
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА  
ТРЕТЬЕЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ТЕМIРБАНК»  

(АО «ТЕМIРБАНК») 
 
 

 
 
 
 

Суммарный объем облигационной программы  
50.000.000.000,00 (Пятьдесят миллиардов) тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 
«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица 
эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем 
проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной 
и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций». 

  
 



 
1. Пункт 13 раздела 2 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА», изложить в 

следующей редакции:   
 

13. Исполнительный орган эмитента 

ФИО, год 
рождения члена 
исполнительного 

органа 
акционерного 
общества 

Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние три года, в том числе по 

совместительству. 

Доля в 
оплаченном 
уставном 
капитале 

общества и в 
его дочерних и 
зависимых 

организациях 
(%) 

Сеитова 
Мухаббат 
Болатовна 
 
1971 г.р. 

С 18 декабря 2013 года – по настоящее время Член 
Правления АО "Темiрбанк" – Председатель 
Правления. 
С 18 октября 2013 года - по 18 декабря 2013 года 
Член Правления АО "Темiрбанк" - первый 
заместитель Председателя Правления. 
С 03 января 2013 года – 18 октября 2013 года 
Заместитель Генерального директора ТОО "Verny 
Investments Holding" 
С 26 апреля 2012 года – 03 января 2013 года 
Заместитель Председателя Совета директоров АО 
"АТФ Банк". 
С 01 сентября 2011 года – 12 апреля 2012 года 
Заместитель Председателя Правления АО "АТФ 
Банк". 
С 15 марта 2010 года – 31 августа 2010 года член 
Правления АО "АТФ Банк" 

Нет 

Беккали  
Мухтар 
Аскарулы 
 

1974 г.р.  

01.11.2011 года - по н.в. заместитель Председателя 
Правления –  Член Правления АО "Темiрбанк". 
27.01.2010 года – 31.10.2011 Управляющий 
Директор – Член Правления АО "Темiрбанк". 
25.03.2007-27.01.2010 гг. Управляющий Директор 
по развитию в АО «Темiрбанк».  

Нет 

Джаманкулов 
Руслан 
Куанышканович 
 
1980 г.р. 
 
 

03.06.2014 года - по н.в. управляющий директор –  
Член Правления АО "Темiрбанк". 
Ноябрь 2013 – текущий момент АО «Темир Банк»  
Управляющий директор. Функционал: Возврат 
проблемных займов.  
Ноябрь 2011г – ноябрь 2013 коммерческая 
деятельность 
Июнь 2010 – ноябрь 2011г  Головной Банк АО «БТА 
Банк»  
Зам. Директора Департамента малого и среднего 
бизнеса.  
Функционал Блока МСБ: Кредитование сегмента 
МСБ до 25 млн. долларов, Депозиты юр. лиц, 
Государственные программы по поддержке МСБ, 

Нет 



ОПЕРу, Лизинг, реструктуризация портфеля. 

Джаукенов Марат 
Амангельдиевич 
1970 г.р. 

С 16 октября 2014 года – член Правления – 
заместитель Председателя Правления АО 
«Темірбанк»; 
с 27 ноября 2013 г. - Заместитель Председателя 
Правления АО «Альянс Банк»; 
с сентября 2010 г. по ноябрь 2013 г. - Заместитель 
Председателя Правления Евразийского Банка 
Развития, Алматы, Казахстан; 
с апреля 2007 г. по сентябрь 2010 г. - Заместитель 
Председателя Правления - Управляющий Директор 
по финансам Евразийского Банка Развития, Алматы, 
Казахстан. 

Нет 

Туякбаев Ерлан 
Тулегенович 
1960 г.р. 

С 16 октября 2014 года – член Правления – 
заместитель Председателя Правления АО 
«Темірбанк»; 
с 27 ноября 2013 г. - Управляющий директор – член 
Правления АО «Альянс Банк»; 
с марта 2010 г. по октябрь 2013 г. – директор ТОО 
“Prof IT Global”;  
с февраля 2007 г. по февраль 2010 г. - директор 
Департамента информационных систем АО «АТФ 
Банк», Алматы, Unicredit group. 

Нет 

Ауезканов Айдын 
Бегзадаевич 
1977 г.р. 

С 16 октября 2014 года – член Правления – 
заместитель Председателя Правления АО 
«Темірбанк»; 
с 15 сентября 2014 г. - Заместитель Председателя 
Правления – член Правления АО «Альянс Банк. 
11 декабря 2013 г. – 14 сентября 2014 г. – 
Управляющий директор АО «Альянс Банк». 
10 октября 2013 г. – 10 декабря 2013 г. – 
Заместитель Председателя Правления – член 
Правления АО «Альянс Банк». 
03 ноября 2012 г. – 09 октября 2013 г. – временно не 
работал. 
09 июля 2012 г. – 02 ноября 2012 г. – прохождение 
6-ти месячного курса английского языка в 
Великобритании. 
08 ноября 2008 г. – 08 июля 2012 г. – временно не 
работал. 

Нет 



Деревянко Аида 
Михайловна 
1962 г.р. 

С 10 ноября 2014 года – член Правления – 
заместитель Председателя Правления АО 
«Темірбанк»; 
с 25 июня 2014 г. – Финансовый директор (CFO) – 
член Правления АО «Альянс Банк». Полномочия: 
Финансовый блок; 
20 мая 2014 г. – 25 июня 2014 г. – Советник 
Председателя Правления АО «Альянс Банк»; 
26 сентября 2011 г. – 20 мая 2014 г. - Главный 
бухгалтер - Финансовый директор АО «АТФБанк»; 
25 марта 2010 г. – 25 сентября 2011 г. - Главный 
бухгалтер Департамента бухгалтерского учета и  
отчетности в рамках проекта Global Job Model АО 
«АТФБанк». 
 

Нет 

 
Полномочия членов Правления 
 

Председатель Правления Сеитова М.Б. 
- Общее руководство деятельностью Банка, организация работы комитетов,  

подотчетных Правлению Банка,  Правления и взаимодействие с Советом 
директоров, организационные вопросы координации взаимодействия 
Правления, управляющих директоров со структурными подразделениями Банка 
в соответствии с Уставом. 

- Проведение заседаний Правления, совещаний, непосредственное руководство 
заместителями Председателя Правления – членами Правления, управляющими 
директорами, советниками Председателя Правления, распределение и 
перераспределение полномочий руководящих работников. 

- Право подписи распорядительных и финансовых документов Банка. 
- Право подписи приказов по основной деятельности и личному составу – на 

заместителей Председателя Правления – членов Правления, управляющих 
директоров и лиц, временно исполняющих их обязанности. 

- Право подписи приказов и оснований к ним о направлении всех работников на 
обучение и командирование за пределы Республики Казахстан. 

- Подписание трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним с 
заместителями Председателя Правления – членами Правления, управляющими 
директорами. 

- Утверждение штатного расписания Головного офиса Банка в целом и каждого 
структурного подразделения в отдельности. 

- Делегирование по доверенности и/или приказу своих полномочий на период 
отсутствия (отпуск, болезнь, командировка). 

- Делегирование по доверенности части своих полномочий заместителям 
Председателя Правления – членам Правления, управляющим директорам по 
руководству отдельными сферами деятельности Банка. 
Руководство работой и координация деятельности: 

- управляющего директора – директора филиала Нурумбетовой Ш.М.; 
- управляющего директора по ритейлу Нурманбетовой А.С.; 
- советников Председателя Правления; 
- HR департамента; 
- Департамента маркетинга; 
- Департамента корпоративного бизнеса; 
- Пресс-службы. 





 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
«ТЕМІРБАНК» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ  

ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ  
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМ 

ПРОСПЕКТІСІНЕ  
ӨЗГЕРТУЛЕР 

(«ТЕМІРБАНК» АҚ) 
 
 

 
 
 
 

Облигациялық бағдарламасының жиынтық көлемі  
50.000.000.000,00 (Елу миллиард) теңге 

 
 
 
 

 
«Уəкілетті органның облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркеу шығарылым 
проспектісінде жазылған облигацияларды сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да 
болмасын ұсыным беруді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді 
жүзеге асырушы уəкілетті орган осы құжаттағы ақпараттың шынайылығы үшін жауап 
бермейді. Облигациялар шығарылымы проспектісінің Қазақстан Республикасы 
заңдарының талаптарына сəйкестігі ғана қаралады. Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы 
проспектідегі ақпараттың шынайылығы үшін жауап береді жəне ондағы барлық ақпарат 
шынайылығын жəне эмитентке жəне оның облигацияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды». 



1. «ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ» 2 бөлімінің 13 тармағы мынадай 
редакцияда жазылсын: 

13. Эмитенттің атқарушы органы 

Акционерлік 
қоғамның 
атқарушы 
органы 

мүшесінің 
ФАЖ, туған 

жылы 

 
Соңғы 3 жылда атқарған жəне қазіргі кезде 
атқаратын қызметтері, оның ішінде қос 

қызметтілігі бойынша 

 
Қоғамның, 

оның 
еншілес жəне 

тəүелді 
қоғамдарын
ың төленген 
жарғылық 

капиталдары
ндағы 
үлестер  

Сеитова  
Мухаббат 
Болатовна 
 
1971 ж.т. 

2012 жылдың 18 желтоқсанынан  - о.у.д. «Темірбанк» 
АҚ Басқарма төрағасы 
2013 жылдың 18 қазанынан – 2013 жылдың 18 
желтоқсанына дейін «Темірбанк» АҚ Басқарма 
Мүшесі -Басқарма Төрағасының бірінші Орынбасары  
2013 жылдың 03 қаңтарынан – 2013 жылдың 18 
қазанына деійн "Verny Investments Holding" 
ЖШС Бас директорының орынбасары 
2012 жылдың 26 сəурінен – 2013 жылдың 03 
каңтарына дейін "АТФ Банк" АҚ директорлар 
Кеңесінің Төрағасының орынбасары 
2011 жылдың 01 қыркүйектен – 2012 жылдың 12 
сəуріне дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма төрағасының 
орынбасары 
2010 жылдың 15 наурызынан – 2010 жылдың 31 
тамызына дейін "АТФ Банк" АҚ Басқарма мүшесі 

Жоқ 

Беққали 
Мұхтар 
Асқарұлы 
 
1974 ж.т. 

01.11.2011 – о.у.д. «Темірбанк» АҚ Басқарма Мүшесі 
-Басқарма Төрағасының Орынбасары; 
27.01.2010 – 30.10.2011 жж. «Темірбанк» АҚ - 
Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі 
25.03.2007 – 27.01.2010 жж. «Темірбанк» АҚ Дамыту 
жөніндегі басқарушы директор 

Жоқ  

Джаманкулов 
Руслан 
Куанышканович 
 
1980 ж.т.. 
 
 

03.06.2014 жылдан – осы уақытқа дейін "Темiрбанк" 
АҚ Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. 
қараша 2013 жылдан  – ағымдағы кезеңге дейін 
«Темірбанк» АҚ Басқарушы директоры  
Қызметі: Проблемалы қарыздарды қайтару.  
қараша 2011ж – қараша 2013 ж. коммерциялық 
қызмет маусым 2010 – қараша 2011ж.   
«БТА Банк» АҚ Банкі. Шағын жəне орта бизнес 
департаменті директорының орынбасары.  
ШОБ блогы қызметі: 25 млн. долларға дейін ШОБ 
сегментін несиелендіру, Заңды тұлғалар депозиттері, 
ШОБ, ОПЕРб қолдау жөніндегі мемлекеттік 
бағдарлама, Лизинг, портфельді қайта құрылымдау. 

Жоқ  



Джаукенов 
Марат 
Амангелдіұлы 
1970 ж. т. 
 

2014 жылғы 16 қазанан бастап «Темірбанк» АҚ 
Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының 
орынбасары. 
2013 жылғы 27 қарашадан бастап «Альянс Банк» 
АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының 
орынбасары. 
2010 жылғы қыркүйек айынан бастап 2013 жылғы 
қараша айы бойынша Евразиялық Даму банкі 
Басқарма Төрағасының орынбасары, Алматы, 
Қазақстан. 

Жоқ 

Туяқбаев Ерлан 
Төлегенұлы 
1960 ж.т. 

2014 жылғы 16 қазанан бастап «Темірбанк» АҚ 
Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының 
орынбасары. 
2013 жылғы 27 қарашадан бастап «Альянс Банк» 
АҚ Басқарма мүшесі- Басқарушы директор. 
2010 жылғы наурыз айынан бастап 2013 жылғы 
қараша айы бойынша - “Prof IT Global” ЖШС 
директоры; 
2007 жылғы ақпан айынан бастап 2010 жылғы 
ақпан айы бойынша – «АТФБанк» АҚ 
Ақпараттық жүйелер департаментінің директоры, 
Алматы, Unicredit group; 
2007 жылғы сəуір айынан бастап 2010 жылғы 
қыркүйек айы бойынша Евразиялық Даму банкі 
Басқарма Төрағасының орынбасары - Қаржы 
жөніндегі Басқарушы директор, Алматы, 
Қазақстан. 

Жоқ 

Əуезханов 
Айдын 
Бегзадаұлы 
1977 ж.т. 

2014 жылғы 16 қазанан бастап «Темірбанк» АҚ 
Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының 
орынбасары. 
2014 жылғы 15 қыркүйектен бастап - «Альянс 
Банк» АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма 
Төрағасының орынбасары.  
2013 жылғы 11 желтоқсаннан бастап -2014 жылғы 
14 қыркүйек бойынша - «Альянс Банк» АҚ 
Басқарушы директоры. 
2013 жылғы 10 қазаннан бастап-2013 жылғы 10 
желтоқсан бойынша - «Альянс Банк» АҚ 
Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының 
орынбасары. 
2012 жылғы 03 қарашадан бастап - 2013 жылғы 
09 қазан бойынша - уақытша жұмыссыз. 
2012 жылғы 09 шілдеден бастап - 2012 жылғы 02 
қараша бойынша – Ұлыбританияда 6-айлық 
ағылшын тілі курсынан өтті. 
2008 жылғы 08 қарашадан бастап - 2012 жылғы 
08 шілде бойынша – уақытша жұмыссыз. 

Жоқ  



Деревянко Аида 
Михайловна 
1962 ж.т. 

2014 жылғы 10 қарашадан бастап «Темірбанк» 
АҚ Басқарма мүшесі - Басқарма Төрағасының 
орынбасары. 
2014 ж 25 маусымнан бастап – Қаржы директоры 
(CFO) – «Альянс Банк» АҚ Басқарма мүшесі. 
Өкілеттік: Қаржылық блок. 
2014 ж. 20 мамыр – 2014 ж. 25 маусым – «Альянс 
Банк» АҚ Басқарма Төрағасының Кеңесішісі. 
2011 ж. 26 қыркүйек – 2014 ж. 20 мамыр – Бас  
бухгалтер - «АТФБанк» АҚ Қаржы директоры. 
2010 ж. 25 наурыз –2011 ж. 25 қыркүйек - 
«АТФБанк» АҚ Global Job Model жобасының 
шеңберінде Бухгалтерлік есепке алу жəне 
есептілік Департаментінің Бас бухгалтері. 

Жоқ 

 
Басқарма мүшелерінің өкілеттіліктері 
 
Басқарма төрайымы М.Б. Сеитова: 

− Банк қызметін жалпы басқару, Банк Басқармасына есеп беретін комитеттердің, 
Басқарманың жұмысын ұйымдастыру жəне  Директорлар кеңесімен өзара əрекет 
ету, Жарғыға сəйкес Басқарманың, басқарушы директорлардың Банктің 
құрылымдық бөлімшелерімен өзара əрекетін үйлестіруді ұйымдастыру мəселелері. 

− Басқарма отырыстарын, мəжілістер өткізу, Басқарма төрайымы орынбасарларын – 
Басқарма мүшелерін, басқарушы директорларды, Басқарма төрағайымының 
кеңесшілерін тікелей басқару, басқарушы қызметкерлердің өкілеттіктерін бөлу 
жəне қайта бөлу. 

− Банктің өкімші жəне қаржылық құжаттарына қол қою құқығы. 
− Басқарма төрайымының орынбасарлары – Басқарма мүшелеріне, басқарушы 

директорлар мен олардың міндеттерін уақытша атқаратын тұлғаларға берілген 
негізгі қызмет жəне жеке құрам бойынша бұйрықтарға қол қою құқығы. 

− Барлық қызметкерлерді Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге оқуға жəне 
іссапарға жіберу туралы бұйрықтар мен олардың негіздемелеріне қол қою құқығы. 

− Басқарма төрайымының орынбасарлары – Басқарма мүшелері, басқарушы 
директорлармен жасалған еңбек шарттарына жəне оның қосымша келісімдеріне 
қол қою. 

− Жалпы Банктің Бас офисінің жəне жеке əрбір құрылымдық бөлімшенің штаттық 
кестесін бекіту. 

− Өзі жұмыс орнында болмаған (демалысқа шыққан, ауырған, іссапарға кеткен) 
кезеңге өз өкілеттіктерін сенімхат жəне/немесе бұйрық бойынша бөлу. 

− Өз өкілеттіктерінің бір бөлігін сенімхат бойынша Басқарма төрағайымының 
орынбасарлары – Басқарма мүшелеріне, Банктің жекелеген қызмет салаларын 
басқаратын басқарушы директорларға бөлу. 
төменде көрсетілгендердің: 

− басқарушы директор – филиал директоры Ш.М. Нурумбетованың; 
− ритейл жөніндегі басқарушы директор А.С. Нурманбетованың; 
− Басқарма төрайымы кеңесшілерінің; 
− HR-департаментінің; 
− Маркетинг департаментінің; 
− Корпоративтік бизнес департаментінің; 
− Баспасөз қызметінің жұмысын басқару жəне қызметін үйлестіру. 

 












