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Уəкілетті органның облигацияларды шығару жобасын мемлекеттік тіркеуі осы шығару жобасында 
сипатталған облигацияларды алуға қатысты инвесторларға қандай да бір нұсқау беруді білдірмейді 
жəне уəкілетті орган осы құжаттың мазмұны үшін жауап бермейді.  Облигациялар эмиссиясының 
жобасын уəкілетті орган тек Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сай келуі тұрғысынан 
ғана қарастырды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы жобада көрсетілген ақпараттың шынайылығы 
үшін жауап береді жəне онда көрсетілген барлық мəліметтер шынайы болып табылатынын жəне 
орналастырылатын облигациялар мен эмитент туралы жаңсақ пікір туғызбайтынын растайды.   

                                                         Алматы қаласы, 2008 ж. 



 
«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

I. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МƏЛІМЕТТЕР 
 
2. Эмитенттің атауы: 
 
Қоғамның атауы Толық Қысқаша 

Қазақ тілінде “Банк ЦентрКредит” Акционерлік 
қоғамы “Банк ЦентрКредит” АҚ 

Орыс тілінде Акционерное Общество “Банк 
ЦентрКредит” АО “Банк ЦентрКредит” 

Ағылшын тілінде Joint Stock Company “Bank 
CenterCredit” JSC “Bank CenterCredit” 

 
Эмитент атауының өзгерісі туралы мəліметтер 
 
“Банк ЦентрКредит” АҚ (бұдан кейін – “Банк”) 1988 жылы 19 қыркүйекте Алматы облысының 
Кооператорлар одағының “Центр-Банк” Алматы Орталық Кооперативтік Банкі ретінде негізі 
қаланып, КСРО-да құрылған алғашқы коммерциялық банктердің бірі болды.   
1991 жылдың тамыз айында Банк «ЦентрБанк» Қазақ Орталық Акционерлік Банкі болып қайта 
тіркелді.   
“Центрбанк” Қазақ Орталық Акционерлік Банкі 1996 жылдың қараша айында “Банк ЦентрКредит” 
Ашық акционерлік қоғамы ретінде қайта тіркелді.  
1998 жылдың маусым айында Банк “Банк ЦентрКредит” ААҚ мен “Жилстройбанк” Жабық 
акционерлік қоғамының бірігуі арқылы қайта ұйымдастырылды.  
2004ж. 25 мамырда 2003ж. 13 мамырындағы «Акционерлік қоғамдар туралы» жаңа заңның 
шығуына байланысты «Банк ЦентрКредит» ААҚ жаңа заңға сəйкес барлық өкілеттіктерді 
қабылдап, «Банк ЦентрКредит» АҚ болып қайта тіркеуден өтті. 
 
3. Эмитенттің мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мəліметтер 
 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігі 1998 жылғы 30 маусымда Банктің мемлекеттік 
тіркеуін жүргізді жəне № 3890-1900-АҚ тіркеу нөмірін берді.   
“Банк ЦентрКредит” ААҚ “Банк ЦентрКредит” АҚ болып 2004 жылғы 25 мамырда Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінде қайта тіркелді.  Тіркеу нөмірі өзгерген жоқ. Орналасқан 
жерінің ауысуына байланысты 2007 жылғы 12 наурызда заңды тұлғаның мемлекеттік қайта 
тіркелуі туралы куəлігіне өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.  
 
4. Салықтөлеушінің тіркеу нөмірі: СТН 600 700 033 173 
 
5. Эмитенттің орналасқан орны туралы, байланыс телефондары мен факс нөмірлері, 
электрондық пошта мекенжайлары туралы мəліметтер  
 
Заңды мекенжайы Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Панфилов к-сі, 98 
Пошталық мекенжайы Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қаласы, Панфилов к-сі, 98 
Байланыс реквизиттері Тел: (+7) 7272 598-528, 598-598, факс: (+7) 7272 598-622 

e-mail: mail@centercredit.kz 
ресми web сайты: www.centercredit.kz 

 
6. Эмитенттің банктік реквизиттері 
 

Банктік реквизиттері 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Монетарлық 
операциялардың есебін жүргізу басқармасындағы коршоты 
№800161556 
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 ББК 190201125 
 
7. Эмитенттің қызметінің түрлері.  
 

“Банк ЦентрКредит” АҚ (бұдан кейін – “Банк”) 1988 жылы 19 қыркүйекте Алматы 
облысының Кооператорлар одағының “Центр-Банк” Алматы Орталық Кооперативтік Банкі 
ретінде негізі қаланып, КСРО-да құрылған алғашқы коммерциялық банктердің бірі болды.   

1991 жылғы 12 тамызда Қазақ КСР Мемлекеттік Банкі тіркеген № 21 жарғысы бар Алматы 
облысының кооператорлар одағының «Центр-банк» атты Алматы қаласының орталық 
кооперативтік банкінің заңды мұрагері - 1991 жылы құрылтайшы конференцияның 1991 жылғы 6 
наурыздағы шешімі негізінде банк «Центрабанк» Қазақ Орталық акционерлік банкі деп қайта 
аталды.  

1996 жылы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдары туралы» заңына сəйкес 
Банк ұйымдастырушылық-құқықтық пішінін қайта тіркеді жəне атауын «Банк ЦентрКредит» 
Ашық акционерлік қоғамына өзгертті, оның жарғысы Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкінде 1996 жылғы 20 қыркүйекте келісілді жəне Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде 1996 жылғы 29 қарашада № 7738-1910-АО тіркелді.  

1998 жылы «Банк ЦентрКредит» Ашық акционерлік қоғамы жəне 1998 жылғы 18 
маусымдағы "Жилстройбанк" Жабық акционерлік қоғамы акционерлерінің біріккен кезектен тыс 
жалпы жиналысының шешімі негізінде Банк "Жилстройбанк" ЖАҚ қосылу арқылы қайта 
құрылып, «Банк ЦентрКредит» Ашық акционерлік қоғамы ретінде қайта тіркелді. Жарғысы 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде келісілді жəне Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде 1998 жылғы 30 маусымда № 3890-1900-АО тіркелді.  

1998 жылғы 7 мамырда Банк жалғыз құрылтайшы бола тұрып, құнды қағаздар нарығында 
кəсіби қызметін іске асыру үшін «KIB Asset Management» ЖШС еншілес компаниясын құрады. 
Қазіргі кезде Компания («BCC Invest» АҚ) 200-ге тарта клиенттерге, сонымен қатар ірі шетелдік 
инвесторларға қызмет көрсетеді.  

Жаңа клиенттерді тарту қажеттілігіне байланысты жəне қолданыстағы клиент базасын 
лизингтік қаржыландыру атты жаңа қызмет түрін ұсыну арқылы толық қанағаттандыру 
мақсатында: Банк 2002 жылдың қаңтарында жарғылық капиталға 100-пайыздық қатысумен 
жауапкершілігі шектеулі серіктестік түріндегі «Центр Лизинг» еншілес компаниясын құрады. 
Лизинг шарттарының портфелінің  тəуекелдігін төмендету мақсатында «Центр Лизинг» ЖШС 
(қолданыстағы заңнамаға сəйкес атауы акционерлік қоғам деп қайта өзгертілген) өзінің құрылған 
сəтінен бастап осы уақытқа дейін əмбебап лизингтік компания ретінде қызмет етеді, яғни кез 
келген салада лизингтік жобаларды іске асыруға дайын жабдықтың немесе техниканың белгілі 
түріне лизингтік қызмет көрсетуге бағытталмаған. Əдеттегідей, өндірістік базасы бар 
өнеркəсіптерге өндірілетін өнімнің немесе қызметтің  сапасын жақсартатын, өндіріс жəне өткізу 
көлемін ұлғайтатын жабдықты сатып алу аясындағы жобаларға көңіл бөлінеді.  

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы «Акционерлік қоғамдар туралы» 
қабылданған заңын орындау мақсатында Банк 2004 жылы ұйымдастырушылық-құқықтық пішінін 
қайта тіркеді жəне атауын «Банк ЦентрКредит» Акционерлік қоғамына өзгертті. Осының 
нəтижесінде 2004 жылғы 13 мамырда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігімен келісілген құрылтай құжаттарына 
өзгертулер енгізілді жəне Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2004 жылғы 25 
мамырда № 3890-1900-АО тіркелді.   

Қазіргі кезде «Банк ЦентрКредит» АҚ халықаралық стандартқа өтуді аяқтаған 
республиканың жетекші жалпы ұлттық банктердің қатарына қосылды.  

Стартегиялық жоспарға сəйкес Банк бір уақытта халықаралық қаржы институттарымен 
өзара қарым-қатынасын кеңейте отырып, қазақстандық нарықта қалыпты даму үстінде. 2005 
жылғы ақпан айының ортасында «Банк ЦентрКредит» АҚ капиталдың халықаралық нарығында 
Citigroup атты əріптесінің көмегі арқылы $200 млн. сомасындағы үш жылдық 
еурооблигациясының алғашқы шығарылымының орналастырылуын жүзеге асырды, Еуропа, 
Оңтүстік-Шығыс Азия жəне АҚШ нарығында $200 млн. сомасындағы еурооблигацияларды 
табысты орналастыра отырып, үлкен қадам жасады. Бұл мəміле арқылы Банк өзіне жəне 
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инвесторларға капиталдың жаңа нарығына кіруді қамсыздандырды. Мəміленің бас менеджері 
ретінде Citigroup шықты, қосымша ұйымдастырушы ретінде - Alpha Bank, "Банк Зенит" ААҚ, 
Moscow Narodny Bank Ltd. жəне Commerzbank Aktiengesellschaft болды.  

2006 жылғы бірінші жартыжылдықта «Банк ЦентрКредит» АҚ айналым мерзімі 5 жылды 
құрайтын, жылдық 8,00 % тіркелген купоны бар 300 миллион АҚШ доллары сомасындағы 
еурооблигацияларды орналастыру туралы хабарлады. Ол Банктің кепілі бойынша Банктің 
CenterCredit International B.V. еншілес компаниясы арқылы 02.02.2006 ж..шығарылды. Ал 2006 
жылғы 03 наурызда Банктің еншілес ұйымдарының мерзімсіз қоспалы облигацияларының 
шығарылу айналымы басталды. Эмиссия көлемі $100 млн., ал купондық мөлшерлеме жылдық 
9,125% құрады. 

2006 жылдың қыркүйегінде Банк жылдық 8,25 % құрайтын купондық мөлшерлемесі бар 25 
млрд. теңге мөлшерінде 5 жылдық еурооблигацияларды шығарды. Ал 2007 жылғы 30 қаңтарда 
айналым мерзімі 7 жыл жəне жылдық 8,625 %  құрайтын купондық мөлшерлемесі бар 500 млн, 
АҚШ доллары сомасындағы еурооблигацияларды шығару айналымға енгізілді.  

Нəтижесінде еуробондтарды шығару Банктің қор жасау базасын əртараптандыру ниетіне 
сəйкес келді жəне клиенттерге қарызды, сондай-ақ жалпы корпоративтік мақсаттарды, Банктің 
өтімділігін басқаруды қоса есептегенде қаржыландыру үшін қолданылады.  

2005 жылғы 2 желтоқсанда Банктің Директорлар кеңесі Нидерландта «CenterCredit 
International B.V.» еншілес ұйымын құру туралы шешім қабылданды. Бұл ұйым «Банк 
ЦентрКредит» АҚ компаниясының топтарын облигация шығару, банктік қарыздар немесе басқа 
тəсілдер бойынша ақшаны қарызға алу арқылы қаржыландыру мақсатында құрылды. Банкпен 
еншілес ұйымды құруға рұқсатты 2005 жылғы 29 желтоқсанда ҚР Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі берді. Банк Компанияның жарғылық 
капиталына 2005 жылғы 30 желтоқсанда 2,9 млн. теңге мөлшерінде жарна салды. «Банк 
ЦентрКредит» АҚ Компанияның жалғыз құрылтайшысы болып табылады.  

2006 жылғы 29 қыркүйекте «Банк ЦентрКредит» АҚ Директорлар кеңесі Алматы 
қаласының аймақтық қаржы орталығында жұмыс жасау үшін «Банк ЦентрКредит» АҚ "BCC 
Securities" ЖШС еншілес ұйымын құру туралы шешім қабылданды.  

Банк жəне ҚР Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне бақылау жөніндегі 
агенттігі, ҚР Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігінің 
басқармасы берген құжаттардың негізінде 2006 жылғы 11 желтоқсанда №277 «Банк ЦентрКредит» 
АҚ еншілес ұйымы - «Банк ЦентрКредит» АҚ "BCC Securities" ЖШС еншілес ұйымын құруға 
рұқсат беру туралы» қаулы қабылданып, 20.12.2006 ж. Банктің еншілес ұйымын құруға № 76 
рұқсат берілді.   

Бүгінгі күні «Банк ЦентрКредит» АҚ "BCC Securities" ЖШС еншілес ұйымы, Заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы ҚР Алматы қаласының аймақтық қаржы орталығының іс-
əрекетін реттеу жөніндегі агенттігінің - Алматы қаласының аймақтық қаржы орталығының 
қатысушысының 2007 жылғы 05 ақпандағы № 17-1910-РФЦА-ТОО куəлігіне сəйкес Алматы 
қаласының аймақтық қаржы орталығының қатысушысы болып табылады.  

2006 жылғы шілдеде «Банк ЦентрКредит» АҚ қолданысқа өзінің процессингтік орталығын 
енгізді.  

«Банк ЦентрКредит» АҚ даму концепциясының аясында Банк басшылығы соңғы бірнеше 
жыл ішінде іргелес жатқан елдерді ауқымды қаржы өктемдік жүргізу үшін басым бағыт ретінде 
қарастырып келді. Көршілес елдердің нарығына шығу, банк холдингінің капиталын ұлғайту 
мақсатында олардың аумағында банктік жəне қаржы қаржы қызметтерін ұсыну ТМД елдерінің 
негізгі нарықтарында бəсекелес банк топтарын құру жəне дамыту бойынша Банктің негізгі 
стартегиялық міндеттері болып белгіленді. ТМД елдерінің ақшалай-несиелік жəне қаржы 
жүйелерінің дамуының оң нəтижелері сол аймақта бизнестің дамуына қолайлы жағдай туғызады.  

2006 жылғы 11 сəуірде Банктің Директорлар Кеңесі Ресей Федерациясында Мəскеу 
қаласында еншілес банк құруды ұйғарды. 2006 жылғы 18 тамызда «Банк ЦентрКредит» АҚ «Банк 
БЦК-Москва» ЖШҚ еншілес ұйымын құруға ҚР ҚБА рұқсат берілді. 2006 жылғы 18 тамызда 
Ресей Федерациясының Орталық Банкінің жəне «Банк ЦентрКредит» АҚ Ресей Федерациясының 
аумағында еншілес банк құру туралы ниет бойынша хаттамаға қол қойылды.  

2006 жылғы 14 желтоқсанда Банктің Директорлар Кеңесі Қырғыз Республикасында, 
Бішкек қаласында еншілес банк құру жөнінде қаулы қабылдады. Еншілес банктің атау Қырғыз 
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Республикасының Ұлттық банкімен жəне Əділет министрлігімен алдын ала келісілді. 2007 жылғы 
02 наурызда Банкпен «Банк ЦентрКредит» АҚ «Банк ЦентрКредит Қырғызстан» ААҚ еншілес 
ұйымын құруға ҚР ҚБА рұқсат берді.  

2007 жылғы желтоқсанда РФ Əділет министрлігі «БЦК-Москва» еншілес банкін тіркеді, ал 
2008 жылғы наурыз айында еншілес банк Ресейдің Орталық банкінен банктік операцияларды 
жүргізуге лицензия алды.  

Банк клиенттерге банктік қызметтердің кең ауқымын ұсынады – теңге жəне шет ел 
валютасында несиелеу, депозиттерді қабылдау, төлемдерді жəне аударымдарды жүргізу, 
валютаны айырбастау, несие карточкалары бойынша қызмет көрсету, қазақстандық инвесторларға 
кастодиандық қызмет көрсету, басқа қызметтер, филиалдардың желісін жəне оның депозиттік 
қорын кеңейту.  

Банктің негізгі клиенттері – орта жəне шағын бизнес, жеке тұлғалар, ірі ұлттық 
компаниялар, мемлекеттік кəсіпорындар. 

Банк Екінші дəрежедегі банкілердің жеке тұлғалардың салымын кепілдендіру (сақтандыру) 
бойынша қазақстандық қорының бірінші қатысушылардың бірі болып табылады.  

Қазақстандағы жəне əлемдегі экономикалық жағдайдың өзгеруіне байланысты Банк 
менеджменті өз қызметін банктің болашақта даму жолдарын іздестіруге жəне оның тұрақты 
қаржы жағдайын қамсыздандыруға бағыттайды.  
Банк қызметінің басты мақсаттары: 

• Қазақстанда шағын жəне орта бизнесті дамытуға атсалысу; 
• таза пайдаға қол жеткізу жəне оны акционерлердің мүддесінде пайдалану; 
• Банк бизнесінің халықаралық стандарттарына сай банк қызметтерін көрсету аясын 

кеңейту.   
   
Мақсатына жету үшін Банк 13.12.2007 ж. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігі банктік жəне басқа да  операцияларды 
жүргізуге берген № 248 лицензиясына сəйкес төмендегідей негізгі қызмет түрлерін жүзеге 
асырады: 

 
1. Ұлттық валютамен жəне шетелдік валютамен жасалатын банк операцияларын:  
• заңды тұлғалардың  депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу жəне жүргізу; 
• жеке тұлғалардың  депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу жəне жүргізу; 
• банктер жəне банк операцияларының жекелеген түрлерімен айналысатын ұйымдардың 
корреспонденттік шоттарын ашу жəне жүргізу;  
• жеке тұлғалар жəне заңды ұйымдардың оларға тиесілі тазартылған асыл металдардың 
нақты саны көрсетілетін металдық шоттарын ашу жəне жүргізу;  
• кассалық операциялар: банкноталар мен монеталарды қабылдау, беру, қайта санау, 
айырбастау, майдалау, сұрыптау, орау жəне сақтау;  
• ақша аудару операциялары: жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың ақша аударуға 
қатысты тапсырмаларын орындау; 
• есеп жүргізу операциялары: заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың вексельдері мен басқа 
борыштық міндеттемелерінің есебін жүргізу (дисконттау); 
• қарыз операциялары: ақылы, мерзімді жəне қайтару шарттарымен ақшалай несие беру;  
• шетелдік валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру; 
• банкноталарды, монеталарды жəне құнды заттарды инкассациялау; 
• төлем құжаттарын (вексельдерден басқа) инкассоға қабылдау;  
• аккредитив ашу (ұсыну)  жəне растау, ол бойынша міндеттемелерді орындау;  
• ақшалай нысанда орындауды көздейтін банктік кепілдіктер беру;  
• үшінші тұлғалар үшін ақшалай орындалатын банк кепілдіктері мен өзге де 
міндеттемелерді беру. 
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Ұлттық жəне шетелдік валютамен басқа да операциялар: 
• тазартылған  қымбат металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын 
металдар) құйма күйінде, қымбат металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге 
қабылдау, есепке алу, сақтау жəне сату; 
• құрамында асыл металдар мен қымбат тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, 
кепілге қабылдау, есепке алу, сақтау жəне сату; 
• вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау,  төлемшілерге 
вексельдерді төлеу жөнінен қызмет көрсету, сондай-ақ төлем орны белгіленген вексельдерді 
төлеу, вексельдерді делдалдық тəртіппен акцептеу; 
• лизинг қызметін жүзеге асыру;  
• жеке меншік құнды қағаздарды (акциялардан басқа) шығару;  
• факторинг операциялары: төлем жасалмай қалу қаупін өзіне қабылдай отырып, 
тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын иелену;   
• форфейтинг операциялары (форфейтингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) 
сатып алушының борыштық міндеттемесін сатушыға қайтарылмайтын вексель сатып алу 
арқылы төлеу.  
• сенімдік операциялар: сеніп тапсырушының мүддесінде жəне оның тапсырмасы 
бойынша ипотекалық қарыздар мен тазартылған асыл металдар жөнінен талап ету 
құқықтарын, ақшасын басқару; 
• сейф операциялары: клиенттердің құжаттамалық нысанда шығарылған құнды 
қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын сақтау, оған қоса сейф жəшіктерін, шкафтар мен 
бөлмелерді жалға беру жөнінен қызмет көрсету;  
2. Құнды қағаздар нарығындағы қызмет: 
• атаулы ұстаушы ретінде клиенттердің есепшоттарын жүргізу құқығымен құнды қағаздар 
нарығындағы брокерлік жəне дилерлік қызмет (№ 0401100821) 
• құнды қағаздар нарығындағы кастодиандық қызмет (№0407100239) 
 

8. Эмитентке немесе ол шығарған құнды қағаздарға халықаралық жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтер туралы мəліметтер. Егер (2008 
жылғы 1 тамыздағы мəліметтер бойынша) Эмитентке қаржы агенттігі дəрежесі берілген 
болса, уəкілетті орган қаулысының нөмірі мен қабылданған күнін көрсету қажет. 
 
2008 жылғы 1 тамыздағы мəліметтер бойынша Fitch Ratings жəне Moody’s Investors Service 
халықаралық рейтинг агенттіктері Банкке төмендегі рейтингтерді берген: 
 
 
Fitch Ratings 
Эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі («ЭДР») BB- 
Қысқа мерзімді ЭДР B 
Дербес рейтингі D 
Қолдау рейтингтері 3 
Ұзақ мерзімді рейтингіне болжам Дамушы 

  
Moody’s Investors Service 
Шетелдік валютадағы ұзақ мерзімді депозиттер  Ba1 
Шетелдік валютадағы қысқа мерзімді депозиттер Ba1/NP 
Қаржылық тұрақтылық рейтингі D- 
Кіші реттелген міндеттемелер бойынша рейтингі Ва3 
Болжам Жағымсыз 
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9. 2008 жылғы 1 тамыздағы мəліметтер бойынша эмитенттің барлық филиалдары мен 
өкілдіктерінің атауы, тіркелген күні, орналасқан жері жəне пошталық мекенжайлары. 
 
№ 
р/н 

Филиалдың 
атауы 

Орналасқан жері жəне 
пошталық мекенжайы

Басшысының 
аты-жөні Тіркелген күні 

Филиалдар 
1 Алматы қалалық 

филиалы 
050012, Алматы қаласы, 
Бөгенбай батыр көшесі, 
156 

Нұғманов Мəлік 
Қайыржанұлы 

29.06.1998ж. 

2 Алматы облыстық 
филиалы 

040900, Алматы 
облысы, Іле ауданы, 
Өтеген батыр кенті, 
Батталханов көшесі, 17 

Федоров Александр 
Николаевич 

12.10.2006г. 

3 Астана 
қаласындағы 
филиалы 

010000, Астана қаласы, 
Бараев көшесі, 9/1 

Мырзабеков 
Шаттықберген 
Жұмаділдəұлы 

23.06.1998ж 

4 Көкшетау 
қаласындағы 
филиал 

020000, Көшетау 
қаласы, Абай көшесі, 
142 

Сағандықова 
Қарлығаш 
Бекежанқызы 

29.06.1998ж. 
09.08.2006ж. -
(қайта тіркелген) 

5 Ақтау қаласындағы 
филиал 

130000, Маңғыстау 
обл., Ақтау қаласы, 12-
ықшамаудан, 12 

Жағпарова Дана 
Талғатқызы 

29.06.1998ж. 

6 Ақтөбе 
қаласындағы 
филиал  

030000, Ақтөбе қаласы, 
101-Атқыштар 
бригадасы көшесі,  2 

Қазкеев Нұрстан 
Тəжібайұлы 

29.06.1998ж. 

7 Атырау 
қаласындағы 
филиал 

060002, Атырау обл., 
Атырау қаласы, 
Азаттық даңғылы, 2 

Суханберді Асылбек 
Құрманиязұлы 

29.06.1998ж. 

8 Қарағанды 
қаласындағы 
филиал 

100000, Қарағанды обл., 
Қарағанды қаласы, 
Əлиханов көшесі, 5 

Сыздықова Роза 
Айсайқызы 

29.06.1998ж. 

9 Жезқазған 
қаласындағы 
филиал 

100600, Қарағанды обл., 
Жезқазған қаласы, 
Бейбітшілік көшесі, 26 
"а" 

Мусина Рақыш 
Шахмұратқызы 

29.06.1998ж. 

10 Қостанай 
қаласындағы 
филиал 

110000, Қостанай обл., 
Қостанай қаласы, Таран 
көшесі, 39 

Закарина Нұрсұлу 
Нұртасқызы 

29.06.1998ж.  
29.02.2008ж.-
(қайта тіркелген) 

11 Рудный 
қаласындағы 
филиал 

111500, Қостанай обл., 
Рудный қаласы, 
Горький көшесі, 62 

Кононова Татьяна 
Николаевна 

29.06.1998г. 

12 Қызылорда 
қаласындағы 
филиал 

120019, Қызылорда 
обл., Қызылорда 
қаласы, Тоқмағамбетов 
көшесі, 46 

Абдуллаев Төрехан 
Бекмаханұлы 

29.06.1998ж. 

13 Павлодар 
қаласындағы 
филиал 

140000, Павлодар обл., 
Павлодар қаласы, Ак. 
Сəтпаев көшесі, 156/1 

Жуаспаев Болат 
Тоқтасынұлы 

29.06.1998ж. 

14 Петропавл 
қаласындағы 
филиал 

150008, Солтүстік 
Қазақстан обл., 
Петропавл қаласы, 
Қазақстан 

Құсайынов Жұмабек 
Мұхаметқиқлы 

29.06.1998ж. 
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Конституциясы көшесі, 
28 

15 Өскемен 
қаласындағы 
филиал 

070004, Шығыс 
Қазақстан обл., 
Өскемен қаласы, Карл 
Либкнехт көшесі, 17 

Меңкенов Мүддəріс 
Меңкеұлы 

29.06.1998ж. 

16 Семей 
қаласындағы 
филиал 

070004, Шығыс 
Қазақстан обл., Семей 
қаласы, Ленин көшесі, 
22 

Исмаилов Болат 
Исмаилұлы  

29.06.1998ж. 

17 Тараз қаласындағы 
филиал 

080012, Жамбыл обл., 
Тараз қаласы, Қазыбек 
би көшесі, 182 

Нұрмағанбетов 
Амантай 
Қыдырғалиұлы 

29.06.1998ж. 

18 Талдықорған 
қаласындағы 
филиал 

040000, Алматы обл.,  
Талдықорған қаласы, 
Абылай хан көшесі 
№185/189 

Василенко Луиза 
Гельмутовна 

29.10.1998ж. 
21.06.2006ж. – 
(қайта тіркелген) 

19 Орал қаласындағы 
филиал 

090000, Батыс 
Қазақстан обл., Орал 
қаласы, Достық-Дружба 
даңғылы, 184/1 

Исаев Абылай  
Асанұлы 

29.06.1998ж. 

20 Шымкент 
қаласындағы 
филиал 

160000, Оңтүстік 
Қазақстан обл., 
Шымкент қаласы, 
Байтұрсынов көшесі, 
н/з 

Кузьменко Наталья 
Николаевна 

29.06.1998ж. 
14.05.2008ж. – 
(қайта тіркелген) 

Өкілдіктер 
1 «Банк БЦК-

Мəскеу» ЖШҚ 
123100, Ресей, Мəскеу 
қаласы, Шмитов 
оралымы, 3-үй, 3-құр. 

Карлаш Любовь 
Ивановна 

27.12.2007ж. 

 
10. Аяқталған соңғы үш қаржылық жыл бойынша жмитенттің қаржылық есепшілігіне 
аудит жүргізген аудиторлық ұйымның толық ресми атауы, тиісті коллегияларға 
(қауымдастықтарға, палаталарға) қатысы. 
 
«Делойт» ЖШС, 050059, Алматы қаласы, Фурманов көшесі, 240 в  
Қазақстан бойынша аудит жүргізу құқығын беретін лицензия № 0000015, түрі MFU-2, Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген.  
«Делойт» ЖШС Қазақстан Республикасы Аудиторлар палатысының мүшесі болып табылады.  
 
11. Эмитент корпоративтік басқару кодексін қабылдаған күн. 
 
Корпоративтік басқару кодексі «Банк ЦентрКредит» АҚ акционерлерінің 2006 жылғы 26 
мамырдағы жалпы жиналысында бекітілген.  
 
II. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ  
 
12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы  
 
Банктің басқару органдары:  

Жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы; 
Басқару органы –  Директорлар кеңесі; 
Атқарушы орган – Басқарма; 
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             Ішкі аудит қызметі. 
   
Акционерлердің жалпы жиналысы 

Банктің жоғарғы органы - Акционерлердің жалпы жиналысы. Акционерлердің жалпы 
жиналыстары жылдық жəне кезектен тыс деп бөлінеді. Банк жыл сайын акционерлердің жылдық 
жалпы жиналысын өткізіп тұруға міндетті. Акционерлердің басқа жалпы жиналыстары кезектен 
тыс деп саналады. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан 
кейінгі бес айдың ішінде өткізілуі керек. 
 

Акционерлердің жалпы жиналысының ерекше құзырына жататын мəселелер  
Тек қана Акционерлердің жалпы жиналысының құзырына төмендегі мəселелер жатады: 

1) жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа нұсқасын бекіту; 
2) банкті ерікті түрде қайта құру немесе тарату; 
3) банктің жарияланған акцияларының санын өзгерту туралы шешім қабылдау; 
4) есептеу комиссиясының сандық құрамы мен уəкілеттілікң мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау жəне олардың уəкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату; 
5) директорлар кеңесінің сандық құрамын, уəкілеттілік мерзімін  белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау жəне олардың уəкілеттерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне сыйақы төлеу шарттары мен мөлшерін белгілеу;    

6) банк аудитін жүзеге асыратын аудиторлық компанияны анықтау; 
7) жылдық қаржылық есепті бекіту; 
8) банктің есепті қаржылық жылдағы таза кірісін бөлу тəртібін бекіту, жай акциялар бойынша 

дивиденд төлеу туралы шешім қабылдау жəне жылдық қорытындысы бойынша Банктің бір 
жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту; 

9) акционерлік қоғамдар туралы заңда көзделген жағдайларда Банктің жай акциялары бойынша 
дивиденд төлемеу туралы шешім қабылдау; 

10) Банктің Банкке тиесілі барлық активтерінің жиырма бес (халықтық акционерлік қоғамда – 10) 
жəне одан көп пайызын құрайтын сомада активтерінің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы 
басқа заңды тұлға құруға немесе оның қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау; 

11)  банктің Акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы акционерлерге хабарлау нысанын 
анықтау жəне мұндай ақпаратты баспасөз бетінде жариялау туралы шешім қабылдау; 

12) қазақстан Республикасының құнды қағаздар нарығы туралы заңына сəйкес Банк акцияларын 
сатып алған кезде олардың құнын белгілеу əдістемесін бекіту; 

13) акционерлердің жалпы жиналысының күн тəртібін бекіту; 
14) акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тəртібі Жарғыда белгіленбеген жағдайда, 

осындай тəртіпті, соның ішінде баспасөз құралын анықтау; 
15)  “алтын акцияны” енгізу жəне оның күшін жою; 
16)  корпоративтік басқару кодексін, сондай-ақ оған енгізілген төзгертулер мен толықтыруларды  

бекіту; 
17) акционерлік қоғамдар туралы заңнама мен Жарғы бойынша  шешімін тек қана акционерлердің 

жалпы жиналысы қабылдайтын  басқа мəселелер. 
Акционерлердің жалпы жиналысының 1)-3), 16)-тармақшаларда көрсетілген мəселелер 

бойынша шешімдері Банктің дауыс беруге қатысатын дауыс беруші акцияларының жалпы 
санының қарапайым көпшілігімен қабылданады. 
 
Директорлар кеңесі 
Директорлар Кеңесі – Банктің Банк Жарғысы бойынша тек қана акционерлердің жалпы 
жиналысының құзырына жатқызылған мəселелерді шешуден басқа қызметін жалпы басқаруды 
жүзеге асыратын орган. Директорлар Кеңесінің мүшелерін акционерлердің жалпы жиналысы 
сайлайды. Директорлар Кеңесі кемінде бес мүшеден тұрады.  Директорлар Кеңесі мүшелерінің 
кемінде 30% тəуелсіз директорлар болуы керек. Директорлар Кеңесінің төрағасы оның мүшелері 
арасынан ашық дауыс беру арқылы Директорлар Кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік 
даусымен сайланады.  
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Тек қана Директорлар Кеңесінің құзырына жататын мəселелер 
Төмендегі мəселелер бойынша шешімдер Директорлар кеңесінің қатысушы мүшелерінің көпшілік 
даусымен қабылданады: 
1) банк қызметінің даму стартегиясын жəне басымды бағыттарын белгілеу, несиелік, дивиденттік 
жəне есептік саясатты, банктің ішкі бақылау саясатын бекіту. Тəуекелдіктерді басқару жүйесін 
құру, жетілдіру жəне корпративтік басқаруды енгізу бойынша бақылауды қамсыздандыру; 
2) акционерлердің жылдық жəне кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 
қабылдау; 
3) жарияланған акцияладың мөлшері аясында орналастырылатын (іске асырылатын) акцияларды 
орналастыру (іске асыру),  сондай-ақ оның мөлшері туралы, оларды орналастыру (іске асыру) 
тəсілі жəне бағасы бойынша шешім қабылдау; 
4) банкпен орналастырылатын акцияларды немесе басқа құнды қағаздарды сатып алу жəне 
оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 
5) банктің жылдық қаржы есебін алдын ала бекіту; 
6) жай акциялар бойынша дивиденттерді төлеу туралы шешім қабылдау жəне есептік қаржы 
жылы бойынша төленетін дивиденттерді есептемегенде бір жай акцияға қатысты дивидент 
мөлшерін белгілеу; 
7) банктің облигацияларды жəне басқа құнды қағаздарды шығару, орналастыру, айналымға салу 
жəне өтеу тəртібін, облигацияларды жəне басқа құнды қағаздарды орналастыру нəтижесінде алған 
қаражаттарды қолдануды, облигацияларды жəне басқа құнды қағаздарды номиналды құнын 
шығару көлемін, мөлшерін жəне түрін, облигацияларды жəне басқа құнды қағаздарды 
ұстаушылардың құқығын есепке ала отырып, бірақ олармен шектелмей облигацияларды жəне 
басқа құнды қағаздарды (Банктің акцияларын есептемегенде) шығару туралы шешім қабылдау, 
Банктің облигацияларды шығару жəне туындайтын құнды қағаздардың талаптарын белгілеу; 
8) басқарманың сандық құрамын, өкілдік ету мерзімін белгілеу, оның басқарушысын жəне 
мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілдігін мерзімнен бұрын тоқтату, олардың іс-əрекетіне 
бақылау орнату; 
9) басқарма мүшелерінің біліктілігіне талдап қоюды белгілеу, лауазымдық айлықтың мөлшерін 
жəне еңбекақы мен сыйақы талаптарын анықтау; 
10) ішкі аудит қызметінің жұмыс тəртібін, еңбекақы мөлшерін жəне талаптарын, ішкі аудит 
қызметінің жұмысшыларына сыйақы беруді белгілеу; 
11) бағалаушының жəне аудиторлық ұйымның қызметіне төлем жасау мөлшерін белгілеу; 
12) банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында 
Басқармамен қабылданатын құжаттарды есептемегенде) бекіту, Банк операциясын, ішкі несиелік 
саясатын, бухгалтерлік есеп жүргізу саясатын жүргізудің жалпы талаптарын белгілейтін 
нормативтік құжаттарды бекіту; 
13) банктің филиалдарын жəне өкілдіктерін құру жəне жабу туралы шешім қабылдау жəне олар 
туралы қағиданы бекіту; 
14) банктің басқа ұйымдарды құруға жəне олардың қызметіне қатысу бойынша шешім қабылдау; 
15) банк міндеттемелерін, оның жеке капиталы мөлшерінің он жəне одан да көп пайызын 
құрайтын шамаға қарай ұлғайту; 
16) бұрынғы тіркеушімен шарт тоқтатылған жағдайда Банктің тіркеушісін таңдау; 
17) қызметтік, коммерциялық немесе заңмен сақталатын басқа құпия болып табылатын Банк 
туралы немесе іс-əрекеті туралы ақпаратты белгілеу; 
18) ірі мəмілелерді жасасу жəне жасасуға мүдделі мəмілелер туралы шешім қабылдау; 
19) құнды қағаздарды кепілге алу кезінде Банк орналастырған құнды қағаздарды кепілге беру 
туралы шартты мақұлдау; 
20) банктің жай акцияларына айырбасталатын артықшылығы бар акциялар бойынша 
дивиденттерді төлеу мерзімін, тəртібін жəне пішінін белгілеу; 
21) банк басқармасының ұсынысы бойынша Банктің артықшылығы бар акцияларын жай акцияға 
айырбастау туралы шешім қабылдау; 
22) банктің жай акцияларына айырбасталатын артықшылығы бар акциялар бойынша 
дивиденттерді төлеу мерзімін, тəртібін жəне пішінін белгілеу; 
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23) банк басқармасының ұсынысы бойынша Банктің орналастырылған жай акцияларын 
артықшылықтары бар акцияларға айырбастау туралы шешім қабылдайды, айырбасталуға тиісті 
орналастырылған жай акциялардың мөлшерін, сондай-ақ осы айырбастың тəртібін белгілейді; 
24) корпоративтік хатшыны тағайындау, Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін, сондай-ақ 
оның өкілеттігінің мерзімінен бұрын тоқтатылуын белгілеу, Корпоративтік хатшының 
лауазымына талап етілетін біліктілік деңгейін белгілеу жəне оның лауазымдық айлығының 
мөлшерін, еңбекақы мен сыйақы бойынша талаптарды белгілеу; 
25) акционерлердің жалпы жиналысының ерекше кұзіретіне жатпайтын акционерлік қоғамдар 
туралы заңнамада жəне Жарғыда көзделген басқа мəселелер; 
 
Басқарма  
Басқарма Банктің ағымдағы іс-əрекетіне басшылық жасайды жəне Акционерлердің жалпы 
жиналысының жəне Банктің Директорлар кеңесінің шешімін орындайды. Басқарма мүшесі ретінде 
Банктің акционері болып табылмайтын акционерлер жəне қызметкерлер бола алады.  
 
Басқарма құзіретінің мəселелері  
Басқарма төмендегі мəселелер бойынша дербес шешім қабылдайды:  
1) акционерлердің жалпы жиналысының жəне Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастыру; 
2) банктік қызметке қатысты мəселелерді бақылау; 
3) банктің жылдық жəне баланстық есебінің дайындығын іске асыру;  
4) филиалдар, өкілдіктер туралы Жарғының жəне Қағиданың жобаларын дайындау; 
5) банк бөлімшесінің міндетін, қызметін жəне өкілеттігін; құрлымдық бөлімшелердің 
басшыларының құқықтарын жəне міндеттерін; Банктің лауазымдық тұлғаларының жəне 
қызметкерлерінің Банк атынан жəне есебінен мəміле жасаған кездегі өкілеттігін, Банк бөлімшелері 
арасында өзара əрекеттесу тəртібін, Банктің ағымдағы іс-əрекетінің басқа мəселелерін белгілейтін 
Банктің ішкі ережесін жəне процедурасын бекіту; 
6) кадрларды іріктеу, тағайындау, дайындау жəне қайта дайындау туралы мəселелерді шешу; 
7) банктің басқарушы жəне басқа қызметкерлерінің еңбегіне төлем жасау талабын белгілеу; 
8) банк филиалдарының жəне өкілдіктерінің директорларын тағайындау жəне орнынан босату;  
9) жарғымен жəне Акционерлердің жалпы жиналысының жəне Директорлар кеңесінің шешімімен 
белгіленген басқа қызметтерді іске асыру. 
 
Басқарма Өкілінің Өкілеттігі  
1) үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз іс-əрекет етеді; 
2) үшінші тұлғаларға қатысты іс-əрекетте Банкті таныстыру құқығына сенімхат береді; 
3) банк қызметкерлерін жұмысқа қабылдайы, ауыстырады жəне жұмыстан шығарылуын іске 
асырады, оларға қатысты көтермелеу шараларын қолданады жəне тəртіптік жаза салады, Банктің 
штаттық тізіміне сəйкес Банк қызметкерлерінің лауазымдық айлығының жəне айлыққа жасалатын 
жеке үстемақылардың мөлшерін белгілейді, Басқарма құрамына кіретін жəне Банктің ішкі аудит 
қызметінің қызметкерлерін есептемегенде Банк қызметкерлерінің сыйақы мөлшерін белгілейді, 
4) өзі жоқ болған жағдайда өзінің міндеттерінің орындалуын Басқарма мүшелерінің біріне 
жүктейді; 
5) басқарма мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілдік жəне жауапкершілік аясын 
үлестіреді; 
6) банктің басқа органдарының ерекше құзіретіне жатқызылған мəселелерді есептемегенде басқа 
өкілдіктерді іске асырады;  
 
Ішкі аудит қызметі  
Банктің қаржы-шаруашылық іс-əрекетіне бақылау жасау үшін ішкі аудит қызметі əрекет етеді.  
Ішкі аудит қызметі өзінің іс-əрекетін Қазақстан Республикасының ішкі аудит жасау тəртібі туралы 
заңнамаға жəне Банктегі ішкі аудит қызметінің мəртебесін жəне өкілеттігін реттейтін сəйкесті ішкі 
құжаттарға сəйкес жүзеге асырады. 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

13. 2008 жылғы 01 тамыздағы мəліметтер бойынша эмитенттің Директорлар кеңесінің 
мүшелері:  
 

Директорлар 
кеңесі 
мүшесінің тегі, 
аты, əкесінің 
аты, туған 
жылы  

Директорлар кеңесінің төрағасы 
мен мүшелері соңғы үш жыл 
ішінде атқарған жəне қазіргі 
уақытта атқаратын лауазымдары  

Банктің 
жарғылық 
капиататы
на қатысу
үлесі,  

(%) 

Банктің 
еншілес 
компаниясы – 
«Центр 
Лизинг» 
ЖШС-нің 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлесі,  
(%) 

Банктің 
еншілес 
компаниясы – 
«Капитал» 
ЖЗҚ» АҚ-ның 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлесі,  
(%) 

Байсейітов 
Бақытбек 
Рымбекұлы,  
1958 ж.т. 

1991 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар кеңесінің 
төрағасы, 1993 жылдан бастап 
«Атамекен» қаржылық-өнеркəсіптік 
тобы» ЖШС-нің Президенті. 

51,07 19,48 4.0 

Ли Владислав 
Сединович, 
1957 ж.т. 

1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Басқарма төрағасы, 
2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 

7,73 4,39 3.0 

Қонаев 
Мирғали 
Сапарғалиұлы, 
1957 ж.т. 

2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 2000 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін «Caspian Services Inc.» 
корпорациясының Директорлар 
кеңесінің төрағасы.  

Жоқ Жоқ Жоқ 

Терещенко 
Сергей 
Александрович, 
1951 ж.т. 

1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 1994 жылдан бастап 
«Интеграция» Халықаралық қоры» 
АҚ Басқарма төрағасы. 

0,19 Жоқ Жоқ 

Аманқұлов 
Жұмагелді 
Рақышұлы, 
1956 ж.т. 

2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 2002 жылдан бастап «Банк 
ЦентрКредит» АҚ Директорлар 
кеңесі төрағасының кеңесшісі. 

4.67 3,41 2,6 

Чукубаев Самат 
Салихұлы, 
1953 ж.т.            

2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 1991 жылдан бастап қазіргі 
уақытқа дейін «Қазақстан-
Австралия» қауымдастығының 
Атқарушы директоры.  

Жоқ Жоқ Жоқ 

 
Директорлар кеңесі құрамында соңғы екі жыл ішінде болған өзгерістер: 
Директорлар кеңесінің мүшелері акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында 2007 жылғы 
30 қаңтарда сайланды.  
 
13-1 Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері (ондай бар болса) 
Бұл тармақта эмитенттің Директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) атауын 
(атауларын), олардың құзырын көрсету қажет. 
 
"Банк ЦентрКредит" Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің жанында төмендегі 
комитеттер құрылған:  
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

1) Аудит жөніндегі комитет.  
         Комитеттің міндеттері:  

• директорлар кеңесіне тапсырылатын шоғырландырылған қаржылық есепшілікке 
бақылау жасау жəне мониторинг жүргізу; 

• ішкі бақылау жүйесінің қызметіне жалпы қадағалау жасау; 
• аудиторлық (ішкі жəне сыртқы) тексерулер жүргізуге бақылау жасау жəне мониторинг 

жүргізу; 
• банктің комплаенс-тəуекелдігін тиісті үлгіде басқаруды қамтамасыз ету функцияларын 

жүзеге асыру. 
 
2) Директорлар кеңесінің Несиелік комитеті. 
      Комитеттің міндеттері: 

• банктің несиелік қызметі бойынша стратегиялар мен саясаттарды бекіту;  
• банк Басқармасының өз бетінше несиелеу лимиттері мен уəкілеттерін бекіту; 
• комитеттің белгіленген өкілеттерінің аясында жобаларды несиелеу, саудалық 

қаржыландыру, вексель жəне факторинг операциялары бойынша мəселелерді шешу; 
• директорлар кеңесі Комитетке берген уəкілеттердің аясында қаржыландыру талаптарын 

мақұлдау жəне қайта қарау; 
• банктің құрылымдық бөлімшелерінің берілген қарыздардың сапасы туралы есептерді, 

сарапталған несиелердің қарқыны, оларға қарсы жасақталған провизиялардың көлемі 
туралы есептерді, банкпен ерекше қатынастағы тұлғалар алған жаңа қарыздар туралы 
есептерді қарау. 

 
3) Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар мен сыйақы төлеу жөніндегі комитет.  
      Комитеттің міндеттері:  

• банктің басқару органдарында ауысу болған кезде, департаменттердің басқарушы 
директорлары, Басқарма төрағасы немесе Басқарма төрағасының босатылған 
орынбасарлары тікелей басқаратын өзіндік құрылымдық бөлімшелердің бастықтары,  
филиал директорлары, сондай-ақ еншілес компаниялардың басшылары ауысқан кезде өз 
бастамасымен немесе басшылықтың бастамасымен ұдайы түрде қаралып тұратын кез 
келген болашақтағы немесе болатын аталған позициялар бойынша өзгерістер,  
кандидатураларды іріктеп алу үшін сəйкес процедуралар жасау, сондай-ақ басшылыққа 
лауазымдық міндеттерді айқындау үшін маңызды критерийлерді ұсыну. 

• сəйкес бос орындардға қабылдау үшін таңдап алынған кандидатураларды басшылықтың 
қарауына ұсыну. 

• жыл сайын Банктің басшы органдарының бекітуі үшін ұсынылатын ұсыныстар түрінде 
Банктің басшылары үшін, басқарушы директорлары мен филиал директорлары үшін жəне 
жекелеген қызметкерлер үшін сыйақы мөлшерлері мен ынталандыру жүйесін айқындау.  

 
4) Директорлар кеңесі жанындағы Активтер мен міндеттемелерді басқару жөніндегі 
комитет.  
      Комитеттің міндеттері: 

• активтер мен міндеттемелерді басқару; 
• өтімділікті жəне өтімділік тəуекелін басқару; 
• портфельдердің несиелік тəуекелдіктерін басқару; 
• ағымдағы пайыздық саясатты жəне пайыздық тəуекелдіктерді басқару; 
• валюталық тəуекелдіктерді басқару; 
• активтер мен міндеттемелерді жəне қаржылық тəуекелдіктерді басқару процестерін 

реттейтін ішкі бақылау жүйесінің тəуекелдіктерін басқару; 
• жаңа өнімдерді енгізетін кездегі тəуекелдіктерді басқару. 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

14. 2008 жылғы 1 тамыздағы мəліметтер бойынша эмитенттің атқарушы органы. 
 

Банктің 
Басқарма 

мүшесінің тегі, 
аты, əкесінің 
аты, туған 
жылы 

Соңғы үш жыл ішінде атқарған 
жəне қазіргі уақытта атқаратын 

лауазымдары 

Банктің 
жарғыл
ық 

капиталд
ағы 
үлесі, 
(%) 

Банктің 
еншілес 

компаниясы – 
«Центр 
Лизинг» 
ЖШС-нің 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлесі, 

(%) 

Банктің 
еншілес 

компаниясы – 
«Капитал» 

ЖЗҚ» АҚ-ның 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлесі, 

(%) 

Ли Владислав 
Сединович, 
1957 ж.т. 

1998 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін Банктің Басқарма төрағасы.  7,73 4,39 3,0 

Əділханов 
Бұлан 
Əділханұлы,  
1958 ж.т. 

1995 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін – банктің Басқарма 
төрағасының орынбасары, 1996 
жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін 
Əкімшілік департаментінің 
директоры  

1,98 3,41 2,6 

Əлжанов 
Мақсат 
Қабыкенұлы,  
1962 ж.т. 

1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін банктің Басқарма төрағасының 
орынбасары  1,99 3,41 2,6 

Рахымбаев 
Медет 
Ізбасарұлы,  
1963 ж.т. 

1996 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін банктің Басқарма төрағасының 
орынбасары 0,63 3,41 2,6 

Ердесов 
Мағаз 
Нұрсұлтанұлы,  
1957 ж.т. 

2000 жылдан бастап қазіргі уақытқа 
дейін банктің Басқарма төрағасының 
орынбасары – Қаржы 
департаментінің директоры  

0,91 3,41 2,6 

 
15. Эмитенттің атқарушы органының уəкілеттері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы 
ұйымға) берілген жағдайда:  
 
Бұл тармақты акционерлік қоғамдар толтырмайды. 
 
16. 2008 жылғы 01 тамыздағы мəліметтер бойынша эмитенттің Директорлар кеңесінің 
мүшелеріне, атқарушы органының мүшелеріне жəне басқа басшы тұлғаларына төленетін 
сыйақы. 
 

 
Атауы 

мамыр,
2008ж.

маусым, 
2008ж. 

шілде, 
2008ж.

Шығарылым туралы шешім 
қабылдаған күннен кейінгі он 

екі ай ішінде төленуге 
жоспарланған төлемдер 

(01.08.08 ж. бастап 01.08.09ж. 
дейін) 

Директорлар кеңесі 
мүшелеріне төленетін сыйақы 
сомасы (мың теңгемен)  

3 000 3 400 3 000 36 000 

Атқарушы органның 
мүшелеріне төленетін сыйақы 
сомасы (мың теңгемен) 

20 387 21 202 18290 240 000 

Барлығы: 23 387 24 602 21 290 276 000 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

 
17. 2008 жылғы 01 тамыздағы мəліметтер бойынша эмитенттің ұйымдық құрылымы 
 
 1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері: 
 
Схема түріндегі ұйымдық құрылым № 1 тіркемеде көрсетілген.  
 
2) эмитент қызметкерлерінің, соның ішінде эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің 
қызметкерлерінің жалпы саны: 
 
Көрсеткіштер 01.08.08 ж. 
Бас офис қызметкерлерінің жалпы саны  668 
Филиалдар мен өкілдіктер қызметкерлерінің жалпы саны  3 782 
Барлығы 4 450 
 
3) эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мəліметтер: 
 

№  
р/н 

Басшының тегі, аты, 
əкесінің аты Лауазымы Құылымдық бөлімше Туған күні 

Басқарма төрағасы жəне оның қызметі 

1 Ли В.С. Банктің Басқарма 
төрағасы 

Басқарма төрағасы жəне оның 
қызметі 07.04.1957 

Директорлар кеңесінің төрағасы жəне оның офисі 

2 Байсейітов Б.Р. Директорлар кеңесінің 
төрағасы 

Директорлар кеңесінің төрағасы 
жəне оның офисі 14.05.1958 

Хатшылық 

3 Еркеғұлов Н.Ш.  
Директорлар кеңесінің 
атқарушы хатшысы – 
Басқарма хатшысы 

Хатшылық 25.04.1958 

Ішкі аудит 

4 Бесбаева Г.К. Бас аудитор Ішкі аудит 09.03.1953 

Несиелік тəуекелдіктер департаменті 

5 Ермаханов Е.Ə. Басқарушы директор Несиелік тəуекелдіктер 
департаменті 12.01.1974 

6 Асылбек Е.А. Басқарма бастығы Ірі жобалар бойынша несиелік 
тəуекелдіктер басқармасы 15.04.1978 

7 Ғабдуллин А.Ж. Басқарма бастығы Жобаларды қаржыландыру 
басқармасы 09.09.1982 

8 Кəрімова Ə.Е. Басқарма бастығы Талдау, мониторинг жəне əдістеме 
басқармасы 16.06.1977 

9 Сəрсембаев А.Б. Басқарма бастығы Проблемалы несиелермен жұмыс 
жүргізу басқармасы 27.08.1978 

10 Королёва О.М. Басқарма бастығы Несиелік тəуекелдіктер 
басқармасы 01.07.1974 

11 Ким Т.Н. Басқарма бастығы Несиелік басқару басқармасы 09.10.1968 
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Қазынашылық департаменті 

12 Вакансия Басқарушы директор Қазынашылық департаменті  

13 Абакиров Э.К. Басқарма бастығы Центр управления ресурсами 14.04.1981 

14 Лим А.Ю. 
Басқарма бастығы -
Басқарушы директордың 
орынбасары 

Қаржы құралдары басқармасы 15.01.1972 

15 Жандауова Г.М. Басқарма бастығы Қазынашылық операцияларын 
сүйемелдеу басқармасы 24.08.1963 

16 Хван С.И. Басқарма бастығы Төлем жүйелері басқармасы 18.03.1962 

17 Үсенов Е.Е. Басқарма бастығы Дилинг басқармасы 25.05.1981 

18 Құдайбергенова Ə.Д. Басқарма бастығы Кастодиандық қызмет көрсету 
басқармасы 22.10.1972 

19 Сахауев А.А. Бөлім бастығы Нарықтарға талдау жасау бөлімі 10.01.1981 

Банк карточкалары департаменті  

20 Хан И.М. Басқарушы директор Банк карточкалары департаменті 13.10.1957 

21 Тілеубеков Қ.К. Басқарма бастығы Карточкалық бизнесті дамыту 
басқармасы 27.10.1972 

22 Искендирова Г.Т. Басқарма бастығы 
Банк карточкаларын шығару жəне 
оларға қызмет көрсету 
басқармасы 

12.01.1976 

23 Шатрова Л.В. Басқарма бастығы Карточка жүйесін басқару жəне 
қолдау басқармасы 07.02.1961 

Ақпараттық технологиялар департаменті  

24 Тоқтабаев О.С. Басқарушы директор Ақпараттық технологиялар 
департаменті 31.03.1971 

25 Ақылов Т.А. Басқарма бастығы Бағдарламалық қамсыздандыру 
басқармасы 20.02.1978 

26 Ақылов М.А. Басқарма бастығы  Жүйені басқару басқармасы 13.09.1974 

27 Российский Д.В. Басқарма бастығы  Енгізу жəне сүйемелдеу 
басқармасы 25.06.1981 

28 Тəшенов Н.А. Басқарма бастығы Т24 жасау жəне енгізу басқармасы 13.10.1970 

Бизнес-процестер  департаменті 

29 Вон Г.Д. Басқарушы директор Бизнес-процестер департаменті 10.01.1950 

30 Николаева С.Н. Басқарма бастығы Бизнес-процестерді талдау жəне 
оңтайландыру басқармасы  30.08.1964 

31 Қалыбаева З.Р. Басқарма бастығы Əдістеме басқармасы 25.03.1959 
Əкімшілік департаменті 

32 Əділханов Б.Ə. Басқарма төрағасының 
орынбасары - Əкімшілік департаменті 19.10.1958 
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департамент директоры 

33 Бендюк Л.Б. 
Басқарма бастығы  - 
директордың 
орынбасары 

Адам ресурстары басқармасы 20.07.1971 

34 Дорожкин С.И. Басқарма бастығы Құжаттама басқармасы 30.08.1956 

35 Жұбатқанов Н.А. Басқарма бастығы Істерді жүргізу басқармасы 30.12.1948 

36 Шаяхметова К.И. Басқарма бастығы Филиалдық желіні қолдау 
басқармасы 25.12.1957 

Заң департаменті 

37 Савченко В.А. Басқарушы директор Заң департаменті 27.11.1976 

38 Ильясов Қ.У. Басқарма бастығы 
Соттармен жəне мемлекеттік 
органдармен жұмыс жүргізу 
басқармасы  

21.01.1977 

39 Мұратов Е.М. Басқарма бастығы Несие қызметін құқықтық 
қамтамасыздандыру басқармасы  26.05.1980 

40 Рамазанова Д.Т. Басқарма бастығы Банк операцияларын құқықтық 
қамтамасыздандыру басқармасы 20.10.1980 

41 Малыхин Д.А. Басқарма бастығы 
Талдау, əдістеме жəне 
филиалдармен жұмыс жүргізу 
басқармасы  

16.11.1980 

Бөлшекті бизнес департаменті  

42 Кенжеханов М.Т. Басқарушы директор Бөлшекті бизнес департаменті 19.03.1972 

43 Хван Т.В. Басқарма бастығы Маркетинг жəне сатылымдар 
басқармасы 05.12.1956 

44 Глаголев С.Н. Басқарма бастығы "Операторлық орталық" 
басқармасы 20.01.1957 

45 Давыдов Д.В. Басқарма бастығы Жекелеп несиелеуді талдау жəне 
дамыту басқармасы  13.02.1980 

46 Аманбек А.О. Басқарма бастығы Жекелеп несиелеу басқармасы 21.06.1980 

47 Бутырина Л.Ф. Бөлім бастығы «ВИОР» сүйемелдеу бөлімі 12.11.1949 

Шағын жəне орта бизнес департаменті 

48 Нұрғазин М.М. Басқарушы директор Шағын жəне орта бизнес 
департаменті 14.03.1973 

49 Тұрсынханов М.Н. 
 Басқарма бастығы Несиелеу басқармасы 28.07.1981 

50 Сығаева Г.К. Басқарма бастығы Банк өнімдерін дамыту 
басқармасы 18.01.1970 

51 Болғанбаев А.Д. 
 Басқарма бастығы Сатылымдар басқармасы 09.02.1981 

52 Ли А.А 
 Басқарма бастығы Шағын бизнес басқармасы 27.09.1976 
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53 Юн М.В. Басқарма бастығы Орта бизнесті несиелеу 
басқармасы 20.09.1979 

Басқарма төрағасы орынбасарының офисі (Рахымбаев М.І.) 

54 Рахымбаев М.І. Басқарма төрағасының 
орынбасары 

Басқарма төрағасы 
орынбасарының офисі 30.04.1963 

55 Даулетбакова И.Ю. Басқарма бастығы Т24 енгізу басқармасы 25.06.1966 

56 Дурбаева А.М. Бөлім бастығы Жарнама жəне PR бөлімі 25.02.1981 

Басқарма төрағасы орынбасарының офисі (Əлжанов М.Қ.) 

57 Əлжанов М.Қ. Басқарма төрағасының 
орынбасары 

Басқарма төрағасы 
орынбасарының офисі 13.06.1962 

58 Каменский И.И. Басқарма бастығы Управление развития бизнеса в 
странах СНГ 05.08.1980 

59 Таңқыбаев Т.М. Басқарма бастығы Еншілес ұйымдарға мониторинг 
жүргізу жəне қолдау басқармасы  27.06.1974 

Қаржы департаменті  

60 Ердесов М.Н. 
Басқарма төрағасының 
орынбасары – 
департамент директоры 

Қаржы департаменті 28.11.1957 

61 Сиденко Е.Е. 
Басқарма бастығы – 
директордың 
орынбасары 

Қаржылық жоспарлау басқармасы 05.09.1959 

62 Ким Т.Ф. Басқарма бастығы Салық саясаты басқармасы 17.03.1958 

Бухгалтерлік есеп жүргізу жəне есепшілік департаменті 

63 Қайнарбекова Ғ.Қ. Басқарушы директор -  
бас бухгалтер 

Бухгалтерлік есеп жүргізу жəне 
есепшілік департаменті 05.03.1966 

64 Панарғалиева Т.Н. Басқарма бастығы -  Банктің ішкі операциялары 
басқармасы 26.04.1973 

65 Аманжолова С.М. 
Басқарма бастығы – 
Басқарушы директордың 
орынбасары  

Монетарлық операциялардың бэк-
офисі басқармасы  21.12.1953 

66 Серкебаева А.С.  Басқарма бастығы Бас бухгалтерия басқармасы 08.12.1964 

67 Оразбаева М.К. Басқарма бастығы 
Əдістеме, бухгалтерлік есеп 
жүргізу, мониторинг жəне 
қаржылық бақылау басқармасы  

26.08.1972 

68 Мусина С.Б. 
Басқарма бастығы - бас 
бухгалтердің 
орынбасары 

Банк операцияларының бэк-офисі 
басқармасы   11.01.1959 

Тəуекелдіктерді талдау жəне басқару департаменті  

69 Əбішев М.М. Басқарушы директор Тəуекелдіктерді талдау жəне 
басқару департаменті 26.08.1977 

70 Еселбаева А.Е. Басқарма бастығы Қаржылық тəуекелдіктер 
басқармасы 21.12.1972 
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71 Мұхаметжанов А.Б. 
Басқарма бастығы - 
басқарушы директордың 
орынбасары 

Стратегиялық жоспарлау жəне 
маркетинг басқармасы 14.10.1978 

72 Ахмед-Заки Д.Ж. Басқарма бастығы Шығыстарды талдау жəне 
бақылау басқармасы  03.02.1980 

73 Давлетшин Р.Р. Басқарма бастығы Операциялық тəуекелдіктер 
басқармасы 07.09.1963 

Корпоративтік қаржы департаменті 

74 Дəуітбаев Ə.Р. Басқарушы директор Корпоративтік қаржы 
департаменті 12.02.1975 

75 Қанатпаева К.М. Басқарма бастығы 1-Корпоративтік бизнес 
басқармасы 21.08.1978 

76 Баймұхаметова С.К. Басқарма бастығы 2-Корпоративтік бизнес 
басқармасы 27.12.1977 

Халықаралық қатынастар департаменті 

77 Ишмұратов Т.Ж. Басқарушы директор Халықаралық қатынастар 
департаменті 13.12.1975 

78 Биекенова Г. М. Басқарма бастығы Қарыз капиталы нарықтары 
басқармасы  01.12.1979 

79 Ермакова Д.Ф. 
Басқарма бастығы - 
басқарушы директордың 
орынбасары 

Корреспонденттік қатынастар 
жəне экспорттық қаржыландыру 
басқармасы  

13.09.1969 

80 Ниязақынова Қ.А. Басқарма бастығы  
Құжаттамалық бизнес жəне  
импорттық қаржыландыру 
басқармасы 

15.06.1977 

Қауіпсіздік департаменті 

81 Тастанбеков Б.Б. Басқарушы директор  Қауіпсіздік департаменті 01.03.1962 

82 Стрижевский А.А. 
Басқарма бастығы - 
басқарушы директордың 
орынбасары 

Ақпаратты қорғау басқармасы 14.09.1975 

83 Сидоренко П.А. Басқарма бастығы Экономикалық қауіпсіздік 
басқармасы 10.03.1978 

84 Қасенов А.Х. Басқарма бастығы Ақпараттық аналитика 
басқармасы   18.08.1952 

85 Балтабаев М.Л. Басқарма бастығы Күзет жəне инкассация 
басқармасы 17.03.1962 

 
III. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖƏНЕ АФФИЛАТТАЛҒАН 
ТҰЛҒАЛАРЫ 
 
18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары) 
 
1) Эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны жəне 2008 жылғы 1 

тамыздағы мəліметтер бойынша эмитент акцияларының (үлестерінің) он жəне одан көп 
пайызын иеленетін акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (заңды тұлғаның 
толық жəне қысқаша атауы, орналасқан жері немесе жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің 
аты)  
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Барлық акционерлер, соның ішінде 903 
Заңды тұлғалар 558 
Жеке тұлғалар 345 

 
Заңды тұлға 

акционерлердің толық 
жəне қысқаша атауы 
немесе жеке тұлға 

акционерлердің аты-
жөні 

Заңды тұлға 
акционерлердің 

орналасқан жері немесе 
жеке тұлға 

акционерлердің 
тұратын мекенжайы 

Құнды 
қағаздардың 
саны,  дана 

Акционерге тиесілі 
акциялардың 

орналастырылған 
акциялардың жалпы 
санына пайыздық 

қатынасы 

Байсейітов Бақытбек 
Рымбекұлы 

Алматы қаласы, 
Наурызбай батыр көшесі, 

70-53 
66 556 689 51,0730 

 
2) Эмитенттің акционерлері (қатысушылары)  емес, бірақ эмитенттің қызметіне басқа 
ұйымдар арқылы бақылау жасауға құқығы бар тұлғалар туралы мəліметтер. 
 
 

Банктің акционерлері/қатысушылары  емес, бірақ оның қызметіне басқа ұйымдар арқылы бақылау 
жасауға құқығы бар тұлғалар жоқ.  
 

 Банктің орналастырылған акцияларының 10 жəне одан көп пайызын тікелей не 
жанама түрде басқаратын немесе Банктің дауыс беруші акцияларының 10 жəне одан 
көп пайызымен тікелей немесе жанама түрде дауыс бере алатын немесе банк 
қабылдайтын шешімдерге шарттың күшіне қарай не басқа жолмен  ықпал ете алатын 
акционерлер туралы ақпарат.  

 
Банктің орналастырылған акцияларының 10 жəне одан көп пайызын тікелей немесе жанама түрде 
иеленетін немесе Банктің дауыс беруші акцияларының 10 жəне одан көп пайызымен тікелей 
немесе жанама түрде дауыс беруге мүмкіндігі бар немесе банк қабылдайтын шешімдерге 
 шарттың күшіне қарай не 1)-2)-тармақшада көрсетілген тəсілдерден басқа тəсілмен ықпал ете 
алатын акционерлер – жоқ.  
 
19. Эмитент акцияларының (үлестерінің)  он жəне одан көп %-не ие заңды ұйымдар туралы 
мəліметтер: 2008 жылңғы 1 тамыздағы мəліметтер бойынша заңды тұлғаның толық атауын, 
орналасқан жерін, эмитенттің жарғылық капиталдағы акцияларының (үлестерінің) 
пайыздық қатынасын, қызмет түрін, басшысының тегін, атын, болса - əкесінің атын 
көрсету қажет.  
 

Заңды тұлғаның 
толық атауы 

Орналасқан 
жері 

Заңы 
тұлғаның 
жарғылық 
капиталына 
қатысу үлесі 

(%) 

Қызмет түрі Басшысыны
ң аты-жөні 

CenterCredit 
International B.V. 

Schouwburgplein 
30-34, 3012 CL, 

Rotterdam, 
Netherlands 

100,00 

Құнды қағаздарды 
орналастыру 
мақсатында 

құрылған арнайы 
ұйым 

Басқарушы 
директоры 
Ишмұратов 

Т.Ж. 

«Банк ЦентрКредит» 
АҚ еншілес ұйымы - 
«BCC Invest » 
Акционерлік қоғамы  

Алматы қаласы,  
Сейфуллин 
даңғылы, 597 

100,00 
Құнды қағаздар 

нарығындағы кəсіби 
қызмет 

Председатель 
Правления 
Буранбаев А. 
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«Банк ЦентрКредит» 
АҚ еншілес ұйымы - 
«BCC Securities» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қаласы,  
Сейфуллин 
даңғылы, 597 

100,00 

ААҚО арнайы 
сауда алаңында 
құнды қағаздар 
нарығындағы 
кəсіби қызмет 

Басқарма 
төрағасы 

Жұмағұлов А.

«Банк ЦентрКредит» 
АҚ еншілес ұйымы - 
«Банк БЦК-Мəскеу» 
Жауапкершілігі 
шектеулі қоғам 

Мəскеу қаласы,  
Шмитов оралымы, 

3-үй, 3-құр., 
3-қабат 

100,00 Банк қызметі 
Басқарма 
төрағасы 

Карлаш Л.И. 

«Банк ЦентрКредит» 
АҚ еншілес ұйымы - 
«Капитал» 
Жинақтаушы зейнетақы
қоры» Акционерлік 
қоғамы  

Алматы қаласы, 
Төле би көшесі, 

143а 
74,00 

Зейнетақы 
жарналарын тарту 
жəне зейнетақы 
төлемдерін төлеу 

Президенті 
Мейіржанов 

С.С. 

 «ЦентрЛизинг» 
Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қаласы,  
Шевченко көшесі, 

100 
52,26 Қаржылық лизинг Директоры 

Ли В.С. 

 «Инвестментс 
Компани «Центр 
Инвест» Акционерлік 
қоғамы 

Алматы қаласы, 
Достық даңғылы, 

264 
19,00 

Құнды қағаздар 
нарығындағы 
кəсіби қызмет 

Басқарма 
төрағасы 

Есіркегенов 
Б.Г. 

 «Алғашқы несиелік 
бюро» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Алматы қаласы,  
Самал – 2 

ықшамауданы, 
Жолдасбеков 
көшесі, 97 

18,40 
Несие тарихын 

қалыптастыру жəне 
несиелік есеп беру 

Бас директоры
Ахмедов А.И.

 «Қазақстан 
Қаржыгерлер 
қауымдастығы» Заңды 
тұлғалар бірлестігі 

Алматы қаласы, 
Əйтеке би көшесі, 

61 
16,60 

Республиканың 
қаржы жүйесінің 
дамуына ықпал ету 

Кеңес Төрағасы
Аханов С.А. 

                   
20. Банк қатысатын  өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар туралы, холдингтер, 
концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 
 
"Банк ЦентрКредит" АҚ - «Қазақстан Қор Биржасы» ЖАҚ-ның, «Құнды қағаздардың орталық 
депозитарийі” ЖАҚ, "Қазақстанның Қаржыгерлер Қауымдастығы" ЗТБ, Қазақстан Республикасы 
Банктерінің Қауымдастығының мүшесі, «Қазақстанның жеке тұлғалардың салымдарына кепілдік 
беру (сақтандыру) қорына” қатысушы (№ 0002 куəлік). Сонымен қатар "Банк ЦентрКредит" АҚ  - 
Мемлекеттік құнды қағаздар нарығындағы  Қазақстанның Қаржы министрлігінің алғашқы  дилері 
жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алғашқы  агенті. "Банк ЦентрКредит" АҚ Орта 
Азия мен Қазақстан бойынша жеке тұлғалар үшін ақша аудару жөнінен халықаралық Western 
Union корпорациясының бірінші ресми өкілі ретінде қызмет атқарады. "Банк ЦентрКредит" АҚ - 
ШығысЕуропалық Факторинг Қауымдастығының құрылтайшыларының бірі жəне Visa 
International төлем жүйесінің қауымдасқан мүшесі.  
 
21.  Эмитенттің 13, 14, 18, 19-тармақтарға сəйкес көрсетілмеген басқа аффилатталмаған 

тұлғалары туралы мəлімет  
Жеке тұлғаның тегі, аты,  

əкесінің аты Тұратын жері Аффилаттықты 
мойындау негіздері 

Байсейітова Мəкіш Смағұлқызы Алматы қ., Наурызбай батыр 
көшесі,70-үй, 54-пəтер 64-б. 1-т. 2-тармақша  
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Байсейітова Лена Əділханқызы Алматы қ., Достық даңғылы, 291/21 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Байсейітова Күлəш Бақытбекқызы Алматы қ., Достық даңғылы, 291/21 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Байсейітова Ғалия Бақытбекқызы Алматы қ., Достық даңғылы, 291/21 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əбділманова Шолпан Рымбекқызы Алматы қ., Школьник-1 ықш., 40 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Байсейітова Роза Рымбекқызы Алматы обл., Қарасай ауданы, 
Ақжар кенті,  Бекешев көшесі, 83А 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Байсейітова Айман Рымбекқызы Алматы қ., Жетысу-2 ықш., 52 /16 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Байсейітов Мұратбек Рымбекұлы Алматы қ., Наурызбай батыр 
көшесі,70 /54 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Терещенко Евгения Григорьевна Алматы қ., Қонаев көшесі,121-18 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Терещенко Нина Сергеевна Алматы қ., Қонаев көшесі,121-18 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Терещенко Елена  Сергеевна Алматы қ., Қонаев көшесі,121-18 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Цикунов Николай Григорьевич ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов 
селосы, Космонавтар к-сі, 127 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Цикунова Анастасия Тимофеевна ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов 
селосы, Космонавтар к-сі, 131 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Терещенко Александр Иванович ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов 
селосы, Космонавтар к-сі, 112 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Терещенко Лариса Александровна ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов 
селосы, Космонавтар к-сі, 112 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Терещенко Татьяна Александровна ОҚО, Түлкібас ауданы, Т.Рысқұлов 
селосы, Космонавтар к-сі, 112 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Зубаир Айна Алматы қ., Мирас ықш., №10 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Аманқұлов Эльдар Жұмагелдіұлы Алматы қ., Навои көшесі, 10, 68-п. 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Аманқұлова Амина Жұмагелдіқызы Алматы қ., Навои көшесі, 10, 68-п. 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Аманқұлов Алдияр Жұмагелдіұлы Алматы қ., Мирас ықш., №10 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Аманқұлов Арсен Жұмагелдіұлы Алматы қ., Мирас ықш., №10 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Аманқұлова Күлəн Алматы қ., Жетісу 2, 70 / 37 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Аманқұлова Жұмакүл Рақышқызы Алматы қ., Жетісу 2, 70 / 37 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Аманқұлов Ильяс Рақышұлы Жамбыл обл. Шу ауданы, Төлеби 
селосы, Гагарин көшесі,  21 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Аманқұлов Əділбек Рақышұлы Алматы қ., Құлагер ықш., 1 / 29 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Шұлғаубаева Гүлмира Алматы қ., 5-ықш., 34 / 21 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Самат Айбек Саматұлы Алматы қ., Гоголь көшесі, 13 / 33 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Қонаева Раушан Жанқызы Алматы қ., Самал-2 ықш., 75 / 9 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Қонаев Тимур Мирғалиұлы Алматы қ., Самал-2 ықш., 75 / 9 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Қонаев Ренат Мирғалиұлы Алматы қ., Самал-3 ықш., 25/4 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Қонаева Зоя Сапарғалиқызы Алматы қ., Достық даңғылы, 109-5 64-б. 1-т. 2-тармақша 
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Қонаева Гүлнара Сапарғалиқызы Алматы қ., Самал-2 ықш., 75 / 9 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Қонаев Досқали Сапарғалиұлы Алматы қ., Достық даңғылы, 109-5 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Пак Клавдия Васильевна Алматы қ.,  Айманов көшесі, 101 /19 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Неталиева Ақсұлу Алматы қ., Көктем-3 ықш., 13 / 43 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Неталиева Зоя  Мақсұтқызы Алматы қ., Көктем-3 ықш., 13 / 43 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ли Тимур Владиславович Алматы қ., Көктем-3 ықш., 13 / 43 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ли Дана Владиславовна Алматы қ., Көктем-3 ықш., 13 / 43 64-б. 1-т. 2, 3-тармақшалары 

Енсенова Умитхия Заманбекқызы Алматы қ., Əуезов көшесі, 44 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əлжанова Татьяна Мұратқызы Алматы қ., Сəтпаев көшесі, 47 / 6 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əлжанов Марат Мақсатұлы Алматы қ., Сəтпаев көшесі, 47 / 6 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əлжанова Əсел Мақсатқызы Алматы қ., Сəтпаев көшесі, 47 / 6 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əлжанова Бақыт Қабыкенқызы Алматы қ., Сəтпаев көшесі, 47 / 6 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əлжанов Тілек Қабыкенұлы Алматы қ., Байзақов көшесі, 223 / 97 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əлжанов Жарқын Қабыкенұлы Алматы қ., Ходжанов көшесі, 13- 4 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əлжанов Махмұд Қабыкенұлы Астана қ., Абай даңғылы, 44 / 50 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Габдуллина Галина Мұратқызы Алматы қ., Виноградов көшесі, 5-49 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ердесов Нұрсұлтан Базылжанұлы Алматы қ., Клочков көшесі,163-52 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ердесова Гүлнар Қазтайқызы Алматы қ., Шалом Алейхем көшесі, 
4-86 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ердесов Əділ Мағазұлы Алматы қ., Шалом Алейхем көшесі, 
4-86 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ердесов Ернұр Мағазұлы Алматы қ., Шалом Алейхем көшесі, 
4-86 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ердесов Жансұлтан Нұрсұлтанұлы Алматы қ., Жароков көшесі, 288 / 8 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ердесова Гүлбөбе Нұрсұлтанқызы Алматы қ.,  Токтабаев көшесі, 9 / 54 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ердесов Нұркамал Нұрсұлтанұлы Алматы қ., Клочков көшесі, 163-52 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ұлтарақова Күляш Алматы қ., Төлебаев көшесі, 142 / 6 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Қазтаев Болат Қазтайұлы Алматы қ., Уəлиханов к-сі, 137 / 4 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Қазтаев Қанат Қазтайұлы Алматы қ., Уəлиханов к-сі, 137 / 4 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Ұлтарақова Гүлмира Қазтайқызы Алматы қ., Төлебаев көшесі, 142 / 5 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Жылгелдиева Қалиман Алматы қ., Достық даңғылы, 143-37 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Зықаев Əділхан Алматы қ., Достык даңғылы,123-37 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əділханова Зейнеп Шакарбайқызы Алматы қ., Əл-Фараби даңғылы, 
110Б, 16-п. 64-б. 1-т. 2-тармақша 
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Əділханов Темірлан Бұланович Алматы қ., Əл-Фараби даңғылы, 
110Б, 16-п. 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əділханова Алуа Бұланқызы Алматы қ., Əл-Фараби даңғылы, 
110Б, 16-п. 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Əділхан Нұрлан Əділханұлы Алматы қ., Самал 3 ықш., 12 / 18 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Баймұхамбетова Əсия Шакарбайқызы Шымкент қ., Наурыз ықш., 1б, 18-п. 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Газиева Мадина Шакарбайқызы Алматы қ., 10-ықш., 4 / 56 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Тоқпанова Гүлнара Хасенқызы Алматы қ., Төле би көшесі, 69 / 16 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Қаракеева Роза Құрман-Ғалиқызы Алматы қ., Құрманғазы к-сі, 31 / 9 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Медет Тамила Алматы қ, Төле би к-сі, 69 /16 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Медет Азиз Алматы қ, Төле би к-сі, 69 /16 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Тоқпанов Хасен Махамбетұлы Алматы қ., Көктем-3 ықш., 13 / 107 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Омарова Хайрниса Омарқызы Алматы қ., Көктем-3 ықш., 13 / 107 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Тоқпанов Сəкен Хасенұлы Алматы қ., Көктем-3 ықш., 13 / 107 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Тоқпанова Ділбара  Хасенқызы Алматы қ., Көктем-3 ықш., 13 / 107 64-б. 1-т. 2-тармақша 

Нұржанов Ермек Қалданұлы Алматы қ., Сейфуллин көшесі, 597 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Шалбаева Ұлбала Төлепқызы Алматы қ., Əйтекеби көшесі, 85 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Боранбаев Асан Болатұлы Алматы қ., Байзақов көшесі, 170 / 77 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Дүйсембеков  Аслан Гусманұлы Алматы обл., Қарасай ауд., Ақжар 
кенті,  Қабанбай батыр к-сі, 8 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Кышпанаков Виктор Алексеевич Алматы қ., Əл-Фараби, 97-94 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Жұмағұлов Айбатыр Нышанбайұлы Алматы қ., 3-ықш., 22 / 13 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Мейіржанов Серік Сырғабайұлы Алматы қ., Қажымұқан көшесі, 10/67 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Кальтиева Елена Ивановна Алматы қ., Мəметова к-сі,  43 / 25 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Хайруллина Светлана Орымбасарқызы Алматы қ., Самал-2 ықш., 84 / 21 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Еркеғұлов Ыбырай Шайқыұлы Алматы қ., Жангельдин көшесі, 1/45 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Ишмұратов Тимур Жақсылықұлы Алматы қ., Пушкин көшесі, 129-42 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Əлішева Жанар Жəлелқызы Алматы обл., Қаскелең қ., Жанғозин
көшесі, 59а 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Медеу Бану Болатқызы Алматы қ., Бегалин көшесі, 7 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Сағынова Гаухар Қамбарқызы Алматы қ., Гагарин көшесі,  246/36 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Карлаш Любовь Ивановна Алматы қ., Рахманинов к-сі, 109-А 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Василенко Георгий Валерьевич Алматы қ., Радостовец көшесі, 31/20 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Костина Оксана Владимировна Мəскеу қ., Северодвинская к-сі, 13-
үй, 1-корпус, 343-пəтер. 64-б. 1-т. 3-тармақша 
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Есіркегенов Берік Гавдслямұлы Жамбыл көшесі, 2/93, 36-пəтер, 
тел.61-97-95 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Кенжебаев Бақытжан Сағындықұлы Алматы қ., Абай көшесі, 51/53, 37-
пəтер. 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Нұрекенов Айдос Тоқтарұлы Алматы қ., Таугүл ықш., 43 / 55 64-б. 1-т. 3-тармақша 

Бекбергенов Тоқбазар Алматы обл., Қаскелең қ., Заволская
көшесі 64-б. 1-т. 3-тармақша 

 

Заңды тұлғаның 
толық атауы  Орналасқан жері  Аффилаттықты 

мойындау негіздері 

Бірінші 
басшысының 
аты-жөні 

"Атамекен" ҚӨТ АҚ  22.12.1997ж. №15374-1910-ЖШС  
Алматы қ., Сейфуллин д., 597 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары  

Нұржанов Ермек 
Қалданұлы 

"Барыс-Ломбард" ЖШС 05.06.2002ж. №4233-1900-ЖШС  
Алматы қ., Əйтеке би к-сі, 85. 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Шалбаева Ұлбала 
Төлепқызы 

"Интеграция"  ХҚ АҚ  09.08.2004ж. №64904-1910-АҚ 
Алматы қ., С. Мəуленов к-сі, 92 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Бацула Александр 
Ефимович 

"Биохим" АҚ 20.08.2004ж. №65162-1910-АҚ 
Алматы қ., Əйтеке би к-сі, 187 64-б. 1-т. 5-тармақшасы 

Сутягинский 
Александр 

Александрович 

"Алатау" МНҰ ЖШС  
22.09.2005ж. №353-1907-05-ЖШС 
Алматы обл., Қарасай ауданы, 

Наурыз кенті 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Бекбергенов 
Тоқбазар 

"Мəртөбе" МНҰ ЖШС 
14.05.2003 ж. №19832-1958-ЖШС 
ОҚО, Сайрам кенті, Саремий к-сі, 

н/з 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Сұлтанбаев Хамза 
Сұлтанбайұлы 

"Трансавиа" ЖШС 13.06.2000 ж. №33548-1910-ЖШС 
Алматы қ., Достық д., 40 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Матвеев Виктор 
Иванович 

"Қазақстан-Австралия" 
ЖШС 

19.02.1999ж. №303216-1907-ЖШС 
Алматы обл., Қарағайлы кенті, 

Алмалы көшесі, 23 
64-б. 1-т. 5-тармақшасы 

Қанапьянов 
Ерұлан 

Мұсаханұлы 

"МВ-Инвест" ЖШС 26.07.2005ж. №71951-1910-ЖШС  
Алматы қ., Бегалин көшесі, 7, оф 3 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Ерғалиев Нұрлан 
Жеңісұлы 

"Мұнай сақтандыру 
компаниясы» АҚ  

21.05.2005ж. №2558-1901-АҚ  
Астана қ., Алматы ауданы, 
Республика даңғылы,16 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Əлжанов Жарқын 
Қабыкенұлы 

 "Гис-Каспий" ЖШС  20.10.00ж. № 3644-1943-ЖШС 
Алматы қ., Бегалин к-сі, 7 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Медеу Бану 
Болатқызы 

«International Jet Tour» 
ЖШС 

19.10.2005ж. №73509-1910-ЖШС  
Наурызбай батыр к-сі, 49/61 64-б. 1-т. 5-тармақшасы Топоров Артем 

Алексендрович 

«Як Алакон» АҚ 08-08-2003ж. №57187-1910-АҚ   
Наурызбай батыр к-сі, 49/61 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Топоров Артем 
Алексендрович 

«Petrogaz Ag» ЖШС 24-06-2005ж. №41122-1910-ЖШС  
Алматы қ., Достық д., 264 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары 

Кейкішев Нұрлан 
Асамбайұлы 

“Қазақстанкаспийшельф” 
АҚ 

25.07.06ж. № 79330-1910-АҚ  
Алматы қ., Қыз-Жібек к-сі, 149 

64-б. 1-т. 4, 5-
тармақшалары  

Василенко Юрий 
Ярславович 
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22. Эмитент соңғы жыл ішінде эмитентке қатысты аффилатталған тұлғалардың 
қатысуымен жасаған мəмілелер туралы ақпарат (2008 жылғы 01 тамыздағы мəліметтер 
бойынша).  
 
аффилатталған тұлғалардың қатысуымен жасаған мəмілелер туралы ақпарат №2 тіркемеде 
көрсетілген. 
 
22-1 Арнайы қаржы компаниясы облигация шығарған кезде секъюритизация мəмілесінің 
тараптарының аффилаттығы туралы ақпарат жəне аффилаттықтықты мойындау негіздері 
мен ол туындаған күн көрсетіледі.  
 
Банк бұл тармақты толтырмайды.  

 
IV. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТЫ 
 
23. Эмитент қызметінің жалпы ағымдарының, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі 
түрлері бойынша қысқаша сипаттамасы  
 

1) Эмитенттің бəсекелестері болып табылатын компаниялар туралы ақпарат. 
 

2008 жылғы 1 шілдедегі мəліметтер бойынша Қазақстанда 354 банк жұмыс істейді, солардың 
ішінде 33 банк, банктердің 373 филиалы мен 2 129 қосымша жайлары Алматы қаласында 
орналасқан.  

Екінші деңгейдегі банктердің жиынтық есептік меншікті капиталының мөлшері 2008 
жылдың басынан бастап 192,6 млрд. теңгеге (10,8%-ға) артып, 2008 жылдың 1 шілдесінде 1 972,8 
млрд. теңгені құрады. Бұл кезде бірінші деңгейдегі капитал 18,9%-ға, 1 527,2 млрд. теңгеге дейін 
артты, екінші деңгейдегі капитал 9,0%-ға - 508,8 млрд. теңгеге дейін кеміді. Сонымен қатар жыл 
басынан бастап екінші дəрежелі банктердің балансы бойынша меншікті капитал 103,0 млрд. 
теңгеге (7,2%-ға) артып, есепті кезең ішінде 1 528,1 млрд. теңгені құрады. 

2008 жылғы маусым айында банктердің жиынтық активтері 488,9 млрд. теңгеге (4,2%-ға) 
артып, есепті күнге дейін 12 173,5 млрд. теңгені құрады. 

 
01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. Банк секторының жиынтық 

активтерінің қарқыны мен 
құрылымы  млрд. теңге үлес 

салмағы млрд. теңге үлес 
салмағы

Өсім 

Қолма-қол ақша, тазаланған асыл 
металдар мен корреспонденттік 
есепшоттар  

1 013,1 8,7 % 983,7 8,1 % -2,9 % 

Басқа банктерге салынған 
салымдар  642,5 5,5 % 838,9 6,9 % 30,6 % 

Құнды қағаздар 787,8 6,7 % 909,3 7,5 % 15,4 % 
Банктік қарыздар жəне «кері 
РЕПО» операциялары 8 868,3 75,9 % 8 936,4 73,4 % 0,8 % 

Капиталға жасалған инвестициялар 222,5 1,9 % 242,7 2,0 % 9,1 % 
Басқа активтер 150,4 1,3 % 262,5 2,1 % 74,5 % 
Барлық активтер 11 684,6 100,0 % 12 173,5 100,0 % 4,2 % 

 
Банктердің активтерінің құрылымында үлкен үлес алатындар – банктік қарыздар мен «кері 

РЕПО» операциялары (73,4%), қолма-қол ақша, тазаланған металдар мен корреспонденттік 
есепшоттардағы қалдықтар (8,1%), құнды қағаздар портфелі (7,5%), басқа банктерге салынған 
салымдар (6,9%). Банктік қарыздар мен «кері РЕПО» операциялары 68,1 млрд. теңгеге немесе 
0,8%-ға артқан, қолма-қол ақша, тазаланған металдар мен корреспонденттік есепшоттардағы 
қалдықтар 29,4 млрд. теңгеге немесе 2,9%-ға кеміген, құнды қағаздар 121,5 млрд. теңгеге немесе 
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15,4%-ға артқан, басқа банктерге салынған салымдар 196,4 млрд. теңгеге немесе 30,6%-ға артқан, 
капиталға жасалған инвестициялар 20,2 млрд. теңгеге немесе 9,1%-ға артқан. 

Жыл басынан бері баланс бойынша берешек 100,5 млрд. теңгеден 55,2 млрд. теңгеге дейін 
(54,9%-ға) артып, есепті күнге дейін 155,7 млрд.теңгені құрады. Мерзімінен кешіктірілген 
сыйақыны көрсететін есепшоттардағы қалдықтар жыл басынан бері 14,8 млрд. теңгеге немесе 1,9 
есе артып, 2008 жылғы 1 шілдеде 32,2 млрд. теңгені құрады. 

Жыл басынан бері активтер мен топтамаларға жіктелуге тиісті шартты міндеттемелердің 
көлемі 735,7 млрд. теңгеге (5,5%-ға), яғни 14 113,4 млрд.теңгеге дейін артты. Стандарт активтер 
мен шартты міндеттемелердің үлес салмағы 60,0% құрады, күмəнділердің үлес салмағы 41,6%-дан 
38,3%-ға дейін төмендеді, үмітсіз активтер мен шартты міндеттемелердің үлес салмағы 1,7%-ды 
құрады. 

Есепті кезең ішінде банктердің несиелік портфелінің құрылымындағы стандарт несиелердің 
үлесі 39,7%-дан 40,5%-ға дейін артты, күмəнді несиелердің үлесі 58,8%-дан 56,8%-ға дейін 
төмендеді, оның ішіндегі үмітсіз несиелердің үлесі 1,5%-дан 2,7%-ға дейін артты. 

 
01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. 

Несие портфелі сапасының қарқыны  негізгі борыш 
сомасы, млрд.

теңгемен 

барлығына 
қатысты  

% 

негізгі борыш 
сомасы, млрд.

теңгемен 

барлығына 
қатысты 

 % 
Стандарт 3 518,2 39,7 % 3 622,5 40,5 % 
Күмəнді 5 218,7 58,8 % 5 076,4 56,8 % 
1 санаттағы күмəнді – төлемдерді толық 
жəне уақтылы төлеген кезде  3 950,4 44,5 % 3 371,4 37,7 % 

2 санаттағы күмəнді – төлемдерді 
кешіктірген не толық төлемеген кезде  572,2 6,5 % 470,3 5,3 % 

3 санаттағы күмəнді – төлемдерді толық 
жəне уақтылы төлеген кезде 533,4 6,0 % 927,9 10,4 % 

4 санаттағы күмəнді – төлемдерді 
кешіктірген не толық төлемеген кезде 57,9 0,6 % 149,5 1,7 % 

5 санаттағы күмəнді  104,8 1,2 % 157,3 1,7 % 
Үмітсіз 131,4 1,5 % 237,5 2,7 % 
Барлық несие портфелі 8 868,3 100 % 8 936,4 100 % 

 
2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша іс жүзінде жасақталған провизиялардың 

сомасы 696,5 млрд. Теңгенə немесе екінші дəрежелі банктердің несиелік портфелінің 7,8%-ын 
құрайды. Үсітіміздегі жылдың басынан бастап провизиялар 174,8 млрд. теңгеге немесе 33,5%-ға 
артқан. 2008 жылғы 01 шілдеге дейінгі жалпы провизиялар ген несиелер бойынша жасақталған 
провизиялар сомасының 0,2%-ын немесе 1,1 млрд. теңгені құрап, осы жылдың басынан бері 4,4 
есе артқан. Арнайы провизиялар 695,4 млрд. теңгені құрап, жыл басымен салыстырғанда 33,4%-ға 
артқан. 

2008 жылдық басынан бастап екінші дəрежелі банктердің міндеттемелерінің жалпы сомасы 
385,9 млрд. теңгеге (3,8%-ға) артып, есепті кезеңнің соңында 10 645,4 млрд. теңгені құраған. 

Банк секторының жиынтық міндеттемелерінің құрылымында арнайы мақсаттағы еншілес 
ұйымдардың салымдары 3,3 млрд. теңгеге немесе 0,1%-ға артқан, жеке тұлғалар алдындағы 
міндеттемелер 29,0 млрд. теңгеге немесе 2,0%-ға артқан, басқа банктер мен банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар 97,2 млрд. 
теңгеге, яғни 1 701,0 млрд. теңгеге дейін кеміген. 

 
01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. Банк секторының жиынтық 

міндеттемелерінің қарқыны мен 
құрылымы  млрд. теңге үлес 

салмағы млрд. теңге үлес 
салмағы

Өсім 

Банкаралық салымдар 319,9 3,1 % 361,6 3,4 % 13,0 % 
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Басқа банктер мен банк 
операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардан алынған қарыз 

1 798,2 17,5 % 1 701,0 16,0 % -5,4 % 

Қазақстан Республикасының 
Үкісетінен алынған қарыз 7,7 0,1 % 4,0 0,0 % -48,5 % 

Халықаралық қаржы ұйымдарынан 
алынған қарыз 85,1 0,8 % 94,2 0,9 % 10,7 % 

Заңды тұлғалардың салымдары 2 447,1 23,9 % 2 884,5 27,1 % 17,9 % 
Жеке тұлғалардың салымдары 1 447,9 14,1 % 1 476,9 13,9 % 2,0 % 
Арнайы мақсаттағы еншілес 
ұйымдардың салымдары 2 529,0 24,7 % 2 532,3 23,8 % 0,1 % 

Айналымға шығарылған құнды 
қағаздар 467,6 4,6 % 443,4 4,2 % -5,2 % 

Құнды қағаздармен жасалған 
«РЕПО» операциялары 245,4 2,4 % 157, 1,5 % -35,8 % 

Басқа міндеттемелер 911,6 8,8 % 990,0 9,2 % 8,6 % 
Барлық міндеттемелер 10 259,5 100 % 10 645,4 100 3,8 % 

 
Заңды жəне жеке тұлғалардың салымдары 2008 жылдың басынан бері 469,7 млрд. теңгеге немесе 
7,3%-ға артып, 2008 жылғы 1 шілдеде 6 893,7 млрд. теңгені құрады. Жыл басынан бері жеке 
тұлғалардың салымдары 2,0%-ға немесе 29,0 млрд. теңгеге көбейді. Заңды тұлғалардың 
салымдары 17,9%-ға немесе 437,4 млрд. теңгеге артты. 
 

01 шілде 2007ж. 01 шілде 08ж. Өсім 

Вклады клиентов 
барлығы,
млрд 
теңге 

 

Соның 
ішінде 

шетелдік 
валютамен

Барлығы,
млрд теңге

 

Соның 
ішінде 

шетелдік 
валютамен 

барлығы,
млрд 
теңге 

 

Соның 
ішінде 

шетелдік 
валютамен

Заңды тұлғалардың 
салымдары 2 447,1 786,1 2 884,5 985,3 17,9 % 25,3 % 

Арнайы мақсаттағы 
еншілес ұйымдардың 
салымдары 

2 529,0 2 476,9 2 532,3 2 480,1 0,1 % 0,1 % 

Жеке тұлғалардың 
салымдары 1 447,9 544,7 1 476,9 542,2 2,0 % -0,5 % 

Барлық салым 6 424,0 3 807,8 6 893,7 4 007,6 7,3 % 5,2 5 
 
2008 жылғы 1 шілдедегі мəліметтер бойынша табыс салығын төлегенге дейінгі таза табыстың 
жиынтық активтерге (ROA) қатынасы 1,83% (01.07.07ж. мəліметтер бойынша – 2,30%), табыс 
салығын төлегенге дейінгі таза табыстың меншікті капиталға (ROE) қатынасы 15,77% (01.07.07ж. 
мəліметтер бойынша – 22,30%) құрады. 
 

2) Эмитент қызметінің салыстырмалы сипаттамасы.  
 

Активтер (млн. теңге) 
01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. № 

р/н Банктің атауы Сомасы Топтағы 
үлесі 

Банктің атауы Сомасы Топтағы 
үлесі 

1 Қазкоммерцбанк 2 715 109 27,76 % БТƏ Банкі  2 939 690  26,01 % 
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2 БТƏ Банкі 2 648 60
3 

24,15 % Қазкоммерцбанк 2 603 225 23,03 % 

3 Қазақстан Халық
Банкі 

1 567 
239 

14,29 % Қазақстан Халық Банкі 1 700 086 15,04 % 

4 Альянс Банкі 1 192 
270 

10,87 % Альянс Банкі 1 089 623 9,64 % 

5 АСҚ Банкі 992 519 9,05 % АСҚ Банкі 1 046 741 9,26 % 
6 Банк ЦентрКредит 880 774 8,03 % Банк ЦентрКредит 900 466 7,97 % 
7 Темірбанк 325 017 2,96 % Темірбанк 311 238 2,75 % 
8 Каспий Банкі 257 422 2,35 % Каспий Банкі 255 080 2,26 % 
9 Нұрбанк 204 040 1,86 % Еуразия Банкі  231 649 2,05 % 
10 Еуразия Банкі 183 873 1,68 % Нұрбанк 224 368 1,99 % 
Топ бойынша барлығы 10 966 867 100 % Топ бойынша барлығы 11 302 166 100 % 

 
Міндеттемелер (млн. теңге) 

01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. № 
р/н Банктің атауы Сомасы Топтағы

үлесі 
Банктің атауы Сомасы Топтағы 

үлесі 
1 Қазкоммерцбанк 2 446 464 25,21 % БТƏ Банкі  2 519 286 25,32 %
2 БТƏ Банкі 2 244 321 23,12 % Қазкоммерцбанк 2 335 022 23,47 %
3 Қазақстан Халық 

Банкі 
1 425 949 14,69 % Қазақстан Халық Банкі 1 528 661 15,37 %

4 Альянс Банкі 1 036 568 10,68 % АСҚ Банкі  947 212 9,52 % 
5 АСҚ Банкі 913 673 9,41 % Альянс Банкі 922 279 9,27 % 
6 Банк ЦентрКредит 810 778 8,35 % Банк ЦентрКредит 824 865 8,29 % 
7 Темірбанк 270 717 2,79 % Темірбанк 254 252 2,56 % 
8 Каспий Банкі 227 647 2,35 % Каспий Банкі 223 210 2,24 % 
9 Нұрбанк 165 352 1,70 % Еуразия Банкі  206 974 2,08 % 
10 Еуразия Банкі 163 919 1,69 % Нұрбанк 186 788 1,88 % 
Топ бойынша барлығы 9 705 387 100 % Топ бойынша барлығы 9 948 548 100 % 

 
Капитал (млн. теңге) 

01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. № 
р/н Банктің атауы Сомасы Топтағы 

үлесі 
Банктің атауы Сомасы Топтағы 

үлесі 
1 БТƏ Банкі  404 282 32,05 % БТƏ Банкі  420 405 31,06 % 
2 Қазкоммерцбанк 268 645 21,30 % Қазкоммерцбанк 268 203 19,81 % 
3 Альянс Банкі  155 702 12,34 % Қазақстан Халық Банкі 171 425 12,66 % 
4 Қазақстан Халық 

Банкі 
141 290  11,20 % Альянс Банкі 167 344 12,36 % 

5 АСҚ Банкі 78 845 6,25 % АСҚ Банкі 99 529 7,35 % 
6 Банк ЦентрКредит 69 996 5,55 % Банк ЦентрКредит 75 601 5,59 % 
7 Темірбанк 54 301 4,30 % Темірбанк 56 986 4,21 % 
8 Нұрбанк  38 689 3,07 % Нұрбанк  37 579 2,78 % 
9 Каспий Банкі 29 776 2,36 % Каспий Банкі 31 870 2,35 % 
10 Еуразия Банкі 19 955 1,58 % Еуразия Банкі 24 675 1,82 % 
Топ бойынша барлығы 1 261 480 100 %  Топ бойынша барлығы 1 353 618 100 % 

 29



 
«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

 
Коммерциялық қарыздар (млн.теңге) 

01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. № 
р/н Банктің атауы Сомасы Топтағы 

үлесі 
Банктің атауы Сомасы Топтағы 

үлесі 
1 Қазкоммерцбанк 2 192 644 26,66 % Қазкоммерцбанк 2 152 120 26,13 % 
2 БТƏ Банкі 2 025 794 24,63 % БТƏ Банкі 2 101 475 25,52 % 
3 Қазақстан Халық 

Банкі 
1 057 087 12,85 % Қазақстан Халық 

Банкі 
1 152 832 14,00 % 

4 Альянс Банкі 837 880 10,19 % АСҚ Банкі 785 538 9,54 % 
5 АСҚ Банкі 755 712 9,19 % Альянс Банкі 736 281 8,94 % 
6 Банк ЦентрКредит 640 116 7,78 % Банк ЦентрКредит 615 791 7,48 % 
7 Темірбанк 259 729 3,16 % Темірбанк 247 204 3,00 % 
8 Нұрбанк  191 431 2,33 % Каспий Банкі 187 597 2,28 % 
9 Каспий Банкі 149 188 1,81 % Нұрбанк 150 667 1,83 % 
10 Еуразия Банкі 115 810 1,41 % Еуразия Банкі 105 145 1,28 % 
Топ бойынша барлығы 8 225 391 100 % Топ бойынша барлығы 8 234 651 100 % 

 
Клиенттер алдындағы міндеттемелер (млн.теңге) 

01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. № 
р/н Банктің атауы Сомасы Топтағы 

үлесі 
Банктің атауы Сомасы Топтағы 

үлесі 
1 Қазақстан Халық 

Банкі  
910 951 26,06 % Қазақстан Халық Банкі  968 281 25,32 % 

2 Қазкоммерцбанк 837 401 23,96 % Қазкоммерцбанк 922 005 24,11 % 
3 БТƏ Банкі 570 924 16,33 % БТƏ Банкі 639 930 16,74 % 
4 АСҚ Банкі 364 797 10,44 % Банк ЦентрКредит  371 726 9,72 % 
5 Банк ЦентрКредит 350 808 8,75 % АСҚ Банкі  367 007 9,60 % 
6 Альянс Банкі 231 156 6,61 % Альянс Банкі 200 166 5,23 % 
7 Еуразия Банкі  88 950 2,54 % Нұрбанк 116 277 3,04 % 
8 Каспий Банкі  77 526 2,22 % Еуразия Банкі 87 636 2,29 % 
9 Темірбанк 60 242 1,72 % Каспий Банкі 84 384 2,21 % 
10 Нұрбанк 47 453 1,36 % Темірбанк 66 323 1,73 % 
Топ бойынша барлығы 3 495 207 100 % Топ бойынша барлығы 3 823 736 100 % 

 
ROA (%) 

01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. № 
р/н Банктің атауы Көрсеткіш Банктің атауы Көрсеткіш 
1 Альянс Банкі  3,43 % Каспий Банкі  2,11 % 
2 Темірбанк  3,34 % Темірбанк  1,86 % 
3 Қазақстан Халық Банкі 2,57 % Альянс Банкі  1,78 % 
4 Каспий Банкі 2,56 % Қазкоммерцбанк 1,70 % 
5 БТƏ Банкі  2,18 % Қазақстан Халық Банкі  1,34 % 
6 Қазкоммерцбанк 1,93 % Банк ЦентрКредит 1,20 % 
7 Банк ЦентрКредит 1,89 % БТƏ Банкі 1,18 % 
8 Еуразия Банкі  1,49 % Еуразия Банкі 0,86 % 
9 Нұрбанк 1,48 % АСҚ Банкі  -0,89 % 
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10 АСҚ Банкі 0,87 % Нұрбанк -5,16 % 
 

ROE (%) 
01 қаңтар 2008ж. 01 шілде 2008ж. № 

р/н Банктің атауы Көрсеткіш Банктің атауы Көрсеткіш 
1 Альянс Банкі  30,41 % Қазкоммерцбанк  17,96 % 
2 Қазақстан Халық Банкі  25,68 % Банк ЦентрКредит  16,22 % 
3 Банк ЦентрКредит 25,04 % Каспий Банкі  15,62 % 
4 Каспий Банкі 22,69 % Альянс Банкі 14,21 % 
5 Темірбанк  21,60 % Қазақстан Халық Банкі  13,30 % 
6 Қазкоммерцбанк 19,55 % Темірбанк 11,66 % 
7 БТƏ Банкі 17,03 % БТƏ Банкі 8,77 % 
8 Еуразия Банкі 13,05 % Еуразия Банкі 7,90 % 
9 АСҚ Банкі  12,35 % АСҚ Банкі  -10,94 % 
10 Нұрбанк 9,59 % Нұрбанк -28,77 % 

 
3) Саланың болашақта дамуына қатысты болжам жəне осы саладағы эмитенттің 

жағдайы.  
 

Жалпы Қазақстан Республикасының экономикасы 2007 жылдың ортасынан бастап пайда 
болған – инфляцияның өсуі, экономика өсімінің төмендеуі, жалпы қаржы секторының жəне жеке 
қарастырғанда банк секторының өтімділігінің мəселелері бойынша барлық ғаламдық дағдарыс 
түрлерін басынан өткізді. Республикадағы экономикалық жағдай шиелінісу үстінде: соңғы жеті  
жылда бірінші рет нақты Жалпы ішкі капиталының өсімі бірінші жарты жылдықта 5-5,1% 
деңгейіне дейін төмендеді. Жалпы 2008 жылы Экономика министрлігінің бағалауы бойынша 5-
7%-ға (МФИ болжамы бойынша – 5% төмен) өсу болжануда. Елдегі экономикалық жағдайға 
мұнай бағасының ұлғайуы жəне Қазақстанның басқа экспорттық ұстанымдары оң əсер беріп отыр. 
Өнеркəсіп өндірісі өсімінің төмендеу қарқынының баяу даму себебі құрлыс саласындағы 
проблемалар жəне экономиканың нақты секторында ЕДБ несиелеу деңгейінің төмендеуі 
нəтижесінде – экономикаға кері əсер берді.  

Халықаралық сарапшылар ҚР Үкіметі экономиканы тұрақтандыру бойынша ауқымды 
шаралар қолдануда деп атап өтуде. Банктік жүйені, өндіріс салаларын, тұрғын үй секторындағы 
дағдарыс нəтижелерін қолдау бойынша тиімді шаралар жасалуда. Ұлттық валюта бағамын 
тұрақтандыру жөнінде саясат жүргізілуде.  

2008 жылдың І жарты жылдығы бойынша Ұлттық Банктің таза халықаралық қорлары 
ағымдағы баға бойынша 20,4%-ға 21,2 млрд. долларға дейін өсті.  

Таза валюталық қорлар (СКВ) 21,5%-ға ұлғайды, алтын бойынша активтер - əлем нарығында 
жүргізілген операциялар жəне оның бағасының 12,6%-ға өсуі нəтижесінде 11,1%-ға өсті.  

Жалпы алғанда елдің халықаралық қорлары, Ұлттық қордың ақшасы (25,7 млрд. долл.) 2008 
жылғы І жарты жылдықта 21,4%-ға өсті жəне 46,9 млрд. долларды құрады..  

Бөлшекті сауда бойынша тауар айналымы 2007 жылғы қаңтар-маусым айларымен 
салыстырғанда бірінші жарты жылдықта 2,1%-ға өсті, жалпы 2007 жылғы өсу қарқыны 10%-ды, ал 
2000-2006 жж. кезең аралығында орташа есеппен - 12,5%-ды құрады.  

2008 жылғы бірінші жарты жылдың нəтижесі бойынша Standard&Poor`s жəне Fitch Ratings 
жетекші рейтингтік агенттіктері сақтандыру жəне банктік тəуекелдіктердің баға берілуін растады 
жəне өздерінің арнайы есептерінде Қазақстанның 2008 жылғы сыртқы қарыздар бойынша 
жағдайының жақсарғаны туралы атап өтті, бұл өз алдына рейтингтер бойынша болжамдардың 
төмендеуіне бұрын əсер еткен негізгі тəуекелдіктің төмендегенін көрсетеді.  

Жетекші банктердің нарықтағы ұстанымында айтарлықтай өзгерістер болмайды. Жаңа 
акционердің саясатына байланысты АСҚ Банкітің, сондай-ақ өтімділігінің жоғары 
көрсеткіштерінің есебінен Халық банкінің нарықтағы жағдайының біршама нығайуы 
жоспарлануда.  
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Банк ЦентрКредит негізгі бизнес-бағыттар бойынша қол жеткен нарықтық көрсеткіштерді 
ұстауды жоспарлауда. Бірақ бірінші кезекте Банк алдында активтердің жəне капиталдардың 
тиімділік деңгейін сақтау бойынша міндеттер тұр. Бұдан басқа, банк осы кезеңді инфрақұрлымдық 
міндеттерді шешу үшін қолдануды жоспарлауда: бизнес-процесстерді оңтайландыру, 
технологиялық деңгейді жоғарлату, тəуекелдіктерді басқару жүйесін жетілдіру. 

Осы кезеңде Қазақстан банкілерінің дамуының негізгі бағыттары – консервативті бизнес-
стартегияларды дайындау, қорға қажетті ішкі қаржы көздерін іздестіру, несие бойынша қордың 
қажетті деңгейін қамсыздандыру үшін табыс деңгейін ұстау жəне қосымша капиталдандыру, 
сондай-ақ тікелей шетелдік инвестицияларды тарту үшін мүмкіндіктерді іздестіру.  

ЦентрКредит Банк жоғарыда көрсетілген бағыттардың барлығында белсенді жұмыс 
атқаруда.  

Банк ЦентрКредит активтер көлемі бойынша Қазақстанның ЕДБ ішінде тұрақты 6 орынға ие 
жəне 2004 – 2008 жж. ішінде өсімнің оң серпінін сақтауда. 

Банк ең жақсы клиенттер базасын сақтауға күшін салуда. Бүгінгі таңда өзара тиімді 
ымыралы шешімдерді іздестіру – экономикалық жағдайдың болашақта тұрақталуы кезінде клиент 
ниетінің дұрыстылығының кепілі. 

Капитал жеткіліктілігінің табыстылығы мен көрсеткіштері халықаралық инвесторлардың 
баға беруіне айтарлықтай əсер етуіне байланысты, Банк жұмысының тиімділігін жоғарлату 
бойынша шаралар кешені дайындалған. Ерекеше назар, əлі күнге дейін шығындарды 
оңтайландыруға, соның ішінде оларды қысқарту үшін ішкі қорларды іздестіруге бағытталуда.  

Банк ағымдағы жағдайда активтердің жəне қаржы қорытындысының оң серпінділігін 
сақтауда.  

Жыл бойынша (2007 жылдың шілде айынан бастап ағымдағы сəтке дейін) Банктің жалпы 
сыртқы өтеулері 1 млрд. доллардан асты. 2008 жылы төлеуге тиісті жалпы мөлшерден сыртқы 
қарыздардың 95% өтелді. 2011 жылдың аяғына дейін 700 млн. долларды өтеуді қажет етеді. Сайып 
келгенде ЦентрКредит халықаралық қарызды өтеуге қатысты дағдарыстың ең ауыр кезеңінен өтті.  

Бір жыл (2007 жылғы шілде айынан бастап қазіргі уақытқа дейін) ішіндегі Банктің сыртқы 
өтеулерінің жалпы көлемі 1 млрд. доллардан асты. 2008 жылы өтелуге тиісті сыртқы қарыздардың 
жалпы көлемінің 95% өтелді. 2011 жылдың соңына дейін шамамен 700 млн. доллар өтелуі керек. 
Осылайша, ЦентрКредит Банкі халықаралық қарызды өтеуге қатысты дағдарыстың ең ауыр 
сатысынан өтті.  
 
24. Нəтижесінде эмитенттің іс-əрекетіне айтарлықтай əсер ете алатын эмитент жасасқан 
келісімшарттар, келісімдер туралы мəліметтер.  
 
«Банк ЦентрКредит» АҚ Банктің іс-əрекетіне елеулі əсер ете алатын келісімшарттарды жəне 
келісімдерді жасасқан жоқ. 
 
25. Эмитенттің қызметін жүзеге асыруға алынған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар 
жөніндегі мəліметтер. 
 
Қазақстан Республикасының Банктік жəне басқа операцияларды өткізу бойынша қаржы нарығын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне бақылау жөніндегі агенттігінің 13.12.2007 ж. №248 
лицензиясы  
 
26. Соңғы екі жыл бойынша немесе қабылданған табиғи немесе мөлшерлік өлшем бірлігінде 
нақты қызмет ету кезеңіндегі іске асырылған өнімдер (орындалған жұмыстар, қызметтер) 
көлемі.  
 
Банкілер тарапынан толтырылмайды  
 
27. Эмитент іс-əрекетінің негізгі түрлері бойынша сату (қызмет көрсету, жұмыс) 
табыстылығына оң жəне кері əсер ететін факторлар. 
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Банк қызметінің негізгі түрлері бойынша қызметтердің табыстылығына төмендегі 
факторлар оң əсер етті:  

• Банктің өткізілім желісінің ұлғайтылуы. 2007 жылдың екінші жартысынан бастап 2008 
жылдың бірінші жартысының аяғына дейінгі кезең аралығында Банк өзінің өткізілім 
желісін 35%-ға ұлғайтты. Осы фактор нарықтың едəуір кең аумағын қамтуға септігін 
тигізді. Сонымен қатар 2007 жылы Қаржылық қызмет көрсету орталықтарын (ҚҚО) жəне 
Жеке қызмет көрсету орталықтарын (ЖҚО) енгізу есебіненен Банк нарықтың жекелеген 
сараланымына қызмет көрсетуге мүмкіндік алды, бұл өз алдына клиенттерге қызмет 
көрсету сапасының жоғарлауына жəне сəйкесті түрде табыстылықтың өсуіне жол ашты. 

• Кепілдік міндеттеме. Тендерлік кепілдіктер бойынша бизнес процесстерді оңтайландыру 
есебінен “Банк ЦентрКредит” АҚ осындай кепілдіктерді мерзімі 1-2 сағатта шығаратын 
екінші деңгейдегі Банктердің ішінде біріншісі болды. Осы арқылы Банк клиенттердің 
үлкен мөлшерін өзіне тартты жəне кепілдік беру бойынша өзінің комиссиялық табысын 
едəуір ұлғайтты (Банктің 01.07.08 ж. мəліметтері бойынша кепілдік міндеттемелерді беру 
бойынша Банктің комиссиялық табысы жалпы комиссялық табыстың 20,5 %-ын құрады 
жəне Банктің комиссиялық табыстары ішінде жетекшілерінің бірі болып табылады).  

• Информациялық жүйені автоматтандыру. 2007 жылдың басынан бастап Банк 
ақпараттық жүйенің автоматтандырылуына белсенді түрде назар аударуда, атап айтқанда 
өнімдер жəне қызметтер бойынша комиссияны автоматты түрде алуға ерекше назар 
салуда. Бүгінгі таңда барлық басым бағыттағы өнімдер бойынша комиссияны алу 
автоматтандырылған, табыстылық деңгейі төмен өнімдер бойынша жұмыс жалғасуда, 
нəтижесінде Банк адам факторының тəуекелдігін төмендетіп жəне пайызсыз табысты 
ұлғайта отырып оған ұсынылған қызметтер бойынша комиссияны алуға кепілдендірілген 
мүмкіндігі бар. 

• Өзіндік құнның төмендеуі. Нарықта бəскеге қабілеттілікті ұлғайту мақсатында Банк үшін 
басым бағыттағы міндет ретінде оның бизнес процесстерін жəне операциялық 
шығындарын оңтайландыру болып табылады. Осы фактор Банктік өнімдер мен 
қызметтердің өзіндік құнының төмендеуіне əсер етті, бұл өз алдына операциядан түскен 
таза табыстың өсу мүмкіндігін ұлғайтты. 2007 жылдың 3 тоқсанынан бастап 2008 жылдың 
1-ші тоқсан аралығындағы кезең бойынша бизнес процесстерді жəне операциялық 
шығындарды оңтайландыру есебінен жекелеген өнімдердің өзіндік құны 15%-ға 
төмендетілді.  

• Карточкалық бизнес. Банктік карточкалар мөлшерінің көбеюіне, банкоматтар, POS-
терминалдар желісінің кеңейтілуіне байланысты осы карточкалық бизнес бойынша табыс 
едəуір ұлғайды. 01.07.2007 жылдан бастап 01.07.2008 жылға дейінгі кезең аралығында 
шығарылған карточкалардың мөлшері 316 152-ден бастап 494 560-қа (өсімі 56%) дейін 
ұлғайды, Банкоматтар мөлешрі 188-ден бастап 352-ге (өсімі 87%) дейін көбейді.  

 
Банк іс-əрекетінің негізгі түрлері бойынша қызметтердің табыстылығына төмендегі 
факторлар кері əсер етті:  

• Америка Құрама штаттарының ипотекалық дағдарысының нəтижесінде əлемдік қаржының 
құлдаруына байланысты, «Банк ЦентрКредит» АҚ басқа коммерциялық ЕДБ сияқты 
қазақстандық субъекттерді несиелеу қарқынын төмендетті, бұл өз алдына пайыздық табыс 
деңгейінің біршама төмендеуіне жол берді.  

 
28. Эмитенттің өз өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру бойынша іс-
əрекеті. 
 
«Банк ЦентрКредит» АҚ қаржы ұйымы болып табылады, оның негізгі қызмет түрі банктік қызмет 
көрсетуге негізделген. Эмитенттің кең ауқымды қызметінің негізгі тұтынушысы ретінде заңды 
жəне жеке тұлғалар болып табылады. 
 
29. Эмитенттің іс-əрекетіне əскер ететін негізгі факторлар.  
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1) эмитенттің іс-əрекетінің маусымға байланыстылығы, эмитенттің маусымдылық 
сипаттағы жəне эмитенттің жалпы табысындағы үлесі бар іс-əрекетінің түрлері. /    

 
«Банк ЦентрКредит» АҚ іс-əрекетінің негізгі түрі маусымдық сипатқа қатысы жоқ банктік 
қызмет көрсетуге негізделген қаржы ұйымы болып табылады.  
 

2) Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттың (жұмыстың, қызметтердің) жалпы 
көлеміндегі импорт үлесі жəне іске асырылатын өнімнің жалпы мөлшерінде 
эмитенттің экспорт бойынша іске асыратын өнім (жұмыс, қызмет) үлесі. 

 
            Банк тарапынан толтырылмайды  
 

3) егер мəміле (мəмілелер) сомасы эмитенттің активтерінің баланстық құнының он 
пайызынан көп болса, облигация шығару туралы шешім қабылдау күннен бастап 
алты ай ішінде жасалуы немесе орындалуы тиісті мəміле (мəмілелер) туралы 
мəліметтер.  

 
Эмитент Банктің активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын жəне облигация 
шығару туралы шешім қабылдау күннен бастап алты ай ішінде жасалуы немесе орындалуы 
тиісті мəмілені жасамаған. 

 
4) болашақтағы міндеттер. Эмитенттің болашақтағы міндеті жəне осы міндеттің 

эмитенттің іс-əрекетіне беретін кері əсері, соның ішінде үшінші тұлғалардың 
кепілдігімен қамсыздандырылған басқа эмитенттердің облигациялары бойынша 
эмитенттің кепілдігі туралы, оған қоса осындайц эмитент, облигация мөлшері, 
кепілдік талаптары, өтеу күні жəне кепілдікпен берілетін валюта туралы ақпарат 
көрсетіледі. 

 
Эмитенттің болашақта Банктің іс-əрекетіне кері əсер беретін міндеттері жоқ.  

 
5) эмитенттің сот процессіне қатысу туралы мəліметтері. Эмитенттің қатысуымен сот 

процесстерінің мағынасын ашу, оның нəтижесі бойынша эмитенттің қызметі 
тоқтатылады немесе шектеу салынады, оған ақшалай немесе басқа міндеттемелер 
қойылу мүмкін. 
 
Банк сот процесстеріне қатыспайды, оның нəтижесі бойынша Банктің қызметі 
тоқтатылады немесе шектеу салынады, оған ақшалай немесе басқа міндеттемелер қойылу 
мүмкін. 

 
6) соңғы жыл бойынша уəкілетті мемлекеттік органдар жəне/немесе сот тарапынан 

эмитенке жəне оның лауазымдық тұлғаларына қойылған барлық əкімшілік 
санкциялар туралы мəліметтер. Санкцияның қолданылған күні, санкцияны 
қолданған орган, санкцияны қою себептері, санкцияның түрі мен мөлшері, сондай-ақ 
санкцияларды орындау дəрежесі көрсетіледі. 

 
Санкция 
қойылған 

күн 

Санкцияны 
қойған орган 

Санкция қою 
себебі 

Санкция 
түрі 

Санкция 
мөлшері 

(мың. теңге)

Санкцияны 
орындау дəрежесі 

20.09.2007 ж. ҚР ҰБ 

ҚР «Валютаны 
реттеу жəне 

валюталық бақылау 
туралы» заңының 

29 бабының 5-
тармағын бұзу 

айыппұл 709 800 
теңге 

16.10.2007 ж. 
арнайы 

Ауданаралық 
соттың белгілеуі 
бойынша айыппұл 
сомасы 109 200 
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теңгеге дейін 
төмендетілді (109 
200 теңге төленді) 

10.12.2007 ж. ҚР ҚБА 
ҚР ҰБ нормативтік-
құқықтық актілерін 

бұзу 
айыппұл 1 200 000 

теңге 
1 200 000 теңге 

төленді 

17.06.2008 ж. ҚР ҰБ 

ҚР «Валютаны 
реттеу жəне 

валюталық бақылау 
туралы» заңының 

29 бабының 5-
тармағын бұзу 

Ескерту   

03.07.2008 ж. ҚР ҰБ 

ҚР ҰБ нормативтік-
құқықтық актілерін 

бұзу 
 

Ескерту   

 
7) Тəуекелдік факторлары. Облигацияны ұстаушыларға қатысты тəуекелдік 

факторларының түбегейлі талдауын ұсыну. 
 
Банктегі тəуекелдіктерді басқару жүйесінің қазіргі кездегі жағдайы:  
 

Іс-əрекет барысында Банк тəуекелдіктердің алуан түрімен кездеседі жəне Банк қабылдайтын 
тəуекелдіктердің мөлшерін белгілейтін факторлардың іс-əрекетін алдын алуға, бағалауға, 
бақылауға жəне барынша азайтуға жол беретін əрекеттің бағыттары бойынша икемді саясат 
жүргізіледі. 

 
Экономикалық тəуекелдіктер  
Банктің даму стартегиясының тəуекелдіктерді басқарудың жартылай функционалдық 

жүйесін құру бойынша қойылған міндеттемесін орындай отырып, сондай-ақ банктік бақылау 
бойынша Базельдік комитеттің капиталының жеткіліктілігі бойынша жаңа қағиданың талаптарын 
ескере отырып, Банк тарапынан экономикалық тəуекелдіктің негізгі түрлерін бағалау жүйесін 
дамыту, талдау жəне басқару бойынша жұмыс жүргізіледі. Осы кезде Банкте оперциялардың 
негізгі түрлері бойынша нарықтық тəуекелдіктерді шектейтін ірі контрагенттерге, аймақтық жəне 
салалық лимиттерге, құрлымдық лимиттерге, тəуекелдіктерді белгілеу жəне бақылау бойынша 
бірыңғай орталықтандырылған жүйе, бірыңғай пайыздық жəне тарифтік саясат қызмет етеді. 
Тəуекелдіктерді тиімді басқару жүйесін құру бойынша белгіленген лимиттерді сақтау жəне 
қолдану бойынша ішкі бақылау деңгейін жоғарлату арқылы жасалады. 

Банктің бас офисінде несиелік, нарықтық жəне операциялық тəуекелдіктерді, сондай-ақ 
өтімдік тəуекелдіктерін басқаруға жауап беретін құрлымдық бөлімшелер жасалған. Болашақта 
тəуекелдік лимиттерін белгілеу, оларға алдын-ала жасалатын, ағымдағы жəне кейінгі бақылау 
бойынша жауап беретін бөлімшелердің бағыну желісінің бөлшектелуі жүргізіледі. 

Банк ішіндегі бақылау жүйесін дамыту тəуекелдіктерді басқару жүйесінің ажырамас бөлігі 
болып табылады. Банктік операцияларды жасаудың ішкі процедураларын бақылайтын жəне банк 
заңының сақталуын жүзеге асыратын банктің ішкі бақылау жəне аудит басқармасы жыл сайын 
банктің барлық филиалдарының жəне дербес құрлымдық бөлімшелерінің құжаттамалық 
тексерісін, кассалық тораптарда жəне айырбас пункттерде кенеттен тексеріс жүргізеді.  

Активтерді құру кезінде тəуекелдіктерді басқару саласындағы стратегия аясында Банк 
валюта мерзімі жəне түрлері бойынша өтімділіктің жеткілікті деңгейін, активтердің жəне 
пассивтердің құрлымының тепетеңділігін сақтауға, аймақтар, салалар, клиенттер жəне инвестиция 
мөлшері бойынша əртараптандырудың қажетті деңгейін қамсыздандыруға ұмытылады.  

ҚР ҰБ белгілеген пруденциалды нормативтер жəне басқа міндетті түрде сақталуы тиіс 
нормалар мен лимиттер Банк тарапынан орындалуда. ҚР ҰБ келісілген Банкпен ерекше 
қатынастағы байланысы жоқ бір қарызалушыға тəуекелдіктің ең үлкен мөлшерінің 
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коэффициентінің нормативтік мəнін кезең бойынша төмендету іс-шараларының жоспары қатаң 
түрде орындалуда.  

Пайыздық мөлшерлеменің тəуекелдігін басқарудың негізгі құралы ретінде инвестициялық 
жəне ұзақ мерзімді активтердің көлемін қатаң түрде лимиттеу, құнды қағаздар портфелінің 
уақытша құрлымына шектеу қою, сондай-ақ Банкпен бірыңғай пайыздық саясат жүргізу болып 
табылады. Қолданыстағы баланс құрлымы нарықтық мөлшерлемелердің өзгеруіне жеткілікті 
түрде тұрақты. Пайыздық тəуекелдіктер деңгейінің төмендеуі баланс пассивінің құрлымында қор 
базасын құрайтын нарықтық мөлшерлеменің өзгеруіне ең арзан жəне сезімталдығы төмен болып 
табылатын ағымдағы есеп айырысу есепшоттарға жəне депозиттерге корпоративтік клиенттер 
тарапынан тартылған қаражат үлесінің өсуімен қамсыздандырылған. Сонымен қатар халықаралық 
қаржы институттарының орташа мерзімдік жəне ұзақ мерзімдік қарыздар үлесінің өсуі жүргізіледі. 

Пайыздық жəне бағыттық тəуекелдікті шектеу мақсатында құнды қағазға жасалған барлық 
салымдар, салымдардың өтімділігі жəне табыстылығы, қор базасының жағдайының есебінен 
шектеледі. Қор нарығындағы операциялардың барлық мөлшері орталықтандырылған жəне 
филиалдардың өтінімі бойынша Банктің Қазынашылық бөлімімен орындалады. Корпоративтік 
құнды қағаздар нарығында салымдар тəуекелдігінің жоғары деңгейіне байланысты, операция тек 
Қор биржасының листингіне кірген құнды қағаздармен жасалады. 

Банк АҚШ долларынан жəне ЕУРО-дан басқа барлық шет ел валюталары бойынша кіші-
гірім ашық позициялар сақтай отырып, валюталық тəуекелдіктерді басқаруда икемді саясат 
жүргізеді.  

Несие портфелінің өсуі бойынша жоғары қарқынды көрсеткіштер жағдайында Банк несие 
тəуекелдіктерін бақылауға жəне басқаруға ерекше назар аударады. Несие тəуекелдіктерін 
шектеудің, бақылаудың жəне басқарудың орталықтандырылған жүйесі, ірі несие тəуекелдіктерінің 
деңгейін реттеу процесстерін жəне олардың шоғырлануын əрдайым жетілдіру арқылы 
толықтырылып отырады. Несие портфелінің сапасы жақсартылды, қамсыздандыру өтімділігін 
бағалау тəсілдемесі күшейтілді. 

Өтімділік тəуекелдігін басқаруға ерекше назар аударылады. Банктің мерзімдік 
міндеттемелерінің мөлшерінің ұлғайтылуын капиталдың өсуімен бірктіргенде өтімдік деңгейінің 
нормативін жеткілікті жоғары деңгейде ұстауға жол береді. Мерзімі көрсетілмеген есепшоттар 
бойынша міндеттемелерді өтімділігі жоғары активтермен толық жабуы қамсыздандырылған. 
Қысқа мерзімді өтімнің тəуекелдігін төмендету мақсатында Банк қысқа мерзімді несиелеу 
операцияларының, сонымен қатар овердрафтық несиелерді белсенді түрде жетілдіреді, өтелу 
мерзімі ұзақ пассивтерді тартуды ұлғайтады. 

Операция мөлешрінің ұлғайтылуы, жұмыстың жаңа бағыттарының жəне қазіргі заманға сай 
банктік өнімдердің дамуы, операциялық тəуекелдіктерді төмендетуге жəне Банктің экономикалық 
қауіпсіздігін қамсыздандыруға қатысты жұмыстарды жүргізу бойынша қосымша шаралар 
қолдануды талап етті. Банктің қорғаныс деңгейі, банктік технологияларды қолдану қаупсіздігі 
жəне электрондық есеп жүргізу жүйесі, бөлмелердің техникалық жабдықталуы айтарлықтай 
жоғарлады.  

 
Бəсекелестіктің əсері  
Қазіргі замандағы банктік бизнесті жүргізу талаптары Банк алдында тұрақтылықты 

нығайту жəне оның өсуіне байланысты, сондай-ақ банктік істі жүргізу, операция жасау 
жəне қызмет көрсету бойынша халықаралық банктік тəжірибеде қабылданған 
стандарттарға нақты қол жеткізу мақсатын алға қояды. 

Сəйкесті шектеулер қойылған кезде ең жоғары табысқа жете отырып, қорларды тартып жəне 
орналастырып өз активтерін сапалы басқаратын банк бəскеге қабілетті болып табылады. Осыған 
байланысты Банк тарапынан активтерді жəне пассивтерді құру стратегиясы жасалды,  оның 
негізіне тəуекелдіктің жəне табыстылықтың орынды үйлесу принципі қойылды. 

Банк қызметінің ерекше белгісі ретінде оның қарқынды маркетингі жəне сəйкесті 
стандарттау жəне сараланым жасау кезінде клиентке айқын бағдарлану, табысқа байланысты 
капиталды икемді жəне орынды үйлестіру, жаңалықтарды енгізуге құштарлық таныту болып 
табылады. Банктің басты құндылығы – клиенттердің жеке ерекшелігін ескере отырып оларға 
сапалық қызмет көрсету. Осының нəтижесінде əсіресе сенімділікке негізделген банктік 
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мəмілелерде өзара пайдалы əріптестік құрылады. Өз алдына клиенттердің объективті жəне 
субъективті пайдасының өсуі олардың қанағаттандырады жəне байлануын ұлғайтады, клиенттер 
мөлшерінің көбеюіне жəне табыс көзінің өсуіне жол ашады.  

 
Əлеуметтік тəуекелдіктер  
Бұрынғы басқару жүйесімен салыстырғанда жаңа талаптарда жаңа ұйымдастырушылық 

функциялар пайда болды: стратегияны жəне даму саясатын дайындау, қажеттік еңбек ресурстарын 
іздестіру, құрлымды жетілдіру жəне т.б. Банктік өнімдерді табысты жылжыту үшін жəне 
шығындарды бір уақытта барынша азайту кезінде бəсекеге жарамды қызметтер көрсету 
мақсатында жаңа жағдайда негізгі қор болып табылатын қызметкерлерді басқаруға байланысты 
мəселелер үлкен мəнге ие болып отыр. Адам факторы тұрғысынан менеджментпен айналысу 
бүгінгі таңда өте мағызды, өйткені шешім қабылдауда қызметкерлердің кəсіпқойлығына 
негізделген шығармашылық əлеует жəне түйсігі ерекше рөл атқаруда.  

Банк жеке қаржылай-несиелік мекеме болғандықтан əлеуметтік тəуекелдік факторлары 
төмен деңгейге түсірілген. Банкте дұрыс жұмыс жасауға қажетті – қызметкерлерді, жабдықтарды, 
қорларды жəне т.б. қамсыздандыратын нақты ұйымдастырушылық құрлымды құру бойынша 
жұмыс жүргізілуде. Басты міндеттердің бірі – Банк қызметкерлері алдында қойылған міндеттерді 
орындау үшін олардың іс-əрекетін жандандыру болып табылады. Ол үшін қызметкерлердің 
экономикалық жəне моральдік көтермелеуі жүргізіледі жəне олардың кəсіби жетілуіне жағдай 
жасалады. Қызметкерлерді жаңарту білімді, бірнеше кəсіпті үйлестіре алатын қызметкерлердің 
есебінен жасалады. «Мансап» мағына ретінде жаңа кеңейтілген мəнге ие болды, өйткені Банктің 
табиғи, еңбегі сіңген, тұрақты беделі кəсіби жəне арнайы білімдерге жоғары талап қояды.  

 
Техникалық тəуекелдіктер / Технические риски 
Банктік қызмет аясының кеңейтілуі, қазіргі замандағы банкте процесстердің жетілуі 

қолданылатын материалдық ресурстарды, соның ішінде техникалық жəне оларға ілесетін басқа 
құралдарды əрдайым жаңартып отыруды талап етеді.  

Осыған байланысты Банк қолданыстағы жабдықтың уақыт өте ауыстырылуы, тозған 
жабдықты уақтылы есептен шығару жасалады, техникалық жəне операциялық тəуекелдіктердің 
барлық түрлерін, сонымен қатар қызметкерлермен технологияны бұзу тəуекелдігін, 
коммуникацияның электрондық жүйесіндегі бағдарламалық қамсыздандырудың қателер мен 
ақаулар тəуекелдігін төмендететін жаңа ақпараттық технологиялар енгізіледі. 

Сондай-ақ техникалық тəуекелдіктердің тобына аймақтағы қуат көзімен қамсыздандыру 
тұрақсыздығы кіреді, аталмыш жағдай филиалдардың жұмыс стандарттарына кері əсер тигізеді. 
Осы фактордың мүмкін əсерін төмендету мақсатында Банкте үздіксіз электр көзімен 
қамсыздандыру, қосымша қуат көзі, таза қуат көздері, үнемді жарық беру, ғимараттардың алдын 
жарықпен ресімдеу, жылыту жəне желдету жүйесі мəселелері бойынша іс-шаралар бағдарламасы 
жасалды. 

 
Экологиялық тəуекелдіктер  
Банк қызметінде экологиялық тəуекелдіктер жоқ.  

8) эмитенттің іс-əрекеті туралы, эмитент өзінің іс-əрекетін жүзеге асыратын нарық 
туралы басқа ақпараттар.  

 

Акциялар мен облигациялар «Қазақстандық Қор Биржасы» АҚ құнды қағаздарының ресми 
тізіміне «А» санаты бойынша, сондай-ақ Алматы қаласының Аймақтық қаржы орталығының 
Арнайы сауда алаңының «Борыштық құнды қағаздар» секторына енгізілді, еурооблигациялар 
Лондондық Қор Биржасында сатылады.  
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V. ҚАРЖЫ ЖАҒДАЙЫ  
 

 
Активтер   
 
 

30. 2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша баланстық құны материалдық емес 
активтерінің жалпы құнының бес жəне одан көп пайызын құрайтын материалдық емес 
активтерінің түрлері 
 

Материалық емес активтердің 
атаулары 

Ағымдағы 
құны (мың 
теңгемен) 

Жинақталған 
амортизация 

(мың теңгемен) 

Баланстық 
құны (мың 
теңгемен) 

Үлесі 
(%) 

Т24 бағдарламалық қамсыздандыруы 982 928 269 693 713 235 80,00 
WAY 4 бағдарламалық қамсыздандыруы 175 312 0 175 312 20,00 
Барлығы 1 158 240 269 693 888 547 100,00 
 
31. 2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша баланстық құны негізгі құрал-
жабдықтарының жалпы құнының бес жəне одан көп пайызын құрайтын негізгі құрал-
жабдықтарының түрлері  
 

Атауы 
Ағымдағы 
құны (мың 
теңгемен) 

Жинақталған 
амортизация 
(мың теңгемен) 

Баланстық 
құны (мың 
теңгемен) 

Үлесі 
(%) 

Ғимараттар мен құрылымдар 1 314 804 25 558 1 289 246 60,72
Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі 
құрал-жабдықтар   398 730 0 398 730 18,78

Компьютер жабдықтары 300 428 64 259 236 169 11,12
Жалға алынған ғимараттар бойынша күрделі 
шығындар  200 775 1 791 198 984 9,37 

Барлығы  2 214 737 91 608 2 123 129 100,00
 
32. 2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша инвестициялар.   
 

Инвестиция түрлері Баланстық құнының 
сомасы (мың теңгемен)

Басқа заңды тұлғалардың капиталына жасалған ұзақ мерзімді 
инвестициялар  

4 466 481 

Сатуға жарамды құнды қағаздар портфелі, соның ішінде 36 532 903 
Мемлекеттік БҚ 30 115 678 
Мемлекеттік емес БҚ 6 417 225 
Сатуға арналған құнды қағаздар портфелі, соның ішінде 6 870 010 
Мемлекеттік БҚ 279 826 
Мемлекеттік емес БҚ 6 590 185 
Өтеуге дейін ұсталатын құнды қағаздар портфелі, соның ішінде 81 250 482 
Мемлекеттік БҚ 72 231 422 
Мемлекеттік емес БҚ 9 019 060 
Барлық инвестициялар 129 119 876 
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33. Дебиторлық берешек  
 
Бұл тармақта 2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша дебиторлық берешектің 
құрылымы, эмитенттің алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес жəне одан 
көп пайызын құрайтын дебиторлық берешегі бар ұйымдардың атаулары немесе эмитенттің 
ең ірі он дебиторының тізімі көрсетіледі.   
 
 

Дебитордың атауы Сомасы 
(мың теңгемен) 

Туындаған 
күні Өтеу мерзімі 

Шетелдік банктерден қолма-қол 
шетелдік валюта үстемесі үшін алдын 
ала төленген төлем (HSBC BANK 
LDN) 

3 502 976 30.06.2008г. 02.07.2008ж. 

Корпоративтік табыс салығы бойынша 
шығыс  2 085 164 18.06.2008г. 2008 жылғы 

желтоқсан 
Күрделі ақша салымдары бойынша 
басқа дебиторлар (Астана қаласында 
салынып жатқан ғимарат) 

773 508 06.07.2007 01.03.2009ж. 

J.P.Morgan securities Ltd. берешегі, оны 
Банк сыртқы нарықта туынды қаржы 
құралдарымен операция жүргізуге 
бағыттаған  

670 735 30.06.2008г. 
операцияның 
жүргізілуіне 

қарай 

ҮҚС бойынша бюджетке берешек  568 974 23.06.2008г. ай сайын өтеу 
Барлығы 7 601 357   

 
 
34. Бұл тармақта 2008 жылғы 1 шілдедегі мəліметтер бойынша эмитенттің жарғылық жəне 
меншікті капиталының мөлшері көрсетіледі.  
 

  Төленген жарғылық капитал мөлшері – 36 295 110  мың теңге; 
  Шоғырландырылған есепшілікке сəйкес баланстық меншікті капитал мөлшері – 78 582 117 
мың теңге. 

 
35. 2008 жылғы 1 шілдедегі мəліметтер бойынша қарыздар. 
         
 

Бұл тармақта қолданыстағы банктік қарыздар мен несиелеу лимиті туралы ақпарат беріліп, 
олардың валютасы, сыйақы мөлшерлері, қамтамасыздандыру түрлері көрсетіледі. Ең 
жақын он екі ай ішінде өтелуге тиісті сомалар тоқсанға бөліп, ал қалған сомалар жылдарға 
бөлініп көрсетіледі.  
 
2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша қарыздар № 3 тіркемеде көрсетілген.  
 
36. 2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша эмитенттің негізгі қызметін жүзеге 
асыруына байланысты кредиторлық берешегі (медігерлер алдындағы берешегі, алынған 
аванстар). 
 
 
Бұл тармақта 2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша кредиторлық берешектің 
құрылымы, эмитенттің алдында кредиторлық берешектің жалпы сомасының бес жəне одан 
көп пайызын құрайтын кредииторлық берешегі бар ұйымдардың атаулары немесе 
эмитенттің ең ірі он кредиторының тізімі көрсетіледі.   
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2008 жылғы 01 шілдедегі мəліметтер бойынша Банктің ең ірі он кредиторының тізімі 

 

Кредитордың атауы 
Сомасы 

(мың 
теңгемен) 

Туындаған 
мерзімі Өтеу мерзімі 

Есептелген ҮҚС (НҚ лизингі) 499 452 14.03.2007 ай сайын өтеу 
«Орал-дизайн-стройсервис»  ЖШС үшін 
бюджет қаражаты  421 124 30.06.2008 01.07.2008 

Bank Sepah International PLC (Иран) 
алдындағы синдикатталған қарыз бойынша 
берешек 

249 543 03.10.2007 

Иранға қарсы 
санкцияның 

күші 
жойылғаннан 

кейін 
"Қазмұнайгазөнеркəсібі" ЖШС факторинг 
бойынша резервтеу    215 510 30.06.2008 19.02.2010 

Жеке тұлғалардың депозиттерін сақтандыру 
бойынша есептеу əдісі бойынша шығыс  203 775 30.06.2008 15.07.2008 

"Мультикатеринг" ЖШС, факторинг бойынша 
резервтеу 178 137 30.06.2008 16.06.2010 

«Комп.Монтажспецстрой» ЖШС -10%  
факторинг бойынша резервтеу 167 862 30.06.2008 14.09.2008 

«АГС-ПЛАСТ» ЖШС үшін бюджет қаражаты 131 253 30.06.2008 01.07.2008 
«Система Плюс К» ЖШС үшін бюджет 
қаражаты 95 194 30.06.2008 01.07.2008 

«АСТАНА-КОКТЕМ С» ЖШС үшін бюджет 
қаражаты 87 745 30.06.2008 01.07.2008 

Барлығы 2 249 595   

36-1. Эмитент соңғы үш аяқталған қаржы жылы ішінде алған (көтерген) таза табыстың 
(шығынның) мөлшері (үш жылдың əрқайсысының қорытындысы бойынша жеке-жеке). 
 
Атауы  2005 жылы 2006 жылы 2007 жылы 
Таза табыс (шығын) сомасы 
(мың теңгемен)  4 755 366 9 946 625 14 401 463 

 
 

36-2. Левередж. 
 
Бұл тармақта соңғы аяқталған үш қаржы жылының əрқайсысының бірінші күніндегі 
мəліметтер бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымы жобасын (облигациялық 
бағдарламасын) беретін күннің алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы мəліметтер 
бойынша эмитенттің левереджінің мөлшері көрсетіледі. 
 
Атауы 01.01.2006ж. 01.01.2007ж. 01.01.2008ж. 01.07.2008ж. 
Міндеттемелер (мың.
теңгемен) 307 409 427 531 186 141 810 777 962 824 864 920 

Меншікті капитал (мың 
теңгемен) 25 922 428 39 768 761 69 996 065 75 601 274 

Левередж 11,86 13,36 11,58 10,91 
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36-3 Эмиитенттің қаржылық жағдайының критерийлері жəне нашарлаған кезде эмитент 
үшін облигацияларын сатып алу міндетін туғызуы мүмкін басқа да көрсеткіштер. 
 
Қатарынан екі жыл бойы таза шығын көтерген жағдайда, эмитент облигацияларын сатып алуға 
міндетті.  
 
VI. ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР  
 
37. Эмитенттің облигациялар шығару туралы шешім қабылдаған күнге дейінгі 
барлық тіркелген эмиссиялық құнды қағаздар шығарылымдарына қатысты 
төмендегі мəліметтер көрсетіледі:   
 
1) əр шығарылым облигацияларының жалпы саны, түрі мен атаулы құны, сондай-
ақ (атаулы құны бойынша) орналастыру кезінде тартылған ақшаның көлемі, негізгі 
борыш сомасы, əрбір шығарылым бойынша есептелген жəне төленген сыйақының 
сомасы, сатып алынған жəне мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны, өтеу 
күні. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алған орган, мемлекеттік 
тіркеу нөмірі мен мемлекеттік тіркеу күні. 
 
Бірінші шығарылым (өтелген) 
шығарылатын облигациялардың түрі атаулы купондық қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жалпы саны 45 000 (қырық бес мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) АҚШ доллары 
орналастырылған облигациялардың саны 45 000 (қырық бес мың) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

4 500 000 (төрт миллион бес жүз мың) АҚШ 
доллары 

негізгі борыш сомасы 4 500 000 (төрт миллион бес жүз мың) АҚШ 
доллары 

айналым басталған күн 16 желтоқсан 2000ж 
шығарылым мемлекеттік тіркеуге қойылған 
күн 

Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу 
туралы 2001 жылғы 27 ақпанда берілген № 02-
2-22/1348 куəлік, 2000 жылғы 12 желтоқсандағы 
№ 02-2-5/8573 бұрынғы куəліктің орнына 
берілген, Қазақстан Республикасының Құнды 
қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясы берген, 
ҰБН KZ75KARGCA53 

өтелген күні 17 желтоқсан 2005.; шығарылым толық өтелген. 
пайыздық мөлшерлемесі жылдық 12%  
есептелген сыйақы сомасы  Жоқ, шығарылым толық өтелген. 
төленген сыйақы сомасы 386 907 300,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Екінші шығарылым 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, АҚШ долларына 

индекстелген  
облигациялардың жалпы саны 100 000 (жүз мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 15 000 (он бес мың) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 100 000 (жүз мың) дана 
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Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) 
теңге 

негізгі борыш сомасы 1 500 000 000 (бір миллиард бес жүз миллион) 
теңге 

айналым басталған күн 1 сəуір 2002ж 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер  

Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік № А50,  2002 жылғы 21 наурызда 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
берген, ҰБН KZ2CKY07A503 

өтелген күні 1 сəуір 2009ж 
пайыздық мөлшерлемесі Облигациялардың индекстелген атаулы 

құнының жылдық 10%  
есептелген сыйақы сомасы  49 583 333,33 теңге 
төленген сыйақы сомасы 900 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Үшінші шығарылым 
шығарылатын облигациялардың түрі атаулы купондық қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жалпы саны 2 000 000 000 (екі миллиард) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 (бір) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 2 000 000 000 (екі миллиард) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

2 000 000 000 (екі миллиард бес жүз миллион) 
теңге  

негізгі борыш сомасы 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 
айналым басталған күн 7 маусым 2003ж.; 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік № А75,  2003 жылғы 27 мамырда 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
берген, ҰБН KZ2CRY07A750 

өтелген күні 7 июня 2010г. 
пайыздық мөлшерлемесі купондық сыйақының мөлшерлемесі айнымалы, 

инфляция деңгейіне тəуелді. Облигациялар 
бойынша купондық сыйақы мөлшері 
(пайызбен) төмендегі жолмен есептеледі: 
r=I+6%, мұндағы: i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігінің 
деректері бойынша, мөлшерлеме белгіленетін 
немесе ол қайта қаралатын айдың алдындағы 
соңғы 12 айдағы инфляция индексі. 
Айналымдағы алғашқы 6 айға төленетін сыйақы 
мөлшерлемесі жоғарыда келтірілген формула 
бойынша айналым басталған күнге есептеледі. 

есептелген сыйақы сомасы  61 833 333,33 теңге 
төленген сыйақы сомасы 1 421 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

Төртінші шығарылым 
шығарылатын облигациялардың түрі атаулы купондық қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жалпы саны 2 000 000 000 (екі миллиард) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 (бір) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 2 000 000 000 (екі миллиард) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 
айналым басталған күн 24 қыркүйек 2004ж.; 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік № В28,  2004 жылғы 07 
қыркүйекте Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі берген, ҰБН  KZ2CKY07B287 

өтелген күні 24 қыркүйек 2011ж.; 
пайыздық мөлшерлемесі облигациялар айналымының бірінші жылына 

сыйақы ставкасы -  облигациялардың 
номиналды құнының 9 % (тоғыз пайызы). 
Екінші айналымнан бастап купон ставкасы 
инфляция деңгейіне байланысты өзгеріп 
отырады.Бұл ставка Басқарама Шешімімен 
қайта қаралып, əр 6 (алты) ай сайын бекітуден 
өтеді.  Облигациялар бойынша купондық 
сыйақы мөлшері төмендегі жолмен есептеледі: 
r=I+m %, мұндағы: i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігінің 
деректері бойынша кезекті купондық сыйақыны 
төлеу күнінен 2(екі) ай бұрынғы тұтыну 
бағаларының индексінің өсімі/ кемуі ретінде 
есептелетін инфляция (пайызбен есептелетін 
индекс мəні минус 100 %); m- жылдық 2,5% 
мөлшеріндегі тұрақты маржа. 
Мəннің жоғарғы шегі 12 % (он екі пайыз), 
төменгі шегі – 4% (төрт пайыз) деңгейінде 
белгіленеді; 
Сыйақының жаңа ставкасы жаңа купондық 
мерзімнің басталуына кем дегенде 3 (үш) 
жұмыс күні қалғанда жарияланады. Банк осы 
ақпаратты облигация Ұстаушыларға «Қазақстан 
Қор Биржасы» АҚ-ның сайтында орналастыру 
арқылы жеткізеді. 

есептелген сыйақы сомасы  84 000 000,00 теңге 
төленген сыйақы сомасы 713 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Бесінші шығарылым (өтелген) 
шығарылатын облигациялардың түрі атаулы купондық қамтамасыздандырылған 
облигациялардың жалпы саны 500 000 000 (бес жүз миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 (бір) теңге 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

орналастырылған облигациялардың саны 500 000 000 (бес жүз миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

500 000 000 (бес жүз миллион) теңге 

негізгі борыш сомасы 500 000 000 (бес жүз миллион) теңге 
айналым басталған күн 24 қыркүйек 2004ж 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлік № B29,  2004 жылғы 07 
қыркүйекте Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі берген, ҰБН  KZ2CKY03B294 

өтелген күні 24 қыркүйек 2007ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Атаулы құнының жылдық 8,5% 
есептелген сыйақы сомасы  Жоқ, шығарылым толық өтелген 
төленген сыйақы сомасы 127 500 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Алтыншы шығарылым 
шығарылатын облигациялардың түрі атаулы купондық қамтамасыздандырылған 
облигациялардың жалпы саны 1 300 000  (бір миллион үш жүз мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 000 (бір мың) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 1 300 000  (бір миллион үш жүз мың) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион) 
теңге 

негізгі борыш сомасы 1 300 000 000 (бір миллиард үш жүз миллион) 
теңге 

айналым басталған күн 2 желтоқсан 2004 ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2004 жылғы 24 желтоқсанда 
мемлекеттік тіркеуге алған, № В28,  ҰБН  
KZ2CKY10B455 

өтелген күні 29 желтоқсан 2014 ж 
пайыздық мөлшерлемесі айнымалы, инфляция деңгейіне тəуелді, бұл 

мөлшерлеме төмендегі формула бойынша 
анықталады:  
r = i + m, мұнда    
r – купондық мөлшерлеме;  
i – Қазақстан Республикасының статистикалық 
агенттігінің деректері бойынша кезекті 
купондық сыйақыны төлеу күнінен 2(екі) ай 
бұрынғы тұтыну бағаларының индексінің өсімі/ 
кемуі ретінде қалған 12 (оң екі) ай есептелетін 
инфляция (пайызбен есептелетін индекс мəні 
минус 100 %)  
m – жылдық 1,5 % мөлшерінде  белгіленген 
маржа. 
Мəннің жоғарғы шегі 12 % (он екі пайыз) 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

(дефляция жағдайында), төменгі шегі – 3% (үш 
пайыз) деңгейінде тағайындалады; 
Айналымдағы алғашқы 6 айға төленетін сыйақы 
мөлшерлемесі жоғарыда келтірілген формула 
бойынша айналым басталған күнге есептеледі. 

есептелген сыйақы сомасы  13 433 333,33 теңге 
төленген сыйақы сомасы 447 850 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Жетінші шығарылым 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жалпы саны 2 000  000 (екі миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1000 (бір мың) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 2 000  000 (екі миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 
айналым басталған күн 31  мамыр  2005ж.; 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2005 жылғы 13 мамырда мемлекеттік 
тіркеуге алған, № В60,  ҰБН  KZ2CKY10B604 

өтелген күні 31 мамыр  2015ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Айналым басталған алғашқы жылы – жылына 

атаулы құнының  - 7,0%. Айналымның екінші 
жылынан бастап - айнымалы, инфляция 
деңгейіне байланысты жəне төмендегі формула 
бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесін Банктің 
Басқұармасы əрбір 6 (алты) ай сайын қайта 
бекітіп тұрады жəне: r = i + m, мұнда r – 
купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 100 
%);  
m – жылдық 1% мөлшерінде  бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  10 % деңгейінде, 
төменгі шегі – 3% деңгейінде белгіленеді. 
Жаңа сыйақы мөлшерлемесі жаңа купонды 
мерзім басталардан кемінде үш жұмыс күні 
бұрын жарияланады. Бұл мəліметті банк 
облигаияларды ұстаушыларға “Қазақстан қор 
биржасы” АҚ-ның сайтында хабарландыру 
жариялау арқылы жеткізеді.   
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

есептелген сыйақы сомасы  33 333 333,34 теңге 
төленген сыйақы сомасы 522 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Бірінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жалпы саны 2 000  000 (екі миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 000 (бір мың) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 2 000  000 (екі миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 
айналым басталған күн 16 тамыз  2005ж 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2005 жылғы 26 шілдеде мемлекеттік 
тіркеуге алған, № B65-1,  ҰБН  KZPC1Y10B659 

өтелген күні 16 тамыз  2015ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Айналым басталған алғашқы жылы – жылына 

облигациялардың атаулы құнының  - 8,5 (сегіз 
бүтін оннан бес)%. Айналымның екінші 
жылынан бастап - айнымалы, инфляция 
деңгейіне байланысты жəне төмендегі формула 
бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесі төмендегі 
формула бойынша есептеледі: r = i + m, мұнда r 
– купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 
100%);  
m – жылдық 2% мөлшерінде  бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  10 % деңгейінде, 
төменгі шегі – 3% деңгейінде белгіленеді. 

есептелген сыйақы сомасы  91 111 111,11 теңге 
төленген сыйақы сомасы 470 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Екінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, ипотекалық 
облигациялардың жалпы саны 4 500  000 (төрт миллион бес жүз мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 000 (бір мың) теңге 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

орналастырылған облигациялардың саны 4 500  000 (төрт миллион бес жүз мың) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

4 500  000 000 (төрт миллиард бес жүз миллион) 
теңге 

негізгі борыш сомасы 4 500  000 000 (төрт миллиард бес жүз миллион) 
теңге 

айналым басталған күн 16 тамыз  2005ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2005 жылғы 26 шілдеде мемлекеттік 
тіркеуге алған, № B65-2,  ҰБН  KZPC2Y10B657 

өтелген күні 16 тамыз  2015ж 
пайыздық мөлшерлемесі Айналым басталған алғашқы жылы – жылына 

облигациялардың атаулы құнының  - 7,5%. 
Айналымның екінші жылынан бастап - 
айнымалы, инфляция деңгейіне байланысты 
жəне төмендегі формула бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесі төмендегі 
формула бойынша есептеледі: r = i + m, мұнда r 
– купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 100 
%);  
m – жылдық 1% мөлшерінде  бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  10 % деңгейінде, 
төменгі шегі – 3% деңгейінде белгіленеді. 

есептелген сыйақы сомасы  205 000 000,00 теңге 
төленген сыйақы сомасы 990 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Үшінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жалпы саны 30 000 000 (отыз миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 30 000 000 (отыз миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

3 000 000 000  (үш миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 3 000 000 000  (үш миллиард) теңге 
айналым басталған күн 08 қазан 2005ж 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2005 жылғы 28 қыркүйекте 
мемлекеттік тіркеуге алған, № B65-3,  ҰБН  
KZPC3Y10B655 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

өтелген күні 08 қазан 2015ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Айналым басталған алғашқы жылы – жылына 

облигациялардың атаулы құнының  - 8,5 (сегіз 
бүтін оннан бес)%. Айналымның екінші 
жылынан бастап - айнымалы, инфляция 
деңгейіне байланысты жəне төмендегі формула 
бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесі төмендегі 
формула бойынша есептеледі: r = i + m, мұнда r 
– купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 
100%);  
m – жылдық 2% мөлшерінде  бекітілген, 
айналымның үшінші жылынан бастап жылдық 
1% мөлшерінде бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  10 % деңгейінде, 
төменгі шегі – 3% деңгейінде белгіленеді. 

есептелген сыйақы сомасы  93 333 333,33 теңге 
төленген сыйақы сомасы 702 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Төртінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, ипотекалық 
облигациялардың жалпы саны 20 000 000 (жиырма миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 20 000 000 (жиырма миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

2 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 2 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге 
айналым басталған күн 27 желтоқсан 2005ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2005 жылғы 26 желтоқсанда 
мемлекеттік тіркеуге алған, № B65-4,  ҰБН  
KZPC4Y10B653 

өтелген күні 27 желтоқсан 2015ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Айналым басталған алғашқы жылы – жылына 

облигациялардың атаулы құнының  - 9,0%. 
Айналымның екінші жылынан бастап - 
айнымалы, инфляция деңгейіне байланысты 
жəне төмендегі формула бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесі төмендегі 
формула бойынша есептеледі: r = i + m, мұнда r 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

– купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 100 
%);  
m – жылдық 1% мөлшерінде  бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  10 % деңгейінде, 
төменгі шегі – 3% деңгейінде белгіленеді. 

есептелген сыйақы сомасы  18 333 333,34 теңге 
төленген сыйақы сомасы 463 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Бесінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, ипотекалық 
облигациялардың жалпы саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

5 000 000 000 (бес миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге 
айналым басталған күн 27 желтоқсан 2005ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2005 жылғы 26 желтоқсанда 
мемлекеттік тіркеуге алған, № B65-5,  ҰБН  
KZPC5Y05B650 

өтелген күні 27 желтоқсан 2010ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Облигациялардың атаулы құнының жылдық 9,0 

% (тоғыз пайызы). 
есептелген сыйақы сомасы  41 250 000,00 теңге 
төленген сыйақы сомасы 1 125 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Алтыншы шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, реттелген 
облигациялардың жалпы саны 40 000 000 (қырық миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 40 000 000 (қырық миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

4 000 000 000 (төрт миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 4 000 000 000 (төрт миллиард) теңге 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

айналым басталған күн 13 сəуір 2006 ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2006 жылғы 12 сəуірде мемлекеттік 
тіркеуге алған, № B65-6,  ҰБН  KZPC6Y10B658 

өтелген күні 13 сəуір 2016 ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Айналым басталған алғашқы жылы – жылына 

облигациялардың атаулы құнының  - 9,0%. 
Айналымның екінші жылынан бастап - 
айнымалы, инфляция деңгейіне байланысты 
жəне төмендегі формула бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесі төмендегі 
формула бойынша есептеледі: r = i + m, мұнда r 
– купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 100 
%);  
m – жылдық 1% мөлшерінде  бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  10,5 % 
деңгейінде, төменгі шегі – 3% деңгейінде 
белгіленеді. 

есептелген сыйақы сомасы  124 833 333,33 теңге 
төленген сыйақы сомасы 746 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Жетінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, реттелген 
облигациялардың жалпы саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (сто) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

5 000 000 000 (бес миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге 
айналым басталған күн 10 қазан 2006 ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2006 жылғы 09 қазанда мемлекеттік 
тіркеуге алған, № B65-7,  ҰБН  KZPC7Y10B656 

өтелген күні 10 қазан 2016 ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Айналым басталған алғашқы жылы – жылына 

облигациялардың атаулы құнының  - 9,0%. 
Айналымның екінші жылынан бастап - 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ екінші облигациялық бағдарламасының шығарылым жобасы 

айнымалы, инфляция деңгейіне байланысты 
жəне төмендегі формула бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесі төмендегі 
формула бойынша есептеледі: r = i + m, мұнда r 
– купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 100 
%);  
m – жылдық 1% мөлшерінде  бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  10 % деңгейінде, 
төменгі шегі – 3% деңгейінде белгіленеді. 

есептелген сыйақы сомасы  152 777 777,78 теңге 
төленген сыйақы сомасы 696 012 500,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Сегізінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, реттелген 
облигациялардың жалпы саны 30 000 000 (отыз миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 30 000 000 (отыз миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

3 000 000 000 (үш миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 3 000 000 000 (үш миллиард) теңге 
айналым басталған күн 26 сəуір 2007 ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2007 жылғы 25 сəуірде мемлекеттік 
тіркеуге алған, № B65-8,  ҰБН  KZPC8Y10B654 

өтелген күні 26 сəуір 2017ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Айналым басталған алғашқы жылы – жылына 

облигациялардың атаулы құнының  - 9,0%. 
Айналымның екінші жылынан бастап - 
айнымалы, инфляция деңгейіне байланысты 
жəне төмендегі формула бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесі төмендегі 
формула бойынша есептеледі: r = i + m, мұнда r 
– купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 100 
%);  
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m – жылдық 1% мөлшерінде  бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  10 % деңгейінде, 
төменгі шегі – 3% деңгейінде белгіленеді. 

есептелген сыйақы сомасы  78 333 333,33 теңге 
төленген сыйақы сомасы 270 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Тоғызыншы шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, қамтамасыздандырылған 
облигациялардың жалпы саны 20 000 000 (жиырма миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 20 000 000 (жиырма миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 2 000 000 000 (екі миллиард) теңге 
айналым басталған күн 16 мамыр 2007 ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2007 жылғы 15 мамырда мемлекеттік 
тіркеуге алған, № B65-9,  ҰБН  KZPC9Y03B659 

өтелген күні 16 мамыр  2010ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Облигациялардың сыйақы мөлшерлемесі – 

облигациялардың атаулы құнының жылдық 8,0 
% (сегіз пайызы)  

есептелген сыйақы сомасы  67 765 777,79 теңге 
төленген сыйақы сомасы 0,0 
сатып алынған облигациялардың саны 17 710 000 дана 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Оныншы шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, қамтамасыздандырылған 
облигациялардың жалпы саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

5 000 000 000 (бес миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге 
айналым басталған күн 16 мамыр 2007 ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2007 жылғы 15 мамырда мемлекеттік 
тіркеуге алған, № B65-10,  ҰБН  
KZPC0Y05B651 

өтелген күні 16 мамыр  2012ж. 
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пайыздық мөлшерлемесі Облигациялардың сыйақы мөлшерлемесі – 
облигациялардың атаулы құнының жылдық 8,5 
% (сегіз бүтін оннан бес пайызы) 

есептелген сыйақы сомасы  87 361 111,11 теңге 
төленген сыйақы сомасы 425 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
 
Он бірінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жалпы саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

5 000 000 000 (бес миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 5 000 000 000 (бес миллиард) теңге 
айналым басталған күн 5 желтоқсан 2007 ж. 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2007 жылғы 4 желтоқсанда 
мемлекеттік тіркеуге алған, № B65-11,  ҰБН  
KZP11Y15B651 

өтелген күні 5 желтоқсан 2022ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Айналымның бірінші жəне екінші жылында 

сыйақы мөлшерлемесі – облигациялардың 
атаулы құнының 13%  (он үш пайызы). 
Айналымның үшінші жылынан бастап – 
айнымалы, инфляция деңгейіне байланысты 
жəне төмендегі формула бойынша анықталады:  
Купондық сыйақы мөлшерлемесі төмендегі 
формула бойынша есептеледі: r = i + m, мұнда r 
– купондық мөлшерлеме;  i – Қазақстан 
Республикасының статистикалық агенттігі 
кезекті купондық сыйақы төленетін күнге 
дейінгі екі айдың алдындағы 12 (он екі) ай үшін 
жариялайтын тұтыну бағаларының индексінің 
өсімі/ кемуі ретінде есептелетін инфляция 
(пайызбен есептелетін индекс мəні минус 100 
%);  
m – жылдық 1% мөлшерінде  бекітілген маржа. 
Мəннің жоғарғы шегінің мəні  15 % деңгейінде, 
төменгі шегі – 3% деңгейінде белгіленеді. 

есептелген сыйақы сомасы  99 305 555,57 теңге 
төленген сыйақы сомасы 325 000 000,00 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 
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Он екінші шығарылым  (Бірінші облигациялық бағдарлама аясында) 
шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы, купондық, қамтамасыздандырылмаған 
облигациялардың жалпы саны 60 000 000 (алпыс миллион) дана 
бір облигацияның атаулы құны 100 (жүз) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 60 000 000 (алпыс миллион) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

6 000 000 000 (алты миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 6 000 000 000 (алты миллиард) теңге 
айналым басталған күн 27.06.2008ж 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

Құнды қағаздар эмиссиясын Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы 
ұйымдарын реттеу жəне қадағалдау жөніндегі 
агенттігі  2008 жылғы 26 маусымда мемлекеттік 
тіркеуге алған, № B65-12,  ҰБН  
KZP12Y10B650 

өтелген күні 27 маусым 2018ж. 
пайыздық мөлшерлемесі Облигациялардың атаулы құнының жылдық 

11,0 % (он бір пайызы)  
есептелген сыйақы сомасы  60 500 000,00 теңге 
төленген сыйақы сомасы 0 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Еурооблигациялардың бірінші шығарылымы (өтелген) 
шығарылатын облигациялардың түрі Еурооблигациялар 
облигациялардың жалпы саны 200 000 (екі жүз мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 000  (бір мың) Ақш доллары 
орналастырылған облигациялардың саны 200 000 (екі жүз мың) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі  

200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ доллары 

негізгі борыш сомасы 200 000 000 (екі жүз миллион) АҚШ доллары 
айналым басталған күн 14.02.2005 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі туралы 
мəліметтер 

CCBNbe1; ISIN (НИН) XS0212560055; 
Жалпы коды 021256005 

өтелген күні 12.02.2008 
пайыздық мөлшерлемесі 8% 
есептелген жəне төленген сыйақы сомасы  48 000 000.00 АҚШ доллары 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Еурооблигациялардың екінші шығарылымы 
шығарылатын облигациялардың түрі Еурооблигациялар 
облигациялардың жалпы саны 300 000 (үш жүз мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 000 (бір мың) АҚШ доллары 
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орналастырылған облигациялардың саны 300 000 (үш жүз мың) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) 
кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  

300 000 000 (үш жүз миллион) АҚШ доллары 

негізгі борыш сомасы 300 000 000 (үш жүз миллион) АҚШ доллары 
айналым басталған күн 02.02.2006 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі 
туралы мəліметтер 

ISIN (НИН) XS0243010443; Жалпы коды 
024301044 

өтелген күні 02.02.2011 
пайыздық мөлшерлемесі 8% 
есептелген жəне төленген сыйақы сомасы  60 000 000.00  АҚШ доллары 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Еурооблигациялардың үшінші шығарылымы 
шығарылатын облигациялардың түрі Мерзімсіз реттелген еурооблигациялар 
облигациялардың жалпы саны 100 000 (жүз мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 000 (бір мың) АҚШ доллары 
орналастырылған облигациялардың саны 100 000 (жүз мың) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) 
кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  

100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары 

негізгі борыш сомасы 100 000 000 (жүз миллион) АҚШ доллары 
айналым басталған күн 03.03.2006 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі 
туралы мəліметтер 

ISIN (ҰБН) XS0245586093; Жалпы коды 
24558690 

өтелген күні Опцион бойынша 2016 жылы 
пайыздық мөлшерлемесі 9,125% 
есептелген жəне төленген сыйақы сомасы  18 250 000.00 АҚШ доллары 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Еурооблигациялардың төртінші шығарылымы 
шығарылатын облигациялардың түрі Еурооблигациялар 
облигациялардың жалпы саны 25 000 (жиырма бес мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 000 000 (бір миллион) теңге 
орналастырылған облигациялардың саны 25 000 (жиырма бес мың) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) 
кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  

25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге 

негізгі борыш сомасы 25 000 000 000 (жиырма бес миллиард) теңге 
айналым басталған күн 30.09.2006 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі 
туралы мəліметтер 

Код ISIN (ҰБН) XS0267377454; Жалпы коды 
026737745 

өтелген күні 30.09.2011 
пайыздық мөлшерлемесі 8,25% 
есептелген жəне төленген сыйақы сомасы  25 846 143.03  теңге 03 тиын 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
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мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
Еурооблигациялардың бесінші шығарылымы 
шығарылатын облигациялардың түрі Еурооблигациялар 
облигациялардың жалпы саны 500 000 (бес жүз мың) дана 
бір облигацияның атаулы құны 1 000 (бір мың) АҚШ доллары 
орналастырылған облигациялардың саны 500 000 (бес жүз мың) дана 
Орналастыру (атаулы құны бойынша) 
кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі  

500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ доллары 

негізгі борыш сомасы 500 000 000 (бес жүз миллион) АҚШ доллары 
айналым басталған күн 30.01.2007 
шығарылымның мемлекеттік тіркелуі 
туралы мəліметтер 

ISIN (НИН) XS0282585859; Жалпы коды 
028258585 

өтелген күні 30.01.2014 
пайыздық мөлшерлемесі 8,625% 
есептелген жəне төленген сыйақы сомасы  64 695 000.00  АҚШ доллары 
сатып алынған облигациялардың саны Жоқ 
мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың 
саны 

Жоқ 

 
2) Құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі мен атаулы құны, сондай-

ақ акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы. 
Айналымдағы, сатып алынған акциялардың жалпы саны, соңғы күнгі сатып алу 
бағасы. Акцияларды сатып алу əдістемесі бекітілген күн. Акциялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуге алған орган, осындай шығарылымның мемлекеттік тіркеу 
нөмірі мен мемлекеттік тіркеу күні. 

 
Жай атаулы акциялар 
Құнды қағаздардың түрі Жай атаулы акциялар 

Жарияланған акциялардың саны  180 316 695 (бір жүз сексен миллион үш жүз он
алты мың алты жүз тоқсан бес) дана 

Бір акцияның атаулы құны - 
Акцияларды орналастыру кезінде тартылған 
қаражаттың жалпы көлемі 

36 295 110 000 (отыз алты миллиард екі жүз 
тоқсан бес миллион жүз он мың) теңге 

Айналымдағы акциялардың саны 130 316 695 (бір жүз отыз миллион үш жүз 
он алты мың алты жүз тоқсан бес) дана 

Орналастырылмаған акциялардың саны 50 000 000 (елу миллион) дана 
Сатып алынған акциялардың саны Жоқ 
Соңғы күнгі сатып алу бағасы Жоқ 
Шығарылым мемлекеттік тіркеуге алынған күн 4 сəуір 2007 жыл 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі А3628 

Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге 
алған орган 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы 
мен қаржы ұйымдарын қадағалау жəне 
реттеу жөніндегі агенттігі 

Орналастыру аяқталған күн 3 қазан 2007 жыл 
Эмиссияның қорытындысы туралы есеп бекітілген 
күн  30 қаңтар 2008ж. 
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Акцияларды сатып алу əдістемесі бекітілген күн Акционерлердің 2006 жылғы 26 мамырдағы 
жалпы жиналысында бекітілген. 

 
Шығарылым «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның 180 316 695 жарияланған жай акцияларына бөлінген. 
Шығарылым Құнды қағаздардың мемлекеттік реестріне № А3628 санымен енгізілген, Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау жəне реттеу жөніндегі 
агенттігінде 2008 жылғы 4 сəуірде тіркелген.   
 
3) Эмитенттің құнды қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 
дəйектері (облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді мерзімінен кешіктіру), 
басымдықты акциялар бойынша дивиденд төлемеу (төлеуді мерзімінен кешіктіру) туралы 
мəліметтер, соған қоса орындалмаған міндеттемелердің мөлшері мен оларды орындауды 
кешіктіру мерзімдері туралы, құнды қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген 
сыйақы сомалары туралы ақпарат (əр түр мен əр шығарылым бойынша бөлек-бөлек)  

 
Банк облигациялар бойынша сыйақыны шығарылым шарттарына сəйкес мерзімінде төлейді. Банк 
сыйақы төлеу бойынша құнды қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған 
жағдайлар болған жоқ. 
 
4) Егер қандай да бір құнды қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе жарамсыз деп 
танылған болса немесе оның күші жойылса, осындай шешім қабылдаған орган, оның 
негіздері жəне ол шешім қабылданған күн көрсетіледі.  
 
Банктің барлық акциялар жəне облигациялар шығарылымдары ұйымдастырылған нарықта сəтті 
орналастырылған жəне Банктің құнды қағаздар шығарылымын тоқтату немесе күшін жою орын 
алған жоқ.  
 
5) 2008 жылғы 1 тамыздағы мəліметтер бойынша облигациялар өтелген күндер жəне олар 
бойынша төленген жалпы төлемнің мөлшері:  
 

Төлемдердің жалпы көлемі 

Облигация шығарылымы Өтеу күні Негізгі борыш 
сомасы 

Облигациялар 
айналымда болған 

кезең ішінде 
төленген 

сыйақының 
жалпы сомасы 

Атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың бірінші 
шығарылымы (ҰБН 
KZ75KARGCA53) - өтелген 

17.12.2005ж. 601 470 000 теңге  386 907 300 теңге 

Атаулы купондық АҚШ долларына 
индекстелген облигациялардың екінші 
шығарылымы (KZ2CKY07A503) 

01.04.2009ж. 1 500 000 000 теңге 900 000 000 теңге 

Атаулы, купондық, реттелген 
облигациялардың үшінші 
шығарылымы (KZ2CRY07A750) 

07.06.2010ж. 2 000 000 000 теңге 1 421 000 000 теңге 

Атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың төртінші 
шығарылымы (KZ2CKY07B287) 

24.09.2011ж. 2 000 000 000  теңге 713 000 000  теңге 

Атаулы, купондық, 24.09.2007ж. 500 000 000 теңге 127 500 000 теңге 
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қамтамасыздандырылған 
облигациялардың бесінші 
шығарылымы (KZ2CKY03B294) - 
өтелген 
Атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырылған 
облигациялардың алтыншы 
шығарылымы (KZ2CKY10B455) 

29.12.2014ж. 1 300 000 000 теңге 447 850 000 теңге 

Атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жетінші 
(KZ2CKY10B604) 

31.05.2015ж. 2 000 000 000 теңге 522 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың бірінші 
шығарылымы (KZPC1Y10B659) 

16.08.2015ж. 2 000 000 000 теңге 470 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
ипотекалық облигациялардың екінші 
шығарылымы (KZPC2Y10B657) 

16.08.2015ж 4 500 000 000 теңге  990 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың үшінші 
шығарылымы (KZPC3Y10B655) 

08.10.2015ж. 3 000 000 000 теңге 702 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
ипотекалық облигациялардың 
төртінші шығарылымы 
(KZPC4Y10B653) 

27.12.2015ж. 2 000 000 000 теңге 463 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
ипотекалық облигациялардың бесінші 
шығарылымы (KZPC5Y05B650) 

27.12.2010ж. 5 000 000 000 теңге 1 125 000 000 теңге

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың алтыншы 
шығарылымы (KZPC6Y10B658) 

13.04.2016ж. 4 000 000 000 теңге 746 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың жетінші 
шығарылымы (KZPC7Y10B656) 

10.10.2016ж. 5 000 000 000 теңге 696 012 500 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың сегізінші 
шығарылымы (KZPC8Y10B654) 

26.04.2017ж. 3 000 000 000 теңге 270 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 16.05.2010ж. 2 000 000 000 теңге 0 теңге 
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қамтамасыздандырылған 
облигациялардың тоғызыншы 
шығарылымы (KZPC9Y03B659) 
Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырылған 
облигациялардың оныншы 
шығарылымы (KZPC0Y05B651) 

16.05.2012ж. 5 000 000 000 теңге 425 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың он бірінші 
шығарылымы (KZP11Y15B651) 

5.12.2022ж. 5 000 000 000 теңге 325 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама 
аясындағы атаулы, купондық, 
қамтамасыздандырусыз 
облигациялардың он екінші 
шығарылымы (KZP12Y10B650) 

27.06.2018ж. 6 000 000 000 теңге 0 теңге 

Бірінші еурооблигациялар 
шығарылымы ISIN (НИН) 
XS0212560055 - өтелген 

12.02.2008ж. 200 000 000 АҚШ 
доллары 

48 000 000 АҚШ 
доллары 

Екінші еурооблигациялар 
шығарылымы ISIN (НИН) 
XS0243010443 

02.02.2011ж. 300 000 000 АҚШ 
доллары 

60 000 000 АҚШ 
доллары 

Үшінші еурооблигациялар 
шығарылымы ISIN (НИН) 
XS0245586093 

Опцион 
бойынша 

2016 жылы 

100 000 000 АҚШ 
доллары 

18 250 000 АҚШ 
доллары 

Төртінші еурооблигациялар 
шығарылымы ISIN (НИН) 
XS0267377454 

30.01.2014ж. 500 000 000 АҚШ 
доллары 

64 695 000 АҚШ 
доллары 

 
6) есептелген дивиденттердің сомасын жəне төленген дивиденттердің сомасын көрсете 
отырып соңғы қаржы жылының екуінен немесе нақты қызмет еткен кезең бойынша əрбір 
жыл үшін бір (қарапайым, артықшылығы бар) акцияға қатысты дивидент мөлшері  
 
2007 жылғы 25 мамырдағы Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының Шешіміне 
сəйкес 2006 жылғы таза табыстың жартысын қордағы капиталды толықтыруға бағыттауға, 
ал қалған табысты үлестірілмеген табыстың құрамында қалдыруға шешім қабылданды. 
2006 жыл бойынша Банктің қарапайым акциялары бойынша дивиденттер төленбесін.  
Акционерлердің жылдық Жалпы жиналысының шешіміне сəйкес 2007 қаржы жыл 
бойынша таза табыс қордағы капиталды құруға бағытталды, 2007 жыл бойынша 
қарапайым акциялар бойынша дивиденттер төленген жоқ.  
 
 
7) Эмитенттің, сауданы ұйымдастырушыны қоса есептегенде құнды қағаздарының саудасы 
жүргізілетін негізгі нарықтар  
 
Сауда ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған нарықта жасалады. Қазақстанның 
ұйымдастырылған нарығындағы сауданың ұйымдастырушысы – «Қазақстандық Қор Биржасы» 
АҚ, «РФЦА», сондай-ақ Лондондық қор биржасының  арнайы сауда алаңы болып табылады.  
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8) Эмитентпен бұрын шығарылған құнды қағаздардың əр түріне байланысты оның 
ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар  

 
   Жай акциялардың иесі болып табылатын Банк акционерлері:  
• заңда жəне Жарғыда көзделген тəртіпте банкті басқаруға қатысу; 
• дивиденттер алу; 
• банк қызметі бойынша ақпарат алу, соның ішінде банк Жарғысымен белгіленген тəртіпте 

банктің қаржы есебімен танысу; 
• құнды қағазға меншік құқығын растайтын тіркеушіден немесе номиналды ұстаушыдан 

көшірме жазбасын алу; 
• қазақстан Республикасының заңнамасына жəне Жарғысына сəйкес өз акцияларын кепілге 

салу жəне сату; 
• банктің Директорлар кеңесіне сайлану үшін акционерлердің жалпы жиналысына 

кандидаттар ұсыну;  
• банк органдарымен қабылданған шешімдерді сот тəртібінде даулау; 
• банкке оның қызметі туралы жазбаша сұрау салу жəне Банк сұрау алған күннен бастап 

отыз күн ішінде дəлелді жауап алу; 
• банктің таратылу нəтижесінде қалған мүлкінің жартысына; 
• банк акциясын немесе Заңмен белгіленген тəртіпте акция болып айырбасталатын басқа 

құнды қағаздарды артықшылықпен сатып; 
• банк органдарымен Қазақстан Республикасы заңнамасының жəне Жарғысының 

норамаларын бұзу əрекеттері жасалған жағдайда құқықтарды жəне заңды мүдделерді 
қорғау үшін мемлекеттік органдарға хабарлауға құқылы; 

  Облигация ұстаушылар төмендегі құқықтарға ие: 
• облигация шығару жобасында көзделген мерзімде номиналды құнын алу құқығы; 
• облигация шығару жобасында көзделген мерзімде сыйақыны алу құқығы; 
• қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тəртіпте ақпаратты алу құқығы; 
• қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайда жəне тəртіпте өз 

талаптарын қанағаттандыру талабы; 
• облигацияларды еркін айыру жəне басқа түрде басқару құқығы; 
• облигацияларға қатысты меншік құқығынан туындайтын басқа құқықтар. 

 
VII. ОБЛИГАЦИЯ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕР  
 
Бұл тарау облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде толтырылмайды (38-41-
тармақтар).  
 
VIII. ҚОСЫМША АҚПАРАТ 
 
41-1. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде:  
 
Эмитент облигациялары бойынша дефолт хабарлануы мүмкін оқиғалар жəне облигация 
ұстаушылар қандай жағдайда облигацияны мерзімнен бұрын өтелуін талап етуге құқылы 
болатын жағдайларды көрсетеді.  
 
Банк шығару жобасының бекітілген талаптарына сəйкес соңғы төленетін күннен кейінгі күннен 
бастап облигациялар бойынша сыйақыны жəне/немесе негізгі борышты төлеу бойынша 
міндеттемелердің мерзімін кешіктірген жағдайда, Банк мерзімінен кешіктірілген əрбір күн үшін 
облигация ұстаушылар пайдасына міндеттемелерді не оның бір бөлігін орындайтын күнге 
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі белгілеген қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 
бойынша есептелетін өсімпұл төлейді.   
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облигациялар бойынша дефолт болған жағдайда, эмитент тарапынан қолданылатын 
шаралар, облигациялар бойынша сыйақыны төлеу жөнінде міндеттемелерді орындамаған 
немесе дұрыс орындамаған жағдайда облигация ұстаушылар құқығын қорғау 
процедуралары. 
 
Банк өз міндеттерін облигацияларды шығару жобасында белгіленген мерзім ішінде орындауға 
міндетті. Егер осы мерзім аяқталған кезде Банк өз міндеттерін орындамаса, облигация 
ұстаушылардың мүддесін қорғау қолданыстағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады.  
 
Тіркеушінің  атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарт жасасқан күн жəне 
оның  нөмірі.  
 
«Центр ДАР» АҚ, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу 
жəне қадағалау жөніндегі агенттігі 15.06.2005 ж. берген құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілім 
жүйесін жүргізу бойынша қызметті жасауға арналған лицензия № 0406200394, 
мекенжайы Алматы қаласы, Сəтпаев көшесі, 35 «А», телефон  (327) 245-36-55, 245-36-53, 245-36-
54 
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шарты,   
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 28.04.1999ж. жасалған №1 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 18.02.2000ж. жасалған №2 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 05.07.2000ж. жасалған №3 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 12.12.2000 ж. жасалған №4 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 26.12.2000ж. жасалған №5 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 01.03.2003 ж. жасалған №6 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 01.08.2003ж. жасалған №7 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 01.12.2003ж. жасалған №8 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 05.01.2005ж. жасалған №9 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 29.11.2006ж. жасалған №10 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 01.03.2007ж. жасалған №11 Қосымша келісім,  
18.12.1998 ж. № 52 Құнды қағаздарды ұстаушылардың тізілімін жүргізу бойынша қызмет көрсету 
шартына 31.07.2008ж. жасалған №12 Қосымша келісім. 
 
42. Облигация айналымындағы шектеулер. 
 
Облигация айналымындағы кез келген шектеулер, орналастырылатын облигациялардың 
болжамды сатып алушыларына, соның ішінде облигациялардың орналастыру бойынша 
болжанатын тұлғаларға қатысты шектеулер көрсетіледі. 
 
Орналастырылатын облигациялардың болжамды сатып алушыларына қатысты «Банк 
ЦентрКредит» АҚ шығаратын облигациялар айналымындағы шектеулер қарастырылмаған.  
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43. Облигация шығару бойынша шығындар сомасы жəне осы шығындар қалай төленетіні 
туралы мəліметтер. 
 

Атауы Есеп айырысу базасы 

Листингтік алым (алғашқы) Шығару мөлшерінің 0,025%, бірақ 4 000 АЕК 
кем болмау керек  

Листингтік алым (жыл сайынғы) Шығару мөлшерінің 0,025%, бірақ 2 000 АЕК 
кем болмау керек 

Маркет-мейкер қызметі Келіссөз жүргізу арқылы белгіленеді 
Тіркеушінің, Құнды қағаздар бойынша 
орталық депозитарийдің қызметі  

Келіссөз жүргізу арқылы белгіленеді 

Аудит жүргізу Келіссөз жүргізу арқылы белгіленеді 
Үстеме шығындар  Келіссөз жүргізу арқылы белгіленеді 

 
 

44. Инвесторлар эмитент жарғысының көшірмесімен, облигацияларды шығару жобасында, 
эмитенттің қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат 
құралдарындағы облигацияларды орналастыру қорытындысы жөніндегі есеппен таныса 
алатын орындар туралы ақпарат.  
 

 «Банк ЦентрКредит» АҚ бас офисінде: 050000, Алматы қаласы, Панфилов көшесі, 98 
 «Банк ЦентрКредит» АҚ ресми сайтында www.centercredit.kz 
 «Қазақстандық Қор Биржасы» АҚ: 050000, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 291/3 
 «Қазақстандық Қор Биржасы» АҚ ресми сайтының www.kase.kz «Эмитенттер» тарауында. 
 «Казахстанская правда» жəне «Егемен Қазақстан» газеттерінен 

 
 
 

Басқарма төрағасы                                                                   Ли В.С. 
 
 
 

Бас бухгалтер                                                                              Қайнарбекова Ғ. Қ.        
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