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Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы  «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес  қағаз бетіндегі заңмен тең.

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций

«"Қазақстан Республикасының Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агенттігі"
республикалық мемлекеттік мекемесі»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Республиканское государственное

учреждение "Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию

финансового рынка"»

IDENTАгентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового
рынка произвело государственную регистрацию второй облигационной программы
Акционерного общества «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»
(Республика Казахстан, город Алматы, Алмалинский район проспект Абылай хана, дом
91), зарегистрированного по бизнес-идентификационному номеру 030740001404. Объем
выпуска облигационной программы составляет 210 000 000 000 (двести десять
миллиардов) тенге. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных
бумаг за номером G65.

Дата выдачи: 17.03.2020 г.

Хаджиева Мария ЖамаловнаЗаместитель председателя

Номер: KZ81VHA00000616
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Екінші облигациялық бағдарлама проспектісі 
(210 000 000 000 (екі жүз он миллиард) теңге сомасына) 

 

 
Эмитенттің толық атауы: 
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы  

 

Эмитенттің қысқаша атауы:  

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
"Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 

бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес 

облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді және осы 

құжаттағы ақпараттың дәйектілігін растамайды. 

 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дәйекті және эмитент 

пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды 

жаңылыстырмайтын болып табылатынын растайды. 

 

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эмитент Қазақстан 

Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талаптарына сәйкес 

қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында 

ақпаратты жариялауды қамтамасыз етеді.". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Алматы қ., 2020ж.  
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1-тарау. Эмитент атауы және оның орналасқан жері туралы жалпы мәліметтер  

 1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат: 

1) Эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні: 

Эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні  – 2003 жылдың 10 шілдесі. 

2) Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні  (егер қайта тіркеу жүзеге асырылса): 

Эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу жүргізілмеді. 

3) Эмитенттің қазақша, орысша және ағылшын тілдеріндегі (болған жағдайда) толық 

және қысқаша атауы : 

Эмитенттің толық атауы: 

- мемлекеттік тілде: «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамы; 

- орыс тілінде: акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк 

Казахстана». 

- ағылшын тілінде: joint stock company «House construction savings bank of Kazakhstan». 

Эмитенттің қысқаша атауы: 

- мемлекеттік тілде: «ҚТҚЖБ» АҚ; 

- орыс тілінде: АО «ЖилстройсбербанкКазахстана». 

- ағылшын тілінде:JSC «HCSBK». 

4) Эмитенттің атауы өзгертілген жағдайда, оның барлық  бұрыңғы толық және  

қысқаша атаулары, сондай ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі: 

Эмитенттің атауы өзгертілген жоқ. 

5) егер Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде 

құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) 

Эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі: 

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

6) Эмитенттің  филиалдары  мен  өкілдіктері бар  болған  жағдайда,  заңды  тұлға 

филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес 

эмитенттің  атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің 

барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошталық  мекенжайлары көрсетіледі: 

 

Филиалдың атауы Тіркелген 

күні 

Орналасқан жері және пошталық 

мекенжайы 

 «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі»акционерлік қоғамының орталық филиалы  

20.06.2004 Қазақстан Республикасы, Z00T0B2, 

(010000) Нұр-Сұлтан Алматы ауданы  

Р.Қошкарбаев даңғылы, 26 үй, 16 т.ғ. 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Алматы қаласындағы 

филиалы  

15.07.2009 Қазақстан Республикасы , A05A6G2 

(050012), Алматы қ., Алмалы ауданы,  

Сейфуллин даңғ., 498 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Ақмола облыстық 

филиалы 

22.06.2006 Қазақстан Республикасы, C00G1B1 

(020000), Акмола облысы,  

 Көкшетау қ.,  8 марта к-сі, 51 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Ақтөбе облыстық 

филиалы  

29.12.2004 Қазақстан Республикасы, D00M1F5 

(030012), Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ.,  

Ә. Молдағұлова даңғ., 46Б 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Алматы  облыстық 

филиалы 

21.06.2006 Қазақстан Республикасы, B01G6D5 

(040008), Алматы облысы,  

Талдыкорған қ., М.Толебаев  к-сі, 86 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Атырау  облыстық 

03.03.2006 Қазақстан Республикасы, E04B6A6 

(060007), Атырау облысы, 
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филиалы Атырау қ.,  Абай к-сі, 15А/1 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Батыс-Қазақстан   

облыстық филиалы 

07.03.2006 Қазақстан Республикасы, L02E5X4 

(090000),  Батыс-Қазақстан облысы,  

Орал қ.,  М. Маметова к-сі, 111 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Жамбыл облыстық 

филиалы  

15.11.2005 Қазақстан Республикасы, H01E4M4 

(080000), Жамбыл облысы, 

Тараз қ., Жамбыл даңғ., 9Б 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Қарағанды облыстық 

филиалы 

01.09.2005 Қазақстан Республикасы, M01M8B7 

(100009), Қарағанды облысы,  

Қарағанды қ., Қазыбек би атындағы 

аудан,, Бұхар жырау, 57/1 құрлыс 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Қостанай облыстық 

филиалы 

08.08.2005 Қазақстан Республикасы, P00F8C8 

(110000),  Қостанай облысы,  

Қостанай қ., әл-Фараби  даңғ., 67 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Қызылордадағы   

филиалы 

11.03.2015 Қазақстан  Республикасы, N01T7A5, 

Қызылорда облысы, Қызылорда қ., 

Байтұрсынов к-сі, 122 

 «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» акционерлік қоғамының Маңғыстау  

облыстық филиалы 

15.11.2005 Қазақстан  Республикасы, R00A3M2 

(130000), Маңғыстау облысы,  

Ақтау қ.,  11 ықш/ауд., 60 

 «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» акционерлік қоғамының Шымкент қ 

филиалы 

13.01.2005 Қазақстан  Республикасы, X09C2D0, 

Оңтүстік-Қазақстан облысы, Шымкент 

қ.,К.Рысқұлбеков к-сі, 3Г 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Павлодар облыстық 

филиалы 

30.12.2004 Қазақстан  Республикасы, S03A7K0 

(140003), Павлодар облысы,  

Павлодар қ., Абай к-сі, 75 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Солтүстік-Қазақстан  

облыстық филиалы  

20.12.2005 Қазақстан  Республикасы, T01H0A4 

(150008), Солтүстік-Қазақстан облысы, 

Петропавл қ., Қазақстан Конституциясы 

к-сі, 28 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Шығыс-Қазақстан  

облыстық филиалы  

04.03.2005 Республика Казахстан, F02B1E4, 

Восточно-Казахстанская область, г. 

Усть-Каменогорск, ул. Головкова, 25/1 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

акционерлік қоғамының Семей қаласындағы 

филиалы 

11.06.2008 Республика Казахстан, F17X8F6,  

(071400)Восточно-Казахстанская 

область,  

г. Семей, ул. Чайжунусова, 152А 

Банктің өкілдіктері жоқ. 

7) Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі 030740001404 

ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандартына сәйкес 

Legal Entity Identifier коды (бар болса).  

Жоқ. 

 

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің 

орналасқан жері байланыс телефондарының, факс нөмірлері мен электрондық пошта мекен-жайы, 

сондай-ақ Эмитенттің нақты мекен-жайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтамада көрсетілген Эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленетін жағдайда, нақты мекен-

жайы көрсетілген заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес. 

 

Заңды  тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы 

анықтамаға сәйкес Эмитенттің орналасқан жері 

Қазақстан,  Алматы  қ.,Алмалы ауд.,  

Абылай хан даңғ., 91 үй, пошталық  индексі 

А05А2Х0 

Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі  +7 727 330-9-300, +7 727 279-35-11 
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Байланыс телефондарының нөмірлері  +7 727 279-35-68 

Факс нөмірі mail@hcsbk.kz  

Электронды поштасының мекенжайы  

 

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу тәсілдері және олар бойынша 

табыс алу туралы мәліметтер 

  
3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер: 

1) облигациялардың түрі; 

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны 

индекстелген шамада болса, онда қосымша бір облигацияның номиналды құнын 

есептеу тәртібі көрсетіледі); 

3) облигациялар саны; 

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі; 

5) облигацияның номиналды құнының валютасы, облигациялар бойынша негізгі 

борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы. 

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі. 

5. Облигациялар бойынша табыс алу: 

1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі индекстелген шамада болса, онда облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесін есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі); 

2) сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні; 

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуді бастайтын күн; 

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша 

сыйақы алу тәсілі; 

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі. 

 

6. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығару кезінде жобалық 

қаржыландыру кезінде қосымша көрсетіледі: 

1) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша 

түсімінің шарттары мен болжамды мерзімдері; 

2) базалық шарт бойынша құрылған мүлікке меншік иесінің ауысуы туралы, 

кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және 

олардың өкілеттіктері туралы облигацияларды ұстаушыларға ақпарат беру тәртібі; 

3) арнайы қаржы компаниясының бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын 

активтерді жобалық қаржыландыру және инвестициялық басқару мәмілелеріне қызмет 

көрсетуге байланысты шығыстарының тізбесі. 

 

7. Арнайы қаржы компаниясының секьюритилендіру кезінде облигацияларын шығару 

кезінде қосымша көрсетіледі: 

1) оригинатордың, кастодиан банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, 

арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша 

төлемдерді жинауды жүзеге асыратын тұлғаның атауы және орналасқан жері; 

2) оригинатордың секьюритилендіру мәмілесіндегі қызметінің мәні, құқықтары мен 

міндеттері; 

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап 

ету құқықтары бойынша ақшаның түсу шарттары, тәртібі мен мерзімдері және олардың 

орындалуын бақылауды жүзеге асыру тәртібі; 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі; 

5) секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметтерге ақы төлеуге байланысты 

шығыстар және арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден 

шегеруге құқылы талаптар; 

6) оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысушы тұлғалардың 

секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер; 

7) секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтердің мөлшері, 

құрамы және өсуінің болжамды талдауы; 

8) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері; 

9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған әр түрлі шығарылым 

облигацияларын өтеу кезектілігі. 

 

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысқа жіберу, өтеу талаптары 

мен тәртібі, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында 

белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары 

  
8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тәртібі: 

1) облигацияларды орналастыру басталған күні; 

2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн; 

3) облигацияларды орналастыру жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы. 

9. Облигациялар айналымының талаптары мен тәртібі: 

1) облигациялар айналымының басталу күні; 

2) облигациялар айналымының аяқталу күні; 

3) облигациялардың айналым мерзімі; 

4)облигациялар айналымы жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы. 

10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тәртібі: 

1) облигацияларды өтеу күні; 

2) облигацияларды өтеу тәсілі; 

3) Егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақы мен атаулы құнды төлеу облигацияларды 

шығару проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтарға сәйкес жүргізілсе, осы 

құқықтардың сипаттамасы, оларды сақтау тәсілдері, бағалау тәртібі және көрсетілген 

құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтардың 

көшуін іске асыру тәртібі келтіріледі. 

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген 

облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда: 

1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, талаптары; 

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері. 

 

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер) бар болса 

  
12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) 

белгіленген жағдайда: 

1) Эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар нарығы туралы көзделмеген 

ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы; 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитенттің іс-қимыл тәртібі; 

3) ковенанттар бұзылған кезде облигацияларды ұстаушылардың іс-қимыл тәртібі. 

  

  
5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды (айырбасталатын бағалы қағаздарды шығару 

кезінде) айырбастау шарттары, мерзімі және тәртібі 

  
13. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер 

көрсетіледі: 

1) облигациялар айырбасталатын акцияларды орналастыру бағасын айқындау түрі, саны 

және тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар; 

2) облигацияларды айырбастау тәртібі мен талаптары (егер облигациялар шығарылымы 

толық айырбасталса, айырбастау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялар 

шығарылымының күші жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялар шығарылымы 

толық айырбасталмаса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі 

орналастырылмайтыны, ал айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі. 

 
Төлем қабілеті жоқ банктер санатына жатқызылған Банк 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан 

Республикасы "Қазақстан Республикасындағы Банктер және банк қызметі туралы" заңының 

(бұдан әрі - Банктер туралы Заң) 61-10-бабында көзделген негізде және тәртіппен уәкілетті 

органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға айырбастау талаптарын көрсетеді.  

  
6-тарау. Осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша 

міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар 

эмитентінің мүлкі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша) 

  
14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара 

қамтамасыз ету болып табылатын Эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер: 

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз 

етуді сипаттау; 

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық 

арақатынасы; 

3) кепіл нысанасынан өндіріп алу тәртібі. 

15. Кепілдік берген банктің атауы, орналасқан жері, кепілдік шартының деректемелері, 

кепілдік мерзімі мен талаптары көрсетілген деректері (егер облигациялар банк кепілдігімен 

қамтамасыз етілген болса). 

16. Инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде - концессия шартының және 

мемлекет кепілгерлігін беру туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысының 

деректемелері. 

 

 
7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы 

мақсаты 

  
17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы 

мақсаты: 

1) Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты 

мақсаттары; 

2) инфрақұрылымдық облигацияларды шығару кезінде онымен жасалған шарттың 

талаптарына сәйкес облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызметтерін төлеуге 

байланысты шығыстар көрсетіледі. 

18. Төлемі Эмитент бұрын орналастырған (Эмитент сатып алған облигацияларды 

шегере отырып) облигациялар бойынша талап ету құқығымен жүргізілетін, айналыс 

мерзімі өткен облигацияларды шығару кезінде осы облигациялар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы 

сомасы қосымша көрсетіледі.  

  
8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын 

қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп 

пайызын иеленетін құрылтайшылар туралы немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы 

мәліметтер  

 
19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) 

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын 

иеленетін құрылтайшылар туралы немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы 

мәліметтер: 

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол 

болған кезде) (жеке тұлға үшін); 

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан 

жері (заңды тұлға үшін); 

3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі Эмитенттің дауыс беретін 

акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің дауыс 

беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы 

санына пайыздық арақатынасы; 

4) құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) Эмитенттің дауыс беретін 

акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он және одан да көп 

пайызын иелене бастаған күн. 

  

Ірі акционердің толық атауы, орналасқан жері 

Ірі акционерге тиесілі Эмитенттің 

жарғылық капиталындағы дауыс 

беретін акциялардың Эмитенттің 

жарғылық капиталындағы дауыс 

беретін акциялардың жалпы санына 

пайыздық арақатынасы 

Ірі акционер Эмитенттің 

жарғылық капиталындағы 

дауыс беретін акциялардың 10 

(он) және одан да көп пайызын 

иеленетін күн 

"Бәйтерек " ұлттық басқарушы холдингі" 

акционерлік қоғамы 
 

Орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, Астана қ., Z05H9E8, Есіл 
ауданы, Дінмұхамед Қонаев көш., 8 үй, Б блогы 

100% 

(7 830 000 қарапайым акциялар) 
 

28 тамыз 2013ж. 

 

  
9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер  

Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер: 

1) Директорлар кеңесі немесе Байқау кеңесі төрайымының және мүшелерінің (директорлар 

кеңесіндегі тәуелсіз (тәуелсіз) директорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, әкесінің 

аты (ол болған жағдайда); 

2) Директорлар кеңесінің немесе Байқау кеңесінің мүшелерін сайлау күні және хронологиялық 

тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы 

мәліметтер; 

3) Эмитенттің Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі Эмитенттің дауыс беретін 

акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің 

әрқайсысына тиесілі Эмитенттің жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің Эмитенттің 

дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің жалпы 

санына пайыздық арақатынасы; 

4) Эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы Директорлар кеңесі немесе Байқау кеңесі 

мүшелерінің әрқайсысына тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) 

аталған ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу 

үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы. 

 

Директорлар Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері Эмитенттің Еншілес және 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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кеңесі 

төрайымының 

және әрбір 

мүшелерінің 

(Директорлар 

кеңесіндегі 

тәуелсіз (тәуелсіз) 

директордың 

(директорлардың) 

тегі, аты, әкесінің 

аты (ол болған 

жағдайда) 

соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта 

атқарған, хронологиялық тәртіпте, оның 

ішінде қоса атқару бойынша лауазымдары 

және олардың қызметке кірісу күні 

Директорлар 

кеңесі 

мүшелерінің 

әрқайсысына 

тиесілі 

Эмитенттің 

дауыс беретін 

акцияларының 

Эмитенттің 

жарғылық 

капиталындағы 

дауыс беретін 

акциялардың 

жалпы санына 

пайыздық 

арақатынасы 

тәуелді 

ұйымдардағы 

Эмитенттің 

Директорлар 

кеңесінің 

мүшелеріне 

тиесілі 

акциялардың осы 

ұйымның 

орналастырылған 

акцияларының 

жалпы санына 

пайыздық 

арақатынасы 

Әріпханов Айдар 

Әбдіразақұлы 

Банктің 

Директорлар 

кеңесінің 

төрайымы 

23.05.2011ж. - 31.08.2015ж.:  

"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық акционерлік 

компаниясы " АҚ, Басқарма төрайымының 

орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 23.05.2011 ж. 

 

01.09.2015 ж. - 16.11.2015 ж.:  

"Қазатомөнеркәсіп" Ұлттық акционерлік 

компаниясы " АҚ, Экономика және қаржы 

жөніндегі Бас директор.  

Қызметке кіріскен күні: 01.09.2015 ж. 

 

16.11.2015 ж. - 19.01.2017 ж.:  

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 

министрлігі, Вице - министр.  

Қызметке кіріскен күні: 16.11.2015 ж. 

 

23.01.2017 ж. – 20.12.2017 ж.:  

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ, 

Басқарма төрайымының орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 23.01.2017 ж. 

 

20.12.2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін:  

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ, 

Басқарма Төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 20.12.2017 ж. 

 

01.02.2017 ж. – 08.09.2019 ж.:  

"Қазақстандық Ипотекалық Компания" 

Ипотекалық ұйымы " АҚ, Директорлар кеңесінің 

төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 01.02.2017 ж. 

 

01.02.2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" 

АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 01.02.2017 ж. 

 

08.02.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 

агенттік"АҚ, 

Директорлар кеңесінің төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 08.02.2017 ж. 

 

08.02.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 08.02.2017 ж. 

 

08.02.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

«KazakhExport» ЭСК» АҚ ("КазЭкспортГарант 

0,00% 0,00% 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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"экспорттық-несиелік сақтандыру корпорациясы 

"АҚ),  

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 08.02.2017 ж. 

 

16.02.2017 ж. – 12.03.2018 ж.: 

«Қазақстан Даму Банкі» АҚ», 

Директорлар кеңесінің төрайымы. 

Қызметке кіріскен күні: 

16.02.2017 ж. 

 

24.02.2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін:  

"Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік 

" АҚ 

Директорлар кеңесінің төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 24.02.2017 ж. 

 

08.02.2017 ж. – 31.05.2019 ж.: 

«QazTechVentures» АҚ», 

Директорлар кеңесінің төрайымы. 

Қызметке кіріскен күні: 

08.02.2017 ж. 

 

05.04.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

"Қазына Капитал Менеджмент "АҚ», 

Директорлар кеңесінің төрайымы. 

Қызметке кіріскен күні: 

05.04.2017 ж. 

 

20.12.2017 ж. – қазіргі уақытқа дейін 

«KazakhInvest» ҰК» АҚ» 

Директорлар кеңесінің мүшесі 

Қызметке кіріскен күні: 

20.12.2017 ж. 

 

Басқа лауазымдары, соның ішінде қосалқы 

қызмет атқармады және атқармайды 

Ибрагимова 

Ләззат 

Еркенқызы 
Директорлар 

кеңесінің мүшесі, 

Банк 

Басқармасының 

Төрайымы 

17.08.2009 ж. - 03.02.2016 ж.:  

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ, 

Басқарма Төрайымының орынбасары, Басқарма 

Төрайымы,  

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 17.08.2009 ж. 

 

04.11.2011 ж. - 04.08.2016 ж.:  

"Кәсіпқор" Холдингі " коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы, директорлар Кеңесінің 

мүшесі – Тәуелсіз директор.  

Қызметке кіріскен күні: 04.11.2011 ж. 

 

03.02.2016 ж. - 23.01.2017 ж.:  

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ, 

Басқарма төрайымының орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 03.02.2016 ж. 

 

04.02.2016 ж. – 07.02.2017 ж.:  

"Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 

агенттік"АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 04.02.2016 ж. 

 

04.02.2016 ж. - 07.02.2017 ж.:  

"Экспорттық-несиелік сақтандыру корпорациясы 

" АҚ,  «КазЭкспортГарант»  АҚ,  

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 04.02.2016 ж. 

 

04.02.2016 ж. - 07.02.2017 ж.:  

0,00% 0,00% 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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"Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 04.02.2016 ж. 

 

12.02.2016 ж. - 07.02.2017 ж.:  

"Технологиялық даму жөніндегі ұлттық 

агенттік"АҚ 

 Директорлар кеңесінің төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 12.02.2016 ж. 

 

25.02.2016 ж. - 07.02.2017 ж.:  

"КазЭкспортГарант" экспорттық-несиелік 

сақтандыру корпорациясы " АҚ, Директорлар 

кеңесінің төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 25.02.2016 ж. 

 

23.01.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" 

АҚ, Басқарма Төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 23.01.2017 ж. 

 

01.02.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс Жинақ 

банкі"АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 01.02.2017 ж. 

 

Басқа лауазымдары, соның ішінде қосалқы 

қызмет атқармады және атқармайды 

Хамитов 

Ерсайын 

Ерболатұлы 
Банктің 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

13.07.2004ж. – 17.08.2007ж.: 

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ, несие менеджері; 

несиелік талдау секторының меңгерушісі; аға 

талдаушы; бас талдаушы. 

Лауазымға кіріскен күні: 

13.07.2004 ж.; 20.09.2006 ж. 

 

20.08.2007 ж. -25.09.2009 ж.: 

«БТА Банк» АҚ, 

Сектор меңгерушісі; 

Бөлім бастығы; басқарма бастығының 

орынбасары. 

Қызметке кіріскен күні: 

20.08.2007 ж. 

 

28.09.2009 ж. -30.09.2010 ж.: 

«Самұрық-Энерго» АҚ», 

Бас менеджер. 

Қызметке кіріскен күні: 

28.09.2009 ж. 

 

18.10.2010 ж. -31.07.2013 ж.: 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ, 

Бас менеджер. 

Қызметке кіріскен күні: 

18.10.2010 ж. 

 

01.08.2013 ж. -10.03.2014 ж.: 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ», 

Корпоративтік қаржы департаментінің 

директоры. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.08.20013 ж. 

 

23.04.2014 ж. – 09.04.2015 ж.: 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Қызметке кіріскен күні: 

0,00% 0,00% 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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23.04.2014 ж. 

 

11.03.2014 ж. – 02.02.2016 ж.: 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ», 

Басқарушы директор. 

Қызметке кіріскен күні: 

11.03.20014 ж. 

 

2015 ж. – 16.02.2017 ж.: 

"Қазақстан Даму Банкі" АҚ», 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Қызметке кіріскен күні: 

05.03.2015 ж. 

 

04.04.2014 ж. – 16.02.2017 ж.: 

"Қазақстанның инвестициялық қоры "АҚ», 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Қызметке кіріскен күні: 

04.04.2014 ж. 

 

2015 ж. – 23.02.2017 ж.: 

"Қазына Капитал Менеджмент "АҚ», 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Қызметке кіріскен күні: 

05.03.2015 ж. 

 

03.02. 2016ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ», 

Басқарушы директор-Басқарма мүшесі. 

Қызметке кіріскен күні: 

03.02.2016 ж. 

 

22.05.2019ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Қызметке кіріскен күні: 

22.05.2019 ж. 

 

Басқа лауазымдары, соның ішінде қосалқы 

қызмет атқармады және атқармайды. 

Омаров Марат 

Талғатұлы 
Банктің 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

06.05.2009 ж. – 12.05.2012 ж.: 

«Digiet Limited» АТ компаниясы, 

Бизнес-талдаушы, коммерциялық директор. 

Лауазымға кіріскен күні: 

06.05.2009 ж.; 10.05.2010 ж. 

 

22.10.2012 ж. – 28.12.2014 ж.: 

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму 

және сауда министрлігі (кейіннен – экономика 

және бюджеттік жоспарлау, Ұлттық экономика) , 

Қазақстан Республикасы Экономикалық даму 

және сауда (кейіннен – экономика және 

бюджеттік жоспарлау, Ұлттық экономика) 

министрінің кеңесшісі. 

Қызметке кіріскен күні: 

22.10.2012 ж. 

 

14.02.2016 ж. – 14.02.2016 ж.: 

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 

министрлігі, 

Тарифтік және институционалдық саясатты 

қалыптастыру департаменті директорының 

орынбасары. 

Қызметке кіріскен күні: 

29.12.2014 ж. 

 

14.02.2016 ж.– 07.04.2017 ж.: 

  

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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"Қазақтелеком "АҚ», 

Басқарушы Директор. 

Қызметке кіріскен күні: 

14.02.2016 ж. 

 

11.04.2017 ж. – 12.05.2019 ж.: 

«Qazaq Ventures» АҚ», 

Басқарма Төрайымы. 

Қызметке кіріскен күні: 

11.04.2017 ж. 

 

13.05.2019ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ, 

Басқарушы Директор-Басқарма мүшесі. 

Қызметке кіріскен күні: 

13.05.2019 ж. 

 

10.06.2019 ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі"АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

Қызметке кіріскен күні: 

10.06.2019 ж. 

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы 

қызмет атқармады және атқармайды. 

Ермекова 

Эльмира Мүслім 

қызы 
Банктің 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі-

тәуелсіз директор 

21.04.1998 ж.-09.04.2002 ж.: 

ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар 

жөніндегі агенттігінің" Экономикалық 

зерттеулер институты " РМК  

(кейін ҚР экономика министрлігі), 

Кіші ғылыми қызметкер  

Әлеуметтік саясат бөлімінің аға  

өңірлік және әлеуметтік даму мәселелері 

бөлімінің ғылыми қызметкері, өңірлік және 

әлеуметтік даму бөлімінің сектор меңгерушісі. 

Қызметке кіріскен күні: 

21.04.1998 ж., 27.09.1999 ж., 15.01.2001 ж. 

 

12.05.2002 ж.-07.11.2002 ж.: 

"Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамы», 

Экономика басқармасы талдау және бюджет 

бөлімінің бюджетті жоспарлау және атқару 

секторының маманы. 

Қызметке кіріскен күні: 

12.05.2002 ж. 

 

01.09.2003 ж.-09.03.2004 ж.: 

"Жаңа технологиялар оқу-зерттеу орталығы 

"ЖШС ("IBSConsulting" ЖШС Басқарушы 

компаниясы»), 

Кеңесші, жаңа технологиялар департаментінің 

директоры. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.09.2003 ж., 04.11.2003 ж.  

 

15.03.2004 ж.-31.12.2010 ж.: 

«Қазақстан Халық Банкі»  АҚ», 

Персоналды дамыту және еңбекақы төлеу 

саясаты басқармасының бастығы, персоналды 

басқару департаменті директорының 

орынбасары, SAP енгізу және сүйемелдеу 

департаменті SAPHCM шешімдер 

басқармасының аға менеджері. 

Қызметке кіру күні: 

15.03.2004 ж., 01.09.2004 ж., 08.06.2009 ж. 

 

17.01.2011 ж.-23.11.2011 ж.: 

0,00% 0,00% 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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«Халық-Казахинстрах»  Қазақстан Халық 

банкінің еншілес сақтандыру компаниясы»  АҚ», 

Персоналды басқару бөлімінің бастығы. 

Қызметке кіріскен күні: 

17.01.2011 ж. 

 

07.12.2011 ж.-05.04.2013 ж.: 

«ҚР Ұлттық Банкі»  РМК», 

Персоналмен жұмыс істеу департаменті 

персоналды дамыту басқармасының бастығы. 

Қызметке кіріскен күні: 

07.12.2011 ж. 

 

02.05.2013 ж.-03.02.2016 ж.: 

"Астана ЭКСПО-2017" ҰК АҚ», 

Бас менеджер –Стратегиялық жоспарлау 

департаменті директорының орынбасары, 

корпоративтік басқару департаментінің 

директоры, бас менеджер-ЭКСПО көрмесін 

өткізу (толтыру) және кейіннен пайдалану 

департаменті директорының орынбасары. 

Қызметке кіріскен күні: 

02.05.2013 ж., 23.08.2013 ж., 03.03.2014 ж. 

 

01.09.2016 ж-31.05.2017 ж.: 

«Казкоммерцбанк» АҚ», 

Атқарушы директор. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.09.2016 ж. 

 

04.09.2017 ж.-01.10.2018 ж.: 

«Өзенмұнайгаз» АҚ, 

ДК сүйемелдеу қызметі директорлар кеңесі 

төрайымының кеңесшісі. 

Қызметке кіріскен күні: 

04.09.2017 ж. 

 

22.05.2019ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» 

АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор. 

Қызметке кіріскен күні: 

22.05.2019 ж. 

 

02.07.2019 ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов 

к-сі, 96А», 

Басқарма Төрайымы. 

Қызметке кіріскен күні:02.07.2019 ж. 

 

 Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы 

қызмет атқармады және атқармайды. 

Барунин 

Александр 

Анатольевич 
Банктің 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі-

тәуелсіз директор 

01.07.2013 ж. – 01.07.2019 ж.: 

«МегаФон» ААҚ, 

Жоспарлау, басқарушылық есептілік және 

қаржылық бақылау жөніндегі басшы.  

Қызметке кіріскен күні: 01.01.2013 ж. 

 

03.12.2013 ж. – 01.07.2019 ж.:  

"Мегафон Интернэшнл" ЖАҚ,  

Бас директор.  

Қызметке кіріскен күні: 03.12.2013 ж. 

 

11.12.2015 ж. – 01.07.2019 ж.:  

"ТТ Мобайл" ЖАҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі (қосалқы 

бойынша).  

Қызметке кіріскен күні: 11.12.2015 ж. 

0,00% 0,00% 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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14.12.2015 ж. – 01.07.2019 ж:  

"ОСТЕЛЕКОМ" ЖАҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі (қосалқы атқару 

бойынша).  

Қызметке кіріскен күні: 14.12.2015 ж. 

 

18.12.2015 ж. – 01.07.2019 ж.: 

«АКВАФОН-GSM» ЖАҚ,  

Директорлар кеңесінің мүшесі (қосалқы 

бойынша).  

Қызметке кіріскен күні: 18.12.2015 ж. 

 

13.04.2016 ж. – 01.07.2019 ж.:  

«МегаФон Финанс» ЖШҚ,  

Бас директор  

(қосалқы бойынша).  

Қызметке кіріскен күні: 13.04.2016 ж. 

 

13.09.2016 ж. – қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі"АҚ,  

Директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз директор 

(қосалқы бойынша).  

Қызметке кіріскен күні: 13.09.2016 ж. 

 

12.03.2018 ж. – 01.07.2019 ж.: 

«Мегафон» ААҚ, 

Басқарма мүшесі (қоса атқару бойынша). 

Қызметке кіріскен күні: 

12.03.2018 ж. 

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы 

қызмет атқармады және атқармайды 

Қыдырбаев 

Досым Хамитұлы 

Банктің 

Директорлар 

кеңесінің мүшесі-

тәуелсіз директор 

01.02.2000 ж.-05.08.2005 ж. : 

АТФБанк "ААҚ"», 

Басқарма Төрайымының кеңесшісі, Басқарма 

төрайымының бірінші орынбасары, Басқарушы 

Директор. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.02.2000 ж., 06.04.2001 ж., 01.08.2002 ж. 

 

01.04.2006 ж.-01.07.2008 ж. : 

"КазПетроМаш» ЖШС, 

Бас директордың орынбасары. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.04.2006 ж. 

 

01.02.2010 ж.-30.09.2010 ж.: 

"Темірбанк" АҚ, 

Басқарма Төрайымының Кеңесшісі. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.02.2010 ж. 

01.10.2010 ж.-01.12.2012 ж.: 

Dyneff(Rompetrol), Монпелье, Франция, 

Бас директордың орынбасары. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.10.2010 ж. жағдай бойынша 

 

01.08.2013 ж.-01.12.2013 ж.: 

"Rakurs" Қаржылық талдау орталығы, 

Кеңесші. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.08.2013 ж. 

 

01.05.2013 ж.-01.12.2013 ж.: 

SB Group, Бухарест, Румыния, 

Rompetrol"ChangeForGood"трансформация 
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жобасында басқарушы директор. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.05.2013 ж. 

 

26.02.2013 ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

"Банк ВТБ Қазақстан" АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 

директор,стратегия жөніндегі комитеттің 

төрайымы. 

Қызметке кіріскен күні: 

26.02.2013 ж. 

 

01.07.2013 ж.-15.03.2015 ж.: 

Al Falah Capital Partners, 

Басқарушы директор. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.07.2013 ж. 

 

15.03.2015 ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

"Ракурс Консалтинг Груп "ЖШС, 

Басқарушы серіктес. 

Қызметке кіріскен күні: 

15.03.2015 ж 

 

05.06.2018 ж – қазіргі уақытқа дейін: 

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" 

АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 

директор. 

Қызметке кіру күні: 

05.06.2018 ж. 

 

01.12.2019 ж. - қазіргі уақытқа дейін: 

"Tengri Partners Investvestment Banking"АҚ, 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 

директор. 

Қызметке кіріскен күні: 

01.121.2019 ж.  

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы 

қызмет атқармады және атқармайды. 

 

21. Алқалы орган немесе эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара 

жүзеге асыратын тұлға: 

1) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, 

әкесінің аты (ол болған кезде) не алқалы атқарушы органның басшысы мен 

мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ; 

2) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе 

алқалы атқарушы орган мүшелерінің өкілеттіктерін көрсете отырып, сайлау күні және 

соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі туралы мәліметтер 

хронологиялық тәртіппен; 

3) Эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 

тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысына тиесілі 

дауыс беретін акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің 

дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы 

санына пайыздық арақатынасы. 

Эмитенттің алқалы атқарушы органы-Басқарма. 

Эмитенттің алқалы 

атқарушы органының 

әрбір мүшесінің, оның 

ішінде Эмитенттің 

Соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта 

Эмитенттің алқалы атқарушы органының 

мүшелері атқарған лауазымдары хронологиялық 

тәртіппен (олардың қызметіне кірісу күнін көрсете 

Эмитенттің алқалы 

атқарушы 

органының 

мүшелеріне тиесілі 
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алқалы атқарушы 

органы басшысының 

тегі, аты, әкесінің аты 

(ол болған кезде) 

отырып), оның ішінде осы тұлға (осы тұлғалар) 

қосалқы қолданыстағы лауазымдары 

дауыс беретін 

акциялардың 

немесе жарғылық 

капиталдағы 

қатысу үлестерінің 

Эмитенттің дауыс 

беретін 

акцияларының 

немесе жарғылық 

капиталдағы 

қатысу үлестерінің 

жалпы санына 

пайыздық 

арақатынасы 

Ибрагимова Ләззат 

Еркенқызы 
Директорлар кеңесінің 

мүшесі, Банк 

Басқармасының 

Төрайымы 

17.08.2009 ж. - 03.02.2016 ж.:  

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ, Басқарма 

төрайымының орынбасары, Басқарма төрайымы,  

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 17.08.2009 ж. 

 

04.11.2011 ж. - 04.08.2016 ж.:  

"Кәсіпқор" Холдингі " коммерциялық емес акционерлік 

қоғамы, директорлар Кеңесінің Мүшесі – Тәуелсіз 

директор.  

Қызметке кіріскен күні: 04.11.2011 ж. 

 

03.02.2016 ж. - 23.01.2017 ж.:  

"Бәйтерек" Ұлттық басқарушы холдингі" АҚ, Басқарма 

төрайымының орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 03.02.2016 ж. 

 

04.02.2016 ж. – 07.02.2017 ж.:  

"Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік" АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 04.02.2016 ж. 

 

04.02.2016 ж. - 07.02.2017 ж.:  

«КазЭкспортГарант"Экспорттық-несиелік сақтандыру 

корпорациясы» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 04.02.2016 ж. 

 

04.02.2016 ж. - 07.02.2017 ж.:  

"Даму "кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ, Директорлар 

кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 04.02.2016 ж. 

 

12.02.2016 ж. - 07.02.2017 ж.:  

"Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік" АҚ 

Директорлар кеңесінің төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 12.02.2016 ж. 

 

25.02.2016 ж. - 07.02.2017 ж.:  

"КазЭкспортГарант" экспорттық-несиелік сақтандыру 

корпорациясы " АҚ, Директорлар кеңесінің төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 25.02.2016 ж. 

 

23.01.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ, 

Басқарма төрайымы.  

Қызметке кіріскен күні: 23.01.2017 ж. 

 

0,00% 
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01.02.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 01.02.2017 ж. 

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы қызмет 

атқармады және атқармайды. 

 

Жұбаниязова Жанар 

Әділбекқызы 
Банк  Басқармасы 

төрайымының 

орынбасары  

02.07.2014 ж. - 19.02.2017 ж.:  

"Еуразиялық банк" АҚ, Басқарушы директор – кросс 

сату департаментінің директоры.  

Қызметке кіріскен күні: 02.07.2014 ж. 

 

20.02.2017 ж. - 14.04.2017 ж.:  

"Еуразиялық банк" АҚ, Басқарушы директор – шағын 

және орта бизнес департаментінің директоры.  

Қызметке кіріскен күні: 20.02.2017 ж. 

 

17.04.2017-қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 

Басқарма мүшесі - Басқарма Төрайымының даму 

жөніндегі орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 17.04.2017 ж. 

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы қызмет 

атқармады және атқармайды. 

 

0,00% 

Ақшанов Нұрлан 

Сағындықұлы 

Банк  Басқармасы 

төрайымының 

орынбасары 

01.05.2003-14.04.2004 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ 

Павлодар облыстық филиалы Фронт-кеңсе Шағын 

бизнес секторының меңгерушісі  

 

19.04.2004-11.07.2005" АТФБанк " АҚ Тәуекел-

менеджмент департаменті несиелік тәуекелдер 

мониторингі басқармасының тәуекел-менеджері 

 

11.07.2005-20.02.2006 " АТФБанк " АҚ Тәуекел-

менеджмент департаменті филиалдарының несиелік 

тәуекелдер секторының тәуекел-менеджері 

 

20.02.2006-01.09.2006 "АТФБанк" АҚ Тәуекел-

менеджмент департаменті несиелік тәуекелдер 

басқармасы филиалдарының несиелік тәуекелдер 

секторының меңгерушісі 

 

01.09.2006-14.02.2007 "АТФБанк" АҚ Тәуекел-

менеджмент департаменті несиелік тәуекелдер 

басқармасы филиалдарының несиелік тәуекелдер 

бөлімінің бастығы 

 

14.02.2007-01.02.2008 "АТФБанк" АҚ Тәуекел-

менеджмент департаменті несиелік тәуекелдер 

басқармасының бастығы 

 

01.02.2008-19.12.2008" АТФБанк " АҚ Тәуекел-

менеджмент департаменті директорының орынбасары 

 

19.12.2008-02.02.2009 "АТФБанк" АҚ шағын және орта 

бизнес департаментінің директоры 

 

02.02.2009-18.01.2010" АТФБанк " АҚ сату 

департаментінің директоры 

0,00% 
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18.01.2010-30.09.2010 "АТФБанк" АҚ Алматы 

қаласындағы филиал директоры 

 

25.03.2011-24.08.2011 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры " АҚ Алматы қаласы бойынша аймақтық 

филиалының директоры 

 

24.08.2011-09.01.2012 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры АҚ Басқарма Төрайымының кеңесшісі 

 

09.01.2012-01.07.2013 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры АҚ HR-қызметінің директоры 

 

01.07.2013-15.01.2014 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры АҚ Адам ресурстарын басқару департаментінің 

директоры 

 

15.01.2014-10.03.2015 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры " АҚ Кепілдік беру департаментінің директоры 

 

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ Басқарушы 

директор-Кепілдік беру департаментінің директоры 

 

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ Басқарушы 

директор 

 

27.06.2016-21.07.2016 "Казкоммерцбанк" АҚ 

Атқарушы директор-Шағын және орта бизнесті дамыту 

департаментінің директоры 

 

Атқарушы директор-Өңірлік сату департаментінің 

директоры 

 

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ Басқарма 

Төрайымының Орынбасары-Басқарма мүшесі 

 

18.06.2018 ж – - қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ, 

Басқарма мүшесі - Басқарма Төрайымының бизнес 

жөніндегі орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 18.06.2018 ж. 

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы қызмет 

атқармады және атқармайды. 

 

Қожанбаев Әділет 

Нұрсағатұлы 
Банк Басқарма 

төрайымының 

орынбасары 

18.02.2014 ж. – 17.02.2016 ж.:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ, 

операциялық департаментінің директоры.  

Қызметке кіріскен күні: 18.02.2014 ж. 

 

18.02.2016 ж. – 12.02.2017 ж.:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ, 

Басқарушы директор.  

Қызметке кіріскен күні: 18.02.2016 ж. 

 

13.02.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 

Басқарма мүшесі - Басқарма Төрайымының 

Ақпараттық технологиялар жөніндегі орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 13.02.2017 ж. 

 

0,00% 
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Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы қызмет 

атқармады және атқармайды. 

 

Қайырбеков Исламбек 

Орымбайұлы 
Банк Басқарма 

төрайымының 

орынбасары 

19.09.2000-16.10.2000 ақпараттық қамтамасыз ету және 

есеп бөлімінің жергілікті салық маманы, Салық 

комитеті 

17.01.2001-02.05.2002 "ЦЕСНА БАНК" АҚ несие 

бөлімінің маманы 

03.05.2002-02.04.2006 "ЦЕСНАБАНК" АҚ несие 

бөлімінің жетекші маманы, бастығы 

03.04.2006-14.09.2007 "ЦЕСНАБАНК" АҚ 

корпоративтік бизнес басқармасының бастығы  

20.09.2007-29.12.2007 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры " АҚ аймақтық филиалы директорының 

орынбасары"  

03.03.2008-05.07.2009 "Нұрбанк" АҚ, МҚБ бөлім 

бастығы 

06.07.2009-06.08.2010 "Нұрбанк" АҚ, Павлодар қ. 

филиалының МИББ СБК бастығы 

09.08.2010-17.04.2011 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры " АҚ Павлодар филиалының директоры  

18.04.2011-13.01.2014 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры АҚ Кепілдік беру департаментінің директоры  

14.01.2014-06.03.2015 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры " АҚ Мониторинг департаментінің директоры   

10.03.2015-14.02.2018 "Даму" кәсіпкерлікті дамыту 

қоры " АҚ Астана қаласындағы аймақтық филиалының 

директоры  

Ақмола облысы бойынша аймақтық филиалының 

директоры, "Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ  

26.02.2018-16.01.2020" Қазақстанның тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі " АҚ Басқарушы директор   

17.01.2020 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

АҚ "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс Жинақ банкі",  

Басқарма Төрайымының тәуекелдер және ішкі бақылау 

жөніндегі орынбасары. 

Қызметке кіріскен күні: 17.01.2020ж. 

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы қызмет 

атқармады және атқармайды. 

 

 0,00% 

Айдарбекова Әлия 

Қаратай қызы 
Банк Басқарма 

төрайымының 

орынбасары 

17.11.2014 ж. - 17.03.2017 ж.:  

"Қазақстанның инвестициялық қоры" АҚ, Басқарма 

мүшесі-Басқарма төрайымының орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 17.11.2014 ж. 

 

17.04.2017 ж. - 29.06.2017 ж.:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ, 

Басқарма мүшесі - Басқарма төрайымының 

орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 17.04.2017 ж. 

 

30.06.2017 ж. - 17.09.2017 ж.:  

АҚ "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі",  

Басқарушы директор.  

Қызметке кіріскен күні: 30.06.2017 ж. 

 

18.09.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ, 

Басқарма мүшесі - Басқарма Төрайымының қаржы 

және есеп беру жөніндегі орынбасары. 

 0,00% 
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Қызметке кіріскен күні: 18.09.2017ж. 

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы қызмет 

атқармады және атқармайды. 

 

Бейсембаев Мирас 

Берікұлы 
Банк Басқарма 

төрайымының 

орынбасары 

27.09.2012 ж. – 26.02.2015 ж.:  

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ, Басқарушы 

директор-Басқарма мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 27.09.2012 ж. 

 

27.02.2015 ж. – 16.04.2017 ж.:  

"Даму" кәсіпкерлікті дамыту қоры " АҚ, Басқарма 

Төрайымының орынбасары-Басқарма мүшесі.  

Қызметке кіріскен күні: 27.02.2015 ж. 

 

17.04.2017 ж. - 22.06.2017 ж.:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ, 

Басқарма мүшесі - Басқарма төрайымының 

орынбасары.  

Қызметке кіріскен күні: 17.04.2017 ж. 

 

23.06.2017 ж. - 10.09.2017 ж.:  

АҚ "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі",  

Басқарушы директор.  

Қызметке кіріскен күні: 23.06.2017 ж. 

 

11.09.2017 ж. - қазіргі уақытқа дейін:  

"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ, 

Басқарма мүшесі - Басқарма Төрайымының қауіпсіздік 

және әкімшілік-шаруашылық қызмет жөніндегі 

орынбасары. 

Қызметке кіріскен күні: 11.09.2017ж. 

 

Басқа лауазымдарды, соның ішінде қосалқы қызмет 

атқармады және атқармайды. 

 

 0,00% 

Банк Басқармасы мүшелерінің өкілеттіктері: 

 

1. Басқарма Төрайымы Ибрагимова Ләззат Еркенқызы Банк қызметіне жалпы басшылық 

жасайды, Банк Басқармасының отырыстарын өткізеді, Банктің Директорлар кеңесінің 

отырыстарына қатысады, Банк қызметінің мәселелері бойынша жедел және атқару-басқару 

шешімдерін қабылдайды, Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында, халықаралық 

және басқа ұйымдарда Банктің өкілі болады, бұқаралық ақпарат құралдарымен қарым-қатынасқа 

жалпы басшылық жасайды.  

       Банк Басқармасының Төрайымы келіссөздер жүргізуге, шешімдер қабылдауға, бұйрықтар, 

өкімдер шығаруға, шарттар (келісім-шарттар, келісімдер) жасауға, сенімхаттар беруге, Жалғыз 

акционерге, Банктің Директорлар кеңесіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне берілетін 

есептерге және ақпаратқа қол қоюға және Банк қызметінің мәселелері бойынша Банк Жарғысында 

белгіленген өкілеттіктер шегінде басқа құжаттарға қол қоюға құқылы. 

Банк Басқармасының Төрайымы   жұмыстарды тікелей бақылауды және оларды үйлестіруді  

жүзеге асырады: 

- Персоналмен жұмыс департаменті (ПЖД); 

- Қауіпсіздік департаменті (ҚД); 

- Кеңесшілер; 

- Басқарушы директорлар; 

- Заңды тұлғалармен жұмыс департаменті.  

Банктің жалғыз акционерімен және Директорлар кеңесімен өзара іс-қимыл бойынша 

жұмыстарға басшылықты жүзеге асырады.  

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Банк Басқармасының Төрайымы: 

1) Банктің кадр саясатын белгілеу, Банк қызметкерлерінің стратегиялық дамуын, Банк 

қызметкерлерін тағайындау, моральдық ынталандыру және тәртіптік жауапкершілік шараларын 

қолдану мәселелерін қарастырады; 

2) Банктің Директорлар кеңесінің шешіміне сәйкес өтініштерді, ұсынымдарды қарастырады және 

тағайындау, ауыстыру, босату, тәртіпке салу шараларын қолдану туралы бұйрықтарға қол қояды, 

Басқарма мүшелерімен, Басқарма Төрайымының орынбасарларымен, Бас комплаенс-

бақылаушымен,Корпоративтік хатшымен,  Ішкі аудит департаментінің қызметкерлерімен 

жасалған еңбек шарттарына, олардың қосымша келісміне және оларды бұзу туралы келісімге  қол 

қояды; 

3)тағайындау, ауыстыру, босату туралы өтініштерді, ұсынымдарды қарастырады, орталық 

аппаратта – Басқарушы директорлармен, кеңесшілермен, департамент директорларымен және 

олардың орынбасарларымен, дербес басқарма бастықтарымен және Банктің  филиалдарының 

директорларымен және олардың орынбасарларымен жасалған еңбек шарттарына, олардың 

қосымша келісімдеріне және оларды бұзу туралы келісімдерге  қол қояды;  

4) материалдарды қарастырады және Банктің Орталық аппаратының қызметкерлеріне , Банк 

филиалдарында – директорларға және олардың орынбасарларына лауазымдық еңбекақы 

тағайындау туралы бұйрықтарға қол қояды;  

5) Банктің Директорлар кеңесінің шешімдеріне сәйкес Басқарма мүшелеріне, Банктің Басқармасы 

Төрайымының орынбасарларына  жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу, бас комплаенс-

бақылаушыға, корпоративтік хатшыға және Ішкі аудит департаменті қызметкерлеріне, сондай-ақ 

басқарушы директорларға және бас бухгалтерге  тоқсандық сыйлықақы беру туралы бұйрықтарға 

қол қояды; 

6)Банк қызметкерлеріне  (Банк филиалдары қызметкерлерінен басқа)  олардың есептік кезеңдегі 

қызметтерінің нәтижесі бойынша бір жолғы сыйлықақы беру және тоқсандық сыйлықақы беру 

туралы, сондай-ақ Банк филиалдарының қызметкрелеріне ай сайынғы төлем туралы қызметтік 

жазбаларды қарастырады және бұйрықтарға қол қояды;  

7) Басқарма мүшелерінің, Банктің Басқармасы Төрайымының орынбасарының, бас комплаенс-

бақылаушының, корпоративтік хатшының, басқарушы директордың демалыс кестелерін бекітеді;  

8) Басқарма мүшелеріне, Банк Басқармасы Төрайымының орынбасарларына, бас компаленс-

бақылаушыға, корпоративтік хатшыға, басқарушы директорларға демалыс беру туралы 

өтініштерді қарастырады; 

9) Банктің Орталық аппаратының қызметкерлеріне, филиалдардың директорларына тәртіптік жаза 

қолдану туралы ұсыныстарды қарастырады;  

10)Басқарма мүшелерінің, Банк Басқармасының  Төрайымы орынбасарларының,бас компаленс-

бақылаушының, корпоративтік хатшының,  Ішкі аудит департаменті директорының, Басқарушы 

директорлардың еңбек жағдайларының өзгеруі туралы хабарламаларды қарастырады және қол 

қояды; 

11) Банктің Орталық аппараты қызметкерлерінің  және филиалдардың директорлары мен олардың 

орынбасарларының еңбек жағдайларының өзгеруі туралы қызметтік жазбаларды қарастырады 

және қол қояды; 

12) еңбек қауіпсіздігі және қорғау, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар, өрт қауіпсіздігі, 

жұмылдырылған дайындық шаралары бойынша мәселелерді қарастырады және бұйрықтарға қол 

қояды; 

13) орталық мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен  өзара қарым-қатынасы 

бойынша жұмыстарды үйлестіреді;  

14) атқарушы құжаттарды орындау талаптары туралы  жеке сот орындаушыларымен  келісім 

жасайды, өзгертеді, бұзады. 

 

2. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрайымының Қаржы және есептілік жөніндегі орынбасары 

Айдарбекова Әлия Қаратайқызы қазынашылық, бухгалтерлік есеп, жиынтық есептілік 

саласындағы қызметті ұйымдастырады және үйлестіреді, тікелей бақылауды жүзеге асырады және 

бөлімшелердің жұмысына жетекшілік етеді: 

- Қазынашылық департаменті (ҚД); 

- Бухгалтерлік есеп департаменті (БЕД); 
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      - Жиынтық есептілік департаменті (ЖЕД). 

Басқарма мүшесі, Басқарма Төрайымының орынбасары өз құзыретінің аясында Банктің атынан: 

1) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес клиенттердің шоттарын жүргізу 

құқығынсыз бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті ұйымдастыруға; 

2) жасалған шарттар (келісім-шарттар, келісімдер) негізінде төлем құжаттарын қарауға және 

өнім берушілер ұсынған шоттарды төлеу жөнінде шешім қабылдауға, банк бөлімшелерінің сатып 

алатын тауарларын, жұмыстарын және қызметтерін төлеуге төлем құжаттарына қол қоюға;  

3) Банк қызметкерлерінің аванстық есептерін бекітуге; 

4) Банктің орталық аппаратының қызметкерлеріне жеке немесе заңды тұлғалардан мүлік алуға 

сенімхаттарға қол қоюға; 

5) Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша декларациялар мен 

аванстық/ағымдағы төлемдердің есеп айырысуларына қол қоюға; 

6) Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына, Қазақстан Республикасының 

уәкілетті мемлекеттік органдарына, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 

органдарына, Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығына, Жалғыз акционердің,«Самұрық-Қазына» 

Ұлттық қауіпсіздік қоры»  АҚ, «Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры» АҚ, «Қазақстанның 

депозиттерді кепілдендіру қоры» АҚ, «Қазақстанның қор биржасы» АҚ, «Бағалы қағаздар орталық 

депозитарийі» АҚ, «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ  және екінші деңгейлі банктерге 

жолданатын актілерге, сұратуларға, хаттарға, сауалдарға жауапқа, есептерге қол қоюға; 

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына, бюджетіне, Банктің сатып алу жоспарына және 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы 

шарттарды жасасуға, өзгертуге және бұзуға, шоттарға, шот–фактураларға қол қоюға, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді 

қабылдау-беру актілерін бекітуге/қол қоюға;  

8) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің шығыстарына әкеп соқтыратын 

немесе әкеп соқпайтын сатып алу мәні болып табылмайтын жеке және заңды тұлғалармен 

мәмілелер (шарттар, келісім–шарттар, келісімдер) жасасуға, өзгертуге және бұзуға, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша осындай мәмілелер жасасу жөніндегі қажетті іс-әрекеттерді жүзеге 

асыруға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша 

тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беру актілерін бекітуге; 

9) жеке және заңды тұлғалармен қатынастарда мемлекеттік органдарда банктің мүдделерін 

білдіру құқығымен, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша ақылы қызмет көрсету шарттары 

бойынша қызмет көрсету үшін тартылған банк қызметкерлері мен қызметкерлерге сенімхаттарға 

қол қоюға; 

10) жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін келісуге және оның Қазақстан Республикасы 

заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болуға 

құқылы. 

3. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрайымының бизнес жөніндегі орынбасары Ақшанов 

Нұрлан Сағындықұлы Аймақтық даму және сату, Банк филиалдары мен байланыс орталығының 

жұмыс істеуі, банк серіктестерімен жетекшілік ететін мәселелер бойынша өзара іс – қимыл 

саласындағы қызметті ұйымдастырады және үйлестіреді, Банк өнімдерін сату бойынша жоспарлы 

көрсеткіштердің орындалуын қамтамасыз етуге, сондай-ақ байланысты бизнес-үдерістерді 

қамтамасыз етуге жауапты болады, Банк бөлімшелерінің жұмысына тікелей бақылауды жүзеге 

асырады және жетекшілік етеді:  

- Сату және Аймақтық даму департаменті (САДД);  

- Байланыс орталығы департаменті (БОД); 

- Негізгі қызмет мәселелері бойынша банк филиалдары. 

Басқарма мүшесі, Басқарма Төрайымының орынбасары өз құзыретінің аясында Банктің атынан:  

1) ТРДД ұсынысының негізінде Банк Басқармасының қарауына шығармай мүдделі 

бөлімшелермен және оларға жетекшілік ететін Банк Басқармасының мүшелерімен келісу кестесіне 

қол қою арқылы өзгерістер енгізу: 

а) кеңесшілер желісінің сыйақысын төлеу мөлшері мен тәртібіне; 
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б)кеңесшілермен/риэлторлармен/кеңесші-көшбасшылармен жасалатын тапсырма 

шарттарының (қосылу шарттарының) стандартты талаптарының үлгілік нысандарына; 

в)кеңесшілерр көрсеткен қызметтердің жиынтық актісінің және 

кеңесшілер/риэлторлар/кеңесші-көшбасшылар мен банк филиалдары арасындағы салыстыру 

актілерінің үлгілік нысандарына; 

г) көшбасшылар кеңесінің жарғысына; 

2) Банк филиалдарының директорларына демалыс беруге арналған өтініштерді қарау және 

келісу; 

3) заемшыларға хаттарға, заңды және жеке тұлғалардың өтініштеріне жауаптарға қол 

қоюға;; 

4) Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына, уәкілетті мемлекеттік 

органдарға, оның ішінде құқық қорғау органдары мен мекемелеріне, Банктің жалғыз акционеріне 

жіберілетін сұрау салуларға, хаттарға, сұрау салуларға жауаптарға, есептерге қол қоюға;  

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына, бюджетіне, Банктің сатып алу жоспарына 

және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу 

туралы шарттарды жасасуға, өзгертуге және бұзуға шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, 

жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген 

қызметтерді қабылдау-беру актілерін бекітуге/қол қоюға;  

6) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес сатып алу мәні болып табылмайтын 

жеке және заңды тұлғалармен мәмілелер (шарттар, келісім–шарттар, келісімдер) жасауға, 

өзгертуге және бұзуға, олар Банктің шығыстарына әкеп соқтыратын немесе әкеп соқпайтын, 

жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша осындай мәмілелерді жасау бойынша қажетті іс-

әрекеттерді жүзеге асыруға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік ететін бөлімшелер 

бойынша тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беру актілерін 

бекітуге/қол қоюға; 

7) жеке және заңды тұлғалармен қатынастарда мемлекеттік органдарда банктің мүдделерін 

білдіру құқығымен, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша ақылы қызмет көрсету шарттары 

бойынша қызмет көрсету үшін тартылған банк қызметкерлері мен қызметкерлерге сенімхаттарға 

қол қоюға; 

8) жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін келісуге және оның Қазақстан Республикасы 

заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болуға 

құқылы.  

4. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрайымының тәуекелдер және ішкі бақылау жөніндегі 

орынбасары Қайырбеков Исламбек Орымбайұлы сақтандыру, бағалау компанияларымен 

жетекшілік ететін мәселелер бойынша ішкі бақылау, ахуалдық мониторинг, тәуекел - менеджмент 

саласындағы қызметті ұйымдастырады және үйлестіреді, тікелей бақылауды жүзеге асырады және 

бөлімшелердің жұмысына жетекшілік етеді: 

- Ішкі бақылау департаменті (ІБД); 

- Ахуалдық мониторинг департаменті (АМД); 

- Тәуекел-менеджмент департаменті (ТМД). 

 

Басқарма мүшесі, Басқарма төрайымының орынбасары өз құзыреті шегінде, Банк атынан:  

1) ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру мәселелері бойынша жұмысты үйлестіруге; 

2) клиенттердің өтініштерін одан әрі орындау үшін олардың өтініштерін талдау нәтижелері 

бойынша Банк бөлімшелеріне ұсынымдарды келісуге; 

3) заңды және жеке тұлғалардың өтініштеріне жауаптарға қол қоюға; 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, бюджетіне, Банктің сатып алу жоспарына және 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы 

шарттарды жасасуға, өзгертуге және бұзуға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді 

қабылдау-беру актілерін бекітуге/қол қоюға;  

5) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес сатып алу мәні болып табылмайтын жеке 

және заңды тұлғалармен банк шығыстарына әкеп соқтыратын немесе әкеп соқпайтын мәмілелер 
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(шарттар, келісім–шарттар, келісімдер) жасасуға, өзгертуге және бұзуға, жетекшілік ететін 

бөлімшелер бойынша осындай мәмілелер жасасу жөніндегі қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға, 

шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша тауарларды, 

орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беру актілерін бекітуге; 

6) жеке және заңды тұлғалармен қатынастарда мемлекеттік органдарда банктің мүдделерін 

білдіру құқығымен, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша ақылы қызмет көрсету шарттары 

бойынша қызмет көрсету үшін тартылған банк қызметкерлері мен қызметкерлерге сенімхаттарға 

қол қоюға; 

7) жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін келісуге және оның Қазақстан Республикасы 

заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болуға 

құқылы.  

5. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрайымының ақпараттық қауіпсіздік, құқықтық және 

әкімшілік мәселелер жөніндегі орынбасары Бейсембаев Мирас Берікұлы корпоративтік 

басқару, Банктің ақпараттық қауіпсіздігі, құқықтық қамтамасыз ету, мемлекеттік бағдарламалар 

мен құрылыс жобаларын іске асыру, сатып алу және әкімшілік-шаруашылық қызмет саласындағы 

қызметті ұйымдастырады және үйлестіреді, бөлімшелердің жұмысына тікелей бақылауды жүзеге 

асырады және жетекшілік етеді: 

- Ақпараттық қауіпсіздік департаменті (АҚД); 

- Заң департаменті (ЗД); 

- Мемлекеттік бағдарламалар мен құрылыс жобаларын іске асыру департаменті (МБҚЖІД); 

- Сатып алу департаменті (САД); 

- Әкімшілік департаменті (ӘД). 

Басқарма мүшесі, Басқарма төрайымының орынбасары өз құзыреті шегінде, Банк атынан: 

1) ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы сұрау салуларға, хаттарға, сұрау 

салуларға жауаптарға, есептерге қол қоюға; 

2) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігіне осындай фактілер туралы 

хабарлай отырып, орнынан түсу институтын іске асыру және басшыларды бағыныштылардың 

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке тарту жөніндегі іс-қимылдар 

тәртібін сақтау жөніндегі жауапты адамның функцияларын орындауға;  

3) жеке сот орындаушыларымен Атқарушылық құжаттарды орындау шарттары туралы 

келісімдер жасасуға, өзгертуге, бұзуға; 

4) мемлекеттік органдарда, бірінші, апелляциялық, кассациялық сатылардағы соттарда 

азаматтық, әкімшілік сот ісін жүргізу бойынша, сот актілерін орындау жөніндегі органдарда, 

Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарында сот даулары бойынша банктің 

мүдделерін білдіру, атап айтқанда: талап арыздарын, талап арызға толықтыруларды, талап 

арыздарға пікірлерді, оларға қарсылықтарды, қарсы талап арыздарды, уәкілетті органның 

актілеріне шағымдарды, соттың шешімдеріне, ұйғарымдары мен қаулыларына шағымдарды 

қарайды және оларға қол қояды., кассациялық тәртіппен қайта қаралуға жататын сот актілеріне 

дау айту туралы апелляциялық шағымдар мен өтініштер, кассациялық тәртіппен қайта қаралуға 

жататын сот актілеріне дау айту туралы апелляциялық шағымдарға пікірлер мен өтініштерге, сот 

актісін жаңадан ашылған немесе жаңа мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арыздарға, 

атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша сот орындаушысының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) 

немесе шешімдеріне жасалған шағымдарды қарайды, істі төрелікке беру, талап қоюдан толық 

немесе ішінара бас тарту немесе, талап қоюдың нысанасын немесе негіздемесін өзгерту, 

бітімгершілік келісім, дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім жасасу, сот 

актісін мәжбүрлеп орындату, алып қойылған мүлікті немесе ақшаны алу, апелляциялық 

шағымнан, өтінішхаттан бас тартуға; 

5) мемлекеттік органдарда, азаматтық, әкімшілік сот ісін жүргізу бойынша бірінші, 

апелляциялық, кассациялық сатылардағы соттарда, сот актілерін орындау жөніндегі органдарда, 

Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарында Банктің мүдделерін білдіру құқығымен 

банк қызметкерлері мен ақылы қызмет көрсету шарттары бойынша қызмет көрсету үшін 

тартылған қызметкерлерге сенімхаттарға қол қоюға, атап айтқанда: талап арыздарды, талап арызға 

толықтыруларды, талап арызға пікірлерді, оларға қарсылықтарды беруге, қарсы талап арыздарын 
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ұсынуға, талап арыздарды, және оларды зерттеуге қатысуға, іске қатысушы адамдарға, куәларға, 

сарапшыларға және мамандарға сұрақтар қоюға, өтінішхаттарды мәлімдеуге, оның ішінде талап 

қоюды қамтамасыз ету жөнінде, дәлелдемелерді қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау 

туралы, қосымша дәлелдемелерді талап ету туралы, бітімгерлік рәсімдерді қолдану туралы 

өтінішхаттарды мәлімдеуге, сотқа ауызша және жазбаша түсініктемелер беруге, сот үдерісі 

барысында туындайтын барлық мәселелер бойынша өз дәлелдерін келтіруге, іске қатысушы басқа 

да адамдардың өтініштері мен дәлелдеріне, сот жарыссөздеріне қатысуға, сот отырысының 

хаттамасымен танысуға және оған жазбаша ескертулер беруге, істің материалдарымен танысуға, 

олардан үзінді көшірмелер жасауға және көшірмелерді түсіруге, соттың шешімдеріне, 

ұйғарымдары мен қаулыларына шағымдануға, кассациялық тәртіппен қайта қарауға жататын сот 

актілеріне дау айту туралы апелляциялық шағымдар мен өтінішхаттарды, кассациялық тәртіппен 

қайта қарауға жататын сот актілеріне дау айту туралы апелляциялық шағымдарға пікірлер мен 

өтінішхаттарды беруге, басқа да іс жүргізу құқықтарын пайдалануға, іс жүргізу материалдарымен, 

оның ішінде электрондық нысанда танысуға, олардан үзінді көшірмелер жасауға, көшірмелер 

түсіруге, қосымша материалдар ұсынуға, өтінішхаттарды мәлімдеуге, атқарушылық әрекеттер 

жасауға қатысуға, атқарушылық әрекеттер үдерісінде ауызша және жазбаша түсініктемелер 

беруге, атқарушылық іс жүргізу барысында туындайтын барлық мәселелер бойынша өзінің 

дәлелдері мен пайымдауларын айтуға, атқарушылық іс жүргізуге қатысушы басқа да адамдардың 

дәлелдері мен өтінішхаттарына қарсылық білдіруге, атқарушылық іс жүргізу барысында 

туындайтын барлық мәселелер бойынша, атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша сот 

орындаушысының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) немесе шешімдеріне шағымдану, талап арызға 

қол қоюды, істі төрелікке беруді, талап қоюдан толық немесе ішінара бас тартуды немесе талап 

қоюды тануды, талап қою талаптарының мәнін ұлғайтуды немесе азайтуды, талап қоюдың 

нысанасын немесе негіздемесін өзгертуді, бітімгершілік келісімді, дауды (жанжалды) медиация 

тәртібімен реттеу туралы келісімді жасасуды, сот актісіне апелляциялық, кассациялық тәртіппен 

шағым беруді қоспағанда, бітімгершілік келісімді бекіту туралы, сот актісін жаңадан ашылған 

немесе жаңа мән-жайлар бойынша қайта қарау туралы арыз беруге, сот актісін мәжбүрлеп 

орындауды талап ету, алып қойылған мүлікті немесе ақшаны алуға, апелляциялық шағымнан, 

өтінішхат бас тартуға; 

6) орталық мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен өзара іс - қимыл 

бойынша жұмысты үйлестіруге; 

7) Банктің орталық аппараты мен филиалдары үшін орталықтандырылған тәртіппен жүзеге 

асырылатын тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу рәсімдерінде Тапсырыс 

берушінің атынан сөз сөйлеуге; 

8) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің тауарларды, жұмыстарды, 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарын бекіту және оған өзгерістер, толықтырулар енгізу 

туралы бұйрықтарға қол қоюға; 

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына, бюджетіне, Банктің сатып алу жоспарына және 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы 

шарттарды жасасуға, өзгертуге және бұзуға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді 

қабылдау-өткізу актілерін, жобалау-сметалық құжаттаманы бекітуге/қол қоюға; 

10) заңды және жеке тұлғаларға, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына, 

уәкілетті мемлекеттік органдарға, оның ішінде құқық қорғау органдары мен мекемелеріне, Банктің 

жалғыз акционеріне жіберілетін сұрау салуларға, хаттарға, сұрау салуларға жауаптарға, есептерге 

қол қоюға; 

11) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес сатып алу мәні болып табылмайтын жеке 

және заңды тұлғалармен мәмілелер (шарттар, келісім–шарттар, келісімдер) жасауға, өзгертуге 

және бұзуға, олар Банктің шығыстарына әкеп соқтыратын немесе әкеп соқпайтын, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша осындай мәмілелерді жасау бойынша қажетті іс-әрекеттерді жүзеге 

асыруға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша 

тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беру актілерін 

бекітуге/қол қоюға; 
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12) жеке және заңды тұлғалармен қатынастарда мемлекеттік органдарда банктің мүдделерін 

білдіру құқығымен, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша ақылы қызмет көрсету шарттары 

бойынша қызмет көрсету үшін тартылған банк қызметкерлері мен қызметкерлерге сенімхаттарға 

қол қоюға; 

13) жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін келісуге және оның Қазақстан Республикасы 

заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болуға; 

14) байланысты бизнес-үдерістерді ұйымдастыру құрылымын оңтайландыру жөніндегі 

мәселелерді қоса алғанда, банкті корпоративтік басқару мәселелері бойынша жұмысты 

үйлестіруге; 

15) Корпоративтік хатшының жұмысын үйлестіруге; 

16) Банктің лауазымды тұлғалары қабылдаған шешімдер негізінде төмендегі құжаттарға қол 

қоюға: 

1) Банктің орталық аппаратының қызметкерлеріне, филиал директорларына тәртіптік жаза 

қолдану туралы бұйрықтар; 

2) толық материалдық жауапкершілік туралы шарттар; 

3) оқу шарттары, тағылымдамадан өту туралы шарттар, банкте тәжірибелер, қосымша 

келісімдер және оларды бұзу туралы келісімдер;  

4) Қауіпсіздік департаменті, Ақпараттық технологиялар департаменті қызметкерлерінің кейбір 

санаттары үшін ауысым кестелері; 

5) Орталық аппаратта – Басқарма мүшелеріне, Банк Басқармасы Төрайымының орынбасарына, 

бас комплаенс-бақылаушыға, Корпоративтік хатшыға, басқарушы директорларға Банк Басқармасы 

төрайымымен келісілген өтініш негізінде демалыс беру туралы бұйрықтар;*  

6) Банктің Директорлар Кеңесінің Төрайымымен, Банктің Директорлар кеңесінің Аудит 

жөніндегі комитетінің төрағасымен келісілген өтініш негізінде ішкі аудит департаменті 

қызметкерлеріне демалыс беру туралы бұйрықтар;* 

7) Басқарманың жетекшілік ететін мүшелерімен келісілген демалыс беру туралы өтініш 

негізінде орталық аппараттың қызметкерлеріне/филиалдарына, директорына/филиалдарына 

демалыс беру/демалыстан шақыртып алу туралы бұйрықтар;* 

8) іссапарға жіберу туралы қызметтік жазба негізінде орталық аппарат қызметкерлерін, филиал 

директорларын іссапарға жіберу туралы бұйрықтар;* 

9) өтініш негізінде банк қызметкерлеріне әлеуметтік төлемге бұйрықтар; 

10) Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді, сондай-ақ басқарушы директорларды, 

кеңесшілерді, департаменттердің директорларын және олардың орынбасарларын, дербес 

басқармалардың бастықтарын, банк филиалдарының директорларын және олардың 

орынбасарларын қоспағанда, тағайындау, ауыстыру, жұмыстан босату туралы бұйрықтар, еңбек 

шарттары, оларға қосымша келісімдер және оларды Банктің орталық аппаратының 

қызметкерлерімен бұзу туралы келісімдер;  

11) еңбек шарттарына еңбекақы төлеу шарттарын өзгерту бөлігінде қосымша келісімдер: 

орталық аппаратта – Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді қоспағанда, банк 

қызметкерлерімен; филиалдарда-Банк Басқармасы Төрайымының бұйрығы негізінде филиал 

директорларымен және олардың орынбасарларымен; 

12) банк қызметкерлерін демалыс және мереке күндері жұмысқа тарту туралы Басқарманың 

жетекшілік ететін мүшесімен келісілген қызметтік жазбалар; 

13) банк қызметкерлерін демалыс және мереке күндері жұмысқа тарту туралы бұйрықтар; 

14) орталық аппарат қызметкерлерінің, филиалдар директорларының, филиалдар 

директорларының орынбасарларының міндеттерін атқаруды олар болмаған кезеңде жүктеуге 

арналған бұйрықтар (филиалдың басқа қызметкеріне жүктелген кезде);  

15) Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлерді және басқарушы директорларды 

қоспағанда, банктің Орталық аппаратының қызметкерлерімен, филиал директорларымен және 
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олардың орынбасарларымен келісілген қызметтік жазбаның негізінде еңбек жағдайларының 

өзгеруі туралы хабарламалар; 

16) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің шығыстарына әкеп соқтыратын 

немесе әкеп соқпайтын сатып алу мәні болып табылмайтын жеке және заңды тұлғалармен 

мәмілелер (шарттар, келісім–шарттар, келісімдер) жасасуға, өзгертуге және бұзуға, қауіпсіздік 

департаменті және персоналмен жұмыс жөніндегі департамент бойынша осындай мәмілелерді 

жасау бойынша қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, 

қауіпсіздік департаменті және персоналмен жұмыс жөніндегі департамент бойынша тауарларды, 

орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актілеріне қол қоюға;  

17) Қазақстан Республикасының заңнамасына, бюджетіне, Банктің сатып алу жоспарына және 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы 

шарттарды жасасуға, өзгертуге және бұзуға, шоттарға, шот–фактураларға қол қоюға, қауіпсіздік 

департаменті және персоналмен жұмыс жөніндегі департамент бойынша тауарларды, орындалған 

жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-өткізу актілерін бекітуге/қол қоюға;  

18) Басқарма мүшесі – Басқарма төрайымының орынбасары А. К. Айдарбекованың іссапар 

жағдайында аванстық есептеріне қол қоюға құқылы.  

6. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрайымының даму жөніндегі орынбасары Жұбаниязова 

Жанар Әділбекқызы Банк өнімдерін әзірлеу және енгізу, жоспарлау және стратегиялық талдау, 

жобалық басқару, жарнама және жұртшылықпен байланыс саласында, халықаралық 

байланыстарды дамыту, сақтандыру, бағалау компанияларымен жетекшілік ететін мәселелер 

бойынша өзара іс-қимыл мәселелері бойынша қызметті ұйымдастырады және үйлестіреді, тікелей 

бақылауды жүзеге асырады және оның жұмысына жетекшілік етеді:  

- Банк өнімдерін әзірлеу және енгізу департаменті (БӘЕД); 

- Жоспарлау және стратегиялық талдау департаменті (ЖСТД); 

- Жобалық басқару департаменті (ЖБД); 

- Жарнама және қоғаммен байланыс департаменті (ЖҚБД). 

Басқарма мүшесі, Басқарма төрайымының орынбасары өз құзыреті шегінде, Банк атынан:  

1) Банкті Жекешелендіру шеңберінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі құжаттарға 

қол қоюға; 

2) Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына, мемлекеттік, оның ішінде 

құқық қорғау органдары мен мекемелеріне, Банктің жалғыз акционеріне жіберілетін сұрау 

салуларға, хаттарға, сұрау салуларға жауаптарға, есептерге қол қоюға; 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына, бюджетіне, Банктің сатып алу жоспарына және 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы 

шарттарды жасасуға, өзгертуге және бұзуға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді 

қабылдау-беру актілерін бекітуге/қол қоюға;   

4) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің шығыстарына әкеп соқтыратын 

немесе әкеп соқпайтын сатып алу мәні болып табылмайтын жеке және заңды тұлғалармен 

мәмілелер (шарттар, келісім–шарттар, келісімдер) жасасуға, өзгертуге және бұзуға, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша осындай мәмілелер жасасу жөніндегі қажетті іс-әрекеттерді жүзеге 

асыруға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша 

тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беру актілерін бекітуге; 

5) жеке және заңды тұлғалармен қатынастарда мемлекеттік органдарда банктің мүдделерін 

білдіру құқығымен, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша ақылы қызмет көрсету шарттары 

бойынша қызмет көрсету үшін тартылған банк қызметкерлері мен қызметкерлерге сенімхаттарға 

қол қоюға; 

6) жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін келісуге және оның Қазақстан Республикасы 

заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болуға 

құқылы.  

7. Басқарма мүшесі, Басқарма Төрайымының Ақпараттық технологиялар жөніндегі 

орынбасары Кожанбаев Әділет Нұрсағатұлы Банктік технологиялар, Ақпараттық жүйелерді 

дамыту және қолдау, Ақпараттық технологиялар, операциялық сүйемелдеу, проблемалық 
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заемдармен жұмыс саласындағы қызметті ұйымдастырады және үйлестіреді, тікелей бақылауды 

жүзеге асырады және оның жұмысына жетекшілік етеді: 

- Банктік технологиялар департаменті (БТД); 

- Ақпараттық жүйелерді дамыту және қолдау департаменті (АЖДҚД); 

- Ақпараттық технологиялар департаменті (АТД); 

- Операциялық Департамент (ОД); 

- Проблемалық заемдармен жұмыс жөніндегі басқармалар (ПЗЖБ). 

Басқарма төрайымының орынбасары өз құзыреті шегінде, Банк атынан:  

1) Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына, уәкілетті мемлекеттік 

органдарға, оның ішінде құқық қорғау органдары мен мекемелеріне (оның ішінде Мемлекеттік 

кіріс органдарына), Банктің жалғыз акционеріне және басқа да заңды тұлғаларға, оның ішінде 

"Тұрғын үй құрылысына кепілдік беру қоры" АҚ жіберілетін сұрау салуларға, хаттарға, сұрау 

салуларға жауаптарға, есептерге қол қоюға;  

2) заемдарды беру, меншікті қаражат/жинақтар аудару, ұзақ мерзімді тапсырмалар бойынша 

операциялар, анықтауға дейін соманы қайтаруға байланысты өзге төлемдер бойынша, төлем 

талаптарын, инкассалық өкімдерді орындау бойынша сыртқы/ішкі төлемдерге қол қоюға; 

3) Екінші деңгейдегі банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын өзге де ұйымдарға жіберілетін, банк заемшыларының банк шоттарының бар-жоғы және 

нөмірлері туралы ақпарат беруге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес төлем 

талаптарын қоюға байланысты құжаттардың көшірмелерін куәландыруға, сондай-ақ осы 

тапсырмаға байланысты барлық қажетті іс-әрекеттерді орындауға; 

4) корреспонденттік шотқа билік ету немесе корреспонденттік шот бойынша операциялар 

жасау, оның ішінде банктің корреспонденттік шотындағы ақшаны резервтеуге Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкіне өтінім беруге; 

5) жеке сот орындаушыларымен Атқарушылық құжаттарды орындау шарттары туралы 

келісімдер жасасуға, өзгертуге, бұзуға; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасына, бюджетіне, Банктің сатып алу жоспарына және 

Банктің ішкі құжаттарына сәйкес тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу туралы 

шарттарды жасасуға, өзгертуге және бұзуға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді 

қабылдау-беру актілерін бекітуге/қол қоюға;   

7) заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына сәйкес Банктің шығыстарына әкеп соқтыратын 

немесе әкеп соқпайтын сатып алу мәні болып табылмайтын жеке және заңды тұлғалармен 

мәмілелер (шарттар, келісім–шарттар, келісімдер) жасасуға, өзгертуге және бұзуға, жетекшілік 

ететін бөлімшелер бойынша осындай мәмілелер жасасу жөніндегі қажетті іс-әрекеттерді жүзеге 

асыруға, шоттарға, шот-фактураларға қол қоюға, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша 

тауарларды, орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беру актілерін бекітуге; 

8) жеке және заңды тұлғалармен қатынастарда мемлекеттік органдарда банктің мүдделерін 

білдіру құқығымен, жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша ақылы қызмет көрсету шарттары 

бойынша қызмет көрсету үшін тартылған банк қызметкерлері мен қызметкерлерге сенімхаттарға 

қол қоюға; 

9) Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдарына, уәкілетті мемлекеттік, оның 

ішінде құқық қорғау органдары мен мекемелеріне, Банктің жалғыз акционеріне, несиелік 

бюроларға ("Бірінші несиелік бюро" ЖШС, "Мемлекеттік несиелік бюро" АҚ), "Азаматтарға 

арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ жіберілетін сұрау салуларға, хаттарға, сұрау 

салуларға жауаптарға, есептерге қол қоюға; 

10) жетекшілік ететін бөлімшелер бойынша сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін келісуге және оның Қазақстан Республикасы 

заңнамасының және Банктің ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігі үшін жауапты болуға 

құқылы. 

 

22. Егер Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға 

(басқарушы ұйымға) берілген жағдайда, онда: 

1) басқарушы ұйымның толық және қысқартылған атауы, оның орналасқан жері; 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



29 

 

2) басқарушы ұйымның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге 

асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) не алқалы атқарушы орган 

мүшелерінің және басқарушы ұйымның Директорлар кеңесі (Байқау кеңесі) 

мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде); 

3) Осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарды сайлау күні және 

хронологиялық тәртіппен олардың соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек қызметі туралы 

мәліметтері; 

4) Осы тармақтың 2) тармақшасында санамаланған тұлғаларға тиесілі басқарушы 

ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 

басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 

үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы; 

5) Осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға 

қатысу үлестерінің Эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы 

санына пайыздық арақатынасы. 

 

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды. 

Эмитенттің атқарушы органының өкілеттігі басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) 

берілмеген. 

 
10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, Эмитенттің қаржы-

экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері  
23. Эмитент қызметінің түрлері: 

1) негізгі қызмет түрі; 

2) маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың Эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін 

көрсете отырып, Эмитенттің қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы: 

Жарғыға сәйкес эмитент мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады: 

Банктің негізгі міндеті тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін сапалы банктік қызмет көрсету болып 

табылады. 

Банк салымшылардың қаражатын тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына тартады, салымдардың 

сақталуын және қайтарылуын қамтамасыз етеді, Қазақстан Республикасының аумағында тұрғын үй 

жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін тұрғын үй, аралық тұрғын үй және алдын 

ала тұрғын үй заемдарын береді, оларға құрылыс (жер телімін сатып алуды қоса алғанда), тұрғын 

үй сатып алу, оның ішінде тұрғын үйді жақсарту, жөндеу және жаңғырту (құрылыс материалдарын 

сатып алуды, мердігерлік, жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан ипотекалық тұрғын үй 

заемын алу үшін бастапқы жарна енгізу. 

Банк қызметінің мақсаты еркін ақшаны тиімді пайдалану, банк қызметтерін көрсету, банк тиісті 

лицензиялары бар жеке және заңды тұлғаларға банктік қызмет көрсету негізінде кіріс алу болып 

табылады. 

Банк Жарғының 4.3. тармағына сәйкес мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізу үшін мынадай 

негізгі қызмет түрлерін жүзеге асырады: 

1) тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдарды (депозиттерді) қабылдау, салымшылардың 

шоттарын ашу және жүргізу; 

2) салымшыларға тұрғын үй жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй, 

алдын ала тұрғын үй және аралық тұрғын үй заемдарын беру. 

Банк Жарғының 4.3-тармағында көрсетілген негізгі қызмет түрлерінен басқа, қаржы нарығы 

инфрақұрылымының бір бөлігі болып табылатын және (немесе) Қазақстан Республикасының Банк 

заңнамасында белгіленген тәртіппен Банк қызметін автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды 

тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуды, сондай-ақ Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 

реттеу, бақылау мен қадағалау мәселелері жөніндегі уәкілетті органның лицензиясына сәйкес 

операциялардың басқа да түрлерін жүзеге асыруға құқылы: 
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1) кассалық операциялар - айырбастау, қайта есептеу, сұрыптау, орау және сақтауды қоса алғанда 

Банк Жарғысының 4.3-тармағында және Банк Жарғысының 4.4-тармағының 2), 5) 

тармақшаларында көрсетілген банк операцияларының бірін жүзеге асыру кезінде қолма-қол 

ақшаны қабылдау және беру; 

2) аударым операциялары – жеке және заңды тұлғалардың төлемдер мен ақша аударымдары 

бойынша тапсырмаларын орындау; 

3) меншікті бағалы қағаздардың эмиссиясы (акцияларды қоспағанда); 

4) сейф операциялары – сейф жәшіктерін, шкафтар мен үй-жайларды жалға беруді қоса алғанда, 

клиенттердің құжаттық нысанда шығарылған бағалы қағаздарын, құжаттары мен құндылықтарын 

сақтау жөніндегі қызметтер; 

5) шетел валютасымен айырбастау операциялары; 

6) заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу және жүргізу; 

7) сенімгерлік операциялар: сенім білдірушінің мүддесінде және тапсырмасы бойынша Банктік 

заемдар бойынша талап ету құқықтарын басқару. 

Сондай-ақ банк Қазақстан Республикасының банк заңнамасына сәйкес дилерлік қызметті жүзеге 

асыруға құқылы. 

Банк Қазақстан Республикасының банк заңнамасында Екінші деңгейдегі банктер үшін көзделген, 

лицензияның болуын талап етпейтін қызмет түрлерімен айналысуға құқылы. 

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзінің міндеттері мен 

функцияларын орындау үшін қажетті өзге де қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы. 

Егер қандай да бір қызмет түрін жүзеге асыру үшін құзыретті органның арнайы рұқсаты 

(лицензиясы, сертификаты) не уәкілетті органдардың тіркелуі және /немесе рұқсаты қажет болған 

жағдайда, банк қызметтің осы түрін белгіленген тәртіппен тиісті рұқсат (лицензия, сертификат) 

алғаннан кейін және оған сәйкес жүзеге асырады. 

Банк өз қызметін тараптардың өзара міндеттемелері мен жауапкершілігін айқындайтын шарт, 

ақылы негізде клиенттермен жүзеге асырады. 

Банк Клиенттер мен корреспонденттердің операциялары, шоттары мен салымдары бойынша 

құпияға, сондай-ақ банктің сейф жәшіктерінде, шкафтары мен үй-жайларында сақтаулы тұрған 

мүліктің құпиясына кепілдік береді. 

Банктік құпияны құрайтын мәліметтер Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 

негіздер бойынша және тәртіппен тұлғаларға ғана ашылуы мүмкін. 

Клиенттердің банктегі ақшасы мен басқа мүлкіне (құндылықтарына) тыйым салу Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіппен ғана қолданылуы және / 

немесе өндіріп алынуы мүмкін. 

Банкке банк қызметіне жатпайтын немесе Қазақстан Республикасы "Қазақстан Республикасындағы 

Банктер және банк қызметі туралы" заңының 8-бабының 9-тармағында, 30-бабының 12-тармағында 

көзделмеген кәсіпкерлік қызмет ретінде операциялар мен мәмілелерді жүзеге асыруға, сондай-ақ 

заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алуға, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасына мүшелікті қоспағанда, коммерциялық 

емес ұйымдарды құруға және олардың қызметіне қатысуға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

"Қазақстан Республикасындағы Банктер және банк қызметі туралы" заңының 8-бабының 8-

тармағында көзделген жағдайларда бағалы қағаздармен мәмілелерді жүзеге асыруға тиым салады. 

Банк қызметі маусымдық сипатта болмайды. 

3) Эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: 

Банк тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесін іске асыратын елдегі жалғыз банк болып табылады. 

Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесі - 2000 жылғы 7 желтоқсандағы №110 Қазақстан 

Республикасының "Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы"  

заңына және тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы туралы шарттың талаптарына сәйкес 
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салымшылардың ақшасын тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына тартуға және оларға есептелген 

мемлекет сыйлықақыларына және оларға тұрғын үй заемдарын беруге негізделген тұрғын үй 

жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды қаржыландырудың тұйық жүйесі. 

2003 жылғы 10 шілдеде Банк заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік алды. Сол жылдың 

қыркүйегінде Банктің филиалдық желісін дамыту және салымшыларды тұрғын үй құрылыс 

депозиттеріне тарту бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілді. 

4) Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыс, қызмет) кірістілігіне 

жағымды және жағымсыз әсер ететін факторлар: 

Жағымды факторлар:  

- Бірегей өнімнің болуы (заемдар бойынша төмен пайыздық мөлшерлемелер, жинақтауға арналған 

мемлекеттің сыйлықақысы). 

- Банк капиталына мемлекеттік қатысу. Қаржы агентінің мәртебесі. 

- Банктің оператор ретінде тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламаларын және өзге де 

мамандандырылған жобаларды іске асыруға қатысуы. 

Жағымсыз факторлар:  

- Қысқа мерзімді перспективада экономикалық өсудің баяулауы салдарынан экономикалық 

белсенділіктің төмендеуі. 

- Жалпы банк жүйесіне халықтың сенімсіздігі. 

- Ұлттық валютаның құнсыздануы. Халықтың девальвациялық күтулері. 

- Халық депозиттерінің ішкі нарығында және ипотекалық нарықта ЕДБ арасында өсіп келе жатқан 

бәсекелестік. 

5) эмитентте бар лицензиялар (патенттер) және олардың әрекет ету кезеңі, зерттеулер 

мен әзірлемелерге арналған шығындар, оның ішінде эмитент демеуші зерттеу 

әзірлемелері туралы ақпарат: 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту жөніндегі агенттігі 2020 ж. 03 

ақпанында берген мерзімсіз №1.2.60/44 бағалы қағаздар нарығында Банктік және өзге 

операцияларды және қызметті жүргізуге лицензия. 

Жоғарыда көрсетілген лицензия келесілерді жүргізуге құқық береді: 

1. Ұлттық валютадағы банк операциялар: 

- тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасына салымдарды (депозиттерді) қабылдау, салымшының 

шоттарын ашу және жүргізу; 

- салымшыларға тұрғын үй жағдайын жақсарту жөніндегі іс-шараларды жүргізуге тұрғын үй, 

аралық тұрғын үй және алдын ала тұрғын үй заемдарын беру; 

Ұлттық және шетел валютасындағы банк операциялар: 

- кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны қабылдауды және беруді, айырбастау, қайта санау, 

сұрыптау, орау және сақтауды қоса алғанда; 

- аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер мен ақша аударымдары 

бойынша тапсырмаларын орындау; 

- қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын қоса алғанда, шетел валютасымен 

айырбастау операциялары; 

- заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; 

Ұлттық және шетел валютасындағы өзге операциялар: 

- меншікті бағалы қағаздарды шығару (акцияларды қоспағанда); 

- сенімгерлік операциялар: сенім білдірушінің мүддесі мен тапсырмасы бойынша банктік заемдар 

бойынша талап ету құқықтарын басқару. 

2. Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті 

- клиенттердің шоттарын жүргізу құқығынсыз бағалы қағаздар нарығындағы дилерлік қызмет. 

Эмитент зерттеулер мен әзірлемелерге демеушілік жасамады және оларға шығын келтірмеді. 
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6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін 

қызметтердегі) импорттың үлесі және сатылатын өнімнің (көрсетілетін 

жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жалпы көлеміндегі Эмитент экспортқа 

өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі: 

Эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) 

импорттың үлесі 2,28% құрайды. 

Эмитенттің экспортқа сатылатын (көрсетілетін) өнімдері (жұмыстары, қызметтері) жоқ. 

7) Эмитент қызметін тоқтату немесе өзгерту тәуекелімен байланысты сот үдерістеріне 

Эмитенттің қатысуы, оның қатысуымен сот үдерістерінің мәнін көрсете отырып, Эмитент 

активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызы мөлшеріндегі ақшалай және 

өзге де міндеттемелерді өндіріп алу туралы мәліметтер: 

Эмитент қызметін тоқтату немесе өзгерту тәуекелімен байланысты сот үдерістері болған жоқ. 

Эмитенттен ақшалай және өзге де міндеттемелерді өндіріп алуға қатысты сот істері жоқ. 

8) Эмитенттің қызметіне әсер ететін басқа да тәуекел факторлары. 

Қызмет барысында банк тәуекелдердің әртүрлі түрлеріне тап болады және тәуекелдерді 

анықтауға, бағалауға, бақылауға және азайтуға мүмкіндік беретін тәуекелдерді басқару бойынша 

икемді саясат жүргізеді. Банкте пайда болатын тәуекелдер деңгейін бағалау мен бақылаудың 

қазіргі заманғы әдістеріне негізделген тәуекелдерді басқару жүйесі құрылды, тәуекелдерді басқару 

бойынша рәсімдер, сондай-ақ оларды бағалау үлгілері әзірленді және енгізілді. Тәуекелдерді 

тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында банкте тәуекел-менеджмент бөлімшесі жұмыс 

істейді.  

24. Олармен тауар айналымының көлемі өздері өндіретін немесе тұтынатын 

тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан да көп 

пайызын құрайтын Эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар 

және жеткізушілері туралы мәліметтер. 

Эмитенттің өзі өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін 

қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын көлемде тауарларды 

(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) тұтынушылары мен жеткізушілері жоқ. 

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, Эмитент активтерінің 

жалпы көлемінің 10 (он) және одан да көп пайызын құрайтын Эмитент активтері. 

"Клиенттерге несиелер мен аванстар" баланс бабы Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 74 

пайызын құрайды. 

Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 

(он) және одан да көп пайызын құрайтын 

активтердің атауы 

Эмитент активтерінің жалпы 

көлемінің пайызы 

Активтің баланстық 

құны, мың теңге 

Клиенттерге несиелер мен аванстар 74% 993,338,343 

Оның ішінде: 

Аралық тұрғын үй заемдары 27% 365,130,290 

Алдын ала тұрғын үй заемдары 26% 352,576,220 

Тұрғын үй заемдары 20% 275,631,833 

"Инвестициялық борыштық бағалы қағаздар" баланс бабы Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 

14 пайызын құрайды. 

Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 

(он) және одан да көп пайызын құрайтын 

активтердің атауы 

Эмитент активтерінің жалпы 

көлемінің пайызы 

Активтің 

баланстық құны, 

мың теңге 

Инвестициялық борыштық бағалы 

қағаздар 
14% 196,087,584 

"Ақша қаражаты және олардың баламалары" баланс бабы Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 

11 пайызын құрайды. 

Эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 

(он) және одан да көп пайызын құрайтын 

Эмитент активтерінің жалпы 

көлемінің пайызы 

Активтің 

баланстық құны, 
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активтердің атауы мың теңге 

Ақша қаражаты және олардың 

баламалары 
11% 151,024,879 

 

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан да көп пайызы 

мөлшеріндегі дебиторлық берешек: 

1) Эмитент алдындағы берешегі Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және 

одан да көп пайызын құрайтын Эмитент дебиторларының атауы; 

2) өтеуге тиісті сомалар (таяу 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар 

өтеу күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі) және оны өтеу 

мерзімі. 

Эмитенттің Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (бес) және одан да көп пайызы 

мөлшерінде дебиторлық берешегі жоқ. 

27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан да көп пайызын 

құрайтын Эмитенттің кредиторлық берешегі: 

1) Эмитент кредиторларының атауы; 

"Клиенттердің қаражаты" баланс бабы Эмитент міндеттемелерінің жалпы көлемінің 81 пайызын 

құрайды. 

Эмитент міндеттемелерінің баланстық 

құнының 5 (бес) және одан да көп пайызын 

құрайтын Эмитенттің кредиторлық 

берешегі 

Эмитент міндеттемелерінің 

баланстық құнының пайызы 

Кредиторлық 

берешектің 

теңгерімдік құны, 

мың теңге 

Клиенттердің қаражаты 81% 902,023,405 

Оның ішінде: 

Жеке тұлғалардың ұзақ мерзімді салымдары 47% 520,990,279 

Берілген кредиттер бойынша қамтамасыз ету 

ретінде ұсталатын клиенттердің қаражаты 
26% 285,840,765 

Заңды тұлғалар тобының ағымдағы шоттары 7% 74,893,303 

1) Эмитент кредиторларының атауы: 

"Заем қаражаты" баланс бабы Эмитент міндеттемелерінің жалпы көлемінің 10 пайызын құрайды. 

Эмитент міндеттемелерінің баланстық 

құнының 5 (бес) және одан да көп пайызын 

құрайтын Эмитенттің кредиторлық 

берешегі 

Эмитент міндеттемелерінің 

баланстық құнының пайызы 

Кредиторлық 

берешектің 

теңгерімдік құны, 

мың теңге 

Заем қаражаты 10% 105,626,763 

оның ішінде: 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
7% 80,842,501 

2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу 

күнін көрсете отырып жылдар бойынша бөле отырып көрсетіледі және оны өтеу мерзімі. 

Тоқсан бойынша бөлу: 

Эмитент кредиторының 

атауы 

1 тоқсан 2020ж. 

мың теңге 

2 тоқсан 2020ж. 

мың теңге 

Кредиторлық 

берешекті өтеу күні 

Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі 
% - 8,125  20.02.2020 

Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі 
 % - 667 12.05.2020 

Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі 
 % - 6,883 01.05.2020 

Қазақстан Республикасының  % - 2,033 25.06.2020 
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Қаржы министрлігі 

Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі 
 % - 1,067 28.05.2020 

Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі 
 % -583 20.06.2020 

Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі 
 % - 5,500 05.05.2020 

Жыл бойынша бөлу: 

Эмитент кредиторының атауы 
Өтеу күнін көрсете отырып, 

жылдар бойынша өтеу мерзімі 

Жылдар бойынша бөле 

отырып өтелетін 

баланстық құны, мың 

теңге 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
12.07.2044 50,000,000 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
12.05.2020 667 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
01.03.2039 6,241,492 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
01.05.2020 6,883 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
18.07.2023 10,808,969 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
25.06.2020 2,033 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
27.11.2037 1,685,873 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
28.05.2020 1,067 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
03.12.2039 3,125,382 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
20.06.2020 583 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
05.03.2038 5,365,859 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
05.05.2020 5,500 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
20.12.2038 3,590,068 

Қазақстан Республикасының Қаржы 

министрлігі 
20.02.2020 8,125 

Жиыны: 80,842,501 

 

28. Эмитенттің левередж шамасы. 

Эмитенттің левередж шамасы соңғы аяқталған екі қаржы жылының әрбір соңғы 

күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық 

бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсанның 

аяғындағы жағдай бойынша не егер облигациялар шығарылымын немесе облигациялық 

бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттар беру алдындағы соңғы тоқсанның 

қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі табыс етілсе көрсетіледі - 

облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге 

құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша. 

Көрсеткіш атауы 31.12.2018 31.12.2019 
2019 ж. 3 тоқсанның соңына 

30.09.2019 
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Эмитенттің левередж шамасы 4,00 4,53 4,45 

 
29. Аудиторлық есеппен расталған, оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы 

аяқталған екі қаржы жылына арналған  эмитенттің қызметінен алынған таза ақша ағындары. 

Көрсеткіштер атауы 31.12.2018 мың теңге 31.12.2019 мың теңге 

Операциялық қызметтен алынған 

таза ақша қаражаты: 

(24,155,218) (63,461,411) 

Инвестициялық қызметте 

пайдаланылған таза ақша қаражаты 

68,142,006 (47,044,569) 

Қаржылық қызметтен алынған таза 

ақша қаражаты: 

66,659,653 88,155,271 

Айырбас бағамы өзгерістерінің ақша 

қаражатына және олардың 

баламаларына әсері 

27,803 1,306 

Ақша қаражаты мен олардың 

баламаларының таза (жылыстауы) / 

өсімі 

110,674,244 (22,349,403) 

Есепті кезеңнің басындағы ақша 

қаражаты және олардың баламалары 

62,700,038 173,374,282 

Кезең соңындағы ақша қаражаты 

және олардың баламалары 

173,374,282 151,024,879 

 

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін 

Эмитенттің барлық тіркелген борыштық бағалы қағаздарының (өтелген және жойылған 

облигациялар шығарылымдарын қоспағанда) шығарылымдары туралы мәліметтер: 

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды 

құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, әрбір 

шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ 

борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық 

бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы, 

оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны; 

Бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы (түрлері мен 

шығарылымдары бойынша жеке-жеке), эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз 

міндеттемелерін орындамау фактілері (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді 

кешіктіру) туралы мәліметтер, соның ішінде орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және 

оларды орындаудың мерзімін өткізіп алу мерзімі туралы ақпарат; 

Егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын 

орналастыру не айналысы тоқтатыла тұрған (қайта басталған) жағдайда, осындай шешім 

қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі; 

сауда-саттық ұйымдастырушылардың атауын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары 

айналыста болатын нарықтар; 

олардың ұстаушыларына айналыстағы бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрі 

ұсынатын құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете 

отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған 

бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.  

 
Эмитенттің бірінші облигациялық бағдарламасы туралы мәліметтер: 

 

бірінші облигациялық бағдарлама 

проспектісін мемлекеттік тіркеу күні мен 

нөмірі: 

17 қараша 2017 жыл, №F66-1 

бірінші облигациялық бағдарламаның 

көлемі  

100 000 000 000 (жүз миллиард) теңге 

облигациялық бағдарлама шегіндегі 

облигациялар шығарылымының реттік 

1 (бірінші) 
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нөмірі: 

 

 

мемлекеттік тіркеу күні: 2017 жылғы 17 қараша 

облигациялардың саны және түрі: 40 000 000 (Қырық миллион) дана, қамтамасыз 

етілмеген купондық облигациялар  

облигациялардың номиналды құны:  1 000 (бір мың) теңге 

номиналды құны бойынша шығарылым 

көлемі: 

40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге 

орналастырылған облигациялардың саны: 20 000 000 (жиырма миллион) дана 

облигацияларды орналастыру кезінде 

тартылған ақшаның жалпы көлемі: 

20 000 000 000 (жиырма миллиард) теңге 

облигациялардың осы шығарылымы 

бойынша есептелген және төленген сыйақы 

сомасы: 

есептелген сыйақы сомасы 74 172 222,22 теңгені 

құрайды және төленген сыйақы сомасы 1 027 000 

000,00 теңгені құрайды. 

сатып алынған облигациялардың сатып 

алынған күні көрсетілген саны: 

аталған шығарылым облигациялары сатып 

алынбаған; 

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар 

алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 

фактілері туралы мәліметтер 

(орындалмаған міндеттемелердің мөлшері 

және оларды орындау мерзімін өткізіп алу 

мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 

облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу 

(төлеуді кешіктірмеу), облигациялар 

бойынша есептелген, бірақ төленбеген 

сыйақы сомасы: 

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы 

өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ; 

егер облигациялар шығарылымын 

орналастыру не айналысқа жіберу 

тоқтатыла тұрған (қайта басталған) 

жағдайда, мұндай шешім қабылдаған 

мемлекеттік орган, оларды қабылдау 

негіздемесі мен күні көрсетіледі: 

көрсетілген шығарылым облигацияларының 

орналастырылуын және айналысын тоқтата тұру 

(қайта бастау) фактілері жоқ; 

сауда-саттық ұйымдастырушылардың 

атауын қоса алғанда, облигациялар 

айналыста болатын нарықтар: 

Облигациялар бағалы қағаздардың 

ұйымдастырылған нарығында айналыста болады 

және "Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізімінде 

тұрады 

облигациялармен олардың ұстаушыларына 

берілетін құқықтар, оның ішінде шектеулер 

(ковенанттар) бұзылған кезде іске 

асырылған және ұстаушылардың осы 

құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете 

отырып, ұстаушылармен жасалған 

облигацияларды сатып алу-сату 

шарттарында көзделген құқықтар: 

1) эмитенттен облигациялар шығарылымының 

проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның 

номиналды құнын алу не өзге де мүліктік 

баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигацияның 

номиналды құнының ол бойынша тіркелген 

пайызын алу құқығы не облигациялар 

шығарылымының проспектісінде белгіленген 

өзге де мүліктік құқықтар: 

 проспектіде қарастырылған тәртіпте және 

мерзімде облигацияның номиналды құнын алу ; 

 проспектіде көзделген тәртіпте және мерзімде 

тіркелген сыйақы алу; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес, сондай-ақ эмитенттің ішкі ережелерімен 

және "Қазақстан қор биржасы" АҚ 

талаптарымен қарастырылған тәртіпте 

Эмитенттің қызметі және оның қаржылық 

жағдайы туралы ақпарат алу; 
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 Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларда және тәртіпте 

облигацияларға қатысты өз талаптарын 

қанағаттандыру; 

 проспектіде белгіленген жағдайларда сатып 

алуға облигациялардың барлығын немесе бір 

бөлігін мәлімдеу; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларда және тәртіппен 

облигацияларға меншік құқығынан туындайтын 

өзге де құқықтар. 

2) осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі 

мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде 

облигациялар шығарылымының проспектісінде 

көзделген шектеулерді (ковенанттарды) бұзған 

кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын 

талап ету құқығы: 

Облигацияларды ұстаушылар Қазақстан 

Республикасы 2003 жылғы 2 шілдедегі № 461 - II 

"Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар 

рыногы туралы" заңының 18-4-бабында көзделген 

жағдайларда өздеріне тиесілі облигацияларды сатып 

алуды талап етуге құқылы. 

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" заңының 18-4-

бабына сәйкес орналастырылған облигацияларды 

сатып алуды Эмитент мынадай жағдайларда 

жүргізуге: 

 эмитент органының облигациялардың 

делистингі туралы шешім қабылдауы; 

 тізбесі уәкілетті органның нормативтік 

құқықтық актісінде және қор биржасының ішкі 

құжаттарында айқындалған ақпаратты Қор 

Биржасына беру бөлігінде арнайы (листингілік) 

талаптарды орындамау себебі бойынша қор 

биржасы Эмитент облигацияларының 

делистингі туралы шешім қабылдауы тиіс. 

Көрсетілген жағдайлар басталған кезде Эмитент 

орналастырылған облигацияларды жинақталған 

сыйақыны ескере отырып, облигациялардың 

номиналды құнына сәйкес келетін баға бойынша не 

қандай шама ең үлкен болып табылатынына 

байланысты облигациялардың әділ нарықтық бағасы 

бойынша сатып алуды жүзеге асыруға міндетті. 

Оқиғалардың бірі туындаған не осы тармақта 

көрсетілген шарттардың кез келгені бұзылған 

күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Эмитент 

облигация ұстаушылардың өкілін хабардар ету, 

сондай-ақ Эмитенттің www.hcsbk.kz ресми 

сайтында, "Қазақстан қор биржасы" АҚ www.kase.kz 

ресми сайтында және қаржылық есептілік 

депозитарийінің www.dfo.kz ресми сайтында 

хабарламаны орналастыру арқылы облигация 

ұстаушыларына осындай факті туралы хабарлайды, 

қоса алғанда: 

 Эмитент облигацияларын сатып алуға әкелетін 
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көрсетілген оқиғалардың қайсысы орын алғаны 

туралы ақпарат; 

 Эмитентке талаппен айналыс тәртібі мен 

мерзімдерін қоса алғанда, өз талаптарын 

қанағаттандыру бойынша облигация 

ұстаушыларының ықтимал іс-қимылдарын 

аудару; 

 Эмитенттің шешімі бойынша өзге ақпарат. 

3) егер сыйақыны және (немесе) негізгі борышты 

төлеу облигацияларды шығару проспектісіне 

сәйкес өзге де мүліктік құқықтарға, осы 

құқықтардың сипаттамасына, олардың сақталу 

тәсілдеріне, бағалау тәртібіне және көрсетілген 

құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы 

тұлғаларға, сондай-ақ осы құқықтардың көшуін 

іске асыру тәртібіне сәйкес жүргізілетін болса: 

Облигациялар бойынша сыйақыны және (немесе) 

негізгі борышты төлеу ақшамен жүргізілетін болады. 

 

Облигацияларды ұстаушылардың эмитенттен өзге 

мүліктік баламасын не өзге мүліктік құқықтарды алу 

құқығы көзделмеген. 

 

"Астана" халықаралық қаржы орталығының аумағында Эмитент облигацияларының 

шығарылымы туралы мәліметтер: 

Шығарылымның  мемлекеттік тіркелген 

күні мен нөмірі: 

24 желтоқсан 2018 жыл, №SR006 

Шығарылым  көлемі:  57 700 000 000 (елу жеті  миллиард жеті жүз 

миллион) теңге. 

Облигациялар  шығарылымының реттік 

нөмірі: 

1 (бірінші) 

 

 

Мемлекеттік  тіркеу күні: 24 желтоқсан 2018 жыл 

Облигациялардың  саны және түрі: 57 700 000 (елу жеті миллион жеті жүз мың) дана, 

купондық облигациялар 

Облигациялардың  номиналды құны: 1 000 (бір мың) теңге 

Номиналды  құны бойынша шығарылым 

көлемі: 

57 700 000 000 (елу жеті миллиард жеті жүз 

миллион) теңге. 

Орналастырылған  облигациялардың саны: 57 700 000 (елу жеті миллион жеті жүз мың) дана 

Облигацияларды  орналастыру кезінде 

тартылған ақшаның жалпы көлемі: 

57 700 000 000 (елу жеті миллиард жеті жүз 

миллион) теңге. 

Облигациялардың осы шығарылымы 

бойынша есептелген және төленген сыйақы 

сомасы: 

есептелген сыйақы сомасы 491 347 555,56 теңгені 

құрайды және төленген сыйақы сомасы 5 527 660 

000,00 теңгені құрайды. 

сатып алынған облигациялардың сатып 

алынған күні көрсетілген саны: 

аталған шығарылым облигациялары сатып 

алынбаған; 

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар 

алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 

фактілері туралы мәліметтер 

(орындалмаған міндеттемелердің мөлшері 

және оларды орындау мерзімін өткізіп алу 

мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, 

облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу 

(төлеуді кешіктірмеу), облигациялар 

Эмитенттің облигацияларды ұстаушылар алдындағы 

өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ; 
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бойынша есептелген, бірақ төленбеген 

сыйақы сомасы: 

егер облигациялар шығарылымын 

орналастыру не айналысқа жіберу 

тоқтатыла тұрған (қайта басталған) 

жағдайда, мұндай шешім қабылдаған 

мемлекеттік орган, оларды қабылдау 

негіздемесі мен күні көрсетіледі: 

көрсетілген шығарылым облигацияларының 

орналастырылуын және айналысын тоқтата тұру 

(қайта бастау) фактілері жоқ; 

сауда-саттық ұйымдастырушылардың 

атауын қоса алғанда, облигациялар 

айналыста болатын нарықтар: 

Облигациялар Қазақстан Республикасында 

"Астана"халықаралық қаржы орталығының 

қолданыстағы құқығына сәйкес шығарылған. 

облигациялармен олардың ұстаушыларына 

берілетін құқықтар, оның ішінде шектеулер 

(ковенанттар) бұзылған кезде іске 

асырылған және ұстаушылардың осы 

құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете 

отырып, ұстаушылармен жасалған 

облигацияларды сатып алу-сату 

шарттарында көзделген құқықтар: 

Егер барлық өтелмеген облигациялар бір ұстаушыға 

тиесілі болса, облигация ұстаушылардың жиналысы 

өткізілмейді. Облигациялар иелері жиналысының 

құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша 

шешімді облигацияларды ұстаушының уәкілетті 

органы қабылдайды және жазбаша нысанда 

ресімделеді. 

 

 

11-тарау. Эмитент туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар 

туралы қосымша мәліметтер 
  
31. Облигация ұстаушыға берілетін құқықтар: 

1) эмитенттен облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген мерзімде 

облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ 

облигацияның номиналды құнының ол бойынша тіркелген пайызын не облигациялар 

шығарылымының проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтарды алу құқығы; 

2) осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның 

ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттар (шектеулер) 

бұзылған кезде Эмитенттің облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы; 

3) өзге де құқықтар. 

32. Эмитент облигациялары бойынша дефолтты жариялау ықтималдығы бар оқиғалар 

туралы мәліметтер: 

1) Эмитент облигациялары бойынша дефолтты жариялау ықтималдығы бар оқиғалар 

тізбесі; 

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған немесе 

тиісінше орындамаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау 

рәсімдерін қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт басталған жағдайда эмитент 

қолданатын шаралар, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тәртібі мен 

талаптары; 

3) Эмитенттің облигация ұстаушыларына орындалмаған міндеттемелердің көлемі, 

міндеттемелердің орындалмау себебі, өз талаптарын қанағаттандыру бойынша облигация 

ұстаушыларының ықтимал іс-қимылдарын аудару, облигация ұстаушыларының 

эмитентке, Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше 

орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық 

жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талаппен жүгіну тәртібі туралы мәліметтерді 

қамтитын дефолт фактілері туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері; 

4) Эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше 

орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе субсидиарлық 

жауапкершілік атқаратын тұлғалармен жасалған шарттың күні мен нөмірі, осы 

тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ олардың мемлекеттік тіркелген күні (мұндай тұлғалар 

болған жағдайда). 
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33. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақы 

төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері 

мен ағындарының болжамы. 

34. Эмитент орналастыратын облигацияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер: 

1) салалық тәуекелдер-Эмитент саласындағы жағдайдың оның қызметіне және оның 

бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына ықтимал нашарлауының әсері 

сипатталады. Эмитенттің пікірінше, саладағы (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке) мүмкін 

болатын өзгерістер неғұрлым маңызды болып табылады. 

Эмитент өз қызметінде (ішкі және сыртқы нарықтарда жеке) пайдаланатын шикізатқа, 

қызметтерге бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің 

қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері жеке 

сипатталады. 

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметіне (ішкі және сыртқы нарықтарға жеке) 

бағаның ықтимал өзгеруіне байланысты тәуекелдер және олардың Эмитенттің қызметіне 

және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына әсері жеке 

сипатталады; 

Банк өз қызметі шеңберінде несиелік  тәуекелді ең маңызды ретінде қарастырады. 

Несиелік тәуекел-заемшының өзіне қабылдаған міндеттемелерін орындамау, уақтылы 

және/немесе ішінара орындау тәуекелі. 

Осы тәуекелді азайту мақсатында мынадай іс-шаралар қабылданды: 

1. Банктің нормативтік құжаттарында банктің жауапты бөлімшелері несиелік өтінімді 

қараған кезде банктің рәсімдері/үдерістері мен талаптары нақты реттелді; 

2. ҚРМ жүйесінде заемшылардың төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін бағалау 

үдерісі автоматтандырылды; 

3. несиелік өтінімді бағалау сатыларында бақылау нүктелерінің болуы қамтамасыз етілді; 

4.Банктің бейінді бөлімшелері (қауіпсіздік қызметі, заң департаменті, тәуекел-менеджмент 

департаменті); 

5. мерзімді негізде қамтамасыз ету нысандарына мониторинг және сақтандыру жүргізіледі; 

6. мерзімі өткен несиелермен жұмыс істеу бойынша рәсімдер регламенттелді, оның ішінде 

заемдарды қайта құрылымдау бойынша уақтылы шаралар қабылдау; 

7. ай сайын 9 халықаралық қаржылық есептілік стандартына (IFRS) сәйкес осы тәуекелді 

жабу үшін резервтерді (провизияларды) қалыптастыру бойынша рәсім жүргізіледі. 

Сондай-ақ,  Банк төменде көрсетілген бес сценарий бойынша сезімталдыққа талдау 

жасайды: 

1. Жалпы депозиттік портфельден 10, 20, 40% мөлшеріндегі клиенттердің 

депозиттерінің бір пайыздық жылыстауы. 

2. Нарықтық пайыздық мөлшерлемесін 2, 4, 7% өзгеруі. 

3. Салымшыларға заемдар беру жөніндегі шартты міндеттемелерді 30, 50, 100% 

бірмезгілдік өтеу 

4. Жылжымайтын мүлік бағасының 20, 40 50% төмендеуі. 

5. Несиелік портфельдегі мерзімі өткен төлемдері бар несиелер үлесін (90+) 5, 10% 

дейін ұлғайту. 

Стресс-тестілеу кезінде Банктің барлық жоғарыда аталған тәуекелдерін іске асырған 

жағдайда жиынтық стресс факторы капиталдың жеткіліктілік коэффициенттеріне (-0,082-0,191-

ден) кері әсерін тигізеді, алайда олардың мәні меншікті капиталдың едәуір мөлшерінің (240,5 млрд 

теңге) салдарынан реттеуішпен белгіленген ең төменгі талаптардан айтарлықтай жоғары болады.  

Банктің реттеуші талаптарын, сондай-ақ тәуекелдің рұқсат етілген ішкі деңгейлерін бұзуы 

айтарлықтай беріктік қорын (меншікті капитал мөлшерін), сондай-ақ банк тәуекелдерін тиімді 

басқарудан күтілмейді. 

2) қаржылық тәуекелдер-эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық 

мөлшерлемелердің, шетел валюталарын айырбастау бағамының, сондай-ақ бағалы қағаздар 

мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағаларының қолайсыз өзгеруіне 

байланысты тәуекелдерге ұшырауы сипатталады. 

Эмитенттің қаржылық активтері мен қаржылық міндеттемелерінің тепе-теңсіздігі 

(оның ішінде Эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін 

уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің өз қаржылық міндеттемелерін 

дереу және бір мезгілде атқаруының күтпеген қажеттілігі туындауының нәтижесінде 
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туындайтын Эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындауды қамтамасыз етуге 

қабілетсіздігі салдарынан Эмитенттің залалдарының туындауына байланысты тәуекелдер 

жеке сипатталады. 

Қаржылық тәуекелдердің әсері нәтижесінде эмитенттің қаржылық есептілік 

көрсеткіштерінің қайсысы өзгеріске анағұрлым ұшырағандығы, олардың туындау 

ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты көрсетіледі; 

Банктің қаржы құралдарының портфеліндегі қаржылық тәуекелдер лимиттер жүйесі және 

тәуекелдерге ұшыраған активтерді талдау арқылы бақыланады. Лимиттер бизнес бағыттары мен 

операциялар түрлері бойынша бөлінеді. Банк пайдаланатын қаржылық тәуекелдерді (кредиттік, 

нарықтық, операциялық, өтімділік тәуекелін) өлшеу әдістері қаржылық тәуекелдің біріктірілген 

көрсеткішін алуға мүмкіндік береді. 

Қаржы тәуекелдерін бағалау және мониторингілеу VaR әдіснамасы арқылы тұтастай жеке құрал мен 

портфель бөлінісінде жүргізіледі.  

Өтімділікті басқару мақсатында өтімділік тәуекелін басқару саясаты анықталды, ол барынша 

өтімділікке қол жеткізу үшін ресурстар көздерін әртараптандыруды көздейді. Өтімділік деңгейін 

оңтайландыру үшін банк жыл сайын кумулятивтік өтімділіктің ең жоғары алшақтығына лимиттер 

белгілейді. 

Ұлттық валютаның девальвациясына байланысты тәуекелдер банктің пайдасына тікелей әсер етпейді, 

өйткені ағымдағы сәтте банк жасалған әкімшілік-шаруашылық шарттар бойынша міндеттемелерді 

орындау шеңберінде шетел валютасын сатып алуды қоспағанда, шетел валютасымен операциялар 

жүргізбейді. Банктің портфелінде шетел валютасында номинирленген немесе құны шетел 

валютасының бағамына тікелей байланысты қаржы құралдары жоқ. 

3) құқықтық тәуекел - эмитентте зияндардың пайда болу тәуекелі сипатталады: 

Қазақстан Республикасының валюталық, салық, кеден заңдарына өзгерістер енгізу 

туралы; 

Эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау жөніндегі талаптар; 

Эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және 

жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы; 

қызметті жүзеге асыру кезінде жол берілетін құқықтық қателер (дұрыс емес заң 

кеңестерін алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, оның ішінде даулы мәселелерді сот 

органдарында қарау кезінде); 

 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы - белгіленген тәртіппен қабылданған 

құқықтық актілердің жиынтығы - нарықтық жағдайларда тұрақты дамып келе жатқан қоғамдық 

қатынастарды оңтайлы түрде реттеуге арналған тұрақты реформалау үдерісінде болады. Заңнаманың 

өзгеру тәуекелі Банк тарапынан бақылауға келмейтін объективті тәуекелдер қатарына жатады. 

Дегенмен, Банктің білікті қызметкерлері қаржы нарығы субъектілерінің қызметін реттеуге 

байланысты мәселелер бойынша түрлі мемлекеттік органдармен және мекемелермен белсенді 

ынтымақтасатын Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының сарапшылары ретінде құқықтық актілер 

жобаларын әзірлеу және келісу үдерісіне қатысады. 

4) іскерлік беделін жоғалту тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық 

тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнімінің (жұмыстарының, қызметтерінің) сапасы 

немесе жалпы оның қызметінің сипаты туралы жағымсыз түсініктерді қалыптастыру 

салдарынан клиенттер (контрагенттер) санының азаюы нәтижесінде эмитентте 

шығындардың туындау тәуекелі сипатталады; 

Ықтимал бедел тәуекелдерін төмендету мақсатында Банк өз қызметінің ашықтығын, атап айтқанда: 

- Қаржылық және өзге де есептілікті hcsbk.kz сыртқы сайтында жариялайды;  

- Банкке халықаралық агенттіктер беретін несиелік рейтингтерді жариялайды; 

- сыртқы сайтта және басқа арналар (БАҚ, әлеуметтік желілер) арқылы жаңа бағдарламалар мен 

өнімдерді қолданысқа енгізу туралы, сондай-ақ қолданыстағы бағдарламалар мен өнімдерге 

өзгерістер туралы ақпаратты жариялайды; 

– Банктің беделіне жыл сайын зерттеу жүргізеді-бедел аудиті. 

5) стратегиялық тәуекел - Эмитенттің қызметі мен даму стратегиясын (стратегиялық 

басқару) айқындайтын және эмитент қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қауіптерді 
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ескермегенде немесе жеткіліксіз есепте көрінгенде, эмитент бәсекелестер алдында 

артықшылыққа қол жеткізе алатын қызметтің перспективалық бағыттарын дұрыс немесе 

жеткіліксіз негіздемегенде, қажетті ресурстардың (қаржылық, материалдық-техникалық 

және басқа) болмауы немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенде, тәуекелдің пайда болу 

тәуекелі, Эмитент қызметінің стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етуге 

тиіс адами) және ұйымдастырушылық шаралар (басқарушылық шешімдер)сипатталады; 

Стратегиялық тәуекелді басқаруды банк тұрақты негізде жүзеге асырады. Стратегиялық жоспарлау 

кезеңінде сыртқы ортаға (саясат, экономика, әлеуметтік үрдістер, технологиялар), бәсекелестік пен 

клиенттердің қажеттіліктеріне, сондай-ақ Банктің ішкі мүмкіндіктеріне және қолжетімді 

ресурстарына қатысты аспектілер жан-жақты талданады. Банктің стратегиялық міндеттерді іске 

асыру жөніндегі ағымдағы қызметі үдерісінде қызметтің негізгі көрсеткіштерінің тұрақты 

мониторингі жүзеге асырылады. Сыртқы және ішкі жағдайлар мен факторларды талдаудың 

мақсаттары мен нәтижелеріне қол жеткізу дәрежесіне байланысты мақсаттар мен жоспарлы 

көрсеткіштерді түзету жүзеге асырылады. 

6) Эмитенттің қызметіне байланысты тәуекелдер-Эмитенттің қызметіне ғана тән немесе 

негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер, оның ішінде Эмитенттің 

қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады: 

Эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге не айналыста болуы шектелген 

нысандарды (табиғи ресурстарды қоса алғанда) пайдалануға арналған лицензиясының 

қолданылуын ұзарту мүмкіндігінің болмауы); 

 

Эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде Эмитенттің еншілес ұйымдарының 

заемдары бойынша ықтимал жауапкершілігі; 

Эмитенттің өнімін (жұмыстарын, қызметтерін) сатудан түскен жалпы түсімнің кемінде 

10 (он) пайызы айналымға түсетін тұтынушыларды жоғалту мүмкіндігі; 

Банк қызметін Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту жөніндегі 

агенттігі берген ұлттық және шетел валютасындағы банктік және өзге операцияларды және бағалы 

қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге арналған лицензияның негізінде жүзеге асырады.  

Лицензияның қолданылу мерзімі-мерзімсіз. 

Банкте еншілес ұйымдар мен өкілдіктердің болмауына байланысты, банкте үшінші тұлғалардың 

борыштары бойынша жауапкершілік жоқ.  

Тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасының қолданыстағы жүйесі неміс моделіне (Bausparkasse) 

негізделген және депозитте қаражат жинақтауды және тұрғын үй жағдайын жақсартуға кейіннен 

сыйақы мөлшерлемесі бойынша – 3,5-тен 5% - ға дейін заем беруді болжайды. 

Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі - Қазақстандағы жалғыз банк, оның салымшыларына мемлекет 

жыл сайын қазақстандықтардың салымдарына 20% мөлшерінде сыйақы есептей отырып, өз тұрғын 

үй құрылысына көмектесіп отырады. Мемлекеттен бонус ретінде 200 айлық есептік көрсеткіштен 

немесе 505 000 теңгеден аспайтын салым сомасы көтермеленеді.  Осылайша, банк сыйақысымен 

жылдық 2% және мемлекет сыйақысымен бірге тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі депозиттер 

салымшыларға жылдық 14% дейін табыс әкеледі. 

Банк 2005 жылдан бастап халықты қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету жөніндегі барлық 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысты және осы күнге дейін "Нұрлы жер" тұрғын үй 

құрылысының мемлекеттік және аймақтық бағдарламаларының, оның ішінде "Аз қамтылған 

отбасыларды тұрғын үй сатып алуға несиелендіру", "Бақытты отбасы", "Алматы жастары", "Әскери 

қызметшілер мен арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету" 

бағыттары бойынша негізгі операторларының бірі болып табылады.  

 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, тұтынушыларды жоғалту тәуекелі ең аз болып табылады. 

 

7) елдік тәуекел-экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетел 

контрагенттерінің (заңды, жеке тұлғалардың) міндеттемелерді орындамауы нәтижесінде, 

сондай-ақ контрагентке оның резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне 

байланысты ақшалай міндеттеменің валютасы қол жетімсіз болуы салдарынан 

(контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитентте шығындардың туындау 

тәуекелі сипатталады; 

Банкте ел тәуекелі жоқ, себебі, банктің ағымдағы сәтте банк серіктестерінің тізімінде шетелдік 

контрагенттері жоқ.  

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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8) операциялық тәуекел-Эмитент қызметкерлері тарапынан жіберілген ішкі үдерістерді 

жүзеге асыру барысында кемшіліктер немесе қателер нәтижесінде, Ақпараттық жүйелер мен 

технологиялардың тиісінше жұмыс істемеуінен, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан 

шығыстардың (шығындардың) туындау тәуекелі сипатталады. 

Операциялық тәуекел-стратегиялық тәуекел мен бедел тәуекелін қоспағанда, барабар емес және 

жеткіліксіз ішкі үдерістер, адами ресурстар мен жүйелер немесе сыртқы оқиғалар әсері 

нәтижесінде шығындардың туындау ықтималдығы 

Операциялық тәуекелді Банк үшін қолайлы деңгейде ұстап тұру мақсатында Банктің меншікті 

капиталын сақтауды және тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін операциялық тәуекелді басқару 

саясаты әзірленді, ол мынадай құрамдауыштарды, бірақ олармен шектелмей қамтиды: 

операциялық тәуекелді басқарудың мақсаттары мен міндеттері; 

операциялық тәуекелді басқарудың негізгі қағидалары; 

операциялық тәуекел оқиғаларының типтерін жіктеу; 

Банктің операциялық тәуекелдің тәуекел-тәбет деңгейі; 

3 (үш) қорғаныс желісі негізінде операциялық тәуекелді басқару үдерісіне қатысушыларды 

айқындау, олардың өкілеттіктері, есептілік құрылымын айқындай отырып жауапкершілігі; 

операциялық тәуекелді анықтаудың, өлшеудің, мониторингтің және бақылаудың ішкі 

тәртібі мен рәсімдерін, оның ішінде: 

операциялық тәуекелдің негізгі индикаторларын анықтау; 

операциялық тәуекелді басқару рәсімдері мен тетіктерін айқындау; 

ақпаратты ұсыну түрлерін, нысандарын және мерзімдерін қоса алғанда, 3 (үш) қорғау 

желісі бойынша операциялық тәуекелді басқару үдерісіне қатысушылар арасында ақпарат 

алмасудың ішкі тәртібі; 

саясаттан, рәсімдерден, лимиттен ауытқуларды мақұлдау, бекіту, талдау және 

мониторингілеу рәсімдері; 

жаңа өнімдерді, қызмет түрлерін, үдерістер мен жүйелерді мақұлдаудың және (немесе) 

қолданыстағы өнімдерге, қызмет түрлеріне, үдерістер мен жүйелерге елеулі өзгерістер енгізудің 

ішкі тәртібі мен рәсімдері; 

операциялық тәуекелді басқаруда кемшіліктер анықталған және (немесе) банктің 

операциялық тәуекелге ұшырағыш деңгейіне әсер ететін жағдайлар туындаған жағдайларда ішкі 

құжаттар мен рәсімдерге өзгерістер енгізу жөніндегі талаптар; 

Операциялық тәуекелдерді басқару банкте үздіксіз жұмыс істейтін басқару үдерісі болып 

табылады. 

 Банк операциялық тәуекелді анықтайды, өлшейді, мониторингті және бақылауды мыналар 

арқылы жүзеге асырады (бірақ олармен шектелмей): 

- аудиторлық тексеру нәтижелерін пайдалану; 

- операциялық тәуекел оқиғалары туралы ішкі деректерді жинау және талдауды жүзеге асыру; 

- Операциялық тәуекелдер бойынша сыртқы оқиғаларды талдауды жүзеге асыру; 

- операциялық тәуекелге өзін-өзі бағалау жүргізу; 

- бизнес-үдерістерді сипаттау (регламенттеу);  

- операциялық тәуекелдің негізгі индикаторларын қолдану; 

- операциялық тәуекелді сценарийлік талдау.  

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, 

концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат: 

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар, Эмитенттің осы ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары 

және қатысу мерзімі көрсетіледі; 

2) Егер Эмитенттің Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері өнеркәсіптік, банктік, 

қаржылық топтардың, холдингтердің, концерндердің, қауымдастықтардың, 

консорциумдардың өзге де мүшелеріне елеулі түрде тәуелді болған жағдайда, осындай 

тәуелділік сипатын егжей-тегжейлі баяндау келтіріледі. 

2013 жылдың 28 тамызынан бастап Банктің жай акцияларының 100% "Бәйтерек "Ұлттық 

басқарушы холдингі" акционерлік қоғамына тиесілі. 

Еуропалық құрылыс жинақ кассалары федерациясы / European Federation of Building 

Societies (ЕҚЖКФ) 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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2014 жылғы 28 наурызда Брюссельде (Бельгия) СҚҚ басқару кеңесінің отырысында дауыс беру 

арқылы банкті ЕҚЖКФ мүше-корреспонденті ретінде енгізу туралы шешім қабылданды.  

ЕҚЖКФ -тұрғын үй қаржыландыруды ілгерілететін және қолдайтын несиелік және басқа да 

институттар қауымдастығы. Федерация 1962 жылдың 29 тамызында құрылған және еуропалық 

деңгейдегі алғашқы несиелік федерациялардың бірі болып табылады. Соңғы 50 жылда ЕҚЖКФ 

бүкіл Еуропа бойынша өз мүшелерінің мүдделерін әрдайым ұсынды және Еуропадағы тұрғын үй-

құрылыс жинақ идеясын қолдады. Бүгінгі күні қауымдастыққа бүкіл Еуропа бойынша 50 жуық 

мүше кіреді. Банктің ЕҚЖКФ толық құқықты мүшелігі тұрғын үй құрылысы жинақ ақшаларының 

қазақстандық жүйесін одан әрі дамыту және құрылыс жинақ кассаларының әлемдік 

қауымдастығына ықпалдасу үдерісін ілгерілету үшін бірегей мүмкіндік болып табылады.  

Халықаралық тұрғын үйді қаржыландыру одағы / International Union for Housing Finance 

(ХТҚО) 

2014 жылғы қыркүйекте ХТҚО банкті ұйым мүшелерінің құрамына енгізу туралы шешім 

қабылданды. Бұл шешім 2015 жылдың 01 қаңтарынан бастап күшіне енді. ХТҚО 1914 жылы 

құрылған және өз мүшелеріне бүкіл әлемдегі тұрғын үй құрылысын қаржыландыру саласындағы 

соңғы оқиғалардан хабардар болуға мүмкіндік беретін ұйым болып табылады. Одақ 49 түрлі елдің 

104 мүшесін қамтиды. 2014 жылғы 11-12 қыркүйекте Мюнхен қаласында (Германия) Банк ХТҚО 

100-жылдығына арналған конференцияға қатысты. 

Bausparkasse Schwäbisch Hall Швебишь Халльмен ынтымақтастық туралы Меморандум 

2015 жылғы 28 шілдеде Алматы қаласында Банк пен Баушпаркассе Швебиш Халль арасында 

ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қою рәсімі өтті. Бүгінгі таңда Баушпаркассе Швебишь 

Халль-нарықтың 20-дан астам қатысушыларының Германияның ірі құрылыс жинақ кассасы. 

Баушпаркассе Швебишь Халль 80 жыл бойы нарықта жұмыс істейді. Меморандум шеңберінде 

Банк делегацияларды жіберу / қарсы алу және кеңестер / мәліметтер алу жолымен Баушпаркасспен 

Швебишь Халль және оның еншілес ұйымдарымен тұрақты негізде тәжірибе алмасуды жүзеге 

асырады.  

Халықаралық қаржы корпорациясымен ынтымақтастық туралы меморандум/ 

InternationalFinanceCorporation 

Банк пен Халықаралық қаржы корпорациясы арасындағы ынтымақтастық туралы меморандумға 

қол қойылды Халықаралық Қаржы Корпорациясы Дүниежүзілік банк тобы ұйымдарының бірі 

және дамушы елдердің жеке секторымен ғана жұмыс істейтін жаһандық даму саласындағы ірі 

мекеме болып табылады. Банк пен Халықаралық қаржы корпорациясы Меморандум аясында ұзақ 

мерзімді және өзара тиімді ынтымақтастықты дамытуға ниетті. 

"Мемлекеттік ипотекалық компания" ААҚ-мен (Қырғыз Республикасы) ынтымақтастық 

туралы меморандум 

24 мамыр 2018 жылғы Бішкек қаласында рәсімі өтті қол қойылған ынтымақтастық туралы 

Меморандум. Банк пен ЖБИ Меморандум аясында ипотекалық несие беруді және ТҚЖ жүйесін 

дамыту мәселелері бойынша тәжірибе алмасуды қолдауға ниетті. 

Атамекен " ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы" 

Эмитент Қазақстан Республикасының "Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының мүшесі 

болып табылады. "Атамекен" ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасы (бұдан әрі – ҰКП) - бұл 

коммерциялық емес ұйым. ҰКП Қазақстан Республикасының Үкіметімен және мемлекеттік 

органдармен Бизнестің келіссөз күштерін күшейту үшін құрылған. Кәсіпкерлер палатасы ішкі 

және сыртқы сауданы қоса алғанда, кәсіпкерліктің барлық салаларын өз қызметімен қамти 

отырып, шағын, орта және ірі бизнестің мүддесін білдіреді. "Атамекен" ҰКП басты міндеті – 

бизнестің құқықтары мен мүдделерін қорғау және бизнес жұмысының заңнамалық және өзге де 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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нормативтік ережелерін қалыптастыру үдерісіне барлық кәсіпкерлердің кеңінен қамтылуын және 

тартылуын қамтамасыз ету. 

36. Егер Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, әрбір 

осындай заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі: 

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан 

жері; 

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері; 

3) Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы 

қатысу үлесінің мөлшері, ал еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам 

болып табылған жағдайда - осындай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беретін 

акцияларының үлесі. 

Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары жоқ. 

37. Әрбір осындай ұйым бойынша көрсете отырып, эмитент жарғылық капиталдың он 

және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдар (осы қосымшаның 35-тармағында 

көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) туралы мәліметтер: 

толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан 

жері; 

жарғылық капиталдағы Эмитенттің үлесі, ал мұндай ұйым акционерлік қоғам болып 

табылған жағдайда-осындай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беретін 

акцияларының үлесі. 

Эмитент қандай да бір заң ұйымының жарғылық капиталының он және одан да көп пайызын 

иеленбейді (осы қосымшаның 35-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда) . 

38. Эмитенттің несиелік рейтингі туралы мәліметтер: 

1) эмитентке және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздарына соңғы аяқталған үш есепті 

жылда эмитентке берілген несиелік рейтингтердің әрқайсысы бойынша несиелік рейтинг 

(рейтингтер) берілген жағдайда, ал егер эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз жүзеге асырса 

- әрбір аяқталған есепті жыл үшін несиелік рейтингті (рейтингтерді) берген жағдайда, егер 

эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз жүзеге асырса-әрбір аяқталған есепті жыл үшін 

көрсетіледі: 

несиелік рейтингті беру нысаны (Эмитент, Эмитенттің бағалы қағаздары); 

облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге уәкілетті органға 

құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі несиелік рейтинг мәні; 

облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге уәкілетті органға 

құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы соңғы аяқталған 3 (үш) есептік жыл үшін несиелік 

рейтинг мәндерінің өзгеру тарихы, ал егер эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз жүзеге 

асырса - несиелік рейтингтің мәнін және облигациялар шығарылымын (облигациялық 

бағдарламаны) тіркеу үшін уәкілетті органға құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы әрбір 

аяқталған есепті жыл үшін несиелік рейтинг мәнін және облигациялар шығарылымын 

(облигациялық бағдарламаны) тіркеу үшін; 

несиелік рейтингті берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері; 

Эмитент өз қалауы бойынша көрсететін несиелік рейтинг туралы өзге де мәліметтер; 

2) егер несиелік рейтинг берілген нысан эмитенттің бағалы қағаздары болып табылған 

жағдайда, халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) және оның берілген күні, сондай-

ақ несиелік рейтингті берген рейтингтік агенттіктің атауы қосымша көрсетіледі. 

2019 жылғы: 

2019 жылғы 04 сәуірдегі Fitch Ratings несиелік қорытындысына сәйкес: 

Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі (ЭДР)  BBB- "Тұрақты" болжамы 

Ұлттық валютадағы қысқа мерзімді ЭДР F3 "Тұрақты" болжамы 

Moody ' s Investors Service 2019 жылғы 27 тамыздағы несиелік қорытындысына сәйкес: 

Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша ұзақ мерзімді рейтинг Baa3 " Жағымды" болжамы 

Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша қысқа мерзімді рейтинг Prime-3 " Жағымды" болжамы 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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  Несие қабілеттілігінің базалық бағасы (ВСА) Ва2 " Жағымды" болжамы 

2018 жылғы: 

2018 жылғы 20 сәуірдегі Fitch Ratings несие қорытындысына сәйкес: 

Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі (ЭДР)  BBB- "Тұрақты" болжамы 

Ұлттық валютадағы қысқа мерзімді ЭДР F3 "Тұрақты" болжамы 

2018 жылғы 11 шілдедегі Moody ' s Investors Service несие қорытындысына сәйкес: 

Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша ұзақ мерзімді рейтинг Baa3 "Тұрақты" болжамы 

Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша қысқа мерзімді рейтинг Prime-3 "Тұрақты" болжамы 

  Несие қабілеттілігінің базалық бағасы (ВСА) Ва2 "Тұрақты" болжамы 

2017 жылғы: 

2017 жылғы 20 сәуірдегі Fitch Ratings несие қорытындысына сәйкес: 

Ұлттық валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі (ЭДР)  BBB- "Тұрақты" болжамы 

Ұлттық валютадағы қысқа мерзімді ЭДР F3 "Тұрақты" болжамы 

2017 жылдың 28 шілдесіндегі Moody ' s Investors Service несие қорытындысына сәйкес: 

Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша ұзақ мерзімді рейтинг Baa3 "Тұрақты" болжамы 

Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша қысқа мерзімді рейтинг Prime-3 "Тұрақты" болжамы 

  Несие қабілеттілігінің базалық бағасы (ВСА) Ва2 "Тұрақты" болжамы 

Эмитенттің эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға Қазақстан Республикасының 

рейтингтік агенттіктері берген рейтингі жоқ. 

 

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз 

етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда): 

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы; 

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының 

нөмірлері; 

3) Эмитент облигация ұстаушыларының өкілімен жасалған шарттың күні мен нөмірі. 

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса): 

1) төлем агентінің толық атауы; 

2) Бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың номиналды құны) төлеуді жүзеге 

асыратын төлем агентінің және оның барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс 

телефондарының нөмірлері, деректемелері; 

3) Эмитенттің төлем агентімен жасалған шартының күні мен нөмірі. 

41. Эмитенттің кеңесшілері туралы мәліметтер (егер бағалы қағаздар нарығы туралы 

Заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және 

онда болу мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету жөнінде шарт жасасу 

жөніндегі міндет белгіленген жағдайда): 

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және болу 

мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін қызметтер көрсететін тұлғаның толық және 

қысқартылған атауы; 

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және 

орналастыру мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғаның орналасқан 

жері, байланыс телефондарының нөмірлері; 

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және болу 

мәселелері бойынша кеңес беру қызметтерін көрсететін тұлғамен жасалған Эмитент 

шартының күні мен нөмірі. 

 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Эмитенттің өзге кеңесшілер туралы мәліметтер, егер Эмитенттің пікірі бойынша, 

осындай мәліметтерді ашу эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім 

қабылдау үшін маңызды болып табылса, осы тармақта көрсетіледі. 

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер: 

1) Эмитенттің соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылының қаржылық есептілігінің аудитін 

жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы 

(аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде), олардың тиісті аккредиттелген кәсіби 

аудиторлық ұйымдарға тиесілігін көрсете отырып; 

2) телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса). 

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 26.11.19ж. № 213 қаулысының  43 тармағының 

мәтінінде баяндалды (ескі мәтінін қараңыз.) 

Банктің соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылының (2017 және 2018 жылдар) қаржылық есептілігінің 

аудитін "ПрайсуотерхаусКуперс" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды: 

Аудиторлық ұйымның 

толық ресми атауы 

Соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы 

жылы үшін эмитенттің қаржылық 

есептілігінің аудитін жүзеге 

асырған (жүзеге асыратын) 

аудитордың тегі, аты, әкесінің аты 

(ол болған кезде) 

Тиісті аккредиттелген кәсіби 

аудиторлық ұйымдарға тиесілігін 

көрсету 

"ПрайсуотерхаусКуперс" 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

 

(Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрлігінің бас 

мемлекеттік лицензиясы 

21.10.1999 ж. №0000005.) 

Інкәрбекова Дана, Басқарушы 

директор (2017, 2018жж.) 

 

Целински Адам, Аудит бойынша 

тапсырманың жетекшісі, аудиторлық 

қызметтер серіктесі (2018 ж.)  

 

Ахметова Айгуль,  

Орындаушы-Аудитор (2017, 

2018жж.) 

"ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС 

"Қазақстан Республикасының 

Аудиторлар палатасы" кәсіби 

аудиторлық ұйымының 

қауымдастырылған мүшесі болып 

табылады. 

 

 
43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан 

Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және 2003 жылғы 13 мамырдағы "Акционерлік 

қоғамдар туралы" заңдарына сәйкес эмитенттің аффилиирленген тұлғалары болып 

табылатын Эмитенттің аффилиирленген тұлғалары: 

1) жеке тұлға үшін-эмитенттің аффилиирленген тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (бар 

болса); 

2) заңды тұлға үшін-эмитенттің аффилиирленген тұлғасының бірінші басшысының 

толық атауы, орналасқан жері және тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда). 

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық құқықтық 

нысанында құрылған жағдайда, оған қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның 

жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын иеленетін 

қатысушылар туралы мәліметтер қосымша көрсетіледі: 

жеке тұлға үшін-тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 

заңды тұлға үшін-толық атауы, орналасқан жері; 

3) оларды Эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызу үшін негіздеме және эмитентпен 

үлестес болған күн. 

 

Жеке тұлғалар 

№ Тегі, аты, әкесінің аты 

(болған кезде) 

Аффилиирленуді тану үшін негіздер Эмитентпен 

аффилиирленудің 

пайда болған күні 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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1 Әріпханов Айдар 

Әбдіразақұлы, 

"Қазақстанның тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі" АҚ 

Директорлар кеңесінің 

төрайымы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы №415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

01.02.2017 

2 

Сейдалиева Алмагул 

Бескемпірқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

3 

Әбдіразақов Әбілмансұр 

Айдарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

4 

Әбдіразақ Мағжан Айдарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

5 

Әбдіразақ Райымбек Айдарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

6 

Әбдіразақ Жания Айдарқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

7 

Әріпханов Сәуле 

Шаймерденқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

8 

Әріпханов Айжан 

Әбдіразаққызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

9 

Сейдалиев Бескемпір 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

10 

Сейдалиева Майра 

Бескемпірқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

11 

Сейдалиев Бекжан 

Бескемпірұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

12 

Сейдалиев Нұржан 

Бескемпірұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

13 

Сейдалиев Ғалымжан 

Бескемпірұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

14 

Сейдалиева Нұрлықыз 

Бескемпірқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

01.02.2017 

15 Ибрагимова Ләззат 

Еркенқызы, "Қазақстанның 

тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі" АҚ Басқарма 

төрайымы, "Қазақстанның 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы №415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

04.02.2016 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі" АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

16 

Хамзин Болат Башарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

17 

Хамзин Ғани Болатұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

18 

Хамзина Сабина Болатқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

19 

Хамзин Олжас Болатұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

20 

Ибрагимова Жетен 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

21 

Ибрагимов Дәулет Еркенүлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

22 

Ибрагимов Талғат Еркенүлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

23 

Хамзин Самат Башарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

24 

Хамзина Замзагүл Башарқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

25 

Хамзин Төлеген Башарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

26 

Хамзин Амангелді Башарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

27 

Хамзин Тәңірберген Башарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

28 

Хамзин Жаңабай Башарұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

29 

Сыздыкова Сауле 

Амантайқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

30 

Шакенова Карлыға Башарқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

04.02.2016 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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31 

Машрапова Төлеу Башарқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасыах" 

04.02.2016 

32 Хамитов Ерсаин 

Ерболатұлы, "Қазақстанның 

тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі" АҚ Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы №415-ІІ "Акционерлік қоғамдар 

туралы" заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

22.05.2019 

33 

Хамитова Айгүл Мұхитқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

34 

Ерболатов Абылайхан 

Ерсайынұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

35 

Хамитова Алуа Ерсайынкызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

36 

Хамитова Анар Ерсайынқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

37 

Жакыпбаев Ерболат Хамитұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

38 

Жакыпбаева Орынтай 

Қуантайқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

39 

Хамитов Еркен Ерболатұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

40 

Жакыпбаева Жанар 

Ерболатқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

41 

Жетпіспаева Қыз-Жібек 

Қажымайқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

22.05.2019 

42 Омаров Марат Талғатұлы, 

"Қазақстанның тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі" АҚ 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

10.06.2019 

43 

Омарова Дана Даниярқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

44 

Омар Темірлан Маратұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

45 

Омарова Адел Маратқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



51 

 

46 

Омаров Талғат Төлегенұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

47 

Омарова Шолпан 

Жұматайқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

48 

Омаров Диас Талғатқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

49 

Төлегенов Есен Талғатұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

50 

Төлегенов Таир Талғатұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

51 

Боранбаева Шолпан 

Советайқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

10.06.2019 

52 Ақшанов Нұрлан 

Сағындықұлы, Басқарма 

мүшесі, Басқарма 

төрайымының орынбасары 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

18.06.2018 

53 

Ақшанов Сағындық Мажитұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.06.2018 

54 

Қабжанова Тұраш 

Қабжанқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.06.2018 

55 

Ақшанова Назгүл 

Сағындыққызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.06.2018 

56 

Ақшанова Зәмзагүл 

Сағындыққызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.06.2018 

57 

Ақшанова Зәуреш 

Сағындыққызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.06.2018 

58 

Ақшанов Қуаныш 

Сағындықұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.06.2018 

59 Қайырбеков Исламбек 

Орымбайұлы, Басқарма 

мүшесі, Басқарма 

төрайымының орынбасары 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

17.01.2020 

60 

Қайырбекова Әсем 

Нұралиденқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

61 

Қайырбек Айса Исламбекқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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62 

Қайырбек Әйгерім 

Исламбекқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

63 

Қайырбек Айзара 

Исламбекқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

64 

Қайырбекова Жібек Қаруанқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

65 

Қайырбеков Нұрлан 

Орымбайұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

66 

Кеңесбаева Гүлшира Ысқаққызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

67 

Кеңесбаев Нуралиден Мұкатайұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

68 

Кеңесбаев Ескендір Нұралиденұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.01.2020 

69 Қожанбаев Әділет Нұрсағатұлы, 

Басқарма мүшесі, Басқарма 

төрайымының орынбасары 

 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

13.02.2017 

70 Қожанбаева Кәмшат Маратқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

71 Қожамбаева Құрманшәріп Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

72 Нұрсағатова Нурай Әділетқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

73 Нұрсағатова Адия Әділетқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

74 Нұрсағатов Әбілмансұр Әділетұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

75 Қожанбаева Гүлсовет 

Нұрсағымқызы 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

76 Ермекбаева Жамалхан 

Нұрсағымқызы 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

77 Қожанбаев Қабдімұрат 

Нұрсағымұлы 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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78 Қожанбаев Жомарт Нұрсағымұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

79 Қожанбаев Әсет Нұрсағымұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

80 Қожамбаев Қадыр Нұрсағымұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

81 Қожанбаев Талғат Нұрсағымұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

82 Қожанбаева Бақытгүл 

Нұрсағымқызы 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

83 Искакова Сандуғаш 

Нұрсағымқызы 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

84 Атыманова Күнсағила 

Әкежанқызы 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

85 Керімбаев Самат Маратұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

86 Керімбаев Саят Маратұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

13.02.2017 

87 Бейсембаев Мирас Берікұлы, 

Басқарма мүшесі, Басқарма 

төрайымының орынбасары 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

11.09.2017 

88 Даушеева Зәуре Женісқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

89 Бейсембаев Абылай Мирасұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

90 Бейсембаева Камиля Мирасқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

91 Бейсембаев Берік Қибашұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

92 Бейсембаева Роза Сейдахметқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

93 Бейсембаев Жандос Берікұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



54 

 

94 Даушеева Нұржамал Нұртөреқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

95 Даушеев Джордж-Мухаммед 

Женісұлы 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

96 Байымбетова Бибизада Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

11.09.2017 

97 Жұбаниязова Жанар 

Әділбекқызы, Басқарма мүшесі, 

Басқарма төрайымының 

орынбасары 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

17.04.2017 

98 Сарбасова Аружан Сәтжанқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.04.2017 

99 Сарбасова Аяжан Сәтжанқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.04.2017 

100 Қаби Айзере Еркебланқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.04.2017 

101 Әділбек Жұманиязов Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.04.2017 

102 Турдалиева Зафия Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.04.2017 

103 Ғани Жұбаниязов Әділбекұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

17.04.2017 

104 Айдарбекова Әлия Қаратаева, 

Басқарма мүшесі, Басқарма 

төрайымының орынбасары 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 3) 

тармақшасы 

18.09.2017 

105 Аскеркүл Жамбылбекқызы 

Тұрысова 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

106 Айбек Айдарбеков Айтжанұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

107 Қазыбек Айдарбеков Айбекұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

108 Тимур Айдарбеков Айбекұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

109 Бекайдар Айдарбеков Айбекұлы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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110 Ғалия Сағынтаева Қаратайқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

111 Қорлан Некрасова Қаратаева Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

112 Тоғжан Тұрысова Қаратайқызы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

113 Сабира Еділбаева Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

114 Айдарбекова Жаннұр 

Айтжанқызы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

18.09.2017 

115 Айдарбеков Әл-Мансұр 

Қазыбекұлы 

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 

мамырдағы № 415-ІІ «Акционерлік қоғамдар 

туралы» заңының 64-бабы 1-тармағының 2) 

тармақшасы 

28.09.2018 

Заңды тұлғалар 

№ Заңды 

тұлғалардың 

толық атауы 

Эмитенттің аффилиирленген 

тұлғасының орналасқан жері 

Основания для 

признания 

аффилированности 

Дата появления 

аффилированности с 

эмитентом 

1 "Кардиология және 

ішкі аурулар 

ғылыми-зерттеу 

институты" АҚ 

A05B0H6, Қазақстан 

Республикасы, Алматы қ., Әйтеке 

би 120, БСН 990240008700 

Республикасының 2003 

жылғы 13 мамырдағы 

№ 415-ІІ «Акционерлік 

қоғамдар туралы» 

заңының 64-бабы 1-

тармағының 4) 

тармақшасы 

 

04.03.2019 

 

Эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу 

үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленетін заңды тұлға болып табылатын 

Эмитенттің аффилиирленген тұлғасына қатысты қосымша көрсетіледі: 

Эмитент акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он немесе одан 

көп пайызын иеленетін заңды тұлғаның бірінші басшысының толық атауы, орналасқан 

жері және тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) ; 

Эмитентке тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің осы 

заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталдағы қатысу 

үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы; 

Эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу 

үлестерінің он немесе одан көп пайызын иеленетін заңды тұлға қызметінің негізгі түрлері; 

Эмитент осы заңды тұлғаның акцияларының немесе жарғылық капиталындағы қатысу 

үлестерінің он немесе одан да көп пайызын иеленген күн; 

егер заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында 

құрылған жағдайда, қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық 

капиталындағы қатысу үлестерінің он немесе одан да көп пайызын иеленетін оның өзге 

қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі: 

жеке тұлға үшін-тегі, аты, әкесінің аты (бар болса); 

заңды тұлға үшін-толық атауы, орналасқан жері. 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Проспект 

второй облигационной программы 
(на сумму 210 000 000 000 (двести десять миллиардов) тенге) 

 

 
Полное наименование эмитента:  
Акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" 

Сокращенное наименование эмитента: АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной 

программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) 

уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам 

относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не 

подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. 

 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, 

является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его 

размещаемых негосударственных облигаций. 

 

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие 

информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Алматы, 2020г.  
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Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения 

 1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами: 

1) дата первичной государственной регистрации эмитента: 

Дата первичной государственной регистрации эмитента – 10 июля 2003 года.  

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась 

перерегистрация): 

Государственная перерегистрация эмитента не проводилась. 

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском 

(при наличии) языках: 

Полное наименование эмитента: 

- на государственном языке: "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" акционерлік 

қоғамы; 

- на русском языке: акционерное общество "Жилищный строительный сберегательный банк 

Казахстана". 

- на английском языке: joint stock company "House construction savings bank of Kazakhstan". 

Сокращенное наименование эмитента: 

- на государственном языке: "ҚТҚЖБ" АҚ; 

- на русском языке: АО "Жилстройсбербанк Казахстана". 

- на английском языке: JSC "HCSBK". 

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие 

полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены: 

Изменения наименования эмитента не проводились. 

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица 

(юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении 

реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента: 

Банк не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц). 

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их 

наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые 

адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об 

учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц: 

 

Наименование филиала Дата 

регистрации 

Место нахождения и почтовый адрес 

Центральный филиал акционерного общества 

"Жилищный строительный сберегательный банк 

Казахстана" 

20.06.2004 Республика Казахстан, Z00T0B2, 

(010000) город Нур-Султан 

Алматинский район  

проспект Р.Қошкарбаева, д. 26, н.п 16 

Филиал акционерного общества "Жилищный 

строительный сберегательный банк Казахстана" 

в городе Алматы 

15.07.2009 Республика Казахстан, A05A6G2 

(050012), г. Алматы, Алмалинский 

район, пр. Сейфуллина, 498 

Акмолинский областной филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

22.06.2006 Республика Казахстан, C00G1B1 

(020000), Акмолинская область,  

г. Кокшетау, ул. 8 марта, 51 

Актюбинский областной филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

29.12.2004 Республика Казахстан, D00M1F5 

(030012), Актюбинская область, г. 

Актобе, пр. А. Молдагуловой, 46Б 
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Алматинский областной филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

21.06.2006 Республика Казахстан, B01G6D5 

(040000), Алматинская область,  

г. Талдыкорган, ул. М.Толебаева, 86 

Атырауский областной филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

03.03.2006 Республика Казахстан, E04B6A6 

(060000), Атырауская область, 

г. Атырау, ул. Абая, 15А/1 

Западно-Казахстанский областной филиал 

акционерного общества "Жилищный 

строительный сберегательный банк Казахстана" 

07.03.2006 Республика Казахстан, L02E5X4 

(090000), Западно-Казахстанская 

область, г. Уральск, ул. С.Датова, 28 

Жамбылский областной филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

15.11.2005 Республика Казахстан, H01E4M4 

(080000), Жамбылская область, 

г. Тараз, пр. Жамбыла, 9Б 

Карагандинский областной филиал 

акционерного общества "Жилищный 

строительный сберегательный банк Казахстана" 

01.09.2005 Республика Казахстан, M01M8B7 

(100009), Карагандинская область,  

г. Караганда, район имени Казыбек би, 

проспект Бухар Жырау, стр. 57/1 

Костанайский областной филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

08.08.2005 Республика Казахстан, P00F8C8 

(110000), Костанайская область,  

г. Костанай, пр. аль-Фараби, 67 

Кызылординский филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

11.03.2015 Республика Казахстан, N01T7A5, 

Кызылординская область, г. Кызылорда, 

ул. Байтурсынова, 122 

Мангистауский областной филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

15.11.2005 Республика Казахстан, R00A3M2 

(130000), Мангистауская область,  

г. Актау, мкр. 11, 60 

Филиал акционерного общества "Жилищный 

строительный сберегательный банк Казахстана" 

в городе Шымкент 

13.01.2005 Республика Казахстан,  

X09C2D0, г.Шымкент, 

ул. К. Рыскулбекова, 3Г 

Павлодарский областной филиал акционерного 

общества "Жилищный строительный 

сберегательный банк Казахстана" 

30.12.2004 Республика Казахстан, S03A7K0 

(140000), Павлодарская область,  

г. Павлодар, ул. Абая, 75 

Северо-Казахстанский областной филиал 

акционерного общества "Жилищный 

строительный сберегательный банк Казахстана" 

20.12.2005 Республика Казахстан, T01H0A4 

(150000), Северо-Казахстанская область, 

г. Петропавловск, ул. Конституции 

Казахстана, 28 

Восточно-Казахстанский областной филиал 

акционерного общества "Жилищный 

строительный сберегательный банк Казахстана" 

04.03.2005 Республика Казахстан, F02B1E4, 

Восточно-Казахстанская область, г. 

Усть-Каменогорск, ул. Головкова, 25/1 

Филиал акционерного общества 

"Жилищный строительный сберегательный банк 

Казахстана" в городе Семей 

11.06.2008 Республика Казахстан, F17X8F6,  

(071400)Восточно-Казахстанская 

область,  

г. Семей, ул. Чайжунусова, 152А 

Банк не имеет представительств. 

7) бизнес-идентификационный номер эмитента: 

Бизнес-идентификационный номер эмитента 030740001404 

8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 

«Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии). 

Отсутствует 

 

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и 

адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес 

эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица. 
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Место нахождения эмитента в соответствии со 

справкой о государственной регистрации 

юридического лица 

Казахстан, город Алматы, район 

Алмалинский,  

проспект Абылай хана, дом 91, почтовый 

индекс А05А2Х0 

Номер контактного телефона +7 727 330-9-300, +7 727 279-35-11 

Номер факса +7 727 279-35-68 

Адрес электронной почты mail@hcsbk.kz  

 

 

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и 

получении дохода по ним 

  
3. Сведения о выпуске облигаций: 

1) вид облигаций; 

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной 

облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается 

порядок расчета номинальной стоимости одной облигации); 

3) количество облигаций; 

4) общий объем выпуска облигаций; 

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и 

(или) начисленному вознаграждению по облигациям. 

4. Способ оплаты размещаемых облигаций. 

5. Получение дохода по облигациям: 

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям 

является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета 

ставки вознаграждения по облигациям); 

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по 

облигациям; 

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям; 

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения 

вознаграждения по облигациям; 

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям. 

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном 

финансировании дополнительно указываются: 

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления 

денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов; 

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на 

имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в 

органы специальной финансовой компании и их полномочиях; 

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием 

сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, 

осуществляемых за счет выделенных активов. 

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации 

дополнительно указываются: 

1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего 

инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, 

осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования; 

2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации; 
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3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по 

правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления 

контроля за их исполнением; 

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам; 

5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно 

которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из 

выделенных активов; 

6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, 

участвующими в сделке секьюритизации; 

7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих 

сделку секьюритизации; 

8) критерии однородности прав требований; 

9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах 

облигационной программы. 

 

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных 

ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не 

установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг 

  
8. Условия и порядок размещения облигаций: 

1) дата начала размещения облигаций; 

2) дата окончания размещения облигаций; 

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных бумаг). 

9. Условия и порядок обращения облигаций: 

1) дата начала обращения облигаций; 

2) дата окончания обращения облигаций; 

3) срок обращения облигаций; 

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) 

неорганизованный рынок ценных бумаг). 

10. Условия и порядок погашения облигаций: 

1) дата погашения облигаций; 

2) способ погашения облигаций; 

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций 

будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными 

имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, 

порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также 

порядка реализации перехода этих прав. 

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных 

статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается: 

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций; 

2) сроки реализации права выкупа облигаций. 

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии 

  
12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не 

предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются: 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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jl:1041258.18040000%20
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1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о 

рынке ценных бумаг; 

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений); 

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов. 

  

  

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг 

(при выпуске конвертируемых ценных бумаг) 

  
13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие 

сведения: 

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут 

конвертироваться облигации, права по таким акциям; 

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций 

полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит 

аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если 

выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные 

облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в 

конце срока обращения). 

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, 

предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О 

банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках), 

указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением 

уполномоченного органа. 

  

  

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или 

частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием 

стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям) 
  

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением 

обязательств по выпущенным облигациям: 

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного 

имущества; 

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска 

облигаций; 

3) порядок обращения взыскания на предмет залога. 

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места 

нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации 

обеспечены гарантией банка). 

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о 

предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций. 

 

 

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения 

облигаций 
  
17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций: 

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения 

облигаций; 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с 

оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями 

заключенного с ним договора. 

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по 

облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом 

облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер 

государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем 

выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям. 

  

  

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), 

владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением 

выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) 

эмитента 
  
19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих 

десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным 

обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента: 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера 

(участника) (для физического лица); 

2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера 

(участника) (для юридического лица); 

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале 

эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему 

количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента; 

4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и 

более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента. 

  

Полное наименование, место 

нахождения крупного акционера 

Процентное соотношение 

голосующих акций в 

уставном капитале 

эмитента, принадлежащих 

крупному акционеру к 

общему количеству 

голосующих акций в 

уставном капитале 

эмитента 

Дата, с которой 

крупный акционер стал 

владеть 10 (десятью) и 

более процентами 

голосующих акций в 

уставном капитале 

эмитента 

Акционерное общество 

"Национальный управляющий 

холдинг "Байтерек" 
 

Место нахождения: 
Республика Казахстан, г. Астана, 

Z05H9E8, район Есиль, ул. Динмухамеда 

Кунаева, дом 8, блок Б 

100% 

(7 830 000 простых акций) 

 

28 августа 2013г. 

 

  

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента 
  
20. Сведения об органе управления эмитента: 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров 

или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора 

(директоров) в совете директоров); 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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2) дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их 

трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом 

порядке; 

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из 

членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в 

уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного 

совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном 

капитале эмитента; 

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих 

каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и 

зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей 

участия в уставном капитале) указанных организаций. 

 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

его наличии) 

председателя и 

каждого из 

членов совета 

директоров (с 

указанием 

независимого 

(независимых) 

директора 

(директоров) в 

совете 

директоров) 

Должности, занимаемые членами совета 

директоров эмитента за последние 3 

(три) года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству, и дата вступления 

их в должности 

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций 

эмитента, 

принадлежащих 

каждому из 

членов совета 

директоров 

эмитента, к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций  в 

уставном 

капитале 

эмитента 

Процентное 

соотношение 

акций, 

принадлежащих 

членам совета 

директоров  

эмитента в 

дочерних и 

зависимых 

организациях, к 

общему 

количеству 

размещенных 

акций данных 

организации 

Арифханов 

Айдар 

Абдразахович 
Председатель 

Совета 

директоров 

Банка 

23.05.2011г. - 31.08.2015г.:  

АО "Национальная акционерная компания 

"Казатомпром", Заместитель Председателя 

Правления.  

Дата вступления в должность: 23.05.2011г. 

 

01.09.2015г. - 16.11.2015г.:  

АО "Национальная акционерная компания 

"Казатомпром", Главный директор по 

экономике и финансам.  

Дата вступления в должность: 01.09.2015г. 

 

16.11.2015г. - 19.01.2017г.:  

Министерство национальной экономики 

Республики Казахстан, Вице - министр.  

Дата вступления в должность: 16.11.2015г. 

 

23.01.2017г. – 20.12.2017г.:  

АО "Национальный управляющий холдинг 

"Байтерек", Заместитель Председателя 

Правления.  

Дата вступления в должность: 23.01.2017г. 

 

20.12.2017г. – по настоящее время:  

АО "Национальный управляющий холдинг 

"Байтерек", Председатель Правления.  

Дата вступления в должность: 20.12.2017г. 

 

0,00% 0,00% 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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01.02.2017г. – 08.09.2019г.:  

АО "Ипотечная организация 

"Казахстанская Ипотечная Компания", 

Председатель Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 01.02.2017г. 

 

01.02.2017г. – по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", Член 

Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 01.02.2017г. 

 

08.02.2017г. – по настоящее время:  

АО "Национальное агентство по 

технологическому развитию",  

Председатель Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 08.02.2017г. 

 

08.02.2017г. – по настоящее время:  

АО "Фонд развития предпринимательства 

"Даму", Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 08.02.2017г. 

 

08.02.2017г. – по настоящее время:  

АО "ЭСК "KazakhExport" (АО "Экспортно-

кредитная страховая корпорация 

"КазЭкспортГарант" преобразовано с 

30.03.2017г. в АО "ЭСК "KazakhExport"),  

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 08.02.2017г. 

 

16.02.2017г. – 12.03.2018г.: 

АО «Банк развития Казахстана», 

Председатель Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

16.02.2017г. 

 

24.02.2017г. – по настоящее время:  

АО "Национальное агентство по 

технологическому развитию",  

Председатель Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 24.02.2017г. 

 

08.02.2017г. – 31.05.2019г.: 

АО «QazTechVentures», 

Председатель Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

08.02.2017г. 

 

05.04.2017г. – по настоящее время: 

АО «Казына Капитал Менеджмент», 

Председатель Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

05.04.2017г. 

 

20.12.2017г. – по настоящее время 

 АО «НК «Kazakh Invest» 

Член Совета директоров 

Дата вступления в должность: 

20.12.2017г. 

 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не 

занимает. 

 

Ибрагимова 

Ляззат 

Еркеновна 
Член Совета 

директоров, 

Председатель 

Правления 

Банка 

17.08.2009г. - 03.02.2016г.:  

АО "Фонд развития предпринимательства 

"Даму", Заместитель Председателя 

Правления, Председатель Правления,  

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 17.08.2009г. 

 

04.11.2011г. - 04.08.2016г.:  

Некоммерческое акционерное общество 

"Холдинг Кәсіпқор", Член Совета 

директоров – независимый директор.  

Дата вступления в должность: 04.11.2011 г. 

 

03.02.2016г. - 23.01.2017г.:  

АО "Национальный управляющий холдинг 

"Байтерек", Заместитель Председателя 

Правления.  

Дата вступления в должность: 03.02.2016г. 

 

04.02.2016г. – 07.02.2017г.:  

АО "Национальное агентство по 

технологическому развитию",  

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 04.02.2016г. 

 

04.02.2016г. - 07.02.2017г.:  

АО "Экспортно-кредитная страховая 

корпорация "КазЭкспортГарант",  

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 04.02.2016г. 

 

04.02.2016г. - 07.02.2017г.:  

АО "Фонд развития предпринимательства 

"Даму", Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 04.02.2016г. 

 

12.02.2016г. - 07.02.2017г.:  

АО "Национальное агентство по 

технологическому развитию", 

 Председатель Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 12.02.2016г. 

 

25.02.2016г. - 07.02.2017г.:  

АО "Экспортно-кредитная страховая 

корпорация "КазЭкспортГарант", 

Председатель Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 25.02.2016г. 

 

23.01.2017г. - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", 

Председатель Правления.  

Дата вступления в должность: 23.01.2017г. 

 

01.02.2017г. - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана",  

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 01.02.2017г. 

0,00% 0,00% 
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Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимала и не 

занимает. 

 

Хамитов 

Ерсаин 

Ербулатович 
Член Совета 

директоров 

Банка 

13.07.2004г. – 17.08.2007г.: 

АО «Народный Банк Казахстана», 

Кредитный менеджер; Заведующий 

сектором кредитного анализа; Старший 

аналитик; Главный аналитик. 

Даты вступления в должность: 

13.07.2004г.; 20.09.2006г. 

 

20.08.2007г. – 25.09.2009г.: 

АО «БТА Банк», 

Заведующий сектором; 

Начальник отдела; Заместитель начальника 

управления. 

Дата вступления в должность: 

20.08.2007г. 

 

28.09.2009г. – 30.09.2010г.: 

АО «Самрук-Энерго», 

Главный менеджер. 

Дата вступления в должность: 

28.09.2009г. 

 

18.10.2010г. – 31.07.2013г.: 

АО «ФНБ «Самрук-Казына», 

Главный менеджер. 

Дата вступления в должность: 

18.10.2010г. 

 

01.08.2013г. - 10.03.2014г.: 

АО «НУХ «Байтерек», 

Директор департамента корпоративных 

финансов. 

Дата вступления в должность: 

01.08.20013г. 

 

23.04.2014г. – 09.04.2015г.: 

АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

Член Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

23.04.2014г. 

 

11.03.2014г. – 02.02.2016г.: 

АО «НУХ «Байтерек», 

Управляющий директор. 

Дата вступления в должность: 

11.03.20014г. 

 

05.03.2015г. – 16.02.2017г.: 

АО «Банк Развития Казахстана», 

Член Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

05.03.2015г. 

 

04.04.2014г. – 16.02.2017г.: 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 

Член Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

0,00% 0,00% 
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04.04.2014г. 

 

05.03.2015г. – 23.02.2017г.: 

АО «Казына Капитал Менеджмент», 

Член Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

05.03.2015г. 

 

03.02. 2016г. – по настоящее время: 

АО «НУХ «Байтерек», 

Управляющий директор – член Правления. 

Дата вступления в должность: 

03.02.2016г. 

 

22.05.2019г. – по настоящее время: 

АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

Член Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

22.05.2019г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не 

занимает. 

 

Омаров Марат 

Талгатович 
Член Совета 

директоров 

Банка 

06.05.2009г. – 12.05.2012г.: 

ИТ компания «Digiet Limited», 

Бизнес-аналитик, Коммерческий директор. 

Даты вступления в должность: 

06.05.2009г.; 10.05.2010г. 

 

22.10.2012г. – 28.12.2014г.: 

Министерство экономического развития и 

торговли (в последующем – экономики и 

бюджетного планирования, национальной 

экономики) Республики Казахстан, 

Советник Министра экономического 

развития и торговли (в последующем – 

экономики и бюджетного планирования, 

национальной экономики) Республики 

Казахстан. 

Дата вступления в должность: 

22.10.2012г. 

 

29.12.2014г. – 14.02.2016г.: 

Министерство национальной экономики 

Республики Казахстан, 

Заместитель Директора Департамента 

формирования тарифной и 

институциональной политики. 

Дата вступления в должность: 

29.12.2014г. 

 

14.02.2016г. – 07.04.2017г.: 

АО «Казахтелеком», 

Управляющий Директор. 

Дата вступления в должность: 

14.02.2016г. 

 

11.04.2017г. – 12.05.2019г.: 

АО «QazTech Ventures», 

Председатель Правления. 

Дата вступления в должность: 

  

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



13 

 

11.04.2017г. 

 

13.05.2019г. – по настоящее время: 

АО «НУХ «Байтерек», 

Управляющий Директор– член Правления. 

Дата вступления в должность: 

13.05.2019г. 

 

10.06.2019г. – по настоящее время: 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", 

Член Совета директоров. 

Дата вступления в должность: 

10.06.2019г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не 

занимает. 

Ермекова 

Эльмира 

Муслимовна 
Член Совета 

директоров 

Банка - 

независимый 

директор 

21.04.1998г. – 09.04.2002г.: 

РГП «Институт Экономических 

Исследований» Агентства по 

стратегическому планированию и 

реформам РК  

(позже Министерства экономики РК), 

Младший научный сотрудник  

Отдела социальной политики, Старший  

научный сотрудник Отдела проблем 

регионального и социального развития, 

Заведующий сектором отдела 

регионального и социального развития. 

Даты вступления в должность: 

21.04.1998г., 27.09.1999г., 15.01.2001г. 

 

12.05.2002г. – 07.11.2002г.: 

ЗАО «Интергаз Центральная Азия», 

Специалист сектора планирования и 

исполнения бюджета Отдела анализа и 

бюджета Управления экономики. 

Дата вступления в должность: 

12.05.2002г. 

 

01.09.2003г. – 09.03.2004г.: 

ТОО «Образовательно-исследовательский 

центр новых технологий» (Управляющая 

компания ТОО «IBS Consulting»), 

Консультант, Директор Департамента 

новых технологий. 

Даты вступления в должность: 

01.09.2003г., 04.11.2003г. 

 

15.03.2004г. – 31.12.2010г.: 

АО «Народный Банк Казахстана», 

Начальник Управления развития персонала 

и политики оплаты труда, Заместитель 

директора Департамента управления 

персоналом, Старший менеджер 

Управления решений SAP HCM 

Департамента внедрения и сопровождения 

SAP. 

Даты вступления в должность: 

15.03.2004г., 01.09.2004г., 08.06.2009г. 

 

17.01.2011г. – 23.11.2011г.: 

0,00% 0,00% 
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АО «Дочерняя страховая компания 

Народного Банка Казахстана «Халык-

Казахинстрах», 

Начальник Отдела управления персоналом. 

Дата вступления в должность: 

17.01.2011г. 

 

07.12.2011г. – 05.04.2013г.: 

РГК «Национальный Банк РК», 

Начальник Управления развития персонала 

Департамента по работе с персоналом. 

Дата вступления в должность: 

07.12.2011г. 

 

02.05.2013г. – 03.02.2016г.: 

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», 

Главный менеджер –заместитель директора 

Департамента стратегического 

планирования, Директор Департамента 

корпоративного управления, Главный 

менеджер-заместитель директора 

Департамента проведения выставки 

(наполнения) и послевыставочного 

использования ЭКСПО. 

Даты вступления в должность: 

02.05.2013г., 23.08.2013г., 03.03.2014г. 

 

01.09.2016г – 31.05.2017г.: 

АО «Казкоммерцбанк», 

Исполнительный директор. 

Дата вступления в должность: 

01.09.2016г. 

 

04.09.2017г. – 01.10.2018г.: 

АО «Банк Астана», 

Советник Председателя Совета Директоров 

Службы сопровождения СД. 

Дата вступления в должность: 

04.09.2017г. 

 

22.05.2019г. – по настоящее время: 

АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 

Член Совета директоров – независимый 

директор. 

Дата вступления в должность: 

22.05.2019г. 

 

02.07.2019г. – по настоящее время: 

АО «Учебный Центр Национального Банка 

Республики Казахстан», 

Председатель Правления. 

Дата вступления в должность: 

02.07.2019г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимала и не 

занимает. 

Барунин 

Александр 

Анатольевич 
Член Совета 

директоров 

01.01.2013г. – 01.07.2019г.:  

ОАО "МегаФон", 

Руководитель по планированию, 

управленческой отчетности и финансовому 

контролю.  

0,00% 0,00% 
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Банка - 

независимый 

директор 

Дата вступления в должность: 01.01.2013г. 

 

03.12.2013г. – 01.07.2019г.:  

ЗАО "Мегафон Интернэшнл",  

Генеральный директор.  

Дата вступления в должность: 03.12.2013г. 

 

11.12.2015г. – 01.07.2019г.:  

ЗАО "ТТ Мобайл", 

Член Совета директоров (по 

совместительству).  

Дата вступления в должность: 11.12.2015г. 

 

14.12.2015г. – 01.07.2019г:  

ЗАО "ОСТЕЛЕКОМ", 

Член Совета директоров (по 

совместительству).  

Дата вступления в должность: 14.12.2015г. 

 

18.12.2015г. – 01.07.2019г.: 

ЗАО "АКВАФОН – GSM",  

Член Совета директоров (по 

совместительству).  

Дата вступления в должность: 18.12.2015г. 

 

13.04.2016г. – 01.07.2019г.:  

ООО "МегаФон Финанс",  

Генеральный директор  

(по совместительству).  

Дата вступления в должность: 13.04.2016г. 

 

13.09.2016г. – по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана",  

Член Совета директоров – независимый 

директор (по совместительству).  

Дата вступления в должность: 13.09.2016г. 

 

12.03.2018г. – 01.07.2019г.: 

ОАО «Мегафон», 

Член Правления (по совместительству). 

Дата вступления в должность: 

12.03.2018г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не 

занимает. 

Кыдырбаев 

Досым 

Хамитович 

Член Совета 

директоров 

Банка - 

независимый 

директор 

01.02.2000г. – 05.08.2005г.: 

ОАО «АТФБанк», 

Советник Председателя Правления, Первый 

заместитель Председателя Правления, 

Управляющий Директор. 

Даты вступления в должность: 

01.02.2000г., 06.04.2001г., 01.08.2002г. 

 

01.04.2006г. – 01.07.2008г.: 

ТОО «КазПетроМаш», 

Заместитель генерального директора. 

Дата вступления в должность: 

01.04.2006г. 

 

01.02.2010г. – 30.09.2010г.: 
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АО «ТемирБанк», 

Советник Председателя Правления. 

Дата вступления в должность: 

01.02.2010г. 

 

01.10.2010г. – 01.12.2012г.: 

Dyneff (Rompetrol), Монпелье, Франция, 

Заместитель генерального директора. 

Дата вступления в должность: 

01.10.2010г. 

 

01.08.2013г. – 01.12.2013г.: 

«Rakurs» Центр финансового анализа, 

Консультант. 

Дата вступления в должность: 

01.08.2013г. 

 

01.05.2013г. – 01.12.2013г.: 

SB Group, Бухарест, Румыния, 

Управляющий директор в проекте 

трансформации Rompetrol «Change For 

Good». 

Дата вступления в должность: 

01.05.2013г. 

 

26.02.2013г. – по настоящее время: 

АО «Банк ВТБ Казахстан», 

Член Совета директоров, независимый 

директор, Председатель Комитета по 

стратегии. 

Дата вступления в должность: 

26.02.2013г. 

 

01.07.2013г. – 15.03.2015г.: 

Al Falah Capital Partners, 

Управляющий директор. 

Дата вступления в должность: 

01.07.2013г. 

 

15.03.2015г. – по настоящее время: 

ТОО "Ракурс Консалтинг Груп", 

Управляющий партнер. 

Дата вступления в должность: 

15.03.2015г. 

 

05.06.2018г. – по настоящее время: 

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", 

Член Совета директоров, независимый 

директор. 

Дата вступления в должность: 

05.06.2018г. 

 

01.12.2019г. – по настоящее время: 

АО "Tengri Partners Investvestment Banking", 

Член Совета директоров, независимый 

директор. 

Дата вступления в должность: 

01.12.2019г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не 

занимает. 
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21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции 

исполнительного органа эмитента: 

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего 

функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) 

руководителя и членов коллегиального исполнительного органа; 

2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции 

исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения 

об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке; 

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, 

принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа 

эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к 

общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента. 

Коллегиальный исполнительный орган эмитента – Правление. 

Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) каждого из 

членов 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента, в 

том числе 

руководителя 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента 

Должности, занимаемые членами коллегиального 

исполнительного органа эмитента за последние 3 

(три) года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке (с указанием даты 

вступления их в должности), в том числе 

действующие должности, занимаемые данным 

лицом (данными лицами) по совместительству 

Процентное 

соотношение 

голосующих акций 

или долей участия 

в уставном 

капитале, 

принадлежащих 

членам 

коллегиального 

исполнительного 

органа эмитента, к 

общему количеству 

голосующих акций 

или долей участия 

в уставном 

капитале эмитента 

Ибрагимова Ляззат 

Еркеновна 
Член Совета 

директоров, 

Председатель 

Правления Банка 

17.08.2009г. - 03.02.2016г.:  

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", 

Заместитель Председателя Правления, Председатель 

Правления,  

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 17.08.2009г. 

 

04.11.2011г. - 04.08.2016г.:  

Некоммерческое акционерное общество "Холдинг 

Кәсіпқор", Член Совета директоров – независимый 

директор.  

Дата вступления в должность: 04.11.2011 г. 

 

03.02.2016г. - 23.01.2017г.:  

АО "Национальный управляющий холдинг 

"Байтерек", Заместитель Председателя Правления.  

Дата вступления в должность: 03.02.2016г. 

 

04.02.2016г. – 07.02.2017г.:  

АО "Национальное агентство по технологическому 

развитию",  

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 04.02.2016г. 

 

04.02.2016г. - 07.02.2017г.:  

АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация 

"КазЭкспортГарант",  

0,00% 
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Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 04.02.2016г. 

 

04.02.2016г. - 07.02.2017г.:  

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", 

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 04.02.2016г. 

 

12.02.2016г. - 07.02.2017г.:  

АО "Национальное агентство по технологическому 

развитию", 

Председатель Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 12.02.2016г. 

 

25.02.2016г. - 07.02.2017г.:  

АО "Экспортно-кредитная страховая корпорация 

"КазЭкспортГарант", Председатель Совета 

директоров.  

Дата вступления в должность: 25.02.2016г. 

 

23.01.2017г. - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", Председатель 

Правления.  

Дата вступления в должность: 23.01.2017г. 

 

01.02.2017г. - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана",  

Член Совета директоров.  

Дата вступления в должность: 01.02.2017г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимала и не занимает. 

 

Жубаниязова Жанар 

Адилбековна 
Заместитель 

Председателя 

Правления Банка 

02.07.2014г. - 19.02.2017г.:  

АО "Евразийский банк", Управляющий директор – 

директор Департамента кросс продаж.  

Дата вступления в должность: 02.07.2014г. 

 

20.02.2017г. - 14.04.2017г.:  

АО "Евразийский банк", Управляющий директор – 

директор Департамента малого и среднего бизнеса.  

Дата вступления в должность: 20.02.2017г. 

 

17.04.2017 - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", член Правления 

- заместитель Председателя Правления по развитию. 

Дата вступления в должность: 17.04.2017г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимала и не занимает. 

 

0,00% 

Акшанов Нурлан 

Сагындыкович 

Заместитель 

Председателя 

правления Банка 

01.05.2003-14.04.2004 Павлодарский областной 

филиал АО "Народный Банк Казахстана" заведующий 

сектором малого бизнеса Фронт-Офиса 

 

19.04.2004-11.07.2005 АО "АТФБанк" риск -

менеджер управления мониторинга кредитных 

рисков Департамента риск-менеджмента 

 

0,00% 
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11.07.2005-20.02.2006 АО "АТФБанк" риск -

менеджер  сектора кредитных рисков филиалов 

Департамента риск-менеджмента 

 

20.02.2006-01.09.2006 АО "АТФБанк" Заведующий  

сектором кредитных рисков филиалов управления 

кредитных рисков Департамента риск-менеджмента 

 

01.09.2006-14.02.2007 АО "АТФБанк" Начальник 

отдела кредитных рисков филиалов управления 

кредитных рисков Департамента риск-менеджмента 

 

14.02.2007-01.02.2008 АО "АТФБанк" Начальник 

управления кредитных рисков Департамента риск-

менеджмента 

 

01.02.2008-19.12.2008 АО "АТФБанк" Заместитель 

директора Департамента риск-менеджмента 

 

19.12.2008-02.02.2009 АО "АТФБанк" Директор 

Департамента малого и среднего бизнеса 

 

02.02.2009-18.01.2010 АО "АТФБанк" Директор 

Департамента продаж 

 

18.01.2010-30.09.2010 АО "АТФБанк" Директор 

филиала в г. Алматы 

 

25.03.2011-24.08.2011 АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму" Директор 

регионального филиала по г Алматы 

 

24.08.2011-09.01.2012 АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму" Советник Председателя 

Правления 

 

09.01.2012-01.07.2013 АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму" Директор HR-службы 

 

01.07.2013-15.01.2014 АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму" Директор 

департамента по управлению человеческими 

ресурсами 

 

15.01.2014-10.03.2015 АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму" Директор департамента 

гарантирования 

 

10.03.2015-18.03.2016 АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму" Управляющий 

директор-Директор департамента гарантирования 

 

18.03.2016-27.06.2016 АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму" Управляющий 

директор 

 

27.06.2016-21.07.2016 АО "Казкоммерцбанк" 

Исполнительный директор-Директор Департамента 

развития малого и среднего бизнеса 
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21.07.2016-02.02.2017 АО "Казкоммерцбанк" 

Исполнительный директор-Директор Департамента 

региональных продаж 

 

06.02.2017-31.05.2018 АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму" Заместитель 

Председателя Правления-член Правления 

 

18.06.2018г. – по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", Член 

Правления - Заместитель Председателя Правления по 

бизнесу.  

Дата вступления в должность: 18.06.2018г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не занимает 

 

Кожанбаев Адлет 

Нурсагатович 
Заместитель 

Председателя 

правления Банка 

18.02.2014г. – 17.02.2016г.:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", Директор 

Операционного департамента.  

Дата вступления в должность: 18.02.2014г. 

 

18.02.2016г. – 12.02.2017г.:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", Управляющий 

директор.  

Дата вступления в должность: 18.02.2016г. 

 

13.02.2017г. - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", Член 

Правления - заместитель Председателя Правления по 

информационным технологиям.  

Дата вступления в должность: 13.02.2017г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не занимает. 

 

0,00% 

Каирбеков Исламбек 

Урымбаевич 
Заместитель 

Председателя 

правления Банка 

19.09.2000 - 16.10.2000 специалист местных налогов 

отдела информационного обеспечения и учета, 

НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ 

 

17.01.2001 - 02.05.2002 специалист кредитного 

отдела, АО ЦЕСНА БАНК 

 

03.05.2002 - 02.04.2006 ведущий специалист, 

начальник  кредитного отдела, АО "ЦЕСНАБАНК" 

 

03.04.2006 - 14.09.2007 начальник управления 

корпоративного бизнеса, АО ЦЕСНА БАНК 

 

20.09.2007 - 29.12.2007 заместитель директора 

регионального филиала, АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму"  

 

03.03.2008 - 05.07.2009 начальник отдела МиСБ, АО 

"НУРБАНК" 

 

06.07.2009 - 06.08.2010 начальник ОРК МиСБ 

филиала в г.Павлодар, АО "НУРБАНК" 

 

 0,00% 
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09.08.2010 - 17.04.2011 директор Павлодарского 

филиала, АО Фонд развития предпринимательства 

"Даму"  

 

18.04.2011 - 13.01.2014 директор Департамента 

гарантирования, АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму"  

 

14.01.2014 - 09.03.2015 директор Департамента 

мониторинга, АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму"   

 

10.03.2015 - 14.02.2018 директор регионального 

филиала в г.Астана, АО Фонд развития 

предпринимательства "Даму"  

 

15.02.2018 - 15.02.2018 директор регионального 

филиала по Акмолинской области, АО Фонд 

развития предпринимательства "Даму"  

 

26.02.2018 - 16.01.2020 АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана" Управляющий директор   

 

17.01.2020г. - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана",  

Заместитель Председателя Правления по рискам и 

внутреннему контролю.  

Дата вступления в должность: 17.01.2020г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не занимает. 

 

Айдарбекова Алия 

Каратаевна 
Заместитель 

Председателя 

правления Банка 

17.11.2014г. - 17.03.2017г.:  

АО "Инвестиционный фонд Казахстана", член 

Правления - заместитель Председателя Правления.  

Дата вступления в должность: 17.11.2014г. 

 

17.04.2017г. - 29.06.2017г.:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", член Правления 

- заместитель Председателя Правления.  

Дата вступления в должность: 17.04.2017г. 

 

30.06.2017г. - 17.09.2017г.:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана",  

Управляющий директор.  

Дата вступления в должность: 30.06.2017г. 

 

18.09.2017г. - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", член Правления 

- заместитель Председателя Правления по финансам 

и отчетности.  

Дата вступления в должность: 18.09.2017г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимала и не занимает. 

 

 0,00% 

Бейсембаев Мирас 

Берикович 
Заместитель 

Председателя 

правления Банка 

27.09.2012г. – 26.02.2015г.:  

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", 

Управляющий директор-член Правления.  

Дата вступления в должность: 27.09.2012г. 

 

 0,00% 
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27.02.2015г. – 16.04.2017г.:  

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", 

Заместитель Председателя Правления - член 

Правления.  

Дата вступления в должность: 27.02.2015г. 

 

17.04.2017г. - 22.06.2017г.:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", член Правления 

- заместитель Председателя Правления.  

Дата вступления в должность: 17.04.2017г. 

 

23.06.2017г. - 10.09.2017г.:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана",  

Управляющий директор.  

Дата вступления в должность: 23.06.2017г. 

 

11.09.2017г. - по настоящее время:  

АО "Жилстройсбербанк Казахстана", член Правления 

- заместитель Председателя Правления по 

безопасности и административно-хозяйственной 

деятельности.  

Дата вступления в должность: 11.09.2017г. 

 

Других должностей, в том числе по 

совместительству, не занимал и не занимает. 

 

Полномочия членов Правления Банка: 

 

1. Председатель Правления Ибрагимова Ляззат Еркеновна осуществляет общее руководство 

деятельностью Банка, проводит заседания Правления Банка, участвует в заседаниях Совета 

директоров Банка, принимает оперативные и исполнительно-распорядительные решения по 

вопросам деятельности Банка, представляет Банк в государственных органах Республики 

Казахстан, в международных и иных организациях, осуществляет общее руководство по 

взаимодействию со средствами массовой информации. 

Председатель Правления Банка вправе проводить переговоры, принимать решения, издавать 

приказы, распоряжения, заключать договоры (контракты, соглашения), выдавать доверенности, 

подписывать отчеты и информацию, предоставляемые Единственному акционеру Банка, Совету 

директоров Банка, Национальному Банку Республики Казахстан и другие документы по вопросам 

деятельности Банка в пределах компетенции, определенной Уставом Банка. 

 Председатель Правления Банка осуществляет непосредственный контроль и курирует 

работу подразделений: 

- Департамента по работе с персоналом (ДРП); 

- Департамента безопасности (ДБ); 

- Советников; 

- Управляющих директоров; 

- Департамента по работе с юридическими лицами.  

 Осуществляет руководство работ по взаимодействию с Единственным акционером и 

Советом директоров Банка.  

 Председатель Правления Банка: 

1) рассматривает вопросы определения кадровой политики Банка, стратегического развития 

персонала Банка, назначений, морального поощрения и применения мер дисциплинарной 

ответственности к работникам Банка;  

2) рассматривает заявления, представления и подписывает приказы о назначениях, перемещениях, 

увольнениях, наложении дисциплинарных взысканий, подписывает трудовые договоры, 

дополнительные соглашения к ним и соглашения об их расторжении с членами Правления, 

заместителями Председателя Правления, главным комплаенс-контролером, корпоративным 

секретарем, работниками Департамента внутреннего аудита в соответствии с решениями Совета 

директоров Банка;  
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3) рассматривает заявления, представления о назначениях, перемещениях, увольнениях, 

подписывает трудовые договоры, дополнительные соглашения к ним и соглашения об их 

расторжении: в центральном аппарате с управляющими директорами, советниками, директорами 

департаментов и их заместителями, начальниками самостоятельных управлений и с директорами 

филиалов Банка и их заместителями; 

4) рассматривает материалы и подписывает приказы об установлении должностных окладов 

работникам центрального аппарата Банка, в филиалах Банка – директорам и их заместителям; 

5) подписывает приказы о выплате вознаграждения по итогам года членам Правления, заместителям 

Председателя Правления Банка, квартальном премировании главного комплаенс-контролера, 

корпоративного секретаря и работников Департамента внутреннего аудита в соответствии с 

решениями Совета директоров Банка, а также управляющим директорам и главному бухгалтеру; 

6) рассматривает служебные записки и подписывает приказы об единовременном премировании и 

выплаты бонусов работникам Банка по итогам их деятельности за отчетный период; 

7) утверждает график отпусков членов Правления, заместителей Председателя Правления Банка, 

главного комплаенс-контролера, корпоративного секретаря, управляющих директоров; 

8) рассматривает заявления о предоставлении отпусков членам Правления, заместителям 

Председателя Правления Банка, главному комплаенс-контролеру, корпоративному секретарю, 

управляющим директорам; 

9) рассматривает предложения о наложении дисциплинарных взысканий на работников 

центрального аппарата Банка, директоров филиалов; 

10) рассматривает и подписывает уведомления об изменении условий труда членов Правления, 

заместителей Председателя Правления Банка, главного комплаенс-контролера, корпоративного 

секретаря, директора Департамента внутреннего аудита, управляющих директоров; 

11) рассматривает и подписывает служебные записки об изменении условий труда работников 

центрального аппарата Банка и директоров филиалов и их заместителей; 

12) рассматривает вопросы и подписывает приказы по мероприятиям безопасности и охраны труда, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности, мобилизационной 

подготовке; 

13) подписывает доверенности работникам Банка и сотрудникам, привлеченным для оказания услуг 

по договорам возмездного оказания услуг, с правом представлять интересы Банка в 

государственных органах, в отношениях с физическими и юридическими лицами; 

14) рассматривает и подписывает запросы, письма, отчеты, ответы на запросы, центральных 

исполнительных органов Республики Казахстан, государственных, в том числе, 

правоохранительных органов и учреждений, Единственного акционера Банка. 

 

2. Член Правления, заместитель Председателя Правления по финансам и отчетности 

Айдарбекова Алия Каратаевна организует и координирует деятельность в сфере казначейства, 

бухгалтерского учета, сводной отчетности, осуществляет непосредственный контроль и курирует 

работу подразделений: 

- Департамента казначейства (ДКаз); 

- Департамента бухгалтерского учета (ДБУ); 

- Департамента сводной отчетности (ДСО). 

Член Правления, заместитель Председателя Правления, вправе в пределах своей компетенции, 

от имени Банка:  

1) в соответствии с законодательством и внутренними документами Банка организовывать 

дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов; 

2) рассматривать документы на оплату на основании заключенных договоров (контрактов, 

соглашений) и принимать решения по оплате представленных поставщиками счетов, подписывать 

платежные документы на оплату приобретаемых Банком товаров, работ и услуг подразделений 

Банка; 

3) утверждать авансовые отчеты работников Банка; 

4) подписывать доверенности работникам центрального аппарата Банка на получение имущества 

у физических или юридических лиц; 

5) подписывать декларации и расчеты авансовых/текущих платежей по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет; 
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6) подписывать акты, запросы, письма, ответы на запросы, отчеты, направляемые в центральные 

исполнительные органы Республики Казахстан, уполномоченные государственные органы 

Республики Казахстан, местные исполнительные органы Республики Казахстан, Ассоциацию 

финансистов Казахстана, Единственному акционеру Банка, АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "Фонд 

гарантирования жилищного строительства", АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов", 

АО "Казахстанская фондовая биржа", АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", АО "Единый 

регистратор ценных бумаг" и банки второго уровня; 

7) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бюджетом, планом закупок Банка, 

и внутренними документами Банка заключать, изменять и расторгать договоры о закупках товаров, 

работ и услуг, подписывать счета, счета–фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям;  

8) в соответствии законодательством и внутренними документами Банка заключать, изменять и 

расторгать сделки (договоры, контракты, соглашения) с физическими и юридическими лицами, не 

являющиеся предметом закупок, которые влекут или не влекут расходы Банка, осуществлять 

необходимые действия по заключению таких сделок по курируемым подразделениям, подписывать 

счета, счета–фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям; 

9) подписывать доверенности работникам Банка и сотрудникам, привлеченным для оказания 

услуг по договорам возмездного оказания услуг, по курируемым подразделениям, с правом 

представлять интересы Банка в государственных органах, в отношениях с физическими и 

юридическими лицами; 

10) согласовывать техническую спецификацию на закупаемые товары, работы и услуги по 

курируемым подразделениям и нести ответственность за ее соответствие требованиям 

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка. 

3. Член Правления, заместитель Председателя Правления по бизнесу Акшанов Нурлан 

Сагындыкович организует и координирует деятельность в сфере регионального развития и 

продаж, функционирования филиалов и контакт – центра Банка, взаимодействия по курируемым 

вопросам с партнерами Банка, несет ответственность за обеспечение выполнения плановых 

показателей по продажам банковских продуктов, а также за обеспечение связанных бизнес-

процессов,  осуществляет непосредственный контроль и курирует работу подразделений:  

- Департамента продаж и регионального развития (ДПРР);  

- Департамента Контакт - центра (ДКЦ); 

- Филиалов Банка по вопросам основной деятельности. 

Член Правления, заместитель Председателя Правления, вправе в пределах своей компетенции, 

от имени Банка:  

1) на основании предложения ДПРР путем подписания графика согласования с 

заинтересованными подразделениями и их курирующими членами Правления Банка без вынесения 

на рассмотрение Правления Банка вносить изменения: 

а) в размер и порядок оплаты вознаграждения сети консультантов; 

б) в типовые формы Стандартных условий договоров поручения (договоров присоединения), 

заключаемые с консультантами/риэлторами/консультантами-лидерами; 

в) в типовые формы сводного акта оказанных услуг консультантами и актов сверок между 

консультантами/риэлторами/консультантами-лидерами и филиалами Банка; 

г) в устав совета лидеров; 

2) рассматривать и согласовывать заявления на предоставление отпусков директорам филиалов 

Банка; 

3) подписывать письма заемщикам, ответы на обращения юридических и физических лиц; 

4) подписывать запросы, письма, ответы на запросы, отчеты, направляемые в центральные 

исполнительные органы Республики Казахстан, уполномоченные государственные, в том числе, 

правоохранительные органы и учреждения, Единственному акционеру Банка;  

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бюджетом, планом закупок Банка, 

и внутренними документами Банка заключать, изменять и расторгать договоры о закупках товаров, 

работ и услуг подписывать счета, счета-фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям;  

6) в соответствии законодательством и внутренними документами Банка заключать, изменять и 

расторгать сделки (договоры, контракты, соглашения) с физическими и юридическими лицами, не 

являющиеся предметом закупок, которые влекут или не влекут расходы Банка, осуществлять 
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необходимые действия по заключению таких сделок по курируемым подразделениям, подписывать 

счета, счета–фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям; 

7) подписывать доверенности работникам Банка и сотрудникам, привлеченным для оказания 

услуг по договорам возмездного оказания услуг, по курируемым подразделениям, с правом 

представлять интересы Банка в государственных органах, в отношениях с физическими и 

юридическими лицами; 

8) согласовывать техническую спецификацию на закупаемые товары, работы и услуги по 

курируемым подразделениям и нести ответственность за ее соответствие требованиям 

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.  

4. Член Правления, заместитель Председателя Правления по рискам и внутреннему 

контролю Каирбеков Исламбек Урумбаевич организует и координирует деятельность в сфере 

внутреннего контроля, ситуационного мониторинга, риск - менеджмента взаимодействия по 

курируемым вопросам со страховыми, оценочными компаниями, осуществляет непосредственный 

контроль и курирует работу подразделений: 

- Департамента внутреннего контроля (ДВК); 

- Департамента ситуационного мониторинга (ДСМ); 

- Департамента риск - менеджмента (ДРМ). 

Член Правления, заместитель Председателя Правления, вправе в пределах своей компетенции, 

от имени Банка:  

1) координировать работу по вопросам организации системы внутреннего контроля; 

2) согласовывать рекомендации подразделениям Банка по результатам анализа обращений 

клиентов для их дальнейшего исполнения; 

3) подписывать ответы на обращения юридических и физических лиц; 

4) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бюджетом, планом закупок Банка, 

и внутренними документами Банка заключать, изменять и расторгать договоры о закупках товаров, 

работ и услуг, подписывать счета, счета-фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям;  

5) в соответствии законодательством и внутренними документами Банка заключать, изменять и 

расторгать сделки (договоры, контракты, соглашения) с физическими и юридическими лицами, не 

являющиеся предметом закупок, которые влекут или не влекут расходы Банка, осуществлять 

необходимые действия по заключению таких сделок по курируемым подразделениям, подписывать 

счета, счета–фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям; 

6) подписывать доверенности работникам Банка и сотрудникам, привлеченным для оказания 

услуг по договорам возмездного оказания услуг, по курируемым подразделениям, с правом 

представлять интересы Банка в государственных органах, в отношениях с физическими и 

юридическими лицами; 

7) согласовывать техническую спецификацию на закупаемые товары, работы и услуги по 

курируемым подразделениям и нести ответственность за ее соответствие требованиям 

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.  

5. Член Правления, заместитель Председателя Правления по информационной 

безопасности, правовым и административным вопросам Бейсембаев Мирас Берикович 
организует и координирует деятельность в сфере корпоративного управления, информационной 

безопасности Банка, правового обеспечения, реализации государственных программ и 

строительных проектов, закупок и административно-хозяйственной деятельности, осуществляет 

непосредственный контроль и курирует работу подразделений: 

- Департамента информационной безопасности (ДИБ); 

- Юридического департамента (ЮД); 

- Департамента реализации государственных программ и строительных проектов (ДРГПСП); 

- Департамента закупок (ДЗ); 

- Административного департамента (АД). 

Член Правления, заместитель Председателя Правления, вправе в пределах своей компетенции, 

от имени Банка: 

1) подписывать запросы, письма, ответы на запросы, отчеты в сфере обеспечения 

информационной безопасности; 
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2) выполнять функции ответственного лица по соблюдению порядка действий по реализации 

института отставки и привлечения к ответственности руководителей за совершение их 

подчиненными коррупционных преступлений с уведомлением Агентства Республики Казахстан по 

делам государственной службы о таких фактах;  

3) заключать, изменять, расторгать соглашения с частными судебными исполнителями об 

условиях исполнения исполнительных документов; 

4) представлять интересы Банка в государственных органах, по судебным спорам в судах первой, 

апелляционной, кассационной инстанциях по гражданскому, административному 

судопроизводству, органах по исполнению судебных актов, правоохранительных органах 

Республики Казахстан, а именно:          рассматривает и подписывает исковые заявления, дополнения 

к исковому заявлению, отзывы на исковые заявления, возражения к ним, встречные исковые 

заявления, жалобы на акты уполномоченного органа, жалобы на решения, определения и 

постановления суда, апелляционные жалобы и ходатайства об оспаривании судебных актов, 

подлежащих пересмотру в кассационном порядке, отзывы на апелляционные жалобы и ходатайства 

об оспаривании судебных актов, подлежащих пересмотру в кассационном порядке, заявления о 

пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, жалобы на действия 

(бездействие) или решения судебного исполнителя по вопросам исполнительного производства, 

принимает решение о передаче дела в арбитраж, полном или частичном отказе от иска или 

признания иска, увеличении или уменьшении предмета исковых требований, изменении предмета 

или основания иска, заключении мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора 

(конфликта) в порядке медиации,  требовании принудительного исполнения судебного акта, 

получении присужденных имущества или денег, отказа от апелляционной жалобы, ходатайства; 

5) подписывать доверенности работникам Банка и сотрудникам, привлеченным для оказания 

услуг по договорам возмездного оказания услуг, с правом представлять интересы Банка в 

государственных органах, по судебным спорам в судах первой, апелляционной, кассационной 

инстанциях по гражданскому, административному судопроизводству, органах по исполнению 

судебных актов, правоохранительных органах Республики Казахстан, а именно: подавать исковые 

заявления, дополнения к исковому заявлению, отзывы на исковые заявления, возражения к ним, 

предъявлять встречные исковые заявления, жалобы на акты уполномоченного органа, заявлять 

отводы, представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы лицам, 

участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам, заявлять ходатайства, в том числе о 

принятии мер по обеспечению иска, по обеспечению доказательств, об истребовании 

дополнительных доказательств, о применении примирительных процедур, давать устные и 

письменные объяснения суду, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного 

процесса вопросам, возражать против ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, 

участвовать в судебных прениях, знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него 

письменные замечания, знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии, 

обжаловать решения, определения и постановления суда, подавать апелляционные жалобы и 

ходатайства об оспаривании судебных актов, подлежащих пересмотру в кассационном порядке, 

отзывы на апелляционные жалобы и ходатайства об оспаривании судебных актов, подлежащих 

пересмотру в кассационном порядке, пользоваться другими процессуальными правами, 

предоставленными законодательством о гражданском и административном судопроизводстве, 

знакомиться с материалами исполнительного производства, в том числе в электронной форме, 

делать из них выписки, снимать копии, представлять дополнительные материалы, заявлять 

ходатайства, участвовать в совершении исполнительных действий, давать устные и письменные 

объяснения в процессе исполнительных действий, высказывать свои доводы и соображения по всем 

вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против доводов и 

ходатайств других лиц, участвующих в исполнительном производстве, обжаловать действия 

(бездействие) или решения судебного исполнителя по вопросам исполнительного производства, 

обращаться в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения, кроме подписания искового 

заявления, передачи дела в арбитраж, полного или частичного отказа от иска или признания иска, 

увеличения или уменьшения предмета исковых требований, изменения предмета или основания 

иска, заключения мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора (конфликта) в 

порядке медиации, обжалования судебного акта в апелляционном, кассационном порядках, подачи 

заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, 

требования принудительного исполнения судебного акта, получения присужденных имущества или 

денег, отказа от апелляционной жалобы, ходатайства; 
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6) координирует работу по взаимодействию с центральными государственными органами, 

местными исполнительными органами; 

7) выступать от имени Заказчика в процедурах закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых 

в централизованном порядке для центрального аппарата и филиалов Банка; 

8) в соответствии с законодательством и внутренними документами Банка подписывать приказы 

об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг Банка и внесении изменений, дополнений в 

него; 

9) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бюджетом, планом закупок Банка, 

и внутренними документами Банка заключать, изменять и расторгать договоры о закупках товаров, 

работ и услуг, подписывать счета, счета-фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям, проектно-сметную 

документацию; 

10) подписывать запросы, письма, ответы на запросы, отчеты, направляемые юридическим и 

физическим лицам, в центральные исполнительные органы Республики Казахстан, 

уполномоченные государственные, в том числе, правоохранительные органы и учреждения, 

Единственному акционеру Банка; 

11) в соответствии законодательством и внутренними документами Банка заключать, изменять 

и расторгать сделки (договоры, контракты, соглашения) с физическими и юридическими лицами, 

не являющиеся предметом закупок, которые влекут или не влекут расходы Банка, осуществлять 

необходимые действия по заключению таких сделок по курируемым подразделениям, подписывать 

счета, счета–фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям; 

12) подписывать доверенности работникам Банка и сотрудникам, привлеченным для оказания 

услуг по договорам возмездного оказания услуг, по курируемым подразделениям, с правом 

представлять интересы Банка в государственных органах, в отношениях с физическими и 

юридическими лицами; 

13) согласовывать техническую спецификацию на закупаемые товары, работы и услуги по 

курируемым подразделениям и нести ответственность за ее соответствие требованиям 

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка. 

 14) координировать работу по вопросам корпоративного управления Банка, включая вопросы 

по оптимизации организационной структуры, связанных бизнес-процессов; 

15) координировать работу корпоративного секретаря; 

16) подписывать нижеследующие документы на основании принятых должностными лицами 

Банка решений: 

1) приказы о наложении дисциплинарных взысканий на работников центрального аппарата 

Банка, директоров филиалов; 

2) договоры о полной материальной ответственности; 

3) договоры обучения, договоры о прохождении стажировки, практики в Банке, дополнительные 

соглашения и соглашения о расторжении к ним;  

4) графики сменности для некоторых категорий работников Департамента безопасности, 

Департамента информационных технологий; 

5) приказы о предоставлении отпусков в центральном аппарате – членам Правления, 

заместителям Председателя Правления Банка, главному комплаенс-контролеру, корпоративному 

секретарю, управляющим директорам на основании заявления, согласованного с Председателем 

Правления Банка;*  

6) приказы о предоставлении отпусков работников Департамента внутреннего аудита на 

основании заявления, согласованного Председателем Совета директоров Банка, Председателем 

Комитета по аудиту Совета директоров Банка;* 

7) приказы о предоставлении отпусков/отзыве из отпуска работникам/ов центрального аппарата, 

директорам/ов филиалов, на основании заявления о предоставления отпуска, согласованное с 

курирующим членов Правления;* 

8) приказы о командировании работников центрального аппарата, директоров филиалов на 

основании служебной записки о командировании;* 

9) приказы на социальную выплату работникам Банка на основании заявления; 

10) приказы о назначениях, перемещениях, увольнениях, трудовые договоры, дополнительные 

соглашения к ним и соглашения об их расторжении с работниками центрального аппарата Банка, за 

исключением работников подотчетных совету директоров, а также управляющих директоров, 
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советников, директоров департаментов и их заместителями, начальников самостоятельных 

управлений, директоров филиалов Банка и их заместителей; 

11) дополнительные соглашения к трудовым договорам в части изменения условий оплаты 

труда: в центральном аппарате – с работниками Банка, за исключением работников подотчетных 

совету директоров; в филиалах – с директорами филиалов и их заместителями на основании приказа 

Председателя Правления Банка; 

12) служебные записки о привлечении работников Банка к работе в выходные и праздничные 

дни, согласованные с курирующим членом Правления; 

13) приказы о привлечении работников Банка к работе в выходные и праздничные дни; 

14) приказы на возложение исполнения обязанностей работников центрального аппарата, 

директоров филиалов, заместителей директоров филиалов (при возложении на другого работника 

филиала) на период их отсутствия;  

15) уведомления об изменении условий труда с работниками центрального аппарата Банка, 

директорами филиалов и с их заместителями, на основании служебной записки, согласованной с 

Председателем Правления Банка, за исключением работников подотчетных совету диреткоров и 

управляющих директоров; 

 16) в соответствии законодательством и внутренними документами Банка заключать, 

изменять и расторгать сделки (договоры, контракты, соглашения) с физическими и юридическими 

лицами, не являющиеся предметом закупок, которые влекут или не влекут расходы Банка, 

осуществлять необходимые действия по заключению таких сделок по Департаменту безопасности 

и Департаменту по работе с персоналом, подписывать счета, счета–фактуры, 

утверждать/подписывать акты приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 

Департаменту безопасности и Департаменту по работе с персоналом;  

 17) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бюджетом, планом закупок 

Банка и внутренними документами Банка заключать, изменять и расторгать договоры о закупках 

товаров, работ и услуг, подписывать счета, счета–фактуры, утверждать/подписывать акты приема-

передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг по Департаменту безопасности и 

Департаменту по работе с персоналом;  

 18) авансовые отчеты члена Правления – заместителя Председателя Правления 

Айдарбековой А.К. в случае ее командирования.  

6. Член Правления, заместитель Председателя Правления по развитию Жубаниязова 

Жанар Адилбековна организует и координирует деятельность в сфере разработки и внедрения 

банковских продуктов, планирования и стратегического анализа, проектного управления, рекламы 

и связи с общественностью, по вопросам развития международных связей, взаимодействия по 

курируемым вопросам со страховыми, оценочными компаниями, осуществляет непосредственный 

контроль и курирует работу:  

- Департамента разработки и внедрения банковских продуктов (ДРВБП); 

- Департамента планирования и стратегического анализа (ДПСА); 

- Департамента проектного управления (ДПУ); 

- Департамента рекламы и связи с общественностью (ДРСО). 

Член Правления, заместитель Председателя Правления, вправе в пределах своей компетенции, 

от имени Банка:  

1) подписывать документы по закупкам услуг в рамках приватизации Банка; 

2) подписывать запросы, письма, ответы на запросы, отчеты, направляемые в центральные 

исполнительные органы Республики Казахстан, государственные, в том числе, правоохранительные 

органы и учреждения, Единственному акционеру Банка; 

3) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бюджетом, планом закупок Банка, 

и внутренними документами Банка заключать, изменять и расторгать договоры о закупках товаров, 

работ и услуг, подписывать счета, счета-фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям;  

4) в соответствии законодательством и внутренними документами Банка заключать, изменять и 

расторгать сделки (договоры, контракты, соглашения) с физическими и юридическими лицами, не 

являющиеся предметом закупок, которые влекут или не влекут расходы Банка, осуществлять 

необходимые действия по заключению таких сделок по курируемым подразделениям, подписывать 

счета, счета–фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям; 
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5) подписывать доверенности работникам Банка и сотрудникам, привлеченным для оказания 

услуг по договорам возмездного оказания услуг, по курируемым подразделениям, с правом 

представлять интересы Банка в государственных органах, в отношениях с физическими и 

юридическими лицами; 

6) согласовывать техническую спецификацию на закупаемые товары, работы и услуги по 

курируемым подразделениям и нести ответственность за ее соответствие требованиям 

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка.  

7. Член Правления, заместитель Председателя Правления по информационным 

технологиям Кожанбаев Адлет Нурсагатович организует и координирует деятельность в сфере 

банковских технологий, развития и поддержки информационных систем, информационных 

технологий, операционного сопровождения, работы с проблемными займами, осуществляет 

непосредственный контроль и курирует работу: 

- Департамента банковских технологий (ДБТ); 

- Департамента развития и поддержки информационных систем (ДРПИС); 

- Департамента информационных технологий (ДИТ); 

- Операционного департамента (ОД); 

- Управления по работе с проблемными займами (УРПЗ). 

Заместитель Председателя Правления, вправе в пределах своей компетенции, от имени Банка:  

1) подписывать запросы, письма, ответы на запросы, отчеты, направляемые в центральные 

исполнительные органы Республики Казахстан, уполномоченные государственные, в том числе, 

правоохранительные органы и учреждения (в том числе органы государственных доходов), 

Единственному акционеру Банка и другим юридическим лицам, в том числе, АО "Фонд 

гарантирования жилищного строительства";  

2) подписывать внешние/внутренние платежи по выдаче займов, переводов собственных 

средств/накоплений, операций по длительным поручениям, по прочим оплатам, связанных с 

возвратом сумм до выяснения, по исполнению платежных требований, инкассовых распоряжений; 

3) заверять копии документов, направляемые в банки второго уровня и иные организации, 

осуществляющие отдельные виды банковских операций, связанные с предоставлением информации 

о наличии и номерах банковских счетов заемщиков Банка и выставлением платежных требований в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также выполнять все необходимые 

действия, связанные с данным поручением; 

4) распоряжаться корреспондентским счетом или совершать операции по корреспондентскому 

счету, в том числе подавать заявки в Национальный Банк Республики Казахстан на резервирование 

денег на корреспондентском счете Банка; 

5) заключать, изменять, расторгать соглашения с частными судебными исполнителями об 

условиях исполнения исполнительных документов; 

6) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, бюджетом, планом закупок Банка, 

и внутренними документами Банка заключать, изменять и расторгать договоры о закупках товаров, 

работ и услуг, подписывать счета, счета-фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям;  

7) в соответствии законодательством и внутренними документами Банка заключать, изменять и 

расторгать сделки (договоры, контракты, соглашения) с физическими и юридическими лицами, не 

являющиеся предметом закупок, которые влекут или не влекут расходы Банка, осуществлять 

необходимые действия по заключению таких сделок по курируемым подразделениям, подписывать 

счета, счета–фактуры, утверждать/подписывать акты приема-передачи товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по курируемым подразделениям; 

8) подписывать доверенности работникам Банка и сотрудникам, привлеченным для оказания 

услуг по договорам возмездного оказания услуг, по курируемым подразделениям, с правом 

представлять интересы Банка в государственных органах, в отношениях с физическими и 

юридическими лицами; 

9) подписывать запросы, письма, ответы на запросы, отчеты, направляемые в центральные 

исполнительные органы Республики Казахстан, уполномоченные государственные, в том числе, 

правоохранительные органы и учреждения, Единственному акционеру Банка, кредитные бюро 

(ТОО "Первое кредитное бюро", АО "Государственное кредитное бюро"), НАО "Государственная 

корпорация "Правительство для граждан" 
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10) согласовывать техническую спецификацию на закупаемые товары, работы и услуги по 

курируемым подразделениям и нести ответственность за ее соответствие требованиям 

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Банка. 

 

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 

коммерческой организации (управляющей организации), то указываются: 

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения; 

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего 

функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов 

совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации; 

3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их 

трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке; 

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 

управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) 

настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном 

капитале) управляющей организации; 

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, 

перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в 

уставном капитале эмитента. 

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества. 

Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации (управляющей 

организации) не передавались. 

 

 

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности 

эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента 

  
23. Виды деятельности эмитента: 

1) основной вид деятельности; 

2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, 

которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента: 

Согласно Уставу, эмитент осуществляет следующие виды деятельности: 

Основной задачей Банка является представление качественных банковских услуг для улучшения 

жилищных условий. 

Банк привлекает средства вкладчиков в жилищные строительные сбережения, обеспечивает 

сохранность и возвратность вкладов, предоставляет жилищные, промежуточные жилищные и 

предварительные жилищные займы для проведения мероприятий по улучшению жилищных условий 

на территории Республики Казахстан, к которым относятся строительство (включая приобретение 

земельного участка), приобретение жилища, в том числе путем обмена с целью улучшения, ремонт 

и модернизация жилища (включая приобретение строительных материалов, оплату подрядных 

работ), погашение обязательств, которые появились в связи с мероприятиями по улучшению 

жилищных условий, внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа 

в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций. 

Целью деятельности Банка является извлечение дохода на основе эффективного использования 

свободных денег, оказания банковских услуг, банковского обслуживания физических и юридических 

лиц, на осуществление которых Банк имеет соответствующие лицензии. 

Согласно пункту 4.3. Устава Банка, для достижения цели и задачи Банк осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 
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1) прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и ведение счетов 

вкладчиков; 

2) предоставление вкладчикам жилищных, предварительных жилищных и промежуточных 

жилищных займов на проведение мероприятий по улучшение жилищных условий. 

Банк вправе, кроме основных видов деятельности, указанных в пункте 4.3. Устава Банка, 

осуществлять участие в уставном капитале юридических лиц, являющихся частью инфраструктуры 

финансового рынка и (или) осуществляющих автоматизацию деятельности Банка в порядке, 

установленном банковским законодательством Республики Казахстан, а также другие виды операций 

в соответствии с лицензией уполномоченного органа по вопросам регулирования, контроля и надзора 

финансового рынка и финансовых организаций, к которым относятся: 

1) кассовые операции – прием и выдача наличных денег при осуществлении одной из банковских 

операций, указанных в пункте 4.3. Устава Банка и подпунктах 2), 5) пункта 4.4. Устава Банка, 

включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение; 

2) переводные операции – выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и 

переводам денег; 

3) эмиссия собственных ценных бумаг (за исключением акций); 

4) сейфовые операции – услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, 

документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений; 

5) обменные операции с иностранной валютой; 

6) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

7) доверительные операции: управления правами требования по банковским займам в интересах и по 

поручению доверителя. 

Также Банк вправе осуществлять дилерскую деятельность в соответствии с банковским 

законодательством Республики Казахстан. 

Банк вправе заниматься видами деятельности, предусмотренными банковским законодательством 

Республики Казахстан для банков второго уровня, не требующих наличия лицензии. 

Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, необходимые для выполнения его задач и 

функций, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. 

В случае, если для осуществления какого-либо вида деятельности необходимо специальное 

разрешение (лицензия, сертификат) компетентного органа либо регистрация и /или разрешение 

уполномоченных органов, Банк осуществляет данный вид деятельности после получения в 

установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в соответствии с 

ним. 

Банк осуществляет свою деятельность с клиентами на договорной, платной основе, определяющей 

взаимные обязательства и ответственность сторон. 

Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам клиентов и корреспондентов, а также тайну 

имущества, находящегося на хранении в сейфовых ящиках, шкафах и помещениях Банка. 

Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть раскрыты только лицам по основаниям, и в 

порядке, определенном законодательством Республики Казахстан. 

На деньги и другое имущество (ценности) клиентов, находящиеся в Банке, арест может быть наложен 

и / или взыскание может быть обращено только в случаях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан. 

Банку запрещается осуществление операций и сделок к качестве предпринимательской 

деятельности, не относящихся к банковской деятельности либо не предусмотренных пунктом 9 

статьи 8, пунктом 12 статьи 30 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности 

в Республике Казахстан", а также приобретение долей участия в уставных капиталах или акций 

юридических лиц, создание и участие в деятельности некоммерческих организаций за исключением 

членства в Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан, а также случаев, 
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установленных Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан", и осуществления сделок с ценными бумагами в случаях, предусмотренных пунктом 8 

статьи 8 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан". 

Деятельность Банка не носит сезонный характер. 

3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 

Банк является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных 

сбережений. Система жилищных строительных сбережений - замкнутая система финансирования 

мероприятий по улучшению жилищных условий, основанная на привлечении денег вкладчиков в 

жилищные строительные сбережения, начисленных на них премий государства и предоставлении 

им жилищных займов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года №110 

"О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан" и условиями договора о 

жилищных строительных сбережениях". 

10 июля 2003 года Банк получил свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

И в сентябре того же года была проведена масштабная работа по развитию филиальной сети банка и 

привлечению вкладчиков на жилищные строительные депозиты. 

4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 

основным видам деятельности эмитента: 

Позитивные факторы:  

- Наличие уникального продукта (низкие процентные ставки по займам, премия государства на 

сбережения). 

- Государственное участие в капитале Банка. Статус финансового агента. 

- Участие Банка, в качестве оператора, в реализации государственных программ жилищного 

строительства и иных специализированных проектов. 

Негативные факторы:  

- Снижение экономической активности вследствие замедления экономического роста в 

краткосрочной перспективе. 

- Недоверие населения к банковской системе в целом. 

- Девальвация национальной валюты. Девальвационные ожидания населения. 

- Растущая конкуренция среди БВУ на внутреннем рынке депозитов населения и ипотечном рынке. 

5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, 

затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 

спонсируемые эмитентом: 

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных 

бумаг№1.2.60/44 от 3 февраля 2020 года, бессрочная, выданная Агентством Республики Казахстан 

по регулированию и развитию финансового рынка. 

Вышеуказанная лицензия дает право на проведение: 

1. Банковских операций в национальной валюте: 

- прием вкладов (депозитов) в жилищные строительные сбережения, открытие и ведение счетов 

вкладчика; 

- предоставление вкладчикам жилищных, промежуточных жилищных и предварительных 

жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий; 

Банковских операций в национальной и иностранной валюте: 

- кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, 

сортировку, упаковку и хранение; 

- переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и 

переводам денег; 
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- обменные операций с иностранной валютой, включая обменные операции с наличной иностранной 

валютой; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

иной операции в национальной и иностранной валюте: 

- выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций); 

- доверительные операции: управление правами требования по банковским займам в интересах и по 

поручению доверителя. 

2. Деятельности на рынке ценных бумаг 

- дилерская деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов. 

Эмитент не спонсировал исследований и разработок и не нес на них затраты. 

6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и 

доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в 

общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг): 

Доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемых (оказываемых) эмитенту составляет 

2,28%. 

Эмитент не имеет продукции (работ, услуг), реализуемых (оказываемых) на экспорт. 

7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском 

прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и 

иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов 

эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием: 

Судебных процессов, связанных с риском прекращения или изменением деятельности эмитента 

не было. Судебные дела, касательно взыскания с эмитента денежных и иных обязательств, 

отсутствуют. 

8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента. 

В процессе деятельности Банк сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую 

политику по управлению рисками, позволяющую выявлять, оценивать, контролировать и 

минимизировать риски. В Банке создана система управления рисками, основанная на 

современных методах оценки и контроля за уровнем возникающих рисков, разработаны и 

внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их оценки. С целью обеспечения 

эффективного управления рисками в Банке действует подразделение риск–менеджмента.  

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем 

товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и 

более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, 

услуг). 

Эмитент не имеет потребителей и поставщиков товаров (работ, услуг), в объеме, составляющем 10 

(десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров 

(работ, услуг). 

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема 

активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива. 

Статья баланса "Кредиты и авансы клиентам" составляет 74 процента от общего объема активов 

эмитента. 

Наименование активов, составляющих 

10 (десять) и более процентов от общего 

объема активов эмитента 

Процент от общего объема 

активов эмитента 

Балансовая 

стоимость  актива, 

тыс. тенге 

Кредиты и авансы клиентам  74% 993,338,343 

в том числе: 

Промежуточные жилищные займы 27% 365,130,290 

Предварительные жилищные займы 26% 352,576,220 

Жилищные займы 20% 275,631,833 
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Статья баланса "Инвестиционные долговые ценные бумаги" составляет 14 процентов от общего 

объема активов эмитента. 

Наименование активов, составляющих 10 

(десять) и более процентов от общего 

объема активов эмитента 

Процент от общего объема 

активов эмитента 

Балансовая 

стоимость  

актива, тыс. тенге 

Инвестиционные долговые ценные 

бумаги 
14% 196,087,584 

Статья баланса "Денежные средства и их эквиваленты" составляет 11 процентов от общего объема 

активов эмитента. 

Наименование активов, составляющих 10 

(десять) и более процентов от общего 

объема активов эмитента 

Процент от общего объема 

активов эмитента 

Балансовая 

стоимость  

актива, тыс. тенге 

Денежные средства и их эквиваленты 11% 151,024,879 

 

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой 

стоимости активов эмитента: 

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом 

составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента; 

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев 

делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием 

даты погашения) и сроки ее погашения. 

Эмитент не имеет дебиторской задолженности в размере 10 (пяти) и более процентов от балансовой 

стоимости активов эмитента. 

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов 

от балансовой стоимости обязательств эмитента: 

1) наименование кредиторов эмитента; 

Статья баланса "Средства клиентов" составляет 81 процентов от общего объема обязательств 

эмитента.  

Кредиторская задолженность эмитента, 

составляющая 5 (пять) и более процентов 

от балансовой стоимости обязательств 

эмитента 

Процент от балансовой 

стоимости обязательств 

эмитента 

Балансовая 

стоимость  

кредиторской 

задолженности, 

тыс. тенге 

Средства клиентов 81% 902,023,405 

в том числе: 

Долгосрочные вклады физических лиц 47% 520,990,279 

Средства клиентов удерживаемые в качестве 

обеспечения по выданным кредитам 
26% 285,840,765 

Текущие счета группы юридических лиц  7% 74,893,303 

1) наименование кредиторов эмитента: 

Статья баланса "Заемные средства" составляет 10 процентов от общего объема обязательств 

эмитента. 

Кредиторская задолженность эмитента, 

составляющая 5 (пять) и более процентов 

от балансовой стоимости обязательств 

эмитента 

Процент от балансовой 

стоимости обязательств 

эмитента 

Балансовая 

стоимость  

кредиторской 

задолженности, 

тыс. тенге 

Заемные средства 10% 105,626,763 

в том числе: 
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Министерство финансов Республики 

Казахстан 
7% 80,842,501 

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев 

делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием 

даты погашения) и сроки ее погашения. 

Разбивка поквартально:  

Наименование кредитора 

эмитента 

1 кв.2020г. 

тыс. тенге 

2 кв.2020г. 

тыс. тенге 

Дата погашения 

кредиторской 

задолженности 

Министерство Финансов 

Республики Казахстан  
% - 8,125  20.02.2020 

Министерство Финансов 

Республики Казахстан  
 % - 667 12.05.2020 

Министерство Финансов 

Республики Казахстан  
 % - 6,883 01.05.2020 

Министерство Финансов 

Республики Казахстан  
 % - 2,033 25.06.2020 

Министерство Финансов 

Республики Казахстан 
 % - 1,067 28.05.2020 

Министерство Финансов 

Республики Казахстан 
 % -583 20.06.2020 

Министерство Финансов 

Республики Казахстан 
 % - 5,500 05.05.2020 

Разбивка по годам: 

Наименование кредитора эмитента 
Срок погашения по годам, с 

указанием даты погашения 

Балансовая стоимость к 

погашению с разбивкой 

по годам, тыс. тенге 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
12.07.2044 50,000,000 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
12.05.2020 667 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
01.03.2039 6,241,492 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
01.05.2020 6,883 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
18.07.2023 10,808,969 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
25.06.2020 2,033 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
27.11.2037 1,685,873 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
28.05.2020 1,067 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
03.12.2039 3,125,382 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
20.06.2020 583 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
05.03.2038 5,365,859 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
05.05.2020 5,500 
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Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
20.12.2038 3,590,068 

Министерство Финансов Республики 

Казахстан 
20.02.2020 8,125 

Итого: 80,842,501 

 

28. Величина левереджа эмитента. 

Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого 

из двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец 

последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска 

облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая 

отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на 

государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по 

состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на 

государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы. 

Наименование показателя 31.12.2018 31.12.2019 

На конец 3 

квартала 2019г. 

30.09.2019 

Величина левереджа эмитента 4,00 4,53 4,45 

 
29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних 

завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, 

подтвержденной аудиторским отчетом. 

Наименование показателей 31.12.2018 тыс. тенге 31.12.2019 тыс. тенге 

Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности: 

(24,155,218) (63,461,411) 

Чистые денежные средства, 

использованные в инвестиционной 

деятельности 

68,142,006 (47,044,569) 

Чистые денежные средства, 

полученные от финансовой 

деятельности: 

66,659,653 88,155,271 

Влияние изменений обменного 

курса на денежные средства и их 

эквиваленты 

27,803 1,306 

Чистый (отток) / прирост денежных 

средств и их эквивалентов 

110,674,244 (22,349,403) 

Денежные средства и их 

эквиваленты на начало отчетного 

периода 

62,700,038 173,374,282 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец периода 

173,374,282 151,024,879 

 

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента 

(за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия 

решения о данном выпуске облигаций: 

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, 

дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество 

размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, 

привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного 

вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых 

ценных бумаг с указанием даты их выкупа; 
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сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 

бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о 

размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но 

не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам); 

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо 

выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, 

принявший такие решения, основание и дата их принятия; 

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов 

торгов; 

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в 

обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений 

(ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с 

держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей. 

 
Сведения о первой облигационной программе Эмитента: 

 

дата и номер государственной регистрации 

проспекта первой облигационной 

программы: 

17 ноября 2017 года, №F66-1 

объем первой облигационной программы,  100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге 

порядковый номер выпуска облигаций в 

пределах облигационной программы: 

1 (первый) 

 

 

дата государственной регистрации: 17 ноября 2017 года 

количество и вид облигаций: 40 000 000 (сорок миллионов) штук, купонные 

облигации без обеспечения  

номинальная стоимость облигаций:  1 000 (одна тысяча) тенге 

объем выпуска по номинальной стоимости: 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге 

количество размещенных облигаций: 20 000 000 (двадцать миллионов) штук 

общий объем денег, привлеченных при 

размещении облигаций: 

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге 

сумма начисленного и выплаченного 

вознаграждения по данному выпуску 

облигаций: 

сумма начисленного вознаграждения составляет 

74 172 222,22 тенге, и сумма выплаченного 

вознаграждения составляет 1 027 000 000,00 тенге. 

количество выкупленных облигаций с 

указанием даты их выкупа: 

облигации указанного выпуска не выкупались; 

сведения о фактах неисполнения эмитентом 

своих обязательств перед держателями 

облигаций (невыплата (задержка в выплате) 

вознаграждения по облигациям, включая 

информацию о размерах неисполненных 

обязательств и сроке просрочки их 

исполнения, сумма начисленного, но не 

выплаченного вознаграждения по 

облигациям: 

факты неисполнения эмитентом своих обязательств 

перед держателями облигаций отсутствуют; 

в случае, если размещение либо обращение 

выпуска облигаций было приостановлено 

(возобновлено), указывается 

государственный орган, принявший такие 

решения, основание и дату их принятия: 

факты приостановления (возобновления) 

размещения и обращения облигаций указанного 

выпуска отсутствуют; 

рынки, на которых обращаются облигации, 

включая наименования организаторов 

торгов: 

Облигации обращаются на организованном рынке 

ценных бумаг и находятся в официальном списке 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

права, представляемые облигациями их 

держателям, в том числе права, 
1) права получения от эмитента в 

предусмотренный проспектом выпуска облигаций 
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реализованные при нарушении 

ограничений (ковенантов) и 

предусмотренные договорами купли-

продажи облигаций, заключенными с 

держателями, с указанием порядка 

реализации данных прав держателей: 

срок номинальной стоимости облигации либо 

получения иного имущественного эквивалента, а 

также права на получение фиксированного по ней 

процента от номинальной стоимости облигации 

либо иных имущественных прав, установленных 

проспектом выпуска облигаций: 

 право на получение номинальной стоимости 

облигации в порядке и сроки, предусмотренные 

Проспектом; 

 право на получение фиксированного 

вознаграждения в порядке и сроки, 

предусмотренные Проспектом; 

 на получение информации о деятельности 

Эмитента и его финансовом состоянии в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан, а также в порядке, предусмотренном 

внутренними правилами Эмитента и 

требованиями АО «Казахстанская фондовая 

биржа»; 

 на удовлетворение своих требований в 

отношении облигаций в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан; 

 право заявить все или часть облигаций к выкупу 

в случаях, установленных Проспектом; 

 иные права, вытекающие из права 

собственности на облигации в случаях и 

порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан. 

2) права требования выкупа эмитентом 

облигаций с указанием условий, порядка и сроков 

реализации данного права, в том числе при 

нарушении ограничений (ковенантов), 

предусмотренных проспектом выпуска 

облигаций: 

Держатели Облигаций имеют право требовать выкуп 

принадлежащих им Облигаций в случаях, 

предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики 

Казахстан от 02 июля 2003 года № 461- II «О рынке 

ценных бумаг». 

В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики 

Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп 

размещенных Облигаций должен быть произведен 

Эмитентом в случаях: 

 принятия органом Эмитента решения о 

делистинге Облигаций; 

 принятия решения фондовой биржей о 

делистинге Облигаций Эмитента по причине 

невыполнения специальных (листинговых) 

требований в части предоставления фондовой 

бирже информации, перечень которой определен 

нормативным правовым актом уполномоченного 

органа и внутренними документами фондовой 

биржи; 
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При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан 

осуществить выкуп размещенных Облигаций по 

цене, соответствующей номинальной стоимости 

Облигаций с учетом накопленного вознаграждения, 

либо по справедливой рыночной цене Облигаций в 

зависимости от того, какая величина является 

наибольшей. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

возникновения одного из событий либо нарушения 

любого из условий, указанных в настоящем пункте 

Эмитент информирует о таком факте держателей 

Облигаций посредством оповещения представителя 

держателей Облигаций, а также размещения 

сообщения на официальном сайте Эмитента 

www.hcsbk.kz, официальном сайте АО 

«Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz и на 

официальном сайте Депозитария финансовой 

отчетности www.dfo.kz. включая: 

 информацию о том, какое из указанных событий, 

ведущее к выкупу Облигаций Эмитента, имеет 

место; 

 перечисление возможных действий держателей 

Облигаций по удовлетворению своих 

требований, включая порядок и сроки обращения 

с требованием к Эмитенту; 

 иную информацию по решению Эмитента. 

3) если выплата вознаграждения и (или) 

основного долга будет производиться в 

соответствии с проспектом выпуска облигаций 

иными имущественными правами, описания этих 

прав, способов их сохранности, порядка оценки и 

лиц, правомочных осуществлять оценку 

указанных прав, а также порядка реализации 

перехода этих прав: 

Выплата вознаграждения и (или) основного долга по 

Облигациям будет производиться деньгами. 

Право держателей Облигаций на получение от 

Эмитента иного имущественного эквивалента либо 

иных имущественных прав не предусмотрено. 

 

 

Сведения о выпуске облигаций Эмитента на территории Международного финансового 

центры «Астана»: 

дата и номер государственной регистрации 

выпуска: 

24 декабря 2018 года, №SR006 

объем выпуска:  57 700 000 000 (пятьдесят семь миллиардов семьсот 

миллионов) тенге. 

порядковый номер выпуска облигаций: 1 (первый) 

 

 

дата государственной регистрации: 24 декабря 2018 года 

количество и вид облигаций: 57 700 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот 

тысяч) штук, купонные облигации 

номинальная стоимость облигаций: 1 000 (одна тысяча) тенге 
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объем выпуска по номинальной стоимости: 57 700 000 000 (пятьдесят семь миллиардов семьсот 

миллионов) тенге. 

количество размещенных облигаций: 57 700 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот 

тысяч) штук 

общий объем денег, привлеченных при 

размещении облигаций: 

57 700 000 000 (пятьдесят семь миллиардов семьсот 

миллионов) тенге. 

сумма начисленного и выплаченного 

вознаграждения по данному выпуску 

облигаций: 

сумма начисленного вознаграждения составляет 491 

347 555,56 тенге, и сумма выплаченного 

вознаграждения составляет 5 527 660 000,00 тенге. 

количество выкупленных облигаций с 

указанием даты их выкупа: 

облигации указанного выпуска не выкупались; 

сведения о фактах неисполнения эмитентом 

своих обязательств перед держателями 

облигаций (невыплата (задержка в выплате) 

вознаграждения по облигациям, включая 

информацию о размерах неисполненных 

обязательств и сроке просрочки их 

исполнения, сумма начисленного, но не 

выплаченного вознаграждения по 

облигациям: 

факты неисполнения эмитентом своих обязательств 

перед держателями облигаций отсутствуют; 

в случае, если размещение либо обращение 

выпуска облигаций было приостановлено 

(возобновлено), указывается 

государственный орган, принявший такие 

решения, основание и дату их принятия: 

факты приостановления (возобновления) 

размещения и обращения облигаций указанного 

выпуска отсутствуют; 

рынки, на которых обращаются облигации, 

включая наименования организаторов 

торгов: 

Облигации выпущены в Республике Казахстан в 

соответствии с действующим правом 

Международного финансового центра «Астана». 

права, представляемые облигациями их 

держателям, в том числе права, 

реализованные при нарушении 

ограничений (ковенантов) и 

предусмотренные договорами купли-

продажи облигаций, заключенными с 

держателями, с указанием порядка 

реализации данных прав держателей: 

Если все непогашенные Облигации принадлежат 

одному держателю, собрание Держателей 

Облигаций не проводится. Решение по вопросам, 

отнесенным к компетенции собрания владельцев 

облигаций, принимается уполномоченным органом 

держателя Облигаций и оформляется в письменной 

форме. 

 

 

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных 

ценных бумагах 
  
31. Права, предоставляемые держателю облигаций: 

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок 

номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а 

также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости 

облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций; 

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков 

реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), 

предусмотренных проспектом выпуска облигаций; 

3) иные права. 

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления 

дефолта по облигациям эмитента: 

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта 

по облигациям эмитента; 

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по 

облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или 
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ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том 

числе порядок и условия реструктуризации обязательств; 

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций 

информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных 

обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий 

держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей 

облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям; 

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а 

также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц). 

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для 

выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода 

выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. 

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций: 

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли 

эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся 

наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках). 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), 

и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и 

(или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 

деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам; 

В рамках своей деятельности Банк рассматривает кредитный риск как наиболее значимый. 

 Кредитный риск - риск неисполнения, несвоевременного и/или частичного исполнения 

заемщиком принятых на себя обязательств. 

В целях минимизации данного риска предприняты следующие мероприятия: 

1. в нормативных документах Банка четко регламентированы процедуры/процессы и 

требования Банка при рассмотрении кредитной заявки ответственными подразделениями Банка; 

2. автоматизирован процесс оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщиков 

в системе ВРМ; 

3. обеспечено наличие точек контроля на стадиях оценки кредитной заявки; 

4. проводится анализ заявок профильными подразделениями Банка (служба Безопасности, 

юридический департамент, департамент риск-менеджмента); 

5. на периодической основе проводится мониторинг и страхование объектов обеспечения; 

6. регламентированы процедуры по работе с просроченными кредитами в том числе, 

своевременное принятие мер по реструктуризации займов; 

7. ежемесячно проводиться процедура по формированию резервов (провизии) для покрытия 

данного риска согласно международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9. 

Также Банком приводиться анализов чувствительности по пяти нижеследующим сценариям: 

1. Одномоментный отток депозитов клиентов в размере 10, 20, 40% от общего 

депозитного портфеля: 

2. Изменение рыночной процентной ставки на 2, 4, 7%: 

3. Одномоментное погашение условных обязательств по выдаче займов вкладчикам на 

30, 50, 100%: 

4. Падение цен на недвижимость на 20, 40 50%: 

5. Увеличение доли кредитов с просроченными платежами (90+) в кредитном портфеле 

до 5, 10%: 

В случае реализации при стресс-тестировании всех вышеперечисленных рисков Банка, 

совокупный стресс фактор негативно отразится на коэффициентах достаточности капитала (от -

0,082 до -0,191), тем не менее их значения будут значительно выше установленных регулятором 

минимальных требований вследствие значительного размера собственного капитала (240,5 млрд 

тенге).  

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.



42 

 

Нарушений Банком требований регулятора, а также внутренних допустимых уровней риска 

не ожидается в виду значительного запаса прочности (размер собственного капитала), а также 

эффективным управлением рисками Банка 

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента 

рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты. 

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков 

вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном 

объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и 

финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения 

финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) 

возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения 

эмитентом своих финансовых обязательств. 

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее 

подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности; 

Финансовые риски в портфеле финансовых инструментов Банка контролируются через систему 

лимитов и анализ активов, подверженных рискам. Лимиты распределяются по направлениям бизнеса 

и видам операций. Используемые Банком методы измерения финансовых рисков (кредитного, 

рыночного, операционного, риска ликвидности) дают возможность получения агрегированного 

показателя финансового риска. 

Оценка и мониторинг финансовых рисков производится в разрезе отдельного инструмента и портфеля 

в целом посредством методологии VaR.  

В целях управления ликвидностью, определена политика управления риском ликвидности, которая 

предусматривает диверсификацию источников ресурсов для достижения максимальной ликвидности. 

Для оптимизации уровня ликвидности Банк ежегодно устанавливает лимиты на максимальный разрыв 

кумулятивной ликвидности. 

Риски, связанные с девальвацией национальной валюты, не оказывают прямого влияния на прибыль 

Банка, поскольку на текущий момент Банк не проводит операций с иностранной валютой, за 

исключением приобретения иностранной валюты в рамках выполнения обязательств по заключенным 

административно-хозяйственным договорам. Банк не имеет в портфеле финансовых инструментов, 

номинированных в иностранной валюте, или стоимость которых напрямую зависит от курса 

иностранных валют. 

3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие: 

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики 

Казахстан; 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента; 

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики 

Казахстан и условий заключенных договоров; 

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение 

неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том 

числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

 

Действующее законодательство Республики Казахстан - совокупность правовых актов, принятых в 

установленном порядке, - находится в процессе постоянного реформирования, призванного 

оптимальным образом урегулировать постоянно развивающиеся в рыночных условиях общественные 

отношения. Риски изменения законодательства относятся к разряду объективных рисков, не 

поддающихся контролю со стороны Банка. Тем не менее, квалифицированные работники Банка 

принимают участие в процессе разработки и согласования проектов правовых актов в качестве 

экспертов Ассоциации финансистов Казахстана, активно сотрудничающей с различными 

государственными органами и учреждениями по вопросам, связанным с регулированием деятельности 

субъектов финансового рынка. 
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4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск 

возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 

вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 

деятельности в целом; 

В целях снижения возможных репутационных рисков Банк регулярно обеспечивает прозрачность 

своей деятельности, а именно: 

- Публикует финансовую и иную отчетность на внешнем сайте hcsbk.kz 

- публикует кредитные рейтинги, присваиваемые Банку международными агентствами 

- публикует на внешнем сайте и по другим каналам (СМИ, социальные сети) информацию о введении 

в действие новых программ и продуктов, а также об изменениях в действующие программы и продукты 

- проводит ежегодное исследование репутации Банка – репутационный аудит 

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 

стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся 

в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 

перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества 

перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

эмитента; 

Управление стратегическим риском осуществляется Банком на регулярной основе. На этапе 

стратегического планирования всесторонне анализируются аспекты, касающиеся как внешней среды 

(политика, экономика, социальные тенденции, технологии), конкуренции и потребностей клиентов, так 

и внутренних возможностей, и доступных ресурсов Банка. В процессе текущей деятельности Банка по 

реализации стратегических задач осуществляется постоянный мониторинг основных показателей 

деятельности. В зависимости от степени достижения целей и результатов анализа внешних и 

внутренних условий и факторов осуществляется корректировка целей и плановых показателей. 

6) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные 

исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-

хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

организации эмитента; 

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

(десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента; 

Банк осуществляет деятельность на основании лицензии на проведение банковских и иных операций 

в национальной и иностранной валюте и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Агентством 

Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.  Срок действия лицензии – 

бессрочная. 

У Банка нет ответственности по долгам третьих лиц, ввиду отсутствия у Банка дочерних организаций 

и представительств.  

Действующая система жилищных строительных сбережений основана на немецкой модели 

(Bausparkasse) и предполагает накопление средств на депозите и последующую выдачу займов на 

улучшение жилищных условий по низкой ставке вознаграждения – от 3,5 до 5%. 

Жилстройсбербанк - единственный в Казахстане банк, вкладчикам которого на свое жилье помогает 

копить государство, ежегодно начисляя премию на вклады казахстанцев в размере 20%. Бонусом от 

государства поощряется сумма вклада, не превышающая 200 месячных расчетных показателей или 505 

000 тенге. Таким образом, в совокупности с вознаграждением Банка в 2% годовых и премией 

государства, депозиты в Жилстройсбербанке приносят вкладчикам доходность до 14% годовых. 

Банк с 2005 года принимал участие в реализации практически всех государственных программ по 

обеспечению населения доступным жильем, и по сей день является одним из основных операторов 

государственных и региональных программ жилищного строительства таких «Нұрлы жер», в том числе 

по направлению «Кредитование малообеспеченных семей на приобретение жилья», «Бакытты 
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отбасы», «Алматы жастары», «Обеспечение жильем военнослужащих и сотрудников специальных 

государственных органов».  

Учитывая изложенное, риск потери потребителей является минимальным. 

7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате 

неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) 

обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие 

того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за 

особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового 

положения самого контрагента); 

Страновой риск в Банке отсутствует, вследствие того, что Банк на текущий момент не имеет в списке 

партнеров Банка иностранных контрагентов.  

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в 

результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, 

допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования 

информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. 

Операционный риск – вероятность возникновения потерь в результате неадекватных и 

недостаточных внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем, или влияния внешних 

событий, за исключением стратегического риска и репутационного риска 

С целью поддержания операционного риска на приемлемом для Банка уровне, обеспечивающем 

сохранение собственного капитала и устойчивую работу Банка, разработана политика управления 

операционным риском, которая включает, но, не ограничиваясь, следующие компоненты: 

цели и задачи управления операционным риском; 

основные принципы управления операционным риском; 

классификацию типов событий операционного риска; 

уровень риск-аппетита операционного риска банка; 

определение участников процесса управления операционным риском на основе 3 (трех) 

линий защиты, их полномочия, ответственность с четким определением структуры подотчетности; 

определение внутреннего порядка и процедур выявления, измерения, мониторинга и 

контроля за операционным риском, в том числе: 

определение ключевых индикаторов операционного риска; 

определение процедур и механизмов управления операционным риском; 

внутренний порядок обмена информацией между участниками процесса управления 

операционным риском по 3 (трем) линиям защиты, включая виды, формы и сроки представления 

информации; 

процедуры одобрения, утверждения, анализа и мониторинга отклонений от политики, 

процедур, лимитов; 

внутренний порядок и процедуры одобрения новых продуктов, видов деятельности, 

процессов и систем и (или) внесения значительных изменений в действующие продукты, виды 

деятельности, процессы и системы; 

требования по внесению изменений во внутренние документы и процедуры в случаях 

обнаружения недостатков в управлении операционным риском и (или) возникновения условий, 

влияющих на уровень подверженности банка операционному риску; 

 

Управление операционными рисками представляет собой непрерывно действующий в Банке 

управленческий процесс. 

Банк выявляет, измеряет, осуществляет мониторинг и контроль за операционным риском 

посредством следующего (но, не ограничиваясь ими): 

- использования результатов аудиторских проверок. 

- осуществления сбора и анализа внутренних данных о событиях операционного риска 

- осуществления анализа внешних  событий по операционным рискам 

- проведения самооценки операционного риска 

- описания (регламентации) бизнес-процессов 

- применения ключевых индикаторов операционного риска 

- сценарный анализ операционного риска  

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент: 
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1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 

ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок 

участия эмитента в этих организациях; 

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, 

холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение 

характера такой зависимости. 

С 28 августа 2013 года 100% простых акций Банка принадлежит Акционерному обществу 

"Национальный управляющий холдинг "Байтерек". 

Европейская федерация строительных сберегательных касс / European Federation of Building 

Societies (ЕФССК) 

28 марта 2014 года в Брюсселе (Бельгия) на заседании Совета управления ЕФССК путем 

голосования принято решение о включении Банка в качестве члена-корреспондента ЕФССК.  

ЕФССК – ассоциация кредитных и других институтов, продвигающая и поддерживающая 

жилищное финансирование. Федерация основана 29 августа 1962 года и является одной из первых 

кредитных федераций на Европейском уровне. За последние 50 лет ЕФССК всегда представляла 

интересы своих членов по всей Европе и поддерживала идею жилищно-строительных сбережений 

в Европе. На сегодняшний день в ассоциацию входят около 50 членов по всей Европе. 

Полноправное членство Банка в ЕФССК представляет собой уникальную возможность для 

дальнейшего развития казахстанской системы жилищных строительных сбережений и 

продвижения процесса интеграции в мировое сообщество строительных сберегательных касс.  

Международный союз жилищного финансирования / International Union for Housing Finance 

(МСЖФ)  

В сентябре 2014 года МСЖФ было принято решение о включении Банка в состав членов 

организации. Данное решение вступило в силу с 01 января 2015 года. МСЖФ был основан в 1914 

году и является организацией, которая позволяет своим членам быть в курсе последних событий в 

области финансирования жилищного строительства во всем мире. Союз охватывает 104 членов из 

49 различных стран. 11-12 сентября 2014 года в г. Мюнхен (Германия) Банк принял участие в 

конференции, приуроченной к 100-летию МСЖФ. 

Меморандум о сотрудничестве с Баушпаркассе Швебишь Халль / Bausparkasse Schwäbisch 

Hall 

28 июля 2015 года в г. Алматы состоялась официальная церемония подписания Меморандума о 

сотрудничестве между Банком и Баушпаркассе Швебишь Халль. На сегодняшний день 

Баушпаркассе Швебишь Халль – крупнейшая строительная сберегательная касса Германии более 

чем из 20-ти участников рынка. Баушпаркассе Швебишь Халль работает на рынке на протяжении 

более 80 лет. В рамках Меморандума Банком на постоянной основе осуществляется обмен опытом 

с Баушпаркассе Швебишь Халль и его дочерними организациями путем направления / встреч 

делегаций и получения консультаций / данных.  

Меморандум о сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией/ International 

Finance Corporation 

29 мая 2018 года в г. Вашингтон состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между 

Банком и Международной финансовой корпорацией. Международная финансовая корпорация 

является одной из организаций Группы Всемирного банка и крупнейшим учреждением в области 

глобального развития, которое работает исключительно с частным сектором развивающихся стран. 

Банк и Международная финансовая корпорация намерены в рамках Меморандума развивать 

долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. 

Меморандум о сотрудничестве с ОАО "Государственная ипотечная компания" (Кыргызская 

Республика) 

24 мая 2018 года в г. Бишкек состоялась официальная церемония подписания Меморандума о 

сотрудничестве. Банк и ГИК намерены в рамках Меморандума поддерживать обмен опытом по 

вопросам развития ипотечного кредитования и системы ЖСС. 
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Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" 

Эмитент является членом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 

"Атамекен". Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" (далее – 

НПП) - это некоммерческая организация. НПП создана для усиления переговорной силы бизнеса с 

Правительством Республики Казахстан и государственными органами. Палата предпринимателей 

представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все 

сферы предпринимательства, включая внутреннюю и внешнюю торговлю. Главная задача НПП 

"Атамекен" – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности 

всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил 

работы бизнеса. 

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому 

такому юридическому лицу указывается следующая информация: 

1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при 

наличии), место нахождения; 

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению 

к эмитенту; 

3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого 

юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является 

акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого 

акционерного общества. 

Эмитент не имеет дочерних и (или) зависимых юридических лиц. 

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами 

уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 35 настоящего 

приложения) с указанием по каждой такой организации: 

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при 

наличии), места нахождения; 

доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является 

акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого 

акционерного общества. 

Эмитент не владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением 

юридических лиц, указанных в пункте 35 настоящего приложения) какой-либо юридической 

организации. 

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: 

1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга 

(рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за три последних 

завершенных отчетных года, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) 

лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются: 

объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента); 

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов 

в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы); 

история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершенных 

отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный орган на 

регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершенный отчетный год, 

предшествующий дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию 

выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием значения кредитного рейтинга 

и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга; 

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей 

кредитный рейтинг; 

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению; 

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные 

бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер 

(код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, 

присвоившего кредитный рейтинг. 
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за 2019 год: 

В соответствие с кредитным заключением Fitch Ratings от 04 апреля 2019 года: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте BBB- Прогноз "Стабильный" 

Краткосрочный РДЭ в национальной валюте F3 Прогноз "Стабильный" 

В соответствие с кредитным заключением Moody’s Investors Service от 27 августа 2019 года: 

Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Baa3 Прогноз "Позитивный" 

Краткосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Prime-3 Прогноз "Позитивный" 

 Базовая оценка кредитоспособности (ВСА) 
Ва2 

Прогноз "Позитивный" 

за 2018 год: 

В соответствие с кредитным заключением Fitch Ratings от 20 апреля 2018 года: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте BBB- Прогноз "Стабильный" 

Краткосрочный РДЭ в национальной валюте F3 Прогноз "Стабильный" 

В соответствие с кредитным заключением Moody’s Investors Service от 11 июля 2018 года: 

Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Baa3 Прогноз "Стабильный" 

Краткосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Prime-3 Прогноз "Стабильный" 

 Базовая оценка кредитоспособности (ВСА) 
Ва2 

Прогноз "Стабильный" 

за 2017 год: 

В соответствие с кредитным заключением Fitch Ratings от 20 апреля 2017 года: 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте BBB- Прогноз "Стабильный" 

Краткосрочный РДЭ в национальной валюте F3 Прогноз "Стабильный" 

В соответствие с кредитным заключением Moody’s Investors Service от 28 июля 2017 года: 

Долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Baa3 Прогноз "Стабильный" 

Краткосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте Prime-3 Прогноз "Стабильный" 

 Базовая оценка кредитоспособности (ВСА) 
Ва2 

Прогноз "Стабильный" 

Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам 

рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 

 

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска 

обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций): 

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций; 

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей 

облигаций; 

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций. 

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии): 

1) полное наименование платежного агента; 

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех 

его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости 

облигаций) по ценным бумагам; 

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом. 
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41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке 

ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию 

консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг 

в официальном списке фондовой биржи): 

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги 

по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке 

фондовой биржи; 

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего 

консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в 

официальном списке фондовой биржи; 

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по 

вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой 

биржи. 

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, 

если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента. 
42. Сведения об аудиторской организации эмитента: 

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 

отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года с указанием их 

принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским 

организациям; 

2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии). 

Пункт 43 изложен в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 

26.11.19 г. № 213 (см. стар. ред.) 

Аудит финансовой отчетности Банка за последние 2 (два) завершенных финансовых года (2017 и 

2018 годы) был осуществлен Товариществом с ограниченной ответственностью 

"ПрайсуотерхаусКуперс": 

Полное официальное 

наименование 

аудиторской 

организации 

Фамилия, имя, отчество (при его 

наличии) аудитора), 

осуществлявших 

(осуществляющих) аудит 

финансовой отчетности 

эмитента за последние 2 (два) 

завершенных финансовых года 

Указание принадлежности к 

соответствующим 

аккредитованным 

профессиональным аудиторским 

организациям 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ПрайсуотерхаусКуперс" 

 

(Генеральная 

государственная лицензия 

Министерства Финансов 

Республики Казахстан 

№0000005 от 21.10.1999г.) 

Инкарбекова Дана, Управляющий 

директор (2017, 2018гг.) 

 

Целински Адам, Руководитель 

задания по аудиту, Партнер 

аудиторских услуг (2018 г.)  

 

Ахметова Айгуль, Аудитор-

исполнитель (2017, 2018гг.) 

ТОО "ПрайсуотерхаусКуперс" 

является ассоциированным членом 

Профессиональная аудиторская 

организация "Палата аудиторов 

Республики Казахстан" 

 

 
43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего 

приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 

1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 

2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента: 

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного 

лица эмитента; 

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, 

отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента. 
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В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме 

товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его 

участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале 

данного юридического лица, с указанием доли участия: 

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии); 

для юридического лица - полное наименование, место нахождения; 

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой 

появилась аффилированность с эмитентом. 

 

Физические лица 

№ Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии) 

Основания для признания 

аффилированности 

Дата появления 

аффилированности с 

эмитентом 

1 Арифханов Айдар 

Абдразахович, 

Председатель Совета 

директоров АО 

"Жилстройсбербанк 

Казахстана" 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

2 

Сейдалиева Алмагул 

Бескемпировна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

3 

Әбдіразақов Әбілмансұр 

Айдарұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

4 

Әбдіразақ Мағжан Айдарұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

5 

Әбдіразақ Райымбек 

Айдарұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

6 

Әбдіразақ Жания Айдарқызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

7 

Арифханова Сауле 

Шаймерденовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

8 

Арифханова Айжан 

Абдразаховна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

9 

Сейдалиев Бескемпир 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

10 

Сейдалиева Майра 

Бескемпировна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

11 

Сейдалиев Бекжан 

Бескемпирович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 
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12 

Сейдалиев Нуржан 

Бескемпирович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

13 

Сейдалиев Галымжан 

Бескемпирович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

14 

Сейдалиева Нұрлықыз 

Бескемпірқызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

01.02.2017 

15 Ибрагимова Ляззат 

Еркеновна, Председатель 

Правления АО 

"Жилстройсбербанк 

Казахстана", Член Совета 

директоров АО 

"Жилстройсбербанк 

Казахстана" 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

16 

Хамзин Булат Башарович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

17 

Хамзин Ғани Булатұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

18 

Хамзина Сабина Булатовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

19 

Хамзин Олжас Булатович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

20 

Ибрагимова Жетен 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

21 

Ибрагимов Даулет Еркенович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

22 

Ибрагимов Талгат Еркенович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

23 

Хамзин Самат Башарович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

24 

Хамзина Замзагуль 

Башаровна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

25 

Хамзин Тулеген Башарович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

26 Хамзин Амангельды 

Башарович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 
04.02.2016 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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415-II  

"Об акционерных обществах" 

27 

Хамзин Танирберген 

Башарович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

28 

Хамзин Жанабай Башарович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

29 

Сыздыкова Сауле 

Амантаевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

30 

Шакенова Карлага 

Башировна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

31 

Машрапова Толеу Башаровна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

04.02.2016 

32 Хамитов Ерсаин 

Ербулатович, Член Совета 

директоров АО 

"Жилстройсбербанк 

Казахстана" 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

33 

Хамитова Айгуль Мукитовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

34 

Ербулатов Абылайхан 

Ерсаинұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

35 

Хамитова Алуа Ерсаинкызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

36 

Хамитова Анара Ерсаинкызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

37 

Жакупбаев Ербулат 

Хамитович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

38 

Жакупбаева Урунтай 

Куантаевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

39 

Хамитов Еркен Ербулатович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

40 

Жакупбаева Жанара 

Ербулатовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

22.05.2019 

41 Жетписпаева Кыз-Жибек 

Кажмаевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 
22.05.2019 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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415-II  

"Об акционерных обществах" 

42 Омаров Марат Талгатович, 

Член Совета директоров 

АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана" 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

43 

Омарова Дана Данияровна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

44 

Омар Темирлан Маратулы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

45 

Омарова Адель Маратовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

46 

Омаров Талгат Тюлегенович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

47 

Омарова Шолпан 

Жуматаевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

48 

Омаров Диас Талгатович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

49 

Тюлегенов Есен Талғатұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

50 

Тюлегенов Таир Талгатович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

51 

Боранбаева Шолпан 

Советаевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

10.06.2019 

52 Акшанов Нурлан 

Сагындыкович, Член 

Правления, заместитель 

Председателя Правления 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

18.06.2018 

53 

Акшанов Сагындык 

Мажитович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.06.2018 

54 

Кабжанова Тураш 

Кабжановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.06.2018 

55 

Акшанова Назгуль 

Сагындыковна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.06.2018 

56 

Акшанова Замзагуль 

Сагындыковна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.06.2018 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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57 

Акшанова Зауреш 

Сагындыковна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.06.2018 

58 

Акшанов Куаныш 

Сагындыкович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.06.2018 

59 Каирбеков Исламбек 

Урумбаевич, Член 

Правления, заместитель 

Председателя Правления 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

60 

Каирбекова Асем 

Нуралиденовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

61 

Қайырбек Айса 

Исламбекқызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

62 

Қайырбек Әйгерім 

Исламбекқызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

63 

Қайырбек Айзара 

Исламбекқызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

64 

Каирбекова Жибек 

Каруановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

65 

Каирбеков Нурлан 

Урумбаевич 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

66 

Кенесбаева Гульшира 

Искаковна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

67 

Кенесбаев Нуралиден 

Мукатаевич 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

68 

Кенесбаев Ескендер 

Нуралиденович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.01.2020 

69 Кожанбаев Адлет 

Нурсагатович, Член 

Правления, заместитель 

Председателя Правления 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

70 Кожанбаева Камшат 

Маратовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

71 Кожамбаева Курманшарип подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

72 Нурсагатова Нурай 

Адлетовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете на портале www.elicense.kz.
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73 Нурсагатова Адия Адлетовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

74 Нурсагатов Абилмансур 

Адлетович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

75 Кожанбаева Гулсовет 

Нурсагатовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

76 Ермекбаева Жамалхан 

Нурсагатовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

77 Кожанбаев Кабдилмурат 

Нурсагатович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

78 Кожанбаев Жомарт 

Нурсагатович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

79 Кожанбаев Асет 

Нурсагатович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

80 Қожамбаев Қадыр 

Нұрсагымұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

81 Кожанбаев Талгат 

Нурсагатович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

82 Кожанбаева Бакытгул 

Нурсагымовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

83 Искакова Сандугаш 

Нурсагымовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

84 Атыманова Кунсагиля 

Экижановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

85 Керимбаев Самат Маратович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

86 Керимбаев Саят Маратович подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

13.02.2017 

87 Бейсембаев Мирас 

Берикович, Член 

Правления, заместитель 

Председателя Правления 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

88 Даушеева Зауре Женисовна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 
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89 Бейсембаев Аблай 

Мирасович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

90 Бейсембаева Камиля 

Мирасовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

91 Бейсембаев Берик Кивашевич подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

92 Бейсембаева Роза 

Сейдахметовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

93 Бейсембаев Жандос 

Берикович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

94 Даушеева Нуржамал 

Нуртуреевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

95 Даушеев Джордж-Мухаммед 

Женисулы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

96 Баимбетова Бибизада подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

11.09.2017 

97 Жубаниязова Жанар 

Адилбековна, Член 

Правления, заместитель 

Председателя Правления 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

17.04.2017 

98 Сарбасова Аружан 

Сатжановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.04.2017 

99 Сарбасова Аяжан Сатжановна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.04.2017 

100 Қаби Айзере Еркебланқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.04.2017 

101 Жубаниязов Адилбек подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.04.2017 

102 Турдалиева Зафия подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.04.2017 

103 Жубаниязов Гани 

Адилбекович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

17.04.2017 

104 Айдарбекова Алия 

Каратаевна, Член 

Правления, заместитель 

Председателя Правления 

подпункт 3) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

№415-II "Об акционерных обществах" 

18.09.2017 
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105 Турысова Аскеркуль 

Джамбайбековна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

106 Айдарбеков Айбек 

Айтжанович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

107 Айдарбеков Қазыбек 

Айбекұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

108 Айдарбеков Жанибек 

Айбекович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

109 Айдарбеков Бекайдар 

Айбекович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

110 Сагинтаева Галия Каратаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

111 Некрасова Корлан Каратаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

112 Турысова Тогжан Каратаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

113 Едильбаева Сабира подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

114 Айдарбекова Жаннур 

Айтжановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

18.09.2017 

115 Айдарбеков Аль-Мансур 

Казыбекович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 64 Закона 

Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных обществах" 

28.09.2018 

Юридические лица 

№ Полное 

наименование 

юридического 

лица 

Место нахождения 

аффилированного лица 

эмитента  

Основания для 

признания 

аффилированности 

Дата появления 

аффилированности с 

эмитентом 

1 АО "Научно-

исследовательский 

институт 

кардиологии и 

внутренних 

болезней" 

A05B0H6, Республика 

Казахстан, г.Алматы, ул. Айтеке 

би 120, БИН 990240008700 

подпункт 4) пункта 1 

статьи 64 Закона 

Республики Казахстан 

от 13 мая 2003 года № 

415-II  

"Об акционерных 

обществах" 

04.03.2019 

 
В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в 

котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном 

капитале данного юридического лица, дополнительно указываются: 
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