАО «АТФБанк» 

Ағылшын тілінде 
“Almaty Trade and Financial 

Bank” Closed Joint Stock 
Company   

«ATFBank» CJSC 

Мемлекеттік тілде «АТФБанк» Ашық акционерлік 
қоғамы ААҚ «АТФБанк» 

2001ж. 12 сәуір Орыс тілінде 
Открытое акционерное 

общество «Алматинский 
торгово-финансовый банк» 

ОАО «АТФБанк» 

Ағылшын тілінде Open Joint Stock Company 
«ATFBank» OJSC «ATFBank» 

Мемлекеттік тілде «АТФБанк» акционерлік 
қоғамы «АТФБанк» АҚ 

2003 ж. 3 қазан Орыс тілінде Акционерное общество 
«АТФБанк» АО «АТФБанк» 

Ағылшын тілінде Joint Stock Company «ATFBank» JSC «ATFBank» 
 

3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мәліметтер 
 

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №345-1900-АО (ИУ), 03.10.2003ж. Қазақстан 
Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі комитетімен берілген. 

 
Бірінші мемлекеттік тіркелген күні –1995 ж. 3 қараша 

 
4. 28.05.07 ж. ҚР ҚҚА Басқармасының  № 155 Қаулысына сәйкес алынып тасталған. 
 
4-1. Салық төлеушінің тіркелген нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі. 

 
Бизнес-сәйкестендіру нөмірі - 951140000151 
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5. Эмитенттің орналасқан жері, байланыс телефондар мен факсінің нөмірлері, электрондық 
поштасының мекенжайы туралы мәліметтер. 
 

Орналасқан мекенжайы Қазақстан Республикасы, 050000  
Алматы қ. Фурманов к-сі, 100 

Телефон және факстың байланысу 
нөмірлері 

Тел: (727) 258 30 00 
Факс: (727) 250 19 95 

Электронды мекенжайы info@atfbank.kz 
Web-сайт www.atfbank.kz 

 
6. Эмитенттің банктік деректемелері. 
 
3-кесте – Эмитенттің банктік деректемелері 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкіндегі корреспонденттік шот  

Қазақстан Репсубликасы Ұлттық Банкінің Монетарлық 
операцияларды есепке алу басқармасында ЖСК 
KZ87125KZT1001300216, БСК 190201125, БеК – 14 

Бизнес Сәйкестендіру Коды  
(бұдан әрі  – «БСК») 190201125 

 
7. 7. Эмитенттің қызмет түрлері. 

«АТФБанк» АҚ (бұдан әрі қысқаша аталуы - «АТФБанк» немесе «Банк») немесе өзінің меншікті 
аталуымен заңды тұлға болып табылады және оған Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі 2007 жылдың 28 желтоқсанында берген № 239 
лицензиясына сәйкес банк қызметтерін атқара алады. Сонымен қатар АТФБанктің Жарғысы мен ішкі 
жағдайлары жөніндегі Ережелердің негізінде мынандай қызметтер көрсете алады: 

1. Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарды ашу және жүргізу; 
2. Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарды ашу және жүргізу; 
3. Банктердің және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 

корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; 
4. Банктердің осы тұлғаның иелігіндегі тазартылған қымбат металдар мен қымбат металдан жасалған 

монеталардың нақты саны көрініс табатын жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашуы 
және жүргізуі; 

5. Кассалық операциялар: банктер және Ұлттық пошта операторы қолма-қол ақшаны ұсақтауы, 
айырбастауы, қайта санауы, сұрыптауы, буу және сақтаумен қатар, қабылдауы және беруі; 

6. Аударым операциялары: заңды және жеке тұлғалардың ақша төлемдері мен аударымдары бойынша 
тапсырмаларын орындау; 

7. Есеп жүргізу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борыштық 
міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконт); 

8. Банктік заем операциялары: ақшалай формада ақылы, жеделдік және қайтарылу шартымен кредиттер 
беру; 

9. Шетел валютасынан айырбастау операцияларын ұйымдастыру; 
10. Банкноттарды, монеталар және құндылықтарды инкассациялау; 
11. Төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау; 
12. Аккредитивті ашу (ұсыну) мен растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау; 
13. Ақшалай нысанда орындалуды көздейтін банктік кепілдіктерді беру; 
14. Үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалуды көздейтін банктік кепілдіктер мен өзге де міндеттемелер 

беру; 
15. Тазартылған қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдарды) 

құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, 
сақтау және сату; 

16. Құрамында қымбат металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге 
қабылдау, есепке алу, сақтау және сату; 

17. Вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлеушілерге 
вексельдерді төлеу жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ төлем орны белгілеген вексельдерді, 
вексельдер акцептін делдалдық тәртіппен төлеу; 
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18. Лизингтік қызметті жүзеге асыру; 
19. Өз меншігіндегі бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару;  
20. Факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемеу 

тәуекелін қабылдай отырып, төлемді талап ету құқығын иелену;  
21. Форфейтингтік операциялар (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып 

алушының борыштық міндеттемесін сатушыға айналымсыз вексель сатып алу арқылы төлеу; 
22. Сенім операциялары: сенім білдірушінің мүддесі үшін және оның тапсыруымен ақшаны, ипотекалық 

қарыздар мен тазартылған қымбат металдар бойынша талап ету құқықтарын басқару;  
23. Сейфтік операциялар: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, 

құжаттарын және құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды 
жалға беру жөнінде қызмет көрсету. 

Банк Қазастан Республикасының құнды қағаздар нарығында номиналды ұстаушы ретінде 
тұтынушылардың есепшоттарын жүргізу құқығы бар брокерлік және делдалдық қызметімен айналысуға 
№0401100649 және кастодиандық қызметімен айналысуға №0407100197 Мемлекеттік лицензиялар 
негізінде кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асырады.  

7-1. Егер Банк қаржы агенттігі мәртебесіне ие болса, онда деректерін көрсету керек.  

1) Эмитент Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексіне 
сәйкес қаржы агенті ретінде экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік 
инвестициялық саясатты жүзеге асыруға Эмитент уәкілетті деп танылған құжат 

2) Қаржылық агент мәртебесі (болған жағдайда) берілген күн. 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің қаржылық агент мәртебесі болмаған. 

8. Банкке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингтік агенттіктері және (немесе) 
Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтердің болуы туралы мәліметтер.  

 
4-кесте - 30.11.2013 ж жағдай бойынша эмитентке берілген рейтингтер. 

Атауы  Рейтинг Берілген күні  
 «Fitch Ratings» рейтингтік агенттігі  
Шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді дефлот рейтингі B- 

08.05.2013 ж 

Ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді дефлот рейтингі B- 
Артықшылықты қамтамасыз етілмеген борыш 
рейтингі B- 

Субординацияланған борыш рейтингі CCC 
Қысқа мерзімді дефлот рейтингі B 
Жеке рейтинг 5 
Қолдау рейтингі BB- (kaz) 
Ұлттық деңгейдегі ұзақ мерзімді рейтинг Тұрақты  

 
5-кесте - 30.11.2013 ж жағдай бойынша Эмитент шығарған бағалы қағаздарды иелену рейтингі  

Бағалы қағаздарды шығару  Берілген  рейтинг (берілген күні) 
Еврооблигациялардың 3 шығарылымы (ISIN - 
XS0274618247) 

Fitch Ratings: CCC (08.05.13) 
 

Еврооблигациялардың 5 шығарылымы (ISIN - 
XS0253723281) 

Fitch Ratings: B- (08.05.13) 
 

Еврооблигациялардың 6 шығарылымы (ISIN - 
XS0286908867) 

Fitch Ratings: B- (08.05.13) 
 

Атаулы купонды (субординацияланған) 
облигациялардың облигациялық бағдарламалар (ҰСН 
KZ2CKY10B406) аясындағы 2 шығарылымы  

Fitch Ratings: CCC, B(kaz) (08.05.13) 

Облигациялардың 4 шығарылымы 
(ҰСНKZPC2Y07B596) Fitch Ratings: CCC, B(kaz) (08.05.13) 

Купонды облигациялардың 8 шығарылымы  (НИН 
KZ2C0Y05E271) Fitch Ratings: B-, BB-(kaz) (08.05.13) 
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Құнды қағаздардың рейтингі оларды сатып алуға, сатуға немесе сақтауға ұсыныс бола алмайды. 
Рейтингті анықтаған агенттік кез келген уақытта оны тоқтатуы, төмендетуі немесе жоюы мүмкін. 

9. Банктің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері, 
пошталық мекенжайлары 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Банктің Қазақстан Республикасының аумағында мынандай 
филиалдары бар:  

 
6-кесте –30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің филиалдары  

№ 
т/б Атауы Толық мекенжайы Тіркелген күні 

Алматы қаласы 

1 Эмитент филиалы Алматы қ., Фурманов к-сі, 100А 01.08.2000 ж. 

2 Қосымша жайлар Алматы қ., Радостовец к-сі, 183А 08.09.2006 ж. 

3 Қосымша жайлар Алматы қ., Төле би к-сі , 24 08.09.2006 ж. 

4 Қосымша жайлар Алматы қ. , Жандосов к-сі, 34А/8А 08.09.2006 ж. 

5 Қосымша жайлар Алматы қ., Көктем 1 ықш. ауд., 1-үй 28.09.2007 ж. 
6 Қосымша жайлар Алматы қ., Мамыр 7 ықш. ауд., 17А 28.09.2007 ж. 
7 Қосымша жайлар Алматы қ., Сейфуллин к-сі, 575 27.02.2008 ж. 

8 Қосымша жайлар Алматы қ., Төле би к-сі, 177А 28.09.2007 ж. 

9 Қосымша жайлар Алматы қ., Фурманов к-сі, 100Б 08.09.2006 ж. 

10 Қосымша жайлар Алматы қ., Пушкин к-сі, 23 20.12.2006 ж. 

11 Қосымша жайлар Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 247А («Мега 
Орталық» ССО) 25.01.2007 ж. 

12 Қосымша жайлар Алматы қ., Әл-Фараби к-сі, 19, «Нұрлы Тау» 
БО 25.01.2007 ж. 

13 Қосымша жайлар Алматы қ., Шолохов к-сі, 15 28.09.2007 ж. 
14 Қосымша жайлар Алматы қ., Қабанбай батыр к-сі, 83 28.09.2007 ж. 
15 Қосымша жайлар Алматы қ., Мұқанов к-сі, 227 15.11.2007 ж. 

16 Қосымша жайлар Алматы қ., Майлин к-сі, 208 (ВАЗ) 15.11.2007 ж. 

17 Қосымша жайлар Алматы қ., Таугүл 1 ықш. ауд., 59-үй 27.02.2008 ж. 
18 Қосымша жайлар Алматы қ., Фурманов к-сі, 100, 1- офис 10.10.2006 ж. 

19 Қосымша жайлар Алматы қ., Сәтпаев к-сі, 90 («АДК» ССО-ғы 
жай) 11.11.2011 ж. 

20 Қосымша жайлар Алматы қ., Жандосов к-сі, 55 (Нархоз) 08.09.2006 ж. 
21 Қосымша жайлар Алматы қ., Фурманов к-сі, 100В 15.12.2010 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                           21  

Алматы облысы 

1 Банктің Алматы облыстық  
филиалы (АОФ) Қаскелең қ., Абылай хан к-сі, 88 30.03.2009 ж. 

2 Қосымша жайлар Қапшағай қ., 3 ықш. ауд., 1-үй 04.03.2008 ж. 
3 Қосымша жайлар Есік қ., Абай к-сі, н/з 01.02.2008 ж. 
4 Қосымша жайлар Талғар қ., Рысқұлов к-сі, 74А 04.03.2008 ж. 
5 Қосымша жайлар Талдықорған, Төлебаев к-сі, 39/41 04.03.2009 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                            5  

Шығыс Қазақстан облысы 
1 Банк филиалы Өскемен қ., Киров к-сі, 70 16.10.1997 ж. 
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№ 
т/б Атауы Толық мекенжайы Тіркелген күні 

2 Қосымша жайлар Зырян қ., Совет к-сі, 24 11.09.2006 ж. 
3 Қосымша жайлар Риддер қ., Тоқтаров к-сі, 10/1 11.09.2006 ж. 
4 Қосымша жайлар Өскемен қ., Абай д-лы, 87 13.03.2006 ж. 
5 Қосымша жайлар Өскемен қ., Виноградов к-сі, 19А 24.07.2008 ж. 
6 Қосымша жайлар Өскемен қ., Промышленная к-сі, 1 11.09.2006 ж. 
7 Қосымша жайлар Өскемен қ, Өтепов к-сі, 13 28.06.2007 ж. 
8 Қосымша жайлар Өскемен қ, Тәуелсiздiк к-сі, 72 10.04.2007 ж. 
9 Қосымша жайлар Өскемен қ, Тәуелсiздiк к-сі, 2 05.03.2008 ж. 

10 Қосымша жайлар Өскемен қ, «УКТМК» АҚ территориясындағы 
УКК ғимаратында 20.08.2009 ж. 

1 Банк филиалы Семей қ., Шәкәрім д-лы, 65 07.10.2004 ж. 

2 Қосымша жайлар Аягөз қ., Әуезов к-сі, 6/1 06.12.2006 ж. 

3 Қосымша жайлар Семей қ., Уранхаев к-сі, 58Б 02.09.2007 ж. 
4 Қосымша жайлар Семей қ., 15 ықш. ауд., 27В 23.08.2006 ж. 
5 Қосымша жайлар Семей қ., Ленин к-сі, 17 02.09.2007 ж. 
6 Қосымша жайлар Семей қ., 343-квартал, 14-үй, 2,3-пәт. 10.10.2007 ж. 
7 Қосымша жайлар Семей қ., Глинка к-сі, 32-үй, 63-64-пәт. 10.10.2007 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                    17  

Оңтүстік Қазақстан облысы 
1 Банк филиалы Шымкент қ., Төреқұлов к-сі, 1А 23.02.1998 ж. 
2 Қосымша жайлар Жетісай қ., Әуезов к-сі, н-з 13.03.2007 ж. 

3 Қосымша жайлар Сарыағаш қ., Майлы қожа к-сі, н/з 13.03.2007 ж. 

4 Қосымша жайлар Түркістан қ., Тәуке хан д-лы, Төреқұлов к-
сінің қиылысы 25.09.2007 ж. 

5 Қосымша жайлар Шымкент қ., Ерманов к-сі, 11 25.09.2007 ж. 

6 Қосымша жайлар Шымкент қ., Тәуке хан д-лы, 146 25.09.2007 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                    6  

Жамбыл облысы 
1 Банк филиалы Тараз қ., Сүлейманов к-сі, 9 26.04.2001 ж. 
2 Қосымша жайлар Мерке а., Исмаилов к-сі, 214/1 03.03.2008 ж. 
3 Қосымша жайлар Тараз қ., Төле би к-сі, 110 03.03.2008 ж. 
4 Қосымша жайлар Тараз қ., Абай д-лы, 134, 17,18 пәт. 16.10.2007 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                  4  

Қызылорда облысы 
1 Банк филиалы Қызылорда қ., Абай д-лы, н/з 22.10.2004 ж. 
2 Қосымша жайлар Кызылорда қ.,Әйеке би к-сі, 28 16.11.2006 ж. 
3 Қосымша жайлар Кызылорда қ., Тоқмағамбетов к-сі, 23 20.03.2007 ж. 

4 Қосымша жайлар Қызылорда қ., Жұрбы к-сі, н/з 27.08.2009 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                 4  

Атырау облысы 

1 Банк филиалы Атырау қ., Сәтбаев д-лы, 21 (филиалдың 
заңды мекежайы) 30.09.1998 ж. 

2 Қосымша жайлар Атырау қ., Махамбет алаңы, Исатай д-лы, 1/2 
(филиалды орналастыру дерегі) 19.09.2007 ж. 
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№ 
т/б Атауы Толық мекенжайы Тіркелген күні 

3 Қосымша жайлар Индер ауд., Индербор к., Бейбарыс к-сі, 1 22.08.2006 ж. 

4 Қосымша жайлар Жылой ауд., Құлсары қ., Тайманов к-сі, 4 23.02.2007 ж. 

5 Қосымша жайлар Атырау қ., Әуезов к-сі, 56 24.12.2007 ж. 

6 Қосымша жайлар Атырау қ., Құрманғазы к-сі, 5 19.09.2007 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                          6  

Маңғыстау облысы 
1 Банк филиалы Ақтау қ., 14 ықш. ауд., 61 15.10.2002 ж. 
2 Қосымша жайлар Жаңаөзен қ., 3 ықш. ауд., 14 06.09.2006 ж. 

3 Қосымша жайлар Ақтау қ., 17 ықш. ауд. «Ducat Towers» тұрғын 
үй кешені 01.02.2007 ж. 

4 Қосымша жайлар Ақтау қ., 5 ықш. ауд., 1-үй 29.07.2008 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                         4  

Астана қаласы 
1 Банк филиалы Астана қ., Жеңіс д-лы, 13 05.06.1998 ж. 

2 Қосымша жайлар Астана қ., Қабанбай батыр д-лы, 6/4, «Каскад» 
БО 20.02.2008 ж. 

3 Қосымша жайлар Астана қ., Тәшенов к-сі, 10 13.12.2007 ж. 
4 Қосымша жайлар Астана қ., Абай д-лы, 45, «Мерей» СО 20.02.2008 ж. 

5 Қосымша жайлар Астана қ., Сарыарқа д-лы, 6, ІЖ 1, «Арман» 
ТК 05.10.2007 ж. 

6 Қосымша жайлар Астана қ., Кенесары к-сі, 69, ІЖ 6, 
«Каминный» ТК 05.05.2007 ж. 

7 Қосымша жайлар Астана қ., Тәуелсіздік д-лы, 34, «Ajar» СО 
(«Ажар») 31.07.2006 ж. 

8 Қосымша жайлар Астана қ., Сарайшық к-сі, 34, ІЖ 11, 
«Дипломат» ТК 06.06.2007 ж. 

9 Қосымша жайлар Астана қ., Абай д-лы, 50, 109, 110- пәт. 19.01.2012 ж. 

10 Қосымша жайлар Астана қ., Бейбітшілік к-сі, 54, № 16 20.02.2008 ж. 

11 Қосымша жайлар Астана қ., Абай д-лы, 23 31.07.2006 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                           11  

Ақмола облысы 

1 Банк филиалы Көкшетау қ., Абай к-сі, 48 (филиалдың заңды 
мекенжайы) 03.12.2007 ж. 

2 Қосымша жайлар Көкшетау қ., М. Горький к-сі, 29Б  
(филиалды орналастыру дерегі) 28.11.2008 ж. 

3 Қосымша жайлар Щучинск қ., Әуезов к-сі, 96 25.03.2004 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                         3  

Қарағанды облысы 
1 Банк филиалы Қарағанды қ., Ерубаев к-сі, 14 20.05.1998 ж. 

2 Қосымша жайлар Темиртау қ., Металлургтер к-сі, 34А 03.09.2007 ж. 

3 Қосымша жайлар Қарағанды қ., Ермеков к-сі, 54 03.09.2007 ж. 
4 Қосымша жайлар Қарағанды қ., Бұхар Жырау к-сі, 29 24.08.2006 ж. 



 

8 

№ 
т/б Атауы Толық мекенжайы Тіркелген күні 

5 Қосымша жайлар Қарағанды қ., Гоголь к-сі, 41 03.09.2007 ж. 
6 Қосымша жайлар Қарағанды қ., Н.Әбдіров к-сі, 9 07.03.2008 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                        6   

Павлодар облысы 
1 Банк филиалы Павлодар қ., Сәтбаев к-сі, 42 03.06.2007 ж. 
2 Қосымша жайлар Екібастұз қ., Горняков к-сі, 22 29.12.2006 ж. 

3 Қосымша жайлар Павлодар қ., Лермонтов к-сі, 93/2-үй, 31, 32-
пәт. 15.08.2007 ж. 

4 Қосымша жайлар Павлодар қ., Торайғыров к-сі, 59 20.02.2008 ж. 
5 Қосымша жайлар Екібастұз қ., Открытый проезд к-сі, 9В 04.11.2008 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                      5  

Қостанай облысы 
1 Банк филиалы Қостанай қ., Алтынсарин к-сі, 123 11.06.1999 ж. 
2 Қосымша жайлар Лисаков қ., 1 ықш. ауд., 65 30.03.2007 ж. 
3 Қосымша жайлар Рудный қ., Мир к-сі, 12 22.08.2007 ж. 
4 Қосымша жайлар Қостанай қ., Павлов к-сі, 46 22.08.2007 ж. 
5 Қосымша жайлар Қостанай қ., Павшие Борцы к-сі, 87 22.08.2007 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                    5  

Солтүстік Қазақстан облысы  

1 Банк филиалы Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы к-сі, 
24 10.03.2006 ж. 

2 Қосымша жайлар Петропавл қ., Сутюшев к-сі, 65 11.09.2007 ж. 
3 Қосымша жайлар Петропавл қ., Букетов к-сі, 59 11.09.2007 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                    3  

Ақтөбе облысы 

1 Банк филиалы Ақтөбе қ., 101 атқыштар бригадасы к-сі, 10В 
(филиалдың заңды мекенжайы) 08.04.2003 ж. 

2 Қосымша жайлар Ақтөбе қ., Әбілқайыр хан д-лы, 42 
(филиалды орналастыру дерегі) 03.10.2008 ж. 

3 Қосымша жайлар Ақтөбе қ.,  Әбілқайыр хан д-лы, 85 16.06.2006 ж. 
4 Қосымша жайлар Ақтөбе қ., Алтынсарин к-сі, 28/1-үй, 1-пәт. 03.05.2007 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                     4   

Батыс Қазақстан облысы 
1 Банк филиалы Орал қ., М.Жүнісова к-сі, 99 06.09.2004 ж. 
2 Қосымша жайлар Орал қ., Құрманғазы к-сі, 156/1 19.01.2007 ж. 
3 Қосымша жайлар Орал қ., Еуразия д-лы, 108 11.09.2007 ж. 
4 Қосымша жайлар Ақсай қ., 3 ықш.ауд., 1А үй 07.04.2009 ж. 

Барлығы есеп беру күніне                                                     4  

 
Барлық сатылым орындары соның ішінде:                     108  
Барлық филиалдар                                                                   17  
Қосымша жайлар                                                                    91  

 

30.11.2013 ж. жағдайда «АТФБанк» АҚ-тың өкілдіктері жоқ.   



 

9 

10. Банктің соңғы аяқталған үш қаржы жылы ішіндегі қаржылық есебінің аудитін жүзеге асырған 
(жүзеге асырушы) аудиторлық ұйымдардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) 
мүшелігін көрсете отырып, толық ресми атауы (аудитордың толық аты-жөні, болса, әкесінің аты). 

 
7-кесте – Эмитенттің қаржылық есебіне аудит жүргізген (жүргізетін) аудиторлық ұйымдар  

Жылы Аудиторлық мекеменің атауы 
Кеңесшінің 

фамилиясы мен 
аты 

Коллегияға  
қатысы 

Көрсеткен  
қызметі 

2009-
2012 ж. 

«КПМГАудит» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі 

Қазақстан 
Республикасы 
аумағында 
аудиторлық 
қызметпен айналысу 
құқығын беретін 
Қазақ-стан 
Республикасының 
Қаржы Министрлігі 
2006 ж. 6 
желтоқсанда берген 
№ 0000021, серия 
МФЮ-2 Мемле-
кеттік лицензиясы 

Грегор Мовет  
мырза,  
 
Абибуллаева 
Эльвира ханым - 
Аудит 
департаментінің 
директоры  

Қазақстан 
Республикасы 
аудиторлар 
палатасының  
мүшесі 

2012 ж., 2011 
ж., 2010 ж., 
2009ж. 
қаржылық 
есептің  
аудиті 

 

Тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) мүшелігін көрсете отырып, уәкілетті органға 
проспект ұсынылғанға дейінгі үш жыл ішіндегі тиісті қызметтер көрсетуге шарттар бекіткен, заң 
және қаржы мәселелері жөніндегі кеңесшілердің толық ресми атауы. 

Жоғарыда аталған тұлғалармен шарт бұзу орын алған болса, тараптардың қайсысы бастамашы 
болғанын көрсете отырып, шартты бұзу себептері туралы ақпарат беру керек.  

 
8-кесте  – Эмитентке кеңес беру, заң, қаржылық және басқа да қызмет көрсететін кеңесшілер  

№ Атауы  Тиісті алқаларға қатыстысығы 
(қауымдастықтарға, палатарға)  

1 White&Case - 
2 Linklaters - 
3 Michaеl Wilson&Partners - 
4 Bracewell&Giulliani - 
5 Independent Banking Ventures BV  - 
6 Nauta Dutilh  - 
7 Law Debenture Corporate Services, Inc.  - 
8 Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP  - 
9 Fideurop  - 
10 Ernst and Young LLP - 
11 Fitch Ratings Ltd - 
12 Moody’s Investors Service Ltd - 
13 Standard&Poor’s International Services, Inc. - 

14 Equity Trust Co. N.V. - 

15 Mazars Paardekooper Hoffman N.V. - 

16  «Salans» жауапкершілгі шектеулі серіктестік - 

17  «Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес 
ұйымы» акционерлік қоғамы  

«Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығы» ЗТБ, 
«Қазақстан Қор биржасы» АҚ 

18 Visor Capital (Визор Капитал) «Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығы» ЗТБ, 
«Қазақстан Қор биржасы» АҚ 

 
2013 жылы Эмитент және Visor Capital (Визор Капитал) арасында жасалған 2009 жылғы 3 шілдедегі 

андеррайтер қызметін көрсету туралы шарт тараптардың келісімі бойынша бұзылған. 
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11. Банктің корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күні (егер оны қабылдау қоғам 
жарғысымен қарастырылған болса). 

«АТФБанк» АҚ Корпоративтік басқару кодексі акционерлердің жалпы жиналысында 2011 ж. 5 
қыркүйегінде жаңа редакцияда бекітілді.  

 

2 - БӨЛІМ. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы.  

2011 ж. 11 қазанындағы «АТФБанк» АҚ-тың Жарғысы бойынша Банктің басқару органдары:  

1. Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы; 
2. Басқару органы – Эмитенттің Директорлар кеңесі; 
3. Атқарушы орган – Эмитент Басқармасы; 
4. Бақылаушы орган – Ішкі аудит және бақылау департаменті. 

Басқару органдарының компетенциясы Қазақстан Республикасының және Эмитент Жарлығының 
заңдылығына сәйкес жүргізіледі. 

Акционерлердің жалпы жиналысы 
Акционерлердің жалпы жиналысы Эмитенттің жоғарғы органы болып табылады. Ол Эмитенттің 

ішкі жұмысына қатысты кез келген сұрақтарды шешіп, Эмитент органдарының кейбір қабылдаған 
шешімдерін бұзуға құқығы бар. Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлер немесе олардың заңды 
өкілдері, Директорлар кеңесі  мен Эмитент басқармасы мүшелері, сондай-ақ Эмитент басқармасы 
шақырған жеке тұлғалар қатыса алады.  

Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзіретіне келесі мәселелер жатады:  

1. Эмитент Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакцияда бекіту; 
2. Егер Эмитент Жарғысында кодексті қабылдау қарастырылған болса, корпоративтік басқару 

кодексін, сонымен қатар оған енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту; 
3. Эмитентті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 
4. Эмитент жарияланған акцияларының санын көбейту немесе Эмитенттің орналастырылмаған 

жарияланған акцияларының түрін өзгерту туралы шешім қабылдау;  
5. Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді 

айқындау; 
6. Эмитенттің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару туралы шешім қабылдау; 
7. Бір түрдегі орналастырылған акцияны екінші түрдегі акцияға айырбастау туралы шешім қабылдау, 

осындай ауыстыру шарттары мен тәртібін белгілеу; 
8.   Есептік комиссияның сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау 

және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату;  
9. Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау 

және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелеріне 
сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын анықтау; 

10. Эмитенттің аудитін іске асыратын аудиторлық ұйымдарды белгілеу; 
11. жылдық қаржылық есептілікті бекіту; 
12. есептік қаржылық жыл үшін Эмитенттің  таза кірісін бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша 

дивидендтерді төлеу туралы шешім мөлшерін бекіту және Эмитенттің бір жай акция есебінен 
дивидендтер мөлшерін бекіту; 

13. Эмитеттің жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу туралы шешім қабылдау; 
14. Эмитенттің акцияларының ерікті делистингі туралы шешім қабылдау; 
15. Эмитентке тиесілі барлық активтердің 25 (жиырма бес) және одан көп пайызын құрайтын сомада 

активтерінің бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Эмитеттің басқа заңды тұлғаларды құруы 
немесе қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

16. Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы Эмитеттің акционерлерді хабардар ету 
нысанын анықтау және осындай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдары – «Егемен Қазақстан», 
«Казахстанская правда» газеттерінде, сонымен қатар, Қазақстан Республиксының қолданыстағы 
заңнамасы  талаптарына сәйкес басқа да бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа интернет –
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ресурстар арқылы жариялау туралы шешімді қабылдау. Эмитент өз қалауынша  ақпаратты басқа 
бұқаралық ақпарат құралдарына жариялауға құқылы; 

17. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына сәйкес, бағалы қағаздардың 
ұйымдастырылмаған нарығында Эмитент шығарған кезде, акциялар құнын анықтау әдістемесіне 
(әдістемені бекіту, егер ол құрылтай жиналыста бекітілген болса, енгізілетін өзгерістерді бекіту; 

18. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 
19. егер Эмитент Жарғысымен мұндай тәртіп белгіленбесе, акционерлерге Эмитент қызметі туралы 

ақпарат беру тәртібін белгілеу, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарын белгілеу; 
20. басқа да сұрақтар, олар бойынша шешімдерді қабылдау Қазақстан Республикасының «Акционерлік 

қоғамдар туралы» Заңымен және Эмитент Жарғысымен Акционерлердің жалпы жиналысының 
айрықша құзіретіне жатқызылған.  

Директорлар кеңесі 
Директорлар кеңесі Эмитент  қызметіне жалпы басшылық ететін, Эмитент Жарғысы және 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына жатқызылатын мәселелерді шешуден 
басқа, Эмитент Акционерлерінің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне қатысты мәселелерді шешуді 
қоспағанда,Эмитент атынан шешім қабыдайтын басқарушы орган болып табылады.Эмитенттің 
Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне келесі мәселелер жатады: 

1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде қарастырылған жағдайларда, Эмитент 
қызметінің басым бағытын және Эмитенттің даму стратегиясын белгілеу немесе Эмитенттің даму 
жоспарын бекіту;  

2. Акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналыстарын шақыру туралы шешім 
қабылдау; 

3. акцияларды орналастыру (өткізу) туралы, сонымен қатар жарияланған акциялар санының 
шамасында орналастырылатын (өткізілетін) акциялардың саны, оларды орналастыру әдісі мен 
бағасы туралы шешім қабылдау; 

4. Эмитент орналастырған акцияларды немесе басқа бағалы қағаздарды сатып алу және оларды сатып 
алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

5. Эмитенттің  жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту; 
6. Эмитенттің ағымдағы жылға арналған қаржы жоспарын (бюджетін) бекіту; 
7. Эмитенттің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару шарттарын анықтау; 
8. Эмитенттің ішкі ережелері мен операциялар жүргізу бойынша жалпы шарттарын, Ішкі кредиттік 

саясат туралы ережені бекіту; 
9. Басқарманың сандық құрамын, Басқарма өкілеттігінің мерзімін белгілеу, Басқарма Төрағасы мен 

Басқарма мүшелерін  сайлау, олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Басқарма 
туралы Ережені бекіту; 

10. Басқарма Төрағасының және мүшелерінің лауазымдық кесімді еңбекақы мөлшерін және оларға 
еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын белгілеу; 

11. Төраға мен Директорлар кеңесі комитетінің мүшелерін тағайындау және осы комитеттер туралы 
Ережелерді бекіту; 

12.  Ішкі бақылау және аудит департаментінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның 
басшысын және қызметкерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын 
тоқтату, Ішкі бақылау және аудит департаментінің жұмыс тәртібін белгілеу, оның қызметкерлерінің 
еңбек төлемі мен сыйлықақыларының көлемін және шарттарын белгілеу, сонымен қатар Ішкі 
бақылау және аудит департаменті туралы Ережені бекіту; 

13. Корпоративтік хатшыны тағайындау, оның өкілеттік мерзімін белгілеу, өкілеттігін мерзімінен 
бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақы мөлшерін және 
сыйлықақы шарттарын белгілеу; 

14. Қаржылық есептілікке жүргізілген аудит үшін аудиторлық ұйым, сонымен қатар Эмитенттің 
акциясына төлемге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің нарықтық құнын 
анықтаған бағалушы қызметі  төлемінің мөлшерін белгілеу;  

15. Негізгі компанияның басқару қағидаларын есепке ала отырып, Эмитенттің қызметін реттейтін (ішкі 
қызметті ұйымдастыру мақсатында тек Басқарма қабылдайтын ішкі ережелерді есепке алмағанда) 
негізгі ережелерді, саясатты (қағидаларды) және қабылдауға міндетті басқа да ішкі құжаттарды, 
сонымен бірге Эмитенттің бағалы қағаздарының аукциондары мен оған жазылудың шарттарын 
және өткізу тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту: 



 

12 

16. Эмитент филиалдары мен өкілеттіктерін құру және жабу туралы шешім қабылдау және олар туралы 
Ережелерді бекіту; 

17. Эмитенттің басқа заңды тұлғалардан 10 (он) және одан артық пайыз акцияны (жарғылық 
капиталдағы қатысу үлесінің) сатып алуы (иеліктен шығаруы) туралы шешім қабылдауы; 

18. Акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлесінің) 10 (он) және одан артық пайызы 
Эмитентке тиесілі Заңды тұлға Акционерлерінің жалпы жиналысының құзыретіне қатысты қызмет 
мәселесі бойынша шешімдер қабылдау; 

19. Эмитенттің міндеттемелерін Эмитенттің меншік капиталы мөлшерінің 10 (он) және одан артық 
пайызы болатын шамаға арттыру; 

20. Эмитент немесе оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын 
басқа да құпияны құрайтын ақпаратты анықтау; 

21.  Ірі мәмілелерді, сондай-ақ іске асырылуына Эмитент мүдделі мәмілелерді жасау туралы шешім 
қабылдау; 

22. Эмитент қызметі туралы Эмитент Басқармасының есептерін қарау; 
23. Ішкі бақылау және аудит департаментінің ағымдағы және жылдық есебін назарға қабылдау; 
24. Сыртқы аудиторлық ұйымның ішкі бақылауды жақсарту және тәуекелдерді бақылау бойынша 

қорытындысына талдау жасау, Сыртқы аудиторлық ұйым және Ішкі бақылау және аудит 
департаменті анықтаған кемшіліктердің жойылуына бақылау жасау;   

25. Тиісті негіздемелер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сәйкес, 
Эмитентті қайта құру туралы бастамашылық шешім қабылдау; 

26. Комплаенс-бақылау бөлімінің басшысын тағайындау. 
27. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңында және (немесе) Эмитент 

Жарғысында қарастырылған басқа да мәселелер.  

Эмитент Басқармасы 
ЭмитентБасқармасы Эмитенттің  алқалы атқарушы органы болып табылады және оның 

ағымдағы жұмысына басшылық жасап, жұмысының тиімділігі үшін жауапкершілік көтереді. Басқармасы 
акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындайды, Эмитенттің атынан 
әрекет етеді, сонымен қатар оның мүддесін танытады, Эмитентатынан мәмілелер жасайды, штаттарды 
бекітеді, шешімдер (қаулылар) шығарады және Эмитенттің  барлық қызметкерлері орындауға міндетті 
нұсқаулар береді.  

Эмитент қызметін қамтамасыз етумен байланысты келесі мәселелер, сонымен қатар осы Жарғы 
бойынша Акционерлердің жалпы жиналысына және Директорлар кеңесіне тиісті емес барлық айрықша 
өкілеттіліктер Басқарма құзыретіне кіреді: 

1. Эмитенттің Директорлар кеңесі және Акционерлердің жалпы жиналысы қарауға тиіс барлық 
мәселелерді алдын ала талқылау осыған байланысты қажетті құжаттарды дайындау, Эмитенттің 
Директорлар кеңесі және Акционерлердің жалпы жиналысы шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастыру; 

2. Кредит беру, қаржыландыру, есеп айырысу, кассалық қызмет көрсету, Эмитенттің ақшалары 
мен құндылықтарын сақтау, есеп жүргізу және есеп беру, банктік ішкі бақылау, клиенттердің 
мүдделерін қамтамасыз ету, Банк операцияларына (мәмілелеріне) байланысты басқа да 
мәселелерді ұйымдастыруды қарау; 

3. Эмитенттің қызметіне басшылық ету мәселелерін шешу; 
4. Эмитенттің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің қызметкерлерінің еңбекақы төлеу шарттары 

мен жүйесін белгілеу; 
5. Эмитенттің, оның филиалдарының және өкілеттіктерінің  қызметкерлерін іріктеу, орналастыру, 

даярлау және қайта дайындау мәселесін шешу; 
6. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Эмитенттің жылдық есебін 

қарау; 
7. Эмитенттің ішкі ережелері мен басқа да құжаттарын бекіту, оның ұйымдастырушылық-

функционалдық құрылымын, Эмитенттің, оның филиалдары мен өкілдіктері бөлімшелерінің 
міндеттерін, қызметтері мен өкілеттіктерін белгілеу; Басқарманың тиісті комитеттерін құру, 
сондай-ақ олар туралы Ережелерді, Эмитент қызметкерлерінің типтік лауазымдық 
нұсқаулықтарын бекіту; 
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8. Эмитенттің тендерлік комиссиясының шешімін қарау және Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіпте және шарттарда жылжитын және жылжымайтын 
мүліктерді сатып алу, сату жөнінде мәмілелерді бекіту; 

9. Комплаенс-бақылау бөлімшесінің комплаенс-тәуекелін басқарудың тиімділігі туралы жыл 
сайынғы есебін қарау және тиісті шаралар қолдану үшін Директорлар кеңесіне ұсыну; 

10. Эмитенттің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он пайызынан кем болмайтындай бөлігін 
сатып алу (жарғылық капиталдағы қатысу үлесімен) туралы, сонымен қатар олардың қызметі 
бойынша шешім қабылдау. 

11. Стратегиялық тәуекелдерді басқару бөлімінің басшыларын тағайындау; 
12. Акционерлердің жалпы жиналысының немесе Эмитенттің Директорлар кеңесінің айрықша 

құзыретіне қатысты емес басқа мәселелерді қарау. 
 

Басқарманы Басқарма Төрағасы басқарады. Эмитенттің Басқарма Төрағасы: 

 

1. Акционерлердің жалпы жиналысының және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастырады; 

2. Эмитенттің атынан үшінші тұлғалармен сенімхатсыз әрекет етеді; 
3. Эмитенттің атынан үшінші тұлғалармен қарым-қатынас жасауға сенімхат береді және жұмыс 

берушіге Эмитент қызметкерлерімен еңбек қарым қатынасында Эмитенттің мүддесін білдіреді үшін 
сенімхат береді; 

4. Эмитенттің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің штаттық кестесін бекітеді; Ішкі бақылау 
комитетінің және Ішкі бақылау және аудит департаментінің сандық және персоналдық құрамы 
бойынша осы Жарғымен белгіленген ерекшеліктерін ескере отырып, оларға өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдайды; 

5. Эмитенттің қызметкерлерін (Қазақстан Республикасының заңнамаларында бекітілген 
жағдайларды қоспағанда) қабылдауды, ауыстыруды және жұмыстан босатуды жүзеге асырады, 
оларға марапаттау шараларын және тәртіптік жазалар қолданады, Эмитенттің штат кестесіне сәйкес, 
Эмитент қызметкерлерінің лауазымдық еңбекақыларын және еңбекақыларына жеке үстемақы және 
сыйлықақы мөлшерін белгілейді, Басқарма және Ішкі бақылау комитеті мүшелерін және 
ЭмитенттіңІшкі бақылау және аудит департаменті қызметкерлерін қоспағанда, Банк 
қызметкерлеріне берілетін сыйақы мөлшерін белгілейді; 

6. Өзі болмаған жағдайда, өзінің міндеттерін атқаруды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді; 
7. Басқарма мүшелерінің арасындағы міндеттерді, сонымен қатар өкілеттіктер мен 

жауапкершіліктерді бөледі; 
8. Осы Жарғымен және Акционерлердің жалпы жиналысының және Эмитенттің Директорлар 

кеңесінің шешімдерімен анықталған басқа міндеттерді жүзеге асырады.  

13. Эмитенттің Директорлар Кеңесінің мүшелері. 
9-кесте – 30.11.2013ж. жағдай бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесі 

Директорлар 
Кеңесі мүшесінің 

тегі, аты-жөні және қызметке 
кіріскен күні  

Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері қазіргі 
уақытта және соңғы 3 жылда мерзімдік реті, соның ішінде 

қосымша атқарған лауазымдық 
қызметтері 

Эмитенттің 
жарғылық 

капиталындағы 
(акция/үлес) және 

оның еншілес және 
оған қатысты 

мекемелердегі үлесі,  
Есенов Галимжан 
Шахмарданович, 
 1982 жылы туған 

Директорлар кеңесінің мүшесі 
Кіріскен күні: 2013жылғы 30 сәуір  
Директорлар кеңесінің Төрағасы 

Кіріскен күні: 2013жылғы 01 
маусым  

«АТФБанк» АҚ 
01.05.2013ж.  бастап - қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің 
Төрағасы    
 
30.04.2013ж.  бастап - қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
 
«КазНитрогенГаз» ЖШС 
17.12.2012 ж. бастап қазіргі уақытта  Байқаушы кеңесінің 
Төрағасы    
 
«Альянс» СК» – Өмірді сақтандыру» АҚ 
06.04.2012 жылдан бастап - қазіргі уақытта Директорлар 
кеңесінің Төрағасы  

- 
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Альянс Полис» СК» АҚ 
21.03.2012 жылдан бастап - қазіргі уақытта Директорлар 
кеңесінің Төрағасы  
 
«Finance Trading» ЖШС 
09.01.2012 жылдан бастап - қазіргі уақытта Директоры 
 
«DeltaBank» АҚ 
29.05.2007 жылдан бастап  - 03.10.2011ж. дейін Директорлар 
кеңесінің Төрағасы 

Энтони Эспина  
1948 жылы туған 

 
Директорлар Кеңесінің мүшесі 
Кіріскен күні – 2013ж. 30 сәуір   

 

 «АТФБанк» АҚ 
13.05.2013ж. бастап - қазіргі уақытта  
Басқарма Төрағасы 
30.04.2013ж. бастап - қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің 
мүшесі    
 
«Альянс СК –Өмірді сақтандыру» АҚ 
06.04.2012ж. бастап - қазіргі уақытта Тәуелсіз директор  
  
«Альянс Полис» СК» АҚ 
20.03.2012ж. бастап - қазіргі уақытта Тәуелсіз директор    
 
Хармоник Страйт Файнаншал холдингс Лтд., Гонконг 
04.06.2007 жылдан бастап -  қазіргі уақытта Тәуелсіз 
директор, Аудит комитетінің Төрағасы, Сыйақылар жөніндегі 
комитет мүшесі   
 
Гонконгтің қор нарығына кәсіби қатысушылар 
қауымдастығы, Гонконг 
01.08.2007 жылдан бастап  - қазіргі уақытта Тұрақты 
президент, Бақылау кеңесінің мүшесі   
 
Бағалы қағаздар және фьючерлік операциялар жөніндегі 
комиссия, Гонконг 
01.04.2003 жылдан бастап - қазіргі уақытта Лицензия 
ұстаушыларды сақтандыру жөніндегі  индустриалды жұмыс 
тобының Төрағасы    
 
Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг 
01.10.1990 жылдан бастап -қазіргі уақытта Басқарушы 
директор   

- 

Адриано Ариетти 
1948 жылы туған 
Тәуелсіз директор  

Кіріскен күні:30 сәуір  2013ж. 

«АТФБанк» АҚ 
30.04.2013ж. бастап - қазіргі уақытта Тәуелсіз директор  
 
Азия-Тынық мұхит банкі ААҚ,  Благовещенск, Ресей 
07.11.2011ж.– 04.11.2012ж. Директорлар кеңесінің мүшесі. 
 
ПАОКБ Правэкс-Банк, Киев, Украина 
08.04.2010 жылдан бастап - қазіргі уақытта Байқаушы 
кеңесінің мүшесі   
 
Консалтингтік компания 
01.03.2009 жылдан бастап - қазіргі уақытта кеңесші   
 
Александрия Банкі, Каир қ., Мысыр 
24.03.2008 жылдан бастап- қазіргі уақытта Директорлар 
кеңесінің мүшесі   
 
ВУБ Банка, Братислава, Словакия  
04.04.2007 ж.- 01.04.2013ж,Бақылау кеңесінің мүшесі  
 
Банка Интеса ад Београд, Белград, Сербия 
01.10.2006 ж.- 31.10.2012ж. Директорлар кеңесінің мүшесі 

- 

 

10- кесте - Эмитенттің алдыңғы екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер.  

Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің 
құрамына енген 

Директорлар 
кеңесінің құрамынан 

Көрсетілген өзгерістердің себептері 
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мүшесінің аты-жөні   күндері   шыққан күндері   

Эрик Хэмпел 
 

2008 жылғы 21 наурыз  2013 жылғы 30 сәуір  Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 
сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы 
отырысы  шешіміне сәйкес  

Массимилиано Фоссати 2010 жылғы 1 тамыз  2013 жылғы 30 сәуір  Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 
сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы 
отырысы  шешіміне сәйкес 

Джанни Франко Папа 2011 жылғы  25 сәуір  2013 жылғы 30 сәуір  Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 
сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы 
отырысы  шешіміне сәйкес 

Кристиан Нойстерниг  
 

2011 жылғы  25 сәуір  2012  жылғы 26 сәуір  Өкілеттілік мерзімінің аяқталғанына және 
2012 жылғы 26 сәуірдегі Акционерлердің 
Жылдық жалпы отырысы  шешіміне сәйкес 

Роберто Тимо –  
Тәуелсіз директор 

2008 жылғы 21 наурыз   2013 жылғы 30 сәуір  Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 
сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы 
отырысы  шешіміне сәйкес 

Альберто Роззетти 
Тәуелсіз директор 

2009 жылғы 7 мамыр  2013 жылғы 30 сәуір  Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 
сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы 
отырысы  шешіміне сәйкес 

Сеитова Мухаббат 
Болатовна  

2012 жылғы 26 сәуір  2013 жылғы 28 ақпан  
Берілген өтініш және 2013 жылғы 28 
ақпандағы Акционерлердің кезектен тыс 
жалпы отырысы  шешіміне сәйкес 

Федерико Гиззони 
 

2010 жылғы 12 тамыз  
2011 жылғы 18 қаңтар  Берілген өтініш және 2011 жылғы 25 

сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы 
отырысы  шешіміне сәйкес 

Карло Вивальди 2009 жылғы 7 мамыр  
 2011 жылғы 01 ақпан  Берілген өтініш және 2011 жылғы 25 

сәуірдегі Акционерлердің Жылдық жалпы 
отырысы  шешіміне сәйкес 

Ромео Колина 

2013 жылғы 28 ақпан   
2013 жылғы 30 сәуір  Берілген өтініш және 2013 жылғы 30 

сәуірдегі № 2(59) Акционерлердің Жылдық 
жалпы отырысы  шешіміне сәйкес 

Есенов Ғалымжан 
Шахмарданович 

2013 жылғы 30 сәуір  
Қазіргі уақытта  2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің 

Жылдық жалпы отырысы  шешіміне сәйкес 

Энтони Эспина  2013 жылғы 30 сәуір  Қазіргі уақытта  
2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің 
Жылдық жалпы отырысы  шешіміне сәйкес 

Адриано Ариетти 2013 жылғы 30 сәуір  Қазіргі уақытта  
2013 жылғы 30 сәуірдегі Акционерлердің 
Жылдық жалпы отырысы  шешіміне сәйкес 

 

13-1. Директорлар кеңесінің комитеттері. 

Эмитенттің Директорлар кеңесінде келесі комитеттер қызмет етеді:  

1. Кредиттік комитет/тәуекел комитеті; 
2. Эмитенттің үлкен кредиттік дирекциясы; 
3. Эмитенттің реструктуризациялау және проблемалық қарыздар комитеті; 
4. Аудиторлық комитет;  
5. Активтер және пассивтерді басқару комитеті;  
6. Эмитенттің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша Директорлар кеңесінің 

комитеті;  
7. Стратегиялық жоспарлау бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеті;  

 
1. Кредиттік комитет/Тәуекел комитеті 
 

Кредиттік комиететтің/Тәуекел комитетінің негізгі міндеттері мен мақсаттары кредиттік өнімдерді 
бергенде, қарыздарды қайта қаржыландырғанда Эмитент активтерін орналастыру қауіпсіздігімен үйлесетін 
сараланған кредиттік саясатты іске асыру; Эмитент мүддесін ескере отырып жан-жақты, объективті, толық 
және білікті кредит беру процесінің мониторингісі негізінде несиелік қоржын жай-күйін бақылау. 
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Кредиттік комиететтің/Тәуекел комитетінің құзырет аясындағы негізгі қызметтері мен өкілеттіктері: 
 
1. Эмитенттің несиелік портфелінің сапасын арттыру бойынша шешім қабылдау; 
2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және Эмитенттің корпоративтік нормативті 

құжаттарының  талаптарына сәйкес дайындалған мониторингті  есептіліктерді қарастыру; 
3. Кредиттік тәуекелдерге талдау жасау бойынша жауапты Эмитенттің құрылымдық бөлімшесі есебін, 

сонымен бірге (бірақ шектелмей) мерзімі өткен барлық берешектер және мерзімі өткен шолулар 
бойынша тоқсан сайынғы есептерді, тәуекел-менеджменті бөлімшесінің өкілдері ұсынытын Қауіп 
тударытан клиенттердің тізімі туралы ақпараттарды қарау;  

4. Эмитенттің Директорлар Кеңесі белгілеген кредит беру мәселесі бойынша Эмитенттің стратегиясы 
мен саясатын іске асыру; 

5. Эмитенттің жеке капиталынан 5% (бес) пайызынан асатын қарызды беруге алдына ала шешім 
қабылдау; Барлық қажетті құжаттар бойынша Кк/Тк алдын ала рұқсаты Эмитенттің Директорлар 
кеңесіне қарызды беруді бекіту үшін жібереледі; 

6. Қазақстан республикасының қолданыстағы заңнамларында және Эмитенттің копоративтік 
нормативтік құжаттарында қарастырылған жағдайларда Эмитенттң Директорлар кеңесінің 
құзыретіне кіретін барлық мәселелерді, соның ішінде Эмитентпен ерекше қарым-қатынаспен 
байланысты тұлғаларға кредиттік өнімдерді беру немесе беруден бас тарту, сонымен қатар 
қолданыстағы шарттарды қайта қарау бойынша шешімдер қабылдау туралы мәселелерді  алдын ала 
қарау; 

7. Эмитенттің кредиттік қызметін жүзеге асырумен, оларға берілген өкілеттік аясында оның 
тәуекелдерін басқаруды және мониторингілеуді жалпы ұйымдастыруға  байланысты басымдығы бар 
мәселелерді қарау; 

8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының, Эмитенттің корпоративтік 
нормативтік құжаттарының ережелерін, Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімінің  шарттары 
мен талаптарын  жүзеге асырумен және  өз өкілеттіктері аясында реттеу-қадағалау органдарын 
көрсетумен байланысты мәселелерді қарау;  

9. Эмитент контрагенттеріне кредиттік лимитті қарастыру; 
10. Кредиттік бизнестің барынша маңызды құрылымдық ерекшеліктері (мысалы, Risk Report) берілген 

есепті Эмитенттің Директорлар кеңесіне қарауға беру. 
 

11-кесте  – 30.11.2013ж. жағдай бойынша Кредиттік комитет/тәуекел комитеті мүшелерінің тізімі: 
Аты –жөні, тегі Туған жылы Қызметке кіріскен күні 

  Галимжан Есенов (Төраға) 10.03.1982 ж. Директорлар кеңесінің Төрағасы.  ҚҚК 
келісілген күні  - 21.06.2013 ж. (№178 хаттама) 

Эспина Энтони 27.06.1948 ж. 13.05.2013 ж., Басқарма Төрағасы 
Ли Антон 03.05.1982 ж. 03.06.2013 ж., Басқарушы директор 
Абдугалиев Ербол 28.05.1974 ж. 31.07.2012 ж., Басқарма мүшесі 
Абенов Санат  29.12.1972 ж. 09.10.2013 ж., Басқарушы директор 

Дорогов Александр 03.08.1973 ж. 06.05.2013 ж. – Қауіпсіздік департаментінің 
директоры  

 
2. Эмитенттің қайта құрылымдау  және проблемалық қарыздар комитеті 

Қайта құрылымдау және проблемалық қарыздар комитетінің негізгі міндеті қарызды қайта 
құрылымдау және проблемалық қарыздармен жұмыс барысында Эмитенттің активтерін 
орналастырудың  қауіпсіздігімен табыстылықты үйлесетіре отырып қайта құрылымдау және 
проблемалық қарыздар бөлімшесі құзыретіне қатысты мәселелер бойынша сараланған кредиттік 
саясатты жүргізу; сонымен қатар кредиттік лимиттердің басқа да түрлерін белгілеу; Эмитенттің 
мүддесін ескере отырып, қарыздарды қайта құрылымдау және проблемалық қарыздармен жұмыс 
мәселелерін жан-жақты, объективті, толық және білікті түрде қарау негізінде несиелік портфель жай-
күйіне бақылау жасау. 
Қайта құрылымдау және проблемалық қарыздар бойынша комитеттің қайта құрылымдау және 
проблемалық қарыздар бөлімшесі құзыретіне қатысты мәселелер бойынша өз құзыреттігі аясындағы 
негізгі қызметтері мен өкілеттіктеріне кіретіндер: 
 
1. Қарыздарды қайта құрылымдау және проблемалық қарыздармен жұмыс аясында банктік 

қарыздардың және құжаттамалық операциялардың ағымдағы шарттарын қайта қарау, талап ету 
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құқықтарын үшінші тұлғаларға беру және мәмілелер/жобалармен байланысты басқа да мәселелер 
бойынша шешім қабылдау; Эмитенттің сот арқылы және соттан тыс өткізу аясында қамтамасыз 
етуге қатысты әрекеттері бойынша шешім қабылдау;  

2. Қарыз алушының міндеттемелерін балансқа жазу, жеңілдету бойынша шешім қабылдау; 
3. Эмитенттің несиелік портфелі сапасын жақсарту бойынша шешім қабылдау. ТК Қжәне ПҚД және 

КК Қжәне ПҚД  жауапты қызметкерлері жүйелі түрде  (кем дегенде әр жарты жыл сайын) қайта 
құрылымдау және проблемалық қарыздар комитетіне қайта қаржыландыруға ұшыраған барлық 
қарыздардың жай-күйі, сонымен қатар ТК Қжәне ПҚД және КК Қжәне ПҚД  жұмыста жатқан 
(Эмитенттің ішкі саясатына сәйкес кез келген басқа осы дәрежедегі проблемалық берешектер 
жағдайында) барлық қарыздардың қайтарылуы туралы ақпарат беріп тұруы керек.  

4. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларының және Эмитенттің копоративтік 
нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес дайындалған мониторингті есептер бойынша 
шешім қабылдау; 

5. Эмитентті кредиттік тәуекелге ұшырататын жаңа кредиттік желілер, банктік қарыздар, басқа да 
өнімдер беру; 

6. Эмитентті кредиттік тәуекелге ұшырататын тиісті кредиттік желілердің, банктік қарыздардың, 
басқа да өнімдердің сомаларын арттыру; 

7. Қамтамасыз етілмеген банктік қарыз бөлігін қамтамасыз етуді иеліктен шығару арқылы арттыру; 
кредиттік желімерзімін/банктік қарызды өтеу мерзімін арттыру; 

8. Банктік қарызды өтеудің орташа мерзімін арттыруға әкелетін кредитті өтеу кестесін өзгерту; 
9. Кредиттік желінің қолжетімді кезеңін арттыру; 
10. Кредиттік тәуекелі бар өзгерістерді типтік банктік қарыз шарттарына немесе алдында бекітілген 

стандартты емес банктік қарыз шарттарына бекіту; 
11. Валюталық тәуекелді арттыратын банктік қарыз валютасын өзгерту (клиенттің түсім валютасына 

байланысты); 
12. Банктік қарыздың жұмсалу мақсатын өзгерту; 
13. Қайта құрылымдау және проблемалық қарыздар жобасы бойынша пайыздық мөлшерлемелер 

бойынша шешімдер қабылдау, пайыздық мөлшерлемелерді өзгерту, сыйақыны есептеуді тоқтата 
тұру/ қалпына келтіру;  

14. Қайта құрылымдау бойынша / проблемалық қарыздармен жұмыс бойынша стратегияларды бекіту, 
берешекті қайтару бойынша проблемалық Қарыз алушылармен сот қарауы бастамаларын бекіту; 

15. Кепілді қамтамасыз ету, қамтамасыз етуді иеліктен шығару, қамтамасыз етуді (кепілген/кепіл 
беруші) ауыстыру құнын бекіту; 

16. Қайта қаржыландыру, талапты/берешекті басқа қарыз алушыға аудару; 
17. Есептен шығару; 
18. Дисконтпен өтеу; 
19. Жобаларды тиісті бизнес блок бөлімшелеріне жұмысқа беру; 
20. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына қайшы келмейтін басқа да шешімдер. 

 
 

13-кесте – 30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің қайта құрылымдау және проблемалық қарыздар комитеті 
мүшелерінің тізімі 

Аты –жөні, тегі Туған жылы Қызметке кіріскен күні 

Галимжан  Есенов 10.03.1982 ж. ДК Төрағасы. ҚҚК келісілген күні  - 
21.06.2013 ж. (№178 хаттамасы) 

Эспина Энтони 27.06.1948 ж. 13.05.2013ж., Басқарма Төрағасы 

Алтын Туганбаева 20.05.1973 ж. 07.06.2013 ж., Директорлар кеңесі 
Төрағасының кеңесшісі  

Базарбаев Сабыржан 06.07.1978 ж. 12.06.2013 ж., Басқарушы директор 

Дзоекаева Алина 28.06.1986 ж. 14.04.2011 ж., Бөлшек қайта құрылымдау және 
проблемалық қарыздар бағытының директоры  

Бекжанов Марат 24.08.1982 ж. 
03.10.2011ж., Жеке клиенттерден алдын  ала 
өндіру және қайта құрылымдау бағытының 

менеджері  
Максутов Кайржан 13.11.1975 ж. 14.04.2011 ж., Аға сарапшы 

 
3. Аудиторлық комитет  
 Корпоративті мәдениетті дамыту барсында қаржылық есептілікті дайындау бойынша есеп жүргізу 
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және операциялық қызмет нәтижесі ретінде қаржылық жай-күйді дұрыс көрсету; тиісті заңдарға және 
нормаларға (Корпоративтік басқару кодексі және ҚР заңнамасы) сәйкестік, корпоративтік басқару 
ережелерін орындау және басқаруды корпоративтік құндылықтарға сәйкес жүзеге асыру; ішкі бақылаудың 
тиімді жүйесі принциптерін орындай отырып тәуекелдерді анықтаумен шешім қабылдау. 

 
14 кесте–30.11.2013 ж. жағдайы бойынша Эмитенттің аудиторлық комитеті мүшелерінің тізімі 

Аты –жөні, тегі Туған жылы Қызметке кіріскен күні 
Адриано Ариетти (Төраға) 30.09.1948 ж. 01.08.2013ж. 
Ғалымжан  Есенов 10.03.1982 ж. 01.08.2013ж. 
Умарова Динара  25.01.1969 ж. 01.08.2013 ж. 

 
 

4. Эмитенттің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша Директорлар 
кеңесінің комитеті  
Комитет төмендегілерді қарауға және алдын ала мақұлдауға жауапты және уәкілетті: 

1. Басқарма мүшелеріне, Корпоративті хатшы, Ішкі аудит департаментінің лауазымдық 
қызметкерлеріне білікті қызметкерді тарту мәселесі; 

2. Эмитенттің барлық Басқарма мүшелеріне, Ішкі Бақылау және Аудит департаментінің Директорлары 
мен қызметкерлеріне, сонымен қатар Эмитенттің корпоративтік хатшысына төленетін кез келген 
сыйақылар мен бонустар;  

3. Эмитент пен Басқарма мүшелері, Директор мен Ішкі Бақылау және Аудит департаменті 
қызметкерлерінің, сонымен қатар, Эмитент пен Корпоративті хатшы арасында жасалатын еңбек 
келісімдерінің қолданыс мерзімін қоса алғандағы шарттар.  

Комитет Эмитент қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетудің негізгі қағидаларын дайындайды және 
қарастырады, Эмитент қызметіне қатысты әлеуметтік мәселелерге байланысты түрлі бастамаларға 
қатысады.  
 
16-кесте – 30.11.2013 ж. жағдайы бойынша Эмитенттің кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер 
бойынша Директорлар кеңесінің комитеті мүшелерінің тізімі 

Аты –жөні, тегі Туған жылы Қызметке кіріскен күні 

Адриано Ариетти –Төраға  30.09.1948 ж. 
ДК мүшесі (Тәуелсіз директор), ҚҚК 

келісілген күні  - 16.07.2013 ж.  
(№219 хаттамасы) 

Есенов Галимжан 10.03.1982 ж. ДК Төрағасы. ҚҚК келісілген күні - 21.06.2013 
ж. (№178 хаттамасы) 

Анкапова  Эльвира 01.11.1969 ж. 
04.09.2013 ж., Персоналды басқару 

департаментінің директоры 
 

 
5. Эмитенттің стратегиялық жоспарлау бойынша Директорлар кеңесінің комитеті;  
 

Комитеттің құзыретіне келесі мәселер кіреді:  
 
1. Эмитенттің стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) алдын ала қарау, өзгертулер мен 

толықтырулар енгізу, сонымен қатар оларды кезеңді түрде қайта қарап тұру; 
2. Эмитенттің Директорлар кеңесіне ұзақ мерзімді перспективада Эмитент қызметінің тиімділігін 

арттыруға қатысты стратегиялық шешімдерді дайындау бойынша талдау жасау және ұсыныстар 
жасау; 

3. Эмитенттің Даму жоспаларын алдын ала қарап шығу; 
4. Эмитенттің Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесі тапсырмасына және/немесе Эмитенттің 

корпоративтік нормативтік құжаттарының ережелеріне сәйкес құхыреті аясында басқа да мәселелер 
бойынша ұсыныстар жасау.  

 
17-кесте – 30.11.2013 ж. жағдайы бойынша Стратегиялық жоспарлау бойынша Эмитенттің Директорлар 
кеңесінің комитеті мүшелерінің тізімі 

Аты –жөні, тегі Туған жылы Қызметке кіріскен күні 
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Аты –жөні, тегі Туған жылы Қызметке кіріскен күні 

Адриано Ариетти - Төраға 30.09.1948 ж. 
ДК мүшесі (Тәуелсіз директор), ҚҚК 

келісілген күні – 16.07.2013 ж.  
(№219 хаттамасы) 

Есенов Галимжан 10.03.1982 ж. 
Директорлар кеңесінің Төрағасы.  

ҚҚК келісілген күні - 21.06.2013ж.  
(№178 хаттамасы) 

Энтони Эспина 27.06.1948ж. 13.05.2013 ж., Басқарма Төрағасы 
 
13-2. Ішкі аудит қызметі (болған жағдайда). 

 
Эмитенттің  ішкі аудитімен Ішкі бақылау және аудит  Комитеті айналысады. (Проспектінің осы 

бөліміндегі  13-1-т. қараңыз). 
 

14. Эмитенттің атқарушы органы.  
18-кесте – 30.11.2013 ж. жағдайы бойынша Эмитенттің басқармасы 
 Атқарушы орган 

мүшесінің тегі, 
аты, әкесінің аты 

және туылған 
жылы.  

Соңғы үш жылда және қазіргі уақытта атқаратын 
лауазымдары, оның ішінде қосарлап (уәкілетті*  мен 

лауазымға кіріскен күні көрсетілген) 

Дауыс беруші акциялардың 
қоғамның жалпы дауыс 
беруші акциялар санына  

пайыздық қатынасы  

Энтони Эспина  
1948 жылы туған 

Басқарма Төрағасы 

 «АТФБанк» АҚ 
13.05.2013ж. бастап - қазіргі уақытта Басқарма Төрағасы 
30.04.2013ж. бастап - қазіргі уақытта Директорлар кеңесінің 
мүшесі 
«Альянс» АК» АҚ – Өмірді сақтандыру» 
06.04.2012 жылдан бастап - қазіргі уақытта - Тәуелсіз 
директор    
«Альянс Полис» СК» АҚ 
20.03.2012 жылдан бастап қазіргі уақытта  - Тәуелсіз 
директор 
Гонконгтің қор нарығына кәсіби қатысушылар 
қауымдастығы, Гонконг 
01.08.2007 жылдан бастап қазіргі уақытта Тұрақты 
президент, Бақылау кеңесінің мүшесі  
Бағалы қағаздар және фьючерлік операциялар жөніндегі 
комиссия, Гонконг 
01.04.2003 жылдан бастап қазіргі уақытта Лицензия 
ұстаушыларды сақтандыру жөніндегі  индустриалды жұмыс 
тобының Төрағасы 
Голдрайд Секьюритис Лтд., Гонконг 
01.10.1990 жылдан бастап қазіргі уақытта Басқарушы 
директор   

0 

Абдугалиев Ербол 
Муратович 

1974 жылы туған 

Басқарма мүшесі 

 «АТФБанк» АҚ 

01.05.2013 жылдан бастап 13.05.2013 жылға дейін Басқарма 
Төрағасының м.а. 
31. 07.2012  жылдан бастап қазіргі уақытта Басқарма 
мүшесі    
13.04.2012 жылдан бастап  31.07.2012 жылға дейін 
Басқарушы директор 
29.12.2011 жылдан бастап 13.04.2012 жылға дейін 
Корпоративтік сатылымдар департаментінің Басқарушы 
директоры   
15.03.2011 жылдан бастап 29.12.2011 жылға дейін 
Корпоративтік сатылымдар департаментінің ірі және орта 
корпоративтік клиенттер дивизионының директоры 
01.12.2010 жылдан бастап 15.03.2011ж. дейін Басшылықтың 
Ірі және орта корпоративтік клиенттер дивизионының 
директоры.    

ABN AMRO BANK   

13.05.2010 жылдан бастап 26.11.2010 жылға дейін 
жаһандық корпоративтік клиенттер басқармасының бастығы 

0 
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23.04.2007 жылдан бастап 13.05.2010 жылға дейін 
корпоративтік клиенттермен жұмыс жөніндегі бөлім 
менеджері 

Ли Антон 
Константинович 

1982 жылы туған 

Басқарма мүшесі 

  «АТФБанк» АҚ 

03.06.2013 жылдан бастап қазіргі уақытта Басқарма мүшесі 
08.06.2012 жылдан бастап 02.06.2013 жылға дейін 
Кредиттік тәуекелдер департаментінің Кредиттік тәуекелдер 
бойынша тәуекел-менеджмент бағытының директоры 

18.04.2011 жылдан бастап 07.10.2012 жылға дейін 
Стратегиялық тәуекелдер департаментінің Стратегиялық 
тәуекелдер бойынша тәуекел-менеджмент бағытының 
директоры 

31.03.2011 жылдан бастап 17.04.2011 жылға дейін Қайта 
құрылымдау және проблемалық қарыздар департаментінің 
коммерциялық (басқарушы) менеджері 

01.03.2010 жылдан бастап 31.03.2011 жылға дейін 
Стратегиялық тәуекелдер департаментінің Стратегиялық 
тәуекелдер бойынша тәуекел-менеджмент бағытының 
директоры    

0 

Абенов Санат 
Муратович 

1972 жылы туған 

Басқарма мүшесі 

«АТФБанк» АҚ 

08.07.2013 ж. бастап осы уақытқа дейін Басқарма Мүшесі 

03.06.2013 ж. бастап 08.07.2013ж. дейін Мемлекеттік 
ұйымдармен жұмыс бағытының директоры Ірі корпоративтік 
клиенттермен жұмыс департаменті  

«Альян Банк» АҚ  

2012 ж. 28 наурыз – 2013 ж. 31 мамыр  - Алматы қ. 
филиалының директоры  

2009 ж. 15 сәуір – 2012 ж. 27 наурыз  - Астана қ. 
филиалының директоры 

2008ж. 32 қазан – 2009ж. 14 сәуір -  Алматы қ. филиалының 
директоры  

0 

Сайед Ризван Али  

1957 ж. туған 

Басқарма мүшесі 

«АТФБанк» АҚ 

30.09.2013 ж. бастап – осы уақытқа дейін Басқарма Мүшесі 

«Қазинвестбанк» АҚ 

26.09.2011ж. бастап 12.08.2013ж. дейін Аудит 
департаментінің директоры 

28.04.2011ж. бастап 25.09.2011ж. дейін Операциялық 
тәуекелдер басқармасы кеңесшісі  

 

0 

 
 
Басқарма мүшелерінің уәкілеттігі: 

1. Басқарма Төрағасы (Энтони Эспина)- акционерлердің Жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің 
шешімдерін орындауды ұйымдастырады, үшінші тұлғаларға қатысты Эмитенттің атынан сенімхатсыз 
әрекет етеді,  үшінші тұлғалармен арақатынаста Эмитентті таныту құқығына сенімхаттар береді және 
Банк қызметкерлерімен еңбек арақатынасында Эмитенттің -жұмыс берушінің мүдделерін танытуға 
сенімхаттар береді, Эмитенттің, оның филиалдары мен өкілдіктерінің штатты кестесін бекітеді; осы 
Жарғымен белгіленген Ішкі бақылау комитетінің сандық және қызметкерлер құрамы, Ішкі бақылау 
және аудит департаментінің қызметкерлері бойынша ерекшеліктерді ескере отырып, оған өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы шешім қабылдайды, Эмитент қызметкерлерін қабылдауды, 
ауыстыруды және босатуды жүзеге асырады (Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген 
жағдайларды қоспағанда), оларға қатысты көтермелеу шараларын қолданады және тәртіптік жазаға 
тартады; Эмитенттің штатты кестесіне сәйкес Банк қызметкерлерінің лауазымды жалақы, жалақыға 
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жеке қосымша төлемдер мен сыйақылар мөлшерін белгілейді, Басқарма мүшелерін, Ішкі бақылау 
комитеті мүшелерін және Эмитенттің ішкі бақылау және аудит департаментінің қызметкерлерін 
қоспағанда Эмитент қызметкерлеріне көтермелеу сыйақыларының мөлшерін белгілейді, өзі болмаған 
жағдайда өз міндеттерін орындауды Басқарма мүшелерінің біріне жүктейді, Басқарма мүшелерінің 
арасында міндеттемелерді, сонымен қатар уәкілеттік және жауапкершілік салаларын  бөледі, осы 
Эмитенттің Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналыс шешімдерімен және Эмитенттің 
Директорлар кеңесімен белгіленген өзге функцияларды жүзеге асырады.  

2. Басқарма мүшесі (Е.М.Абдугалиев) – Корпоративтік бөлім қызметінің жалпы басшылығын жүзеге 
асыру, Эмитенттің қаржы-инвестициялық саясатын құруға қатысу,  Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
бақылау және қадағалау жөніндегі комитетімен, Қазақстанның Қаржыгерлер қауымдастығымен және 
өзге ұйымдармен жетекшілігіндегі бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша өзара 
әрекеттесуді ұйымдастыру, Эмитент Басқармасының жанынан ұйымдастырылған Басқарма мен оның 
комитеттерінің, сонымен қатар  кредиттік/тәуекел комитетінің отырыстарына қатысу, іскерлік этика 
нормаларын  сақтау, жетекшілігіндегі құрылымды бөлімшелердің жалпы басшылығын қамтамасыз ету, 
өзіне жүктелген міндеттерді орындауға жауапкершілік арқалау,  жетекшілігіндегі бөлімше 
қызметкерлерінің іс-әрекетін үйлестіру, орындалатын жұмыстардың сапасы мен дұрыстығын бақылау, 
жетекшілігіндегі құрылымды бөлімшелердің әдістемелік жұмысын жүзеге асыру, Эмитент 
клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар жетекшілігіндегі бөлімшелердің қызметімен 
байланысты мәселелер бойынша тиісті уәкілеттіктер негізінде өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыру, 
Қазақстан Республикасы Уәкілетті органдарының банктің қаржылық қызметіне қатысты талаптарының 
тиісті түрде орындалуын бақылау, Басқарма мен Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімдерін 
орындауды қамтамасыз ету, сонымен қатар Эмитенттің корпоративтік нормативтік құжаттары мен 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге функцияларды жүзеге асыру.    

3. Басқарма Мүшесі (А.К. Ли) – Кредиттік тәуекелдер департаменті, Стратегиялық тәуекелдер 
департаменті, Эмитент комитеттерін қолдау бөлімінің, Тәуекелдер мониторингі және кепілді 
қамтамасыз ету департаменті қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асыру, Эмитенттің қаржылық-
инвестициялық саясатын қалыптастыруға қатысу, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
комитетімен, Қазақстан қаржыгерлер қауымдастығы және жетекшілік ететін бөлімшелер қызметімен 
байланысты мәселелер бойынша   басқа да ұйымдармен өзара қарым-қатынасты ұйымдастыру, 
Басқарма және Эмитент басқармасы жанында ұйымдастырылған комитеттерде, сонымен қатар 
кредиттік/тәуекел комитетінегі отырыстарға қатысу, іскерлік этика нормаларын қадағалау, жетекшілік 
ететін құрылымдық бөлімшелерге жалпы басшылықты қамтамасыз ету, оларға жүктелген міндеттердің 
орындалуына жауапкершілік алу, жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметін үйлестіру, орындалатын 
жұмыстардың сапасы және дұрыстығына бақылау жасау, жетекшілік ететін құрылымдық 
бөлімшелердің әдістемелік жұмыстарын жүзеге асыру, Эмитент клиенттерімен келіссөздер жүргізу, 
сонымен қатар жетекшілік ететін бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша тиісті 
өкілеттіктер негізінде басқа да іс-әрекеттерді жүргізу, Қазақстан Республикасы Уәкілетті 
органдарының банктің қаржылық қызметіне қатысты талаптарының тиісті түрде орындалуын бақылау, 
Басқарма мен Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз ету, сонымен 
қатар Эмитенттің корпоративтік нормативтік құжаттары мен Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге функцияларды жүзеге асыру.    

4. Басқарма Мүшесі (С.М. Абенов) – Ірі корпоративтік клиенттермен жұмыс департаментін Ақпараттық 
және коммуникациялық технологиялар басқармасы департаментінің, Маркетинг, сегменттер және 
өнімдер департаментінің, «АТФБанк» АҚ Алматы қ. филиалының қызметтеріне жалпы басшылық 
жасайды, Эмитенттің қаржылық-инвестициялық саясатын құрауға қатысады, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
реттеу мен қадағалау комитетімен, Қазақстан Қаржыгерлері қауымдастығымен және басқа 
ұйымдармен басшылық ететін бөлімшелерінің қызметтерімен байланысты мәселелер бойынша өзара 
әрекеттерді ұйымдастырады, Басқарманың және Эмитент Басқармасының жанында ұйымдастырылған 
комитеттердің, сонымен қатар кредиттік/тәуекел комитеттерінің отырыстарына қатысу, іскерлік этика 
нормаларын сақтау, басшылық ететін құрылымдық бөлімшелерге жалпы басшылықты қамтамасыз ету, 
оған жүктелген тапсырмаларды орындау үшін жауапкершілік көтереді, басшылық ететін бөлімшелер 
қызметкерлерінің әрекеттерін үйлестіреді, атқарылатын жұмыстардың сапасы мен дұрыстығына 
бақылау жасайды, басшылық ететін құрылымдарға әдіснамалы жұмыс жүргізеді, Эмитент 
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клиенттерімен келіссөздер жүргізеді, сонымен қатар басшылық ететін бөлімшелердің қызметімен 
байланысты мәселелер бойынша тиісті өкілеттіктер негізінде басқа әрекеттерді жүзеге асырады, 
Қазақстан Республикасының уәкілеттік органдарының Эмитенттің қаржылық қызметіне қойған 
талаптарын тиісті түрде орындалуына бақылау жасайды, Басқарманың және Эмитенттің Директорлар 
кеңесінің шешімдерін орындауды қамтамасыз етеді, сонымен қатар Банктің корпоративтік нормативтік 
құжаттарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес басқа 
функцияларды атқарады. 

5. Басқарма мүшесі (Сайед Ризван Али)  –  Кредит беру процестерін қолдау департаменті, Банктік 
сервистер департаменті, Шығыстар мен сатып алуларды басқару департаменті, Әкімшілік-
шаруашылық департаменті және Ұйымдастыру департаменті  қызметіне жалпы басшылық жасау, 
Эмитенттің қаржы-инвестициялық саясатын құруға қатысу,  Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау 
және қадағалау жөніндегі комитетімен, Қазақстанның Қаржыгерлер қауымдастығымен және өзге 
ұйымдармен жетекшілігіндегі бөлімшелердің қызметімен байланысты мәселелер бойынша өзара 
әрекеттесуді ұйымдастыру, Эмитент Басқармасының жанынан ұйымдастырылған Басқарма мен оның 
комитеттерінің, сонымен қатар  кредиттік/тәуекел комитетінің отырыстарына қатысу, іскерлік этика 
нормаларын  сақтау, жетекшілігіндегі құрылымды бөлімшелердің жалпы басшылығын қамтамасыз ету, 
өзіне жүктелген міндеттерді орындауға жауапкершілік арқалау, жетекшілігіндегі бөлімше 
қызметкерлерінің іс-әрекетін үйлестіру, орындалатын жұмыстардың сапасы мен дұрыстығын бақылау, 
жетекшілігіндегі құрылымды бөлімшелердің әдістемелік жұмысын жүзеге асыру, Эмитент 
клиенттерімен келіссөздер жүргізу, сонымен қатар жетекшілігіндегі бөлімшелердің қызметімен 
байланысты мәселелер бойынша тиісті уәкілеттіктер негізінде өзге іс-әрекеттерді жүзеге асыру, 
Қазақстан Республикасы Уәкілетті органдарының банктің қаржылық қызметіне қатысты талаптарының 
тиісті түрде орындалуын бақылау, Басқарма мен Эмитенттің Директорлар кеңесінің шешімдерін 
орындауды қамтамасыз ету, сонымен қатар Эмитенттің корпоративтік нормативтік құжаттары мен 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өзге функцияларды жүзеге асыру.   

15. Егер Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы 
ұйымға) берілетін жағдайда. 

Бұл тармақты акционерлік қоғамдар толтырмайды. 

16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, атқарушы органның мүшелеріне және банктің басқа 
басқарушы тұлғаларына төленген сыйақы. 

 19-кесте – 30.11.2013 ж. жағдайы бойынша Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелеріне және 
Басқармаға төленген сыйақы 

 Облигацияны шығаруға ұйғарған 
күнге дейінгі үш айдағы жалпы 

сыйақы көлемі, 
мың. теңге 

Облигацияны шығаруға ұйғарған 
күннен кейінгі он екі айға 

жоспарланған жалпы сыйақы 
мөлшері, 

мың. теңге 
Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне 2 615 10 461 

Басқарма мүшелеріне  25 398 117 136 
Жиыны 28 013 127 597 

Эмитент комиттердің  қызметкерлеріне жеке сыйақы төлемейді.  

17. Эмитенттің ұйымдық құрылымы. 

1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері. 

Эмитенттің ұйымдық құрылымы осы Проспектінің 1-қосымшасында берілген. 

30.11.2013ж. жағдай бойынша Эмитенттің 17 филиалы бар, Эмитент филиалдары туралы барынша 
нақты ақпарат осы Проспектінің 1-бөлімі 9-тармағында келтірілген.  

30.11.2013ж. жағдай бойынша Эмитенттің өкілеттіктері жоқ.  

2) 30.11.2013ж. жағдайы бойынша Эмитент қызметкерлерінің саны. 
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20-кесте – 30.11.2013 ж. жағдайы бойынша Эмитенттің қызметкерлерінің жалпы саны  

Орналасқан жері Қызметкерлер саны  

Бас офис қызметкерлерінің саны 1 291 
Филиалдар мен өкілдіктер қызметкерлерінің саны  1 522 
Жиыны 2 813 

3) 30.11.2013ж. жағдайы бойынша Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы 
мәліметтер.  

21-кесте – 30.11.2013 ж. жағдайы бойынша Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары 
Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері 

басшыларының аты-жөні, тегі Атқаратын қызметі 

Басшылық 

Эспина Энтони  Басқарма Төрағасы 

Ли Антон Константинович Басқарушы директор 

Базарбаев Сабыржан Еркинович  Басқарушы директор 

Абдугалиев Ербол Муратович  Басқарма мүшесі 

Басамбаева Шолпан Саиновна  Басқарушы директор 
Юсупова Сауле Садвакасовна  Басқарушы директор 
Деревянко Аида Михайловна Бас бухгалтер-Қаржы директоры  

Абенов Санат Муратович  Басқарушы директор 

Кадыров Берик Шарметович Алматы қ. филиалының директоры 

Избасаров Тахир Оринбасарович Орал қ. филиалының директоры 

Фоминых Галина Тагировна Семей қ. филиалының директоры 
Калимбетов Бахтжон Мухтарович Қызылорда қ. филиалының директоры 
Колдасов Бауржан Мейрамбекович Петропавл қ. филиалының директоры 

Жахамбетов Темиржан Саметович Атырау қ. филиалының директоры 

Бекназарова Гульзат Мураткалиевна  Тараз қ. филиалының директоры 

Ракишев Ерлан Жолдубаевич Астана қ. филиалының директоры 

Секербаева Раушан Жумагалиевна  Көкшетау қ. филиалының директоры 

Аенов Санжар Алтаевич  Өскемен қ. филиалының директоры 

Утюгенов Данияр Каменович Ақтау қ. филиалының директоры 

Матаев Кайрат Муратович  Ақтөбе қ. филиалының директоры 

Хан Евгений Миронович Қарағанды қ. филиалының директоры 

Мендыбаева Фарида Рахимжановна Қостанай қ. филиалының директоры 

Таңжарық Ардақ Мәнәпұлы Павлодар қ. филиалының директоры 

Саудабаев Даурен Муратович Шымкент қ. филиалының директоры 

Абдрахманова Гульжанат Ермухановна  Алматы областық филиалының директоры 

Кастодиалдық қызмет көрсету басқармасы 

Васильев Владимир Валентинович Кастодиалдық қызмет көрсет бағытының 
менеджері 

Корпоративтік клиенттердің проблемалық қарыздарымен жұмыс  департаменті 
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Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері 
басшыларының аты-жөні, тегі Атқаратын қызметі 

Жумабаев  Елдос Сатыбалиевич  Басқарма бастығы  

Аналитика және бақылау бөлімі  

Шарипова Малика Акбаржоновна  Сарапшы  

Корпоративтік клиенттерді  қайта құрылымдау басқармасы 

Дахова Лариса Анатольевна  Корпоративтік қата құрылымдар бағытының 
менеджері  

Банк комитеттерін қолдау бөлімі  

Бәсібек Айсұлу Ғабитқызы Сарапшы  

PR және маркетинг департаменті  

Абрамов Вячеслав Вячеславович  Директор  

Төлем карталары және альтернативтік арналар департаменті  

Анашев Олег Слямбекович Директор  

Кредиттік талдау департаменті 

Байбусинова Анель Несипбековна  Департамент Директоры  

Тікелей сатылымдар департаменті  

Сарбаев Аскар жумабаевия  Департамент Директоры 

Кепілді қамтамасыз етуді бағалау және мониторингілеу департаменті  

Бекмуханбетов дастан Болатханович Департамент Директоры 

Сапа қызметі  

Султанова Аида Султановна  Атқарушы директор – сапа қызметінің басшысы 

«Private Banking» департаменті 

Турешбаева Гульнар Болатовна  «Private Banking» бағыты бойынша директорының 
м.а. 

Ұйымдастыру департаменті 

Шевченко Вячеслав Юрьевич Ұйымдастыруды дамыту бағытының директоры  

Корпоративтік мәселелер  басқармасы 

Аблаев Ризат Назарович  Корпоративтік мәселелер директоры 

Корпоративтік кредит берудің кредиттік тәуекелдер департаменті  

Спбыргалиев Ербол Марленович  Кредиттік тәуекелдер бағытының директоры 

Банктік сервистер департаменті 

Агибетова Светлана Амановна  Департамент директоры  

Маркетинг, сегменттер және өнімдер департаменті 

Гумиров Марсель Равхатович Маркетинг, сегменттер мен өнімдер 
департаментінің директоры 

Транзакциялық корпоративтік өнімдер департаменті 

Успанова Саида Газизовна Департамент директоры 

Процестерді қолдау департаменті 

Алпысбаев Данияр Серикович  Кредит беруді қолдау бағытының директоры  
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Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері 
басшыларының аты-жөні, тегі Атқаратын қызметі 

Стратегиялық тәуекелдер департаменті 

Каметов Талгат Елемесович  Стратегиялық тәуекелдер бойынша тәуекел-
менеджменті бағытының директоры  

Сатылымдар департаменті 

Балтабаева Рахиля Аскеровна   Бөлшек сатылымдар бағытының директоры  

Тәуекелдерді мониторингілеу  департаменті 

Сатыбалдиева Замира Департамент директоры   

Шығындар мен сатып алуды басқару департаменті  

Лавренович Лариса Викторовна Шығындар мен сатып алулар бағытының 
директоры  

Басқарушылық есептілік және аллокация департаменті  

Громова Галина Ивановна  Департамент директоры 

Жеке клиенттердің проблемалық қарыздары және қайта құрылымдау департаменті  

Дзоекаева Алина Мухаметовна Жеке клиенттердің проблемалық қарыздары және 
қайта құрылымдау бағытының директоры  

Активтер мен міндеттемелерді басқару департаменті 

Антонова Елена Викторовна Қазынашылық және қаржы бағытының менеджері 

Ақпараттық және коммуникациялық технологияларды басқару департаменті  

Карташов Сергей  Иванович Департамент директоры 

Заң департаменті 

Степаненко Андрей Сергеевич Департамент директоры   

Ішкі бақылау және аудит департаменті 

Турежанова Ботагоз Амангельдиевна  Департамент директорының м.а. 

Бухгалтерлік есеп  және есептілік  департаменті 

Етекбаева Еркин Алтынбековна Бухгалтерлік есепке алу бағытының директоры 

Киреева Любовь Панфиловна Қаржылық есепке алу бағытының директоры 

Салихова Никара Миратовна Бухгалтерлік есеп беру бағытының директоры 

Комплаенс-бақылау департаменті 

Хамзина Лилия Александровна Департамент директоры 

Жоспарлау және бақылау департаменті 

Азнабакиева назигуль Насруллаевна Департамент директоры 

Қазынашылық департаменті 

Бектемисов Абай Умуткулович Қазынашылық және қаржы бағытының директоры 

Персоналды басқару департаменті 

Анкапова Эльвира Кадыровна Персоналды басқару департаментінің директоры 

Қауіпсіздік департаменті 

Дорогов Александр Юрьевич Департамент директоры 

Әкімшілік-шаруашылық департаменті 
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Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері 
басшыларының аты-жөні, тегі Атқаратын қызметі 

Булашева Елена Николаевна Әкімшілік- шаруашылық қызметі жөніндегі 
директоры 

Банктік технологиялар департаменті  
Сяткин Станислав Александрович Департамент директоры 
Заң қызметі  
Жапаров Нурбол Жомартович Директор  
Экономиялық зерттеу басқармасы 
Хольцхаккер Ханс Экономикалық зерттеу кеңесшісі 
Халықаралық клиенттермен жұмыс басқармасы  
Аскарова Индира Ерболатовна Аға сарапшы 
Орталық өңірдің Корпоративтік Бизнес және Private Banking орталығы  
Балахметова Гульнара Оразалыевна Басқарушы директор орынбасары 
Стратегиялық даму және корпоративтік өнімдерді жылжыту басқармасы  
Тойбаева Индира Муратовна Аға сарапшы 
Басқарма Төрағасы Кеңесшілерінің қызметі 
Шакетаев Руслан Нуржанович Басқарма Төрағасының Кеңесшісі  
Байжасаров Булат Зейнуллатович Басқарма Төрағасының Кеңесшісі  
Жақсылық Айкүміс Жақсылыққызы Басқарма Төрағасының Кеңесшісі  
Дыйканов Рустам Анатаевич Басқарма Төрағасының Кеңесшісі  
Директорлар кеңесі төрағасының кеңесшілер қызметі 
Туганбаева Алтын Галиевна Директорлар Кеңесі Төрағасының кеңесшісі  
Банк істерін басқару департаменті   
Вакансия  Департамент директоры 
Сауда қарым-қатынастарын жылжыту бөлімі  
Кожахметова Аллана Бакировна Сарапшы 
Ірі корпоративтік клиенттермен жұмыс департаменті  
Макатова Малика Маратовна Департамент директорының м.а. 
Алматы өңірлік копоративтік клиенттермен жұмыс департаменті  
Кустова Анна Викторовна  Департамент директоры  
Корпоративті өңірлік сатылымдар департаменті  
Ан Ольга Эдуардовна Департамент директоры  
Банк комитеттерін қолдау бөлімі  
Бәсібек Айсұлу Ғабитқызы Сарапшы  
Корпоративтік клиенттердің проблемалық қарыздарымен жұмыс басқармасы  
Ахимбекова Анар Абилханована  Атқарушы директор 
Қайта құрылымдау және проблемалық қарыздар процестерін мониторингілеу және қолдау басқармасы 
Калдаров Асхат Курасбаевич  Сарапшы  

 
 
3 - БӨЛІМ. БАНКТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ АФФИЛИРЛЕНГЕН 

ТҰЛҒАЛАРЫ 

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары). 

 
30.04.2013 ж.Эмитенттің дауыс беретін акцияларының 99,7611% меншіктік құқықтары UniCredit Bank 

Austria AG-тан «KNG Finance» ЖШС-ға өткен болатын.  
 
1) Эмитент акционерлерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны (егер Эмитенттің акционері 
(қатысушысы) заңды тұлға болса кір акционерлер немесе осы заңды тұлғаның жарғы 
капиталындағы он және одан артық қатысу үлесі пайызын иеленетін қатысушылар) және 
Эмитенттің он және одан артық үлесі (орнастырылған дәне дауыс беретін акциялар) пайызын 
иеленетін акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (толық және қысқартылған атаулар, заңды 
тұлғаның орналасқан мекенжайы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, болса әкесінің аты).  
 
22-кесте –30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің ірі акционерлері  
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 Заңды немесе жеке 
тұлғалы 

акционерлердің 
толық аты-жөні 

Заңды тұлғалардың 
орналасқан жері 

Акционерлер иелігіндегі 
түрі көрсетілген 

акциялардың жалпы 
саны 

Банкте 
орналастырылған 

акциялардағы үлесі 

Банктегі дауыс 
беретін 

акциялардағы үлесі  

«KNG Finance» 
жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 
(«KNG Finance» 
ЖШС)   

Алматы к-ci, 050012,. 
Наурызбай батыра к-cы, 
89 
 

43 277 393 дана  
(Банктің жай акциялары)  99,6857% 99,7611% 

 
23-кесте –30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің ірі акционерінің жалғыз қатысушысы  
Эмитенттің ірі акционерінің жалғыз 

қатысушысының аты-жөні 
Эмитенттің ірі акционерінің жалғыз 

қатысушысының мекенжайы 

Эмитенттің ірі акционерінің жалғыз 
қатысушысының Жарғы 

капиталындағы қатысу үлесі 
Есенов Галымжан  ҚР, Алматы қ. 100% 
 

2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) емес, бірақ эмитент қызметін басқа мекемелер 
арқылы бақылау жасау құқы бар тұлғалар туралы мәліметтер. 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің акцонерлері емес, бірақ Эмитенттің қызметін басқа 
ұйымдар арқылы бақылап отыратын құқықтары бар тұлғалар болмаған.  

 
Егер Эмитент банк болса, осы тармақта осы пункттің 1)-2) тармақшаларында көрсетілген 
ақпараттардан басқа, тура немесе жанама түрде он және одан артық пайыз банктің орналастырған 
акцияларын иеленетін неесе тура немесе жанама түрде банктің он және одан артық пайыз дауыс 
беретін акцияларымен дауыс беру немесе шарт күшімен немесе басқалай да банктің қабылдаған 
шешімдеріне ықпал ете алатын мүмкіндігі бар акционерлер туралы ақпараттар көрінеді.  
 

Осы Проспектінің 18-тармағы 1-тармақшасында берілген Эмитенттің орналастырылған немесе дауыс 
беретін акцияларының он және одан артық пайызын тура немесе жанама түрде иеленетін тұлғалар туралы 
мәліметтер. Эмитенттің қабылдайтын шешімдеріне шарт күшімен немесе басқалай да ықпал ете алатын 
басқа да тұлғалар жоқ.  

 
 
19. Эмитент он және одан артық пайыз акциясын (үлесін) иеленетін заңды тұлғалар туралы, заңды 
тұлғаның толық атауы, оның орналасқан жері, Эмитенттің жарғы капиталындағы акцияларының 
(үлсінің) пайыздық қатынасы, қызмет түрі, тегі, аты, бар болса – әкесінің аты, бірінші бшсысы 
көрсетілген  мәліметтер.  
 
24-кесте – 30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент төленген жарғы капиталының он және одан артық пайызын 
иеленетін заңды тұлғалар бойынша мәліметтер  

Заңды тұлғаның 
толық атауы 

Орналасқан 
мекенжайы 

Банкке тиесілі 
акциялардың 

(жарғы 
капиталындағы 

үлестің) % 
арақатынасы 

Банку 

Қызмет түрі  Бірінші басшының аты-
жөні 

«АТФБанк» 
акционерлік 
қоғамының 
еншілес ұйымы - 
«АТФ Финанс» АҚ 

Қазақстан 
Республикасы, 
050000 Алматы қ., 
Фурманов к-сі, 100 

100,00 

Брокерлік, 
дилерлік қызмет, 
инвестициялық 
портфельді 
басқару қызметі 

Ликвидациялық комиссия 
Төрағасы Е.М. Абдугалив  

ATF Capital B.V. 

Нидерландтар 
Корольдығы, 3012 
CL Роттердам қ., 
Shouwburgplein 
30-34 

100,00 

Негізгі 
компанияны 
қаржыландыру 
үшін қаражат 
тарту  

Басқарма Төрағасы 
(Қазақстан Республикасы) – 
Энтони Эспина, Басқарушы 
директор – (Нидерланд 
Корольдігі) – Equity Trust 
Co.N.V. 
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Заңды тұлғаның 
толық атауы 

Орналасқан 
мекенжайы 

Банкке тиесілі 
акциялардың 

(жарғы 
капиталындағы 

үлестің) % 
арақатынасы 

Банку 

Қызмет түрі  Бірінші басшының аты-
жөні 

«АТФБанк» 
акционерлік 
қоғамының 
еншілес ұйымы  - 
«АТФИнкасса-
ция» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі  

Қазақстан 
Республикасы, 
050000 Алматы қ., 
Фурманов к-сі, 100  

100,00 

Банкноттар, 
монеталар, 
құндылықтар 
инкассациясы, 
сондай-ақ олар-
ды қабылдау, 
жинау, жеткізу, 
ілесу, тасымал-
дау, сақтау, 
қолма-қол ақша, 
басқа 
құндылықтар 
беру  

Бас директор - Ахметов 
Аркен Абдрашитұлы 

 «Оптима Банк» 
ашық акционерлік 

қоғамы 

Қырғызстан 
Республикасы, 

720070 
Бішкек қ., 

Жібек Жолу даңғ., 
493 

97,14 Банктік қызмет 
Басқарма Төрағасы 

Капышев Бейбут 
Сапаргалиевич 

 

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

30.11.2013 жағдай бойынша Эмитент төмендегі мекемелерге қатысады: 

 
25-кесте – 30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент қатысатын өндірістік, банктік, қаржылық топтар, 
холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар 

Заңды тұлғаның аты-жөні  Орналасқан жері  Қызмет түрі 
«Бағалы қағаздардың орталық 
депозитарийі» АҚ 

Қазақстан Республикасы, 050000 
Алматы қ., Әйтеке би, 67 Депозитарлық қызмет  

«Қазақстанның қор биржасы» АҚ 
Қазақстан Республикасы, 050040 
Алматы қ., Байзаков к-сі, 280, 
«Almaty Towers» КСК солтүстік 
мұнарасы, 8-қабат 

Құнды қағаздар нарығында құнды 
қағаздардар мен қаржылық 
құралдарды сатылымын 
ұйымдастыру қызметі  

«Ұлттық процессингілік орталық» 
АҚ 

Қазақстан Республикасы, 050040 
Алматы қ., Көктем-3 ықш. ауд., 21 
үй 

Банкаралық транзакциялардың, 
клирингтердің және есептердің өтуін 
қамтамасыз ету 

SWIFT Бельгия, B-1310 La Hulpe,  Avenue 
Adele 1 

Әлемдік банкаралық қаржылық 
телекоммуникациялық байланыс 
қызметін көрсету.  

Visa Inc. АҚШ, Калифорния штаты, Сан-
Франциско қ. 94128, P.O. Box 8999 

Төлем операцияларын жүргізу 
қызметін көрсету.   

 
21. Эмитенттің басқа аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер. 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Банктің аффилирленген тұлғалары туралы мәліметтер 
облигациялар шығару жөніндегі осы Проспектінің 2-қосымшасында берілген. 

 
22. Аффилирленген тұлғалардың қатысуымен жасалған мәмілелер. 
 
26-кесте – Саңғы жылы жүргізілген Эмитенттің аффилирленген тұлғаларының қатысуымен мәмілелер  

Атауы Мәміле сомасы 
(мың тенге) Валюта Мәмілені жасаған 

күн 

Осы мәміле туралы шешім 
қабылдаған орган 
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Атауы Мәміле сомасы 
(мың тенге) Валюта Мәмілені жасаған 

күн 

Осы мәміле туралы шешім 
қабылдаған орган 

 
 

 «Оптима Банк» ашық 
акционерлік қоғамы 756 150 USD 24.04.2013 ж. Эмитенттің Директорлар кеңесі 

UNICREDIT BANK 
AUSTRIA AG 

80 000 KZT 30.04.2013 ж. Эмитенттің Директорлар кеңесі 
9 073 800 USD 30.04.2013 ж. Эмитенттің Директорлар кеңесі 

61 438 395 USD 29.04.2013 ж. Эмитенттің Директорлар кеңесі 
12 854 550 USD 29.04.2013 ж. Эмитенттің Директорлар кеңесі 

 
30.11.2013 ж. жағдай бойынша аффилирленген жеке тұлғалармен соңғы жылдары жасалған мәмілелердің 
жалпы сомасы 109 885 мың теңгені құраған. Бұл ретте, банктік құпияны сақтау бойынша заңнамалық 
нормаларды басшылыққа ала отырып Эмитент аталған мәмілелер бойынша ақпаратты аша алмайды.  

 

22-1. Арнайы қаржы компаниясы облигация шығарған кезде секьюритизация мәмілесі 
тараптарының аффинирленуі туралы ақпарат аффинирленуді мойындау үшін негіздемені және 
туындау күнін көрсете отырып ашылатын болады.  

Эмитент арнайы қаржы ұйымы емес.  

 
 

4-БӨЛІМ. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ  
 
23. Эмитент қызметіндегі, сонымен қатар Эмитенттің негізгі қызметі бойынша жалпы 
тенденцияныың қысқаша сипаттамасы. 

 

Осы Проспектіні дайындаған кезде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетінің 2012 жылғы 1 сәуіріндегі жағдай бойынша деректері 
және Банктің 2013 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша және осы күні аяқталған тоқсандық 
жинақталған қаржылық есептілігі деректері қолданылды.  

Ықтимал инвесторлар болжам мәлімдеулер болашақ нәтижелердің кепілдігі бола алмайтыны, 
сондай-ақ Эмитенттің нақты қызмет нәтижелері мен қаржылық жағдайы және Эмитент қызметін жүзеге 
асыратын саланың жай-күйі осы Облигациялар шығарылымының проспектісінде көрсетілген болжам 
мәлімдеулерден айтарлықтай ерекшеленетіні туралы хабардар болуы тиіс.  

Қазақстан Республикасында екі деңгейлі болатын банк жүйесі бар: Ұлттық Банк мемлекеттің 
орталық банкі және банк жүйесінің жоғарғы (бірінші) деңгейі болып табылады. Қазақстан 
Республикасының заңды актілерімен анықталған ерекше заңды мәртебесі бар Қазақстанның Даму 
Банкінен басқа барлық банктер банк жүйесінің төменгі (екінші) деңгейі болып табылады. 

01.10.2013 ж. жағдай бойынша Қазақстан Республикасында екінші деңгейлік 38 банк  жұмыс істеп 
жатыр, оның біреуі жүз пайыз мемлекеттің қатысуымен («Тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» АҚ) және 
шетелдің қатысуымен 17 банк. Қазіргі таңда екінші деңгейлік банктердің шетелде 13 өкілеттігі бар, ал ҚР 
банк-резидент еместердің 28 өкілі қызмет атқаруда.  

Қазақстандағы екінші деңгейлік банктер активтерінің көлемі жағынан ірі жергілікті банктер, нарық 
үлесі жиынтықты активтердің 5,0% аса («Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, «Қазкоммербанк» АҚ, «БТА 
Банк» АҚ, «БанкЦентрКредит» АҚ және «АТФБанк» АҚ, «Сбербанк» АҚ ЕБ, «Цеснабанк» АҚ) нарықтағы 
үлесі 1,0% активтерден астаын орташа банктер («Альянс Банк» АҚ, «KASPI BANK» АҚ, «Евразиялық 
Банк» АҚ, «Ситибанк Казахстана» АҚ, «Нұрбанк» АҚ, «Темірбанк» АҚ, «Тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» 
АҚ, «HSBC Банк Казахстан» АҚ ЕБ, «Delta Bank» АҚ, «Альфа-Банк» ЕБ» АҚ, «Bank RBK» АҚ және 
«Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ) және басқа да шағын банктер.  

01.10.2010 ж. ЕДБ активтері бойынша 5 ірі банктің үлесі – 56,3% құрады, жиынтықты несиелік 
портфельдегі үлесі – 61,3%, клиенттердің жиынтықты салымдарындағы үлесі – 55,3%. 

Эмитент 1995 жылы 3 қарашада Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес жабық 
акционерлік қоғам нысанында құрылған. Қазақстан Республикасының барлық негізгі географиялық 
нүктелерінде орналасқан филиалдары (30.09.2013 ж. жағдай бойынша Банктің 17 филиалы бар) мен 
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клиенттік базасы бар Қазақстанның жетекші қаржылық мекемелерінің бірі болып табылады. Банк 
Қазақстандағы, Ресей мен Қырғызстандағы бөлшек және корпоративті клиенттерге банктік қызметтерді, 
сонымен қатар зейнетақы активтерін басқару бойынша қызметтерді, инкассация және Қазақстандағы 
инвестициялық басқару қызметтерін ұсынатын әмбебеп қаржы тобы ретінде даму үстінде. Банк халықтан 
салым жинайды, кредит береді, Қазақстан бойынша және шетелге ақша аударымдарын жүзеге асырады, 
айырбастау опеарцияларын жүргізеді және коммерциялық және бөлшек клиенттерге басқа да банктік 
қызметтерді ұснады. 30.09.2013 ж.  жағдай бойынша Банктің 759 507 жеке тұлғалық клиенттері, 48333 
шағын және орта бизнестік клиенттері және 2 457 корпоративтік клиенттері бар. 

 

1) Банктің бәсекелес ұйымдары туралы мәліметтер. 

Банк клиенттік депозиттік базасы мен филилалдарының арқасында Қазақстанның банк секторында 
табысты бәсекелесуге лайықты тұрақты орны бар. Соған қарамастан, Банк Қазақстанның банк секторында 
қазірде әрекет етуші және әлеуетті қатысушылардың тарапынан бәсекелестікті сезінеді. Соның ішінде, 
Банкке жергілікті банктермен қатар шетелдік банктер де бәсекелестік құрайды.  

2) Егер мүмкін болған жағдайда, Эмитент қызметінің ортаәлемдік және Қазақстан Республикасының 
ішіндегі ортасалалық көрсеткіштермен салыстырмалы сипаттамасы. 

Активтер 

01.10.2013 ж. жағдай бойынша ҚР банк секторының жиынды активтері 15 136,6 млрд. теңге 
деңгейінде бағаланды. Екінші деңгейдегі үш ірі банкілердің («Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ, 
«Қазкоммерцбанк» АҚ және «БТА Банк» АҚ) ҚР банк секторының барлық активтеріндегі үлесі 43,0%-ды 
құрады.  

Активтер көлемі бойынша АТФБанк Қазақстан Республикасында бесінші ірі банк болып 
табылады. «АТФБанк» АҚ-ның осы активтердегі үлесі 5,83% немесе 882,3 млрд.теңгені құрады. 
27-кесте - 01.10.2013 ж. жағдай бойынша ҚР екінші деңгейдегі банктерінің активтері 

Банктің атауы Активтері, млрд. теңге Банктік сектордың жиынды 
активтер үлесі, % 

«Қазкоммерцбанк» АҚ 2 547,0  16,8  
 «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ 2 409,3  15,9  
 «БТА Банк» АҚ 1 508,5  9,97  
 «Банк ЦентрКредит» АҚ 1 111, 9  7,35  
 «Сбербанк» АҚ ЕБ 952,1 6,29 
«АТФБанк» АҚ 882,3  5,83  
«Цеснабанк» АҚ 793,5  5,24  
 «KASPI BANK» АҚ 754,6  4,99  
 «Альянс Банк» АҚ 586,5  3,87  
 «Еуразиялық Банк» АҚ 555,8  3,67  
Басқасы 3 035, 0  20  
Жиыны 15 136,6  100,0 

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бықылау мен қадағалау 
комитеті 

Меншікті капитал 

01.102013 ж. жағдай бойынша ҚР-ның банк секторының жиынды меншікті капиталының мөлшері 
1 973,8 млрд. теңгені құрады. Екінші деңгейдегі екі ірі банкілердің («Қазкоммерцбанк» АҚ және 
«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ) ҚР банк секторының жиынды меншікті капиталының мөлшеріндегі 
үлесі 33%-ды құрады.  

Есеп берілген күнге меншікті капиталының мөлшері жөнінен АТФБанк жетінші орында. Оның 
үлесіне ҚР-ның банк секторының меншікті капиталының 3% немесе 68,9 млрд. теңге тиесілі.. 

 
28-кесте - 01.10.2013 ж. жағдай бойынша ҚР екінші деңгейлік банктердің меншікті капиталы  

Банктің атауы Активтері, млрд. 
теңге 

Банктік сектордың жиынды 
активтер үлесі, % 

«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ 332,1 16.8 
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Банктің атауы Активтері, млрд. 
теңге 

Банктік сектордың жиынды 
активтер үлесі, % 

«Қазкоммерцбанк» АҚ 325,6 16.5 
«БТА Банк» АҚ 235,1 11.9 
«Сбербанк» АҚ ЕБ 102,4 5.2 
Тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» АҚ 97,1 4.9 
 «Банк ЦентрКредит» АҚ 84,4 4.3 
«KASPI BANK» АҚ 78,5 4.0 
 «Нұрбанк» АҚ 75,8 3.8 
«АТФБанк» АҚ 71,1 3.6 
 «Цеснабанк» АҚ 68,1 3.4 
 «Темірбанк» АҚ 62,1 3.1 
 «Еуразиялық Банк» АҚ 54,4 2.8 
Басқасы  389,3 19.7 
Жиыны 1 976 100,0 

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бықылау мен қадағалау 
комитеті 

Несие қоржыны  

01.10.2013 ж. жағдай бойынша ҚР-ның банк секторының несие қоржыны 12 673,3 млрд. теңгені 
құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңіндегі көрсеткіштен (11 195,5 млрд. теңге) 13,0 %-ға жоғары. 
Еліміздің ең ірі үш банкінің («Казкоммерцбанк» АҚ, «БТА Банк» АҚ және «Қазақстан Халық жинақ 
банкі» АҚ) үлесіне банк секторында берілген кредиттердің 48,9 %-ы тиесілі.  

Несие қоржынының мөлшері жөнінен Эмитент екінші деңгейдегі банктерінің ішінде 5-ші орында. 
Оның үлесі 5,6 %-ды немесе 716,4 млрд. теңге құрайды, бұл өткен жылдың көрсеткішінен 10%-ға төмен.  

29-кесте - 01.10.2013 ж. жағдай бойынша ҚР екінші деңгейдегі банктерінің несие қоржыны 

Наименование банка Ссудный портфель, 
млрд. тенге 

Доля в совокупном ссудном 
портфеле банковского сектора, 

% 
«Қазкоммерцбанк» АҚ 2 408,3 19,6 
 «БТА Банк» АҚ 2 067,5 13,1 
 «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ 1 658,4 16,3 
«Банк ЦентрКредит» АҚ 875,8 6,9 
«АТФБанк» АҚ 716,4 5,7   
 «Сбербанк» АҚ ЕБ 687,5 5,4 
 «KASPI BANK» АҚ 683,4 5,4 
 «Цеснабанк» АҚ 633,2 5,0 
 «Альянс Банк» АҚ 600,4 4,74 
«Еуразиялық Банк» АҚ 442,8 3,5 
Басқасы  1 827,5 14,4 
Жиыны 12 673,3 100,0 

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бықылау мен қадағалау 
комитеті 

 
01.10.2013 ж. жағдай бойынша негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі 

кешіктірілген берешек жоқ қарыздар 8 376,3 млрд. теңгені немесе несиелік қоржынның 66,1% құрайды, ол 
жыл басынан 7,4% артқан.  

90 күннен артық мерзімі кешіктірілген берешектермен қарыздар есептілік күні 3 756,2 млрд. теңгені 
немесе несиелік қоржынның 29,6%  құрайды, ол жыл басынан 8,1% артқан.  

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес несиелік қоржын бойынша 
құрастырылған провизиялар (резервтер) 4 197,9 млрд. теңгені немесе ЕДБ жиынды несие қоржынынан 
33,1% құрады, ол жыл басынан 13,0% артқан.  
 
30-кесте - 01.10.2013 ж. жағдай бойынша ҚР екінші деңгейлік банктердің несиелік қоржыны сапасы  

Банктің атауы 
Жұмыс істемейтін кредиттер Кредиты с просрочкой 

платежей свыше 90 дней 
Сомасы, 

млрд. тенге 
Кредит 

бойынша 
Сомасы, 

млрд. тенге 
Кредит 

бойынша үлесі, 
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үлесі, % % 

«Қазкоммерцбанк» АҚ 852,2 34,4 658 26,5 
 «БТА Банк» АҚ 1 719,3 83,2 1702,6 82,4 
 «Қазақстан Халық жинақ банкі» 
АҚ 331 20 273,4 16,5 

 «АТФБанк» АҚ 370,4 51,7 346,3 48,3 
 «Банк ЦентрКредит» АҚ 121,4 13,9 81,4 9,3 
 «Альянс Банк» АҚ 325,7 54,2 286,7 47,8 
 «Сбербанк» АҚ ЕБ 25,4 3,7 16,5 2,4 
«KASPI BANK» АҚ 148 21,7 81,8 12 
 «Цеснабанк» АҚ 29,9 4,7 16,5 2,6 
«Еуразиялық Банк»  АҚ 59,9 13,5 38,3 8,7 
Басқасы 313,9 17,2 254,5 13,9 
Жиыны  4 297,1 33,9 3 756,2 29,6 

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бықылау мен қадағалау 
комитеті 

 
31-кесте - 01.10.2013 ж. жағдай бойынша ҚР екінші деңгейлік банктерінде қалыптасқан провизиялар 

Банктің атауы Қалыптасқан провизиялар, 
млрд. теңге Кредит бойынша үлесі, % 

«Қазкоммерцбанк» АҚ 951,0 38,3 
 «БТА Банк» АҚ 1 849,8 89,5 
 «Қазақстан Халық жинақ банкі» 
АҚ 312,4 18,9 

 «АТФБанк» АҚ 274,7 38,3 
 «Банк ЦентрКредит» АҚ 151,4 17,3 
 «Альянс Банк» АҚ 278,5 46,4 
 «Сбербанк» АҚ ЕБ 23,1 3,4 
«KASPI BANK» АҚ 94,4 13,8 
 «Цеснабанк» АҚ 24,7 3,9 
«Еуразиялық Банк»  АҚ 34,9 7,9 
Басқасы 202,9 11,1 
Жиыны  4 197,9 33,1 

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бықылау мен қадағалау 
комитеті 

30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитентте өзара байланысты қарыз алушылардың 12 тобы бар 
(30.09.2013 жағдай бойынша: 10), олар бойынша кредиттер Эмитент капиталының 10,0% артық құрайды. 
30.09.2013 ж. жағдай бойынша аталған қарыз алушылардың кредиттері бойынша қалдықтардың 
жиынтықты көлемі 288 млрд. теңгені құрайды (30.09.2013 жағдай бойынша: 228 млрд. тенге). Кредиттер 
Қазақстан аумағында қызметін жүргізетін клиенттерге, атап айтар болсақ құрылыс саласындағы 
клиенттерге (15,3%) және жеке тұлғаларға (15,7%) басымырақ берілді.  

 
32-кесте – Эмитенттің салаларға бөлінген несие портфелі 

 31.12.10 ж. 31.12.11 ж. 31.12.12 ж. 30.09.13 ж. 

 млрд. 
теңге 

Үлесі, 
% 

млрд. 
теңге 

Үлесі, 
% 

млрд. 
теңге 

Үлесі, 
% 

млрд. 
теңге 

Үлесі, 
% 

Құрылыс  144,7 15,3 160,3 16,8 131,6 15.3 127,7 15,3 
Жеке тұлға 148,1 15,7 147,6 15,5 150,8 17,5 129,9 15,7 
Жылжымайтын 
мүлік 113,7 12,0 103,2 10,8 99,2 11,6 60,9 7,3 

Көтерме сауда 113,3 12,0 98,7 10,4 81,4 9,5 114,6 13,7 
Көлік 52,3 5,5 87,9 9,2 83,0 9,6 74,1 8,9 
Тамақ өнеркәсібі 73,7 7,8 70,5 7,4 65,2 7,6 75,0 9,0 
Бөлшек сауда 78,4 8,3 61,8 6,5 58,1 6,7 55,9 6,7 
Қонақ үй 
қызметтері  31,6 3,3 29,5 3,1 26,5 3,1 27,9 3,3 

Химия өнеркәсібі 15,5 1,6 14,8 1,6 13,8 1,6 12,6 1,5 
Ауыл 9,1 1,0 13,8 1,5 11,8 1,3 15,2 1,8 
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 31.12.10 ж. 31.12.11 ж. 31.12.12 ж. 30.09.13 ж. 
шарушылығы  
Текстиль 
өнеркәсібі 12,2 1,3 12,8 1,3 11,6 1,4 11,7 1,4 

Металлургия 4,5 0,5 10,6 1,1 6,9 0,8 7,4 0,9 
Тау-кен өндірісі 7,7 0,8 9,0 1,0 6,4 0,7 6,5 0,8 
Сауда-сауық 
индустриясы  6,3 0,7 6,9 0,7 6,1 0,7 6,0 0,7 

Мұнай-газ өндірісі   19,9 2,1 4,0 0,4 3,9 0,4 4,8 0,6 
Байланыс  1,4 0,2 1,8 0,2 5,6 0,7 1,7 0,2 
Басқасы  112,6 11,9 119,8 12,5 98,9 11,5 101,9 12,2 
Барлығы  945,0 100,0 953,0 100,0 860,8 100,0 833,8 100,0 

Ақпарат көзі: Эмитенттің қаржылық есебі   
 

Клиентердің салымдары 

01.10.2012 ж. бастап 01.10.2013 ж. дейінгі кезеңде ҚР-ның екінші деңгейдегі банктеріне 
орналастырылған жеке және заңды тұлғалардың салымдары 18,6%-ға артып, 9 826,3 млрд. тенгені құрады. 

Есеп беру кезеңінде салымдар деңгейі жөнінен Эмитент банк секторында алтыншы орында. 
Эмитенттің  жиынды депозиттік қоржыны 549,2 млрд. теңгеге тең болды. Бұл өткен жылдың осы күндегі  
көрсеткіштен 68,7%-ға жоғары. Салыстыру үшін 01.01.2013 ж. Эмитентте жеке және заңды тұлғалардан 
алынған депозиттерде 473,5 млрд. теңге болған, ол 2012 ж. осы кезеңмен (522 млрд. тенге) салыстырғанда 
9,4% кем. Эмитент нарықта копоративтік клиенттерден салымдарды/депозиттерді тарту бойынша табысты 
бәсекелестікте. 01.10.2013 ж. жағдай бойынша заңды тұлғалардың салымы депозиттік портфельден 60% 
құрайды, қалғандары жеке тұлғалардан тартылған депозиттерге келеді.  

 
33-кесте - 01.10.2013 ж. жағдай бойынша ҚР екінші деңгейлік банктерге орналастырылған салымдар  

Банктің атауы 
Клиенттердің салымдары, млрд. теңге, 

с.і..: Нарық үлесі, % 
Жеке тұлғалар  Заңды тұлғалар 

 «Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ 787,4 925,6 17,4 
«Қазкоммерцбанк» АҚ 621,2 1 080,6 17,3 
«Банк ЦентрКредит» АҚ 334,2 465,9 8,1 
 «БТА Банк» АҚ 286,3 249,3 5,5 
«АТФБанк» АҚ 219,3 329,9 5,6 
 «Сбербанк» АҚ ЕБ 198,9 483,5 6,9 
«Цеснабанк» АҚ 200,9 427,5 6,4 
 «KASPI BANK» АҚ 372,6 165,9 5,5 
 «Ситибанк Казахстана» АҚ 3,6 271 2,8 
 «Альянс Банк» АҚ 161,6 166,2 3,3 
Басқасы 567,8 1 506,9 21,1 
Барлығы 3 753,9 6 072,5 100,0 

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бықылау мен қадағалау 
комитеті 

 
Таза пайда 

 
Екінші деңгейлік банк 2013 ж. 3 тоқсанында алған таза пайда көлемі 190,8 млрд. теңгені құрады, ол 

өткен жылдың осы сынды кезеңінде келтірілген шығынмен салыстырғанда айтарлықтай көп.  
Екінші деңгейлік банктер ішінен Эмитент  несиелік қоржынды есепке алу және бағалаудың барынша 

консервативтік саясатын қолданады. 2013 ж. үшінші тоқсанның нәтижесі бойынша Эмитенке келтірілген 
шығын мөлшері 1,3 млрд. теңгені құрайды, ол өткен жылғы 4,7 млрд. теңге көрсеткіштен 3,4 млрд. теңгеге 
төмен.  
 
34-кесте - 2012 және 2013 ж. екінші тоқсанында ҚР екінші деңгейлік банктердің таза пайдасы / (шығыны). 

Банктің атауы Таза пайда/ (шығын), млрд. теңге 
2012 ж. 2 тоқ. 2013 ж. 2 тоқ. 
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Банктің атауы Таза пайда/ (шығын), млрд. теңге 
2012 ж. 2 тоқ. 2013 ж. 2 тоқ. 

«Қазақстан Халық жинақ банкі» АҚ 31,6 34,2 
«Казкоммерцбанк» АҚ 13 15,3 
«БТА Банк» АҚ (657,7) 15,6 
 «Банк ЦентрКредит» АҚ 1,0 (0,6) 
 «АТФБанк» АҚ (2,9) (4,2) 
 «Альянс Банк» АҚ 5,3 0,1 
 «Сбербанк» АҚ ЕБ 11,5 6,8 
 «Цеснабанк» АҚ 7,8 8,2 
«KASPI BANK» АҚ 8,1 18,1 
 «Еуразиялық Банк» АҚ 2,1 2,9 
Басқасы  (299,9) 9.6 
Барлығы  (880,1) 120,8 

Ақпарат көзі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бықылау мен қадағалау 
комитеті 

Эмитенттің жергілікті қаржылық институттармен салыстырғанда, анық шүбәсіз бесекелестік 
артықшылықтары бар. Соған байланысты, Эмитент  Қазақстан нарығында белсенді бәсекелесе алады, сол 
сияқты корпоративтік және бөлшектік банктік қызметтің кең ауқымын ұсынатын жетекші әмбебап 
қаржылық тобы ретінде өз орынын күшейте алады. Эмитент операциялық қызметін жетілдіруді табысты 
басқару мен жақсартуды жалғастыруда оның басшылығының өткен уақыттағы халықаралық банк ісіндегі 
табысты тәжірибесі негізгі қозғаушы болады деп есептейді. 

 

3) Берілген саладағы Эмитенттің жағдайы мен саланың болашақта дамуына қатысты болжам. 

Қазіргі таңда Қазақстанның банктік секторы реттеуіш талаптарының1 өзгеруін басынан кешіруде. 
Нақтырақ, 2013 ж. басында банктік сектордың тұрақтылығын арттыру бойынша іс-шаралар аясында 
динамикалық провизиялар бойынша талаптар енгізілген. Егер ҚЕХС бойынша спецификалық провизиялар 
нақты қарыздар бойынша  күтілетін шығындарды жабуға арналса, онда динамикалық провизиялар банк 
капиталының бөлігі ретінде қабылданады және алдын ала болжанбаған шығындарға қатысты өзінше бір 
қауіпсіздік шарасы  болып шығады. Тиісінше, динамикалық провизияларға есептеулер таза несиелік 
портфель мөлшеріне әсер етпейді, бірақ капиталға қойылатын талапты арттырады, өйткені динамикалық 
провизиялардың (тәуекел бойынша есептелген активтердің 1,25%) бөлігі ғана екінші деңгей капиталының 
құрамына кіре алады.  

Ұлттық Банктің макропруденциалды талаптарына сәйкес, тоқсан сайын құралатын динамикалық 
провизиялардың мөлшері кредиттік портфельдің мөлшері мен темпіне байланысты.  Осы тәуелділікті 
белгілейтін коэффиценттерді Ұлттық Банк әрбір қарыз санаты үшін әр 3 жыл сайын белгілейді: 
копоративті, ипоткалық, тұтынушылық және ШОБ. Бұл ретте ҚЕХС бойынша специкалық провизияларға 
есептеулер талап етілетін динамикалық провизиялардың мөлшерін азайтады. Айта кету керек, осы 
механизмді Қазақстанға енгізу спецификалық провизиялар бойынша талаптарды жергілікті стандарттардан 
ҚЕХС-ке аударумен сәйкес келді. Провизиялардың артық қоры ҚЕХС-тың олардан реттеуішке қарағанда 
провизияларды аз талап етуі салдарынан пайда болған банктер үшін, бұл қор автоматты түрде динамикалық 
провизияларға қайта квалификацияланған. Алайда, 2014 ж. басынан динамикалық провизиялардың 
мөлшеріне максималды шектеу күшіне енеді (брутто қарыздарынан 5,9%), ол осы банктерге артық 
динамикалық провизияларды босатуға мүмкіндік береді.  

Осы уақытта, Қазақстанның банктік секторы өсімінің басты қозғалтқышы соңғы бір жарым жылда 
тұтынушылық кредит беру2 болды, өйткені  корпоративті кредит беру өсімі ақырын болып тұрды. Реттеуші 
тұтынушылық кредит беру үшін капитал бойынша реттеуіш талаптардың өсу мүмкіндігін 
қарастыратындығын ескере отырып, қысқа және орташа перспективада кредиттік өсімнің баяулауы мүмкін.  

 
Эмитенттің даму стратегиясы  

 
Банктің негізгі стратегиялық мақсаты Қазақстан Республикасы экономикасының болжамдағы қарқын 

алуына пайдасын тигізетін, сол сияқты корпоративтік, бөлшек, шағын және орта бизнес клиенттеріне кең 
                                                 
1 http://www.halykfinance.kz/ru/site/index/research/report:86572 
 
2 http://www.halykfinance.kz/ru/site/index/research/report:86444 
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ауқымды банк қызметі мен өнімдерін ұсынатын қазақстандық банк секторындағы жетекші әмбебап қаржы 
тобының бірі ретінде өзінің орнын сақтау және оны одан әрі нығайту болып табылады. 

Банктің даму стратегиясының негізгі элементтері болып мыналар табылады:   
 
 Қазақстандық нарықтағы ірі әмбебап қаржы тобының бірі ретінде өзінің нақты ұстаған жолын 

сақтау; 
 Экономиканың нақты секторына кредит беруге қатысты Эмитент платформасын кеңейту, 

қорландыру базасын бизнес тиімділігін одан ары арттыру мақсатында диверсификациялауды 
жалғастырады; 

 Клиенттік базаны ұлғайту және банк өнімдері мен қызметін айқас сатуды жоғарылату үшін 
Эмитенттің әмбебап банкілік платформасын пайдалану және дамыту; 

 Операциялық басымдылық пен тиімділікке жету үшін қызмет көрсету және басқару стандарттарын 
арттыруды жалғастыру.   

 

24. Нәтижесінде Эмитенттiң қызметiне елеулi түрде ықпал ете алатын Эмитентпен жасасқан келiсiм-
шарттар, келiсiмдер туралы мәліметтер. 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент өз қызметіне айтарлықтай әсер ететін келісім шарттар мен 
келісімдер жасаған жоқ.  

25. Эмитент қызметін жүзеге асыру үшін алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы, 
құжаттың нөмiрi және күнiн, қолданылу мерзiмiн және осы құжатты берген орган көрсетілген 
мәліметтер. 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент Банктік және басқа да операцияларды жүргізуге және 
бағалы қағаздар нарығында қызметін жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын 
және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2007 жылғы 28 желтоқсанда берген № 239 Бірығай 
лицензиясы болған.  

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитентте қандайда бір патент және/немесе рұқсат болған емес.  
 

26. Соңғы екі жыл ішінде немесе нақты қызмет атқарған кезең ішінде сатылған өнімнің (орындалған 
жұмыстардың, қызметтердің) көлемі. Банкінің соңғы екі жылда сатқан өнімінің көлеміндегі 
өзгерістерді талдау. 
35-кесте - Клиенттердің есепшот түрлері мен клиенттер тұрпаты тұрғысындағы шоғырландырылған 
қаражаты (салымы) 

Атауы  2010 ж.,  
мың теңге 

2011 ж. 2010 . 
өзгерістер, % 

2011 ж.,  
мың теңге 

2012 ж. к 2011 
ж. өзгерістер, 

% 

2012 ж.,  
мың теңге 

Ағымдағы 
шоттар: 

140 947 333 13,8 160 387 999 (0,04) 160 328 653 

Заңды тұлғалар 120 552 804 11,4 134 274 187 (4,08) 128 790 015 
Жеке тұлғалар 20 394 529 28,0 26 113 812 20,77 31 538 638 
Мерзімді 
салымдар: 

373 436 060 6,0 395 922 110 (10,39) 354 790 069 

Заңды тұлғалар 234 371 586 9,6 256 784 512 (37,03) 161 709 860 
Жеке тұлғалар 139 064 474 0,1 139 137 598 38,77 193 080 209 
Барлығы: 514 383 393 8,2 556 310 109 (7,40) 515 118 722 
Заңды тұлғалар 354 924 390 10,2 391 058 699 (25,71) 290 499 875 
Жеке тұлғалар 159 459 003 3,6 165 251 410 35,93 224 618 847 

 
36-кесте – Клиенттерге несиелер3 

Атауы  2010 ж.,  
мың теңге 

2011 ж. 2010 ж. 
өзгерістер, % 

2011 ж.,  
мың теңге 

2012 ж. к 2011 
ж. өзгерістер, 

% 

2012 ж., мың 
теңге 

                                                 
3 Шоғырландырылған  мәліметтерге негізделген 



 

36 

Атауы  2010 ж.,  
мың теңге 

2011 ж. 2010 ж. 
өзгерістер, % 

2011 ж.,  
мың теңге 

2012 ж. к 2011 
ж. өзгерістер, 

% 

2012 ж., мың 
теңге 

Заңды тұлғалар 687 535 095 1,5 697 822 161 (11,3) 618 803 301  
Жеке тұлғалар 257 418 292 (0,8) 255 288 673 (5,2) 242 044 646 
Жиыны 944 953 387 0,9 953 110 834 (9,7) 860 847 947 

 
Эмитенттің соңғы екі жылдағы немесе нақты қызмет ету кезеңіндегі өткізілген өнім (көрсетілген 
қызмет, жұмыс) көлемінің өзгеруіне талдау жасау 
 

2011 ж. бойынша Эмитент клиенттерінің шоғырландырылған қаражаттары (салымдары) 2010 ж. осы 
сынды көрсеткішпен салыстырғанда бәрі қоса алғанда 8,2% өсті және 556,3 млрд. теңгені құрады (2010 ж. 
514,4 млрд. тенге). Бұл ретте аталған кезеңде ең үлкен өсім «Ағымдағы шоттар» тобы -13,8% есебінен 
болды. 2011 ж. пайыздық көрсеткіш бойынша айтарлықтай өсім жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары  –
28% (немесе 5,7 млрд. теңге) бойынша байқалды. Салыстыру үшін заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары 
бойынша сома 2010 ж. көрсеткіштермен салыстырғанда 2011 ж. 11,4% немесе 13,7 млрд. теңгеге өсті.  

2011 ж. Эмитент клиенттерінің мерзімді салымдарының жалпы сомасы 2010 жылғы көрсеткіштермен 
салыстырғанда 6,0% өсті, оның ішінде ең жоғары өсімді көрсеткен заңды тұлғалардың мерзімді салымдары 
болды.  Жеке тұлғалардың 2011 ж. мерзімді салымдары 2010 ж. көрсеткіштермен салыстырғанда 0,1% 
немесе ақша көрсеткішінде 73,1 млн. теңгеге ғана өсті. 

Эмитенттің клиенттерге 2011 ж. берген несиелерінің жиынтықты көлемі 2010 ж. салыстырғанда 0,9% 
немесе 8,1 млрд. теңгеге өсті. Бұл ретте, жеке тұлғаларға берілген несиелер тобы бойынша азаю 0,8% 
немесе 2,1 млрд. теңгені құрды, сонымен қатар 2011 ж. заңды тұлғаларға берілген несиелер мөлшері 1,5% 
немесе 10,3 млрд. теңгеге артты.  

2011 ж. аталған өзгерістер жаңа банктік өнімдер мен қызметтерді енгізумен байланысты болды.  
 
2012 ж. бойынша Эмитент клиенттерінің шоғырландырылған қаражаттары 2011 ж. көрсеткішпен 

салыстырғанда 7,40% немесе 41,2 млрд теңгеге азайды. Бұл ретте, азаю «Ағымдағы шоттар» тобы 
(жиынтықта – 2011 ж. салыстырғанда 0,04%) тобы бойынша және «Мерзімді салымдар» тобы (жиынтықта 
– 2011 ;7 салыстырғанда 10,39%) бойынша  жүргізілді.  

2012 ж. сонымен қатар клиенттерге берілген несиелер мөлшері 2011 ж. салыстырғанда 9,7% немесе 
92,3 млрд теңгеге азайды. Пайыздық көрсеткіштегі айтарлықтай азаю заңды тқ\ұлғаларға берілген несиелер 
тобы бойынша жүргізілді – 2011 ж. салыстырғанда 11,3%. Ал, клиенттерге-жеке тұлғаларға берілген несие 
мөлшері 5,2% кеміді.  

Аталған өзгерістер несиелік қоржынды жоспарлы және мерзімінен бұрын өтеу нәтиежесінде болды.  
 

 
27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң 
және теріс әсер ететін факторлар. 
 

Эмитент Қазақстан Республикасының банк секторындағы жетекші әмбебап қаржы топтарының 
бірі ретінде өзінің орынын сақтау және одан әрі нығайтуға мүмкіндік беретін факторларға мыналарды 
жатқызады: 

 Қызмет көрсету мен өнімді айқасты сату және клиент базасын көбейту үшін әмбебап банк 
платформасын тиімді дамыту. Айқас сатуды дамытуға қатысты Эмитенттің болашақ стратегиясы 
қаржы өнімдерінің санын барынша көбейтіп, банктік және банктік емес бәсекеге қабілеттілігін 
арттырып, сол өнімді қолда бар клиенттерге сатуға және жаңа клиенттерді тартуда Банктің 
мүмкіндігін пайдалануға арналған. Қаржы өнімдерін клиенттерінің арасында кең ауқымды тарату 
ұсыныстарының үйлесімді стратегиясы – ішкі нарықта тиімді бәсекеге түсуге мүмкіндік береді; 

 Техникамен жарақтандырудың жоғарғы деңгейі. Негізінен банктік ауқым өзінің негізгі 
жұмысын іске асыру үшін ақпараттық жүйеге тәуелді болады. Соның нәтижесінде, осы заманның 
техникалық құралымен және бағдарламамен қамтамасыз етілуі банктік қызмет көрсетудің өзіндік 
құнын төмендетіп, Эмитенттің Қазақстан Республикасының банк секторындағы бәсекелестік 
қабілетін арттыруға мүмкіндік береді.  

 сынақтан өткен жұмыс тәжірибесі бар тәжірибелі басшылық командасы. Эмитент отандық 
және де халықаралық банктерден жоғары деңгейлі кәсіби банк қызметкерлерін өз қатарына тартып 
үлгерді. Сонымен қатар, Эмитент басшылықтың ауқымды халықаралық деңгейдегі тәжірибесі банк 
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секторында Банктің операциялық қызметін болашақта жемісті жалғастыруда және оның 
корпоративтік даму стратегиясын өндіріске енгізуде негізгі фактор болады деп есептейді; 

 
Эмитент Қазақстан сияқты дамушы нарықтар жылдам өзгерістерге ұшырауы мүмкін, олар 

Эмитенттің қызметіне ықтимал жағымсыз әсер етуі мүмкін.   
Эмитенттің табыстылығына жағымсыз әсер етуі мүмкін негізгі факторлар: 
 
 Экономикалық құлдырау – соңғы кездегі халықаралық нарықтағы жағдайлар қазақстандық 

банктердің активтерінің сапасының және олардың тұрақтылығының төмендеуіне әкелді. Соның 
нәтижесінде сыртқы және ішкі нарықта қаржыландырудың жаңа көздерінде проблемалар 
туындады. Негізінен банктік секторларда меншікті капиталдың төмендеуі мен проблемді активтер 
үлесінің өсуі байқалады. Бұл қазақстандық банктердің капитализацисы мен пайда әкелуіне, ең 
бастысы резервте сақталу қажеттілігіне қысым жасауды күшейтеді; 

 Қазақстан Республикасында банктік секторларға байланысты заң шығару жүйесінде әлеуетті 
өзгеріс.Эмитент өзінің жұмысын жақсы реттелген ортада жүргізеді. Заңнамалар өзгеріске түсіп 
отырады, соған байланысты, банктік және қаржылық реттеудегі өзгерістер қазақстандық банктік 
жүйеге және банктің ойдағыдай бәсекеге түсуі мен өз қызметін іске асырудағы қабілетінің әлеуетті 
зиянын бағалауға әсер етуі мүмкін. Атап айтсақ, Эмитенттің қызметіне динамикалық провизияларға 
қатысты жаңа реттеуші талаптар және капиталдың тұтынушылық кредит беру көлемінің өсіміне 
жауап ретіндегі жеткіліктілігі әсер етуі мүмкін.  

 Болашақта бәсекелестікті күшейту. Эмитент ішкі нарықта өзінің бөлімшелер торабы мен 
клиенттік депозит базасына байланысты тұрақты және бәсекеге қабілетті деп санағанмен, бәрібір 
оған жергілікті де, шетелдік банктер де бәсеке болады. Бәсекенің күшеюі Қазақстан Республикасы 
банк секторында бар банктерден де, сондай-ақ әлеуетті қатысушы банктерге де, өздерінің 
болашақта стратегиялық жоспарларын жүзеге асыруға теріс әсер етеді.  
 

28. Эмитенттің өз өнімдерін (жұмыс, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша қызметі. 

Эмиент қаржы ұйымы болып табылады, негізгі қызметі банктік қызметтер көрсету болып 
табылатын, қаржы ұйымы болып табылады. Заңды және жеке тұлғалар Эмитент қызметтерінің кең 
ауқымының негізгі тұтынушылары болып табылады. 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің жеткізішілері мен тұтынушылары болмаған, олардың 
үлесіне барлық жеткізілімдердің жалпы көлемінің және өткізілген өнімнен (жұмыс, қызмет) түскен 
түсімнің жалпы көлемінен он және одан артық пайыздан келеді.  
 
29. Эмитенттің қызметіне әсер ететін негізгі факторлар. 
 

1) Эмитент қызметінің маусымдылығы, маусымдық сипаттағы Эмитент қызметінің түрлері, және 
олардың Эмитенттің жалпы табысындағы үлесі. 

Банк қызметі маусымдық сипатта емес. 

2) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың 
үлесі және Банк экспортқа тарататын өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) таратылатын өнімнің 
жалпы көлеміндегі үлесі. 
 
37-кесте – Эмитенттің экспорты және импорты  

 

31.12.2010 ж. 31.12.2011 ж. 31.12.2012 ж 30.09.2013 ж. 

Сомасы, 
млрд. тенге 

Жалпы 
көлемдегі 
үлесі, % 

Сомасы, 
млрд. 
теңге 

Жалпы 
көлемдегі 
үлесі, % 

Сомасы, 
млрд. 
теңге 

Жалпы 
көлемдегі 
үлесі, % 

Сомасы, 
млрд. 
теңге 

Жалпы 
көлемдегі 
үлесі, % 

Активы, размещенные у нерезидентов 
Барлық 
бейрезиденттер 
соның ішінде: 

201,5 20,8 199,8 19,8 132,3 15,3 326,5 39,6 

еншілес компа-
нияларға 
(бейрезиденттер) 

61,0 6,3 52,2 5,2 46,5 5,4 53,9 6,5 
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31.12.2010 ж. 31.12.2011 ж. 31.12.2012 ж 30.09.2013 ж. 

Сомасы, 
млрд. тенге 

Жалпы 
көлемдегі 
үлесі, % 

Сомасы, 
млрд. 
теңге 

Жалпы 
көлемдегі 
үлесі, % 

Сомасы, 
млрд. 
теңге 

Жалпы 
көлемдегі 
үлесі, % 

Сомасы, 
млрд. 
теңге 

Жалпы 
көлемдегі 
үлесі, % 

қойылатын 
талаптар  
Барлық 
шоғ.активтер 968,6  100,0 1 011,1 100,0 863,9 100,0 823,7 100,0 

Бейрезиденттерден тартылған міндеттемелер 
Барлық 
бейрезиденттер 
соның ішінде: 

389,7 41,8 363,7 38,6 246,3 31,2 251,1 33,4 

негізгі компания-
сы және олармен 
аффилирленген 
басқа да 
компаниялар  
(бейрезиденттер) 
алдындағы 
міндеттемелер 

160,1 17,2 148,1 15,7 88,9 11,3 - 0 

Барлық шоғ. 
міндеттемелер  933,4 100,0 943,3 100,0 789,7 100,0 752,6 100,0 

 

3) Облигацияны шығару туралы шешім қабылдаған күннен бастап, алты ай ішінде орындалуы 
немесе жасалуы тиіс мәмілелер туралы мәліметтер, егер осы мәміленің (мәмілелердің) сомасы 
Эмитент активінің балансы құнының 10 пайызынан асатын болса. 

2014 жылғы бірінші жарты жылдағы маңызды оқиғалар қатарына бірінші облигациялық 
бағдарламаның шегінде қамтамасыз етусіз субординацияланған купонды облигациялардың бірігші 
шығарылымы бойынша 13 млрд. теңге және Еурооблигациялардың үшінші шығарылымы бойынша 296,7 
млн. АҚШ доллары көлеміндегі негізгі борыштың өтелуін жатқызуға болады.   

4) Болашақтағы міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақтағы міндеттемелері және Эмитент 
қызметіне осы міндеттемелердің мүмкін теріс әсері, соның ішінде  үшінші тұлғалардың кепілдігімен 
қамтамасыз етілген басқа Эмитенттердің облигациялары бойынша Эмитенттің кепілдігі жөнінде 
және мұндай Эмитент, облигациялар саны, кепілдік шарттары, олардың өтелу күні мен кепілді 
шығарылатын валюта туралы ақпараттарды қосқанда. 

31.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитентте оның қызметіне жағымсыз әсер етуі мүмкін 
міндеттемелер болған жоқ және басқа эмитенттердің облигациялары бойынша кепілдіктер, сонымен қатар 
үшінші тұлғалардың қамтамасыз етілген кепілдіктері жоқ.  

5) Эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. Эмитенттің қатысуымен болатын сот 
процестерінің мәніне сипаттама беру, оның нәтижесінде Эмитенттің қызметі тоқтатылуы немесе 
шектелуі, оған ақшалай және өзге міндеттемелер жүктелуі мүмкін. 

31.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің қатысуымен болған, нәтижесінде Эмитент қызметінің 
тоқтатылуы немесе шектелуі, Эмитентке ақшалай және басқа да міндеттемелерді жүктелуі мүмкін сот 
процестері жоқ.  

 

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

 
38-кесте - 30.11.2013. жағдай бойынша соңғы жыл ішінде Эмитентке салынған Әкімшілік санкциялар 

Санкцияны 
қолдану күні 

Санкцияны 
қолданған 

орган 

Санкция 
себептері 

Санкцияның түрі мен 
мөлшері 

Санкцияны орындау 
дәрежесі 

11.07.2013 Қаржылық Әкімшілік 346 200 теңге Орындалды 
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Санкцияны 
қолдану күні 

Санкцияны 
қолданған 

орган 

Санкция 
себептері 

Санкцияның түрі мен 
мөлшері 

Санкцияны орындау 
дәрежесі 

нарық және 
қаржылық 

ұйымдарды 
реттеу мен 

бақылау 
комитеті  

 

құқықбұзушылық 
Эмитенттің 

құқыққа қарсы 
әрекеті салдарынан 

көрініс тапты, ол 
Эмитенттің 

уәкілетті органға 
дәл емес 

есептілікті беруі 
себебінен болды. 

 
11.07.2013 Қаржылық 

нарық және 
қаржылық 

ұйымдарды 
реттеу мен 

бақылау 
комитеті  

 

Әкімшілік 
құқықбұзушылық 

Эмитенттің 
құқыққа қарсы 

әрекеті салдарынан 
көрініс тапты, ол 

Эмитенттің 
уәкілетті органға 

дәл емес 
есептілікті беруі 
себебінен болды. 

 

173 100 теңге Орындалды  

 

7) Тәуекел факторлары. Облигация ұстаушылар ұшырайтын тәуекел  факторларын егжей-тегжейлі 
талдауды беру. 

Эмитент қызметі негізінен Қазақстанда жүзеге асырылады. Тиісінше, Эмитент Қазақстанның 
экономикалық және қаржы нарығына қатысты тәуекелдерге ұшыраған, ол нарықтық экономикамен 
дамушы елдердің сипатын көрсетеді. Құқықтық жүйе, салық жүйесі және заңнамалық база дамуын 
жалғастырады, бірақ Қазақстанда қызмет атқаратын ұйымдар ұшырасатын әртүрлі кедергілер мен басқа 
құқықтық және қаржылық кедергілермен бірге проблемаларды күшейтетін жиі өзгерістерге ұшыраған.  

Эмитенттің маңызды міндеттерінің бірі үнемі өзгеріп отыратын нарықтық ортаға барабар жауап 
бере алатын тиімді, теңгерімді және басқару жүйесін қалыптастыру және Эмитенттің тұрақты дамуын 
қамтамасыз ету болып табылады. Эмитентте банктік тәуекелдерді басқару жүйесін әзірлеп, жетілдіретін 
арнайы Тәуекел менеджмент департаменті қызмет атқарады. Тәуекел менеджмент департаменті Эмитент 
ұшыраған немесе ұшырауы ықтимал барлық тәуекелдерді анықтайды, өлшейді, шектеулерді белгілейді, 
бақылау ортасын құрады, тәуекелді Эмитент қызметінің көрсеткіштері үшін тұрақты мониторинг 
жүргізеді. 

Эмитенттің тәуекелдерді басқару жөніндегі негізгі қағидаттары: 
• Эмитент ұшыраған немесе ұшырауы мүмкін барлық тәуекел түрлерін уақтылы бағалау, 

бақылау және қадағалау; 
• Тиімді ішкі бақылау жүйесі; 
• Қабылданатын тәуекелдердің ең төменгі деңгейінде Эмитенттің қаржы тұрақтылығы мен 

кірістілігін қамтамасыз ету. 

Банктік қызмет тәуекелдері деп Эмитенттің  операциялар атқаруынан туындайтын шығындардың 
туындау тәуекелі түсініледі. Эмитент келесі негізгі тәуекел түрлерін бөледі: 

1. Кредиттік тәуекел – қарыз, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік,  ломбардтық операциялар, банктік 
кепілдіктер беру операцияларын, басқа операцияларды жүргізу кезінде өзіне алған ақшалай міндеттемесін 
орындау бойынша шарттың (келісім-шарттың) алғашқы талаптарын клиенттің бұзу салдарынан 
шығындардың (шығыстардың) туындау тәуекелі. 
 
2. Пайыздық тәуекел – келесілерді қамтитын сыйақы мөлшерлемелерінің қолайсыз өзгеру салдарынан 
шығындардың (шығыстардың) туындау тәуекелі: 
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− орналастырылған активтерді және Эмитенттің тартылған міндеттемелерін қайтару және өтеу 
мерзімдерінің сәйкес келмеуінен шығындардың (шығыстардың) туындау тәуекелі (тіркелген сыйақы 
мөлшерлемелерімен); 
− бір жағынан Эмитент активтері (құбылмалы немесе тіркелген) және екінші жағынан 

міндеттемелер бойынша түрлі мөлшерлемелерді қолдану салдарынан шығындардың (шығыстардың) 
туындау тәуекелі;  
− ұқсас баға сипаттамасы бар басқа тең шарттарда құралдардың қатары бойынша алынатын және 

төленетін сыйақыны есептеудің және түзетудің түрлі әдістерін қолданумен байланысты базистік 
тәуекел.  

 
3. Өтімділікті жоғалту тәуекелі – Эмитенттің өз міндеттемелерін орындамау немесе уақтылы орындамау 
ықтималдылығымен байланысты тәуекел. Өтімділіктен айрылу тәуекелін басқару кезінде Эмитенттің 
ағымдағы өтімділігі бақыланады, сондай-ақ орналастырылған және тартылғагн ақшаның, кірістердің және 
сыйақы алумен (төлеумен) байланысты шығындардың мерзімі салыстырылады. 
 
4. Валюталық тәуекел – Эмитенттің қызметін атқару кезінде шетел влюталары бағамының өзгеруімен 
байланысты шығындардың (шығыстардың) туындау тәуекелі. Шығындар (шығыстар) қауіпі Эмитенттің 
өзіндік құндағы валюталар бойынша орындарын артық бағалаудан туындайды.  
 
5. Баға тәуекелі – қаржы құралдарының нарықтық құнына әсер ететін қаржы рыноктарының шарттары 
өзгерген жағдайда туындайтын қаржы құралдары портфельдері құнының өзгеру салдарынан шығындардың 
(шығыстардың) туындау тәуекелі. 
 
6. Елдік (трансферлік) тәуекел – шет мемлекеттің немесе шет мемлекет резидентінің төлем қабілетсіз 
болу немесе қаржы тәуекелдерімен байланысты емес себептер бойынша Эмитент алдында міндеттемелері 
бойынша жауап бергісі келмеу салдарынан шығындардың (шығыстардың) туындау тәуекелі. 
 
7. Операциялық тәуекел – қызметкерлер тарапынан жол берілген ішкі процестерді атқару барысында, 
ақпараттық жүйелер мен технологиялардағы кемшіліктер немесе қателер нәтижесінде, сондай-ақ сыртқы 
оқиғалар салдарынан шығындардың туындау тәуекелі. Операциялық тәуекел келесі тәуекелдерді қамтиды: 

− Эмитенттің анықталмаған, барабар емес ұйымдық құрылымымен, соның шінде жауапкершілікті, 
есеп беру және басқару құрылымын бөлмеумен байланысты тәуекелдер; 

− барабар емес стратегиялардан, саясаттан және/немесе ақпараттық технологиялар саласындағы 
стандарттардан, бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарын қолданудағы кемшіліктерден 
туындаған тәуекел;  

− барабар емес ақпаратпен немесе тиісті қолданбаумен байланысты тәуекелдер;  
− Эмитент қызметкерлерін тиісті басқармаумен және/немесе біліксіз штатпен байланысты тәуекелдер;  
− бизнес жоспарларды дұрыс құрастармаумен немесе ішкі ережелерді дұрыс сақтамаумен 

байланысты тәуекелдер;  
− Эмитент операцияларына сыртқы әсердің алдын ала білуге болмайтын немесе бақылайтынбайтын 

факторларынан туындған тәуекел;  
− заңнаманың өзгеруімен байланысты немесе Эмитент қызметін реттейтін ішкі 

құжаттардағы/ережелердегі кемшіліктердің немесе қателердің болуымен байланысты тәуекел;  
− клиенттік базаның тарылуына, клиенттер мен контрагенттердің Эмитентке сенбеуіне немесе теріс 

әсер алуына әкелген Эмитент басшылығы мен қызметкерлерінің жалған әрекеттерімен байланысты 
тәуекел.  

 
8. Құқықтық тәуекел – Эмитенттің Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұзу салдарынан 
немесе Эмитент қызметінің ішкі құжаттарға сәйкес келмеуінен, ал Қазақстан Республикасының резидент 
еместерімен қарым-қатынаста басқа мемлекеттердің заңнамаларына сәйкес келмеуінен шығындардың 
(шығыстардың) туындау тәуекелі.  
 
9. Бедел тәуекелі – қоғамдық пікірдің теріс қалыптасуы немесе банкке деген сенімнің жоғалуынан 
шығындардың (шығыстардың) туындау тәуекелі. 

8) Эмитентөз қызметін жүзеге асыратын нарық туралы басқа ақпарат  

Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын нарық туралы басқадай ақпарат жоқ.  
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5-БӨЛІМ. ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ 

Эмитент шоғырландырылған қаржылық есептілікті халықаралық қаржылық есеп стандарттарына 
(ХҚЕС) және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілігі туралы 
заңнамасына сәйкес жасайды. Бұл бөлімде келтірілген барлық деректер Эмитент ұсынған, 2011 жылғы 31 
желтоқсанда, 2012 жылғы 31 желтоқсанд аяқталған жыл және 2013 жылғы алты айдағы жағдай бойынша 
аудиторлық есептермен расталған және 2013 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша аудиттік 
шоғырландырылған қаржылық есептілігімен расталмаған  қаржылық есептілікке негізделген.   

Эмитенттің 2011 жылғы 31 желтоқсанда, 2012 жылғы 31 желтоқсанд аяқталған жыл және 2013 
жылғы алты айдағы жағдай бойынша ҚЕХС сәйкес әзірленген шоғырландырылмаған қаржылық 
есептілігінің аудитін «КПМГ Аудит» ЖШС жүргізді.   

30. Баланстық құны Эмитенттің материалдық емес активтерінің жалпы теңгерім құнының бес және 
одан көп процентін құрайтын материалдық емес активтердің түрлері. 

Эмитенттің материалдық емес активтерінің баланстық құны 30.09.2013 ж. жағдай бойынша 
шоғырландырылған есептілігіне сәйкес 1 613 658 мың теңгені құрайды. 
39-кесте  – Эмитенттің 30.09.2013 ж. жағдай бойынша материалдық емес активтері, мың теңге  

Материалдық емес 
активтердің атауы 

Сатып алған күндегі 
бастапқы құн  Жинақталған  тозу  Қалдық құн  

Бағдарламалық 
қамсыздандыруды 
пайдалану құқығына 
лицензиялық келісім 

2 575 933 1 451 353 1 124 580 

Бағдарламалық 
қамсыздандыру 865 439 376 361 489 078 

Басқа да материалдық емес 
активтер    

Жиыны 3 441 372 1 827 714 1 613 658 

31. Баланстық құны Эмитенттің негізгі құралдардың жалпы баланстық құнының бес және одан көп 
процентін құрайтын негізгі құралдардың түрлері. 

Эмитенттің негізгі құралдарының баланстық құны 30.09.2013 ж. жағдай бойынша 
шоғырландырылған қаржылық есептілікке сәйкес 18 050 037 мың теңгені құрайды. 

 
40-кесте  – Эмитенттің 30.09.2013 ж. жағдай бойынша негізгі құралдары  

Негізгі құралдың атауы Иелік еткен күндегі 
бастапқы құны 

Жинақталған тозу 
және құнсыздану  Қалдық құн 

Жер 2 383 922 0 2 383 922 
Қызметтік ғимараттар 16 658 986 4 177 548 12 481 438 
Банктік және кассалық 
жабдықтар 2 266 329 1 141 672 1 124 657 

Компьютерлік жабдықтар 2 355 778 1 779 455 576 323 
Офистік жиһаздар мен оның 
керек-жарақтары 1 835 547 1 297 230 538 316 

Басқа да негізгі құралдар 1 710 398 1 138 104 572 294 
Көлік құралдары  540 498 429 744 110 754 
Салынып жатқан (орнатылып 
жатқан) НҚ   232 233 0 232 233 

Жалға алынған ғимараттарға 
жұмсалған негізгі шығындар  86 231 56 132 30 099 

Жиыны 28 069 922 10 019 886 18 050 036 
 
32. Инвестициялар. 
 
41кесте –30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің инвестициялары, мың теңге 

Инвестициялар 30.09.2013 ж. 
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Инвестициялар 30.09.2013 ж. 
Басқа заңды тұлғалардың капиталындағы тікелей инвестициялары  
Ұзақ мерзімді инвестициялар 104 057 
Сатуға арналған құнды кағаздар қоржыны, соның ішінде: 1 797 374 

Мемлекеттік құнды кағаздар 1 797 370 
Мемлекеттік емес құнды кағаздар 4 

Әділ құны бойынша табыс және шығыс арқылы бағаланатын бағалы 
қағаздар қоржыны с.қ.:  100 303 

Мемлекеттік құнды кағаздар 98 541 
Мемлекеттік емес құнды кағаздар 0 
Туынды  қаржылық құралдар  1 762 

Өтегенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар қоржыны, с.қ.:  - 
Мемлекеттік құнды кағаздар - 
Мемлекеттік емес құнды кағаздар - 

Жиыны 2 001 734 
 

33. Дебиторлық берешек. Эмитенттің алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасынан бес және 
одан да көп мөлшерінде берешегі бар ұйымдардың тізімі немесе ең ірі дебиторлық берешегі бар 10 
ұйымның тізімі. 

30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің дебиторлық берешегі 1 361 955 мың теңгені құрады.  

 
42-кесте - 30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасынан бес және 
одан артық пайыз мөлшерде дебиторлық берешегі бар дебиторлардың тізімі  

Ұйым атауы Орналасқан жері Сомасы 
(мың теңге) 

Жалпы Дебиторлық 
берешектегі үлесі (%) 

 «Глобал Девелопмент» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

ҚР, Алматы қ., Фурманов к-сі, 
100B 135 193 9,9 

 «InterClass» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік  

ҚР г. Петропавл, Карим 
Сутюшев к-сі,15 280 292 20,6 

 «Атрикс Строй»  жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 

ҚР, Алматы қ., Фурманов к-сі, 
223 227 040 16,7 

Жиыны   642 525 47,2 
 

33-1. Эмитенттің міндеттемелерінің қамтамасыз ету болып табылатын, активтердің жалпы 
көлемінің он пайызынан кем емесін құрайтын, сонымен қатар сенімді басқаруға әр активтің құнын 
және тиісті шарттардың қолданысы тоқтатылған күнді көрсете отырып Эмитент активтері туралы 
мәліметтер. 

30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің міндеттемелерін қамтамасыз ететін және сенімді 
басқаруға берілген, Эмитенттің жалпы активтер көлемінен он пайызынан кем емес бөлігін құрайтын 
активтер жоқ.  

 

34. Эмитенттің жарғылық және меншікті капиталы  

 
43-кесте  – Эмитенттің жарғылық және жеке капиталы, мың тенге 

Мақаланың атауы 30.09.2013 ж. 
Жарғылық  (акционерлік) капитал  168 170 444 
Жеке капитал   71 137 640 

 

35. Қарыздар. Бұл тармақта олардың валюталары, сыйақы ставкалары, қамтамасыз ету түрлері 
көрсетіліп, банктік займдар мен кредиттік желілер туралы ақпарат ашып көрсетіледі. Таяудағы он 
екі айдың ішінде өтелуі тиіс сомалар тоқсан бойынша бөлінуі, қалған сомалар жылдар бойынша 
бөлініп ұсынылады. 
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30.09.2013 ж. жағдай бойынша АТФБанк қарыз алу портфелінің төменде келтірілген мынадай құрылымы бар: 
44-кесте –30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің қарыз алуы   

Қарыз ұсынған 
контрагент аталуы 

Қарыз 
валютасы 

Қарыз сомасы 
 

Пайыздық 
бағам, % 

Қамтама-
сыздандыру 

30.09. 2013 ж. бастап  30.09.2014 ж. дейінгі өтелетін сома 

4 тоқсан  
2013 ж.  

1 тоқсан  
2014 ж.  

2 тоқсан  
2014 ж. 

3 тоқсан  
2014 ж. 

 ««Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы  

KZT 13 000 000 000 7,50 жоқ 1 181 818 181 - 1 181 818 181 - 

 ««Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы  

KZT 5 102 453 022 7,50 
жоқ 

- 463 859 365 - 463 859 
365 

 ««Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы  

KZT 10 000 000 000 6,40 
жоқ 

- 769 230 769 - 769 230 
769 

 ««Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы  

KZT 75 076 614 7,50 
жоқ 

- 6 825 146 - 6 825 146 

 ««Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы  

KZT 100 000 000 8,00 
жоқ 

- 4 861 111 - 4 861 112 

Bayerische Hypo-und 
Vereinsbank AG EUR 5 534 081,31 0,699 

ШҚИ* аясында 
қамту 400 879,10 - 399 482,20 - 

Unicredit Bank Austria 
A.G. Munich EUR 531 600,00 4,7870 ШҚИ* аясында 

қамту - - - 139 385,63 

Landesbank Berlin AG 
ILA 9 EUR 1 103 300,00 2,237 

ШҚИ* аясында 
қамту - 114 398,37 - 113 174,56 

Landesbank Berlin AG 
ILA 9 EUR 1 324 980,00 2,238 

ШҚИ* аясында 
қамту 138 574,28 - 136 995,38  

* ШҚИ шетелдік қаржы институттарын білдіреді 

 

 Қарыз ұсынған контрагент аталуы Қарыз 
валютасы 

Қарыз сомасы 
 

Пайыздық 
бағам, % 

Қамтама-
сыздандыру 

Өтелетін сома 
4 тоқсан 
2014 ж. 2015 ж. 2016 ж.  

 
««Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы  KZT 13 000 000 000 7,50 нет - 2 363 636 362  - 

««Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы  KZT 5 102 453 022 7,50 жоқ - 463 859 372 - 

««Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» KZT 10 000 000 000 6,40 жоқ - 1 538 461 538 769 230 772 
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 Қарыз ұсынған контрагент аталуы Қарыз 
валютасы 

Қарыз сомасы 
 

Пайыздық 
бағам, % 

Қамтама-
сыздандыру 

Өтелетін сома 
4 тоқсан 
2014 ж. 2015 ж. 2016 ж.  

 
акционерлік қоғамы  
««Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
акционерлік қоғамы  KZT 75 076 614 7,50 жоқ - 6825154 - 

Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG EUR 5 534 081,31 0,699 ШҚИ* аясында 
қамту 398 085,31 396 688,44 - 

Unicredit Bank Austria A.G. Munich EUR 531 600,00 4,7870 ШҚИ* аясында 
қамту - - - 

Landesbank Berlin AG ILA 9 EUR 1 103 300,00 2,237 ШҚИ* аясында 
қамту - 111 888,91 - 

Landesbank Berlin AG ILA 10 EUR 1 324 980,00 2,238 ШҚИ* аясында 
қамту 135 496,25 134 005,36 - 

* ШҚИ шетелдік қаржы институттарын білдіреді 
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36. Эмитенттің негізгі қызметті жүзеге асыруға байланысты кредиторлық берешегі 
(жеткізушілердің алдындағы берешек, алынған аванстар). Эмитент алдында кредиторлық 
берешектің жалпы сомасынан бес проценттен жоғары мөлшерде берешегі бар ұйымдардың атауы 
немесе ең ірі кредиторлық берешегі бар 10 ұйымның тізімі. 

 
30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің кредиторлық берешегі 7 034 821 мың теңгені құрады.  
 

45-кесте – 30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент алдында кредиторлық берешектің жалпы сомасынан бес 
проценттен жоғары мөлшерде берешегі бар кредиторлардың тізімі   

Контрагенттің атауы Орналасқан мекенжайы Сомасы,  
Мың теңге  

Жалпы дебиторлық 
берешек үлесі, % 

 «Қазақстандық депозиттерге 
кепілдік беру қоры» 
акционерлік қоғамы  

ҚР,  Алматы қ., Көктем-3 
ықш. ауд. 21-үй 406 180 5,8 

Жиыны  406 180 5,8 
 
36-1 Аяқталған соңғы үш қаржылық жыл ішінде (әр үш жыл қорытындысы бойынша) Банк 
алған (ұшыраған) таза табыс (шығын) көлемі. 
 

46-кесте – Эмитенттің таза табысы (шығыны), мың теңге  
Жыл Таза табыс (шығын) 

31.12.2010 ж. (31 006 596) 
31.12.2011 ж. (8 948 680) 
31.12.2012 ж. (8 613 890) 

 
36-2 Левередж. 

 
47-кесте –Эмитент Левереджі, мың теңге 

Атауы 01.01.2011 ж. 01.01.2012 ж. 01.01.2013 ж. 30.09.2013 
Міндеттеме 933 352 720 943 280 911 789 698 732 752 571 846 
Жеке капитал  35 251 475 67 868 561 74 199 120 71 137 640 
     
Левередж көлемі 26,48 13,9 10,64 10,58 

 

36-3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау 
агенттігінің  2009 жылғы 29 сәуірдегі №89 қаулысына сәйкес алынып тасталды. 

36-4. Аудиторлық есеппен немесе шолып аудиторлық тексерумен расталған Эмитенттің 
қаржылық есептілігіне сәйкес, соңғы екі аяқталған қаржы жылының біріндегі Эмитент 
қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны. 
48-кесте  – Эмитенттің 2012 ж. қызметі бойынша ақша қаражатының таза ағыны, мың теңге  

Атауы  2012 ж. 
Операциялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза сомасы 61 578 
Инвестициялық қызмет бойынша ақша қаражатының таза сомасы  16 281  
Қаржылық қызмет бойынша ақша қаражатының таза сомасы  (86 717) 
Жиыны: Ақша қаражатының таза өсуі / (кемуі)  -8 858  
Айырбастау бағамдарының ақша қаражаттарына және олардың 
эквиваленттеріне әсері  1 895 

Кезең басындағы ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері  127 518  
Кезең соңындағы ақша қаражаттары және олардың эквиваленттері  120 555  

 

6-БӨЛІМ. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 

37. Эмитенттің барлық тіркелген эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымына қатысты: 

1) Әрбір шығарылым облигацияларының жалпы саны, түрі және номиналдық құны, әрбір 
шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ орналастырылған кезде 
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тартылған ақшаның жалпы көлемі, негізгі борыш сомасы, әрбір шығарылым бойынша 
есептелген және төленген жалпы сыйақының сомалары, өтелген облигациялардың саны мен 
мерзімі. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған орган, мемлекеттік 
тіркеу нөмірі және осындай шығарылымды мемлекеттік тіркеу күні. 

30.11.2013 жағдайы бойынша Эмитент АҚШ долларына деноминацияланған Еврооблигациялардың 
мынадай шығарылымдарын тіркеп, шығарды, олардың өлшемдері төменде келтірілген: 

 
49-кесте – Эмитенттің Еурооблигациялар шығарылымы   

Атауы  Еурооблигациялардың  
бесінші шығарылымы 

Еурооблигациялардың  
алтыншы шығарылымы 

Мерзімсіз 
еурооблигациялар 

Толық атауы 

Ұсынушыға борыштық 
халықаралық купондық 

бағалы қағаздар  
(еурооблигациялар) 

Ұсынушыға борыштық 
халықаралық купондық 

бағалы қағаздар  
(еурооблигациялар) 

Ұсынушыға борыштық 
мерзімсіз халықаралық 

купондық бағалы қағаздар  
(еурооблигациялар) 

Айналым басталған 
мерзім 11.05.2006 ж. 21.02.2007 ж. 10.11.2006 ж. 

Өтеу мерзімі 11.05.2016 ж. 21.02.2014 ж.  

Айналым кезеңі 
(жыл) 10 лет 7 лет 

Мерзімсіз, 10.11.2016 бастап 
мерзімінен бұрын өтеу 

мүмкіндігімен  
Шығарылым көлемі, 
АҚШ доллары 350 000 000 296 782 000 100 000 000 

Номиналды құны, 
АҚШ доллары 100 100 1 

Валюта  АҚШ доллары АҚШ доллары АҚШ доллары 
Орналастырылған 
облигациялар саны 
(дана) 

3 500 000 2 967 820 100 000 000 

Купондық  
мөлшерлеме (жылдық 
%) 

9,000% 9,250% 

10.11.2016 ж. дейін – 
жылдық 10,0%, 10.11. 2016 
ж кейін - 6-айлық LIBOR + 

жылдық 7,33%  
Купонды төлеу күні 11 қараша және 11 мамыр 21 тамыз және 21 ақпан 10 қараша және 10 мамыр 
Тізілімді белгілеу күні 26 қазан және 26 сәуір 13 сәуір және 13 қазан 25 қазан және 25 сәуір 
Купондық сыйақы, 
АҚШ доллары 

15 750 000  
(жарты жылдық) 

13 726 167,5 
(жарты жылдық) 

5 000 000,00 
(жарты жылдық) 

Орналастырылған 
кезде тартылған 
ақшаның жалпы 
көлемі,  АҚШ 
доллары 

344 368 500 296 782 000 100 000 000 

Негізгі борыш, АҚШ 
доллары 350 000 000 2 96 782 000 100 000 000 

Облигациялың 
айналым кезеңін-дегі 
сыйақының жалпы 
сомасы  

315 000 000 192 166 345 45 000 000 

Есептелген купондық 
сыйақы, АҚШ 
доллары 

229 347 681,50 181 490 436,94 13 916 667 

Төленген сыйақының 
жалпы сомасы, АҚШ 
доллары 

220 500 000 178 440 177,50 10 000 000 

Мерзімінен бұрын 
бөлшектеп толық 
сатып алу/өтеу көлемі 
және мерзімі 

2009 ж. Эмитент нарықта 
11 623 207 мың теңге 

(77 123 000 АҚШ 
доллары) сомасында жеке 

еурооблигацияларын 
сатып алды  

Мерзімінен бұрын, бөліп 
өтеу немесе сатып алу 

жүргізілмеген  

Мерзімінен бұрын, бөліп 
өтеу немесе сатып алу 

жүргізілмеген 

Облигациялар 
шығарылымының 

2006 жылғы 26 сәуірде 
тіркелген  

2007 жылғы 21 ақпанда 
тіркелген 

2006 жылғы 10 қарашада 
тіркелген  
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Атауы  Еурооблигациялардың  
бесінші шығарылымы 

Еурооблигациялардың  
алтыншы шығарылымы 

Мерзімсіз 
еурооблигациялар 

мемлекеттік тіркеуін 
жүргізген 
орган,мемлекеттік 
тіркеу нөмірі мен 
шығарылымның 
мемлекеттік 
тіркелген күні    

Еврооблигацияларға 
берілген 

ISIN XS0253723281 

Еврооблигацияларға 
берілген 

ISIN XS0286908867 

Еурооблигацияларға 
берілген 

ISIN XS0274618247 

 

Эмитент қазақстандық теңгеге номинацияланған облигациялардың мынадай 
шығарылымдарын тіркеп, шығарды, олардың өлшемдері төменде келтірілген: 

 
50-кесте – теңгемен номиналданған Эмитент облигацияларын шығару  

Атауы Облигацияның төртінші 
шығарылымы 

Бірінші облигациялық 
бағдарламаның шегінде 

облигацияның екінші 
шығарылымы  

Облигацияның сегізінші 
шығарылымы 

Толық атауы 
Атаулы купондық 

субординацияланған 
облигациялар 

Қамтамасыз етілмеген 
атаулы купондық 

субординацияланған 
облигациялар 

Қамтамасыз етілмеген 
атаулы купондық 

облигациялар 

Айналым басталған 
мерзім 23.11.2004 ж. 26.02.2007 ж. 09.07.2012 ж. 

Өтеу мерзімі 23.11.2014 ж. 26.02.2014 ж. 09.07.2017 ж. 
Айналым кезеңі 10 жыл 7 жыл 5 жыл 
Шығарылым көлемі, 
теңге 4 500 000 000 13 000 000 000 15 000 000 000 

Шығарылған 
облигациялар саны, 
дана 

45 000 000 130 000 000 15 000 000 

Номиналды құны, 
теңге 100 100 1000 

Валюта  қазақстандық теңге қазақстандық теңге қазақстандық теңге 
Орналастырылған 
облигациялар саны, 
дана  

45 000 000 130 000 000 15 000 000 

Купондық  
мөлшерлеме (жылдық 
%) 

8,50% 

Айналымның бірінші 
жылына: Сыйақы 

мөлшерлемесі 
индекстелген номиналды 

құнынан -  8,5%. 
Айналымның кейінгі 
кезеңдеріне: Сыйақы: 

купондық сыйақы 
мөлшерлемесі  r = i + m, 

мұндағы 
r – купондық сыйақы 

мөлшерлемесі; 
i – Қазақстан 

Республикасының 
Статистика агенттігімен 

жарияланатын тиісті 
айналым жылы басталу 

күнінен ( айы мен күні) екі 
ай бұрын (пайызбен 

есептелген индекс мәні - 
алу 100%), соңғы 12 

айдағы жылдық көрсеткіш 
бойынша тұтынушылық 

бағалар индексі 

7,5% 
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Атауы Облигацияның төртінші 
шығарылымы 

Бірінші облигациялық 
бағдарламаның шегінде 

облигацияның екінші 
шығарылымы  

Облигацияның сегізінші 
шығарылымы 

өсу/кемуінің орташа мәні 
ретінде есептелетін 

инфляция. m – жылдық 
1,00% көлемінде 

белгіленген маржа. 
Купондық сыйақы 

мөлшерлемесінің төменгі 
шамасының мәні - 3,00% 

(үш пайыз) деңгейінде 
белгіленеді; купондық 
сыйақының жоғарғы 

шамасының мөлшерлемесі 
10,00% деңгейінде 

белгіленеді. 
Купондық сыйақы 

мөлшерлемесі облигация 
айналымның толық 

мерзімі ішінде, 
айналымының екінші 

жылынан бастап, жылына 
бір рет қайта саналады. 

Купондық сыйақы 
мөлшерлемесінің көлемі 

«Қазақстан қор биржасы» 
АҚ арқылы, тиісті 

айналым жылы басталатын 
күннен кемінде 3 жұмыс 
күні бұрын жарияланады. 

Айналым басталған кезден 
бастап сыйақы есептеледі. 
Қазіргі кезеңде сыйақы 

мөлшерлемесі   
8,40% -ды құрайды. 

Купонды төлеу күні 23 мамыр және 23 қараша 26 тамыз және 26 ақпан 09 қаңтар және 09 шілде  

Тізілімді белгілеу күні 22 мамыр және 22 қараша 25 тамыз және 25 ақпан 08 қаңтар және 08 шілде 
Купондық сыйақы, 
теңге 

191 250 000  
(жарты жылдық) 

572 000 000 
(жарты жылдық) 

45 618 045,63 
(жылдық) 

Орналастырылған 
кезде тартылған 
ақшаның жалпы 
көлемі, теңге 

4 357 488 320 12 668 604 000 13 659 757 136 

Негізгі борыш, теңге 4 500 000 000 13 000 000 000 15 000 000 000 
Облигациялың 
айналым кезеңіндегі 
сыйақының жалпы 
сомасы, теңге 

3 825 000 000 7 787 000 000 933 742 760,63 

Есептелген купондық 
сыйақы, теңге 3 387 250 000 7 405 631 211 381 662 204 

Төленген сыйақының 
жалпы сомасы, теңге 3 251 250 000 7 332 000 000 360 039 777 

Мерзімінен бұрын 
бөлшектеп немесе 
толық сатып алу 
немесе мерзімінен 
бұрын өтеу немесе 
сату алу күнін көрсете 
отырып өтеу күні  

Мерзімінен бұрын; 
бөлшектеп өтеу немесе 
сатып алу болған жоқ 

Мерзімінен бұрын; 
бөлшектеп өтеу немесе 
сатып алу болған жоқ 

2013 жылғы 30 мамырда 
купондық облигацияларды 

бөліп сатып алу алу 
жүргізілген, сатып 

алынған облигациялардың 
жалпы көлемі – 13 260 406 

дана 
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Атауы Облигацияның төртінші 
шығарылымы 

Бірінші облигациялық 
бағдарламаның шегінде 

облигацияның екінші 
шығарылымы  

Облигацияның сегізінші 
шығарылымы 

Облигациялар 
шығарылымының 
мемлекеттік тіркеуін 
жүргізген орган,  
мемлекеттік тіркеу 
нөмірі мен 
шығарылымның 
мемлекеттік 
тіркелген күні    

ҚР қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу 

мен қадағалау агенттігімен 
2004 ж. 9 қарашада 

тіркелді, шығарылым В40 
нөмірімен Мемлекеттік 

тізілімге енгізілді. Бағалы 
қағаздар шығарылымының 

мемлекеттік тіркеуіне 
сәйкес және оның 

куәландырылуымен 
облигацияларға Ұлттық 

сәйкестендіру нөмірі 
берілді KZ2CKY10В406. 

ҚР қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу 

мен қадағалау агенттігімен 
2007 ж. 16 ақпанда 

тіркелді, шығарылым В59-
2 нөмірімен Мемлекеттік 
тізілімге енгізілді. Бағалы 
қағаздар шығарылымының 

мемлекеттік тіркеуіне 
сәйкес және оның 

куәландырылуымен 
облигацияларға Ұлттық 

сәйкестендіру нөмірі 
берілді KZPC2YO7B596. 

ҚР қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу 

мен қадағалау агенттігімен 
2012 ж. 21 шілдеде 

тіркелді, шығарылым Е-27 
нөмірімен Мемлекеттік 

тізілімге енгізілді. Бағалы 
қағаздар шығарылымының 

мемлекеттік тіркеуіне 
сәйкес және оның 

куәландырылуымен 
облигацияларға Ұлттық 

сәйкестендіру нөмірі 
берілді KZ2C0YO5Е271. 

 

2) Құрылтайшылармен төленген акциялардың жалпы саны, түрі және нақты құны, сондай-ақ 
акцияларды орналастыру кезінде тартылған жалпы ақша сомасы. Соңғы күнгі сатып алу бағасы 
көрсетілген, сатылған және айналымдағы акциялар саны. Акцияларды сатып алу әдістемесін 
бекіту күні. Акция шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жүзеге асырған орган, мемлекеттік 
тіркеу нөмірі және осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеуден өту күні. 

Эмитент өз Жарғысына сәйкес жай немесе жай және артықшылықты эмиссиялық акцияларды 
шығарады. Эмитенттің жарғылық қорын көбейту жарияланған акцияларды орналастыру арқылы 
Эмитент акционерлерінің шешімімен жүргізіледі.  
51-кесте – Эмитенттің акциялары  

2009 жылғы 23 қаңтарда өткен акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне 
сәйкес (Хаттама №1(48), «АТФБанк» АҚ-ң артықшылықты акцияларды Банктің жай акцияларына 
айырбастаумен келіспеген артықшылықты акция акционерлерінің өтініші бойынша (ҰСН: 
KZ1P35970618, KZ1P35970816) Банк артықшылықты акцияларын сатып алуды жүргізді. 

30.09.2013 ж. жағдай бойынша Эмитент төменде көрсетілген артықшылықты акцияларды келесі 
көлемде сатып алды: 

 
52-кесте  – Эмитенттің сатып алынған артықшылықты акциялары туралы ақпарат  

Артықшылықты 
акциялардың түрі Саны (дана) 

Әр акцияның 
құны (теңге / 

акция) 

Артықшылықты акцияларды 
сатып алуға байланысты Банк 

шығыны (теңге) 

Жарияланған және орналастырылған 
акциялардың жалпы саны 

Жарияланған акциялардың саны – 54 000 000 дана жай акция  
Орналастырылған акциялардың саны – 45 294 733 дана жай 
акция 

Құрылтайшылар төлеген акциялардың 
номиналдық құны  

Акциялар шығарылымын бірінші тіркегенде 1 жай акцияның 
номиналдық құны бір акция үшін 1 000 теңге көлемінде 
белгіленген 

Акцияларды орналастыруда тартылған 
ақшаның жалпы сомасы  168 170 444 000 теңге 

Айналымдағы акциялардың саны  45 294 733 дана жай акция 

Акцияларды сатып алу әдістемесін бекіту 
күні  

«АТФБанк» АҚ орналастырылған акцияларын сатып алу 
және олардың құнын анықтау тәртібінің әдістемесі» 2006 
жылғы 17 сәуірде қоғам акционерлерінің жылдық жалпы 
жиналысымен қабылданды 

Бағалы қағаздардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу органы, нөмірі және күні   
 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 2009 жылғы 04 
қыркүйекте жүзеге асырды.  
 



 

50 

ҰСН KZ1P35970816* 28 975 10 035,80 290 787 305,00 
ҰСН KZ1P35970618* 215 5 518,73 1 186 526,95 
Жиыны 29 190 - 291 973 831,95 

* 2009 жылғы 3 наурызда жай акцияларға (ҰСН KZ1P35970816, KZ1P35970618), жай акцияларға (ҰСН KZ1C35970017) 
айырбасталатын артықшылықты акцияларды айырбастау жүргізілген  
 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша  Эмитент жай акцияларды сатып алмған.  
 

3) Орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осындайларды орындаудың мерзімі өткен 
уақыты, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар (жеке түрлері және 
шығарылымы бойынша) сомасы туралы ақпаратты қоса алғанда  Эмитенттің бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы (облигациялар 
бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кідірту) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді 
төлемеу (төлеуді кідірту) мәліметтер. 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы өз 
міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәлімет жоқ. 

 
4) Егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылған немесе жүзеге 
асырылмаған болып танылған немесе жойылған жағдайда, мұндай шешімді қабылдаған 
мемлекеттік орган, негіздеме мен оны қабылдау күні көрсетіледі. 

 

30.11.2013 ж. жағдай бойынша Эмитенттің тоқтатылған немесе жүзеге асырылмаған болып 
танылған немесе жойылған бағалы қағаздар шығарылымы жоқ. 

 
5) Әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақыны төлеу күні және төленуге тиіс сома, сатып 
алу күні және әрбір шығарылым бойынша өтеу кезінде төленген сомалар.   
 
53-кесте – Эмитенттің Еурооблигациялары бойынша өтеу күні және төлемнің жалпы мөлшері  

Атауы  Еурооблигациялардың 
бесінші шығарылымы 

Еурооблигациялардың  
алтыншы  

шығарылымы 

Мерзімсіз Еурооблигациялар 
 

Толық атауы   

Ұсынушыға борыштық 
халықаралық купондық 

бағалы қағаздар  
(еурооблигациялар) 

Ұсынушыға борыштық 
халықаралық купондық 

бағалы қағаздар  
(еурооблигациялар) 

Ұсынушыға борыштық 
халықаралық купондық 

бағалы қағаздар  
(еурооблигациялар) 

Валютасы АҚШ доллары АҚШ доллары АҚШ доллары 

Өтелетін күні 11.05.2016 ж. 21.02.2014 ж. 
Мерзімсіз, 10.11.2016 ж. бастап 

мерзімінен бұрн өтеу 
мүмкіндігімен  

Негізгі борыш, АҚШ 
доллары 350 000 000  296 782 0000 100 000 000 

Сыйақыны төлеу күні 
11 қараша және 11 

мамыр әрбір айналым 
жылында  

21 тамыз және  21 ақпан 
әрбір айналым 

жылында 
10 қараша және 10 мамыр 

Облигациялың 
айналым кезеңіндегі 
сыйақының жалпы 
сомасы, АҚШ доллары 

315 000 000  192 166 345 45 000 000 

 
54-кесте – Эмитент облигациялары бойынша өтеу күні және төлемнің жалпы көлемі, теңгемен 
номиналданған  

Атауы Облигацияның төртінші 
шығарылымы 

Бірінші облигациялық 
бағдарламаның шегінде 

облигацияның екінші 
шығарылымы  

Облигацияның сегізінші 
шығарылымы 

Толық атауы  Атаулы купондық 
субординацияланған 

Қамтамасыз етілмеген 
атаулы купондық 

Атаулы купондық 
субординацияланған 
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Атауы Облигацияның төртінші 
шығарылымы 

Бірінші облигациялық 
бағдарламаның шегінде 

облигацияның екінші 
шығарылымы  

Облигацияның сегізінші 
шығарылымы 

облигациялар субординацияланған 
облигациялар 

облигациялар 

Валюта Қазақстандық теңге Қазақстандық теңге Қазақстандық теңге 
Өтеу мерзімі 23.11.2014 ж. 26.02.2014 ж. 09.07.2017 ж. 
Негізгі борыш, теңге 4 500 000 000 13 000 000 000 15 000 000 000 

Сыйақы төленетін күні  23 қараша және 23 мамыр  
әрбір айналым жылында 

26 тамыз және 26 ақпан  
әрбір айналым жылында 

9 қаңтар 9 шілде 
әрбір айналым жылында 

Облигациялың 
айналым кезеңіндегі 
сыйақының жалпы 
сомасы 

3 825 000 000 7 787 000 000 933 742 760,63 

 

6) Соңғы екі қаржылық жылдың әр жылына немесе нақты қызмет ету кезеңіне бір акцияға (жай, 
артықшылықты) дивиденд мөлшерімен қоса есептелген дивидендтер сомасы мен төленген 
дивидендтер сомасы. 

30.03.2013 ж. өткен Эмитент акционерлерінің жалпы жиналысы шешіміне сәйкес 2012 жылғы 
қаржы жылына «АТФБанк» АҚ акциялары бойынша дивиденд төлемеу туралы шешім қабылданды. 
2012 жылғы 26 сәуір айында өткен акционерлердің жалпы жиналысында Банк 2011 жылғы қаржы 
жылына дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдады.    

 
7) Сауданы ұйымдастырушылар атауымен қоса, Банктің бағалы қағаздарының саудасы жүзеге 
асырылатын негізгі нарықтар. 

 

Эмитенттің  бағалы қағаздары, қазақстандық теңгеге номиналданған, «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ-ның листингіне қосылды, сондай-ақ бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығына жүгінеді.  

Сонымен қатар Эмитенттің Еурооблигациялары, АҚШ долларына номиналданған, Лондонның 
және Люксембургтің қор биржаларында, «Қазақстан қор биржасы» АҚ ресми тізіміне енгізілген.  

 
8) Бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрлерімен олардың ұстаушыларына берілетін 
құқықтар, оның ішінде шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылған және 
ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібі көрсетілген ұстаушылармен жасалған 
бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар: 
 
Облигация ұстаушылары: 

1) купондық сыйақы төлейтін  күн  болысымен, купондық сыйақы алуға, сонымен қатар төлеуге 
белгіленген мерзім ішінде облигацияларды өтеу күні болысымен негізгі қарыз сомасын алуға 
құқылы; 

2) Эмитент туралы қажетті ақпаратты жазбаша түрдегі өтініш арқылы алуға құқылы; 
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес облигациялардың меншік құқығынан 

туындайтын басқа да құқықтар. Облигациялар бойынша дефолт – облигациялар 
шығарылымының осы проспектісіне сәйкес купондық сыйақыны оның номиналды құнын 
өтейтін кезде төлемеу немесе толық төлемеу. 

 
Дефолт болған  жағдайда: 
 

1) Облигация ұстаушы міндеттемелердің қолданыстағы заңнамаға сәйкес орындалуын талап етуге 
құқылы. Дефолт болған жағдайда, Эмитент облигация ұстаушыларға міндеттемелерді орындау 
күні Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкісінің қайта қаржыландыруының ресми 
мөлшерлемесі бойынша әрбір кешіктірілген күн үшін өсімақы төлейді;  

2) Облигациялардан дефолт болған жағдайда, Банк  дефолт жағдайына әкелген кедергілерді 
жойып, қажетті шараларды қолданады. 





 

53 

1-қосымша. Эмитенттің ұйымдық құрылымы  
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2-қосымша. Эмитенттің аффилирленген тұлғаларының тізімі  

Эмитенттің аффилирленген жеке тұлғалары  

№ Аты-жөні, ата тегі Туған күні Аффилирленгендікті  
тануға негіз 

Аффилирлингендікт
ің пайда болу күні Ескерту 

1 Есенов Галымжан 
Шахмарданович 10.03.1982 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 9) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. 

«АТФБанк» АҚ жанама ірі қатысушысы, 
«АТФБанк» АҚ Директорлар кеңесінің 
төрағасы, «KNG Finance» Ірі 
қатысушысы, «KNG Finance» ЖШС 
Бақылау кеңесінің Төрағасы, «Finance 
Trading» ЖШС Директоры, «СК «Альянс 
Полис» АҚ Директорлар Кеңесінің 
Төрағасы,  «Alliance – Өмірді сақтандыру» 
Сақтандыру компаниясы» АҚ 
Директорлар Кеңесінің Төрағасы 

2 Нургожаев Ержан Куанышевич 09.08.1976 ж. 
«Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Г.Ш. Есеновтің жақын туысы 

3 Есім Айжан Ахметжанқызы 29.08.1981 ж. 
«Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Ш. Есеновтің жақын туысы 

4 Нургожаев Куаныш Хамитович 22.04.1948 ж. 
«Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Ш. Есеновтің жақын туысы 

5 Есенова Шагизат Шахмардановна 14.05.1953 ж. 
«Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Ш. Есеновтің жақын туысы 

6 Есимов Ахметжан Смагулулы 15.12.1950 ж. 
«Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Ш. Есеновтің жақын туысы 

7 Есим Сара Усенкызы 20.07.1955 ж. 
«Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Ш. Есеновтің жақын туысы 

8 Есим Галия Ахметжанкызы 14.12.1977 ж. 
«Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Ш. Есеновтің жақын туысы 

9 Энтони Эспина  27.06.1948 г. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 г. 

 «АТФБанк» АҚ Директорлар Кеңесінің 
Мүшесі, «АТФБанк» АҚ Басқарма 
Төрағасы, «Оптима Банк» ААҚ 
Директорлар Кеңесінің Төрағасы, «АТФ 
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№ Аты-жөні, ата тегі Туған күні Аффилирленгендікті  
тануға негіз 

Аффилирлингендікт
ің пайда болу күні Ескерту 

Финанс» Директорлар Кеңесінің Мүшесі, 
«ATFCapital B.V.» Басқарушы директор 

10 Жанабаев Тимур Оразович 09.05.1985 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж.  «KNG Finance» ЖШС Байқау кеңесінің 
мүшесі 

11 Базарлинова Айтжамал 
Кудайбергеновна к/ж пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК «Об 

акционерных обществах» 01.05.2013 ж. Т.О. Жанабаевтың  жақын туысы  

12 Джанабаев Ораз Джумашевич 30.06.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Т.О. Жанабаевтың  жақын туысы  

13 Джанабаева Мадинат Ахмедьевна 24.11.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Т.О. Жанабаевтың  жақын туысы  

14 Жанабаева Гаухар Оразовна 12.04.1976 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Т.О. Жанабаевтың  жақын туысы  

15 Каймолдин Мурат Советбаевич к/ж 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Т.О. Жанабаевтың  жақын туысы  

16 Каймолдин Рауан Муратович 11.08.1980 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Т.О. Жанабаевтың  жақын туысы  

17 Каймолдина Гаухар Муратовна 15.04.1985 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Т.О. Жанабаевтың  жақын туысы  

18 Жаркимбаева Алия Бахитовна 01.12.1972 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
 «KNG Finance» Байқау кеңесінің мүшесі,  
«Альянс Полис» СК» АҚ Директорлар 
кеңесінің мүшесі 

19 Жаркимбаев Бахит Молдагалиевич 18.05.1936 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. А.Б.Жаркимбаеваның жақын туысы  

20 Искаков Болат Женысович 23.09.1966 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
А.Б.Жаркимбаеваның жақын туысы  

21 Жаркимбаева Гульнара Бахитовна 26.03.1961 ж. “Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1- 01.05.2013 ж. А.Б.Жаркимбаеваның жақын туысы  
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№ Аты-жөні, ата тегі Туған күні Аффилирленгендікті  
тануға негіз 

Аффилирлингендікт
ің пайда болу күні Ескерту 

тармағының 2) тармақшасы 

22 Кожатаева Галия Женысовна 30.04.1969 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. А.Б.Жаркимбаеваның жақын туысы 

23 Гаппаров Шухрат 
Ахметризаевич 09.09.1976 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма 
Төрағасы 

24 Алаева Салдам Ахметризаевна 12.03.1984 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Ш.А.Гаппаровтың жақын туысы  

25 Гаппаров Ахметриза 
Джалалдинович 01.11.1949 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Ш.А.Гаппаровтың жақын туысы 

26 Гаппаров Дильшат Ахметризаевич 08.02.1980 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Ш.А.Гаппаровтың жақын туысы 

27 Гаппарова Мукарам Рахимовна 12.01.1957 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Ш.А.Гаппаровтың жақын туысы 

28 Копов Андрей Викторович 09.09.1969 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
 «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма 
мүшесі, Басқарма Төрағасының 
орынбасары  

29 Копов Виктор Алексеевич 10.02.1945 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. А.В.Коповтың жақын туысы   

30 Копова Агнесса Владимировна 11.08.1944 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
А.В.Коповтың жақын туысы   

31 Шамшаева Виктория Викторовна 19.07.1965 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
А.В.Коповтың жақын туысы   

32 Щеренкова Ирина Борисовна 23.08.1972 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
А.В.Коповтың жақын туысы   

33 Щеренкова Тамара Васильевна 14.01.1944 ж. “Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1- 01.05.2013 ж. А.В.Коповтың жақын туысы   
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№ Аты-жөні, ата тегі Туған күні Аффилирленгендікті  
тануға негіз 

Аффилирлингендікт
ің пайда болу күні Ескерту 

тармағының 2) тармақшасы 

34 Нуртажиева Галина Смайловна 24.06.1974 г. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. «Альянс Полис» СК» АҚ Басқарма 
мүшесі,  Бас бухгалтері  

35 Нуртажиев Ильяс Смайлович 01.06.1962 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Г.С. Нуртажиеваның жақын туысы   

36 Нуртажиев Кияс Смайлович 03.01.1964 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.С. Нуртажиеваның жақын туысы   

37 Нуртажиева Карлыгаш Смайловна 16.03.1968 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.С. Нуртажиеваның жақын туысы   

38 Нуртажиева Касиет Смайловна 20.03.1966 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.С. Нуртажиеваның жақын туысы   

39 Нуртажиева Куляйхан 
Абдыкадыровна 30.03.1941 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.С. Нуртажиеваның жақын туысы   

40 Нуртажиева Ляззат Смайловна 12.05.1976 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.С. Нуртажиеваның жақын туысы   

41 Нуртажиева Саркыт Смайловна 30.10.1978 ж. пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК »Об 
акционерных обществах» 01.05.2013 ж. Г.С. Нуртажиеваның жақын туысы   

42 Нуртажиева Фарида Смайловна 22.09.1971 ж. пп. 2) п.1 ст.64 Закона РК »Об 
акционерных обществах» 01.05.2013 ж. Г.С. Нуртажиеваның жақын туысы   

43 Алимгазиева Гульнара 
Былгариевна 16.11.1964 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. 

«Alliance – Өмірді сақтандыру» 
Сақтандыру компаниясы» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма 
Төрағасы 

44 Аскарова Томирис Сакеновна 19.04.1991 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Г.Б.Алимгазиеваның жақын туысы   

45 Жанаев Алимжан Сакенулы 13.02.1988 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Б.Алимгазиеваның жақын туысы   
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№ Аты-жөні, ата тегі Туған күні Аффилирленгендікті  
тануға негіз 

Аффилирлингендікт
ің пайда болу күні Ескерту 

46 Жанаев Сакен Касымович 02.04.1965 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Б.Алимгазиеваның жақын туысы   

47 Жанаева Гульмира Касымовна 03.04.1962 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Б.Алимгазиеваның жақын туысы   

48 Жанаева Мактай Сейдегалиевна 26.06.1941 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Б.Алимгазиеваның жақын туысы   

49 Жанаева Малика Касымовна 21.03.1972 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.Б.Алимгазиеваның жақын туысы   

50 Джаксымбетова Гульжан 
Карибаевна 21.08.1972 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. 

«Alliance – Өмірді сақтандыру» 
Сақтандыру компаниясы» АҚ Басқарма 
мүшесі, Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

51 Бекболатова Кагаз 20.08.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Г.К.Джаксымбетованың жақын туысы  

52 Джаксымбетов Болатбек 
Карибаевич 11.01.1982 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.К.Джаксымбетованың жақын туысы  

53 Джаксымбетова Алтынай 
Карибаевна 07.09.1976 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.К.Джаксымбетованың жақын туысы  

54 Карибай Жанар 18.06.1975 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.К.Джаксымбетованың жақын туысы  

55 Кузар Илияс Берикович 18.07.1994 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Г.К.Джаксымбетованың жақын туысы  

56 Каирмуллин Марат 
Калимжанович 04.07.1976 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. 

«Alliance – Өмірді сақтандыру» 
Сақтандыру компаниясы» АҚ  Басқарма 
мүшесі, Қаржы департаменті директоры – 
бас бухгалтер 

57 Айсина Жанаргуль Калимжановна 03.05.1973 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. М.К.Каирмуллиннің жақын туысы   
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58 Джакупова Курар Аманбековна 14.09.1950 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. М.К.Каирмуллиннің жақын туысы   

59 Тайтуголева Елена Сергеевна 16.05.1976 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
«Alliance – Өмірді сақтандыру» 
Сақтандыру компаниясы» АҚ  Басқарма 
мүшесі, Заң басқармасының бастығы  

60 Кузнецова Надежда Фадеевна 17.03.1947 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Е.С.Тайтуголеваның жақын туысы   

61 Тайтуголев Аскар Сергеевич 06.08.1975 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Е.С.Тайтуголеваның жақын туысы   

62 Тайтуголев Сергей Джакиевич 12.09.1942 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Е.С.Тайтуголеваның жақын туысы   

63 Тайтуголев Сергей Сергеевич 30.01.1969 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Е.С.Тайтуголеваның жақын туысы   

64 Чалов Сергей Семенович 22.08.1952 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Е.С.Тайтуголеваның жақын туысы   

65 Чалова Лидия Александровна 27.04.1954 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Е.С.Тайтуголеваның жақын туысы   

66 Черепанова Валерия Сергеевна 04.07.1979 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Е.С.Тайтуголеваның жақын туысы   

67 Умарова Динара Алпыспаевна 25.01.1969 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж.  «KNG Finance» ЖШС Бас директоры  

68 Умаров Алпыспай Касенович 15.01.1941 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Д.А.Умарованың жақын туысы  

69 Умарова Эльвира Алексеевна 12.07.1944 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Д.А.Умарованың жақын туысы  
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70 Умаров Мурат Алпыспаевич 04.12.1967 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Д.А.Умарованың жақын туысы  

71 Умаров Болат Алпыспаевич 17.01.1978 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. 
Д.А.Умарованың жақын туысы  

72 Рамазанов Ануар Канатович 01.08.1983 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж.  «Отан Finance» ЖШС директоры 

73 Запиева Шырын Сатыбалдыкызы 06.12.1956 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. А.К.Рамазановтың жақын туысы   

74 Рамазанов Канат Мансурович 24.12.1955 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. А.К.Рамазановтың жақын туысы   

75 Рамазанова Азиза Канатовна 24.12.1993 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. А.К.Рамазановтың жақын туысы   

76 Гринкевич Наталья 
Александровна 12.01.1976 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.05.2013 ж.  «АТФБанк» АҚ Басқарма мүшесі 

77 Гринкевич Александр 
Александрович 09.03.1950 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Н.А.Гринкевичтің жақын туысы  

78 Гринкевич Максим Александрович 07.08.1981 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.05.2013 ж. Н.А.Гринкевичтің жақын туысы 

79 Абдугалиев Ербол Муратович 28.05.1974 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

05.06.2012 ж. Член Правления АО «АТФБанк» 

80 Иманбекова Дамигуль 
Сагимбаевна 06.01.1954 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.06.2012 ж. Е.М.Абдугалиевтің жақын туысы  

81 Абдугалиева Динара Муратовна 17.06.1977 ж. “Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1- 05.06.2012 ж. Е.М.Абдугалиевтің жақын туысы 
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тармағының 2) тармақшасы 

82 Абдугалиев Мурат Токенович 23.02.1950 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.06.2012 ж. Е.М.Абдугалиевтің жақын туысы 

83 Ли Антон Константинович 03.05.1982 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

03.06.2013 ж.  «АТФБанк» АҚ Басқарма Мүшесі, 
«Оптима Банк» ААҚ ДК Мүшесі  

84 Ли Константин Васильевич 20.06.1952 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.06.2013 ж. А.К.Лидің жақын туысы  

85 Ли Роза Андреевна 11.07.1953 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.06.2013 ж. 
А.К.Лидің жақын туысы  

86 Ли Александр Константинович 10.09.1973 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.06.2013 ж. 
А.К.Лидің жақын туысы  

87 Ли Ирина Константиновна 15.10.1978 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.06.2013 ж. 
А.К.Лидің жақын туысы  

88 Агдаулетова Асия Умбетовна 28.09.1987ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.06.2013 ж. 
А.К.Лидің жақын туысы  

89 Михайлов Алексей Валерьевич 24.02.1975 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.07.2013 ж.  «АТФБанк» АҚ Басқарма Мүшесі 

90 Домбровская Полина Вадимовна 13.02.1979 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.07.2013 ж. А.В.Михайловтың туысы   

91 Домбровский Александр 
Вадимович 15.01.1976 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.07.2013 ж. А.В.Михайловтың туысы   

92 Домбровский Вадим Алексеевич 09.07.1941 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.07.2013 ж. А.В.Михайловтың туысы   

93 Домбровский Дмитрий Вадимович 05.12.1973 ж. “Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1- 01.07.2013 ж. А.В.Михайловтың туысы   
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тармағының 2) тармақшасы 

94 Михайлова Галина Евгеньевна 27.04.1953 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.07.2013 ж. А.В.Михайловтың туысы   

95 Абенов Санат Муратович 29.12.1972 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

08.07.2013 ж.  «АТФБанк» АҚ Басқарма Мүшесі 

96 Абенов Думан Муратович 07.08.1968 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. С.М.Абеновтің туысы  

97 Абенов Мурат Жамантаевич 19.10.1939 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. 
С.М.Абеновтің туысы  

98 Абенова Рыскуль Ергалиевна 16.10.1944 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. 
С.М.Абеновтің туысы  

99 Абенова Сая Толеубердиевна 11.06.1976 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. 
С.М.Абеновтің туысы  

100 Аубакир Толеуберды Оразгалиулы 30.05.1938 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. 
С.М.Абеновтің туысы  

101 Байкенже Гулшекер 
Калмаганбеткызы 15.08.1941 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. 
С.М.Абеновтің туысы  

102 Оразгали Алмас Толеуберды 16.04.1966 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. 
С.М.Абеновтің туысы  

103 Оразгали Олжас Толеуберды 15.02.1969 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. 
С.М.Абеновтің туысы  

104 Ураимова Асия Мураткызы 24.06.1976 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

08.07.2013 ж. 
С.М.Абеновтің туысы  

105 Агибаев Алмас Кудиярбекович 29.06.1979 ж. 
«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

05.11.2010 ж.  «АТФ Финанс» АҚ Басқарма Төрағасы 
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106 Агибаев Кудиярбек Молдабаевич 01.01.1953 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.11.2010 ж. А.К.Агибаевтің жақын туысы   

107 Досова Разия Сулешовна 20.10.1954 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.11.2010 ж. 
А.К.Агибаевтің жақын туысы   

108 Агибаева Аида Кудиярбековна 11.04.1981 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.11.2010 ж. 
А.К.Агибаевтің жақын туысы   

109 Агибаева Анелия Кудиярбековна 09.06.1986 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.11.2010 ж. 
А.К.Агибаевтің жақын туысы   

110 Туткушева Жанара Бексултановна 31.10.1979 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.11.2010 ж. 
А.К.Агибаевтің жақын туысы   

111 Туткушев Бексултан Серикпаевич 19.08.1948 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.11.2010 ж. 
А.К.Агибаевтің жақын туысы   

112 Туткушева Гульнар Гиждуановна 09.08.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.11.2010 ж. 
А.К.Агибаевтің жақын туысы   

113 Туткушев Ержан Бексултанович 10.12.1981 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

05.11.2010 ж. 
А.К.Агибаевтің жақын туысы   

114 Шалманов Адильжан Еркнович 04.05.1975 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.11.2012 ж.  «АТФ Финанс» АҚ Басқарма Мүшесі 

115 Шалманов Еркн Сейлханович 28.05.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

116 Боранбай Толеген 31.10.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

117 Кантагаева Корлан Ажихановна 02.06.1950 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  
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118 Боранбаев Нурмухамет 
Толегенович 02.06.1977 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

119 Боранбаева Айша Толегеновна 01.06.1984 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

120 Боранбай Олжас Толегенулы 29.06.1987 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

121 Жанова Гульзайра Калиаскаровна 02.10.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

122 Шалманов Алиби  Еркнович 17.07.1978 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

123 Шалманова Асель Еркновна 18.06.1989 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

124 Боранбай Жанар  Толегенкызы 28.04.1975 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
А.Е.Шалмановтың жақын туысы  

125 Шойбекова  Марина 
Сатыбалдиевна 17.01.1974 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

25.08.2011 ж.  «АТФ Финанс» АҚ Басқарма Мүшесі  

126 Карибеков Арман Ибрагимович 10.05.1964 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

25.08.2011 ж. М.С.Шойбекованың  жақын туысы  

127 Тасбулатова Сара Айтбаевна 08.03.1939 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

25.08.2011 ж. 
М.С.Шойбекованың  жақын туысы  

128 Сапарова Шарипа Сексенбаевна 26.08.1962 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

25.08.2011 ж. 
М.С.Шойбекованың  жақын туысы  

129 Шойбеков Парсултан 
Сатыбалдиевич 06.08.1976 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

25.08.2011 ж. 
М.С.Шойбекованың  жақын туысы  

130 Старкова Татьяна Викторовна 31.12.1972 ж. «Акционерлік қоғам 01.11.2012 ж.  «АТФ Финанс» АҚ Басқарма Мүшесі 
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жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

131 Старкова Тамара Николаевна 13.12.1948 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. Т.В.Старковоаның жақын туысы   

132 Старкова Галина Викторовна 30.10.1969 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. Т.В.Старковоаның жақын туысы   

133 Бондаренко Светлана Ивановна 13.07.1946 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
Т.В.Старковоаның жақын туысы   

134 Бондаренко Валентин 
Александрович 15.05.1946 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

01.11.2012 ж. 
Т.В.Старковоаның жақын туысы   

135 Бондаренко Александр 
Валентинович 17.01.1968 ж. пп. 3) п.1 ст.64 Закона РК «Об 

акционерных обществах» 01.11.2012 ж. Т.В.Старковоаның жақын туысы   

136 Капышев Бейбут Сапаргалиевич 11.02.1967 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

16.06.2004 ж.  «Оптима Банк» ААҚ Басқарма Төрағасы 

137 Капышев Аскар Сапаргалиевич 26.01.1961 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. Б.С.Капышевтың жақын туысы   

138 Капышев Женис Сапаргалиевич 01.05.1965 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

139 Доспанова Бакыт Каримовна 30.05.1953 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

140 Капышев Сапаргали Какимович 14.12.1936 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

141 Капышева Айгуль Сапаргалиевна 04.04.1971 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

142 Капышева Гульнара Мергалиевна 16.08.1973 ж. “Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1- 16.06.2004 ж. Б.С.Капышевтың жақын туысы   
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тармағының 2) тармақшасы 

143 Капышев Кайрат Сапаргалиевич 31.08.1974 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

144 Доспанов Мергали Касымович 01.01.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

145 Кузекеева Динара Мергалиевна 12.07.1975 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

146 Доспанова Жанара Мергалиевна 10.12.1978 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

147 Доспанова Мариза 17.03.1924 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

16.06.2004 ж. 
Б.С.Капышевтың жақын туысы   

148 Чыныбаева Алия Толюгеновна 28.01.1973 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

30.01.2009 ж.  «Оптима Банк»ААҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары 

149 Ажкенова Евгения Михайловна 16.07.1947 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

30.01.2009 ж. А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   

150 Мубарекшенов Канат 
Толюгенович 04.04.1971 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

30.01.2009 ж. 
А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   

151 Жумаев Кайсар Робертович 16.07.1994 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

30.01.2009 ж. 
А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   

152 Чыныбаев Руслан Адамкалыевич 01.11.1974 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

14.02.2011 ж. 
А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   

153 Чыныбаев Адамкалый 
Чыныбаевич 04.04.1953 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

14.02.2011 ж. 
А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   

154 Чыныбаева Айжан Адамкалыевна 11.04.1978 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

14.02.2011 ж. 
А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   
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155 Чыныбаева Асель Адамкалыевна 03.11.1984 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

14.02.2011 ж. 
А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   

156 Даниярова Салика 01.01.1925 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

14.02.2011 ж. 
А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   

157 Отунбаева Гульмира Исаковна 01.01.1953 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

14.02.2011 ж. 
А.Т.Чыныбаеваның жақын туысы   

158 Дыйканов Рустам Анатаевич    22.04.1976 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

02.02.2009 ж.  «Оптима Банк» ААҚ Басқарма мүшесі  

159 Дыйканова Нурипа  10.02.1951 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

02.02.2009 ж. Р.А Дыйкановтың жақын туысы  

160 Казиева Айгуль Ескуловна 26.10.1974 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

02.02.2009 ж. 
Р.А Дыйкановтың жақын туысы  

161 Казиева Бубуйра 29.11.1947 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

02.02.2009 ж. 
Р.А Дыйкановтың жақын туысы  

162 Казиева Нургуль Ескуловна 20.04.1972 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

02.02.2009 ж. 
Р.А Дыйкановтың жақын туысы  

163 Курманбеков Бакыт 
Жанышбекович 19.03.1974 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

10.03.2006 ж.  «Оптима Банк» ААҚ Басқарма мүшесі  

164 Курманбеков Жанышбек 
Курманбекович 20.06.1950 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

10.03.2006 ж. Б.Ж.Курманбековтың жақын туысы   

165 Алымбаева Шахадат Бакировна 19.01.1951 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

10.03.2006 ж. 
Б.Ж.Курманбековтың жақын туысы   

166 Курманбекова Мээрим 
Жанышбековна 03.03.1981 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

10.03.2006 ж. 
Б.Ж.Курманбековтың жақын туысы   
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167 Тлеужанова Булбул Муратжановна 06.01.1977 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

10.03.2006 ж. 
Б.Ж.Курманбековтың жақын туысы   

168 Тлеужан Муратжан Ашимкулович 26.03.1953 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

10.03.2006 ж. 
Б.Ж.Курманбековтың жақын туысы   

169 Тлеужанова Тамара Асадуллаевна 09.07.1955 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

10.03.2006 ж. 
Б.Ж.Курманбековтың жақын туысы   

170 Тлеужанов Жоомарт 
Муратжанович 28.08.1986 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

10.03.2006 ж. 
Б.Ж.Курманбековтың жақын туысы   

171 Турбатов Руслан Радмирович 06.10.1976 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

03.10.2011 ж. «Оптима Банк» ААҚ Басқарма мүшесі 

172 Турбатова Гульназ Ороскуловна 02.08.1977 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.10.2011 ж. Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   

173 Турбатов Радмир Омурбекович 08.05.1948 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.10.2011 ж. 
Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   

174 Осмонова Гульсун Шапыковна 08.05.1953 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.10.2011 ж. 
Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   

175 Турбатова Аида Радмировна 26.03.1985 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.10.2011 ж. 
Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   

176 Турбатова Диана Радмировна 03.10.1978 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.10.2011 ж. 
Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   

177 Азыгалиев Асан 21.12.1949 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.10.2011 ж. 
Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   

178 Азыгалиева Жамиля Асановна 20.12.1989 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.10.2011 ж. 
Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   

179 Бугубаева Роза Бейсекешовна 31.10.1949 ж. “Акционерлік қоғам жөнінде» 03.10.2011 ж. Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   
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№ Аты-жөні, ата тегі Туған күні Аффилирленгендікті  
тануға негіз 

Аффилирлингендікт
ің пайда болу күні Ескерту 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

180 Сыдыгалиева Бермет Ороскуловна 31.08.1974 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.10.2011 ж. 
Р.Р.Турбатовтың жақын туысы   

181 Эшенкулова Чинара Паязовна 26.03.1970 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

03.09.2013 ж.  «Оптима Банк» ААҚ Басқарма мүшесі  

182 Токсонбаева Бубусара 
Сапарбаевна 17.03.1947 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.09.2013 ж. Ч.П.Эшенкулованың жақын туысы   

183 Урмамбетов Бактыбек 
Молдогазиевич 07.01.1960 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.09.2013 ж. 
Ч.П.Эшенкулованың жақын туысы   

184 Эшенкулов Паяз Эшенкулович 12.06.1943 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.09.2013 ж. 
Ч.П.Эшенкулованың жақын туысы   

185 Эшенкулова Жанара Паязовна 30.04.1974 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

03.09.2013 ж. 
Ч.П.Эшенкулованың жақын туысы   

186 Ахметов Аркен Абдрашитович 28.03.1968 ж. 

«Акционерлік қоғам 
жөнінде» ҚР Заңының 64-
бабының 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

12.09.2011 ж.  «АТФ Инкассация» ЖШС Бас директоры 

187 Ахметова Бисара Ходжинуровна 13.01.1945 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

12.09.2011 ж. А.А.Ахметовтың жақын туысы  

188 Ахметова Разия Абдурашитовна 21.06.1970 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

12.09.2011 ж. 
А.А.Ахметовтың жақын туысы  

189 Ахметова Саида Аркеновна 16.05.1993 ж. 
“Акционерлік қоғам жөнінде» 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

12.09.2011 ж. 
А.А.Ахметовтың жақын туысы  

190 Ахметова Саламатхан 
Камалдиновна 20.01.1971 ж. 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 2) тармақшасы 

12.09.2011 ж. 
А.А.Ахметовтың жақын туысы  
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Эмитенттің аффилирленген заңды тұлғалары   

№ Атауы  

Заңды тұлғаның пошталық 
мекенжайы және нақты 

орналасқан жері, қызмет түрі 
және бірінші басшының аты-жөні  

Аффилирленгендікті тануға 
негіз 

Аффилирленгендіктің 
пайда болған күні 

 
Ескерту  

1 ATF Capital B.V. 

Нидерланд Корольдігі, 3012 CL 
 Роттердам қ., Shouwburgplein 30-34 

 
Негізгі компанияны қаржыландыру 

үшін қаражат тарту  
 

Басқарма Мүшесі (Қазақстан 
Республикасы) 
Энтони Эспина 

Басқарушы  директор (Нидерланд 
Корольдігі) – 

Equity Trust Co. N.V 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 6) тармақшасы 

 
 

04.01.2007 ж. Эмитент ірі қатысушы 
болып табылады 

2 
 «АТФ Инкассация» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі  

Қазақстан Республикасы, 050000, 
Алматы қ., Фурманов к-сі, 100 

 
Банкноттарды, монеталарды және 
құндылықтарды инкассациялау, 

сонымен қатар оларды қабылдау, 
жинау, жеткізу, ілеспе қызмет 

көрсету, тасымалдау, сақтау және 
қолма-қол ақшаларды және басқа да 

құндылықтарды беру 
 

Бас директор 
Ахметов Аркен Абдрашитович 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 6) тармақшасы 

 

02.07.2007 ж. 

Эмитент ірі қатысушы 
болып табылады 

3  «Оптима Банк» ашық акционерлік 
қоғамы  

 
Қырғызстан Республикасы, 720070 

Бішкек қ., 
 Жибек Жолу даңғ., 493 

 
Банктік қызмет 

 
Басқарма Төрағасы Капышев Бейбут 

Сапаргалиевич 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 6) тармақшасы 

 
16.06.2004 ж. 

Эмитент ірі қатысушы 
болып табылады 

4  «АТФ Финанс» акционерлік  “Акционерлік қоғам жөнінде» 10.05.2007 ж. Эмитент ірі қатысушы 
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№ Атауы  

Заңды тұлғаның пошталық 
мекенжайы және нақты 

орналасқан жері, қызмет түрі 
және бірінші басшының аты-жөні  

Аффилирленгендікті тануға 
негіз 

Аффилирленгендіктің 
пайда болған күні 

 
Ескерту  

қоғамы  
Қазақстан Республикасы, 050000 

Алматы қ., 
Фурманов -сі, 100 

 
Инвестициялық қоржынды басқару 

бойынша брокерлік, дилерлік 
қызмет  

 
Басқарма Төрағасы 

Шалманов Адильжан 

ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 6) тармақшасы 

 

болып табылады 

5  «KNG Finance» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

050000, Наурызбай батыр к-сі, 89 
 

Қаржылық қызметтер 
 

Бас директор 
Умарова Динара Алпыспаевна 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 1) тармақшасы 

 

01.05.2013 ж. Эмитенттің ірі 
қатысушысы 

6   «Альянс Полис» Сақтандыру 
компаниясы» акционерлік қоғамы  

Қазақстан Республикасы , 050010, 
Алматы қ., Қадаяқов к-сі, 79, 

Қабанбай батыр к-сінің қиылысы 
 

Сақтандыру қызметтері 
 

Басқарма Төрағасы 
Гаппаров Шухрат Ахметризаевич  

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 5) тармақшасы 

 

01.05.2013 ж. 

ЗТ, Эмитенттің жанама 
ірі қатысушысы болып 

табылатын тұлға 
басқарады 

7 
 «Alliance-Өмірді Сақтандыру» 
Сақтандыру компаниясы» 
акционерлік қоғамы 

Қазақстан Республикасы, 050010,  
Алматы қ., Қалдаяқов к-сі, 79 

 
Сақтандыру қызметтері 

 
Басқарма Төрағасы 

 Алимгазиева Гульнара Былгариевна 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 5) тармақшасы 

 

01.05.2013 ж. 

ЗТ, Эмитенттің жанама 
ірі қатысушысы болып 

табылатын тұлға 
басқарады 

8  «Finance Trading» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Қазақстан Республикасы, 050000, 
Алматы қ., Төле Би к-сі, 73А 

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1- 01.05.2013 ж. ЗТ, Эмитенттің жанама 

ірі қатысушысы болып 
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№ Атауы  

Заңды тұлғаның пошталық 
мекенжайы және нақты 

орналасқан жері, қызмет түрі 
және бірінші басшының аты-жөні  

Аффилирленгендікті тануға 
негіз 

Аффилирленгендіктің 
пайда болған күні 

 
Ескерту  

 
Коммерциялық, сауда-сатып алу, 

делдалдық 
 

Директор Хаймолдина Д.С. 
 

тармағының 4) тармақшасы 
 

табылатын тұлға 
басқарады 

 

9  «Отан Finance» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Қазақстан Республикасы, 050000, 
Алматы қ., Наурызбай Батыр к-сі, 89 

 
коммерциялық, консалтингтік, 

делдалдық 
 

Директор Рамазанов Ануар 
Канатович  

“Акционерлік қоғам жөнінде» 
ҚР Заңының 64-бабының 1-
тармағының 4) тармақшасы 

 

01.05.2013 ж. 

ЗТ, Эмитенттің жанама 
ірі қатысушысы болып 

табылатын тұлға 
басқарады  
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