
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ASIACREDIT BANK (АЗИЯКРЕДИТ БАНК)» АҚ  

 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  
 

АКЦИЯЛАР ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОСПЕКТІСІ  

(14.10.15 жылы енгізілген өзгертулермен және толықтырулармен бірге) 

 

 

 

 

 

 

 
Уәкілетті органның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі 

инвесторларға проспектіде суреттелген акцияларды иеленуге қатысты қандай-

да бір ұсыныстамалар беруді білдірмейді. Жарияланған акциялар 

шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті орган осы 

құжаттың құрамындағы ақпараттың деректілігі үшін жауапкершілік 

көтермейді. Акциялар шығарылымының проспектісі тек Қазақстан 

Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкестікке қарастырылды. 

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектінің құрамындағы 

ақпараттың деректілігі үшін жауапкершілік көтереді және онда берілген 

ақпараттың деректі болып табылатынын және инвесторларды қоғам мен ол 

орналастыратын акцияларға қатысты адастырмайтынын растайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 жыл 
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I. Акционерлік қоғам туралы жалпы мәліметтер. 

 
1. «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» акционерлік қоғамы. 

  

2.Акционерлік қоғамның атауы: 

 

2.1. Толық және қысқаша атауы. 

Толық атауы: 
• мемлекеттік тілде – «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» акционерлік қоғамы; 
• орыс тілінде - Акционерное общество «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)»; 
• ағылшын тілінде - Joint Stock Company «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)». 
 

Қысқаша атауы: 
• мемлекеттік тілде – «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ; 
• орыс тілінде - АО «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)»; 
• ағылшын тілінде - JSC «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)». 

 

2.2. Бұрынғы толық және қысқаша атаулары.  

 

Атауы өзгертілген күн - 27.04.2009 жыл. 

Толық атауы: 

• қазақ тілінде – «Бірлескен банк «ЛАРИБА-БАНК» Акционерлiк Қоғамы; 

• орыс тілінде - Акционерное Общество «Совместный банк «ЛАРИБА-БАНК»; 

• ағылшын тілінде – Joint Stock Company «Joint Bank «LARIBA-BANK». 

Қысқаша атауы: 

• қазақ тілінде – «ЛАРИБА-БАНК» ББ АҚ; 

• орыс тілінде - АО СБ «ЛАРИБА-БАНК»; 

• ағылшын тілінде - JSC JВ «LАRIВА-ВАNК». 

 

Атауы өзгертілген күн - 21.07.1998 жыл. 

Толық атауы: 

• қазақ тілінде – «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен банкі» Ашық Акционерлiк Қоғамы; 

• орыс тілінде - Открытое Акционерное Общество «Совместный банк «ЛАРИБА-

БАНК»; 

• ағылшын тілінде - Open Joint Stock Company «Joint Bank «LARIBA-BANK». 

Қысқаша атауы: 

• қазақ тілінде – АКАТ ББ «ЛАРИБА-БАНК»; 

• орыс тілінде - ОАО СБ «ЛАРИБА-БАНК»; 

• ағылшын тілінде - OJSC «JВ «LАRIВА-ВАNК». 

 

Атауы өзгертілген күн - 06.11.1995 жыл. 

Толық атауы: 

• қазақ тілінде – Ашық акционерлік қоғам бірлескен банк «ЛАРИБА-БАНК»; 

• орыс тілінде – Акционерное общество открытого типа совместный банк «ЛАРИБА-

БАНК»; 

• ағылшын тілінде - Open Joint Stock Company Joint Bank «LARIBA-BANK». 

Қысқаша атауы: 

• қазақ тілінде –  ААК ББ "ЛАРИБА-БАНК" ; 

• орыс тілінде - АООТ СБ «ЛАРИБА-БАНК»; 

• ағылшын тілінде - OJSC JВ «LАRIВА-ВАNК». 

 

Атауы өзгертілген күн - 20.10.1994 жыл. 

Толық атауы: 
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• қазақ тілінде – «ЛАРИБА-БАНК» Акционерлік банкі; 

• орыс тілінде – Акционерный Банк «ЛАРИБА-БАНК»; 

• ағылшын тілінде – Joint Stock Bank «LARIBA-BANK». 

Қысқаша атауы: 

• қазақ тілінде – "ЛАРИБА-БАНК" АБ; 

• орыс тілінде - АБ «ЛАРИБА-БАНК»; 

• ағылшын тілінде - JSВ «LАRIВА-ВАNК». 

Атауы өзгертілген күн - 20.01.1992 жыл. 

Толық атауы: 

• қазақ тілінде – «АСАН ӘЛИЯ» Жеке банкі; 

• орыс тілінде – Частный банк «АСАН АЛИЯ»; 

• ағылшын тілінде – Private Bank «ASAN ALIYA». 

Қысқаша атауы: 

• қазақ тілінде – "АСАН ӘЛИЯ" ЖБ; 

• орыс тілінде - ЧБ «АСАН АЛИЯ»; 

• ағылшын тілінде – PB «ASAN ALIYA». 

 

3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:  

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі – 2009 жылғы 27 сәуірдегі № 346-

1900-АҚ (ШҚ) мемлекеттік қайта тіркеу туралы Куәлік. 

 

4.Салық төлеушінің тіркеу нөмірі – 600700059760 

 

5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері: 

Пошталық мекен-жайы:  Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Бостандық 

ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1 үй, блок «Б».  

Құқықтық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Бостандық 

ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1 үй, 8 т. е. бөт. 

Телефон - (727) 258-85-55, 330-88-11 Факс – (727) 258-34-74,  

E-mail – Headoffice@asiacreditbank.kz 

 

6.  Акционерлік қоғамның банк деректемелері: КҰЖЖ коды: 19520433,  Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің Төлем жүйелері басқармасындағы ЖИН № 

KZ09125KZT1001300262, БИК LARIKZKA, КБЕ -14; 

 

7.  Акционерлік қоғамның қызмет түрлері - атаулы иеленуші ретінде клиенттердің 

шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығындағы банктік, брокерлік және 

дилерлік қызмет. 

 

8.  Несиелік рейтингі B-/Тұрақты/С. «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 

«Standard and Poor’s» рейтинг агенттігі 2000 жылғы 28 сәуірде берген.  

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акциялары мен атаулы купондық 

облигацияларының рейтингілері жоқ.   

 

9.  «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ филиалдары: 

Алматы қаласындағы «Asiacredit Bank(АзияКредит Банк)» АҚ-ның филиалы 

Есептік қайта тіркеу туралы куәлік № 1738-1910-Ф-л, 2009 жылғы 22 маусымда 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген.   

Пошталық мекен-жайы:   Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Бостандық 

ауданы, Розыбакиев көшесі, 181-А.  

Құқықтық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050060, Алматы қаласы, Бостандық 

ауданы, Розыбакиев көшесі, 181-А. 
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Телефон - (7272) 58 -33-44, Факс – (7272) 58-34-74, E-mail – filial@asiacreditbank.kz 

 

- Астана қаласындағы «Asiacredit Bank(АзияКредит Банк)» АҚ-ның филиалы 

Есептік қайта  тіркеу туралы куәлік № 2871-1901-Ф-л, 2009 жылғы 03 маусымда 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берген.   

Пошталық мекен-жайы:   Қазақстан Республикасы, 010001, Астана қаласы, Есіл 

ауданы, Сарайшық 34, ВП-6, ВП-7. 

Құқықтық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 010001, Астана қаласы, Есіл ауданы, 

Сарайшық көшесі 34, ВП-6, ВП-7. 

Телефон - (7172) 59- 90-53, Факс – (7172) 55-90-52, E-mail – astana@asiacreditbank.kz  

 

- Атырау қаласындағы «Asiacredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның филиалы 

Есептік қайта  тіркеу туралы куәлік № 2141-1915-Ф-л, 2009 жылғы 29 мамырда 

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі берген.   

Пошталық мекен-жайы:   Қазақстан Республикасы,  060009, Атырау облысы, Атырау 

қаласы, Сәтпаев көшесі, 60.  

Құқықтық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,  060009, Атырау облысы, Атырау 

қаласы, Сәтпаев көшесі, 60. 

Телефон - (7122) 20-33-50, Факс – (7122) 20-33-51, E-mail – aturau@asiacreditbank.kz  

 

- Ақтау қаласындағы «Asiacredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның филиалы 

Есептік қайта  тіркеу туралы куәлік № 2141-1915-Ф-л, 2009 жылғы 29 мамырда 

Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі берген.   

Пошталық мекен-жайы:   Қазақстан Республикасы,  130000, Маңғыстау облысы, Ақтау 

қаласы, 5 ықшамауданы , 46 үй.  

Құқықтық мекен-жайы: Қазақстан Республикасы ,  130000, Маңғыстау облысы, Ақтау 

қаласы, 5 ықшамауданы , 46 үй.  

Телефон/факс: – (7292) 522-030, 522-040., E-mail – aкtau@asiacreditbank.kz  

 

10. Аудиторлық ұйымдардың толық ресми атаулары: «КПМГ Аудит» 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (ағылшын тілінде - «KPMG Audit» LLC ). 

Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысуға арналған № 0000021 

мемлекеттік лицензияны Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі 2006 жылғы 

«06» желтоқсанда берген. 

Орналасқан жері: индексі 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық 

даңғылы, 180, «Көктем» Бизнес Орталығы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:filial@asiacreditbank.kz
mailto:aturau@asiacreditbank.kz
mailto:aкtau@asiacreditbank.kz
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II. Қоғамның органдары мен құрылтайшылары (акционерлері). 
 

11. Акционерлік қоғамның директорлар Кеңесі: 

2012 жылдың «30» қантарындағы жағдай бойынша 

Эмитенттің 

Директорлар 

кеңесі мүшесінің 

Т.А.Ә.А., туған 

жылы эмитента 

Эмитенттің 

директорлар 

Кеңесі 

мүшелерінің 

эмитент 

қызметіне кірісу 

күні 

Эмитенттің 

директорлар 

Кеңесі 

мүшелерінің 

соңғы 

3 жылдағы және 

қазіргі кездегі 

атқарған 

лауазымдары 

хронологиялық 

тәртіппен, оның 

ішінде қоса 

атқарғандары. 

Қоғамның 

дауыс беретін 

акцияларының 

жалпы санына 

диреткорлардың 

кенестік 

мүшелерінің 

дауыс беретін 

акцияларының 

пайыздық 

байланысы 

Осы ұйымдардың 

орналастырылған 

акцияларының 

жалпы санына 

iшкi және тәуелдi 

ұйымдардағы 

директорлардың 

кеңестiң 

мүшелерінің 

акцияларының 

пайыздық 

байланысы 

Еркебаев  

Мурат 

Сагидуллаевич, 

1976 жылы туған 

(Султан Н.С. – 

акционердің 

өкілі) 

 

29.05.2008 

жылдан бастап 

«AsiaСredit Bank 

(АзияКредит 

Банк) АҚ 

директорлар 

Кеңесі 

Мүшесінің 

лауазымы 

қызметтеріне 

кірісті 

08.06.2011 

жылдан бастап 

Банктің 

директорлар 

Кеңесінің 

Төрағасы 

лауазымы 

қызметтеріне 

кірісті 

 

11.03.2005 - 

01.07.2008 - 

«Нұрбанк» АҚ, 

Басқарушы 

директор, 

Басқарма Мүшесі; 

01.07.2008 - 

15.12.2008  -  

"Казинтерком" 

ЖШС, Кеңесші; 

29.05.2008 – 

қазіргі кезге дейін 

- «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит 

Банк)» АҚ 

директорлар 

Кеңесінің Мүшесі.  

жоқ жоқ 

Мухамеджанов 

Адиль 

Бектасович, 

1981 жылы туған 

(Досмухамбетов 

Ч.Т.- 

акционердің 

өкілі) 

 

05.09.2008 

жылдан бастап 

«AsiaСredit Bank 

(АзияКредит 

Банк)» АҚ 

Директорлар 

Кеңесі мүшесінің 

лауазымы 

қызметтеріне 

кірісті 

07.09.2010 ж. – 

қазіргі кезге дейін 

– ″ ОНПФ″ Отан″ 

АҚ, Басқарма 

Төрағасы 

01.04.2004  – 

қазіргі кезге дейін 

- «Арал 

Петролеум 

Кэпитал» ЖШС, 

Бас директордың 

Орынбасары; 

05.09.2008 - 

қазіргі кезге дейін 

жоқ жоқ 
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- «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит 

Банк)» АҚ 

Директорлар 

Кеңесінің Мүшесі. 

 

Кобзев  

Дмитрий 

Георгиевич, 

1966 жылы туған 

 

02.04.2009 

жылдан бастап  

«AsiaСredit 

Bank 

(АзияКредит 

Банк) АҚ 

директорлар 

Кеңесінің 

Тәуелсіз 

мүшесінің 

лауазымы 

қызметтеріне 

кірісті 

 

2006 – 2007 ж.ж. - 

«Қазмұнайгаз 

Барлау Өндіру» 

АҚ, Басқарушы 

Директор;  

01.01.2008 - 

30.04.2008  -  «КМ 

Инвест» ЖАҚ, 

Бас директордың 

инвестициялар 

жөніндегі 

орынбасары; 

02.04.2009 – 

қазіргі кезге дейін 

- «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит 

Банк)» АҚ 

директорлар 

Кеңесінің Тәуелсіз 

мүшесі.  

жоқ жоқ 

 

Директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер. 

 2006 жылғы 25 қарашада банктің акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі 

бойынша (хаттама № 26-1) “AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)” АҚ Директорлар 

Кеңесінің құрамында төмендегідей өзгерістер болды: 

Бұрын сайланған директорлар Кеңесінің өкілеттіктері тоқтатылып, директорлар 

Кеңесінің жаңа құрамы сайланды: Винсент Де Канниер, Хамед Эльмутабакани, Халед 

Альмутабагани, Фуад Салех, Бойченко Александр Геннадьевич, сондай-ақ Тәуелсіз 

Директорлар – Директорлар Кеңесінің мүшелері – Джейлан Мұрат және Ким Вячеслав 

Константинович мырзалар сайланды.  

 2006 жылғы 30 қарашада «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар 

Кеңесінің шешімімен (хаттама № 5) Винсент Де Канниер мырза «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ  Директорлар Кеңесінің Төрағасы болып сайланды. 2006 

жылғы 30 қарашаға дейін «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар 

Кеңесінің Төрағасы қызметін Фуад Салех мырза атқарды, Винсент Де Канниер мырза 

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның акционері болды. 

 2011 жылғы 27  мамырда Банк акционерлерінің Жалпы жиналысының шешімі бойынша 

(хаттама №38) Винсент Де Канниер мырза мен Кенжебаев Асет Муратович мырза  

директорлардың Кеңестiк құрамынан шығарылды.  

 2011 жылғы 08 маусымда «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар 

Кеңесінің шешімімен (хаттама №22)  Еркебаев Мурат Сагидуллаевич  Директорлар 

Кеңесінің Төрағасы болып тағайындалды. 
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Директорлар кеңесі 

мүшесінің Т.А.Ә.А.  

Директорлар 

Кеңесіне кірген 

күні 

Директорлар 

Кеңесінің 

құрамынан 

шыққан күні 

Көрсетілген 

өзгерістердің себептері 

Питер Ланг  

(тәуелсіз директор) 
29.05.2008 02.11.2009 Өз еркі бойынша 

Кобзев 

Дмитрий Георгиевич 

(тәуелсіз директор) 

29.05.2008 09.09.2008 
Уәкілетті органмен 

келісуден бас тарту  

Еркебаев 

Мурат Сагидуллаевич 

(директорлар Кеңесінің 

мүшесі) 

29.05.2008  -  

Еркебаев 

Мурат Сагидуллаевич 

(директорлар Кеңесінің 

Төрағасы) 

08.06.2011  
Директорлар Кеңесінің 

шешімі 

Мухамеджанов 

Адиль Бектасович 

(директорлар Кеңесінің 

мүшесі) 

05.09.2008  - 

Кобзев 

Дмитрий Георгиевич 

(тәуелсіз директор) 

02.04.2009  - 

Кенжебаев 

Асет Муратович 

(тәуелсіз директор) 

02.11.2009 23.02.2010 
Уәкілетті органмен 

келісуден бас тарту 

Кенжебаев 

Асет Муратович 

(тәуелсіз директор) 

31.05.2010 27.05.2011 
Жалпы Акционерлердiң 

жалпы жиналысының 

шешiмi 

Де Канниер Винсент ( 

Банктің директорлар 

Кеңесінің Төрағасы) 
25.11.2006 27.05.2011 

Акционерлердiң жалпы 

жиналысының шешiмi 

 

11-1. Қоғам директорлар кеңесінің Комитеттері. 

Банктің Директорлар кеңесінің жанында төмендегі комитеттер бар: 

КРЕДИТТІК КОМИТЕТ 
Үлкен Кредиттік Комитеттің құрамы: 

Лауазымы ТАӘ Туылған 
жылы 

Қызметке кіріскен күні 

Комитет 
басшысы 

Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 1976 24.10.2011 

Комитет мүшесі Нугыманов Бауыржан 
Табылдиевич 

1979 24.10.2011 
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Комитет мүшесі Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981 24.10.2011 
Комитет мүшесі Айтжанова Маржан Куанышевна 1973 24.10.2011 
Комитет мүшесі Жусупов Мажит Галымжанович 1983 24.10.2011 

 

 

Кіші Кредиттік Комитеттің құрамы: 
Лауазымы ТАӘ Туылған 

жылы 
Қызметке кіріскен күні 

Комитет 
басшысы 

Нугыманов Бауыржан 
Табылдиевич 

1979 25.10.2011 

Комитет мүшесі Копешов Булан Бейсенбаевич 1970 12.06.2014 
Комитет мүшесі Айтжанова Маржан Куанышевна 1973 25.10.2011 
Комитет мүшесі Абенов Санат Муратович  1972 23.09.2014 
Комитет мүшесі Сафарбекова Баглана 

Болатбековна 
1981 25.10.2011 

 
АКТИВТЕР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ 
Комитеттің құрамы: 

Лауазымы ТАӘ Туылған 
жылы 

Қызметке кіріскен күні 

Комитет 
басшысы 

Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 1976 18.02.2010 

Комитет мүшесі Нугыманов Бауыржан 
Табылдиевич 

1979 22.04.2011 

Комитет мүшесі Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981 18.02.2010 
Комитет мүшесі Бижанов Бауыржан Галымович 1983 14.11.2013 
Комитет мүшесі Джумабаев Бахыт Парпебаевич 1978 11.07.2012 
 
АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ 
Комитеттің құрамы: 

Лауазымы  ТАӘ Туылған 
жылы 

Қызметке кіріскен күні 

Комитет 
басшысы 

Кобзев Дмитрий Георгиевич 1966                                 16.06.2011 

Комитет мүшесі Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981 16.06.2011 
Комитет мүшесі Кириленко Елена Павловна 1976 16.06.2011 
 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ 
Комитеттің құрамы: 

Лауазымы  ТАӘ Туылған жылы Қызметке кіріскен күні 
Комитет 
басшысы 

Кобзев Дмитрий Георгиевич   1966            24.12.2012 

Комитет 
мүшесі 

   Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 1976            24.12.2012 

Комитет 
мүшесі 

   Копешов Булан Бейсенбаевич  1970            24.06.2014 

 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР КОМИТЕТІ 
Комитеттің құрамы: 

Лауазымы  ТАӘ Туылған 
жылы 

Қызметке кіріскен күні 

Комитет 
басшысы 

Кобзев Дмитрий Георгиевич 1966 24.12.2012 

Комитет мүшесі Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 1976 24.12.2012 
Комитет мүшесі Кириленко Елена Павловна 1976 24.12.2012 
 
ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ 
Комитеттің құрамы: 
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Лауазымы  ТАӘ Туылған 
жылы 

Қызметке кіріскен күні 

Комитет 
басшысы  

Кобзев Дмитрий Георгиевич 1966 24.12.2012 

Комитет мүшесі Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981 24.12.2012 
Комитет мүшесі Мусагалиева Нургуль Манасовна 1972 24.12.2012 

 

Директорлар кеңесі комитеттерінің құзыреттері  

Кредиттік комитет – жұмысы Банктің кредиттік саясатын ұйымдастыруға және дұрыс жүзеге 

асыруға, Банктің қолда бар кредиттік ресурстарын ұтымды пайдалануды қамтамасыз етуге, 

тәуекелдер мен ілеспе залалдарды төмендету мақсатында оларды салудың тиімді нысандарын 

анықтауға бағытталған комитет.  

Комитеттің негізгі міндеттері болып табылатындар: 

 Банктің Ішкі кредиттік саясатын жүзеге асыру; 

 заемдар мен оларға теңестірілген өнімдерді алуға арналған өтінімдерді қарастыру; 

 жүргізілетін Ішкі кредиттік саясатының шеңберінде Банктің қарыздық және оларға 

теңестірілген операцияларын реттейтін ішкі ережелерді, заемдардың 

қайтарымдылығын сенімді қамтамасыз етудің тәсілдері, олардың дұрыс 

пайдаланылуын және дер кезінде қайтарылуын бақылау әдістерін қарастыру және 

ендіру; 

 проблемалық заемдарға, мүмкін залалдарды жабу үшін резервтер қалыптастыруға, 

Банктің құрылымдық бөлімшелеріне қарыздық операциялардан болатын 

тәуекелдерді төмендету жөніндегі төтенше шараларды қабылдау жөніндегі 

ұсыныстарды әзірлеуге қатысты шешімдер қабылдау; 

 Банктің жіктеуге жататын активтерін жіктеу туралы шешімдер қабылдау; 

 бекітілген заемдар, берілген кепілдіктер, ұсынылған аккредитивтер және өзге 

борыштық міндеттемелер бойынша Банктің жиынтық міндеттемелерін талдау, Банк 

Басқармасының және Директорлар кеңесінің қарауына ұсыныстар енгізу; 

 Банктің заем операцияларының жаңа түрлерін, оларды іске асыру жөніндегі, оның 

ішінде бастапқы талдауды және кейіннен операциялардың осы түрлері бойынша 

мониторингті жүзеге асыру жөніндегі ұсыныстарды қарастыру және ендіру;  

 Банк филиалдарының кредиттік қызметін талдау; 

 Банктің Басқармасына филиалдарға заем операцияларының жекелеген түрлеріне, 

сондай-ақ оларға лимиттер белгілеуге рұқсат беру туралы ұсыныстар енгізу. 

 

Осы міндеттерге сәйкес Кредиттік комитет мынадай функцияларды жүзеге асырады: 

 заемдар алуға арналған өтінімдерді қарастырады; 

 өтінім иесінің қаржылық жағдайы, оның несие тарихы, жобалары, келісімшарттары 

(шарттары), заемның қайтарылуының қамтамасыз етілуі туралы берілген 

қорытындылардың негізінде заемшыларды кредиттеудің мақсаттылығы туралы 

шешім қабылдайды;  

 заемшарттарын жасасу талаптарын белгілейді (сомасы, мерзімі, сыйақы ставкасы, 

заемшы заем шарттарын орындамаған жағдайда өсімпұл мен айыппұл мөлшерлері, 

заемды мониторингтеу шарттары және т.б.); 

 кепілдің өтімділігі және бағасы туралы мәселені шешеді; 

 заем беру туралы шарттардың талаптарын өзгерту туралы шешімдер қабылдайды 

(ұзарту, айыппұл санкцияларын қолдану және т.б.);  
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 Банкпен айрықша қатынастармен байланысқан тұлғаларға заем беруге қатысты және 

белгіленген лимиттерден тыс кредиттеу кезінде оларды қарастырады және Банктің 

Директорлар кеңесіне ұсыныс енгізеді; 

 Банк филиалдары үшін заем операциялары, олардың түрлері және несиелеудің шекті 

мерзімдері бойынша лимиттерді белгілеу туралы ұсынысты Банктің Басқармасына 

енгізеді; 

 Банктің жіктелетін активтері бойынша әрбір есепті күнге жасалатын провизиялардың 

мөлшерін бекітеді; 

 өндіріп алу үмітсіз заемдарды баланстан есептен шығару туралы Банк Басқармасына 

ұсыныс енгізеді;  

 заем операцияларының жаңа түрлерінің әдістемесін және регламенттерін айқындайды; 

 Банктің даму стратегиясына сәйкес заем операцияларын жүзеге асыру стратегиясын 

жасайды; 

 Проблемалық кредиттеумен байланысты мәселелерді шешеді. 

Активтер мен міндеттемелерді басқару комитеті – жұмысы қарыз беру ережелерін белгілеу 

мен бекітуге, қаржы құралдарын сатып алу/сату жөніндегі операцияларды жүргізуге, 

инвестициялауға және банк кепілдіктерін беруге, сондай-ақ активтерді сараландыру жөніндегі 

бағдарларды, капиталдың табыстылығын, өтімділігін және жеткіліктілігін анықтауға 

бағытталған комитет.  

Активтер мен міндеттемелерді басқару комитеті мынадай мақсаттарда құрылған: 

 инвестициялар нәтижесінде оларды пайдаланудан болашақта пайда алынатын жаңа 

материалдық объектілерді жасау жобаларына салымдар негізгі активі болып 

табылатын заемшыларды тікелей инвестициялау және кредиттеу саласындағы 

бірыңғай саясатты Банк бөлімшелерінің жүргізуін үйлестіру және бақылау;  

 инвестициялық үдерісті ұйымдастыру;  

 кредит тәуекелін азайту; 

 Банк ресурстарын пайдалану тиімділігін көтеру. 

 Банктің активтері мен міндеттемелерін стратегиялық басқару жөніндегі ұсыныстарды 

әзірлеу; 

 Банктің өтімділігінің сай келетін деңгейін анықтау және төлем қабілеттілігі бойынша 

айқындамаларды қадағалау; 

 Банк жұмысының тиімділігіне (жүргізілетін операциялардың табыстылығына) талдау 

мен мониторинг жүргізу; 

 Банк жұмысы көрсеткіштерінің белгіленген қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

жоспарлармен белгіленген бағдарларға сәйкестігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-

шараларды жасау; 

 Банктің табыстарын оңтайландыруға қол жеткізу үшін қаржылық тәуекелдерді 

бақылау мен төмендетуді жүзеге асыру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу. 

 

Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің өкілеттіктері:  

 Басқарманың нарықтық жағдайлардың әрбір маңызды өзгерісіне түзетілетін Банктің 

активтері мен міндеттемелерін басқару жөніндегі ұсыныстарын қарастырады; 

 Басқарманың Банктің құрылымдық бөлімшелеріне активті операцияларды жүргізуге 

өкілеттіктерді (лимиттерді) белгілеу жөніндегі ұсыныстарын қарастырады;  

 Басқарманың бағалы қағаздарды сатып алуға жұмсалатын ақшалардың лимитін 

белгілеу жөніндегі ұсыныстарын қарастырады; 

 Басқарманың дилерлердің жұмыс тәжірибесі мен оның іскерлік беделіне байланысты 

операцияларды жүргізуіне лимитер белгілеу жөніндегі ұсыныстарын қарастырады; 
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 Басқарманың активтердің өтімділік көрсеткіштерін анықтау, соның ішінде кассадағы, 

корреспонденттік шоттардағы ақшаның оңтайлы көлемін – валюталардың түрлері 

мен банктер бойынша, бағалы қағаздарда – эмитенттер бойынша және т.б. анықтау 

жөніндегі ұсыныстарын қарастырады; 

 Банк Басқармасына салымдардың қаржылық тәуекелін төмендету жөніндегі 

ұсыныстар енгізеді; 

 Банк Басқармасына пайыздық ставкалардың және негізгі валюта түрлерінің 

бағамдарына сезімтал активтер мен міндеттемелер пропорциясын анықтау 

жөніндегі ұсыныстар енгізеді; 

 Банк Басқармасына Банктің ақша салуының жаңа нарықтарын анықтау (нарықты 

сегменттеу), соның ішінде резидент емес-банктерді қысқа мерзімді қаржыландыру, 

эмитент-резидент еместердің бағалы қағаздарына инвестициялау және т.б. 

жөніндегі ұсыныстар енгізеді; 

 Банк Басқармасына халықтың және заңды тұлғалардың, соның ішінде банктердің бос 

ақшаларын орналастыру (тарту) ставкаларын анықтау жөніндегі ұсыныстар 

енгізеді; 

 Банк Басқармасына бір депозитордан, өзара байланысты депозиторлар тобынан және 

т.б. тартылатын ақшаның ек көп көлемін анықтау жөніндегі ұсыныстар енгізеді; 

 ұдайы, кем дегенде тоқсанына бір рет, салымдар (депозиттер) бойынша сыйақының 

мөлшерін өтеу мерзімдері бойынша анықтайды – сыйақы ставкаларының 

деңгейлері факторлардың: тәкекелі жоғары күмәнді және үмітсіз активтердің 

үлесін, өз капиталы мен провизиялар мөлшерін, мерзімсіз депозиттердің үлестерін 

ескере отырып жасалады;  

 тұрақты негізде, кемінде тоқсанына бір рет, кредиттік өнімдердің табыстылық 

деңгейін төлем мерзімдері, валютасы және тұрпаттары бойынша анықтайды;  

 пайыздық тәуекелдің, пайыздық тәуекелдің негізгі көздерінің (өтеу мерзімдерінің 

әртүрлі болуы, заем капиталы нарығының ставкалары, кіріктірілген опциондар) 

мониторингін жүзеге асырады; 

 өтімділік тәуекелінің, пайыздық тәуекелдің және валюталық тәуекелдің мониторингін 

жүзеге асырады; 

 активтер мен міндеттемелерді басқару мәселелерін қарастырады;  

 тәуекелдерді басқару бөлімшелерімен өзара іс-әрекеттер жасайды;  

 баланстық және баланстан тыс операциялар бойынша өтімділік тәуекелін, пайыздық 

тәуекелді және валюталық тәуекелді апта сайын қадағалап отырады;  

 Директорлар кеңесін Банк тұрғысынан өтімділік тәуекелі, пайыздық және валюталық 

тәуекелдер бойынша динамикада және сатып алу/сату операцияларының түрлері 

бойынша ай сайын хабарландырады;  

 берілетін заемдар мен тартылатын депозиттер бойынша сыйақы ставкаларын белгілеу 

жөнінде кеңестер береді; 

 қажетті ақшаларды ақша ағыны кестесінің және нарықта ақшаны тұрақты тартуды 

қамтамасыз ету үшін активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері кестесінің 

көмегімен бақылайды; 

 таяудағы он жұмыс күніне қолма-қол ақшалар бойынша гэп-айқындамалар 

мониторингін бақылайды;  

 есеп айырысу күніне сәйкес активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің кестесін 

бақылайды және қолма-қол ақша бойынша күнделікті, апта сайынғы және ай 

сайынғы негізде гэп-айқындама мониторингін жүргізеді;  

 ұлттық валютаға немесе басқа шетелдік валютаға айырбастамастан әрбір валютадағы 

қолма-қол ақша бойынша гэп-айқындамалар мониторингін жүзеге асырады;  

 баланстан тыс банк операцияларын өтеудің болжамды көлемін ескере отырып 

өтімділікке бақылауды жүзеге асырады;  

 қолма-қол ақшалар бойынша гэп-айқындамаларды бақылайды; 
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 пайыздық тәуекелдің, пайыздық тәуекелдің негізгі көздерінің (өтеу мерзімдерінің 

әртүрлі болуы, заем капиталы нарығының ставкалары, кіріктірілген опциондар) 

мониторингін жүзеге асырады, валюталық тәуекелдің деңгейін бағалайды және 

талдайды;  

 Банкпен айрықша қатынаспен байланысқан тұлғалардың тізілімін ай сайын растайды. 

Аудит жөніндегі комитет, ақпараттық комитет Банктің директорлар Кеңесінің Банктің 

қаржы-шаруашылық қызметін және Банктің қолданыстағы заңнама мен реттеуші органдардың 

талаптарын орындауын жедел бақылауын қамтамасыз ету үшін құрылады. Аудит жөніндегі 

комитет Банк Басқармасының мүшелері болып табылмайтын Банктің директорлар Кеңесінің 

мүшелерінен құрылады. Аудит жөніндегі комитеттің басшысы тәуелсіз директорлар арасынан 

сайланады. Аудит жөніндегі комитеттің барлық мүшелері құпия ақпаратты жариялмайтын 

болса Банктің кез келген құжаттарына және ақпараттарына қол жеткізуге құқылы болады. 

Аудит жөніндегі комитеттің функциялары болып табылатындар: 

 Банктің аудиторына кандидаттарды бағалау және Банктің директорлар Кеңесіне 

Банктің сыртқы аудиторын таңдау және оның қызметтері үшін сыйақы мөлшері 

бойынша ұсыныстар әзірлеу; 

 Банктің ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына кандидатураларды қарастыру 

және Банктің директорлар Кеңесіне осы лауазымға бекітілуге тиіс тұлғаның 

кандидатурасы бойынша ұсыныстар беру; 

 ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын алдын ала қарастыру және оны ұстау 

жөніндегі ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу; 

 Банктің ішкі аудит рәсімдерінің тиімділігін бағалау және оларды жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстар дайындау; 

 ішкі аудит қызметі басшысының есептерін, ұсыныстарын және ұсынымдарын алдын 

ала қарастыру; 

 ішкі аудит қызметі, сыртқы аудитор, Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мен 

қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігі анықтаған 

бұзушылықтарды жою және мұндай бұзуларды болашақта болдырмау жөніндегі 

ұсынымдарды әзірлеу; 

 Банктің атқарушы органдары, ішкі аудит қызметі, Банктің өзге құрылымдық 

бөлімшелері, аудитті жүргізетін (жүргізген) аудиторлық ұйым дайындаған ішкі 

бақылау жүйесін ұйымдастыру жөніндегі құжаттарды қарастыру; 

 Банк аудиторының қорытындысын алдын ала (ішкі аудит қызметімен бірге) қарастыру 

және қарастыру нәтижелерін Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 

материал ретінде беру; 

 Банктің Директорлар кеңесінің Банктің жылдық есебін алдын ала бекіту туралы 

ұсынымдарын дайындау. 

Стратегиялық жоспарлау комитеті Банктің Директорлар кеңесінің оның қызметінің басым 

бағыттары және стратегиялық мақсаттар бойынша жан-жақты негізделген кеңестерін жасап 

шығару арқылы Банктің дамуын тиімді басқаруды арттыру және оларды Банктің Директорлар 

кеңесіне ұсыну үшін құрылған кеңес беру-кеңесу органы болып табылады. 

Қызметкерлер және сыйақылар комитеті кадрлық саясат және уәждемеге қатысты 

Директорлар кеңесіне жан-жақты негізделген кеңестерді дайындау, сонымен қатар 

Директорлар кеңесімен кадрлық саясат және уәждеме саласында қабылданған шешімдердің 

орындалуын бақылауды жүзеге асыру арқылы Банктің дамуын тиімді басқаруды арттыру 

мақсатында құрылған. 

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесіне 

Банктің корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігіне қатысты жан-жақты негізделген кеңестер 

дайындау, сонымен қатар Директорлар кеңесімен Банктің Банк қызметкерлеріне әлеуметтік 

қолдау мен қайырымдылық көмек көрсету саласында қабылданған шешімдерінің орындалуын 
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бақылауды жүзеге асыру арқылы Банктің дамуын тиімді басқаруды арттыру мақсатында 

құрылған тұрақты кеңес беру – кеңесу орагны болып табылады. 

11-3. Ішкі аудит қызметі (болған жағдайда). 

Лауазымы  ТАӘ Туылған 

жылы 

Қызметке 

кіріскен күні 

Ішкі аудит қызметінің басшысы Мустафина Елена Анатольевна 1974 24.05.2010 

Бас маман Ким Александр Владимирович 1988 20.10.2014 

Бас маман Залихов Ерсаин Рустамович  1987 01.08.2013 

Жетекші маман Мусаинова Сауле Нугмановна 1987 04.10.2014 

 

Т.А.Ә. 
Туылған 

жылы 
Соңғы үш жылда атқарған лауазымы 

Мустафина Елена 

Анатольевна 
1974 

24.05.2010 ж. бастап осы уақыт аралығында - «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Ішкі аудит қызметінің басшысы 

Ким Александр 

Владимирович 
1983 

20.10.2010 ж. бастап осы уақыт аралығында - «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас маманы 

26.08.2013 ж.бастап 17.10.2014 ж.  «ТемірБанк» АҚ Бас аудиторы 

23.08.2011ж. бастап 01.06.2013ж. корпоративтік бизнестің проблемалық 

кредиттерінің департаменттінің аймақтық менеджері   

Залихов Ерсаин 

Рустамович 
1987 

02.09.2014ж. бастап осы уақыт аралығында - «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Ішкі аудит қызметінің бас маманы 

01.08.2013 ж. бастап осы уақыт аралығында - «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші маманы 

11.04.2011 ж. бастап 22.07.2013 ж. аралығында «Темірбанк» АҚ Ішкі 

аудит қызметінің аға маманы 

Мусаинова Сауле 

Нугмановна 
1969 

04.11.2014ж. бастап осы уақыт аралығында - «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Ішкі аудит қызметінің жетекші маманы 

14.10.2013 ж.бастап 03.11.2014 ж. «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 

АҚ Алматы қ. филиалының есептік және есептіліктің бөлімінің кейінгі 

тексерісінің Бас маманы 

01.11.2011ж. бастап 09.10.2013ж. «Kaspi bank» АҚ Алматы қ. аулағының 

бастығы   

 

Ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттіктері: Ішкі аудит қызметі Бас және Жетекші 

маманының өкілеттіктері: 

- Банктің тексерілетін бөлімшесінің басшыларынан және 

қызметкерлерінен Банктің қызметіне қатысты тексеруге қажет 

құжаттарды, соның ішінде Банк басшылығы мен оның 

бөлімшелері шығарған бұйрықтар мен басқа да өкімдік 

құжаттарды, бухгалтерлік және ақшалай-есептік құжаттарды, 

Банктің тексерілетін бөлімшесінің қызметін компьютерлік 

қамтамасыз етуге байланысты құжаттарды сұрату; 

- Банктің тексерілетін басшыларынан және қызметкерлерінен 

тексерілетін мәселелер мен операциялар бойынша ауызша және 

жазбаша түсіндірмелерді сұрату; 

- қажет болған кезде Банктің өзге де құрылымдық 

бөлімшелерінің қызметкерлерін ішкі аудит тапсырмаларын 

шешу үшін тарту; 

- тексерілетін бөлімшенің жайына, сондай-ақ құжаттарды, 

- Банктің тексерілетін бөлімшесінің 

басшыларынан және қызметкерлерінен 

Банктің қызметіне қатысты тексеруге қажет 

құжаттарды, соның ішінде Банк басшылығы 

мен оның бөлімшелері шығарған бұйрықтар 

мен басқа да өкімдік құжаттарды, 

бухгалтерлік және ақшалай-есептік 

құжаттарды, Банктің тексерілетін 

бөлімшесінің қызметін компьютерлік 

қамтамасыз етуге байланысты құжаттарды 

сұрату; 

- Банктің тексерілетін басшыларынан және 

қызметкерлерінен тексерілетін мәселелер мен 

операциялар бойынша ауызша және жазбаша 

түсіндірмелерді сұрату; 



 14 

қолма-қол ақшаны және құндылықтарды (ақша қоймасы) 

сақтауға пайдаланылатын жайларға (мұрағаттар) Банктің 

Басқарма Төрағасының жазбаша рұқсатымен, деректерді 

компьютерлік өңдейтін және оларды машина тасығыштарда 

сақтайтын жайларға басшыны не болмаса оның тапсырмасымен 

тексерілетін бөлімшенің қызметкерін міндетті түрде тарта 

отырып кіру; 

- оқыту туралы ұсыныстар енгізуге, сондай-ақ Банк кадрларын 

тұтастай оқытуға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға 

бағытталған әртүрлі бағдарламаларға қатысу; 

- өз бастамасымен Банктің барлық бөлімшесінде тексерісті 

жүзеге асыруға, сондай-ақ туындаған мәселелерді талқылап, 

белгілі бір тапсырмаларды шешу үшін Директорлар Кеңесімен 

және қажет болған кезде сыртқы аудиторлармен байланысқа 

шығу;   

- штатқа және қызмет құрылымына өзгерістер енгізу 

ұсыныстарымен сөз сөйлеу; 

- қызмет қызметкерлерін ынталандыру және оларға тәртіптік 

жазалар қолдану шараларын ұсыну. 

- қажет болған кезде Банктің өзге де 

құрылымдық бөлімшелерінің қызметкерлерін 

ішкі аудит тапсырмаларын шешу үшін тарту; 

- тексерілетін бөлімшенің жайына, сондай-ақ 

құжаттарды, қолма-қол ақшаны және 

құндылықтарды (ақша қоймасы) сақтауға 

пайдаланылатын жайларға (мұрағаттар) 

Банктің Басқарма Төрағасының жазбаша 

рұқсатымен, деректерді компьютерлік 

өңдейтін және оларды машина тасығыштарда 

сақтайтын жайларға басшыны не болмаса 

оның тапсырмасымен тексерілетін 

бөлімшенің қызметкерін міндетті түрде тарта 

отырып кіру; 

- оқыту туралы ұсыныстар енгізуге, сондай-ақ 

Банк кадрларын тұтастай оқытуға, қайта 

даярлауға және біліктілігін арттыруға 

бағытталған әртүрлі бағдарламаларға қатысу. 

Банктің Жарғысына сәйкес Ішкі аудит қызметі Банктің қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге 

асырады. 

Ішкі аудит қызметінің құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады: 

 ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тексеру және бағалау; 

 банк тәуекелдерін бағалау әдістемесін және банк тәуекелдерін басқару рәсімдерін 

(банк операцияларын және мәмілелерін жасау, тәуекелдерді басқару әдістемелерін, 

бағдарламаларын, ережелерін, тәртіптерін және рәсімдерін) қолданудың толықтығы 

мен тиімділігін тексеру; 

 бухгалтерлік есеп пен есептіліктің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және 

мерзімділігін, сондай-ақ ақпараттар мен есептілікті жинау мен ұсынудың 

сенімділігі мен мерзімділігін тексеру; 

 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілген өзге 

мәліметтердің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және мерзімділігін 

тексеру; 

 Банк мүлкінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын тәсілдерін (әдістерін) 

тексеру; 

 Банк жасайтын операциялардың экономикалық орындылығын және тиімділігін 

бағалау; 

 ішкі бақылау үдерістері мен рәсімдерін тексеру; 

 Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындау 

мақсатында жасалған жүйелерді тексеру; 

 Банктің бөлімшелері мен органдары Банктің бөлімшелерін тексерудің нәтижелері 

бойынша анықталған тәуекелдердің деңгейін төмендетуді қамтамасыз ететін 

шараларды қабылдауының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру, немесе бөлімше 

басшылығының және (немесе) басқару органдарының анықталған тәуекелдердің 

Банк үшін қолайлылығы туралы шешім қабылдауын құжаттау; 

 Банктің ішкі құжаттарымен көзделген басқа да мәселелер. 
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12. Акционерлік қоғамның алқа (жеке дара) атқарушы органы және оның 

уәкілеттілігі. 

    2015 жылғы «01» қазан жағдай бойынша 

Эмитенттің алқа 

Атқарушы 

органы 
мүшесінің ТАӘ, 

туылған жылы 

Эмитенттің алқа Атқарушы органы 

мүшелерінің соңғы үш жылдағы және 

қазіргі кездегі атқарған лауазымдары 
хронологиялық тәртіппен, оның ішінде 

қоса атқарғандары, лауазымы бойынша 

қызметтеріне кірісу күні 

Қатысу үлесін 
көрсетумен 

эмитенттің 
Атқарушы 

органы 

мүшесінің 
эмитенттің 

төленген 

жарғылық 
капитал мен 

ұйымдарға 

қатысуы 

Нугыманов 
Бауыржан 

Табылдиевич, 

1979 жылы 
туылған 

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  
Басқарма Төрағасы 

2010 ж. мамыр –  2011 ж. сәуір – «Астана – 
Финанс» АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

19.04.2011 ж. – 27.07.2011 ж. - «AsiaСredit  
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарма 
Төрағасының м.а.; 

28.07.2011 ж. –  қазіргі уақытқа дейін – 
«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 
Басқарма Төрағасы. 

Жоқ  

Жусупов Мажит 
Галымжанович, 

 

1983  жылы 
туылған 

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  
Басқарушы директоры -  Басқарма мүшесі 

2010 ж. шілде – 2011 ж. мамыр – «Астана – 
Финанс» АҚ Несие портфелімен  жұмыс 
жөніндегі департаментінің директоры; 

09.06.2011 – 11.09.2011 ж. - «AsiaСredit  
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы 
директоры – Басқарма мүшесінің міндетін 
атқарушы; 

12.09.2011 ж. – 12.12.2011 ж. –  «AsiaСredit  
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Кредиттеу 
жөніндегі Басқарушы директоры;  

13.12.2011 ж. – 15.02.2012 ж. -  «AsiaСredit  
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы 
директоры – Басқарма мүшесінің міндетін 
атқарушы. 

16.02.2012 ж. – қазіргі уақытқа дейін - 
«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 
Басқарушы директоры - Басқарма мүшесі. 

Жоқ 

Кириленко Елена «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Жоқ 
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Банк Басқармасы құрамындағы өзгерістер: 

 2008 жылғы 21 қарашада Банктің директорлар Кеңесінің шешімімен (№_5 
хаттама) Тасибеков Багдатгали Абдиманнапович Басқарма Төрағасы болып 
тағайындалды, Сундетов Альданияр Сабикатович Банктің Басқарма 
Төрағасының орынбасары болып тағайындалды.  

 2009 жылғы 1 қазанда Банктің директорлар Кеңесінің шешімімен (№13-хаттама) 
Тасибеков Багдатгали Абдиманнапович “AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)” АҚ 
Басқарма Төрағасының Кеңесшісі болып тағайындалды, Сундетов Альданияр 
Сабикатович Банктің Басқарма Төрағасы болып тағайындалды   

  2009 жылғы 02 қарашада Банктің директорлар Кеңесі (№15-хаттама) Банктің 
Басқарма мүшелері: Ивченко Ольга Михайловнаның; Макаров Александр 
Сергеевичтің; Сабиева Асель Сержановнаның; Иншибаева Сауле 
Исмагуловнаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім 
қабылдады.  

 2009 жылғы 07 желтоқсанда Банктің Директорлар кеңесімен Гульжан  
Куандыковна Балькебаеваны Банктің Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі 
лауазымына, Асель Маратовна Дыканбаеваны Банктің Басқарушы директоры-

Павловна, 

 

1976  жылы 
туылған 

Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі -  
Бас комплаенс-бақылаушы 

Июль 2010г. – май 2011г. -  ИП 
«Ориентир», бизнес-тренер; 

09.06.2011г. – 05.09.2011 г. – и.о. 
Управляющего директора – Члена Правления  
АО  «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)»; 

06.09.2011 г. – по настоящее время –  
Управляющий директор - член Правления 
АО  «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)». 

Копешов Булан 
Бейсенбаевич, 

 

1970  жылы 
туылған 

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 
Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі 

2006 ж. тамыз – қазіргі уақытқа дейін – 
«Профит плюс А» ЖШС-Бас директор;  

2006 ж. қазан – 2015 ж. маусым  – «Табес» 
ЖШС – Бас директор;  

2008ж. қазан – 2011ж. қыркүйек - 
«Қазақстан микрокредиттік компаниясы» 
МКҰ ЖШС - Бас директор;  

2011 ж. қыркүйек – 2012 ж. мамыр – 
«ПОЗИТИВ Securities» ЖШС – Бас 
директор; 

2012 ж. мамыр – 2012 ж. қазан – «Bank 
RBK» АҚ – Басқарушы директор; 

2012 ж. қазан  – 10.06.2013 ж. -  «AsiaСredit 
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ – Басқарушы 
директор;   

10.06.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін – 
«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ –
Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі. 

Жоқ 
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Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы шешім (№17 хаттама)  
қабылданды. 

 2011 жылғы 10 қаңтарда Банктің директорлар Кеңесі (№1-хаттама) 
Султанбекова Айгуль Муратовнаны Банктің Қаржы директоры-Басқарма мүшесі 
лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.   

 2011 жылғы 01 ақпанда Банктің директорлар Кеңесі (№3-хаттама) Джунусов 
Алмат Аскаровичті Банктің Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі 
лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.  

 2011 жылғы 18 сәуірде Банктің директорлар Кеңесі (№14-хаттама) Нугыманов 
Бауыржан Табылдиевичті  “AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)” АҚ Басқарма 
Төрағасы лауазымына сайлау туралы шешім қабылдады.  

 2011 жылғы 08 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№22/1-хаттама) 
Басқарушы директор – Басқарма мүшесі Г.К.Балькебаеваны Банк Басқармасы 
құрамынан шығару туралы шешім қабылдады.  

 2011 жылғы 09 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№22-хаттама) Кириленко 
Елена Павловнаны және Жусупов Мажит Галымжановичті Банктің Басқарушы 
директорлары – Басқарма мүшелері лауазымына сайлау туралы шешім 
қабылдады. 

 2011 жылғы 09 қыркүйекте Банктің директорлар Кеңесі (№41-хаттама) 
Басқарушы директордың м.а. – Басқарма мүшесі Жусупов Мажит 
Галымжановичті оның келісімімен 12.09.2011 жылдан кредиттендіру жөніндегі 
Басқарушы Директор лауазымына ауыстыру туралы шешім қабылдады.   

 2011 жылғы 13 жетоқсанда Банктің директорлар Кеңесі (№64-хаттама) 
кредиттендіру  жөніндегі Басқарушы Директор Жусупов Мажит 
Галымжановичті 13.12.2011 жылдан Басқарушы директордың м.а. – Басқарма 
мүшесі лауазымына ауыстыру туралы шешім қабылдады;  

 2012 жылғы 16 қаңтарда Банктің Директорлар Кеңесі (№3-хаттама) Басқарушы 
директор – Басқарма мүшесі А.А. Джунусовты Басқарма құрамынан шығару 
туралы шешім қабылдады.  

 2012 жылғы 16 қаңтарда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің 
14.02.2012 жылғы №668/205/816 хаты негізінде М.Г. Жусуповты Басқарушы 
директор-Басқарма  мүшесі лауазымына тағайындау туралы 16.02.2012 жылғы 
№56Л/С бұйрық шығарылды.         

 2012 жылғы 03 шілдеде Банктің директорлар Кеңесі (№41/1-хаттама) Қаржы 
директоры-Басқарма мүшесі Султанбекова Айгуль Муратовнаны 12.07.2012 
жылдан Банктің Басқарма құрамынан шығару туралы шешім қабылдады.  

 2013 жылғы 10 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№39 -хаттама) Г.А. 
Дошманованы Қаржы директоры-Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы 
шешім қабылдады. 

 2013 жылғы 10 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№39 -хаттама)   Б.Б. 
Копешовты Басқарушы директоры-Басқарма мүшесі лауазымына сайлау туралы 
шешім қабылдады.  

 2014 жылғы 06 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№44-хаттама) 
Басқарушы директор – Басқарма мүшесі А.М.Дыканбаеваны Банк Басқармасы 
құрамынан шығару туралы шешім қабылдады.  

 2014 жылғы 16 маусымда Банктің директорлар Кеңесі (№47-хаттама) Қаржы 
директоры – Басқарма мүшесі Г.А.Дошманованы Банк Басқармасы құрамынан 
шығару туралы шешім қабылдады. 

 
Банктің Басқарма Төрағасы – Банктің лауазымды тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес өзіне берілген құзыретінің шегінде Банктің жұмысын ұйымдастыру және 
Банктің құрылымдық бөлімшелерінің өзара әрекеттестігі бойынша басшылық етеді.  
Басқарма Төрағасы (Банктің жарғысына сәйкес):  
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Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің 
орындалуын ұйымдастырады;   
Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына 
қатысады;   
Басқарманың отырыстарын өткізеді, барлық мемлекеттік билік органдарында, 
халықаралық және басқа да ұйымдарда Банктің атынан өкіл болады. Үшінші тұлғаларға 
қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 
Үшінші тұлғалармен Банкке қатысты оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар 
береді;  
Банктің қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге 
асырады       (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы»  Заңымен 
бекітілген жағдайлардан басқа) оларға қатысты  марапаттау шараларын қолданады 
және тәртіптік жаза қолданады,  Банктің қызметкерлерінің лауазымды 
еңбекақыларының мөлшері мен Банктің штаттық кестесіне сәйкес еңбекақыға жеке 
үстемеақы  мөлшерін тағайындайды,  Банктің басқармасының және Ішкі аудит 
қызметінің құрамына кіретін қызметкерлерден басқа қызметкерлердің сыйлықақы 
мөлшерін айқындайды.    
Өзінің болмауы кезінде өзінің міндеттерін атқаруды Банк Басқармасының мүшелерінің 
біріне жүктейді;   
Банк Басқармасының мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттілік 
салалры мен жауапкершілікті бөледі;   
Банктің Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар 
кеңесінің шешімдерімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.    
Басқарушы директор – Басқарма мүшесі (М.Г.Жусупов)  – Банктің лауазымды 
тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде 
төмендегілерге жетекшілік етеді:  
Жетекшілік ететін  бөлімшелерін –  Корпоративтік бизнес   департаментін, Кредиттік 
талдау департаментін, Жобалық қаржыландыру департаментін  басқарады  және 
қызметін үйлестіреді;  
Өзі мүшесі болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына 
қатысады;   
Жетекшілік ететін  бөлімшелердің стратегиясын айқындайды;  
Жетекшілік ететін  бөлімшелердің бизнес-жоспары мен бюджетін айқындайды және 
іске асырылуын бақылайды;  
Банктік өнімдерді жылжыту және сеніп тапсырылған тұтас бөлімшелердің 
сатылымдарын қолдау бойынша жұмысты үйлестіреді;   
Өзіне берілген уәкілеттіктер шеңберінде құжаттарға  қол қояды;   
Кредиттік өнімдерді беру шеңберінде кредиттік  талдау мен мониторинг жүргізу 
бойынша жұмысты ұйымдастырады және жетекшілік етеді.  
Қаржылық жобалау, Банк дамуының негізгі параметрлерін талдау және Банктің 
стартегиялық және тактикалық мақсаттарына қол жетізу бойынша іс шаралар жүйесін 
әзірлеу процестерін басқарады;  
Жетекшілік ететін қызмет бағыттарына байланысты шығыс баптары бойынша бюджет 
қаражатын жұмсауды бақылайды.   
Банк Жарғысында, ішкі нормативтерде және Банктің өкім құжаттарында, сондай-ақ 
Банктің алқалық органдары мен комитеттерінің шешімінде белгіленген өзге 
өкілеттіктерді/қызметтерді жүзеге асырады.  
 
Басқарушы директор – Басқарма мүшесі (Е.П.Кириленко) – Банктің лауазымды 
тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде 
төмендегілерге жетекшілік етеді:  
Жетекшілік ететін  бөлімшелерін –  Банктік технологиялар    департаментін, 
Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі  департаментін, Құжаттама басқармасын басқарады  
және қызметін үйлестіреді;  
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Өзі мүшесі болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына 
қатысады;   
Банктің уәкілетті органдарының және/немесе заңнаманың талаптарымен сәйкес бизнес-
процестерді оңтайландыру және автоматтандыру мәселелері бойынша Банктің 
құрылымдық бөлімшелерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді;  
Банктің басым бағыттары бойынша жобалық топтардың қызметін ұйымдастырады;  
Банктің жаңа өнімдері бойынша бизнес-процестерді әзірлеу/түзету мәселелерін 
бақылайды;   
Банктің қызмет атқаруының барлық сұрақтары бойынша біртұтас әдістемелік базасын 
қалыптастыруды және жүргізуді қамтамасыз етеді;  
Банктің таңдаған  стратегиясына және  қолданыстағы заңнамаға сәйкес  және оны 
көкейтесті күйде қолдау үшін  Банктің ұйымдық құрылымын (уәкілетті органдар, Бас 
Банктің құрылымдық бөлімшелері, филиалдар) құрастыруды қамтамасыз етеді;  
Банк Жарғысында, ішкі нормативтерде және Банктің өкім құжаттарында, сондай-ақ 
Банктің алқалық органдары мен комитеттерінің шешімінде белгіленген өзге 
өкілеттіктерді/қызметтерді жүзеге асырады.  
 
Басқарушы директор – Басқарма Мүшесі (Копешов Б.Б.) – Банктің лауазымды 
тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде 
төмендегілерге жетекшілік етеді:  
Жетекшілік ететін  бөлімшелерін – Premium банкинг департаменті, Бөлшек бизнесті 
дамыту департаментін,  Бөлшек өнімдерді сату департаментін, Банктік карталар  
департаментін,  Жарнама және   PR департаментін, Байланыс орталығын басқарады 
және қызметін үйлестіреді;  
Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына 
қатысады;   
Жетекшілік ететін  бөлімшелердің даму стратегиясын айқындайды;  
Жетекшілік ететін  бөлімшелердің бизнес-жоспары мен бюджетті айқындау және іске 
асырылуын бақылайды;  
Ұсынылған уәкілеттіктер шеңберінде құжаттарға, соның ішінде банктік операциялар 
негізделіп жүргізілетін құжаттарға қол қояды;   
Қол астындағылардың өз лауазымды міндеттерін,  заңнама талаптарын, нормативтік 
және өкімдік құжаттарды, Банктің алқалық органдары мен комитеттерінің 
шешімдерінің  нақты, дұрыс және уақтылы орындауларын бақылайды және 
қадағалайды;   
Өзі жетекшілік ететін бөлімшелердегі істердің жай-күйін  және нәтижелерін  талдайды  
және олардың жұмыстарын жетілдіру бойынша ұсыныстар мен нұсқаулықтарды 
қарастырады;   
Жетекшілік ететін бөлімше қызметкерлерінің кәсіби өсуін қамтамасыз етеді;    
Банктің ішкі саясатын сақтауды қамтамасыз етеді;   
Банктің Жарғысында, Банктің ішкі нормативтік және өкімдік құжаттарында, сондай-ақ 
алқалық органдарының  және Банк комитетінің шешімдерінде айқындалған өзге 
өкілеттіктерді/қызметтерді жүзеге асырады.  

 

14. Акционерлік қоғамның ұйымдастырушылық құрылымы. 

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері.  

 

1) Акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелері. 

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ұйымдық құрылымы. 

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың  2015 жылғы ұйымдық құрылымы 
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    Ішкі аудит қызметі 

 

 

Акционерлердің 
жалпы жиналысы

 

 
Кредиттік 
комитет 

 

 
Аудит 

жөніндегі 
комитет

 

 
Активтер мен 

міндеттемелерді 
басқару комитеті

 

 
Басқарма 
Төрағасы

 

 

Банктің бас 
бухгалтері 

 

 
Бас бухгалтерия 

департаменті 

 
Банкішілік 

операцияларды 
есепке алу 

департаменті

 
 Банк 

операцияларын 
есепке алу 

департаменті 

Басқарушы 
директор 

 

Филиалдар
 

Стратегиялық 
жоспарлау, 

бақылау және 
баға белгілеу 
департаменті 

 
Бөлшек өнімдерді 

сату 
департаменті 

 
Банктік карталар 

департаменті 
 

Жарнама және 
PR департаменті 

 

 
Қазынашылық 
департаменті

 
Операциялық 
департамент

Басқарушы 
директор– Бас 

Комплаенс-
бақылаушы  

 

 
Банктік 

технологиялар 
департаменті 

Қызметкерлер 
құрамымен 

жұмыс 
департаменті 

 

 

Құжаттама 
басқармасы 

 

 
Әкімшілендіру 
департаменті 

Заң 
департаменті

  
  

Проблемалық 
борыштармен 

жұмыс 
департаменті

 

Кредиттік талдау 
департаменті 

 

 

 Корпоративтік 
бизнес 

департаменті  

 

 
ШОБ дамыту 
департаменті

 
Филиалдарды 

дамыту 
департаменті 

 

Бөлшек бизнесті 
дамыту 

департаменті 

 

Қаржы директоры 
 

Басқарушы 
директор 

 

 Тәуекелдер 
департаменті 

 

 
Қауіпсіздік 

департаменті 

 
 ІТ-Директор

 
Әкімшілік директор

 

 
Әкімшілік басқарма

 
Банк Басқармасы

 
 

Тарифтік 
комитет

 

 
Ақпараттық комитет

 

Басқарушы 
директор 

 

Басқарушы 
директор 

 

 
Банктің Директорлар 

Кеңесі 
 

 

Корпоративтік 
хатшы  

 

 

Төлемдер мен 
аударымдар 
басқармасы

 

Басқарма 
Төрағасының 

кеңесшісі 

 

 
Аймақтық өкіл

 
Стратегиялық 

жоспарлау 
комитеті

 

Қаржы 
мәмілелерін 
қолдау бөлімі

 

 
Жобалық 

қаржыландыру 
департаменті

 

 

Байланыс 
орталығы

 

Premium банкинг 
департаменті

 

 
Операциялық 

қызметті 
әкімшілендіру 
департаменті 

Кадрлар мен 
сыйақылар 

жөніндегі комитет

 
Әлеуметтік 
мәселелер 

жөніндегі комитет
 

 
Тендерлік комиссия

 

 
Сапа 

департаменті

 

Ақпараттық 
қауіпсіздік бөлімі 

 

 
Ақпараттық 

технологиялар 
департаменті 

 
Комплаенс-

бақылау қызметі 

 

Бас маман (ІТ-
тәуекелдер 

басқармасы)

 

 
Сараптама 
комиссиясы

 

 
Қамтамасыз етуді 

бағалау және 
мониторинг 

жүргізу 
департаменті

 

Қаржы 
институттарыме

н жұмыс 
департаменті

 

 
Операциялық 

тәуекелдерді басқару 
комитеті

 

 

 

Атқарушы 
директор

 

 

2) жұмыскерлердің, соның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің жұмыскерлерінің 

жалпы саны. 

2015 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша Банк қызметкерлерінің саны 710 адамды құрайды. 

Жұмыс орны Жұмыс істейтін адамдардың саны 

Бас  кеңсе  329 

Филиалдар, соның ішінде.:  

Астана 63 

Алматы 86 

Атырау 39 

Ақтау 29 

Ақтөбе 28 

Қарағанды 36 

Павлодар 21 

Шымкент 29 

Өскемен 28 

Петропавл 22 
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Жиыны: 710 

3) акционерлік қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы 

мәліметтер.  

ЛАУАЗЫМНЫҢ АТАУЫ ТАӘ Туған жылы 

Комплаенс-бақылау қызметі Ноғайбаев Сыржан Әлмұрзаұлы 25.11.1981 

Ішкі аудит қызметі Мустафина Елена Анатольевна 28.02.1974 

Тәуекелдер департаменті Айтжанова Маржан Куанышевна 01.02.1973 

Қауіпсіздік департаменті Медетов Абдрахман Кельтышович 14.02.1952 

Ақпараттық технологиялар департаменті Бухтияров Александр Викторович 27.01.1972 

Әкімшілік басқармасы Даутов Тимур Галимович 12.06.1980 

Бас бухгалтерия департаменті Каратаева Салтанат Аманжоловна 01.09.1977 

Банкішілік операцияларды есепке алу департаменті Назарова  Ольга  Григорьевна 15.01.1950 

Банктік операцияларды есепке алу департаменті Тажибаева Динара Бекболатовна 07.11.1981 

Корпоративтік бизнес департаменті Медетов Руслан Маратович 05.10.1987 

Кредиттік талдау департаменті Рябов Александр Николаевич 05.01.1984 

Қамтамасыз етуді бағалау және мониторинг жүргізу 

департаменті 

Шайхисламова Зарина Ринатовна 

(м.а..) 
25.05.1989 

Бөлшек бизнесті дамыту департаменті Игнатенко Наталья Александровна 27.07.1982 

Бөлшек өнімдерді сату департаменті   Атабаева Зарима Ерлановна 16.02.1984 

Банктік карталар департаменті Сейтхан Гульжан (м.а.) 01.06.1978 

Жарнама және PR департаменті Жанайдаров Алибек Сырымович 16.09.1975 

Операциялық департамент Акилтаева Лейла Куралтаевна 07.10.1975 

Төлемдер және аударымдар басқармасы Смагулова Светлана Турсуновна 04.06.1979 

ШОБ дамыту департаменті Құсайын Жасұлан Айтболатұлы 28.07.1982 

Филиалдарды дамыту департаменті Искаков Совет Николаевич (м.а.) 20.12.1964 

Қаржы институттарымен жұмыс департаменті Ни Светлана (м.а.) 16.11.1961 

Қазынашылық департаменті Джумабаев Бахыт Парпебаевич 20.06.1978 

Қаржы мәмілелерін қолдау бөлімі Масюра Илья Владимирович 04.02.1982 

Стратегиялық жоспарлау, бақылау және баға белгілеу 

департаменті 

Омергалиева Асель 

Мухамедрахимовна (м.а.) 
07.05.1982 

Банктік технологиялар департаменті Умирьяева Гульмира Балтабековна 

(м.а.) 
07.02.1966 

Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі департамент Тимофеева Анна Владимировна 09.03.1973 

Құжаттама басқармасы Лерх Элина Арновна 14.07.1961 

Әкімшілендіру департаменті Юсупова Сауле Садвакасовна 16.03.1960 

Заң департаменті Сафарбекова Баглан  Болатбековна 02.08.1981 

Сапа департаменті  Мельникова Ольга Геннадьевна 01.12.1987 

Проблемалық борыштармен жұмыс жөніндегі департамент   Маутканов Дархан Ахметович 03.08.1985 

Байланыс орталығы  Халтурина Светлана Александровна 11.05.1967 

Операциялық қызметті әкімшілендіру басқармасы   Айтбаева Гульмира Алиаскаровна 18.03.1970 

Жобалық қаржыландыру департаменті    Медетов Руслан Маратович 05.10.1987 

Premium банкинг департаменті Асанова Алтынай Талгатовна 08.08.1981 

Ақпараттық қауіпсіздік бөлімі Сучков Дмитрий Николаевич 17.07.1982 

4) Қоғам филиалдарының басшылары туралы мәліметтер. 
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Филиал Филиал директорының Т.А.Ә. Туған жылы 

Астана қ. филиал Белый Вячеслав Юрьевич 1975 

Алматы қ. филиал Нугыманов Берик Табылдиевич 1976 

Ақтау қ. филиал Мухтаров Нурлан Кушкинбаевич 1969 

Атырау қ. филиал Канатов Марат Есенбекович 1979 

Ақтөбе қ. филиал Таскарин Артур Елубаевич 1981 

Қарағанды қ. филиал Байзаков Жасулан Нурбалаевич 1978 

Павлодар қ. филиал Анапьянов Нурлан Садвакасович 1959 

Өскемен қ. филиал Мустафин Сериккан Борангазинович 1964 

Шымкент қ. филиал Бегалиев Галымжан Нурланович 1977 

Петропавл қ. филиал Салимбаев Ерик Серикович 1981 

 

 15. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ірі акционерлері.  

Акционер – заңды 

тұлғаның толық және 

қысқартылған атауы 

немесе акционер –жеке 

тұлғаның Т.А.Ә. 

Акционер – заңды тұлғаның 

орналасқан жері немесе акционер 

– жеке тұлғаның тұрғылықты 

жері 

Акциялар 

саны, дана 

Орналас-

тырылған 

акциялар-

дағы үлесі, 

%, 

12.12.2013 

жылға 

Султан Нурбол 

Сарыбайулы 
Қазақстан Республикасы, Астана 

қаласы, Ақмола көшесі, 2-үй, 7-п.  
   14 959 882 88,49873% 

 

Султан Нурбол Сарыбайулы,  «Лариба-Банк» ЖБ АҚ құқықтық мұрагері болған  

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  12.04.2008 жылдан бері ірі акционері болып 

табылады. 

16. Қоғам ірі акционер болып табылатын немесе ұйымның жарғылық капиталының  он 

және одан астам пайызына иелік ететін ұйымдар  туралы мәліметтер. 

2010 жылдың «01» қыркүйегіндегі жағдай бойынша Банк қандай да бір заңды 

тұлғалардың акцияларына (үлестеріне) иелік етпейді. 

2010 жылдың «01» қыркүйегіндегі жағдай бойынша Банк өзінің 100 % жай акциясына 

иелік еткен «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен банкі» Еншілес Компаниясы» Еншілес 

Компаниясы» ЖШС таратылу барысында. «ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен банкі» Еншілес 

Компаниясы» Еншілес Компаниясы» ЖШС қызметінің түрі болып Банктің оралымдық 

қызметінде пайдаланылатын жылжымайтын мүлікті иелену мен басқару табылатын. 

Тарату теңгерімін қалыптастыру мақсатында 2010 жылдың «07» мамырында 

«ЛАРИБА-БАНК» Бірлескен банкі» Еншілес Компаниясы» Еншілес Компаниясы» 

ЖШС Банк енгізген Жарғылық капитал сомасын толық көлемде - 125 000 000 теңге 

мөлшерінде қайтарды.  

17. Қоғам қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингілер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 
 Атауы Орналасқан жері 

Өнеркәсіптік топтар Қатыспайды - 

Банктік топтар Қатыспайды - 

Қаржылық топтар Қатыспайды - 

Холдингілер Қатыспайды - 
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Концерндер Қатыспайды - 

Қауымдастықтар "Қазақстан Қаржыгерлер 

қауымдастығы" ЗТБ 

050091, Қазақстан 

Республикасы, Алматы қаласы, 

Әйтеке би көшесі, 67. 

Консорциумдар Қатыспайды - 

 

18. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ осы Проспектінің 11 – 16 тармақтарында 

көрсетілмеген үлестес тұлғалары жоқ. 

         

 III. Акционерлік қоғамның қызметінің суреттемесі. 

 
19. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Қазақстан Республикасының Қаржы 

нарығы мен қаржылық ұйымдарды реттеу және қадағалау жөніндегі агенттігінің 

ұлттық және шетел валютасында банк заңнамасымен көзделген операциялар жүргізуге 

2004 жылғы 01 наурыздағы  № 75 лицензиясы бойынша банк операцияларының барлық 

түрлерін жүзеге асырады. Банктің қызметтері клиенттердің әрқайсысына дербес 

көзқарасты пайдаланып, олардың қажеттіліктерін барынша жақсы түрде 

қанағаттандыратындай түрде іріктелген. Банк клиенттерінің неғұрлым жоғары 

сұранысына ие төмендегі қызметтер болып табылады: 

1. Есептік-кассалық қызмет көрсету. Заңды және жеке тұлғалардың 

шоттарына қызмет көрсету банктің негізгі операциясы болып табылады. Негізгі 

қызметтер жинағына қосымша, Банк қосымша сипаттамалардың бірқатарын 

ұсынады. Оларға ағымдағы шоттардың қалдықтары бойынша өсім есептеу, 

төмендетілген несиелік мөлшерлемелер, дербестендірілген тарифтер, мерзімді 

депозиттер бойынша күрделі өсім және т.б. кіреді. 

2. Western Union жүйесі бойынша аударымдар. «AsiaСredit Bank (АзияКредит 

Банк)» АҚ бүкіл дүние жүзі бойынша аударымдарды жүзеге асыратын әлемге 

әйгілі Western Union корпорациясының агенті болып табылады. Банктің 

клиенттері жүйенің жылдамдығын, сенімділігін және ыңғайлылығын жоғары 

бағалайды. Банк қызметтерінің қоржынындағы осы қызмет жылдам даму 

үстінде.  

3. “American Express” жол чектері. Бұл қолма-қол ақшаға баланатын 

неғұрлым ыңғайлы әрі сенімді тәсілдердің бірі. Жол чектерімен операциялардың 

көлемі жыл санап ұлғаюда.  

4. Сейф қызметтері. Банктің клиенттері сейф қызметтерін пайдаланудың 

ыңғайлылына және сенімділігіне бағасын берді. Сейфтер мөлшері 225x50x435 

мм сейфтерден қосарластырылған үлкен 570x270x435 мм сейфтерге дейін 

бөлінеді. Бұл қызмет Банк клиенттерінің жоғары сұранысына ие. 

5. Несиелік операциялар. Несиелік операциялар банктің қызметтерінің 

ішіндегі неғұрлым табыстылары болып, кірістің басым бөлігін әкеледі. Несиелік 

операциялар бірнеше түрге бөлінеді, олар: коммерциялық несиелендіру (соның 

ішінде несиелер, несие желілері және револьверлік несиелер), ипотекалық 

несиелер мен бөлшек несиелендіру (тұтынушылық несиелер). Қаржыландыру 

шарттары қаржыландыруды қаржылық орнықты заңды және жеке тұлғалармен 

шектей отырып, несиелік тәуекелдіктерді төмендететіндей түрде жасалған.  

6. Халықаралық операциялар. Аккредитивтер кеңінен пайдаланылады және 

халықаралық төлемдер кезінде неғұрлым тиімді төлем әдістері болып табылады. 

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ шетелдік банктермен 

корреспонденттік қатынастар бойынша жалпақ байланыс орнатып, сол арқылы 

банктің клиенттері үшін төлем рәсімдерін жеңілдетті. Біздің клиенттерімізбен 

бірлестікте, біз өзара шартты орындауды жеңілдететін аккредитивтердің 

оңтайлы нысандарын табамыз. Сондай-ақ «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 
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АҚ  заңды тұлғалардың арасындағы экспорт-импорт операцияларына қатысты 

қызметтердің бүкіл ауқымын ұсынады. Резиденттер мен бейрезиденттердің 

арасындағы барлық есеп айырысу S.W.I.F.T. халықаралық төлемдер жүйесінің 

коммуникацияларының көмегімен жүзеге асырылады, сол арқылы клиенттердің 

ақшасын аудару жылдамдығына және сапасына қол жетеді.  

7. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 

АҚ  10.04.2003 жылғы № 0401100540 мемлекеттік лицензия бойынша, клиенттердің 

шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік 

қызметті жүзеге асырады. Банк бағалы қағаздар нарығында дилер ретінде де, тап солай 

брокер ретінде де қызу жұмыс жасайды.    

Екінші деңгейдің банктерін талдау бәсекелес банктерді бөліп алуға көмектесті. Талдау 

өлшемдері ретінде активтердің мөлшерлері, міндеттемелер құрылымы, жүргізілетін 

операция түрлері және нарықта алған орын алынды. Орта және ұзақ мерзімді 

мақсаттарға сүйене отырып, нарықтағы (соның ішінде бағалы қағаздар нарығындағы) 

бәсекелестер төмендегі банктер болып табылады деген тұжырым жасалды: 

1. Тексака Банк 

2. Альфа Банк Қазақстан 

3. Наурыз банк 

4. Цесна Банк 

5. Валют транзит банк 

6. Темір Банк 

7. Нұр банк 

8. Каспий банк 

9. ЦентрКредит банк 

 

20. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ негізгі қызмет түрлері бойынша 

сатылымдардың (жұмыстардың, қызметтердің) табыстылығына жағымды және 

жағымсыз әсер ететін факторлар. 

Жағымды факторлар: 

1. Банктің қаржылық жағдайы. Банктің қызметінің соңғы жылдары ұлғайып келе 

жатқан пайдалылығымен және нарықтағы орнықты жағдайымен көрінді. Жыл 

сайын банктің активтері мен капиталының өскені көрінеді.  

2. Әртараптандырылған активтер. Соңғы жылдарда Банк активтерді әртараптандыруға 

ерекше көңіл бөлуде, өйткені банктің негізгі міндеттерінің бірі банктің 

тәуекелдіктерін барынша төмендету болып табылады. 

3. Икемді шешімдер қабылдау процессі. Жақсы жоспарланған және орынды 

ұйымдастырушылық құрылымының, сондай-ақ банктің мөлшерлерінің арқасында, 

Банктің ішкі рәсімдері шешімдер қабылдау процессіне кедергі жасамайды. Бұл 

банктің клиенттері жоғары бағалайтын сипаттама.  

4. Бизнес жүргізуге теңдестірілген және консервативтік көзқарас. Банктің 

Директорлар кеңесі негізгі ретінде бөліп алғаннан кейін, барлық шешімдер тек 

міндеттің бар кешенін мұқият зерделеуден кейін қабылданады.  

5. Сапаны бақылау. Ішкі ережелер және рәсімдер сапаны бақылау жүйелерінің нашар 

жұмысының мүмкіндігін жоқ қылады.  Сапаны бақылау жүйесінің ажырамас 

бөліктерінің бірі клиенттермен күнделікті кері байланыс болып табылады. 

6. Оңпейіл клиенттер. Клиенттердің үйірлігі банктің бәсекелестік артықшылығы 

ретінде қарастырылады, өйткені бұл банкке тұрақтылық және өтемділік әкеледі. 

Сондай-ақ банктің ағымдағы клиенттері жаңа клиенттерді ертіп келеді – бұл 

клиенттердің банкке сенімін көрсететін белгі. 

7. Ұсынылатын қызметтердің кең ауқымы.  Клиенттердің қажеттіліктеріне жауап бере 

отырып, Банк өз операцияларын стандартты қызметтердің белгілі бір жинағымен 

шектемейді, өйткені әрбір клиент қызмет көрсетуде бірегей көзқарасты талап етеді. 
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8. Халықаралық институттармен бірлескен жобалар. АҚШ Дамыту жөніндегі 

Халықаралық Агенттігімен ынтымақтастық банктің мықты сипаттамасы ретінде 

қарастырылады, өйткені бұл банк ісінің түрлі салаларында, соның ішінде несиелік 

операциялар мен облигациялар шығару саласында көмектеседі. Бұл сондай-ақ 

банкке деген сенімді арттырады. 

 

Жағымсыз факторлар 

1. Ағымдағы шоттар мен депозиттердің төмен деңгейі. Өткен жылдарда ағымдағы 

шоттардың болжамдағы өсімі іс жүзіндегіден жоғары болды. Оның себебі ол кезде 

барлық күш ағымдағы клиенттерді сақтап қалуға жұмсалатын енжар маркетингте 

жатыр.  

2. Енжар маркетинг. Маркетингілік қызмет арзан әрі өтімді ресурстар тартқаннан көрі, 

тек активті операцияларды сатумен шектеледі.  

3. Филиалдар мен ЕКБ желісінің жеткіліксіздігі. Банктің қызметі тек екі нүктемен 

физикалық шектеледі. Қазақстан Республикасында банк секторы қызу дамуда 

болуы себебінен, Банк әлуеттегі клиенттері мен пайдасынан айырылады. Бұл 

бөлшек банкинг үшін ерекше маңызға ие, өйткені физикалық орналасқан жердің қол 

жетерлігі осы операциялар түрі үшін негізгі рөл атқарады.  

4. Банк капиталының шағын мөлшері. ҚРҰБ белгілеген пруденциалдық нормативтер 

бір клиентке операцияларды шектейді. Алайда, клиенттердің бизнесі өседі де, 

банктің капиталы олардың қажеттіліктерін өтеу үшін жеткіліксіз болып қалады. 

Нәтижесінде, байырғы оңпейіл клиенттер өздерінің қажеттіліктерін қанағаттандыра 

алатын бәсекелес банктерге жүгінуге мәжбүр болады. 

5. Нарыққа ұсынылатын жаңа өнімдер мен қызметтердің жетіспеушілігі. Банктің 

қызметтердің кең ауқымын ұсынатынына, сондай-ақ мезгіл-мезгіл олардың түрін 

өзгертіп отыратынына қарамастан, негізгі өнімдер бұрынғы болып қала беруде. 

Сөйтіп, клиенттердің жаңа қажеттіліктері уақытында шешімін таппайды. Басқа 

банктер ұсынатын жаңа өнімдер Банкті нарықтан жайымен ығыстырып барады.  

6. Банктің бұлыңғыр имиджі. Банк имидж құру бойынша қызметті шектейді. Бұл 

енжар маркетингілік саясаттың нәтижесі болып табылады. Әлуеттегі клиенттер не 

банк жайында хабарсыз, не банк қандай болып табылатыны туралы нақты түсінігі 

жоқ.  

7. Әртараптандырылмаған клиенттер базасы. Клиенттердің шоттары бойынша 

қалдықтарды талдау Банктің айтарлықтай дәрежеде клиенттік қалдықтардың 40% 

дейін құрайтын клиенттердің шағын тобына тәуелді екенін көрсетеді. Аталған 

клиенттердің шоттарында қалдықтар жоқ болса, банктің жағдайы және табыстары 

қорғансыз қалады. 

 

21. Соңғы екі жылда немесе акционерлік қоғамның нақты қызмет жүргізу кезеңінде 

өткізілген өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) көлемдері.  

Акционерлік қоғамның соңғы екі жылда немесе акционерлік қоғамның нақты қызмет 

жүргізу кезеңінде өткізілген өнімдердің (орындалған жұмыстардың, қызметтердің) 

көлемдеріндегі өзгерістерді талдау. 

 

 

Атауы 2002 2003 

Берілген несиелер, соның ішінде   

   Заңды тұлғаларға (мың теңге) 1 363 239 1 058 155 

   Жеке тұлғаларға (мың теңге) 315 033 687 566 

Берілген кепілдіктер (мың теңге) 124 306 428 257 

Ашылған шоттар, соның ішінде   

  Заңды тұлғаларға 248 267 
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  Жеке тұлғаларға 22 103 

Ашылған депозиттер, соның ішінде   

  Заңды тұлғаларға 72 126 

  Жеке тұлғаларға 898 1 056 

Қолма-қол ақшалай шетел валютасын 

сатып алу-сату көлемі 

  

   Сатып алынды (АҚШ доллары) 9 459 050,66 10 793 724,46 

   Сатылды (АҚШ доллары) 13 543 972,18 33 161 327,71 

   Сатып алынды (Евро) 58 942,6 461 090,65 

   Сатылды (Евро) 631 727,91 1 479 627,26 

Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын 

сатып алу-сату көлемі (мың теңге) 

  

   Сатып алынды 267 939 583 547 

   Сатылды  2 323 304 1 681 170 

 

Жоғарыда берілген кестені талдау 2002 жылмен салыстырғанда, негізгі жүргізілген 

операциялардың саны, заңды тұлғаларға берілген несиелерді қоспағанда, ұлғайғанын 

көрсетеді. Оның себебі банктің бөлшек банкингімен анағұрлым белсенді шұғылдана 

бастағанында жатыр, соған байланысты, жеке тұлғаларға берілетін несиелердің үлесі 

ұлғайды. Бұл сегмент төмен тәуекелдіктер мен жоғары табыстылықты білдіреді.  

22. Акционерлік қоғамның өзінің өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды 

ұйымдастыру бойынша қызметі. 

Баланстық құны көрсетілген эмитенттің активтері, эмитент өндіретін немесе тұтынатын 

тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының бес және одан жоғары 

пайыздарын құрайтын көлемде, оның туарларын (жұмыстарын, қызметтерін) 

тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер. 
 

Банктің 01.07.2004 жылға активтері төмендегідей түрде берілген: 
N т/т Активтер тобының атауы Баланс бойынша сомасы (мың 

теңге) 

1 Ақша 126 726 

2 Корреспонденттік шоттар 377 226 

3 Басқа банктерде орналастырылған салымдар  2729 

4 Клиенттерге қойылатын талаптар 1 831 934 

5 Бағалы қағаздармен "Кері РЕПО" операциялары 0 

6 Жалпы резервтер (провизия) -15 957 

7 Капиталға инвестициялар және дәрежеленген борыш 200 

8 Тауарлық-материалдық қорлар 3 405 

9 Негізгі қаражаттар мен материалдық емес активтер 230 634 

10 Сыйақы алуға байланысты есептелген табыстар 21 632 

11 Сыйақы мен шығасылардың алдын ала төлемі 19 957 

12 Есептелген комиссиялық табыстар 4 598 

13 Басқа дебиторлар 37 131 

 Активтер барлығы 2 640 215 

 

 

01.07.2004 жылғы жағдай бойынша 2004 жылға қаражаттарды негізгі 

тұтынушылар бойынша кесте 
 

Берілген несиелер, соның ішінде  

   Заңды тұлғаларға (мың теңге) 1 069 610, 60 

   Жеке тұлғаларға (мың теңге) 782 198, 20 

Берілген кепілдіктер (мың теңге) 69 505,10 

Ашылған шоттар, соның ішінде  
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  Заңды тұлғаларға 143 

  Жеке тұлғаларға 30 

Ашылған депозиттер, соның ішінде  

  Заңды тұлғаларға 43 

  Жеке тұлғаларға 378 

Қолма-қол ақшалай шетел валютасын 

сатып алу-сату көлемі 

 

   Сатып алынды (АҚШ доллары) 5 580 504,35 

   Сатылды (АҚШ доллары) 12 893 666,28 

   Сатып алынды (Евро) 551 604,61 

   Сатылды (Евро) 1 026 946,73 

Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын 

сатып алу-сату көлемі (мың теңге) 

 

   Сатып алынды  262 548 

   Сатылды  4 945 882 

 

 

01.07.2004 жылғы жағдай бойынша «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның 

жеткізілімдердің бар көлемінің 5 пайыздан астамы келетін жеткізушілері жоқ.  

01.07.2004 жылғы жағдай бойынша «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның 

банктің жалпы активтерінің 5 және одан жоғары пайыздары сомасында дебиторлық 

және несиегерлік берешегі жоқ.  

Банктің басқа дебиторлары мен несиегерлер төмендегідей түрде берілген: 

 

 01.07.2004 жылғы жағдай бойынша дебиторлық берешек (басқа дебиторлар) 
                                                                                   

N т/т Дебитордың атауы Баланс бойынша сомасы (мың 

теңге) 

1 Салықтар мен бюджетке міндетті басқа төлемдер бойынша 

есеп айырысу 

9 602 

2 Жұмыскерлермен есеп айырысу 567 

3 Құжаттық есептер бойынша дебиторлар 1 992 

4 Күрделі жұмсалымдар бойынша дебиторлар 17 020 

5 Банк қызметі бойынша басқа дебиторлар 4 330 

6 Банктік емес қызмет бойынша басқа дебиторлар 1 994 

7 Басқа транзиттық шоттар 1 832 

8 Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешектен 

залалдарды өтеуге арнайы резервтер (провизия) 

-12 

9 Банктік емес қызметке байланысты дебиторлық берешектен 

залалдарды өтеуге арнайы резервтер (провизия) 

-194 

 

 Басқа дебиторлар барлығы 37 131 

 01.07.2004 жылғы жағдай бойынша несиегерлік берешек (басқа несиегерлер) 

 

N т/т Дебитордың атауы Баланс бойынша сомасы (мың 

теңге) 

1 Салықтар мен бюджетке міндетті басқа төлемдер бойынша 

есеп айырысу 

1 729 

2 Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша) 16 395 

3 Жұмыскерлермен есеп айырысу 7 035 

4 Құжаттық есептер бойынша несиегерлер 0 

5 Мерзімі шегерілген табысқа салынатын салық 10 852 

6 Банк қызметі бойынша басқа несиегерлер 4 616 

7 Банктік емес қызмет бойынша басқа несиегерлер 2 196 

8 Басқа транзиттық шоттар 7 096 
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9 Шартты міндеттемелер бойынша залалдарды өтеуге арнайы 

резервтер (провизия) 

178 

 Басқа несиегерлер барлығы 50 097 

 

 

01.07.04 жылғы жағдай бойынша «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ  

негізгі қаражаттары (мүлкі) туралы ақпарат 
                                                                                                                                   

N т/т Активтің атауы Активтік баланстық құны 

(мың теңге) 

1 Ғимараттар мен үймереттер 164 074 

2 Жер 8 495 

3 Компьютерлік жабдық 7 105 

4 Көлік құралдары 4 820 

5 Жиһаз 5 653 

6 Басқа негізгі қаражаттар 29 525 

 БАРЛЫҒЫ 219 672 

 

 

01.07.04 жылғы жағдай бойынша «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 

материалдық емес активтері жөнінде ақпарат 
                                                                                                                                   

N т/т  Материалдық емес активтің атауы Баланстық құны (мың теңге) 

1.  Бағдарламалық қамсыздандыру 10 664 

2.  Пайдаланушылардың лицензиялары 298 

 Барлығы 10 962 

 

23. Акционерлік қоғамның қызметіне ықпал ететін факторлар: 

1) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлері, олардың акционерлік қоғамның жалпы 

табысындағы үлесі. 

ЖОҚ. 

2) акционерлік қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, 

қызметтердегі) импорттың үлесі және акционерлік қоғам экспортқа өткізетін 

өнімдердің (жұмыстардың, қызметтердің) өткізілетін өнімдердің жалпы көлеміндегі 

үлесі. 

ЖОҚ. 

 

3) акционерлік қоғамның сот процесстеріне қатысуы туралы мәліметтер. Акционерлік 

қоғам қатысатын, олардың нәтижелері бойынша оның қызметін доғару немесе өзгерту, 

одан ақшалай және өзге міндеттемелер өндіріп алу орын алуы мүмкін сот 

процесстерінің мәнінің суреттемесін беру қажет. 

ЖОҚ. 

 

4) соңғы бір жылдың ішінде акционерлік қоғамға және оның лауазымды тұлғаларына 

уәкілетті мемлекеттік органдар және (немесе) сот салған барлық әкімшілік жазалар 

туралы мәліметтер: 

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 180 бабы 

бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі 2004 жылғы 01 сәуірде 50 МЕК мөлшеріндегі айыппұл 

ретінде салған, ол 45 950 теңгені құрайды. Айыппұл 12.04.2004 жылы толық төленген. 

 

5) тәуекелдік факторлары. 

Бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы немесе биржадан тыс нарықтағы 

акциялардың бағасына, сондай-ақ қоғамның акцияларының құнына ықпал ететін 

нарықтағы өнімнің құнының өзгеруіне төмендегідей тәуекелдік түрлері ықпал етеді: 
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- Елге қатысты тәуекелдік. Елге қатысты тәуекелдік деп тікелей орналасқан еліндегі 

банктің қызметімен астасатын тәуекелдіктер, не болмаса кез келген басқа бір 

мемлекеттің немесе кез келген басқа бір мемлекеттің резидентінің елдегі дефолттың 

салдарынан төлемге жарамсыздығы немесе өзінің міндеттемелерін орындауды 

қаламауы себеп болған ысыраптар түсініледі. 

- Банктің бағдарлану тәуекелдігі. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ аумақтық 

бағдарланатын банк болып табылады. Банк операцияларын жүргізу аумағы Алматы 

қаласымен және Алматы облысымен шектеледі. Аумақтық бағдарлану кезінде 

клиенттердің экономикалық белсенділігінің төмендеу тәуекелдігі орын алады, бұл банк 

қызметтерін пайдалануға теріс әсер етеді, ол болса, өз кезегінде Банктің пайдалылығын 

төмендетеді, сондай-ақ муниципалдық басқарманың ауысу тәуекелдігі орын алады, бұл 

Банктің мемлекеттік органдармен қарым-қатынастарына қолайсыз әсер етеді. 

- Банк клиенттерінің тәуекелдігі. Белгіленген стратегияға орай, «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ қызмет көрсетудегі басым бағыты шағын және орта бизнес 

субъектілері болып табылады және, тиісінше, бір саланың клиенттерімен немесе бір 

клиентпен жүргізілетін банк операцияларының үлкен шоғырланысы Банктің 

табыстылығының төмендеуіне немесе залалдарына әкеліп соғуы мүмкін. 

- Қарсы серіктестер тәуекелдігі. Банктің жекелеген заңды және жеке тұлғалармен 

тығыз серіктестік қатынастары пайда болған жағдайда, Банктің аталған тұлғадан 

тәуелділігі, сондай-ақ серіктестің өз міндеттемелерін тиіссіз орындауының салдарынан 

ысыраптар тәуекелдігі туындайды. 

- Банк стратегиясының тәуекелдігі. «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 2003-

2008 жылдарға банкті дамыту стратегиясын айқындады, онда Қазақстанда қалыптасқан 

экономикалық шарттарға орай, негізгі мақсаттар, басым бағыттар, клиенттердің, 

бәсекелестердің топтары, сондай-ақ мықты және осал тұстар, мүмкіншіліктер мен 

қатерлер бөлінген. Банктің стратегиясы оның жұмысының негізгі бағытын 

айқындайтын Банктің негізгі құжаты болып табылуына байланысты, дұрыс 

таңдалмаған стратегия тәуекелдігі Банктің ұзақ мерзімді тіршілігіне ықпал ететін ұзақ 

мерзімді тәуекелдік болып табылады. 

- Ұйымдастырушылық құрылымның тәуекелдігі. Жұмысын неғұрлым тиімді құру 

үшін, «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ өнімдік мамандануға негізделетін 

вертикалды ұйымдастырушылық құрылымды қолданады. Жүргізілетін операциялардың 

көлемін кеңейткен кезде, ағымдағы ұйымдастырушылық құрылым жұмыстың 

тиімділігінің өсуін тежеуі мүмкін деген тәуекелдік бар. 

- Құқықтық тәуекелдік. Құқықтық тәуекелдік – банктің Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының талаптарын бұзуының, не болмаса банктің 

практикасының, рәсімдері мен ішкі құжаттарының оларға сәйкес болмауының, ал 

Қазақстан Республикасының бейрезиденттерімен қатынастарда – сондай-ақ 

заңнаманың қолайсыз өзгеруінің нәтижесінде ысыраптардың пайда болу тәуекелдігі. 

- Операциялық тәуекелдік. Банктің ішкі бақылауды ұйымдастыруға қойылатын 

талаптарды бұзуының (сақтамауының) нәтижесінде ысыраптардың пайда болу 

тәуекелдігі. Ішкі бақылауды ұйымдастыруға қойылатын талаптарды бұзу банк 

қызметкерлерінің ішкі құжаттармен айқындалған рәсімдер мен функцияларды және 

банк қызметінің тәуекелдіктерін басқару шарттарын сақтамауынан, операциялық 

(компьютерлік) жүйелердегі елеулі істен шығулардың туындауынан, операцияларды 

бухгалтерлік есепке алу немесе ақпаратты өңдеу кезіндегі қателіктер тәуекелдігінен, 

қате талдаудан, қызметкерлердң құзыретсіздігінен, математикалық есептер кезіндегі 

қателіктен, құжаттарды түзу ресімдемеуден, басшылыққа бұрыс хабар беруден, 

физикалық қажудан көрінеді. 

- Өсім тәуекелдігі. Сыйақы мөлшерлемелерінің қолайсыз өзгеруінің нәтижесінде 

ысыраптардың пайда болу тәуекелдігі. Өсім тәуекелдігіне төмендегілер кіреді: 1) 

банктің орналастырылған активтері мен тартылған міндеттемелерін қайтару және өтеу 
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мерзімдерінің сәйкессіздігінің себебінен ысыраптардың пайда болу тәуекелдігі 

(орнықтырылған сыйақы мөлшерлемелері жағдайында). 2) банктің бір жағынан банктің 

активтері бойынша және екінші жағынан міндеттемелері бойынша мөлшерлемелердің 

бөлек түрлерін (қалқымалы, не болмаса орнықтырылған) қолдануының нәтижесінде 

ысыраптардың пайда болу тәуекелдігі. 3) басқа тең шарттар жағдайында ұқсас бағалық 

сипаттамаларға ие құралдардың бірқатары бойынша алынатын және төленетін 

сыйақыны есептеу мен түзетудің әртүрлі әдістерін қолдануға байланысты базистік 

тәуекелдік. 4) активтерге, міндеттемелер мен шартты және ықтимал талаптар мен 

міндеттемелерге тікелей немесе жанама операцияны аяқтаудың бірнеше нұсқасының 

бірін таңдау мүмкіндігі кіру ықтималдығына байланысты опциондар тәуекелдігі. 5) 

Қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің өзгеруі (300-500 базистік тармаққа).  

- Өтімділік тәуекелдігі. Өтімділік тәуекелдігі – банктің өз міндеттемелерін ақшалай 

нысанда ықтимал орындамауына, не болмаса уақытынан кеш орындауына байланысты 

тәуекелдік. 

- Валюталық тәуекелдік. Валюталық тәуекелдік – банк өзінің қызметін жүзеге 

асырған кезде шетел валюталарының бағдарларының өзгеруіне байланысты 

ысыраптардың пайда болу тәуекелдігі. Ысыраптар қаупі банктің валюталар бойынша 

позицияларын құндық әйгіленімде қайта бағалаудың себебінен туындайды. 

- Бағалар тәуекелдігі. Бағалар тәуекелдігі – қаржылық құралдар қоржыны құнының 

өзгеруінің нәтижесінде ысыраптардың пайда болу тәуекелдігі. Нұқсан тәуекелдігі 

қаржылық құралдардың құнына ықпал ететін қаржылық нарықтардың шарттары 

өзгерген жағдайда пайда болады. 

- Салықтар тәуекелдігі. Салықтар тәуекелдігі деп салық заңнамасының өзгеруінің, 

салық қызметінің қызметкерлерінің белгілі бір жеңілдіктерді пайдалану немесе нақты 

санкциялар қолдану туралы дербес шешімінің, математикалық есептердегі 

қателіктердің, банк операцияларын бухгалтерлік есепке алу кезіндегі қателіктердің, 

қолданыстағы салық заңнамасын, бухгалтерлік есеп стандарттарын және ҚР ҰБ басқа 

да нормативтік құжаттарын бұрыс түсіндірудің және практикада қолданудың 

нәтижесінде салықтық төлемдер туралы объективті емес ақпарат алу тәуекелдігі 

түсініледі. 

- Төлемдер тәуекелдігі. Төлемдер тәуекелдігі – жүйедегі тараптардың бірі қазіргі сәтте 

немесе болашақта кез келген сәтте өзінің жүйедегі қаржылық міндеттемелерін толық 

орындай алмау, сондай-ақ жүйедегі тараптардың бірі  бәлкім, бір кездері болашақта 

оны жасай алуы мүмкін болса да, жүйедегі қаржылық міндеттемелерін толық көлемде 

және мерзімінде орындау үшін қаражаттары жеткіліксіз болу тәуекелдігі. 

 

IV. Қаржылық емес ұйымдардың қаржылық жағдайы 
 

24 – 29 Банк толтырмайды. 

V. Қаржылық ұйымдардың қаржылық жағдайы 

 

30. Инвестициялар және бағалы қағаздар қоржиыны. 

 

01.07.2004 жылға «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ инвестициялары: 

- «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ акциялары - 200 000 теңге. 

 

01.07.2004 жылға «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ бағалы қағаздар қоржыны: 

- Мемлекеттік бағалы қағаздар  - жоқ 

- Мемлекеттік емес бағалы қағаздар  - жоқ 
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«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ мемлекеттік бағалы қағаздарды олар 

өтелгенге дейін қоржында ұстап қалу мақсатында иеленеді. 

«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк) АҚ мемлекеттік емес бағалы қағаздарды 

иеленбейді.   

 

31. 01.07.2004 жылға «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ төленген Жарғылық 

капиталы  1 000 000 000 (бір миллиард) теңгені құрайды.  

 

32. 01.07.2004 жылға «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның тартылған 

және/немесе орналастырылған банкаралық қарыздары жоқ. 

1999 жылғы 20 сәуірдегі Халықаралық ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес, 

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның Western Union Financial service, Inc. 

компаниясында орналастырылған депозиті бар.  

01.07.2004 жылға депозит сомасы 20 000 (жиырма мың) АҚШ долларын құрады. 

 

33. 01.07.04 жылға «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ депозиттер базасы қысқа 

және ұзақ мерзімді депозиттерден, талап етілгенге дейінгі депозиттермен және депозит-

кепілдіктерден құралды. 

 

1) заңды және жеке тұлғалардың салымдарының қимасында және мерзімді салымдар 

мен талап етілгенге дейінгі салымдардың қимасында салымдардың өсу динамикасы; 

 
 Талап етілгенге дейінгі Жедел салымдар 

 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.07.04 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.07.04 

Жеке тұлғалар 39 226 58562 73030 67611 235579 250524 260316 348130 

Заңды тұлғалар 11 890 6 468 162 155 13385 8781 69975 58407 

 

 

2) 01.07.2004 жылғы жағдай бойынша тартылған салымдар валютасының қимасында 

салымдар бойынша орташа сыйақылар 

 
 Талап етілгенге дейінгі Жедел салымдар 

Теңге Шетел валютасы Теңге Шетел валютасы 

 0 0 11,26 5,28 

 

3) салымдардың заңды және жеке тұлғалардың салымдары бойынша бөлек уақыттық 

құрылымы (жақын алдағы он екі айдың ішінде өтеуге жататын сомалар тоқсандарға 

бөлінеді, қалған сомалар жылдарға бөлініп беріледі). 

                                                                                                                              
 2004 жыл 2005 

жыл 

 

2006 

жыл 

2007 

жыл 

 

БАРЛЫҒЫ 

1 тоқсан 2 

тоқсан 

3 

тоқсан 

4 

тоқсан 

    

Жеке тұлғалар 52188 266481 92969 58099 54578 7786 2568 534669 

Заңды тұлғалар 19612 27290 14845 3288    65035 

БАРЛЫҒЫ 71800 293771 107814 61387 54578 7786 2568 599704 

 

4) соңғы үш жылдағы салымдар бойынша дебеттік және несиелік айналымдар валюта 

түрлері бойынша бөлек. 

 
 2002 жыл 2003 жыл 2004 жыл 

Дебет Несие Дебет Несие Дебет Несие 

АҚШ доллары 969317 956 447 1 131 854 1 080 768 814 619 886 737 

Евро 285 12 887 24 999 48 253 19 911 19 065 
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Қазақстан теңгесі 659 833 684 356 1 531 471 1 638 451 788 215 787 763 

БАРЛЫҒЫ 1 629 435 1 653 690 2 688 324 2 767 472 1 622 745 1 693 565 

 

 

34. «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ атаулы купондық облигацияларды 

эмиссиялады, ҰСН KZ2CUY03A396, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2001 

жылғы 31 шілдеде № А39 ретінде тіркеген. 

Аталған облигациялар «В» санаты бойынша Қазақстан Қор биржасының бағалы 

қағаздарының ресми тізіміне енгізілген. 

Облигациялардың айналыс мерзімі - 3 жыл, аталған облигациялар эмиссиясының 

көлемі 1 000 000 АҚШ долларын, бір облигацияның атаулы құны – 1 000 АҚШ 

долларын құрайды, облигацияларды өтеу күні 2005 жылғы 16 тамыз,  облигациялар 

бойынша купонның мөлшері – 7,75%. Купонды төлеу – жылына 2 дүркін (16 ақпанда 

және 16 тамызда). 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2004 жылғы 31 қазандағы № А39 бағалы 

қағаздар эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес, эмиссия 

құрылымының төмендегідей өзгерістерін тіркеді:  

Облигациялардың айналыс мерзімі - 3 жыл, аталған облигациялар эмиссиясының 

көлемі 156 000 000 теңгені, бір облигацияның атаулы құны – 156 000 теңгені құрайды, 

облигацияларды өтеу күні 2005 жылғы 16 тамыз,  облигациялар бойынша купонның 

мөлшері – 7,75%. Купонды төлеу – жылына 2 дүркін (16 ақпанда және 16 тамызда). 

Купон индексацияны ескере отырып, облигацияның атаулы құнына есептеледі. 

Облигацияның атаулы құнын теңгенің АҚШ долларына девальвациясына 

(ревальвациясына) индексациялау атаулы құнның Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі ағымдағы күнге белгілеген АҚШ долларының ресми бағамының облигацияларды 

бастапқы орналастыруды жүргізу күніндегі сондай бағамға қатынасы ретінде есептеп 

шығарылатын девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі 

(теңгеде) ретінде есептеп шығарылады.  

 

35. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк) АҚ-ның тартылған, қолданыстағы және 

орындалған халықаралық қарыздары жоқ.  

 

36. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк) АҚ-ның басқа ұйымдардан алынған ашық 

несиелік желілері жоқ. 

 

37. Қаржылық нәтижелерді талдау. 

Бұл тармақта соңғы екі жылдағы неғұрлым маңызды қаржылық көрсеткіштерді 

динамикада талдау беріледі: өткізілген өнімдердің (көрсетілген қызметтердің, 

жұмыстардың) көлемі, таза табыс, өсімді және өсімді емес табыстар мен шығыстар. 

Аталған көрсеткіштердің жақын алдағы жылға орындалуына болжам беріледі.  

 

2002 и 2003 жылдарда өткізілген өнімдердің (көрсетілген қызметтердің, жұмыстардың) 

көлемі 

 

Атауы 2002 2003 2004 

(болжам) 

Берілген несиелер, соның ішінде    

   Заңды тұлғаларға (мың теңге) 1 363 239 1 058 155 1 163 971 

   Жеке тұлғаларға (мың теңге) 315 033 687 566 756 323 

Берілген кепілдіктер (мың теңге) 124 306 428 257 471 083 

Ашылған шоттар, соның ішінде    

  Заңды тұлғаларға 248 267 300 
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  Жеке тұлғаларға 22 103 113 

Ашылған депозиттер, соның ішінде    

  Заңды тұлғаларға 72 126 139 

  Жеке тұлғаларға 898 1 056 1 162 

Қолма-қол ақшалай шетел валютасын 

сатып алу-сату көлемі 

   

   Сатып алынды (АҚШ доллары) 9 459 050,66 10 793 724,46 11 873 096 

   Сатылды (АҚШ доллары) 13 543 972,18 33 161 327,71 36 477 460 

   Сатып алынды (Евро) 58 942,6 461 090,65 1 103 209 

   Сатылды (Евро) 631 727,91 1 479 627,26 2 053 892 

Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын 

сатып алу-сату көлемі (мың теңге) 

   

    Сатып алынды 267 939 583 547 641 901 

    Сатылды 2 323 304 1 681 170 9 891 764 

 

Орта есеппен, 2004 жылда көрсетілген қызметтер санының жоспардағы өсуі шамамен 

10% құрайды. Болжамдық деректер жекелеген баптар бойынша, атап айтқанда дербес 

кәсіпкерлер ашқан шоттардың санын (көрсеткіш өткен жылдардың деректерін ескере 

отырып, алынған) түзетуді ескере отырып, жасалды.  

      

                      Мың теңге 

Баптың атауы 2002 2003 2004 

(болжам) 

Өсімдер бойынша табыстар 209 385 286 469 292 875 

Өсімдер бойынша шығыстар 17 022 33 694 39 121 

Өсімдерден тыс табыстар 236 644 234 376 296 711 

Өсімдерден тыс шығыстар 266 112 273 124 449 220 

 

Өткен жылдардың залалдары 0 42 512  

Таза пайда 162 895 171 515 101 245 

 

 

38. Соңғы екі жылдағы табыстар мен шығыстар құрылымы. 

 

Баптың атауы 2002 2003 2004 

(болжам) 

Өсімдер бойынша табыстар, соның 

ішінде 

209 385 286 469 292 875 

   БҚ бойынша өсімдерден табыстар 89 2 616 0 

   БАД және корреспонденттік шоттар 

бойынша өсімдерден табыстар 

6 918 1 829 1 224 

   Клиенттерге берілген несиелер бойынша 

өсімдерден табыстар 

202 378 282 024 291 651 

Өсімдерден тыс табыстар 236 644 234 376 296 711 

  Дилингілік операциялар бойынша 

табыстар 

60 994 39 179 37 786 

  Комиссиялық табыстар 69 203 115 205 107 284 

  Банктің шетел валютасын қайта бағалау 

бойынша табыстары 

0 605 122 680 

  Операция бойынша табыстар 25 288 30 805 13 294 

  Басқа табыстар 81 159 48 582 15 667 
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Табыстар барлығы 446 029 520 845 589 586 

 

Баптың атауы 2002 2003 2004 

(болжам) 

Өсімдер бойынша шығыстар, соның 

ішінде 

17 022 33 694 39 121 

   Мерзімді депозиттер бойынша өсімдерге 

шығасылар 

15 436 26 184 29 623 

   БҚ бойынша өсімдерге шығасылар 0 6 641 5 928 

   Басқа өсімдер бойынша шығасылар 1 586 869 3 570 

Өсімдерден тыс шығыстар 266 112 273 124 449 220 

  Несиелер бойынша резервтер 11 875 15 694 27 960 

  Дилингілік операциялар бойынша 

шығыстар 

38 560 7811 6 237 

  Банктің комиссиялық шығыстары 8 666 11 094 23 157 

  Шетел валютасын қайта бағалаудан 

залалдар 

2 701 0 121 290 

  Еңбекақы төлеу бойынша шығыстар 73 409 77 577 103 946 

  Жалпы шаруашылық шығыстар 67 774 84 971 101 379 

  Салықтар мен алымдар 25 921 23 570 35 392 

  Өтелімдік аударымдар 18 601 21 320 17 443 

Басқа операциялар бойынша шығыстар 6 096 11 809 11 438 

Табысқа салынатын салық 12 509 19 278 978 

Шығыстардың барлығы 283 134 306 818 488 341 

Өткен жылдардың залалдары* 0 42 512  

Таза пайда 162 895 171  515 101 245 

 

39. Төменде берілген нормативтік коэффициенттерді қоспағанда, банк қызметін талдау 

үшін төмендегі коэффициенттерді қолданады: 

 
Коэффициенттің атауы Суреттемесі Нормативтік мәні* 01.07.2004 

жылға мәні 
Өтімді активтердің 

жиынтық активтерге 

қатынасы 

Кассада бар қолма-қол ақшаның, 

корреспонденттік шоттардың, ҚР ҰБ 

талаптарының, өтімділігі жоғары МБҚ 

банктің жиынтық активтеріне қатынасы 

Кем дегенде 7% 18,53% 

Өтімді активтердің талап 

етілгенге дейінгі 

міндеттемелерге 

қатынасы 

Кассада бар қолма-қол ақшаның, 

корреспонденттік шоттардың, ҚР ҰБ 

талаптарының, өтімділігі жоғары МБҚ 

ағымдағы шоттар мен талап етілгенге 

дейінгі депозиттерге қатынасы 

Кем дегенде 30% 77,17% 

Таза өсімдер маржасы Өсімдерге шығыстар шегерілген 

өсімдерден табыстардың пайда әкелетін 

активтерге қатынасы 

Жоқ 7,54% 

Өтімділік гэп Тұрақсыз міндеттемелер шегерілген 

(лиенттердің ағымдағы шоттары талап 

етілгенге дейінгі депозиттер және т.б. 

тұрғысынан) өтімді активтер 

Таңдап алынған 

стратегияға орай, оң 

немесе теріс болуы 

мүмкін 

177 450 мың 

теңге 

Кук коэффициенті бірінші және екінші деңгейдің 

капиталдарының тәуекелдік дәрежесі 

бойынша безбенделген активтерге қатысты 

сомасы 

Кем дегенде 8% 61,92% 

Несиелік тәуекелдік 

коэффициенті 
Мерзімі шегерілген несиелердің таза 

несиелер қордынына қатынасы 
2% жоғары емес 0,12% 

Табыстар VAR  Банк белгілі бір берілген сенімгерлік 

аралықта алатын табыстардың тәуекелдік 

Жоқ 9 318 мың 

теңге 
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астындағы құны 

* Ескерім: бұл нормативтік мәндер «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк) АҚ менеджментімен 

белгіленген және нарықтың конъюнктурасына байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. 
 

40. Қазақстан Республикасының заңнамасымен акциялар шығарылымы проспектісінің 

күніне белгіленген пруденциалдық нормативтер мен басқа да орындауға міндетті 

нормалар мен лимиттердің мәндері. 

 

N т/т Коэффициенттер Мәні, мың теңге 

1 Меншік капиталдың жеткіліктілігі 

минималды мәні к1=0,06 

0,50 

2 Меншік капиталдың жеткіліктілігі 

минималды мәні к2=0,12 

0,65 

3 Бір қарызгерге тәуекелдіктің мөлшері  

максималды мәні к3=0,25 

0,13 

4 Бір қарызгерге тәуекелдіктің мөлшері 

максималды мәні к36л.=0,1 

0,016 

5 Бір қарызгерге тәуекелдіктің мөлшері 

максималды мәні к3св.=0,1 

0,002 

6 Ағымдағы өтімділігі 

минималды мәні к4=0,3 

0,63 

7 Қысқа мерзімді өтімділігі 

минималды мәні к5=0,5 

0,74 

8 Банктің негізгі қаражаттар мен басқа қаржылық 

емес активтерге инвестицияларының 

максималды мөлшері 

максималды мәні к6=0,5 

0,17 

 

 

41. Қоғам акциялар шығару туралы шешім қабылдағанға дейін соңғы алты айда 

берілген кепілдіктердің көлемі және саны:  

 

01.10.2003 жылға        7 181 475 теңге (саны   9) 

01.11.2003 жылға        37 821 836 теңге (саны   14) 

01.12.2003 жылға        56 822 589 теңге (саны   7) 

01.01.2004 жылға        16 845 279 теңге (саны   11) 

01.02.2004 жылға        10 460 192 теңге (саны   11) 

01.03.2004 жылға        50 484 929 теңге (саны   22)      

 

01.07.2004 жылға «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ берген кепілдіктердің 

жалпы сомасы -  69 505 142, 90 теңге. 

 

42. Акционерлік қоғамның ол бұрын берген кепілдіктердің, сот қуыным-талаптарының 

нәтижесінде пайда болуы мүмкін ықтимал міндеттемелеріне қатысты өзге ақпарат.  

ЖОҚ 

 

VI. Бағалы қағаздардың шығарылымдары туралы мәліметтер. 
 

43. 

1), 2)  

Шығарылым нөмірі Бірінші 

Бағалы қағаздардың түрі Акция 
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Санаты Атаулы жай 

Шығарылымның атаулы құны 10 000 000 теңге 

Шығарылу нысаны Құжатсыз 

Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған 

орган 

Қазақстан Республикасының 

Қаржы министрлігі 

Тіркеу нөмірі 4072 

Мемлекеттік тіркеу күні 28.03.1995 жыл 

Орналастыру басталған күн  29.03.1995 жыл 

Орналастыру аяқталған күн 08.04.1995 жыл 

                                 

Шығарылым нөмірі Екінші 

Бағалы қағаздардың түрі Акция 

Санаты Атаулы жай 

Шығарылымның атаулы құны 90 000 000 теңге 

Шығарылу нысаны Құжатсыз 

Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған 

орган 

Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық 

комиссиясы 

Тіркеу нөмірі А0009 -1  

Мемлекеттік тіркеу күні 07.11.1995 жыл 

Орналастыру басталған күн  07.11.1995 жыл 

Орналастыру аяқталған күн 01.12.1995 жыл 

 

 

Шығарылым нөмірі Үшінші 

Бағалы қағаздардың түрі Акция 

Санаты Атаулы жай 

Шығарылымның атаулы құны 86 000 000 теңге 

Шығарылу нысаны Құжатсыз 

Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған 

орган 

Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық 

комиссиясы 

Тіркеу нөмірі А0009 – 2 

Мемлекеттік тіркеу күні 04.09.1996 жыл 

Орналастыру басталған күн  04.09.1996 жыл 

Орналастыру аяқталған күн 04.03.1997 жыл 

 

Шығарылым нөмірі Төртінші 

Бағалы қағаздардың түрі Акция 

Санаты Атаулы жай 

Шығарылымның атаулы құны 214 000 000 теңге 

Шығарылу нысаны Құжатсыз 

Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған 

орган 

Қазақстан Республикасының 

Бағалы қағаздар жөніндегі Ұлттық 

комиссиясы 

Тіркеу нөмірі А0009 – 3 

Мемлекеттік тіркеу күні 07.05.1998 жыл 

Орналастыру басталған күн  07.05.1998 жыл 

Орналастыру аяқталған күн 25.11.1999 жыл 

 

Шығарылым нөмірі Бесінші 
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Бағалы қағаздардың түрі Акция 

Санаты Атаулы жай 

Шығарылымның атаулы құны 600 000 000 теңге 

Шығарылу нысаны Құжатсыз 

Мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған 

орган 

ҚР Ұлттық банкі 

Тіркеу нөмірі А0009 – 4 

Мемлекеттік тіркеу күні 30.06.2000 жыл 

Орналастыру басталған күн  30.06.2000 жыл 

Орналастыру аяқталған күн 17.06.2003 жыл 

 

Ұлттық сәйкестендіру нөмірін заңнама талаптарына сәйкестікке келтіру мақсатында, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 

бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші акциялар шығарылымдарын мемлекеттік 

тіркеу туралы куәліктерді 2003 жылғы 26 қарашадағы № А0009 Бағалы қағаздар 

эмиссиясын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке айырбастауды жүргізді. 
 

3) «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-ның бағалы қағаздардың иелерінің 

алдындағы міндеттемелерін орындамау, облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу 

(төлеуді кешіктіру), жай және артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді 

төлемеу (төлеуді кешіктіру) жайттары болмаған.   

4) «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ бағалы қағаздарының шығарылымын 

тоқтату немесе орын алмаған деп мойындау - болмаған. 

5) «AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ атаулы купондық облигацияларын өтеу 

күні – 2005 жылғы 16 тамыз. 

Облигацияларды өтеу өтеу сәтіне есептелген сыйақыны төлеумен қатар, 

облигациялардың индексацияланған атаулы құны бойынша жүреді. 

Купон индексацияны ескере отырып, облигацияның атаулы құнына есептеледі. 

Облигацияның атаулы құнын теңгенің АҚШ долларына девальвациясына 

(ревальвациясына) индексациялау атаулы құнның Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі ағымдағы күнге белгілеген АҚШ долларының ресми бағамының облигацияларды 

бастапқы орналастыруды жүргізу күніндегі сондай бағамға қатынасы ретінде есептеп 

шығарылатын девальвация/ревальвация қарқынының коэффициентіне көбейтіндісі 

(теңгеде) ретінде есептеп шығарылады.  
 

6) 2002 жылда бір жай акцияға дивидендтердің сомасы 187,34 теңгені құрады. 

2002 жылдағы дивидендтердің жалпы сомасы салықты есепке алғанда - 171 098 558,70 

теңге –  

Акционерлердің Жалпы жиналысында Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасының талаптарын сақтай отырып, Қазақстан Республикасының Акционерлік 

қоғамдар туралы заңының 22 бабына сәйкес, Банктің жарияланған акцияларының 

санының өзгерістері тіркелгеннен кейін 2003 жыл үшін дивидендтер төлеу туралы 

шешім қабылданды. 
 

7) қоғамның бағалы қағаздарымен сауда жүзеге асырылатын негізгі нарықтар, соның 

ішінде саудалықтарды ұйымдастырушылардың атаулары: 

Акциялар – ұйымдастырылмаған нарық; 

Облигациялар – «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ ("В" санаты бойынша) және 

ұйымдастырылмаған нарық. 
 

VII. Жарияланған акциялардың шығарылымы туралы мәліметтер. 
 

44. Акциялар туралы мәліметтер: 
 

1)   Акциялардың саны, түрлері -  19 000 000 дана жай акция; 
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2) Құрылтайшылардың арасында орналастырылған акциялардың саны және түрлері -  

10 000   дана жай акция.  

3)   Құрылтайшылар ақысын төлеген бір акцияның атаулы құны – 1 000 теңге; 

4) Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері – артықшылықты 

акциялар шығару көзделмеген. 

 

45. Айырбасталатын бағалы қағаздар шығару – көзделмеген. 

 

46. «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» Акционерлік қоғамы, лицензиясыз 

әрекет етеді.  

Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғ., 141, тел. 8 (727) 

330-24-64.  

2012 жылғы 22 қазандағы нөмірі № 00237-АО бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін 

жүргізу туралы шарт. 

46-1. «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акцияларын шығару және айналысқа 

жіберу кезінде төлем агенті - көзделмеген. 

 

47. Акциялар шығаруға шығындардың сомасы. Сондай-ақ акциялар шығарылымының 

проспектісін жасаған кезде қызметтер көрсеткен аудиторларға, сарапшыларға және 

қаржылық кеңесшілерге сыйақының мөлшері көрсетіледі – ЖОҚ. 

 

48. Инвесторларға арналған ақпарат: 

Әлеуетті инвесторлар Банкттің жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығару 

проспектісімен, облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен мына 

жерлерде таныса алады: 

  «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ бас офисінде, орналасқан мекен-жайы: 

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби 

даңғылы, 17/1 үй, блок «Б»; 

 «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ресми сайтында: www.asiacreditbank.kz. 

 «Қазақстанның қор Биржасы» АҚ ресми сайтында: www.kase.kz., «Эмитенттер» 

бөлімінде. 
 

49. Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Заңының 9 

бабының 2 тармағының талаптарына сәйкес, «ЛАРИБА БАНК» ББ АҚ Жалпы 

жиналысы 2006 жылғы 28 сәуірдегі № 25 хаттамамен «ЛАРИБА БАНК» ББ АҚ  

орналастырылған акциялардың өтеуін төлеп алу және өтеуі төлеп алынатын 

акциялардың құнын айқындау әдістемесінің ережелерін бекітті. 

 

 

 

 

http://www.kase.kz/

