
 

Проспект четвертой облигационной 
программы  

Акционерное общество «Банк Развития 
Казахстана»  

АО «Банк Развития Казахстана» 
Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, 

выпуска облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в 

проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.Должностные 

лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 

вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций. 

Эмитент, являющийся акционерным обществом, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, 

годовой финансовой отчетности акционерного общества и аудиторских отчетов, списков аффилиированных 

лиц акционерного общества, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов 

исполнительного органа по итогам года в порядке и сроки, установленные постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 "Об утверждении Правил 

размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о 

корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилиированных лиц 

акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного 

органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных 

правовых актов под № 13438. 

Изменения, содержащиеся в пункте 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, доводятся эмитентом до 

сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария 

финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой 

информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их возникновения в порядке, 

установленном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 

года № 26 "Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, 

фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, 

списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере 

вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года", зарегистрированным в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13438. 

 

Астана, 2017 год 
 



 

  

Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование эмитента в соответствии со српавкой или свидетельством о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица 

1) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:  

первичная государственная регистрация Акционерного общества «Банк Развития 
Казахстана» (далее – «Банк»)  проведена Министерством юстиции Республики Казахстан 
31 мая 2001 года.  

Государственная перерегистрация Банка производилась 18 августа 2003 года: 
регистрационный номер №4686-1900-АО, свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица №0353163 серия В, выданное Министерством 
Юстиции Республики Казахстан. Основание для перерегистрации – изменение 
организационно-правовой формы с ЗАО «Банк Развития Казахстана» на АО «Банк 
Развития Казахстана». 

2) полное и краткое наименование эмитента: 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На 
государственном 
языке 

«Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамы 

«Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ 

На русском языке Акционерное общество «Банк 
Развития Казахстана» 

АО «Банк Развития 
Казахстана» 

На английском 
языке 

Joint Stock Company 
«Development Bank of 
Kazakhstan» 

JSC «Development Bank of 
Kazakhstan» 

 

3) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие 
полные и сокращенные наименвоания, а также даты, когда они были изменены: 

Дата регистрации/ 
перерегистрации 

Наименования 

31 мая 2001 года (дата 
первичной регистрации) 

Полное наименование: 

на государственном языке – «Қазақстанның Даму Банкі» 
жабық акционерлік қоғамы; 

на русском языке – закрытое акционерное общество 
«Банк Развития Казахстана»; 

на английском языке – Closed Joint Stock Company 
«Development Bank of Kazakhstan». 

Сокращенное наименование: 

на государственном языке – «Қазақстанның Даму Банкі» 
ЖАҚ; 

на русском языке – ЗАО «Банк Развития Казахстана»; 

на английском языке - СJSC «Development Bank of 



 

  

Kazakhstan». 

18 августа 2003 года 
(дата перерегистрации) 

Полное наименование: 

на государственном языке – «Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамы; 

на русском языке – Акционерное общество «Банк 
Развития Казахстана»; 

на английском языке - Joint Stock Company «Development 
Bank of Kazakhstan». 

Сокращенное наименование: 

на государственном языке – «Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ; 

на русском языке – АО «Банк Развития Казахстана»; 

на английском языке - JSC «Development Bank of 
Kazakhstan». 

 

АО «Банк Развития Казахстана» создано на основании Указа Президента Республики 
Казахстан от 28 декабря 2000 года №531 «О Банке Развития Казахстана» в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» от 25 апреля 2001 года 
№178-II (далее – «Закон о Банке»), во исполнение постановления Правительства 
Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного 
общества «Банк Развития Казахстана». В соответствии с пунктом 1 Закона о Банке, Банк 
является национальным институтом развития и банком, уполномоченным на реализацию 
государственной инвестиционной  политики и государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности. 

4) если эмитент создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 
лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных 
юридических лиц и (или) эмитента:  

эмитент не создавался в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц). 

5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их 
наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов 
(представительств) юридического лица: 

У Банка отсутствуют филиалы и (или) представительства. 

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием 
бизнес-идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, 
факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если 
фактический адрес эмитента отличается от адреса, внесенного в Национальный 
реестр бизнес-идентификационных номеров 

 место нахождения: Республика Казахстан, Z05M9Y2, город Астана, район Есиль, 
проспект Мәңгілік Ел, дом 10, (здание «Казына Тауэр»).  Фактический адрес не 
отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-
идентификационных адресов; 



 

  

 бизнес-идентификационный номер: 010540001007; 

 номера контактных телефонов и факса: +7 (7172) 79 26 00, +7 (7172) 79 26 38 (факс); 

 адреса электронной почты: info@kdb.kz. 

3. Если эмитент является финансовым агентством, указываются сведения о 
документе, в соответствии с которым эмитент уполномочен на реализацию 
государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в 
качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики 
Казахстан от 4 декабря 2008 года 

Банк уполномочен на реализацию государственной инвестиционной политики в 
определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии со 
статьей 1 Закона о Банке. 

4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 
рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 

По состоянию на дату составления настоящего проспекта Банку и выпущенным Банком 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами присвоены следующие 
кредитные рейтинги: 

Наименование 
агентство 

Международ
ное 

рейтинговое 
агентство 

Moody's Inve
stors Service 

Международ
ное 

рейтинговое 
агентство 

Standard & 
Poor's 

Международное 
рейтинговое агентство Fitch 

Ratings 

Вид рейтинга Долгосрочны
й рейтинг 
эмитента 

Долгосрочны
й рейтинг 
эмитента 

Долгосрочны
й рейтинг в 
иностранной 
валюте 

Долгосрочны
й рейтинг в 
местной 
валюте 

Банк Baa3/ 
негативный 

BBB-/ 
негативный 

BBB-/ 
стабильный 

BBB-/ 
стабильный 

Купонные 
международные 
облигации (ISIN 
XS0220743776) 

Baa3 BBB- BBB- - 

Купонные 
международные 
облигации (ISIN 
XS0248160102) 

Baa3 BBB- BBB- - 



 

  

Купонные 
международные 
облигации (ISIN 
XS0860582435; ISIN 
(144А) 
US25159XAB91) 

Baa3 BBB- BBB- - 

Сукук «аль-Мурабаха» 
(ISIN MYBVI1202859) 

Baa3 BBB- BBB- - 

Купонные облигации 
без обеспечения (НИН 
KZP01Y10E822; ISIN 
KZ2C00003002) 

Baa3 BBB- - - 

Купонные облигации 
без обеспечения (НИН 
KZP02Y10E820; ISIN 
KZ2C00003580) 

- - - - 

Купонные облигации 
без обеспечения (НИН 
KZP01Y03F261; ISIN 
KZ2C00003614) 

- - - - 

Купонные облигации 
без обеспечения (НИН 
KZP02Y10F264; ISIN 
KZ2C00003648) 

- - - - 

Купонные облигации 
без обеспечения (НИН 
KZP03Y15E827; ISIN 
KZ2C00003713) 

- - - - 

Купонные облигации 
без обеспечения (НИН 
KZ2C0M11F378; ISIN 
KZ2C00003721) 

- - - - 



 

  

Глава 2. КРУПНЫЕ АКЦИОНЕРЫ ИЛИ КРУПНЫЕ УЧАСТНИКИ ЭМИТЕНТА, 
ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

5. Крупные акционеры эмитента (для эмитента, являющегося акционерным 
обществом) или участники эмитента, владеющие 10 (десятью) или более процентами 
долей участия в уставном капитале эмитента (далее – крупный участник), с 
указанием следующих сведений о каждом из них: 

 фамилия, имя, отчество (при его наличии) крупного акционера или крупного 
участника (для физического лица): не применимо для Банка; 

 полное наименование, место нахождения крупного акционера или крупного 
участника (для юридического лица):  

Единственным акционером Банка является Акционерное общество «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек» (место нахождения: Республика Казахстан, 
010000, город Астана, ул. Кунаева, 8, Блок Б). 

 процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале 
эмитента, принадлежащих крупному акционеру или крупному участнику, к общему 
количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента: 

Акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», 
являющемуся единственным акционером Банка, принадлежит 100% голосующих 
акций Банка; 

 дата, с которой крупный акционер или крупный участник стал владеть 10 (десятью) 
и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале 
эмитента: 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан  от 22 мая 2013 года № 
571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами 
развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» и 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О 
мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 
571 "О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами 
развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики») было 
принято решение создать АО «НУХ «Байтерек», и передать 100% простых акций 
Банка в оплату уставного капитала АО «НУХ «Байтерек». 

АО «НУХ «Байтерек» прошло процедуру государственной регистрации в качестве 
юридического лица 28 мая 2013 года. В соответствии с приказом Председателя 
Комитета по государственному имуществу и приватизации № 788 от 17 октября 2013 
года, 100%-ый пакет простых акций Банка был передан АО «НУХ «Байтерек» -   25 
октября 2013 года. 

 

6. Органы эмитента 

1) Совет директоров эмитента: 

Фамилия, имя, при наличии – 
отчество членов Совета 

директоров Банка, в том числе 

Должности, занимаемые за последние 3 (три) года 
и в настоящее время, в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству, и дата 



 

  

независимых директоров вступления в должности 

Председатель Совета 
директоров: Досаев Ерболат 
Аскарбекович 

Вступил в должность 
20.05.2016г. 

январь 2013 г. – август 2014 г. : Министр экономики 
и бюджетного планирования Республики Казахстан; 

август 2014 г. – май 2016 г.: Министр национальной 
экономики Республики Казахстан; 

19.05.2016г. – 20.05.2016г.: АО «Банк Развития 
Казахстана», член Совета директоров; 

май 2016 – по настоящее время – Председатель 
Правления АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек». 

20.05.2016г. – настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», Председатель Совета директоров. 

 

Член Совета директоров: 
Таджияков Галымжан 
Бисенгалиевич 

Вступил в должность 
16.02.2017г. 

2012-2016г. – Управляющий директор Евразийского 
банка развития; 

2016 – по настоящее время - Управляющий директор 
АО «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек». 

16.02.2017г. – настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», член Совета директоров; 

 

Член Совета директоров: 
Арифханов Айдар Абдразахович 

Вступил в должность 
16.02.2017г. 

2011-2015г. – Заместитель Председателя Правления 
АО «Национальная акционерная компания 
«Казатомпром; 

2015-2017г.–  Вице-министр Национальной 
экономики Республики Казахстан; 

январь 2017г. – по настоящее время – Заместитель 
Председателя Правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек». 

16.02.2017г. – настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», член Совета директоров; 

 

Член Совета директоров – 
Независимый директор: 
Алиманов Жанат Жалгасбаевич 

Вступил в должность 
04.06.2013г. 

2008г. -  по настоящее время: доцент школы права 
Казахстанского института менеджмента, экономики 
и прогнозирования; 

03.03.2013г. - настоящее время: АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана», член Совета 
директоров. 

04.06.2013г. - настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», член Совета директоров, независимый 



 

  

директор; 

 

Член Совета директоров: 
Жамишев Болат Бидахметович 

Вступил в должность 
25.08.2014г. 

июнь 2011г. - настоящее время: член 
попечительского совета «Назарбаев Университет»; 

сентябрь 2012г. – по настоящее время – почетный 
Президент Национальной федерации конькобежного 
спорта 

ноябрь 2013г. – по настоящее время: АО «НУХ 
«КазАгро», член Совета директоров;  

август 2014г. – настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», Председатель Правления; 

август 2014г. - настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», член Совета директоров. 

декабрь 2015г. – по настоящее время – член 
Попечительского совета Корпоративного фонда 
«University Medical Center» 

июнь 2016 – по настоящее время – член Комитета 
финансового сектора Президиума НПП «Атамекен» 

октябрь 2016 – октябрь 2017 – Председатель Совета 
МБО ШОС 

 

Член Совета директоров – 
Независимый директор: Марсия 
Элизабет Кристиан Фавале 

Вступила в должность 
26.01.2015г. 

Февраль 2009 года – настоящее время: ТОО 
«Tarter», Главный исполнительный директор; 

2014 г.: Советник по вопросам продажи активов в 
Бразилии и Румынии; Советник Испанского Банка 
по торгово-инвестиционному развитию и 
расширению рынка капитала; Советник по вопросам 
различных Африканских проектов с целью развития 
местной экономики; 

26.01.2015г. – настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», член Совета директоров-независимый 
директор.  

 

Член Совета директоров – 
Независимый директор: Антонио 
Сомма 

Вступил в должность 02.12.2016 

02.12.2016г. – настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», член Совета директоров; 

2011г.– по настоящее время - Руководитель 
программы по повышению конкурентоспособности 
стран Евразии ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
РАЗВИТИЯ (ОЭСР), г. Париж, Франция. 

 



 

  

Процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из 
членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в 
уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного 
совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в 
уставном капитале эмитента: 

членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции Банка. 

Процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), 
принадлежащих членам совета директоров или наблюдательного совета эмитента в 
дочерних и зависимых организациях, к общему количеству размещенных акций 
(долей участия в уставном капитале) данных организаций: 

членам Совета директоров Банка не принадлежат голосующие акции дочерних и 
зависимых организаций Банка. 

2) коллегиальный исполнительный орган эмитента: 

Фамилия, имя, при 
наличии – отчество 
членов Правления 

Банка 

Должности, занимаемые членами Правления за 
последние 3 (три) года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке (с указанием полномочий и 
даты вступления их в должности), в том числе 

действующие должности, занимаемые данным лицом 
(данными лицами) по совместительству 

Председатель Правления: 
Жамишев Болат 
Бидахметович 

Вступил в должность 
25.08.2014г. 

июнь 2011г. - настоящее время: член попечительского 
совета «Назарбаев Университет»; 
 
сентябрь 2012г. – по настоящее время – почетный 
Президент Национальной федерации конькобежного 
спорта; 
 
ноябрь 2013г. – по настоящее время: АО «НУХ «КазАгро», 
член Совета директоров;  
 
август 2014г. – настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», Председатель Правления; 
 
август 2014г. - настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», член Совета директоров; 
 
декабрь 2015г. – по настоящее время – член 
Попечительского совета Корпоративного фонда «University 
Medical Center»; 
 
июнь 2016 – по настоящее время – член Комитета 
финансового сектора Президиума НПП «Атамекен» 
октябрь 2016 – октябрь 2017 – Председатель Совета МБО 
ШОС 

 



 

  

Полномочия: руководство текущей деятельностью Банка 

1) возглавляет Правление, созывает заседания 
Правления;  

2) организует выполнение решений единственного 
акционера и Совета директоров; 

3) без доверенности действует от имени Банка в 
отношениях с третьими лицами, в том числе совершает от 
имени Банка (без доверенности) операции и сделки, 
представляет интересы Банка с государственными, 
международными, финансовыми и другими 
организациями; 

4) выдает доверенности на право представления Банка 
в его отношениях с третьими лицами; 

5) распределяет полномочия, а также сферы 
ответственности между членами Правления, работниками, 
осуществляющими организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции; 

6) в пределах своей компетенции издает приказы по 
кадровым вопросам в отношении членов Правления Банка, 
в том числе по вопросам, связанным с отпусками (в том 
числе ежегодными трудовыми отпусками, отпусками без 
сохранения заработной платы, отзывами из отпусков), 
командировками, участием в семинарах, тренингах, 
форумах, конференциях и т.д.;  

7) подписывает официальные ответы на запросы, 
письма и обращения представителей средств массовой 
информации (далее – СМИ);  

8) подписывает официальные письма и обращения 
Банка в СМИ;  

9) подписывает отчетность по проектам Банка для 
единственного акционера Банка; 

10) подписывает документы (переписка) с 
национальными институтами развития, государственными 
органами Республики Казахстан и иными организациями 
по вопросам реализации государственных и иных 
программ; 

11) взаимодействует с Председателем Совета 
директоров Банка по вопросам деятельности Банка;  

12) осуществляет иные функции, определенные 
Уставом, решениями единственного акционера, Совета 
директоров и иными внутренними актами Банка; 

13) принимает решения по всем остальным вопросам, 
касающимся деятельности Банка, необходимой для 
выполнения задач, предусмотренных законодательством и 
Уставом, не относящимся к исключительной компетенции 



 

  

единственного акционера и Совета директоров, а также 
компетенции Правления Банка. 

Председатель Правления принимает исполнительно-
распорядительные решения по вопросам, касающимся 
деятельности Банка, не отнесенным законодательными 
актами Республики Казахстан, Уставом Банка к 
исключительной компетенции единственного акционера, 
Совета директоров либо Правления Банка. 

Председатель Правления осуществляет общий контроль, 
координацию и руководство за деятельностью всех 
структурных подразделений и работников Банка, 
непосредственно контролирует, координирует и руководит 
деятельностью членов Правления, советников, Службы 
безопасности. 

Председатель Правления в пределах своей компетенции 
издает приказы, дает распоряжения и указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Банка. 

Заместитель Председателя 
Правления: Аубакиров 
Думан Бауыржанұлы 

Вступил в должность 
31.03.2017 г. 

июнь 2014 г. – февраль 2015 года - руководитель 
Проектной дирекции №4 АО «Банк Развития Казахстана»; 

февраль 2015 г. – март 2017 года: Управляющий директор 
АО «Банк Развития Казахстана»; 

марта  2017 г. - настоящее время: АО "Банк Развития 
Казахстана", Заместитель Председателя Правления. 

 

Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в 
качестве члена Правления Банка:  

1) координация и контроль кредитной деятельности Банка, 
организация и координация вопросов реализации 
кредитной политики Банка, формирования кредитного 
портфеля Банка, участие в управлении ссудным портфелем 
Банка; 
2) организация и координация процесса банковской 
экспертизы, реализации и финансирования 
инвестиционных проектов, экспортных операций, 
межбанковского кредитования (далее – проекты); 
3) организация и координация деятельности по 
рассмотрению, финансированию, мониторингу проектов; 
4) организация и координация деятельности Банка во 
взаимоотношениях с АО «БРК-Лизинг» дочерняя 
организация АО «Банк Развития Казахстана»; 
5) организация и координация деятельности Банка во 
взаимоотношениях с финансовыми институтами по 
вопросам кредитной деятельности Банка;  
6) организация и координация деятельности, связанной с 
выполнением Банком функций агента/поверенного; 
7) представление интересов Банка в организациях (органах 



 

  

управления), в уставных капиталах которых участвует 
Банк; 
8) общая координация и контроль деятельности Банка по 
вопросам стратегии, планирования и бизнес – процессов; 
9) участие в переговорах с представителями 
государственных органов Республики Казахстан и иных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции 
структурных подразделений, курируемых Заместителем 
Председателя Правления Аубакировым Д.Б.; 
 
Заместитель Председателя Правления Аубакиров Д.Б. 
непосредственно контролирует и координирует 
деятельность Дирекции по работе с клиентами, 
Департамента кредитного анализа и структурирования 
сделок, Департамента по работе с финансовыми 
институтами, Департамента стратегии и планирования, 
Департамента бизнес – процессов, Управляющего 
директора Исмагамбетова А.М., Управляющего директора 
Сатаева Р.К. 

 

Заместитель Председателя 
Правления: Бабичев 
Дмитрий Юрьевич 

Вступил в должность: 
29.03.2016г. 

июль 2013 г. – март 2016 года: АО Национальный 
Управляющий Холдинга «Байтерек» г. Астана, директор 
Департамента управления рисками; 

март 2016 г. - настоящее время: АО "Банк Развития 
Казахстана", Заместитель Председателя Правления. 

Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в 
качестве члена Правления Банка:  

1) организация и координация работы с международными 
инвестиционными банками, финансовыми организациями, 
институтами, инвесторами, кредиторами Банка; 

2) координация и контроль деятельности Банка по 
вопросам управления инвестиционным портфелем Банка; 

3) организация и координация политики заимствования и 
управления долгом, капитала;  

4) организация и координация взаимоотношений Банка с 
фондовой биржей, центральным депозитарием ценных 
бумаг и иными уполномоченными органами по вопросам 
процесса управления инвестиционным портфелем, 
политики заимствования и управления долгом, капитала; 

5) организация и координация процесса подготовки и 
выхода Банка на внешние рынки; 

6) представление интересов Банка в организациях 
(органах управления), в уставных капиталах которых 
участвует Банк; 

7) организация и координация деятельности Банка по 



 

  

автоматизации и программно-техническому обеспечению; 

8) участие в переговорах с представителями 
государственных органов Республики Казахстан и иных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции 
структурных подразделений, курируемых Заместителем 
Председателя Правления Бабичевым Д.Ю.; 

9) организация и координация операционной 
деятельности, организация установления 
корреспондентских отношений с финансовыми 
организациями; 

10) организация процесса бюджетного планирования и 
контроля за исполнением бюджета (сметой расходов) 
Банка, процесса разработки и реализации плана развития 
Банка; 

11) организация и координация деятельности по вопросам 
формирования и реализации учетной политики Банка, 
налоговой учетной политики, взаимодействия с 
уполномоченными органами Республики Казахстан по 
вопросам бухгалтерского и налогового учета; 

12) организация и координация работы по осуществлению 
валютного контроля экспортно-импортных операций 
клиентов в соответствии с требованиями валютного 
законодательства Республики Казахстан; 

13) организация и координация работы по составлению и 
предоставлению финансовой отчетности Единственному 
акционеру Банка; 

14) организация и координация работы по 
организационно-методологической поддержке 
подразделений Банка в части применения принципов 
тарифной политики Банка и способов ее практической 
реализации; 

15) организация и координация работы по вопросу анализа 
исполнения бюджета Банка и представление информации о 
ходе исполнения бюджета на рассмотрение Бюджетной 
комиссии Банка, руководству Банка в установленные сроки 
в соответствии с внутренними актами Банка; 

16) организация и координация работы по внесению на 
рассмотрение руководства Банка предложений по 
совершенствованию налогового администрирования, 
необходимого для обеспечения стабилизации налоговых 
обязательств и минимизации налоговых рисков, как для 
Банка, так и для его клиентов; 

17) организация и координация работы по подготовке 
информации, соответствующих заключений и предложений 
руководству Банка, ответов на запросы государственных 
органов Республики Казахстан, АО «Национальный 



 

  

управляющий холдинг «Байтерек» и иных организаций по 
вопросам, входящим в компетенцию структурных 
подразделений, курируемых Заместителем Председателя 
Правления Бабичевым Д.Ю.;  

18) участие в подготовке информации о выполнении 
программных документов, поручений и запросов 
государственных органов, по которым структурные 
подразделения, курируемые Заместителем Председателя 
Правления Бабичевым Д.Ю. являются ответственными 
исполнителями (соисполнителями) в уполномоченные 
государственные органы в сроки, определенные 
поручениями. 

Заместитель Председателя Правления Бабичев Д.Ю. 
контролирует и координирует деятельность Департамента 
казначейства, Департамента фондирования и работы с 
инвесторами, Департамента информационных технологий, 
Операционного департамента, Департамента 
бухгалтерского учета, Финансового департамента. 

Заместитель Председателя 
Правления: Ким Вадим 
Викторович 

Вступил в должность 
20.05.2016г. 

Март 2010 г. – апрель 2014 г.: АО «АТФ Банк»              
Начальник управления департамента кредитных рисков,    
главный риск-менеджер департамента кредитных рисков,; 

апрель 2014 г. – август 2014 г.: АО «Банк Развития 
Казахстана», директор Департамента кредитных рисков; 

август 2014 г. – май 2016 г.: АО «Банк Развития 
Казахстана», Управляющий директор; 

май 2016 г. - настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», Заместитель Председателя Правления. 

 

Полномочия: в рамках полномочий Правления Банка в 
качестве члена Правления Банка:  

1) организация и координация деятельности Банка по 
управлению, идентификации, оценке, контролю и 
мониторингу кредитных, финансовых и операционных 
рисков, обеспечение эффективного функционирования 
корпоративной системы управления рисками; 

2) общая организация и координация деятельности по 
ведению кредитных досье; 

3) общая организация и координация деятельности Банка 
во взаимоотношениях с кредитными бюро; 

4) общая организация и координация деятельности по 
кредитному администрированию проектов; 

5) общая организация и координация процесса оценки 
обеспечения, предоставляемого Банку в рамках 
осуществления кредитной деятельности; 



 

  

6) общая организация и координация деятельности по 
техническому анализу, в рамках осуществления кредитной 
деятельности; 

7) организация и координация деятельности по 
методологии, моделированию и мониторингу, обеспечению 
методологической документации и инструментария для 
оценки кредитных рисков, мониторингу сигналов раннего 
оповещения; 

8) общая организация и координация работы по 
утверждению кредитного рейтинга кредитного 
инструмента в соответствии с внутренними актами Банка; 

9) участие в переговорах с представителями 
государственных органов Республики Казахстан и иных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции 
структурных подразделений, курируемых Заместителем 
Председателя Правления Ким В.В. 

Заместитель Председателя Правления Ким В.В. 
непосредственно контролирует и координирует 
деятельностью Департамента кредитных рисков, 
Департамента операционных и финансовых рисков, 
Департамента кредитного администрирования, 
Департамента оценки обеспечения, Департамента 
методологии, моделирования и мониторинга, Управления 
технического анализа, Управляющего директора 
Сурапбергенова Б.Д., Управляющего директора Ан О.Э. 

Управляющий директор – 
член Правления: 
Амиртаев Аскар 
Сапарович 

Вступил в должность: 
26.10.2015г. 

июль 2013 г. – июль 2014 г.: АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек», Директор департамента 
правового обеспечения; 

июль 2014 г. – октябрь 2015 г.: АО «Банк Развития 
Казахстана», Управляющий директор; 

октябрь 2015 г. – настоящее время: АО «Банк Развития 
Казахстана», Управляющий директор – член Правления; 

 

Полномочия: в рамках полномочий Правления банка в 
качестве члена Правления Банка: 

1) общая организация и координация работы по 
правовому обеспечению деятельности Банка; 

2) общая организация и координация деятельности по 
правовому сопровождению кредитной деятельности Банка; 

3) организация и координация претензионной и 
исковой работы, а также работы с проблемными активами 
Банка;  

4) организация и координация работы по правовому 
обеспечению деятельности Правления, Совета директоров, 



 

  

комитетов и комиссий Банка; 

5) организация и координация работы по разработке и 
согласованию типовых и нетиповых форм договоров, 
используемых в деятельности Банка; 

6) общая организация и координация работы по 
привлечению либо аккредитации Банком юридических 
консультантов Банка; 

7) организация и координация работы по правовому 
сопровождению вопросов связанных с деятельностью 
Банка, в том числе: вопросов деятельности дочерних 
организаций Банка; заимствованием и управлением 
долгом; работой с международными инвестиционными 
банками и другими инвесторами, кредиторами Банка; 
управлением инвестиционным портфелем Банка; работой с 
фондовой биржей, центральным депозитарием ценных 
бумаг и иными уполномоченными органами по вопросам 
процесса управления инвестиционным портфелем; с 
процессом организации и проведения закупок товаров, 
работ и услуг; с бухгалтерским и налоговым учетом; 
работой с финансовыми организациями; деятельностью по 
связям с общественностью и средствами массовой 
информации; деятельностью по защите государственных 
секретов; деятельностью секретариата Правления, 
корпоративного секретариата Банка; связанных со 
спонсорской и благотворительной деятельностью; 

8) правовое сопровождение вопросов управления 
комплаенс риском; 

9) представление интересов Банка в организациях 
(органах управления), в уставных капиталах которых 
участвует Банк; 

10) организация и координация деятельности 
секретариата Правления Банка; 

11) участие в переговорах с представителями 
государственных органов Республики Казахстан и иных 
организаций по вопросам, относящимся к компетенции 
структурных подразделений, курируемых Управляющим 
директором – членом Правления Амиртаевым А.С. 

Управляющий директор - член Правления Амиртаев А.С. 
непосредственно контролирует и координирует 
деятельностью Департамента правового обеспечения, 
Департамента правового сопровождения кредитной 
деятельности, Службы по работе с проблемными активами, 
секретариата Правления. 

Процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном 
капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции 



 

  

исполнительного органа эмитента, или членам коллегиального исполнительного 
органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в 
уставном капитале эмитента: 

Членам Правления Банка не принадлежат голосующие акции Банка. 

7. Сведения, указываемые в случае, если полномочия исполнительного органа 
эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации) 

Полномочия исполнительного органа Банка не передавались другой коммерческой 
организации (управляющей организации). 

8. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 

Наименование Место нахождения Место и функции 
Банка в данных 

организациях 

Акционерное общество 
«Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» 

Республика Казахстан 
010000, город Астана, ул. 
Кунаева,8 Блок: Б 

Дочерняя 
организация 

Межбанковское Объединение 
Шанхайской Организации 
Сотрудничества 

Секретариат ШОС находится 
в г. Пекин (КНР) 

Член организации 

ADFIAP (Ассоциации 
Финансовых Институтов 
Развития в Азии и Океании) 

Манила, Филиппины Член организации 

9. Аффилиированные лица эмитента, не указанные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего 
проспекта, но являющиеся в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан об акционерных обществах и товариществах с ограниченной 
ответственностью аффилиированными лицами эмитента: 

Фамилия, имя, отчество (при 
его наличии) 
аффилиированного лица 
эмитента 

Основание для отнесения 
лица к аффилиированным 
лицам 

Дата, с которой 
появилась 
аффилиированность 
с эмитентом 

Досаев Ерболат Аскарбекович подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона 
Республики Казахстан    
"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон) 

19.05.2016 

Досаев Аскарбек подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Досаева Тлеукен подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Досаева Акерке Аскарбековна подпункт 2) пункта 1 статьи 19.05.2016 



 

  

64 Закона 

Досаева Асем Аскарбековна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Досаева Гульнар 
Есенгельдиновна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Досаева Айтоты Ерболатовна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Аскарбеков Нурлан Ерболатович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Досаева Аини Ерболаткызы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Кенжебаев Есенгельды 
Айтказинович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Нуртазина Ляйли Мухамедовна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

19.05.2016 

Арифханов Айдар 
Абдразахович 

подпункт 3) пункта 1 
статьи 64  
Закона Республики 
Казахстан  
"Об акционерных 
обществах"  
(далее - Закон) 

16.02.2017 

Сейдалиева Алмагул 
Бескемпировна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Әбдіразақов Әбілмансұр 
Айдарұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Әбдіразақ Мағжан Айдарұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Әбдіразақ Райымбек Айдарұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Әбдіразақ Жания Айдарқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Арифханова Сауле 
Шаймерденовна  

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Арифханова Айжан 
Абдразаховна  

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Сейдалиев Бескемпир  подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Сейдалиев Бекжан 
Бескемпирович  

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Сейдалиева Майра подпункт 2) пункта 1 статьи 16.02.2017 



 

  

Бескемпировна 64 Закона 

Сейдалиев Нуржан  
Бескемпирович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Сейдалиев Галымжан 
Бескемпирович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Сейдалиева Нурлықыз 
Бескемпірқызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Таджияков Галымжан 
Бисенгалиевич 

подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона 
Республики Казахстан    
"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон) 

16.02.2017 

Таджияков Бисенгали 
Шамгалиевич 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Таджиякова Гульзина 
Сарсенбаевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Таджияков Ержан 
Бисенгалиевич 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Сейдуллаева Данагуль 
Бисенгалиевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Бисенгали Алинур 
Галымжанулы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Бекбосынова Анара 
Галимжановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Шобалаева Алма Утегалиевна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Бекбосынова Жанара 
Галимжановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

16.02.2017 

Жамишев Болат 
Бидахметович 

подпункт 3) пункта 1 
статьи 64  
Закона Республики 
Казахстан  
"Об акционерных 
обществах"  
(далее - Закон) 

25.08.2014 

Керемкулова Алма 
Бидахметовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Жамишева Сауле Бидахметовна,  подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Жамишева Галия Бидахметовна,  подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 



 

  

Сералина Куляш Бидахметовна,  подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Жамишев Чокан Бидахметович,  подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Жамишева Батиля Жакеновна,  подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Жамишев Даулет Болатович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Жамишев Куаныш Болатович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Жамишева Айзере Даулетовна Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Едильбаев Жакен Кенжекулович Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Едильбаева Сания Жакеновна Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Едильбаева Алия Жакеновна Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Даримбетова Умитхан  Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Едильбаев Болат Жакенович Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Едильбаев Серик Жакенович Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Кленки Асия Жакеновна Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Едильбаев Ерзат Жакенович Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Едильбаева Гульзия Жакеновна Подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

25.08.2014 

Бабичев Дмитрий Юрьевич подпункт 3) пункта 1 
статьи 64  
Закона Республики 
Казахстан  
"Об акционерных 
обществах"  
(далее - Закон) 

29.03.2016 

Бабичева Радина Рамазановна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

29.03.2016 

Бабичева Элина Дмитриевна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

29.03.2016 



 

  

Бабичев Эмиль Дмитриевич подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

29.03.2016 

Бабичев Эмир Дмитриевич подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

18.11.2016 

Фатахова Эльмира 
Магомеднабиевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

29.03.2016 

Осипова Ирина Николаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

29.03.2016 

Бабичев Андрей Юрьевич подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

29.03.2016 

Ким Вадим Викторович подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона 
Республики Казахстан    
"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон) 

20.05.2016 

Ким Маина Евгеньевна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

20.05.2016 

Ким Виктор Борисович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

20.05.2016 

Ким Анжелика Эдуардовна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

20.05.2016 

Ким Эдуард Анатольевич подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

20.05.2016 

Ким Татьяна Дмитриевна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

20.05.2016 

Ким Эрнест Вадимович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

21.12.2016 

Аубакиров Думан 
Бауыржанұлы  

подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона 
Республики Казахстан    
"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон)   

31.03.2017 

Аубакирова Люция Саувановна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Бауыржан Ясмина Думанқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Аубакиров Бауыржан Сакенович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Аубакирова Перизат 
Бауыржановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 



 

  

Аубакирова Самал 
Бауыржановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Аубакирова Дана Бауыржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Аубакиров Бекзат Бауыржанұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Бадриденова Зульфия 
Шариповна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Болюкбашы Лилия Саувановна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Бадриденов Равиль Сауванович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.03.2017 

Амиртаев Аскар Сапарович подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона 
Республики Казахстан    
"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон)   

26.10.2015 

Айтбаева Дина Бауржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Амиртаев Альнур Аскарович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Амиртаева Аяжан Аскаровна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Амиртаева Аружан Аскаровна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Амиртаев Сапар Абдраманович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Амиртаева Мадина Игиликовна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Амиртаев Ильяс Сапарович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Амиртаева Дана Сапаровна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Айтбаев Бауржан 
Жумадуллаевич 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Момбекова Алуа Серикбаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Айтбаева Гулнара Бауржановна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

26.10.2015 

Айтбаев Мадижан подпункт 2) пункта 1 статьи 26.10.2015 



 

  

Бауыржанович 64 Закона 

Байбазаров Нурлан Серикович подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона  
Республики Казахстан    
"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон)   

22.07.2016 

Байбазарова Алия 
Рахымжановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Серік Жамал Нұрланқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Серік Нұрсұлтан Нұрланұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Серік Малика Нұрланқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Серік Ерболат Нұрланұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

31.10.2016 

Байбазаров Серік Мәженұлы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Байбазарова Мейман подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Байбазарова Қарлығаш 
Серікқызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Байбазарова Жанар Серікқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Закирова Шынар Серікқызы подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Байбосынов Рахымжан подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Байбосынова Зейтана подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Байбосынов Нұржан 
Рахымжанұлы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Байбосынова Гүлжан 
Рахымжанқызы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

22.07.2016 

Гаппаров Ринат Эдуардович подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона  
Республики Казахстан    
"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон)   

04.10.2016 



 

  

Ногаева Айжан Толеутаевна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Гаппаров Данат Ринатович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Гаппарова Дамира Инашевна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Гаппаров Эрлан Эдуардович подпункт 2 пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Ахметова Гульшара 
Макрупбековна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Ногаев Аюхан Толеутаевич подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Рахметуллин Ержан 
Даулеткереевич 

Подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона 
Республики Казахстан    
"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон)   

04.10.2016 

Рахметуллина Жанна Маратовна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Рахметуллина Гульнар 
Ержановна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Рахметуллин Батырхан 
Ержанович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Рахметуллин Темирхан 
Ержанович 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Рахметуллин Даулеткерей 
Рахметуллаевич 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Рахметуллина Райхан 
Камитаевна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Уразгалиев Марат Нуржанович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Уразгалиева Гульмаруа 
Гатауовна 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Уразгалиев Мурадым Маратович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Карабалиева Шолпан Маратовна подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Ибрашева Жанар 
Шатырхановна 

Подпункт 3) пункта 1 
статьи 64 Закона 
Республики Казахстан    

04.10.2016 



 

  

"Об акционерных 
обществах"      (далее - 
Закон)   

Токсанбаев Аль Хаят 
Куантканулы 

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Ібірашева Айжамал Ілиясқызы  подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Ибрашев Нариман 
Шатырханович  

подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Урналиев Азамат Шатырханович подпункт 2) пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Полное наименование, место 
нахождения 
аффилиированного лица 
эмитента 

Основание для отнесения 
лица к аффилиированным 
лицам 

Дата, с которой 
появилась 
аффилиированность 
с эмитентом 

Акционерное общество  "БРК-
Лизинг" дочерняя организация 
акционерного общества "Банк 
Развития Казахстана", 

Республика Казахстан, г.Астана, 
пр.Кабанбай батыра, 15а, бизнес-
центр «Q» 

 

подпункт 6) пункта 1 статьи 
64     Закона Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

06.09.2005 

Акционерное общество  
«Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро», 

Республика Казахстан, г.Астана, 
пр. Республики 24 

 

подпункт 4) пункта 1 статьти 
64  Закона Республики 
Казахстан            «Об 
акционерных обществах»  

25.08.2014 

Товарищество с органиченной 
ответственностью  "Ascorp", 

Республика Казахстан, г.Астана, 
ул. Калдаякова 1-20. 

 

подпункт 5) пункта 1 статьи 
64    Закона  Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

26.10.2015 

Lancaster Holding PTE.LTD. 

Сингапур, 24 Raffles place #10-
05,  Clifford Centre (048621) 

 

подпункт 5) пункта 1 статьи 
64    Закона  Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

19.05.2016 

Товарищество с органиченной 
ответственностью «Алтын 
Жусан», 

Республика Казахстан, 
г.Алматы, проспект Достык 172 

подпункт 5) пункта 1 статьи 
64    Закона  Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

19.05.2016 



 

  

Товарищество с органиченной 
ответственностью “ERC 
Holdings”,  

Республика Казахстан, 
г.Алматы, проспект Достык 172 

 

подпункт 5) пункта 1 статьи 
64    Закона  Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

19.05.2016 

IP NET PTE.LTD. 

Сингапур, 24 Raffles place #10-
05,  Clifford Centre (048621) 

 

подпункт 5) пункта 1 статьи 
64    Закона  Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

19.05.2016 

Товарищество с органиченной 
ответственностью «Айпинэт 
Казахстан», 

Республика Казахстан, 
г.Алматы, проспект Достык 172 

подпункт 5) пункта 1 статьи 
64    Закона  Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

19.05.2016 

Товарищество с органиченной 
ответственностью 
«LANCASTER ENGINEERING 
AND CONSTRUCTION 
SERVICES», 

Республика Казахстан, 
г.Алматы, проспект Достык 172 

подпункт 5) пункта 1 статьи 
64    Закона  Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

19.05.2016 

Товарищество с органиченной 
ответственностью «РТС ЛТД», 

 

Республика Казахстан, 
г.Алматы, ул. Егизбаева 52 

подпункт 5) пункта 1 статьи 
64    Закона  Республики 
Казахстан           "Об 
акционерных обществах" 

19.05.2016 

10. В отношении аффилиированного лица эмитента, являющегося юридическим 
лицом, в котором эмитент владеет 10 (десятью) или более процентами акций или 
долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно 
указываются: 

Полное наименование Акционерное общество «БРК-Лизинг» дочерняя 
организация акционерного общества «Банк 
Развития Казахстана» 

Место нахождения Республика Казахстан, г.Астана, пр.Кабанбай 
батыра, 15а, бизнес-центр «Q» 

Процентное соотношение акций, 
принадлежащих Банку, к 
общему количеству 
размещенных акций 

100% 

Вид деятельности Лизинговая деятельность 



 

  

Дата, с которой эмитент стал 
владеть 10 (десятью) или более 
процентами акций данного 
юридического лица 

06.09.2005 г. 

11. При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается 
информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием 
основания для признания аффилиированности и даты ее возникновения 

Банк не является специальной финансовой компанией. 



 

  

Глава 3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

12. Виды деятельности эмитента: 

1) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, 
которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента: 

АО «Банк Развития Казахстана» является национальным институтом развития. 
Деятельность Банка направлена на совершенствование и повышение эффективности 
государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной 
инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении 
внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. Банк предоставляет следующие 
виды услуг: средне-, долгосрочное кредитование инвестиционных проектов и экспортных 
операций, межбанковское кредитование, финансирование лизинговых сделок (через 
дочернюю организацию АО «БРК-Лизинг»), предоставление гарантий и другие. 

Деятельность Банка не носит сезонный характер. 

2) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента: 

Согласно пунтку 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской 
деятельности в Республике Казахстан», Банк занимает имеет особый правовой статус в 
банковской системе и  в финансовом секторе Республики Казахстан и, соответственно, не 
стремится конкурировать с коммерческими финансовыми институтами, в т.ч. с банками 
второго уровня. К конкурентам Банка могут быть отнесены такие институты развития, 
как: Евразийский Банк Развития, Европейский Банк реконструкции и развития, Исламский 
Банк Развития и другие международные финансовые институты развития в случае 
финансирования проектов на территории Республики Казахстан в секторах, 
соответствующих приоритетам Банка. 

3) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 
по основным видам деятельности эмитента: 

Позитивные факторы: 

 стабильный экономический рост; 

 активная поддержка отраслей обрабатывающей промышленности и 
инфраструктуры со стороны государства; 

 высокий кредитный рейтинг Банка способствует привлечению заемного капитала 
на выгодных условиях, тем самым предлагает потенциальным клиентам займы по 
наиболее выгодным условиям; 

 реализация новой экономической политики Казахстана «Нұрлы Жол» позволит 
Казахстану осуществить структурные изменения в экономике посредством 
развития индустриальной инфраструктуры и поддержки предпринимательства за 
счет средств Национального фонда Республики Казахстан.  

Негативные факторы: 

 снижение экономической активности вследствие замедления экономического роста 
в краткосрочной перспективе и усиливающейся региональной напряженности, 
затрагивающих Россию, одного из основных партнеров Казахстана; 

 сохранение высокого уровня неработающих займов в портфеле банков второго 
уровня; 



 

  

 недостаток долгосрочного фондирования в тенге на внутреннем рынке; 

 высокая доля займов в ссудном портфеле банков второго уровня, выданных в 
иностранной валюте. 

4) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их 
действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские 
разработки, спонсируемые эмитентом: 

В соответствии со статьей 7 Закона о Банке, Банк осуществляет свою деятельность без 
лицензии. 

У Банка отсутствуют патенты, а также исследовательские разработки, спонсируемые 
Банком. 

5) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на 
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг): 

Доля средств, привлеченных у нерезидентов, в 
общем объеме привлеченных средств Банка 

59% 

Доля займов, выданных нерезидентам, в общем 
объеме займов клиентов Банка 

У Банка отсутствуют займы, 
выданные нерезидентам 

6) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском 
прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и 
иных обязательств, с указанием сути судебных процессов с его участием: 

Банк не участвет в судебных процессах, по результатам которых может произойти 
прекращение или изменение деятельности Банка, взяскание с него денежных и иных 
обязательств. 

7) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента. 

Структурными подразделениями, ответственным за внедрение, поддержание и 
совершенствование системы управления рисками в Банке являются Департамент 
кредитных рисков и Департамент операционных и финансовых (далее - Департаменты 
риск-менеджмента). Департаменты риск-менеджмента и Служба комплаенс контроля (в 
части правового риска) обеспечивают постоянное совершенствование системы 
управления рисками, независимую оценку и мониторинг рисков. Служба внутреннего 
аудита посредством аудита процедур и методологии управления рисками вырабатывает 
предложения по повышению эффективности системы управления рисками. Департаменты 
риск-менеджмента в рамках своих компетенций даею рекомендации в части минимизации 
рисков бизнес-процессов. Структурные подразделения Банка (владельцы рисков) 
являются ответственными за принимаемые риски и непосредственно управляют рисками в 
рамках своей компетенции.  

Функция риск-менеджмента осуществляется в Банке с его основания в 2001 году. 
Основными направлениями развития системы риск-менеджмента в Банке стало создание 
интегрированного процесса управления рисками и соответствующей внутренней 
нормативной базы. Соответствие требованиям к системе управления рисками 
рейтинговых агентств, внешних инвесторов и партнеров Банка является одним из 
ключевых факторов успешной деятельности Банка на внешних рынках капитала и в 
партнерских отношениях. Процесс управления рисками в Банке ориентируется на 



 

  

требованиях к наличию системы управления рисками, предъявляемые национальным 
регулятором.  

В соответствии с общепринятой международной практикой, Банк в своей деятельности 
сталкивается с 5-ю основными группами рисков:  

1. рыночный риск:  

 процентный риск;  

 валютный риск;  

 фондовый риск; 

 риск кривой доходности. 

2. кредитный риск; 

 бизнес риск; 

 финансовый риск; 

 структурный риск; 

 проектный риск; 

3. риски концентрации: 

 риск на группу контрагентов;  

 страновой риск;  

 отраслевой риск;  

4. риск потери ликвидности:  

5. операционный риск;  

6. правовой риск.  

Помимо вышеперечисленных рисков в своей деятельности Банк сталкивается с такими 
рисками, как (а) репутационный риск – появление негативной информации о Банке в 
средствах массовой информации, (б) риски, связанные с несовершенством процедур, (в) 
риск снижения клиентской базы (сложность нахождения «хороших» проектов) (г) 
стратегический риск – риск возникновения расходов (потерь) в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития Банка и выражающихся в не учёте или недостаточном учёте 
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Банка; неправильном или 
недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, 
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей Банка. (д) комплаенс-риск – риск 
возникновения неблагоприятного исхода (применения юридических санкций, претензий 
уполномоченного государственного органа, материального финансового убытка или 
потери репутации) вследствие несоблюдения Банком требований законодательства 
Республики Казахстан, международных стандартов, применимых к деятельности Банка, а 
также внутренних правил и процедур; 

Банк подвержен влиянию рыночных рисков, связанных с наличием открытых позиций по 
ставкам вознаграждения, валютам и инструментам казначейского портфеля, 
несоответствия сроков погашения активов и обязательств, подверженных риску 
изменения рыночных условий. Управление рыночным риском в Банке осуществляется 



 

  

путем периодической оценки потенциальных убытков в результате негативного 
изменения конъюнктуры рынка, а также установления и поддержания адекватных 
ограничений на величину допустимых убытков и требований в отношении нормы 
прибыли. Коллегиальным органом банка, принимающим решения по управлению 
рыночными рисками, является Правление и АЛКО.  

Основными видами рыночных рисков, которым подвержен банк, являются валютный и 
процентный риски. Валютный риск – вероятность возникновения финансовых потерь от 
наличия открытой валютной позиции у Банка вследствие неблагоприятных изменений 
курсов иностранных валют при осуществлении Банком своей деятельности. С целью 
эффективного управления и контроля валютного риска Советом директоров Банка 
утверждены Правила управления финансовыми рисками АО «Банк Развития Казахстана», 
предусматривающие идентификацию, оценку, контроль и мониторинг валютного риска. 
Основами контроля валютного риска в Банке являются установление лимита на открытые 
валютные позиции и VaR по каждой валюте, ежедневный мониторинг валютных позиций 
и рыночной ситуации, а также расчеты VaR и стресс-тестирование открытых позиций.  

Процентный риск – вероятность возникновения финансовых потерь от несоответствия 
процентных доходов процентным расходам вследствие неблагоприятных изменений в 
процентных ставках. Оценка процентного риска осуществляется в соответствии с 
Правилами управления финансовыми рисками АО «Банк Развития Казахстана», 
утвержденными Советом директоров, определяющие порядок оценки процентного риска, 
которому подвергается Банк, в целях эффективного управления процентным риском и 
обеспечения достаточности собственного капитала Банка на его покрытие. Измерение 
процентного риска осуществляется с помощью методик процентного GAP, дюрации, 
стресс-тестирования. Управление процентным риском может осуществляться с помощью 
балансирования процентных активов и пассивов по срокам, а также с использованием 
инструментов хеджирования.  

Фондовый риск – вероятность возникновения финансовых потерь от отрицательной 
переоценки долевых ценных бумаг, входящих в портфель акций, вследствие 
неблагоприятных изменений в рыночных показателях фондовых индексов. Для Банка в 
силу отсутствия портфелей акций и товаров, уровень данного риска является 
минимальным. 

Риск кривой доходности – вероятность возникновения финансовых потерь от 
отрицательной переоценки стоимости долговых ценных бумаг, входящих в 
облигационный портфель, вследствие неблагоприятного изменения кривой доходности. 
Данный риск учитывается при расчете процентного риска ввиду зависимости стоимости 
ценной бумаги от ее индивидуальной и рыночной доходностями, а также снижается за 
счет приобретения ценных бумаг только надежных эмитентов.  

Под кредитным риском понимается вероятность возникновения финансовых потерь по 
финансовым активам Банка в результате неисполнения и/ или не полного исполнения 
Контрагентом своих финансовых обязательств перед Банком.  

Под риском концентрации понимается вероятность возникновения финансовых потерь у 
Банка, вследствие сосредоточения активов на одном Контрагенте и/или Группе 
контрагентов, одной отрасли экономики, одной стране. 

Оценка и управление кредитным риском и риском концентрации в Банке строго 
регламентированы и осуществляются посредством ограничения размера риска на одного 
контрагента, а также по отраслевым сегментам. В целях управления кредитным риском 
банков-контрагентов, корпоративных контрагентов инвестиционного портфеля 



 

  

рассчитываются и устанавливаются лимиты на риск контрагента, лимиты по срокам и 
финансовым инструментам, лимиты по отраслевой и географической концентрации. В 
целях измерения кредитного риска Банком введена система внутреннего рейтинга по 
корпоративным контрагентам, которая устанавливается с учетом банковской внутренней 
шкалы соответственно шкале международных рейтинговых агентств S&P, Moody’s, Fitch 
Ratings, качественных и количественных характеристик корпоративного контрагента и 
кредитных инструментов.  

Риск потери ликвидности связан с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением Банком своих обязательств. Основной целью управления ликвидностью 
Банка является обеспечения достаточности средств Банка на покрытие как 
запланированного, так и незапланированного оттока денег по обязательствам. Управление 
риском потери ликвидности включает идентификацию, оценку и мониторинг риска 
посредством Гэп-анализа, в том числе в разрезе валют, лимитирования коэффициентов 
ликвидности, стресс-анализа. Для управления риском потери ликвидности Банк  
отслеживает ожидаемые параметры движения средств по клиентским и банковским 
операциям в рамках общего процесса управления активами и обязательствами. В целях 
обеспечения непредвиденных краткосрочных потребностей в финансировании, Банк 
инвестирует свои средства в высоколиквидные финансовые инструменты.  

Операционный риск – риск вероятности возникновения финансовых и нефинансовых 
потерь вследствие неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий 
сотрудников, IT-систем и внешних событий. Операционный риск включает в себя, в том 
числе риски, связанные со штрафами, пенями или взысканиями, являющимися 
результатами действий органов надзора, а также частных судебных исков, за 
исключением стратегических и репутационных рисков. В настоящее время для 
эффективной работы Банка используются следующие инструменты идентификации и 
измерения операционных рисков, которые соответствуют лучшим мировым практикам: 

 База данных операционных событий; 

 Регистр рисков; 

 Матрица рисков и контролей бизнес-процессов; 

 Карта рисков; 

 Ключевые Индикаторы Риска (KRI - Key Risk Indicators). 

Инструменты операционного риск-менеджмента позволяют Банку выявлять виды 
деятельности, наиболее подверженные операционному риску, оценивать и проводить 
мониторинг убытков Банка, вызванных операционными рисками, а также устанавливать 
соответствующие контроли и разрабатывать превентивные меры для минимизации такого 
риска. 

Правовой риск – риск возникновения расходов (потерь), судебных исков вследствие 
нарушения Банком требований законодательства Республики Казахстан либо 
несоответствия практики Банка его внутренним документам, а в отношениях с 
нерезидентами Республики Казахстан – законодательств других государств, а также 
вследствие несоблюдения Банком договоров, соглашений. 



 

  

13. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в 
объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости 
производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг) 

Сведения о поставщиках услуг, доля которых составляет 5 (пять) и более процентов от 
общей стоимости потребляемых Банком товаров (работ, услуг): 

Полное наименование 
поставщика 

Описание предмета 
поставок/ вида 

оказанных работ или 
услуг 

Доля в общем объеме 
всех поставленных 

Банку товаров/ 
оказанных работ или 

услуг 

Акционерное общество «Фонд 
недвижимости «Самрук-Қазына»  

 

Услуги по аренде 
офисных помещений 

10,3% 

Частное учреждение 
«Корпоративный университет 
«Самрук-Қазына»  

 

Услуги по аутсорсингу 
персонала 

8,7% 

Акционерное общество «Фонд 
Развития Предпринимательства 
«Даму» 

Услуги по 
осуществлению 
мониторинга 
соблюдения банками 
второго уровня условий 
договоров займа 

7,6% 

Сведения о потребителях услуг Банка, на долю которых приходится 5 (пять) и более 
процентов от оказываемых Банком услуг: 

Полное наименование 
потребителя  

Описание вида 
оказанных услуг 

Доля в 
общем 
объеме 

кредитного 
портфеля 

Банка 

Раскрываются 
возможные 
негативные 

факторы, влияющие 
на реализацию 

продукции (работ, 
услуг) эмитента 

ТОО «Атырауский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

Предоставление 
займа 

22% - 

АО "Казахстанский 

электролизный  завод" 

Предоставление 

займа 
 

7% 

 

- 

ТОО "KAZ Minerals 

Aktogay"  (КАЗ Минералз 

Актогай) 

Предоставление 

займа 7% - 

АО "Транснациональная Предоставление 7% - 



 

  

компания "Казхром" займа 

ТОО "Актюбинский 

рельсобалочный завод" 

Предоставление 

займа 7% - 

АО "КазМунайГаз" 
Предоставление 

займа 7% - 



 

  

Глава 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА 

14. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости 
каждого актива по состоянию на 31 марта 2017 года 

Наименование актива Балансовая стоимость, 
тыс. тенге 

Доля в общем объеме 
активов Банка, % 

Займы, выданные клиентам 1 330 710 532  58% 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи  

267 426 893  12%  

Итого 1 598 137 425  70%  

15. Дебиторская задолженность в размере 5 (пяти) и более процентов от балансовой 
стоимости активов эмитента по состоянию на 31 марта 2017 года  

У Банка отсутствует дебиторская задолженность, составляющая 5 (пять) и более 
процентов от балансовой стоимости активов, по состоянию на 31 марта 2017 года. 

16. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов эмитента, которые являются обеспечением обязательств эмитента, 
по состоянию на 31 марта 2017 года 

По состоянию на 31 марта 2017 года у эмитента отсутствуют активы, составляющие 10 
(десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые являются 
обеспечением обязательств эмитента. 

17. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего 
объема активов эмитента, которые переданы в доверительное управление, по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

По состоянию на 31 марта 2017 года у эмитента отсутствуют активы, составляющие 10 
(десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, которые переданы в 
доверительное управление. 

18. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 5 (пять) и более 
процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента, по состоянию на 31 
марта 2017 года 

По состоянию на 31 марта 2017 года у эмитента отсутствует кредиторская задолженность, 
составляющая 5 (пять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств 
эмитента. 

19. Величина левереджа эмитента 

 31 марта 2017 года 31 декабря 2016 
года 

31 декабря 2015 
года 



 

  

Левередж 5,1 5,6 5,0 

20. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за 
последний завершенный финансовый год согласно его финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом 

Тыс. тенге 

 2016 год 

Чистое движение денежных средств от операционной 
деятельности 

- 90 546 703 

Использование денежных средств в инвестиционной 
деятельности 

- 100 377 622 

Поступление денежных средств от финансовой деятельности 188 226 766 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов - 2 697 559 

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и 
их эквиваленты 

- 8 690 720 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 220 182 124 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 208 793 845 

 



 

  

Глава 5. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

21. Сведения о выпуске облигаций 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется. 

22. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами 
требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых 
истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации 
выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, 
сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

23. Сведения, дополнительно указываемые при выпуске конвертируемых 
облигаций  

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

24. Сведения о представителе держателей облигаций 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется. 

25. Сведения о платежном агенте (при наличии) 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется.  

26. Сведения, указываемые в случае, если в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» установлена обязанность 
эмитента по заключению договора по оказанию консультационных услуг по 
вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном 
списке фондовой биржи 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется. 

27. Права, предоставляемые облигацией ее держателю 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется. 

28. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность 
объявления дефолта по облигациям эмитента 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется. 



 

  

29. Информация об опционах с указанием условий заключения опциона - если 
опционы позволяют приобрести облигации эмитента 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

30. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для 
выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого 
периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

31. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом и не предусмотренные 
Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (если 
это предусмотрено решением органа эмитента при выпуске облигаций). 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется. 

32. Использование денег от размещения облигаций 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 

заполняется. 

33. Сведения, дополнительно указываемые при выпуске облигаций специальной 
финансовой компании при проектном финансировании 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется. 

34. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при 
секьюритизации дополнительно указываются 

При государственной регистрации облигационной программы настоящий пункт не 
заполняется. 

35. Пункты 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 настоящего проспекта 
не заполняются при государственной регистрации облигационной программы 



 

  

Глава 6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 

36. В проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы) 
указывается следующая информация для инвесторов: 

1) сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о данном выпуске облигаций: 

 
1-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Банка 
(НИН KZP01Y10E822) 

Общее количество ценных бумаг 20 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные облигации без обеспечения 

Номинальная стоимость ценных бумаг 20 000 000 000 тенге 

Государственный регистрационный 
номер 

E82-1 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

15 декабря 2014 года 

Количество размещенных ценных бумаг 20 000 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

20 000 000 000 тенге 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

411 016 666,68 тенге 

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

3 252 000 000,00 тенге 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

- 

 
2-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Банка 
(НИН KZP02Y10E820) 

Общее количество ценных бумаг 65 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные облигации без обеспечения 

Номинальная стоимость ценных бумаг 65 000 000 000 тенге 

Государственный регистрационный 
номер 

E82-2 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

12 мая 2016 года 

Количество размещенных ценных бумаг 65 000 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

65 000 000 000 тенге 

Сумма начисленного вознаграждения по 3 159 722 222,22 тенге 



 

  

состоянию на 31 марта 2017 года 

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

4 550 000 000,00 тенге 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

- 

3-й выпуск облигаций в пределах 1-й облигационной программы Банка 
(НИН KZP03Y15E827) 

Общее количество ценных бумаг 15 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные облигации без обеспечения 

Номинальная стоимость ценных бумаг 15 000 000 000 тенге 

Государственный регистрационный 
номер 

E82-3 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

29 июня 2016 года 

Количество размещенных ценных бумаг 15 000 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

15 000 000 000 тенге 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

387 500 000,00 тенге 

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

1 125 000 000,00 тенге 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

- 

 
1-й выпуск облигаций в пределах 2-й облигационной программы Банка 
(НИН KZP01Y03F261) 

Общее количество ценных бумаг 30 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные облигации без обеспечения 

Номинальная стоимость ценных бумаг 30 000 000 000 тенге 

Государственный регистрационный 
номер 

F26-1 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

02 июня 2016 года 

Количество размещенных ценных бумаг 30 000 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

30 000 000 000 тенге 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

1 283 333 333,34 тенге 



 

  

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

2 100 000 000,00 тенге 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

- 

 
2-й выпуск облигаций в пределах 2-й облигационной программы Банка 
(НИН KZP02Y10F264) 

Общее количество ценных бумаг 17 500 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные облигации без обеспечения 

Номинальная стоимость ценных бумаг 17 500 000 000 тенге 

Государственный регистрационный 
номер 

F26-2 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

16 июня 2016 года 

Количество размещенных ценных бумаг 17 500 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

17 500 000 000 тенге 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

401 527 777,77 тенге 

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

1 225 000 000,00 тенге 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

- 

 
Облигации Банка со сроком обращения не более двенадцати месяцев 
(НИН KZ2C0M11F378) 

Общее количество ценных бумаг 85 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные облигации без обеспечения 

Номинальная стоимость ценных бумаг 85 000 000 000 тенге 

Государственный регистрационный 
номер 

F37 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

21 июля 2016 года 

Количество размещенных ценных бумаг 85 000 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

85 000 000 000 тенге 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

7 834 166 666,70 тенге 



 

  

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

0,00 тенге 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

- 

 
Международные облигации Банка (ISIN XS0220743776) 

Общее количество ценных бумаг 100 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные международные облигации 

Номинальная стоимость ценных бумаг 100 000 000 долларов США 

Государственный регистрационный 
номер 

Облигации регистрировались в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

03 июня 2005 года (дата начала 
обращения) 

Количество размещенных ценных бумаг 100 000 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

97 214 850,00 долларов США 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

2 112 500,00 долларов США 

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

74 750 000,00 долларов США 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

- 

 
Международные облигации Банка (ISIN XS0248160102) 

Общее количество ценных бумаг 150 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные международные облигации 

Номинальная стоимость ценных бумаг 150 000 000 долларов США 

Государственный регистрационный 
номер 

Облигации регистрировались в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

23 марта 2006 года (дата начала 
обращения) 

Количество размещенных ценных бумаг 97 416 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

145 870 569,00 долларов США 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

113 652,00 долларов США 



 

  

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

78 993 669,98 долларов США 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

С 01.06. 2010 г. по 10.08.2010 г. – 21 750 
000 облигаций; с 01.12.2010 г. по 
15.12.2010 г.  – 21 584 000; 

С 15.06. 2011 г. по 30.06.2010 г. –      6 
600 000 облигаций; 

С 01.06. 2012 г. по 30.06.2012 г. –     2 
650 000 облигаций 

 
Международные облигации Банка (ISIN XS0860582435) 

Общее количество ценных бумаг 1 425 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Купонные международные облигации 

Номинальная стоимость ценных бумаг 1 425 000 000 долларов США 

Государственный регистрационный 
номер 

Облигации регистрировались в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства 

Дата государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг 

10 декабря 2012 года (дата начала 
обращения) 

Количество размещенных ценных бумаг 1 264 004 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

1 397 357 662,58 долларов США 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

15 931 717,08 долларов США 

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

235 180 342,42 долларов США 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

С 01.12.2016г. по 15.12.2016 г. – 
160 996 000 облигаций 

 
 
Сукук «аль-Мурабаха» (ISIN MYBVI1202859) 

Общее количество ценных бумаг 240 000 000 облигаций 

Вид ценных бумаг Сукук «аль-Мурабаха» 

Номинальная стоимость ценных бумаг 240 000 000 малазийских ринггит 

Государственный регистрационный 
номер 

Облигации регистрировались в 
соответствии с законодательством 
иностранного государства 

Дата государственной регистрации 03 августа 2012 года (дата начала 



 

  

выпуска ценных бумаг обращения) 

Количество размещенных ценных бумаг 240 000 000 облигаций 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении долговых ценных бумаг 

240 000 000,00 малазийских ринггит 

Сумма начисленного вознаграждения по 
состоянию на 31 марта 2017 года 

2 025 205,49 малазийских ринггит 

Сумма выплаченного вознаграждения с 
даты размещения по 31 марта 2017 года 

59 490 410,97 малазийских ринггит 

Количество выкупленных долговых 
ценных бумаг и дата выкупа 

- 

Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о 
размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, 
сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам): 

Факты неисполнения эмитентом своих обязательств отсутствуют. 

В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся, либо аннулирован, указывается государственный орган, 
принявший такие решения, основание и дату их принятия: 

у Банка отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или признаны 
несостоявшимися, либо были аннулированы. 

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования 
организаторов торгов: 

Торговля ценными бумагами Банка осуществляется как на биржевом, так и на 
внебиржевом рынках. На организованном рынке торговля ценными бумагами Банка 
осуществляется в торговых системах следующих организаторов торгов: АО 
«Казахстанская фондовая биржа», Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), 
Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange), Берлинская фондовая биржа 
(Borse Berlin - Berlin Stock Exchange), Штутгартская фондовая биржа (Boerse Stuttgart - 
Stuttgart Stock Exchange), Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange), 
Швейцарская фондовая биржа (SIX Swiss Exchange)1. 

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся 
в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении 
ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных 
бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав 
держателей: 

Держатели облигаций имеют право: 

 на получение номинальной стоимости облигации и вознаграждения в сроки, 
предусмотренные проспектом выпуска облигаций; 

                         
1 В соответствии с данными Bloomberg 



 

  

 право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 

 право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

 право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; иные 
права, вытекающие из права собственности на облигации; 

 иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

В случае если условиями выпуска облигаций предусмотрена возможность выкупа 
облигаций Банком, данная процедура регулируется условиями проспекта выпуска 
облигаций и законодательством Республики Казахстан. 

2) места получения для ознакомления копий устава эмитента, проспекта выпуска 
облигаций (проспекта облигационной программы) с изменениями и дополнениями в 
указанные документы 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с копией устава Банка, настоящим 
Проспектом, а также с изменениями и дополнениями в эти документы, на интернет-
ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz. 

3) наименования средств массовой информации, используемых для публикации 
информации о деятельности эмитента в соответствии с уставом эмитента 

газета «Казахстанская правда» или веб-сайт Банка в сети Интернет и (или) на интернет-
ресурсе депозитария финансовой отчетности.  

4) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит 
финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых 
года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным 
профессиональным аудиторским организациям 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за финансовые годы, 
закончившиеся 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года, осуществляло Товарищество 
с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» (Ирматов Р.И., Сертифицированный 
аудитор Республики Казахстан, Квалификационное свидетельство аудитора №МФ-
0000053 от 06.01.2012). 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка за финансовый год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года, также осуществляет ТОО «КПМГ Аудит». 

Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» является членом 
Профессиональной аудиторской организации «Палата аудиторов Республики Казахстан» 
(Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, Ауззовский район, мкр. 6, д. 56, оф. №33, 34). 
5) сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также 
сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться. 

В результате государственной регистрации настоящего проспекта четвертой 
облигационной программы Банка, а также выпусков облигаций в пределах данной 
программы, Банк понесет следующие расходы: 

 комиссия за услуги финансового консультанта и андеррайтера; 

 комиссия за услуги маркет-мейкера; 

 комиссия за услуги регистратора; 



 

  

 комиссия за услуги представителя держателей облигаций; 

 листинговые сборы АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Общая сумма указанных расходов, оцениваемая Банком, составит от 30 млн. тенге.  

Данные расходы будут оплачены Банком из собственных денежных средств. 

 

 

Председатель Правления Жамишев Б.Б. 

м.п. 

Главный бухгалтер Мамекова С.М. 



 

  

 

Төртінші облигациялық бағдарламасының 
аңдатпасы 

«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы  

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ 
Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын (облигациялық бағдарламаны, 

облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 

аңдатпада сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да ұсыныстардың берілуін білдірмейді 

және бұл құжаттағы ақпараттың нақтылығын растамайды. Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген 

барлық ақпарат нақты және эмитентке және оның орналастыратын облигацияларына қатысты 

инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатындығын растайды. 

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 13438 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 

қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында 

корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық есептерді, акционерлік 

қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның 

мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту 

туралы» қаулысымен орнатылған тәртіпте және мерзімде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 

және қаржылық есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің 

интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, акционерлік қоғамның жылдық қаржылық 

есептілігін және аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамның үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ 

жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері 

туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді. 

Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102 бабының 2 тармағындағы өзгертулер Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі 

Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының 

интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті және аудиторлық 

есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы 

бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты 

орналастыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен орнатылған тәртіпте олардың туындау сәтінен бастап 

15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде ақпаратты Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық 

есептілік туралы заңнамасына сәйкес анықталған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 

орналастыру және ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы эмитентпен бағалы 

қағаздарды ұстаушылардың назарына жеткізіледі. 

 

Астана, 2017 жыл  
 



 

  

1-тарау. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР 

1. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе 
куәлікке сәйкес эмитенттің атауы 

1) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні:  

«Қазақстанның Даму Банкі» Акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «Банк») бастапқы 
мемлекеттік тіркелуі Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен 2001 жылғы 31 
мамырда жүргізілді.  

Банктің мемлекеттік қайта тіркелуі 2003 жылғы 18 тамызда жүргізілді: тіркеу нөмірі 
№4686-1900-АО, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген заңды 
тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлігінің №0353163, сериясы В. Қайта тіркеу 
үшін негіздемесі – «Қазақстанның Даму Банкі» ЖАҚ-нан «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-
на ұйымдастырушылық-құқықтық нысанының өзгеруі.  

2) эмитенттің толық және қысқаша атауы: 

 Толық атауы Қысқартылған атауы 

Мемлекеттік тілде «Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамы 

«Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ 

Орыс тілінде Акционерное общество «Банк 
Развития Казахстана» 

АО «Банк Развития 
Казахстана» 

Ағылшын тілінде Joint Stock Company 
«Development Bank of 
Kazakhstan» 

JSC «Development Bank of 
Kazakhstan» 

3) эмитент атауының өзгеруі жағдайында, оның барлық бұдан бұрынғы толық және 
қысқартылған атауы, сонымен қатар олардың өзгертілген күндері көрсетіледі: 

Тіркеу/ қайта тіркеу 
күні 

Атауы 

31 мамыр 2001 жыл 
(бастапқы тіркеу күні) 

Толық атауы: 

мемлекеттік тілде – «Қазақстанның Даму Банкі» жабық 
акционерлік қоғамы; 

орыс тілінде – закрытое акционерное общество «Банк 
Развития Казахстана»; 

ағылшын тілінде – Closed Joint Stock Company 
«Development Bank of Kazakhstan». 

Қысқартылған атауы: 

мемлекеттік тілде – «Қазақстанның Даму Банкі» ЖАҚ; 

орыс тілінде – ЗАО «Банк Развития Казахстана»; 

ағылшын тілінде - СJSC «Development Bank of 
Kazakhstan». 

18 тамыз 2003 жыл 
(қайта тіркеу күні) 

Толық атауы: 

мемлекеттік тілде – «Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамы; 



 

  

орыс тілінде – Акционерное общество «Банк Развития 
Казахстана»; 

ағылшын тілінде - Joint Stock Company «Development 
Bank of Kazakhstan». 

Қысқартылған атауы: 

мемлекеттік тілде – «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ; 

орыс тілінде – АО «Банк Развития Казахстана»; 

ағылшын тілінде - JSC «Development Bank of Kazakhstan». 

 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ, Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 28 
желтоқсандағы №531 «Қазақстанның Даму Банкі туралы» Жарлығы негізінде, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 25 сәуірдегі №178-II «Қазақстанның Даму Банкі туралы» 
Заңына сәйкес (бұдан әрі – «Банк туралы Заң»), Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2001 жылғы 18 мамырдағы №659 «Қазақстанның Даму Банкі» жабық акционерлік 
қоғамын құру туралы» қаулысын орындауда құрылды. Банк туралы Заңның 1-тармағына 
сәйкес, Банк ұлттық даму институты және мемлекеттік инвестициялық саясат пен 
мемлекеттік индустриялық-инновациялық қызметті қолдауды іске асыруға уәкілеттенген 
банк болып табылады.  

4) егер эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта құрылуы нәтижесінде 
құрылған болса, онда қайта құрылған заңды тұлғалар және (немесе) эмитентке қатысты 
құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтері көрсетіледі: 

эмитент заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта құрылуы нәтижесінде құрылған жоқ.  

5) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің болуы жағдайында, олардың атаулары, 
тіркелген күні, орналасқан жерлері мен заңды тұлғаның филиалдарын (өкілдіктерін) 
есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің барлық филиалдары мен 
өкілдіктерінің пошталық мекенжайлары көрсетіледі: 

Банкте филиалдары және (немесе) өкілдіктері жоқ.  

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе 
куәлікке сәйкес, егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіруші 
нөмірлер тізіліміне енгізілген мекенжайынан ерекшеленетін болса, эмитенттің 
бизнес-сәйкестендіруші нөмірлері, байланыс телефондарының, факс нөмірлері мен 
электрондық пошта мекенжайының, сонымен қатар нақты мекенжайының 
көрсетілуімен орналасқан жері 

 орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05M9Y2, Астана қаласы, Есіл ауданы, 
Мәңгілік Ел даңғылы, 10-үй («Қазына Тауэр» ғимараты). Нақты мекенжайы Ұлттық 
бизнес-сәйкестендіруші мекенжайлар тізіліміне енгізілген мекенжайынан 
ерекшеленбейді; 

 бизнес-сәйкестендіруші нөмірі: 010540001007; 

 байланыс телефондары мен факс нөмірлері: +7 (7172) 79 26 00, +7 (7172) 79 26 38 
(факс); 

 электрондық пошта мекенжайы: info@kdb.kz. 



 

  

3. Егер эмитент қаржылық агенттік болып табылса, эмитенттің Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодекске сәйкес 
қаржылық агенттік ретінде экономиканың белгілі бір салаларында мемлекеттік 
инвестициялық саясатын іске асыруға уәкілеттенген құжат туралы мәліметтері 
көрсетіледі 

Банк, Банк туралы Заңның 1-бабына сәйкес қаржылық агент ретінде экономиканың белгілі 
бір салаларында мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уәкілеттенген. 

4. Халықаралық рейтингтің агенттіктермен және (немесе) Қазақстан 
Республикасының рейтингтің агенттіктерімен эмитентке берілген рейтингтердің 
немесе онымен шығарылған құнды қағаздардың болуы туралы мәліметтер 

Банкке осы аңдатпасын құрастыру күніндегі ахуал бойынша және Банкпен шығарылған 
құнды қағаздар бойынша, халықаралық рейтингтік агенттіктермен келесі кредиттік 
рейтингтері берілген: 

Агенттіктің атауы Moody's Inve
stors Service 

Халықаралы
қ рейтингтік 

агенттігі 

Standard & 
Poor's 

Халықаралы
қ рейтингтік 

агенттігі 

Fitch Ratings Халықаралық 
рейтингтік агенттігі 

Рейтинг түрі Эмитенттің 
ұзақ 
мерзімдік 
рейтингі 

Эмитенттің 
ұзақ 
мерзімдік 
рейтингі 

Шетелдік 
валютадағы 
ұзақ 
мерзімдік 
рейтинг 

Жергілікті 
валютадағы 
ұзақ 
мерзімдік 
рейтинг  

Банк Baa3/ 
жағымсыз 

BBB-/ 
жағымсыз 

BBB-/ 
тұрақты 

BBB-/ 
тұрақты 

Купондық 
халықаралық 
облигациялар (ISIN 
XS0220743776) 

Baa3 BBB- BBB- - 

Купондық 
халықаралық 
облигациялар (ISIN 
XS0248160102) 

Baa3 BBB- BBB- - 

Купондық 
халықаралық 
облигациялар (ISIN 
XS0860582435; ISIN 
(144А) 
US25159XAB91) 

Baa3 BBB- BBB- - 

Сукук «аль-Мурабаха» 
(ISIN MYBVI1202859) 

Baa3 BBB- BBB- - 



 

  

Қамтамасыз етуінсіз 
купондық 
облигациялар (НИН 
KZP01Y10E822; ISIN 
KZ2C00003002) 

Baa3 BBB- - - 

Қамтамасыз етуінсіз 
купондық 
облигациялар (НИН 
KZP02Y10E820; ISIN 
KZ2C00003580) 

- - - - 

Қамтамасыз етуінсіз 
купондық 
облигациялар (НИН 
KZP01Y03F261; ISIN 
KZ2C00003614) 

- - - - 

Қамтамасыз етуінсіз 
купондық 
облигациялар (НИН 
KZP02Y10F264; ISIN 
KZ2C00003648) 

- - - - 

Қамтамасыз етуінсіз 
купондық 
облигациялар (НИН 
KZP03Y15E827; ISIN 
KZ2C00003713) 

- - - - 

Қамтамасыз етуінсіз 
купондық 
облигациялар (НИН 
KZ2C0M11F378; ISIN 
KZ2C00003721) 

- - - - 



 

  

2-тарау. ЭМИТЕНТТІҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІ НЕМЕСЕ ІРІ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ, 
ЭМИТЕНТ ОРГАНДАРЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР ЭМИТЕНТТІҢ ҮЛЕСТЕС 

ТҰЛҒАЛАРЫ 

5. Эмитенттің жарғылық капиталындағы 10 (он) немесе одан да көп пайыздарды 
иеленетін эмитенттің ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын 
эмитент үшін) немесе эмитент қатысушылары, олардың әрбірі туралы келесі 
мәліметтердің көрсетілуімен: 

 ірі акционердің немесе ірі қатысушының (жеке тұлға үшін) тегі, аты, әкесінің аты 
(оның болуы кезінде): Банк үшін қолданылмалы емес; 

 ірі акционердің немесе ірі қатысушының (заңды тұлға үшін) толық атауы, 
орналасқан жері: 

Банктің Жалғыз акционері «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» Акционерлік 
қоғамы болып табылады (орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана 
қаласы, Қонаев к-сі,8, Блок Б).  

 ірі акционерге немесе ірі қатысушыға тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы 
дауыс беруші акциялардың немесе қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық 
капиталындағы дауыс беруші акцияларына немесе қатысу үлестеріне пайыздық 
қатынасы: 

Банктің жалғыз акционері болып табылатын «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» Акционерлік қоғамына Банктің 100% дауыс беруші акциялары тиесілі; 

 ірі акционер немесе ірі қатысушы эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс 
беруші акцияларының немесе қатысу үлестерінің 10 (он) және одан да көп 
пайыздарына ие болған күні: 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы № 571 «Даму 
институттарын, қаржылық ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық 
экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Жарлығы мен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 25 мамырдағы № 516 «Қазақстан 
Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы «Даму институттарын, 
қаржылық ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру және ұлттық экономиканы 
дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Жарлығын іске асыру бойынша шаралар 
туралы» Қаулысына сәйкес, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ құру және Банктің 100% 
қарапайым акцияларын «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ жарғылық капиталын төлеуге беру 
шешімі қабылданды.  

         «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 2013 жылғы 28 мамырда заңды тұлға ретінде мемлекеттік 
тіркеу рәсімінен өтті. Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру бойынша Комитет 
Төрағасының 2013 жылғы 17 қазандағы №788 бұйрығына сәйкес, Банктің 100%-дық 
қарапайым акциялары 2013 жылғы 25 қазанда «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-на берілді.  

6. Эмитент органдары 

1) Эмитенттің директорлар кеңесі: 

Банктің Директорлар кеңесі 
мүшелерінің, сонымен қоса 
тәуелсіз директорларының 

Соңғы 3 (жыл) жыл ішіндегі сонымен қоса осы 
уақыттағы иеленген лауазымдары, 

хронологиялық тәртіпте, сонымен қоса бірлесіп 



 

  

тегі, аты, болуы кезінде – 
әкесінің аты 

атқаруы бойынша және лауазымдарға ену күні 

Директорлар кеңесінің төрағасы: 
Досаев Ерболат Асқарбекұлы 

20.05.2016 жылы лауазымға енді 

Қаңтар 2013 ж. – тамыз 2014 ж.: Қазақстан 
Республикасының экономика және бюджеттік 
жоспарлау министрі; 

Тамыз 2014 ж. – мамыр 2016 ж.: Қазақстан 
Республикасының ұлттық экономика министрі; 

Мамыр 2016 – осы уақытқа дейін: «Бәйтерек» 
Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма 
төрағасы; 

19.05.2016ж. – 20.05.2016ж.: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 

20.05.2016ж. – осы уақытқа дейін: «Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің төрағасы. 

Директорлар кеңесінің мүшесі: 
Таджияқов Ғалымжан 
Бисенғалиұлы 

16.02.2017 жылы лауазымға енді  

2012-2016ж. –Еуразиялық даму банкінің Басқарушы 
директоры; 

16.02.2017ж. – осы уақытқа дейін: «Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 

2016 – осы уақытқа дейін - «Бәйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ Басқарушы директоры.  

Директорлар кеңесінің мүшесі: 
Арифханов Айдар Абдразақұлы 

16.02.2017 жылы лауазымға енді. 

2011-2015ж. – «Қазатомпром» Ұлттық акционерлік 
компаниясы» АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары; 

2015-2017ж.–  Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика вице-министрі; 

қаңтар 2017ж. – осы уақытқа дейін – «Бәйтерек» 
Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары. 

16.02.2017ж. – осы уақыт: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 

Директорлар кеңесінің мүшесі – 
Тәуелсіз директор: Әлиманов 
Жанат Жалғасбайұлы 

04.06.2013 жылы лауазымға енді. 

2008ж. – осы уақыт: Қазақстанның менеджмент, 
экономика және болжау институты құқық 
мектебінің доценті; 

03.03.2013ж. – осы уақыт: «Қазақстанның 
инвестициялық қоры» АҚ, Директорлар кеңесінің 
мүшесі. 

04.06.2013ж. – осы уақыт: «Қазақстанның Даму 
Банкі»АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз 
директор; 

 



 

  

Директорлар кеңесінің мүшесі: 
Жәмішев Болат Бидахметұлы 

25.08.2014 жылы лауазымға енді. 

Маусым 2011 жыл – осы уақыт: «Назарбаев 
Университет» қамқоршылық кеңесінің мүшесі; 

қыркүйек 2012 – осы уақыт: ұлттық конькимен 
жүгіру спорты федерациясының құрметті 
Президенті;  

қараша 2013 ж. – осы уақыт: «ҚазАгро» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ, Директорлар кеңесінің 
мүшесі; 

тамыз 2014ж. – осы уақыт: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Басқарма Төрағасы; 

тамыз 2014ж. – осы уақытқа дейін: «Қазақстанның 
Даму Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі. 

желтоқсан 2015 – осы уақыт: «University Medical 
Center» корпоративтік қорының қамқоршылық 
кеңесінің мүшесі  

маусым 2016 – осы ауқыт: «Атамекен» Президиумы 
қаржы секторы Комитетінің мүшесі;  

қазан 2016 ж. – қазан 2017 ж.: ШЫҰ БАБ Қеңес 
төрағасы 

Директорлар кеңесінің мүшесі – 
Тәуелсіз директор: Марсия 
Элизабет Кристиан Фавале 

26.01.2015 жылы лауазымға енді. 

Ақпан 2009 жыл – осы уақыт: «Tarter» ЖШС, Бас 
атқарушы директоры; 

2014 жылы: Бразилия мен Румыниядағы активтерді 
сату мәселелері бойынша кеңесшісі; Испания 
Банкінің сауда-инвестициялық даму және капитал 
нарығын кеңейту бойынша кеңесшісі; жергілікті 
экономиканы дамыту мақсатында әртүрлі 
Африкалық жобалар мәселелері бойынша кеңесші; 

26.01.2015ж. – осы уақыт: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз 
директор.   

Директорлар кеңесінің мүшесі – 
Тәуелсіз директор: Антонио 
Сомма 

02.12.2016 жылы лауазымға енді. 

02.12.2016ж. – осы уақыт: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 

2011 – осы уақытқа дейін - ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ӘРІПТЕСТІК ЖӘНЕ ДАМУ ҰЙЫМЫНЫҢ (ЭӘДҰ) 
Еуразия елдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
бойынша бағдарламаның жетекшісі, Париж қ., 
Франция. 

Эмитенттің жарғылық капиталындағы дауыс беруші акцияларының немесе қатысу 
үлестерінің жалпы санына эмитенттің директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі 
эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық қатынасы немесе эмитенттің 
бақылаушы кеңесінің әрбір мүшесіне тиесілі эмитенттің жарғылық капиталындағы 
қатысу үлестерінің пайыздық қатынасы: 



 

  

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің дауыс беруші акциялары тиесілі емес.  

Еншілес және тәуелді ұйымдардағы эмитенттің бақылаушы кеңесінің немесе 
директорлар кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы 
қатысу үлестерінің) аталған ұйымдардың орналастырылған акцияларының 
(жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) жалпысанына пайыздық қатынасы: 

Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің еншілес және тәуелді ұйымдарының 
дауыс беруші акциялары тиесілі емес.  

2) эмитенттің ұжымдық атқарушы органы: 

Банк Басқармасы 
мүшелерінің тегі, аты, 

болуы кезінде – әкесінің 
аты 

Басқарма мүшелерімен соңғы 3 (үш) жылда және осы 
уақытта иеленіп отырған лауазымдары, 

хронологиялық тәртіпте (уәкілеттіліктері мен олардың 
лауазымға ену күнінің көрсетілуімен), сонымен қоса 

аталған тұлғамен (аталған тұлғалармен) бірлесіп 
атқаруы бойынша иеленетін әрекет етуші лауазымдары 

Басқарма Төрағасы: 
Жәмішев Болат 
Бидахметұлы 

25.08.2014 жылы 
лауазымға енді. 

Маусым 2011 жыл – осы уақыт: «Назарбаев Университет» 
қамқоршылық кеңесінің мүшесі; 

қыркүйек 2012 – осы уақыт: ұлттық конькимен жүгіру 
спорты федерациясының құрметті Президенті;  

қараша 2013 ж. – осы уақыт: «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі; 

тамыз 2014ж. – осы уақыт: «Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ, Басқарма Төрағасы; 

тамыз 2014ж. – осы уақытқа дейін: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Директорлар кеңесінің мүшесі. 

желтоқсан 2015 – осы уақыт: «University Medical Center» 
корпоративтік қорының қамқоршылық кеңесінің мүшесі  

маусым 2016 – осы ауқыт: «Атамекен» Президиумы қаржы 
секторы Комитетінің мүшесі;  

қазан 2016 ж. – қазан 2017 ж.: ШЫҰ БАБ Қеңес төрағасы 

 

Уәкілеттілігі: Банктің ағымдағы қызметін басқарады 

1) Басқарманы басқарады, Басқарма отырысын шақырады;  

2) жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің 
шешімдерін орындауды ұйымдастырады; 

3) сенімхатсыз Банк атынан үшінші тұлғалармен 
қатынастарда әрекет етеді, сонымен қоса Банк атынан 
(сенімхатсыз) операциялар мен мәмілелерді жасайды, 
Банктің мемлекеттік, халықаралық, қаржылық және басқа 
да ұйымдармен мүдделеріне өкілдік етеді; 

4) Банкті оның үшінші тұлғалармен қатынастарында 



 

  

өңілдік ету құқығына арналған сенімхатты береді; 

5) ұйымдастырушылық-бөліп тарату, әкімшілік-
шаруашылық функцияларын іске асыратын жұмыскерлер, 
Басқарма мүшелері арасында міндеттерді, сонымен қатар 
уәкілеттілігі мен жауапкершілік салаларын бөліп таратады; 

6) өзінің құзыреттілігі шеңберінде Банк Басқармасының 
мүшелеріне қатысты кадрлық мәселелері бойынша, 
сонымен қоса демалыстар (сонымен қоса жыл сайынғы 
еңбек демалыстары, еңбекақысының сақталуынсыз 
демалыстары, демалыстардан шақыртып алу) іс-сапарлар, 
семинарларға, тренингтерге, форумдарға, 
конференцияларға және т.б. қатысумен байланысқан 
мәселелер бойынша бұйрықтарын шығарады; 

7) бұқаралық ақпарат құралдары (бұдан әрі – БАҚ) 
өкілдерінің сұраулары, хаттары мен өтініштеріне ресми 
жауаптарына қол қояды; 

8) ресми құжаттар мен Банктің БАҚ-на өтініштеріне қол 
қояды; 

9) Банктің жалғыз акционері үшін Банк жобалары бойынша 
есептілікке қол қояды; 

10) ұлттық даму институттарымен, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органдарымен және басқа 
да ұйымдармен мемлекеттік және басқа да 
бағдарламаларды іске асыру мәселелері бойынша 
құжаттарға (хат алмасуларға) қол қояды; 

11) Банктің Директорлар кеңесінің Төрағасымен бірге Банк 
қызметінің мәселелері бойынша өзара әрекеттестік 
жасайды; 

12) Жарғымен, жалғыз акционердің, директорлар кеңесінің 
шешімдерімен және Банктің басқа да ішкі актілерімен 
анықталған басқа да функцияларын іске асырады; 

13) жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің айрықша 
құзыреттілігіне, сонымен қатар Банк Басқармасының 
құзыреттілігіне жатқызылмайтын, заңнама мен Жарғымен 
қарастырылған міндеттерді орындау үшін қажетті Банк 
қызметіне қатысты барлық қалған мәселелер бойынша 
шешімдерін қабылдайды.  

 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен, Банк 
Жарғысымен жалғыз акционердің, Директорлар кеңесінің 
немесе Банк Басқармасының айрықша құзыреттілігіне 
жатқызылмаған Банк қызметіне қатысты мәселелер 
бойынша атқару-басқару шешімдерін қабылдайды.  

 

Банктің барлық құрылымдық бөлімшелері мен 



 

  

жұмыскерлерінің қызметіне жалпы бақылауды, үйлестіруді 
және басшылықты іске асырады, Басқарма мүшелері, 
кеңесшілердің қызметін тікелей бақылайды, үйлестіреді 
және басқарады.    

Басқарма төрағасы өз құзыреті шеңберінде бүкіл 
қызметшілердің рындауға міндетті қаулы, жарлық және 
өкімдерді шығарады.  

Басқарма Төрағасының 
орынбасары: Әубәкіров 
Думан Бауыржанұлы 

31.03.2017  жылы 
лауазымға енді. 

Ақпан 2015 жыл – наурыз 2017 жыл: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ Басқарушы директоры; 

маусым 2014 жыл – ақпан 2015 жыл - «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ №4 Жобалық дирекциясының басшысы; 

шілде 2007 жыл – маусым 2014 жыл  «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ Жобалық дирекциясы, бас Фронт-менеджер, 
фронт-менеджер, маман;  

ақпан 2004 жыл - шілде 2007 жыл Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі, Мемлекеттік 
бюджетің орындалуын талдау және әдіснамасы 
департаментінің бюджеттік даму бағдарламалары бөлімінің 
бастығы; салықтық емес түсімдер бөлімінің бас маманы; 
Табыстарды талдау департаментінің трансферттер 
бөлімінің бас маманы; жиынтық-талдамалы бөлімінің бас 
маманы; 

наурыз 2003 жыл – ақпан 2004 жыл Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті, 
Табыстарды талдау және ағымдағы болжамдау 
басқармасының кеден табыстарын талдау бөлімінің 
жетекші/бас маманы; 

қараша 2001 жыл – ақпан 2003 жыл Ақмола облысы 
Егіндікөл аудан әкімінің аппараты, Аудан әкімінің 
кеңесшісі; Денсаулық сақтау бөлімінің бас маманы; 

наурыз  2017 жыл – осы уақыт: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары.  

Уәкілеттіліктері: Банк Басқармасы мүшесі ретінде Банк 
Басқармасының уәкілеттіліктері аясында: 

10) Банктің кредиттік қызметін үйлестіру және бақылау, 
Банктің кредиттік саясатын іске асыру мәселелерін 
ұйымдастыру және үйлестіру, Банктің кредиттік портфелін 
қалыптастыру, Банктің қарыздық портфелін басқаруға 
қатысу; 

11) банктік сараптама процесін ұйымдастыру және 
үйлестіру, инвестициялық жобаларды, экспорттық 
операцияларды, банкаралық кредиттеуді (бұдан әрі – 
жобалар) іске асыру және қаржыландыру;  

12) жобаларды қарастыру, қаржыландыру, 



 

  

мониторингтеу бойынша қызметті ұйымдастыру және 
үйлестіру; 

13) Банктің «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ еншілес 
ұйымы «ҚДБ-Лизинг» АҚ-мен өзара қатынастарындағы 
қызметін ұйымдастыру және үйлестіру; 

14) Банктің қаржылық институттармен Банктің 
кредиттік қызмет мәселелері бойынша өзара 
қатынастарындағы қызметін ұйымдастыру және үйлестіру; 

15) Банкпен агент/сенімгер функцияларын 
орындауымен байланысқан қызметті ұйымдастыру және 
үйлестіру; 

16) Банк мүдделеріне жарғылық капиталында Банктің 
қатысатын ұйымдарында (басқару органдарында) өкілдік 
ету; 

17) стратегия, жоспарлау және бизнес-процестер 
мәселелері бойынша Банк қызметін жалпы үйлестіру және 
бақылау; 

18) Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары 
мен басқа да ұйымдардың өкілдерімен, Басқарма 
Төрағасының орынбасары Д.Б.Әубәкіровпен жетекшілік 
етілетін құрылымдық бөлімшелердің құзыреттілігіне 
жатқызылатын мәселелер бойынша келіссөздерге қатысу; 

Басқарма Төрағасының орынбасары Д.Б. Әубәкіров 
Клиенттермен жұмыс бойынша дирекцияның, Кредиттік 
талдау және мәмілелерді құрылымдау департаментінің, 
Қаржылық институттармен жұмыс бойынша 
департаментінің, Стратегия және жоспарлау 
департаментінің, Бизнес-процестер департаментінің, 
Басқарушы директоры А.М. Исмағамбетовтың, Басқарушы 
директор Р.К. Сатаевтың қызметін тікелей бақылайды және 
үйлестіреді.  

Басқарма Төрағасының 
орынбасары: Бабичев 
Дмитрий Юрьевич 

29.03.2016 жылы 
лауазымға енді. 

шілде 2013 жыл – наурыз 2016 жыл: Астана қ., «Бәйтерек» 
Ұлттық Басқарушы Холдингі» АҚ, Тәуекелділіктерді 
басқару департаментінің директоры; 

наурыз 2016 жыл – осы уақыт: «Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары. 

Уәкілеттіліктері: Банктің Басқарма мүшесі ретінде Банктің 
Басқарма уәкілеттіліктері аясында: 

1) Халықаралық инвестициялық банктермен, 
инвесторлармен, Банктің кредиторларымен жұмысты 
ұйымдастыру және үйлестіру; 

2) Банктің инвестициялық портфелін басқару мәселелері 
бойынша Банк қызметін үйлестіру, басқару және бақылау; 

3) алыс-беріс саясаты мен қарызды басқаруды 



 

  

ұйымдастыру және үйлестіру; 

4) Банктің қор биржасымен, құндықағаздардың орталық 
депозитариімен және басқа да уәкілетті органдарымен 
инвестициялық портфельді басқару, алыс-беріс саясаты 
мен қарызды басқару мәселелері бойынша өзара қатынасын 
ұйымдастыру және үйлестіру; 

5) Банктің сыртқы нарықтарға шығуы мен дайындалу 
процесін ұйымдастыру және үйлестіру; 

6) жарғылық капиталында Банк қатысатын ұйымдарында 
(басқару органдарында) мүдделерін қорғау; 

7) Банктің автоматтандыру және бағдарламалық-
техникалық қызмет көрсету бойынша қызметін 
ұйымдастыру және үйлестіру;  

8) Басқарма төрағасы Д.Ю. Бабичевтің  жетекшілігіндегі 
құрылымдық бөлімшелеріне қатысты, Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органдары мен өзге де 
ұйымдардың өкілдерімен келіссөздерге қатысу,  

9) Банктің операциялық қызмет, қаржы ұйымдарымен 
корреспонденттік қатынастарды орнатуды ұйымдастыру 
және үйлестіру 

10) Банк бюджетін орындалуын бюджеттік жоспарлау және 
бақылау (шығыстар сметасы), экономика және жоспарлау, 
Банктің даму жоспарын әзірлеу және іске асыру процесі 
мәселелері бойынша Банк қызметін жалпы үйлестіру, 
басқару және бақылау; 

11) Банктің есептік саясатын, салықтық есептік саясатын 
қалыптастыру және іске асыру бойынша мәселелерін, 
сонымен қатар ҚР уәкілетті органдарымен бухгалтерлік 
және салықтық есеп мәселелері бойынша өзара әрекеттесуі 
бойынша мәселелерін жалпы үйлестіру, басқару және 
бақылау; 

12) Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасын 
талаптарына сәйкес клиенттердің экспорттық-импорттық 
операцияларды валюталық бақылау бойынша жұмыстарын 
ұйымдастыру үйлестіру және жүзеге асыру; 

13) Банктің қаржылық есептілік Жалғыз акционерге 
үйлестіру және ұсыну бойынша жұмысты ұйымдастыру 
және жасау; 

14) Банктің принциптерін қолдану тарифтік саясат 
тәсілдерін және оның практикалық жүзеге асыру бойынша 
Банктің бөлімшелері бөлігінде ұйымдастыру-әдіснамалық 
жұмысты қолдау ұйымдастыру және үйлестіру; 

15) Банк бюджеттің орындалуын талдау және бюджеттің 
атқарылуы барысы туралы ақпаратты Банктің Бюджеттік 
комиссияның қарауына Банкті ішкі актілеріне сәйкес, Банк 



 

  

басшылығына белгіленген мерзімде ұсыну бойынша 
мәселелері бойынша жұмысты ұйымдастыру және 
үйлестіру; 

16) Банк үшін де, оның клиенттері үшін де салықтық 
тәуекелді барынша азайту, салықтық міндеттемелерді 
тұрақтандыру қажетті қамтамасыз ету үшін, салықтық 
әкімшілендіруді жетілдіру бойынша ұсыныстар Банк 
басшылығының қарауына енгізу бойынша жұмысты 
ұйымдастыру және үйлестіру; 

17) Басқарма Төрағасының Орынбасары Бабичев Д. Ю. 
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерінің тиісті 
қорытындылар мен ұсыныстар Банк басшылығына, сұрау 
салуларға жауаптарды, Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік органдарының, АҚ "Бәйтерек "Ұлттық 
басқарушы холдингі" мен өзге де ұйымдардың құзыретіне 
кіретін мәселелер туралы ақпаратты ұйымдастыру және 
дайындау бойынша жұмысты үйлестіру; 

18) бағдарламалық құжаттарының орындалуы туралы, 
тапсырмаларының, уәкілетті мемлекеттік органдар 
белгіленген мерзімде белгілі бір тапсырмалармен, 
мемлекеттік органдардың сұратулары бойынша жауапты 
орындаушы (бірлесіп орындаушы) құрылымдық 
бөлімшелерге Басқарма Төрағасының Орынбасары 
Бабичевым Д. Ю. жетекшілік ететін дайындауға ақпаратты 
қатысу. 

Басқарма Төрағасының орынбасары Д. Ю. Бабичев 
Қазынашылық Департаменті, қорландыру және 
инвесторлармен жұмыс Департаментінің, ақпараттық 
технологиялар Департаменті, Операциялық 
департаментінің, Бухгалтерлік есеп Департаменті, Қаржы 
департаменті қызметін бақылайды және үйлестіреді. 

Басқарма Төрағасының 
орынбасары: Ким Вадим 
Викторович 

20.05.2016 жылы 
лауазымға енді: 

Наурыз 2010 жыл – сәуір 2014 жыл: «АТФ Банк» АҚ, 
Кредиттік тәуекелділіктер департаментінің басқарма 
бастығы, кредиттік тәуекелділіктер департаментінің бас 
тәуекелдік-менеджер; 

сәуір 2014 жыл – тамыз 2014 жыл: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Кредиттік тәуекелділіктер департаментінің 
директоры; 

тамыз 2014 жыл – мамыр 2016 жыл: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ; Басқарушы директор; 

мамыр 2016 жыл – осы уақыт: «Қазақстанның Даму Банкі» 
АҚ, Басқарма Төрағасының орынбасары.  

Уәкілеттіліктері: Банк Басқармасының мүшесі ретінде Банк 
басқармасының уәкілеттіліктері аясында: 

1) Банктің кредиттік, қаржылық және операциялық 



 

  

тәуекелділіктерін басқару, сәйкестендіру, бағалау, бақылау 
және мониторингтеу, тәуекелділіктерді басқарудың 
ұжымдық жүйесінің тиімді функциялануын қамтамасыз ету 
бойынша қызметін ұйымдастыру және үйлестіру;  

2) кредиттік құжаттаманы жүргізу бойынша қызметті 
жалпы ұйымдастыру және үйлестіру; 

3) Банктің кредиттік бюролармен өзара 
қатынастарындағы қызметін жалпы ұйымдастыру және 
үйлестіру; 

4) кредиттік әкімшілік жобалар бойынша қызметті жалпы 
ұйымдастыру және үйлестіру; 

5) Банкке кредиттік қызметін іске асыруы аясында 
ұсынылатын қамтамасыз етуді бағалау процесін жалпы 
ұйымдастыру және үйлестіру; 

6) техникалық талдау бойынша қызметін жалпы 
ұйымдастыру және үйлестіру; 

7) кредиттік тәуекелділіктерді бағалау үшін әдіснама, 
үлгілеу және мониторингтеу, әдіснамалық құжаттама мен 
құралдарды қамтамасыз ету, ерте хабарлау сигналдарын 
мониторингтеу бойынша қызметін ұйымдастыру және 
үйлестіру. 

8) Банктің ішкі актілеріне сәйкес кредиттік рейтингін 
кредиттік құралдың бойынша жұмысты үйлестіру жалпы 
ұйымдастыру және бекіту; 

9) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының 
және өзге де ұйымдардың құзыретіне қатысты мәселелер 
бойынша Басқарма Төрағасының Орынбасары Ким В. В. 
жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшелерінің 
өкілдерімен келіссөздерге қатысу.  

Басқарма Төрағасының орынбасары В.В. Ким Кредиттік 
тәуекелділіктер департаменті, Операциялық және 
қаржылық тәуекелділіктер департаменті, Кредиттік 
әкімшілеу департаменті, Қамтамасыз етуді бағалау 
департаменті, Әдіснама, үлгілеу және мониторингтеу 
департаменті, Кредиттік қызметті құқықтық сүйемелдеу 
департаменті, Техникалық талдау басқармасы, Басқарушы 
директоры О.Э. Анның қызметін тікелей бақылайды, 
үйлестіреді және басқарады.  

Басқарушы директор – 
Басқарма мүшесі: 
Әміртаев Асқар 
Сапарұлы. 

26.10.2015 жылы 
лауазымға енді. 

шілде 2013 жыл – шілде 2014 жыл: «Бәйтерек» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ, Құқықтық қамтамасыз ету 
департаментінің директоры; 

шілде 2014 жыл – қазан 2015 жыл: «Қазақстанның Даму 
Банкі» АҚ, Басқарушы директор; 

қазан 2015 жыл – осы уақыт: «Қазақстанның Даму Банкі» 



 

  

АҚ, Басқарушы директор – Басқарма мүшесі; 

Уәкілеттілігі: Банк Басқармасының мүшесі ретінде Банк 
Басқармасының уәкілеттіліктері аясында: 

1) Банк қызметін құқықтық қамтамасыз ету бойынша 
жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру; 

2) Банк кредиттік қызметін құқықтық қамтамасыз ету 
бойынша жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру; 

3) наразылық және арыздық жұмысты, сонымен қатар 
Банктің проблемалық активтерімен жұмысты ұйымдастыру 
және үйлестіру; 

4) Басқарма, Директорлар кеңесі, Банк комитеттері мен 
комиссияларының қызметін құқықтық қамтамасыз ету 
бойынша жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру;  

5) кредиттік қызметін қоспағанда, Банктің қызметінде 
пайдаланылатын шарттардың типтік және типтік емес 
нысандарын әзірлеу және келісімдеу бойынша жұмысын 
ұйымдастыру және үйлестіру; 

6) Банкпен Банк қызметінің барлық мәселелері бойынша 
заңды кеңесшілерін жұмылдыру бойынша жұмысын 
ұйымдастыру және үйлестіру; 

7) Банк қызметімен байланысқан мәселелерді, сонымен 
қоса: кредиттік қызмет мәселелерін қоспағанда, Банктің 
еншілес ұйымдарының қызметі мәселелерін; алыс-беріс 
және қарызды басқару; халықаралық инвестициялық 
банктер мен басқа инвесторлар, Банк кредиторларымен 
жұмысы; Банктің инвестициялық портфелін басқарумен; 
оның қор биржасымен, құнды қағаздардың орталық 
депозитарийімен және басқа да уәкілетті органдармен 
инвестициялық портфельді басқару процесі, тауарлар, 
жұмыстар және қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру 
және өткізу процесі, бухгалтерлік жәее салықтық есеп; 
кредиттік қызмет мәселелерін қоспағанда, қаржылық 
ұйымдармен жұмысы; қоғаммен және бұқаралық ақпарат 
құралдарымен байланысы бойынша қызметі; мемлекеттік 
құпияларды қорғау бойынша қызметі; Басқарма 
хатшылығы, Банктің ұжымдық хатшылығының демеушілік 
және қайырымдылық қызметімен байланысқан қызметімен 
байланысқан мәселелерді құқықтық сүйемелдеу бойынша 
жұмысын ұйымдастыру және үйлестіру; 

8) комплаенс тәуекелділікті басқару мәселелерін құқықтық 
сүйемелдеу; 

9) Банк мүдделеріне жарғылық капиталына Банк 
қатысатын ұйымдарда (басқару органдарында) өкілдік ету. 

Банктің сенімгерінің/агентінің  

10) Банк Басқармасының хатшылығының қызметін 



 

  

ұйымдастыру және үйлестіру; 

11) Банктің мемлекеттік органдармен, сонымен қоса басқа 
да органдарымен Банк қызметі мәселелері бойынша, 
сонымен қатар мемлекеттік және басқа да бағдарламаларды 
іске асыру мәселелері бойынша жұмысын ұйымдастыру 
және үйлестіру; 

Басқарушы директор - Басқарма мүшесі Әміртаев А. С. 
Департамент қызметін құқықтық қамтамасыз ету, 
құқықтық сүйемелдеу Департаментінің кредиттік қызмет, 
проблемалық активтермен жұмыс бойынша Басқарма 
хатшылығының қызметін тікелей бақылайды және 
үйлестіреді 

Эмитенттің атқарушы органы функцияларын жалғыз өзі жүзеге асыратын тұлғаға, 
немесе эмитенттің алқалық атқарушы органының мүшелеріне тиесілі жарғы 
капиталындағы дауыс беруші акциялары немесе қатысу үлесінің эмитенттің жарғы 
капиталындағы дауыс беретін акциялары немесе қатысу үлесінің жалпы санына 
пайыздық қатынасы: 

Банктің Басқарма мүшелеріне Банктің дауыс беретін акциялары тиесілі емес. 

7. Эмитенттің атқарушы органының уәкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйым) берілген жағдайда көрсетілетін мәліметтер 

Банктің атқарушы органы уәкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға берілмейді 
(басқарушы ұйым). 

8. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, 
концерндер, ассоциациялар, консорциумдар жайлы ақпарат. 

Атауы  Орналасқан жері  Осы ұйымдардағы 
Банктің орны мен 

функциялары  

 «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» акционерлік қоғамы  

Қазақстан Республикасы 
010000, Астана қаласы, 
Қонаев к-сі,8 Б блогы 

Еншілес ұйым  

Шанхай Ынтымақтастық 
Ұйымының Банкаралық 
бірлестігі 

ШЫҰ хатшылығы Пекин 
қаласында орналасқан (ҚХР) 

Ұйым мүшесі  

ADFIAP (Азия және 
Океаниядағы Даму Қаржы 
Институттарының 
ассоциациялары) 

Манила, Филиппины Ұйым мүшесі 

9. Осы проспектінің 5,6 және 7 тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан 
Республикасы акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер 
туралы заңына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің 
үлестес тұлғалары: 

Эмитенттің үлестес Тұлғаны үлестес тұлғаға Эмитентпен үлестестік 



 

  

тұлғасының тегі, аты, 
әкесінің аты (бар болған 
жағдайда)  

жатқызудың негіздемесі  пайда болған күн  

Досаев Ерболат 
Аскарбекович 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

19.05.2016 

Досаев Аскарбек Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

19.05.2016 

Досаева Тлеукен Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы 

19.05.2016 

Досаева Акерке 
Аскарбековна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы 

19.05.2016 

Досаева Асем 
Аскарбековна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы 

19.05.2016 

Досаева Гульнар 
Есенгельдиновна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
19.05.2016 

Досаева Айтоты 
Ерболатовна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
19.05.2016 

Аскарбеков Нурлан 
Ерболатович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
19.05.2016 

Досаева Аини 
Ерболаткызы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
19.05.2016 

Кенжебаев Есенгельды 
Айтказинович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
19.05.2016 

Нуртазина Ляйли 
Мухамедовна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы 

19.05.2016 

Арифханов Айдар 
Абдразахович 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

16.02.2017 

Сейдалиева Алмагул 
Бескемпировна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Әбдіразақов Әбілмансұр Заңның 64 бабы 1 тармағы 16.02.2017 



 

  

Айдарұлы 2) тармақшасы  

Әбдіразақ Мағжан 
Айдарұлы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Әбдіразақ Райымбек 
Айдарұлы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Әбдіразақ Жания 
Айдарқызы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Арифханова Сауле 
Шаймерденовна  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Арифханова Айжан 
Абдразаховна  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Сейдалиев Бескемпир  Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Сейдалиев Бекжан 
Бескемпирович  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Сейдалиева Майра 
Бескемпировна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Сейдалиев Нуржан  
Бескемпирович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Сейдалиев Галымжан 
Бескемпирович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Сейдалиева Нурлықыз 
Бескемпірқызы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Таджияков Галымжан 
Бисенгалиевич 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

16.02.2017 

Таджияков Бисенгали 
Шамгалиевич 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Таджиякова Гульзина 
Сарсенбаевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 



 

  

Таджияков Ержан 
Бисенгалиевич 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Сейдуллаева Данагуль 
Бисенгалиевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Бисенгали Алинур 
Галымжанулы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Бекбосынова Анара 
Галимжановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Шобалаева Алма 
Утегалиевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Бекбосынова Жанара 
Галимжановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
16.02.2017 

Жамишев Болат 
Бидахметович 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

25.08.2014 

Керемкулова Алма 
Бидахметовна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Жамишева Сауле 
Бидахметовна,  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Жамишева Галия 
Бидахметовна,  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Сералина Куляш 
Бидахметовна,  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Жамишев Чокан 
Бидахметович,  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Жамишева Батиля 
Жакеновна,  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Жамишев Даулет 
Болатович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Жамишев Куаныш 
Болатович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 25.08.2014 



 

  

2) тармақшасы  

Жамишева Айзере 
Даулетовна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Едильбаев Жакен 
Кенжекулович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Едильбаева Сания 
Жакеновна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Едильбаева Алия 
Жакеновна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Даримбетова Умитхан  Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Едильбаев Болат 
Жакенович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Едильбаев Серик 
Жакенович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Кленки Асия Жакеновна Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Едильбаев Ерзат 
Жакенович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Едильбаева Гульзия 
Жакеновна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
25.08.2014 

Бабичев Дмитрий 
Юрьевич 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

29.03.2016 

Бабичева Радина 
Рамазановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
29.03.2016 

Бабичева Элина 
Дмитриевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
29.03.2016 

Бабичев Эмиль 
Дмитриевич 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
29.03.2016 



 

  

Бабичев Эмир Дмитриевич Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
18.11.2016 

Фатахова Эльмира 
Магомеднабиевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
29.03.2016 

Осипова Ирина 
Николаевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
29.03.2016 

Бабичев Андрей Юрьевич Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
29.03.2016 

Ким Вадим Викторович Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

20.05.2016 

Ким Маина Евгеньевна Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
20.05.2016 

Ким Виктор Борисович Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
20.05.2016 

Ким Анжелика Эдуардовна Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
20.05.2016 

Ким Эдуард Анатольевич Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
20.05.2016 

Ким Татьяна Дмитриевна Заңның 64 бабы 1 тармағы 

2) тармақшасы  
20.05.2016 

Ким Эрнест Вадимович Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы 

21.12.2016 

Аубакиров Думан 
Бауыржанұлы  

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

31.03.2017 

Аубакирова Люция 
Саувановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Бауыржан Ясмина 
Думанқызы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 



 

  

Аубакиров Бауыржан 
Сакенович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Аубакирова Перизат 
Бауыржановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Аубакирова Самал 
Бауыржановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Аубакирова Дана 
Бауыржановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Аубакиров Бекзат 
Бауыржанұлы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Бадриденова Зульфия 
Шариповна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Болюкбашы Лилия 
Саувановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Бадриденов Равиль 
Сауванович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.03.2017 

Амиртаев Аскар 
Сапарович 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

26.10.2015 

Айтбаева Дина 
Бауржановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Амиртаев Альнур 
Аскарович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Амиртаева Аяжан 
Аскаровна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Амиртаева Аружан 
Аскаровна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Амиртаев Сапар 
Абдраманович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Амиртаева Мадина 
Игиликовна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Амиртаев Ильяс 
Сапарович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Амиртаева Дана Сапаровна Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Айтбаев Бауржан 
Жумадуллаевич 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 



 

  

Момбекова Алуа 
Серикбаевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Айтбаева Гулнара 
Бауржановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Айтбаев Мадижан 
Бауыржанович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

26.10.2015 

Байбазаров Нурлан 
Серикович 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

22.07.2016 

Байбазарова Алия 
Рахымжановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Серік Жамал Нұрланқызы Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Серік Нұрсұлтан 
Нұрланұлы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Серік Малика Нұрланқызы Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Серік Ерболат Нұрланұлы Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

31.10.2016 

Байбазаров Серік 
Мәженұлы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Байбазарова Мейман Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Байбазарова Қарлығаш 
Серікқызы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Байбазарова Жанар 
Серікқызы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Закирова Шынар 
Серікқызы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Байбосынов Рахымжан Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Байбосынова Зейтана Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Байбосынов Нұржан 
Рахымжанұлы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 

Байбосынова Гүлжан 
Рахымжанқызы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

22.07.2016 



 

  

Гаппаров Ринат 
Эдуардович 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

04.10.2016 

Ногаева Айжан 
Толеутаевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Гаппаров Данат Ринатович Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Гаппарова Дамира 
Инашевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Гаппаров Эрлан 
Эдуардович 

подпункт 2 пункта 1 статьи 
64 Закона 

04.10.2016 

Ахметова Гульшара 
Макрупбековна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Ногаев Аюхан Толеутаевич Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Рахметуллин Ержан 
Даулеткереевич 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

04.10.2016 

Рахметуллина Жанна 
Маратовна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Рахметуллина Гульнар 
Ержановна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Рахметуллин Батырхан 
Ержанович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Рахметуллин Темирхан 
Ержанович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Рахметуллин Даулеткерей 
Рахметуллаевич 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Рахметуллина Райхан 
Камитаевна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Уразгалиев Марат 
Нуржанович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Уразгалиева Гульмаруа 
Гатауовна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 



 

  

Уразгалиев Мурадым 
Маратович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Карабалиева Шолпан 
Маратовна 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Ибрашева Жанар 
Шатырхановна 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 3) 
тармақшасы 

04.10.2016 

Токсанбаев Аль Хаят 
Куантканулы 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Ібірашева Айжамал 
Ілиясқызы  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Ибрашев Нариман 
Шатырханович  

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Урналиев Азамат 
Шатырханович 

Заңның 64 бабы 1 тармағы 
2) тармақшасы  

04.10.2016 

Эмитенттің үлестес 
тұлғасының толық 
атауы, орналасқан орны  

Тұлғаны үлестес тұлғаға 
жатқызудың негіздемесі  

Эмитентпен үлестестік 
пайда болған күн  

«Қазақстанның Даму 
Банкі» акционерлік 
қоғамының "ҚДБ-Лизинг" 
АҚ еншілес ұйымы 

Қазақстан Республикасы, 
Астана қаласы, Қабанбай 
батыр даңғылы 15а, Q 
бизнес-орталығы 

 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 6) 
тармақшасы 

06.09.2005 

 «ҚазАгро» ұлттық 
басқарушы холдингі» 
Акционерлік қоғамы, 

Қазақстан Республикасы, 
Астана қаласы, Республика 
даңғылы, 24 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 4) 
тармақшасы 

25.08.2014 

"Ascorp" жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік,  

Қазақстан Республикасы, 
Астана қаласы, Қалдаяқов 
көшесі 1-20 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 5) 

26.10.2015 



 

  

тармақшасы 

Lancaster Holding 
PTE.LTD. 

Сингапур, 24 Raffles place 
#10-05,  Clifford Centre 
(048621) 

 

Қазақстан 
Республикасының " 
Акционерлік қоғамдар 
туралы " Заңының(бұдан 
әрі – Заң)  64 бабының 1 
тарманының 5) 
тармақшасы 

19.05.2016 

 «Алтын 
Жусан» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік, 

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Достық 
даңғылы 172 

 

Қазақстан 

Республикасының " 

Акционерлік қоғамдар 

туралы " Заңының(бұдан 

әрі – Заң)  64 бабының 1 

тарманының 5) 

тармақшасы 

19.05.2016 

“ERC Holdings” 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік,  

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Достық 
даңғылы 172 

 

Қазақстан 

Республикасының " 

Акционерлік қоғамдар 

туралы " Заңының(бұдан 

әрі – Заң)  64 бабының 1 

тарманының 5) 

тармақшасы 

19.05.2016 

IP NET PTE.LTD. 

Сингапур, 24 Raffles place 
#10-05,  Clifford Centre 
(048621) 

 

Қазақстан 

Республикасының " 

Акционерлік қоғамдар 

туралы " Заңының(бұдан 

әрі – Заң)  64 бабының 1 

тарманының 5) 

тармақшасы 

19.05.2016 

 «Айпинэт Қазақстан» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік, 

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Достық 
даңғылы 172 

 

Қазақстан 

Республикасының " 

Акционерлік қоғамдар 

туралы " Заңының(бұдан 

әрі – Заң)  64 бабының 1 

тарманының 5) 

тармақшасы 

19.05.2016 

LANCASTER 
ENGINEERING AND 
CONSTRUCTION 
SERVICES жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 

Қазақстан 

Республикасының " 

Акционерлік қоғамдар 

туралы " Заңының(бұдан 

әрі – Заң)  64 бабының 1 

19.05.2016 



 

  

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Достық 
даңғылы 172 

 

тарманының 5) 

тармақшасы 

«РТС ЛТД» 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік 

Қазақстан Республикасы, 
Алматы қаласы, Егізбаев 
көшесі 52 

 

Қазақстан 

Республикасының " 

Акционерлік қоғамдар 

туралы " Заңының(бұдан 

әрі – Заң)  64 бабының 1 

тарманының 5) 

тармақшасы 

19.05.2016 

10. Эмитент берілген заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың 10 
(он) немесе одан көп пайыздарына немесе қатысу үлесіне иелік ететін эмитенттің 
үлестес тұлғасына қатысты қосымша көрсетіледі: 

Толық атауы Акционерное общество «ҚДБ-Лизинг» 
акционерлік қоғамы «Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамының еншілес ұйымы   

Орналасқан орны  Қазақстан Республикасы, Астана қ., Қабанбай 
батыр даңғылы, 15а, «Q» бизнес-орталығы 

Банкке тиессіоі акциялардың 
орналастырылған акциялардың 
жалпы санына пайыздық 
қатынасы  

100% 

Қызмет түрі  Лизингтік қызмет  

Эмитент осы заңды тұлға 
акцияларының 10 (он) немесе 
одан көп пайыздарына иелік ете 
бастаған күн  

06.09.2005 ж. 

11. Облигацияларды шығару кезінде арнайы қаржы компаниясы секьюритизация 
келісімінің үлестес тараптары туралы ақпаратты үлестестік және оның пайда болған 
күнін тану үшін негіздеме көрсетілген ақпаратты ашады 

Банк арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. 



 

  

3 тарау. ЭМИТЕНТТІҢ ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ 

12. Эмитенттің қызмет түрлері: 

1) Эмитенттің маусымдық сипаттағы қызмет түрлері көрсетілген барлық қызмет 
тұрлерінің және олардың эмитенттің жалпы табысындағы үлестерінің қысқаша 
сипаттамасы: 

 «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ ұлттық даму институты болып табылады. Банк қызметі 
мемлекеттік инвестициялық қызметтің тиімділігін жетілдіру мен арттыруға, өндірістік 
инфрақұрылым мен өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға, ел экономикасына сыртқы және ішкі 
инвестицияларды тартуға ықпалдастық жасауға бағытталған. Банк қызметтердің келесі 
түрлерін көрсетеді: инвестициялық жобалар мен экспорттық операцияларды орта -, ұзақ 
мерзімді несиелендіру, банкаралық несиелендіру, лизингтік келісімдерді қаржыландыру     
( «ҚДБ -Лизинг» АҚ еншілес ұйымы арқылы), кепілдемелер беру және т.б.. 

Банк қызметі маусымдық сипатта емес. 

2) Эмитент бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер: 

Қазақстан Республикасы «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банк қызмет 
туралы» Заңының 3 бабы 3 тармағына сәйкес, Банк Қазақстан Республикасының қаржы 
секторы мен банк жүйесінде ерекше құқықтық мансапқа ие және, сәйкесінше, 
коммерциялық қаржы институттармен, соның ішінде екінші деңгейдегі банктермен 
бәсекелесуге ұмтылмайды. Банк бәсекелестеріне Еуразиялық Даму Банкі, Европалық 
реконструкция және даму банкі, Ислам даму банкі және Банк басымдылықтарына сәйкес 
келетін секторларда Қазақстан Республикасы территориясында жобаларды қаржыландыру 
жағдайында басқа да халықаралық қаржы институттары секілді даму институттары 
жатқызыла алады. 

3) Эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатылымдардың (жұмыстар, 
қызметтер) табыстылығына оң және теріс әсер ететін факторлар: 

Оң факторлар: 

 Тұрақты экономикалық өсім; 

 Мемлекет тарапынан өңдеуші өнеркәсіп пен инфрақұрылым салаларын белсенді 
қолдау; 

 Банктің жоғары несиелік рейтингі өте тиімді шарттармен қарыз капиталын тартуға 
септігін тигізеді, сонысымен әлеуетті клиенттерге анағұрлым пайдалы шарттармен 
қарыздар ұсынады; 

 Қазақстанның «Нұрлы жол» жаңа экономикалық саясатын жүзеге асыру 
Қазақстанға Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының есебінен кәсіпкерлікті 
қолдау мен индутриалды инфрақұрылымды дамыту арқылы экономикада 
айтарлықтай өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Теріс факторлар: 

 Қазақстанның негізгі әріптестерінің бірі Ресейге қатысты аймақтық шиеленісте 
күшейетін және қысқа мерзімді келешекте экономикалық өсімді бәсеңдету 
салдарынан экономикалық белсенділікті төмендету; 

 Екінші деңгейлі банктер портфелінде әрекет етпейтін займдардың жоғары деңгейін 
сақтау; 



 

  

 Ішкі нарықта теңгемен ұзақ мерзімді қорландырудың жетіспеушілігі; 

 Шетелдік валютада берілген екінші деңгейлі банктердің ссудалық портфеліндегі 
займдардың жоғарғы үлесі. 

4) Эмитентте бар лицензиялар (патенттер), және олардың әрекет ету мерзімі, 
зерттеулер мен әзірлемелерге кететін шығындар, соның ішінде эмитент тарапынан 
демеушілік етілетін зерттеушілік әзірлемелер: 

Банк туралы Заңның  7 бабына сәйкес Банк өз қызметін лицензиясыз жүзеге асырады. 

Банкте патенттер, сонымен қатар Банк тарапынан демеушілік етілетін зерттеушілік 
әзірлемелер жоқ. 

5) Эмитентке берілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстар, қызметтер) 
импортының үлесі және жүзеге асырылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстар, 
қызметтер) жалпы көлемінде экспортқа эмитент жүзеге асыратын (көрсетілетін) 
өнім (жұмыстар, қызметтер) үлесі: 

Банктің тартылған қаражаттарының жалпы 
көлемінде  бейрезиденттерден тартылған 
қаражаттың үлесі  

59% 

Банк клиенттері займдарының жалпы 
көлеміндегі бейрезиденттерге берілген 
займдардың үлесі  

Банкте бейрезиденттерге 
берілген займдар жоқ  

6) Эмитент қызметін тоқтату немесе өзгертумен тәуекелімен, одан ақшалай  немесе 
басқа да міндеттемелерді іздестірумен, оның қатысуымен сот процестерінің мәнісін 
көрсетумен  байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер: 

Банк нәтижесінде Банк қызметін тоқтату немесе өзгерту болуы мүмкін, одан ақшалай 
немесе басқа да міндеттемелерді іздестіру болуы мүмкін сот процестеріне қатыспайды. 

7) Эмитент қызметіне әсер ететін тәуекелдің өзге факторлары. 

Банктегі тәуекелдерді басқару жүйелерін енгізу, қолдау және жетілдіру үшін жауапты 
құрылымдық бөлімшелер Несие тәуекелдері Департаменті және Операциялық және 
қаржылық тәуекелдер Департаменті (бұдан әрі - тәуекел-менеджмент Департаменттері) 
болып табылады. Тәуекел –менеджмент Департаменттері және Комплаенс бақылау 
қызметі (құқықтық тәуекел бөлігінде) тәуекелдерді басқару жүйелерін, тәуелсіз бағалау 
және тәуекелдер мониторингін тұрақты жетілдіруді қамтамасыз етеді. Процедуралар 
аудиті мен тәуекелдерді басқару әдіснамасы арқылы ішкі аудит қызметі тәуекелдерді 
басқару жүйесінің тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстарды әзірлейді. Тәуекел –
менеджмент департаменттері өз құзіреттіліктері аясында бизнес-процестер тәуекелдерін 
азайту бөлігінде ұсыныстар береді. Банктің құрылымдық бөлімшелері (тәуекелдер иелері) 
қолданылатын тәуекелдер үшін жауапты болып табылады және өз құзіреттілігі аясында 
тікелей тәуекелдерді басқарады.  

Тәуекел-менеджмент функциясы Банк құрылған кезден бастап, яғни  2001 жылдан бастап 
жүзеге асырылып келеді. Банктегі тәуекел-менеджмент жүйелері дамуының негізгі 
бағыттары тәуекелдерді басқарудың кіріктірілген процесін  және тиесілі ішкі нормативті 
базасын жасау болды. Банктің сыртқы инвесторлары мен әріптестері, рейтингтік 
агенттіктер тәуекелдерін басқару жүйесіне талаптардың сәйкестігі капиталдың сыртқы 
нарықтарындағы және әріптестік қатынастардағы Банктің табысты қызметінің түйінді 



 

  

факторларының бірі болып табылады. Банктегі тәуекелдерді басқару процесі ұлттық 
реттеушілерге көрсетілетін тәуекелдерді басқару жүйесінің болуына қойылатын 
талаптарға бейімделіп жасалады.  

Жалпылама қабылданған халықаралық практикаға сәйкес, Банк өз қызметінде 
тәуекелдердің 5 негізгі топтарымен кездеседі:  

1. нарықтық тәуекел:  

 Пайыздық тәуекел;  

 Валюталық тәуекел;  

 Қорлық тәуекел; 

 Қисық табыстылық тәуекелі. 

2. несиелік тәуекел; 

 бизнес тәуекел; 

 қаржылық тәуекел; 

 құрылымдық тәуекел; 

 жобалық тәуекел; 

3. шоғырлану тәуекелдері: 

 контрагенттер тобына тәуекелдер;  

 елдік тәуекел;  

 салалық тәуекел;  

4. таратушылықты жоғалту тәуекелі:  

5. операциялық тәуекел;  

6. құқықтық тәуекел.  

Жоғарыда көрсетілген тәуекелдерден бөлек Банк өз қызметінде (а) репутациялық тәуекел– 
бұқаралық ақпарат құралдарында Банк туралы жағымсыз ақпараттың пайда болуы, (б) 
процедуралардың жетілмегендігімен байланысты тәуекелдер, (в) клиенттік базаны 
төмендету тәуекелі («жақсы» жобаларды табу қиындығы) (г) стратегиялық тәуекел– Банк 
дамуы мен қызметінің стратегиясын анықтайтын шешімдерді қабылдау және Банк 
қызметіне қауіп-қатер келтіре алатын мүмкін болар қауіптерді есепке алмаған кезде 
немесе жеткіліксіз есепке алған кезде көрінетін кезде жол берілген қателіктер 
(кемшіліктер) нәтижесінде шығындар (жоғалтулар) туындауының тәуекелі секілді 
тәуекелдермен ұшырасады; Банктің стратегиялық мақсаттарына жетуді қамтамасыз етуі 
қажетті ресурстар мен ұйымдастырушылық шаралардың толық емес көлемін қамтамасыз 
ету, қызметтің перспективалы бағыттарын жеткіліксіз түрде негізделген немесе теріс 
анықтаған. (д) Комплаенс-тәуекел– Банктің Қазақстан Республикасы заңдарының 
талаптарын, Банк қызметіне қолданылатын халықаралық стандарттарды, сонымен қатар 
ішкі ережелер мен процедураларды сақтамауы салдарынан жағымсыз нәтижелердің 
(заңгерлік санкциялар, уәкілетті мемлекеттік орган претензияларын қолдану, материалдық 
қаржылық шығын немесе репутациясын жоғалту) туындау тәуекелі; 

Банк нарықтық шарттарды өзгерту сыйақы мөлшерлемелері бойынша ашық 
позициялардың болуымен, валюталар мен қазынашылық портфель құралдары, нарықтық 
шарттар өзгерісі тәуекеліне ұшырайтын активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің 



 

  

сәйкессіздігімен байланысты нарықтық тәуекелдердің әсеріне ұшырайды. Банктегі 
нарықтық тәуекелді басқару нарық конъюнктурасын теріс өзгерту нәтижесінде әлеуетті 
шығындарды мерзімді бағалау, сонымен қатар табыс нормасына қатысты жол берілетін 
шығындар мен талаптар шамасына адекватты шектеулерді бекіту мен қолдау арқылы 
жүзеге асырылады. Нарықтық тәуекелдерді басқару бойынша шешімдер қабылдайтын 
банктің алқалы органы Басқарма және АЛКО  болып табылады.  

Банк ұшырайтын нарықтық тәуекелдердің негізгі түрлері валюталық және пайыздық 
тәуекелдер болып табылады. Валюталық тәуекел– Банк өз қызметін жүзеге асырған кезде 
шетелдік валюталар крустарының жағымсыз өзгерістері салдарынан Банкте ашық 
валюталық позицияның болуынан қаржылық шығындардың туындау мүмкіндігі. Банктің 
директорлары кеңесі валюталық тәуекелді  бақылау мен тиімді басқару мақсатында 
валюталық тәуекелдің бірегейлігін, бағалауын, бақылауы мен мониторингін қарастыратын 
«Қазақстанның даму банкі» АҚ қаржылық тәуекелдерін басқару Ережелері бекітілді. 
Банктегі валюталық тәуекелді бақылаудың негіздері әрбір валюта бойынша ашық 
валюталық тәуекелдер мен VaR  шектеу орнату, валюталық және нарықтық жағдайларды 
күн сайын мониторингтеу, сонымен қатар VaR  есептеулері  мен ашық позициялардың 
стресс-тестілеуі болып табылады.  

Пайыздық тәуекел– пайыздық мөлшерлемелердегі жағымсыз өзгресітер салдарынан 
пайыздық табыстар мен пайыздық шығындардың сәйкессіздігінен қаржылық 
шығындардың туындау мүмкіндігі. Пайыздық тәуекелді бағалау пайыздық тәуекелді 
тиімді басқару және оны жабуға Банктің жеке капиталының жеткілікті болуын 
қамтамасыз ету мақсатында Банк ұшырайтын пайыздық тәуекелді бағалау тәртібін 
анықтайтын, Директорлар Кеңесі анықтаған «Қазақстанның даму банкі» АҚ қаржылық 
тәуекелдерді басқару Ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады. Пайыздық тәуекелді өлшеу 
пайыздық GAP, дюрация, стресс-тестілеу әдістемелері көмегімен жүзеге асырылады. 
Пайыздық тәуекелді басқару пайыздық активтер мен пассивтерді мерзімдері бойынша 
теңгерімге келтіру арқылы, сонымен қатар хеджирлеу құралдарын пайдаланумен жүзеге 
асырыла алады.  

Қорлық тәуекел– қорлық индекстердің нарықтық көрсеткіштерінде жағымсыз өзгерістер 
салдарынан  акциялар портфеліне кіретін үлестік бағалы қағаздарды теріс қайта 
бағалаудан қаржылық шығындардың туындау мүмкіндігі. 

Қисық табыстылық тәуекелі– қисық табыстылықтың жағымсыз өзгеруі салдарынан 
облигациялық портфельге кіретін  қарыздық бағалы қағаздар құнын теріс қайта 
бағалаудан қаржылық шығындардың туындау мүмкіндігі. Бұл тәуекел бағалы қағаздың 
құнының оның жеке және нарықтық табыстылығына тәуелділігіне байланысты пайыздық 
тәуекелдерді есептеу кезінде есепке алынады, сонымен қатар тек сенімді эмитенттердің 
бағалы қағаздарын сатып алу есебінен төмендейді.  

Несие тәуекелдері деп Банк алдындағы өз қаржылық міндеттемелерін Контрагенттің 
орындамауы және/немесе толық орындамауы нәтижесінде Банктің қаржылық активтері 
бойынша қаржылық шығындардың туындау мүмкіндігін айтамыз.  

Концентрация тәуекелі деп активтердің бір Контрагентке және/немесе контрагенттер 
тобына, экономиканың бір саласына, бір елге шоғырлануы салдарынан Банкте қаржылық 
шығындар туындау мүмкіндігін айтамыз. 

Банкте концентрация тәуекелі мен несие тәуекелін басқару мен бағалау қатаң реттелген  
және тәуекел өлшемін бір контрагентке, сонымен қатар салалық сегменттер бойынша 
шектеу арқылы жүзеге асырылады. Инвестициялық портфель корпоративтік 
контрагенттері, банк-контрагенттерінің несие тәуекелдерін басқару мақсатында 



 

  

контрагент тәуекеліне шектеулер, мерзімдері мен қаржы құралдары бойынша шектеулер, 
салалық және географиялық концентрация бойынша шектеулер есептеледі және 
қойылады. Несие тәуекелін өлшеу мақсатында Банк корпоративті контрагент және несие  
құралдарының сапалық және сандық сипаттамалары, S&P, Moody’s, FitchRatings 
халықаралық рейтингтік агенттіктер шкаласына банктік ішкі шкаланың сәйкестігін есепке 
алумен орнатылатын корпоративті контрагенттер бойынша ішкі рейтинг жүйесін енгізді.  

Таратылушылықты жоғалту тәуекелі Банктің өз міндеттемелорін ықтимал орындамауы 
немесе уақытылы орындамауымен байланысты. Банктің таратылушылығын басқарудың 
негізгі мақсаты Банктің өз міндеттемелері бойынша қаражатын жоспарланған, сонымен 
қатар жоспарланбаған ақшалай ағынын жабуға жеткілікті болуын қамтамасыз ету болып 
табылады. Таратылушылықты жоғалту тәуекелін басқару Гэп-талдау арқылы тәуекелді 
бірегейлендіру, бағалау және мониторингтеуді, соның ішінде валюталар, таратушылық 
коэффициенттерін шектеу, стресс-талдау  кесіндісінде бірегейлендіру, бағалау және 
мониторингтеуді қамтиды. Таратылушылықты жоғалту тәуекелін басқару үшін Банк  
активтер мен міндетттемелерді басқарудың жалпы процесі аясында банк және клиент 
операциялары бойныша қаражат қозғалысының күтілетін параметрлерін бақылауды ұстап 
отырады. Қаржыландырудағы алдын ала болжанбаған қысқа мерзімді қажеттіліктерді 
қамтамасыз ету мақсатында, Банк өз қаражатын жоғары шектеулі қаржы құралдарына 
инвестициялайды.  

Операциялық тәуекел– лайықсыз немесе қате ішкі процестер, қызметкерлер әрекеттері, 
IT-жүйелері мен сыртқы оқиғалар салдарынан қаржылық  және қаржылық емес 
шығындардың туындау мүмкіндігінің тәуекелі. Операциялық тәуекелге стратегиялық 
және репутациялық тәуекелдерді қоспағанда, қадағалау органдары әрекеттерінің 
нәтижелері, сонымен қатар жеке сот арыздары нәтижелері болып табылатын 
айыппұлдармен, өсімпұлдармен немесе өндіріп алулармен байланысты тәуекелдер 
жатады. Қазіргі уақытта Банктің тиімді жұмыс істеуі үшін үздік әлемдік практикаларға 
сәйкес келетін бірегейлендіру мен операциялық тәуекелдерді өлшеудің келесі құралдары 
пайдаланылады: 

 Операциялық оқиғалардың дерекқоры; 

 Тәуекелдер тіркеушісі; 

 Бизнес –процестерді бақылаулар мен тәуекелдер матрицасы; 

 Тәуекелдер картасы; 

 Тәуекелдің Түйін Индикаторы (KRI - Key Risk Indicators). 

Операциялық тәуекел-менеджмент құралдары Банккке операциялық тәуекелге анағұрлым 
ұшырайтын қызметтің түрлерін анықтауға, операциялық тәуекелдерден туындаған Банк 
шығындарының мониторингін бағалау мен жүргізу, сонымен қатар тиесілі бақылауларды 
орнату мен осындау тәуекелдерді азайту үшін превентивті шараларды әзірлеуге 
анағұрлым жақын қызмет түрлерін анықтауға мүмкіндік береді. 



 

  

Құқықтық тәуекел– Банктің Қазқастан Республикасы заңының талаптарын бұзуы  
салдарынан немесе Банк практикасының оның ішкі құжаттарына, ал Қазақстан 
Республикасы бейрезиденттерімен қатынастарында – өзге мемлекеттер заңдарын, 
сонымен қатар Банктің келісімдер, келісімшарттарды сақтамауынан сот арыздарының, 
шығындардың (жоғалтулардың) туындау тәуекелі. 

13. Шығарушы онымен өндірілетін немесе тұтынылатын тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 5 (бес) және одан да көп пайызды 
құрайтын көлемдегі тауарларының (жұмыстарының, қызметтерінің) 
тұтынушылары және жеткізушілері туралы мәліметтер  

Үлесі Банкпен тұтынылатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан 
5 (бес) және одан да көп пайызды құрайтын қызметтер жеткізушілері туралы мәліметтер: 

Жеткізушінің толық атауы Жеткізілімдер 
мәнінің/көрсетілген 

жұмыстар немесе 
қызметтер түрінің 

сипаттамасы  

Банкке барлық жеткізілген 
тауарлардың/көрсетілген 

жұмыстардың/қызметтердің 
жалпы көлеміндегі үлесі  

«Самрұқ Қазына» 
жылжымайтын мүлік қоры» 
акционерлік қоғамы 
(Қазақстан Республикасы, 
Астана қ.) 

Кеңсе бөлмелерін жалға 
беру бойынша 
қызметтер  

10,3% 

 «Самрұқ-Қазына»  
корпоративтік университеті» 
жеке мекемесі (Қазақстан 
Республикасы, Астана қ.) 

Қызметкерлер 
аутсорсингі бойынша 
қызметтер 

8,7% 

«Даму» Кәсіпкерлік Дамыту 
Қоры» акционерлік қоғамы  

Екінші деңгейдегі 
бакттердің қарызға алу 
шарттарын сақтауы 
мониторингін жүзеге 
асыру бойынша 
қызметтер  

7,6% 

Банктің үлесіне Банкпен көрсетілетін қызметтерден 5 (бес) және одан да көп пайыз 
келетін қызметтер тұтынушылары туралы мәліметтер: 

Тұтынушының толық 
атауы  

Көрсетілген 
қызметтер түрінің 

сипаттамасы 

Банктің 
кредиттік 

портфелінің 
жалпы 

көлеміндегі 
үлес  

Шығарушы өнімін 
(жұмыстарын, 
қызметтерін) 

өткізуге әсерін 
тигізетін ықтимал 

жағымсыз 
факторлар 
ашылады  

 «Атырау мұнай өңдеу 
зауыты» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік 

Қарыз беру 22% - 



 

  

"Қазақстан электролиз 

зауыты" Акционерлік 

қоғамы 

Қарыз беру  

7% 

 

- 

"KAZ Minerals Aktogay"  

(ҚАЗ Минералз Ақтоғай) 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік 

Қарыз беру 7% - 

" Қазхром" транснұлттық 

компаниясы"  

Акционерлік қоғамы 

Қарыз беру 7% - 

"Ақтөбе рельс-арқалық 

зауыты " жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік 

Қарыз беру 7% - 

"ҚазМунайГаз" 

Акционерлік қоғамы 
Қарыз беру 7% - 



 

  

4-бөлім. ШЫҒАРУШЫНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ  

14. Шығарушының 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша әрбір активтің 
сәйкес теңгерімдік құны көрсетілген шығарушы активтерінің жалпы көлемінен 10 
(он) және одан да көп пайызды құрайтын активтері  

Активтің атауы Теңгерімдік құны, мың 
теңге 

Банк активтерінің жалпы 
көлеміндегі үлесі, % 

Клиенттерге берілген 
қарыздар 

1 330 710 532  58% 

Сату үшін қолда бар 
қаржылық активтер  

267 426 893  12%  

Барлығы 1 598 137 425  70%  

15. 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша шығарушы активтерінің 
теңгерімдік құнынан 5 (бес) және одан да көп пайыз мөлшеріндегі дебиторлық 
берешек   

Банктің 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша активтердің теңгерімдік құнынан 5 
(бес) және одан да көп пайызды құрайтын дебиторлық берешегі жоқ. 

16. Шығарушының 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша шығарушы 
міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын шығарушы активтерінің жалпы 
көлемінен 10 (он) және одан да көп пайызды құрайтын активтері  

Шығарушының 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша шығарушы міндеттемелерін 
қамтамасыз ету болып табылатын шығарушы активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және 
одан да көп пайызды құрайтын активтері жоқ. 

17. Шығарушының 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша сенімгерлікпен 
басқаруға тапсырылған шығарушы активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан 
да көп пайызды құрайтын активтері 

Шығарушының 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша сенімгерлікпен басқаруға 
тапсырылған шығарушы активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан да көп пайызды 
құрайтын активтері жоқ. 

18. Шығарушының 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша шығарушы 
міндеттемелерінің теңгерімдік құнынан 5 (бес) және одан да көп пайызды құрайтын 
кредиторлық берешегі 

19. Шығарушының 2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай бойынша шығарушы 
міндеттемелерінің теңгерімдік құнынан 5 (бес) және одан да көп пайызды құрайтын 
кредиторлық берешегі жоқ. 

 



 

  

20. Шығарушы левереджінің шамасы 

 2017 жылғы 31 
наурыз 

2016 жылғы 31 
желтоқсан 

2015 жылғы 31 
желтоқсан 

Левередж 5,1 5,6 5,0 

21. Шығарушының аудиторлық есеппен расталған қаржы есептілігіне сәйкес 
соңғы аяқталған қаржы жылы ішіндегі оның қызметінен алынған ақша 
қаражаттарының таза ағындары  

Мың теңге 

 2016 жыл 

Операциялық қызметтен түскен ақша қаражаттарының таза 
қозғалысы  

- 90 546 703 

Ақша қаражаттарын инвестициялық қызметте қолдану  - 100 377 622 

Қаржы қызметінен ақша қаражаттарының келіп түсуі  188 226 766 

Ақша қаражаттары мен олардың баламаларын таза 
азайту  

- 2 697 559 

Валюталық бағамдары өзгеруінің ақша қаражаттары мен 
олардың баламаларына әсер етуі  

- 8 690 720 

Жыл басына ақша қаражаттары мен олардың баламалары  220 182 124 

Жыл аяғына ақша қаражаттары мен олардың 
баламалары 

208 793 845 

 



 

  

5-бөлім. ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ШЫҒАРУ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР  

22. Облигацияларды шығару туралы мәліметтер  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

23. Төлемі шығарушымен бұдан бұрын шығарылған, айналым мерзімі өтіп кеткен 
облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен жүргізілетін облигацияларды 
шығару кезінде  осы облигацияларды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні және 
нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигацияларды шығарудың көлемі, 
облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша 
көрсетілетін болады  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

24. Айырбасталымды облигацияларды шығару кезінде қосымша көрсетілетін 
мәліметтер  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

25. Облигациялар ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер       

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

26. Төлем агенті туралы (болған жағдайда) мәліметтер   

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды.  

27. «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 
шілдедегі Заңына сәйкес                                     шығарушының эмиссиялық құнды 
қағазды қор биржасының ресми тізіміне қосу және табу мәселелері бойынша кеңес 
беру қызметтерін көрсету жөніндегі шарт жасау бойынша міндеті анықталған 
жағдайда көрсетілетін мәліметтер  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

28. Облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтар  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

29. Басталуы жағдайында шығарушы облигациялары бойынша дефолт жариялау 
ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

30. Егер опциондар шығарушы облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе - 
опциондар туралы опционды жасау шарттары көрсетілген ақпарат  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 



 

  

31. Шығарушының облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің 
әрбір кезеңі тұрғысында негізгі қарыз сомаларын өтеу және сыйақыларды төлеу 
үшін қажетті ақша қаражаттарының көздері мен ағындарын болжамдау  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

32. Шығарушымен қабылданатын және «Бағалы қағаздар нарығы туралы» 
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі Заңымен қарастырылмаған 
шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигацияларды шығару кезінде шығарушы 
органының шешімімен қарастырылмаса). 

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

33. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

34. Жобалық қаржыландыру жағдайында арнайы қаржылық компанияның 
облигацияларын шығару кезінде қосымша көрсетілетін мәліметтер  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

35. Арнайы қаржылық компания облигацияларын шығару кезінде секьюриттеу 
жағдайында қосымша көрсетіледі  

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы тармақ толтырылмайды. 

36. Осы аңдатпаның 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 және 34 
тармақтары облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде 
толтырылмайды  



 

  

6-бөлім. ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН АҚПАРАТ 

37. Облигацияларды шығару аңдатпасында (облигациялық бағдарлама 
аңдатпасы) инвесторларға арналған мынадай ақпарат көрсетіледі: 

1) облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылдау күніне дейін 
шығарушының шығарылатын борышқорлық құнды қағаздарының барлық 
тіркелген шығарылуы туралы мәліметтер: 

2) Банктің 1-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 1-ші 
шығарылымы (НИН KZP01Y10E822) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 20 000 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген 
облигациялар  

Құнды қағаздардың атаулы құны 20 000 000 000 теңге 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі E82-1 

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2014 жылғы 15 желтоқсан 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

20 000 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

20 000 000 000 теңге 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

411 016 666,68 теңге 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

3 252 000 000,00 теңге 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

- 

3) Банктің 1-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 2-ші 
шығарылымы (НИН KZP02Y10E820) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 65 000 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген 
облигациялар 

Құнды қағаздардың атаулы құны 65 000 000 000 теңге 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі E82-2 

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2016 жылғы 12 мамыр 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

65 000 000 облигация 



 

  

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

65 000 000 000 теңге 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

3 159 722 222,22 теңге 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

4 550 000 000,00 теңге 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

- 

4) Банктің 1-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 3-ші 
шығарылымы (НИН KZP03Y15E827) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 15 000 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген 
облигациялар 

Құнды қағаздардың атаулы құны 15 000 000 000 теңге 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі E82-3 

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2016 жылғы 29 маусым 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

15 000 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

15 000 000 000 теңге 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

387 500 000,00 теңге 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

1 125 000 000,00 теңге 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

- 

5) Банктің 2-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 1-ші 
шығарылымы (НИН KZP01Y03F261) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 30 000 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген 
облигациялар 

Құнды қағаздардың атаулы құны 30 000 000 000 теңге 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі F26-1 

Құнды қағаздарды шығаруды 2016 жылғы 02 маусым 



 

  

мемлекеттік тіркеу күні  

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

30 000 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

30 000 000 000 теңге 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

1 283 333 333,34 теңге 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

2 100 000 000,00 теңге 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

- 

6) Банктің 2-ші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың 2-ші 
шығарылымы (НИН KZP02Y10F264) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 17 500 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген 
облигациялар 

Құнды қағаздардың атаулы құны 17 500 000 000 теңге 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі F26-2 

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2016 жылғы 16 маусым 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

17 500 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

17 500 000 000 теңге 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

401 527 777,77 теңге 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

1 225 000 000,00 теңге 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

- 

7) Банктің айналым мерзімі он екі айдан аспайтын облигациялары 
(НИН KZ2C0M11F378) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 85 000 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген 
облигациялар 



 

  

Құнды қағаздардың атаулы құны 85 000 000 000 теңге 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі F37 

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2016 жылғы 21 шілде 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

85 000 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

85 000 000 000 теңге 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

7 834 166 666,70 теңге 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

0,00 теңге 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

- 

8) Банктің халықаралық облигациялары (ISIN XS0220743776) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 100 000 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Купондық халықаралық облигациялар 

Құнды қағаздардың атаулы құны 100 000 000 АҚШ доллары 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі Облигациялар шетел мемлекетінің 
заңнамасына сәйкес тіркелді   

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2005 жылғы 03 маусым (айналымның 
басталу күні) 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

100 000 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

97 214 850,00 АҚШ доллары 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

2 112 500,00 АҚШ доллары 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

74 750 000,00 АҚШ доллары 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

- 

9) Банктің халықаралық облигациялары (ISIN XS0248160102) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 150 000 000 облигация 



 

  

Құнды қағаздар түрлері Купондық халықаралық облигациялар 

Құнды қағаздардың атаулы құны 150 000 000 АҚШ доллары 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі Облигациялар шетел мемлекетінің 
заңнамасына сәйкес тіркелді   

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2006 жылғы 23 наурыз (айналымның 
басталу күні) 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

97 416 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

145 870 569,00 АҚШ доллары 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

113 652,00 АҚШ доллары 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

78 993 669,98 АҚШ доллары 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

01.06.2010 ж. – 10.08.2010 – 21 750 000 
облигация; 01.12.2010 – 15.12.2010 ж. – 
21 584 000 облигация  

15.06.2011 ж. – 30.06.2011 ж. – 6 600 000 
облигация  

01.06.2012 ж. – 30.06. 2012 ж. – 2 650 000 
облигация 

10) Банктің халықаралық облигациялары  (ISIN XS0860582435) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 1 425 000 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Купондық қамтамасыз етілмеген 
облигациялар 

Құнды қағаздардың атаулы құны 1 425 000 000 АҚШ доллары 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі Облигациялар шетел мемлекетінің 
заңнамасына сәйкес тіркелді   

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2012 жылғы 10 желтоқсан (айналымның 
басталу күні) 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

1 264 004 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

1 397 357 662,58 АҚШ доллары 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

15 931 717,08 АҚШ доллары 



 

  

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

235 180 342,42 АҚШ доллары 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

01.12.2016 ж. – 15.12.2016 ж. – 160 996 000 
облигация 

11) Сукук «аль-Мурабаха» (ISIN MYBVI1202859) 

Құнды қағаздардың жалпы саны 240 000 000 облигация 

Құнды қағаздар түрлері Сукук «аль-Мурабаха» 

Құнды қағаздардың атаулы құны 240 000 000 малайзиялық ринггит 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі Облигациялар шетел мемлекетінің 
заңнамасына сәйкес тіркелді   

Құнды қағаздарды шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні  

2012 жылғы 03 тамыз (айналымның 
басталу күні) 

Орналастырылған құнды қағаздар 
саны  

240 000 000 облигация 

Борышқорлық құнды қағаздарды 
орналастыру кезінде тартылған 
ақшаның жалпы көлемі  

240 000 000,00 малайзиялық ринггит 

2017 жылғы 31 наурыздағы жағдай 
бойынша есептелген сыйақы сомасы 

2 025 205,49 малайзиялық ринггит 

Орналастыру күнінен бастап 2017 
жылғы 31 наурызға дейін төленген 
сыйақы сомасы 

59 490 410,97 малайзиялық ринггит 

Сатып алынған борышқорлық құнды 
қағаздар саны және сатып алу күні  

- 

Орындалмаған міндеттемелер мөлшері және осындайларды орындау мерзімін 
өткізіп алу туралы ақпаратты қосқанда, шығарушының құнды қағаздар 
ұстаушылары алдындағы өз міндеттемелерін орындамау (облигациялар бойынша 
сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтерді төлемеу 
(төлеуді кешіктіру)  фактілері туралы мәліметтер, құнды қағаздар бойынша 
есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары 
бойынша жеке): 

Шығарушының өз міндеттемелерін орындамау фактілері жоқ. 

Егер де құнды қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылса немесе жүзеге 
аспаған деп танылса, не жойылса, осындай шешімдерді қабылдаған мемлекеттік 
орган, оларды қабылдау негізі мен күні көрсетіледі: 

Банкте тоқтатылған немесе жүзеге аспаған деп танылған, не жойылған құнды қағаздар 
шығарылымы жоқ. 

сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауын қосқанда, шығарушының құнды 
қағаздары айналатын нарықтар: 



 

  

  Банктің құнды қағаздарының саудасы биржалық, сондай-ақ биржадан тыс нарықтарда 
жүзеге асырылады.  Ұйымдастырылған нарықтағы Банктің құнды қағаздарының саудасы 
сауда-саттықтың мына ұйымдастырущыларының сауда жүйелерінде жүзеге асырылады: 
«Қазақстандық қор биржасы» АҚ, Лондон қор биржасы (London Stock Exchange), 
Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange), Берлин қор биржасы (Borse Berlin - 
Berlin Stock Exchange), Штутгарт қор биржасы (Boerse Stuttgart - Stuttgart Stock Exchange), 
Люксембург қор биржасы (Luxembourg Stock Exchange), Швейцария қор биржасы (SIX 
Swiss Exchange)2. 

айналымдағы, бұдан бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрімен олардың 
ұстаушыларына берілетін құқықтар, оның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзу 
кезінде жүзеге асырылған және ұстаушылармен олардың осы құқықтарын жүзеге 
асыру тәртібі көрсетіліп жасалған құнды қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен 
қарастырылған құқықтар: 

Облигациялар ұстаушыларының құқығы бар: 

 облигацияның атаулы құны мен сыйақыны облигацияларды шығару аңдатпасымен 
қарастырылған мерзімде алуға; 

 Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпарат алу 
құқығы; 

 Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте 
өз талаптарын қанағаттандыру құқығы; 

 Облигацияларды еркін иесіздендіру және облигацияларға өзгедей иелік ету 
құқығы; облигацияларға меншік  құқығынан шығатын өзге құқықтар; 

 облигацияларға меншік  құқығынан шығатын өзге құқықтар. 

Облигацияларды шығару талаптарымен Банктің облигацияларды сатып алу мүмкіндігі 
қрастырылған жағдайда, осы рәсім облигацияларды шығару аңдатпасының талаптарымен 
және Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі. 

12) шығарушы жарғысының, облигацияларды шығару аңдатпасының 
(облигациялық бағдарлама аңдатпасының) көшірмелерін көрсетілген құжаттарға 
өзгертулермен және толықтырулармен танысу үшін алу орындары  

мүдделі тұлғалар Банк жарғысының көшірмесімен, осы Аңдатпамен, сондай-ақ осы 
құжаттарға өзгертулермен және толықтырулармен «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
интернет-ресурсында таныса алады - www.kase.kz. 

13) шығарушы жарғысына сәйкес шығарушы қызметі туралы ақпаратты 
жариялау үшін қолданылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы  

 «Казахстанская правда» газеті немесе Банктің Интернет желісіндегі және (немесе) 
қаржылық есептілік депозитариінің интернет-ресурсындағы веб-сайт  

14) шығарушының соңғы 2 аяқталған қаржылық жыл ішіндегі қаржы есептілігі 
аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың олардың сәйкес 
аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиесілігі көрсетілген толық ресми 
атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)  

                         
2 Bloomberg деректеріне сәйкес 



 

  

Банктің 2014 жылғы 31 желтоқсанда және 2015 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы 
жылдары ішіндегі шоғырландырылған қаржы есептілігінің аудитін «КПМГ Аудит» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Ирматов Р.И., Қазақстан Республикасының 
сертификатталған аудиторы, Аудитордың  06.01.2012 №МФ-0000053 куәлігі) жүзеге 
асырды. 

Банктің 2016 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған қаржы жылдары ішіндегі 
шоғырландырылған қаржы есептілігінің аудитін де «КПМГ Аудит» ЖШС жүзеге 
асырады. 

 «КПМГ Аудит» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Қазақстан Республикасы 
«Аудиторлар палатасы» кәсіби аудиторлық мүшесі болып табылады» (Қазақстан 
Республикасы, 050036, Алматы қ., Әуезов, 6 ш/а, 56-ү., кеңсе №33, 34). 
15) шығарушының облигацияларды шығаруға және оларға қызмет көрсетуге 
шығындану сомасы, сондай-ақ осы шығындар қалайша төленетіндігі туралы 
мәліметтер. 

Банктің төртінші облигациялық бағдарламасының осы аңдатпасын мемлекеттік тіркеу, 
сондай-ақ осы бағдарлама шегінде облигацияларды шығару нәтижесінде Банк мынадай 
шығындарды көтереді: 

 қаржы кеңесшісі мен андеррайтер қызметтері үшін комиссия; 

 маркет-мейкер қызметтері үшін комиссия; 

 тіркеуші қызметтері үшін комиссия; 

 облигациялар ұстаушылары өкілінің қызметтері үшін комиссия; 

  «Қазақстан қор биржасы» АҚ листингілік алымдары. 

Көрсетілген шығындардың Банкпен бағаланатын жалпы сомасы 30 млн. теңгеден астам 
құрайтын сома болады.  

Осы шығындар Банкпен меншікті ақша қаражаттарынан төленеді. 

 

 

 

Басқарма төрағасы Б.Б.Жәмішев  

м.о. 

Бас есепші С.М.Мамекова  

 

 



 

  

 

 


