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ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ  

 
АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА 

 « НАРОДНЫЙ  СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ  БАНК  
КАЗАХСТАНА»  

 
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Г.АЛМАТЫ 
2009 г. 
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В Проспект выпуска акций АО «Народный Банк Казахстана», зарегистрированного 29 
марта 2005 года (с внесенными изменениями от 28 июля 2005 года, 18 ноября 2005 года, 
30 мая 2006 года, 04 декабря 2006 года, 06 февраля 2007 года, 18 июня 2007 года, 17 
августа 2007 года, 02 ноября 2007 года, 02 апреля 2008 года и 13 января 2009 года) 
(выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №А3387), внести 
следующие изменения: 

1. Пункт 11 «Совет директоров акционерного общества» изложить в следующей 
редакции: 

«11. Совет директоров акционерного общества. 

Фамилия, имя, 
отчество, год рождения 
председателя и члена 
совета директоров  

 
Должности, занимаемые председателем и 
членами совета директоров  за последние 3 

года и в настоящее время  
 

% соотношение 
акций, 

принадлежащих 
членам совета 
директоров, к 

общему 
количеству 
акций, 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% соотношение 
акций (долей 
участия в УК), 
принадлежащих 
членам совета 
директоров в 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

 
Павлов Александр 

Сергеевич 
 

1953 года 
 рождения 

 

Председатель Совета Директоров 
 АО «Народный Банк Казахстана» - 

независимый директор,  

 март 2004 года  по настоящее время 
Председатель Совета Директоров АО 
«Народный Банк Казахстана» 

 
0 

 
0 

 
Арстанбекова  

Камиля  
Валерьевна 

1963 года  
рождения 

 

 
Член Совета Директоров 

АО «Народный Банк Казахстана»,  
 сентябрь 1998 г. – по настоящее 
время – Председатель Правления АО 
«Накопительный пенсионный фонд 
Народного Банка Казахстана». 

 
 
0 

 
 
0 

 
Елемесов Аскар 
Раушанулы 

 
1968 года  
рождения 

Член Совета Директоров 
АО «Народный Банк Казахстана»  

 февраль 2004 по февраль 2006 г.- 
Заместитель Председателя 
Правления Национального Банка 
Республики Казахстан 

  февраль 2006 по ноябрь 2006 г. – 
Вице - Министр Министерства 
Финансов Республики Казахстан  

  декабрь 2006 г. по февраль 2007г. 
Заместитель Председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана».   

 Февраль 2007 г. по апрель 2008 г. 
советник Председателя Правления 
АО «Народный Банк Казахстана» 

 Август 2008 года по настоящее 
время Председатель Совета 
директоров АО «Тройка Диалог 
Казахстан»   

 
 
0 

 
 
0 
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Фамилия, имя, 
отчество, год рождения 
председателя и члена 
совета директоров  

 
Должности, занимаемые председателем и 
членами совета директоров  за последние 3 

года и в настоящее время  
 

% соотношение 
акций, 

принадлежащих 
членам совета 
директоров, к 

общему 
количеству 
акций, 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% соотношение 
акций (долей 
участия в УК), 
принадлежащих 
членам совета 
директоров в 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

 
Сатылганов  

Кайрат  
Алпамышевич 

 
1965 года  
рождения 

 
Член Совета Директоров 

 АО “Народный Банк Казахстана”,  
 
 сентябрь 2005 г.- по настоящее 
время Председатель Правления АО 
«Холдинговая группа «АЛМЭКС» 

0 0 

 
Кристоф Рёль 

(Christof Ruehl) 
 

1958 года  
рождения 

Член Совета Директоров 
 АО “Народный Банк Казахстана”- 

независимый директор,  
 c 2005 - 2007 гг. - Заместитель 
главного экономиста, British 
Petroleum p.l.c., Лондон 

 с 2006 по 2007 гг. - Вице-президент 
Британского института экономики 
энергетики 

 c 2007 года по настоящее время 
Главный экономист и Вице-
Президент, British Petroleum p.l.c., 
Лондон 

 c 2008 года по настоящее время 
Председатель Британского 
института экономики энергетики, 
Лондон 

0 0 

 
Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет. 

 
ФИО члена  

совета директоров 

Дата вступления 
в состав совет 
директоров 

Дата выхода 
из состава Совета 

директоров 

Причины  
указанных 
изменений 

Павлов 
Александр Сергеевич 

 
Март 2004 года По настоящее 

время - 

Арстанбекова 
Камиля Валерьевна 

Сентябрь 2001 
года 

 

По настоящее 
время - 

Сатылганов 
Кайрат Алпамышович 

 

Январь 2002 
года 

По настоящее 
время - 

Елемесов Аскар 
Раушанулы 

 
Июнь 2007 года По настоящее 

время - 

Кристоф Рёль (Christof 
Ruehl) Июнь 2007 года По настоящее 

время - 

Дамитов 
Кадыржан Кабдошевич 

 

Октябрь 2005 
года Октябрь 2007 года 

согласно 
 поданному 
заявлению 
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ФИО члена  
совета директоров 

Дата вступления 
в состав совет 
директоров 

Дата выхода 
из состава Совета 

директоров 

Причины  
указанных 
изменений 

Гэвин Артур (Gavyn 
Arthur) Июнь 2007 года Февраль 2008 года 

согласно 
 поданному 
заявлению 

Марченко Григорий 
Александрович 

Февраль 2005 
года Январь 2009 года 

согласно 
 поданному 
заявлению 

 

2. Пункт 12  «Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – 
Правление Банка» изложить в следующей редакции: 

 
 
«12. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества – Правление 
Банка: 
 

Фамилия, имя, 
отчество  члена 
исполнительного 

органа, год рождения 

 
Должности, занимаемые членами 

исполнительного органа за последние 3 года 
и в настоящее время  

 

% соотношение 
акций (долей в 

уставном капитале) 
к общему 

количеству акций 
(долей), 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% соотношение 
акций (долей 
участия в УК), 
принадлежащих 

членам 
исполиительного 
органа в дочерних 

и зависимых 
организациях 

Шаяхметова 
Умут  

Болатхановна 
 

1969 года 
рождения 

 

Председатель Правления  
АО “Народный Банк Казахстана” 

 февраль 2005 года – по январь 2009 
года - заместитель Председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана» 

 с января 2009 г. – по настоящее 
время - Председатель Правления
АО «Народный Банк Казахстана» 

0 0 

 
 

Абдулина Наилия 
Курманбековна 

 
1946 года  
рождения 

Заместитель Председателя 
Правления  

АО «Народный Банк Казахстана» 
 

 Апрель 2005 г. – по март 2006г. – 
Советник Председателя Правления 
АО «Народный Банк Казахстана» 

 Март 2006г.- по настоящее время  
заместитель Председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана»   

0 0 
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Фамилия, имя, 
отчество  члена 
исполнительного 

органа, год рождения 

 
Должности, занимаемые членами 

исполнительного органа за последние 3 года 
и в настоящее время  

 

% соотношение 
акций (долей в 

уставном капитале) 
к общему 

количеству акций 
(долей), 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% соотношение 
акций (долей 
участия в УК), 
принадлежащих 

членам 
исполиительного 
органа в дочерних 

и зависимых 
организациях 

Карабаев Даурен 
Сапаралиевич 

 
1978 года  
рождения 

 

Заместитель Председателя 
Правления  

АО «Народный Банк Казахстана» 
 Февраль 2005г. – апрель 2006г.- 
Управляющий директор - директор 
Департамента инвестиционного 
банкинга АО «Народный Банк 
Казахстана» 

 Апрель 2006 г. – февраль 2007г. – 
Управляющий директор - директор 
Департамента международных 
отношений АО «Народный Банк 
Казахстана» 

 Март 2007г.- по настоящее время  
заместитель Председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана»   

 

0 0 

 

Кишкимбаева 
Сауле 

Бахткиреевна 
 

1968 года 
рождения 

 

Заместитель Председателя 
Правления 

АО «Народный Банк Казахстана»      
 февраль 2005 года – февраль 2009 
года - директор Департамента по 
работе с корпоративными 
клиентами №2 АО «Народный Банк 
Казахстана» 

 февраль 2009 года – по настоящее 
время заместитель Председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана». 

 

0 0 

 
 

Кусаинов  
Аскар Маратович 

 
1961 года  
рождения 

Заместитель Председателя 
Правления 

 АО «Народный Банк Казахстана»  
 с февраля 2005 года – по настоящее 
время заместитель председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана».        

 

0 0 

 
Сатубалдин 

Марат 
Сагандыкович 

 
1964 года 
рождения 

Заместитель Председателя 
Правления  

АО “Народный Банк Казахстана” 
 февраль 2005 г. – по настоящее 
время заместитель Председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана»  

 

0 0 
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Фамилия, имя, 
отчество  члена 
исполнительного 

органа, год рождения 

 
Должности, занимаемые членами 

исполнительного органа за последние 3 года 
и в настоящее время  

 

% соотношение 
акций (долей в 

уставном капитале) 
к общему 

количеству акций 
(долей), 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% соотношение 
акций (долей 
участия в УК), 
принадлежащих 

членам 
исполиительного 
органа в дочерних 

и зависимых 
организациях 

 
 

Смагулов Аскар 
Сагидоллаевич 

 
1975 года 
рождения 

 

Заместитель Председателя 
Правления 

АО «Народный Банк Казахстана»  
 Февраль 2005 г. – сентябрь 2007 г. – 
директор Казначейства АО 
«Народный банк Казахстана». 

 Сентябрь 2007 г. - по настоящее 
время  заместитель Председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана» 

0 0 

 
Ускимбаев 
Кожамурат 
Бейсович 

 
1954 года 
рождения 

 

Заместитель Председателя 
Правления 

АО «Народный Банк Казахстана»  
 Июнь 2003 г. – сентябрь 2007 г. –
вице-министр Министерства 
внутренних дел Республики 
Казахстан. 

 Сентябрь 2007 г. - по настоящее 
время  заместитель Председателя 
Правления АО «Народный Банк 
Казахстана»   

0 0 

» 
 
 
Председатель Правления        
АО "Народный Банк Казахстана"                                     У. Шаяхметова 
 
 
Главный бухгалтер                                 
АО "Народный Банк Казахстана"                                    П. Чеусов 
 
Директор Департамента  
внутреннего аудита 
АО «Народный Банк Казахстана»                       О. Дияров 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ҚАЗАҚСТАН  ХАЛЫҚ  ЖИНАҚ  БАНКІ»  
акционерлік қоғамының  

(«Қазақстан  Халық  Банкі»  АҚ) 
 

АКЦИЯЛАР  ШЫҒАРУ  ПРОСПЕКТІСІНЕ  
 

ӨЗГЕРІСТЕР   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарияланған акциялар шығарылымын уəкілетті органда мемлекеттік тіркеу инвесторларға осы 
проспектіде сипатталған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсыныс беруді 

білдірмейді. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген уəкілетті орган аталған 
құжаттағы ақпараттың сенімділігі үшін жауапкершілік арқаламайды. Акциялар проспектісін 

уəкілетті орган тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкестігі тұрғысынан 
қарастырды. Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары осы проспектідегі ақпарат үшін жауап 
береді жəне қоғам мен оның акцияларына қатысты инвесторларға берілген ақпараттың  дəл əрі 

сенімді екендігін растайды. 

 

Алматы қаласы  

2009 ж. 
 



«Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларының 2005 жылғы 29 наурызда тіркелген 
проспектісіне (2005 жылғы 28 шілдеде, 2005 жылғы 18 қарашада, 2006 жылғы 30 
мамырда, 2006 жылғы 04 желтоқсанда, 2007 жылғы 06 ақпанда, 2007 жылғы 18 
маусымда, 2007 жылғы 17 тамызда,  2007 жылғы 02 қарашада, 2008 жылғы 02 сəуірде 
жəне 2009 жылғы 13 қаңтарда енгізілген өзгерістерімен қоса) (шығарылым Бағалы 
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне № А3387 нөмірімен енгізілді) мынадай өзгерістер 
енгізілсін: 

1. «Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі» деген 11-тармақ мынадай 
редакцияда берілсін:  
«11. Акционерлік қоғамның Директорлар кеңесі. 

Директорлар 
кеңесі 

төрағасының 
жəне  

мүшелерінің 
Т.А.Ə.,  

туған жылы 

Директорлар кеңесі төрағасы мен 
мүшелерінің соңғы 3 жылдағы жəне қазіргі 

уақыттағы қызметтік лауазымы 
 

Директорла
р кеңесінің 
мүшелеріне 
тиесілі 

акцияларды
ң 

акционерлік 
қоғам 

орналастыр
ған жалпы 
акциялар 
санына 

қатынасы - 
% 

Еншілес жəне 
тəуелді 

ұйымдардағы 
Директорлар 
кеңесінің 

мүшелеріне 
тиесілі 

акциялардың 
(жарғылық 
капиталға 
қатысу 
үлесінің) 

қатынасы - 
%  

 
Павлов 

Александр 
Сергеевич 

1953 жылы туған 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің төрағасы -  

тəуелсіз директор 
 2004 ж. наурыздан қазіргі уақытқа дейін 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің төрағасы 

 
0 

 
0 

 
Арыстанбекова  

Камиля  
Валерьевна 

 
1963 жылы туған 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі 

 1998 ж. қыркүйектен қазіргі уақытқа 
дейін - «Қазақстан Халық Банкінің 
Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 
Басқарма төрағасы 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

Елемесов  
Асқар 

Раушанұлы 
 

1968 жылы туған 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі 

 2004 ж. ақпан – 2006 ж. ақпан - ҚР 
Ұлттық Банкі Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

 2006 ж. ақпан – 2006 ж. қараша - ҚР 
Қаржы министрлігінің вице-министрі 

 2006 ж. желтоқсан - 2007 ж. ақпан - 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары 

 2007 ж. ақпан - 2008 ж. сəуір - 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 
Төрағасының кеңесшісі 

 2008 ж. тамыздан - қазіргі уақытта - 
«Тройка Диалог Казахстан» АҚ 
Директорлар кеңесінің Төрағасы 

 
 
0 

 
 
0 

 2



Директорлар 
кеңесі 

төрағасының 
жəне  

мүшелерінің 
Т.А.Ə.,  

туған жылы 

Директорлар кеңесі төрағасы мен 
мүшелерінің соңғы 3 жылдағы жəне қазіргі 

уақыттағы қызметтік лауазымы 
 

Директорла
р кеңесінің 
мүшелеріне 
тиесілі 

акцияларды
ң 

акционерлік 
қоғам 

орналастыр
ған жалпы 
акциялар 
санына 

қатынасы - 
% 

Еншілес жəне 
тəуелді 

ұйымдардағы 
Директорлар 
кеңесінің 

мүшелеріне 
тиесілі 

акциялардың 
(жарғылық 
капиталға 
қатысу 
үлесінің) 

қатынасы - 
%  

 
Сатылғанов  

Қайрат  
Алпамысұлы 

 
1965 жылы туған 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі 

 
 2005 ж. қыркүйек - қазіргі уақытқа дейін 

- «АЛМЭКС» холдинг тобы» АҚ 
Басқарма Төрағасының міндетін 
атқарушы  

 
 
0 

 
 
0 

 
 

Кристоф Рель 
(Сhristof Ruehl) 

 
1958 жылы туған 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Директорлар кеңесінің мүшесі, 

  тəуелсіз директор 
 2005 ж. - 2007 ж. - Бас экономистің 
орынбасары, British Petroleum  p.l.c., 
Лондон;  

 2006 ж. - 2007 ж. - Британ энергетика 
экономикасы институтының вице-
президенті 

 2007 ж. бастап - қазіргі уақытта - Бас 
экономист жəне Вице-президент, 
British Petroleum  p.l.c., Лондон;  

  2008 ж. бастап - қазіргі уақытта - 
Британ энергетика экономикасы 
институтының төрағасы, Лондон 

 
 
0 

 
 
0 

 
Директорлар кеңесі құрамындағы алдыңғы екі жыл ішіндегі өзгерістер:  

Директорлар кеңесі 
мүшесінің Т.А.Ə. 

Директорлар кеңесі 
құрамына енген 

мерзімі 

Директорлар 
кеңесі құрамынан 
шыққан мерзімі 

 

Аталған 
өзгерістер 
себебі 

Павлов  
Александр Сергеевич 

2004 ж. наурыз Қазіргі уақытқа 
дейін - 

Арыстанбекова  
Камиля Валерьевна 

2001 ж. қыркүйек 
 

Қазіргі уақытқа 
дейін 

 
- 

Сатылғанов  
Қайрат Алпамысұлы 

 
2002 ж. қаңтар Қазіргі уақытқа 

дейін - 

Елемесов  
Асқар Раушанұлы 

 
2007 ж. маусым Қазіргі уақытқа 

дейін - 
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Директорлар кеңесі 
мүшесінің Т.А.Ə. 

Директорлар кеңесі 
құрамына енген 

мерзімі 

Директорлар 
кеңесі құрамынан 
шыққан мерзімі 

 

Аталған 
өзгерістер 
себебі 

Кристоф Рель 
(Сhristof Ruehl) 2007 ж. маусым Қазіргі уақытқа 

дейін - 

Дəмитов Қадыржан 
Қабдошұлы 

 
2005 ж. қазан 

 

 
2007 ж. қазан  

 
Берген 

өтінішіне сəйкес

Гэвин Артур  
(Gavyn Arthur) 2007 ж. маусым 2008 ж. ақпан 

Берген 
өтінішіне 
сəйкес 

Марченко Григорий 
Александрович   2005 ж. ақпан 2009 ж. қаңтар 

Берген 
өтінішіне 
сəйкес 

 
2. «Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Банк Басқармасы» деген 
12-тармақ мынадай редакцияда берілсін: 
 
 «12. Акционерлік қоғамның алқалық атқарушы органы – Банк Басқармасы: 

Атқарушы орган 
мүшесінің 

тегі, аты, əкесінің 
аты,  

туған жылы 

Атқарушы орган мүшелерінің соңғы 
3 жылдағы жəне қазіргі уақыттағы 

қызметтік лауазымы 
 

акцияларының 
(жарғылық 
капиталдағы 
үлесінің) 

акционерлік 
қоғам 

орналастырған 
жалпы акциялар 

(үлес) санына 
қатынасы - % 

еншілес жəне 
тəуелді 

ұйымдардағ
ы атқарушы 

орган 
мүшелеріне 
тиесілі 

акцияларды
ң (ЖК-ға 
қатысу 
үлесінің) 

қатынасы - 
%  

 
 

Шаяхметова Үміт  
Болатханқызы 

 
1969 жылы 

туған 
 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма Төрағасы 

 
 2005 ж. ақпаннан -  2009 жылғы 
қаңтар - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары 

 2009 ж. қаңтардан бастап - қазіргі 
уақытта - «Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ Басқарма Төрағасы  

 

 
 

0 

 
 

0 

 
Абдулина Нəилия 
Құрманбекқызы 

 
1946 жылы туған 

 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары 

 
 2005 ж. сəуір – 2006 ж. наурыз – 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма Төрағасының кеңесшісі 

 2006 ж. наурыздан бастап - қазіргі 
уақытта - «Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ Басқарма Төрағасының 
орынбасары 

 
 

0 

 
 

0 
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Атқарушы орган 
мүшесінің 

тегі, аты, əкесінің 
аты,  

туған жылы 

Атқарушы орган мүшелерінің соңғы 
3 жылдағы жəне қазіргі уақыттағы 

қызметтік лауазымы 
 

акцияларының 
(жарғылық 
капиталдағы 
үлесінің) 

акционерлік 
қоғам 

орналастырған 
жалпы акциялар 

(үлес) санына 
қатынасы - % 

еншілес жəне 
тəуелді 

ұйымдардағ
ы атқарушы 

орган 
мүшелеріне 
тиесілі 

акцияларды
ң (ЖК-ға 
қатысу 
үлесінің) 

қатынасы - 
%  

 
Қарабаев  
Дəурен 

Сапаралыұлы  
 

1978 жылы туған 

 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 

Төрағасының орынбасары           
 2005 ж. ақпан – 2006 ж. сəуір -  «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ Басқарушы директоры - 
Инвестициялық банкинг департаментінің 
директоры 

 2006 ж. сəуір – 2007 ж. ақпан - «Қазақстан 
Халық Банкі» АҚ Басқарушы директоры - 
Халықаралық қатынастар департаментінің 
директоры 
 2007 ж. наурыздан бастап - қазіргі уақытта 
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары 

 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
Кішкембаева 

Сəуле 
Бақтыкерейқызы  

 
1968 жылы туған 

 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 

Төрағасының орынбасары           
 2005 ж. ақпан – 2009 ж. ақпан -  
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ №2 
Корпоративтік клиенттермен жұмыс 
жөніндегі департамент директоры 
 2009 ж. ақпаннан бастап - қазіргі уақытта - 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары 

 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

Құсайынов  
Асқар Маратұлы 

 
1961 жылы туған 

 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 

Төрағасының орынбасары   
 2005 ж. ақпаннан бастап – қазіргі 
уақытта - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары 

 

 
 

0 
 
 
 
 

 
 

0 

Сатыбалдин 
Марат 

Сагындықұлы 
 

1964 жылы 
туған 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары   

 2005 ж. ақпаннан - қазіргі уақытқа 
дейін «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары 

 

 
 

0 

 
 

0 
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Атқарушы орган 
мүшесінің 

тегі, аты, əкесінің 
аты,  

туған жылы 

Атқарушы орган мүшелерінің соңғы 
3 жылдағы жəне қазіргі уақыттағы 

қызметтік лауазымы 
 

акцияларының 
(жарғылық 
капиталдағы 
үлесінің) 

акционерлік 
қоғам 

орналастырған 
жалпы акциялар 

(үлес) санына 
қатынасы - % 

еншілес жəне 
тəуелді 

ұйымдардағ
ы атқарушы 

орган 
мүшелеріне 
тиесілі 

акцияларды
ң (ЖК-ға 
қатысу 
үлесінің) 

қатынасы - 
%  

Смағұлов  
Асқар 

Сағидоллаұлы  
 

1975 жылы туған 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары  

 2005 ж. ақпан - 2007 ж. қыркүйек 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Қазынашылық департаментінің 
директоры 
 2007 ж. қыркүйектен бастап - қазіргі 
уақытта - «Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ Басқармасы Төрағасының 
орынбасары   

 
 

0 

 
 

0 

 
 

Өскімбаев 
Қожамұрат 
Бейісұлы 

 
1954  

жылы туған 
 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ Басқарма 
Төрағасының орынбасары   

 2003 ж. маусым – 2007 ж. қыркүйек – 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің вице-министрі 

 2007 ж. қыркүйектен бастап – қазіргі 
уақытта - «Қазақстан Халық Банкі» АҚ 
Басқарма Төрағасының орынбасары 

 
 

0 

 
 

0 

» 
 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  

Басқарма Төрағасы                                               Ү.Шаяхметова 
 
 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Бас бухгалтері            П.Чеусов    
 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ  
Ішкі аудит департаментінің 
директоры              О.Дияров 
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