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«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»   

акционерлік қоғамының 

 

  («AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ) 

 

ҮШІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫ 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІ 
 

2015 жылғы «01» қазандағы жағдай бойынша жасалған,  

қаржылық көрсеткіштер 2015 жылғы «01»   қазандағы 

жағдай бойынша ұсынылған.  

 

 

Үшінші облигациялық бағдарламаның жиынтық 

көлемі – 30 000 000 000 (отыз миллиард) теңге.  
 

 

 

Уәкілетті органның облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуі инвесторларға 
проспектіде сипатталған облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдарды беру 
дегенді білдірмейді. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған уәкілетті 
орган осы кұжатта жазылған ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді. Облигациялар 
шығарылымының проспектісі тек Қазакстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 
қарастырылды. Эмитенттің лауазымды түлғалары осы проспектідегі ақпараттың дұрыстығына 

жауапты және онда берілген барлық ақпараттың дұрыс екендігін және инвесторларды Эмитент пен 
оның облигацияларына қатысты адасушылыққа алып келмейтіндігін растайды. 

 

               

 

Алматы қ., 2015 ж. 
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1. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР  

 

Эмитенттің атауы Толық атауы Қысқартылған атауы 

 

Мемлекеттік тілде 
«AsiaСredit Bank (АзияКредит 

Банк)» Акционерлік қоғамы 

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит 

Банк)»АҚ, 

Орыс тілінде 

Акционерное общество «AsiaСredit  

Bank (АзияКредит Банк)» 

 

АО «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит Банк)» 

 

Ағылшын тілінде 

Joint Stock Company «AsiaСredit 

Bank (АзияКредит Банк)» 

 

JSC «AsiaСredit Bank (АзияКредит 

Банк)» 

 

 

2. Эмитенттің атауындағы өзгертулер туралы деректер 

 
«AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша – «Банк», «Эмитент») 1997 жылы 27 

қарашада «ЛАРИБА БАНК» Бірлескен Банкі» ашық түрдегі Акционерлік қоғам ретінде құрылған, 

қысқартылған атауы «ЛАРИБА БАНК» ББ» АТ АҚ.  

 

1998 жылы 21 шілдеде «ЛАРИБА БАНК» Бірлескен Банкі» ашық түрдегі Акционерлік қоғамы «ЛАРИБА 

БАНК» Бірлескен Банкі» Ашық Акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді, қысқартылған атауы «ЛАРИБА 

БАНК» ББ» ААҚ.  

 

2004 жылы 2 шілдеде,  2003 жылы 13 мамырдағы жаңа «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның шығуына 

байланысты «ЛАРИБА БАНК» Бірлескен Банкі» Ашық Акционерлік қоғамы «ЛАРИБА БАНК» Бірлескен 

Банкі» Акционерлік қоғамы болып қайта құрылды, қысқартылған атауы жаңа заңға сәйкес барлық өкілдіктерді 

қабылдаумен «ЛАРИБА БАНК» ББ» АҚ.  

 

2009 жылы 27 сәуірде «ЛАРИБА БАНК» Бірлескен Банкі» Акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасының 

Әділет Министрлігінде қайта тіркеуден өтіп, ресми түрде өзінің «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 

Акционерлік қоғамы деген жаңа атауына ие болды, қысқартылған атауы «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 

АҚ. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 1992 жылы 20 қаңтарда Банкті № 346-1900-АО 

(ИУ) тіркеу нөмірімен мемлекеттік тіркеуден өткізді. Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеуі 

туралы анықтаманы 2009 жылы 27 сәуірде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берді. 
 

3. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)  туралы мәліметтер  
 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 1992 жылы 20 қаңтарда Банкті № 346-1900-АО 

(ИУ) тіркеу нөмірімен мемлекеттік тіркеуден өткізді. Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта тіркеуі 

туралы анықтаманы 2009 жылы 27 сәуірде Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі берді. 
 

4. Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі  
 

Бизнес-сәйкестендіру нөмірі - 920140000508. 
 

5. Эмитенттің орналасқан жерi, байланыс телефоны мен факсiнiң нөмiрi, электронды 

поштасының мекенжайы туралы мәлiметтер 

 
заңды мекен-жайы Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1 

үй, «Нұрлы-тау» бизнес орталығы, блок 5 «б» 

 нақты мекен-жайы Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 17/1 

үй, «Нұрлы-тау» бизнес орталығы, блок 5 «б» 

 
байланыс телефондары 

мен факс нөмірлері 
Тел: (+7) 727 2588-555, 3308-811 

Факс: (+7) 727 2583-474 
 

 
электронды  пошта  headoffice@asiacreditbank.kz    

mailto:headoffice@asiacreditbank.kz
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6. Эмитенттің банктік деректемелері. 

СТН: 600700059760  

КҰЖЖ коды: 19520433  

БСК: LARIKZKA 

ЖСК: KZ09125KZT1001300262 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төлемдер жүйесі 

басқармасында 

БЕК: 14 

7. Эмитент қызметінің түрлері. 

Банк заңды тұлға болып табылады және  өзінің қызметін Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасының, Жарғысының және Банктің ішкі ережелерінің негізінде жүзеге 
асырады. 

Қызметтің негізгі түрі – банк қызметі. 

Банк қызметінің мақсаты оның заңды қызметін жүзеге асырудың нәтижесінде табыс алу болып 
табылады. 

Банк бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметін Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіп пен шарттарда жүзеге асыруға құқылы . 

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен тиым салынбаған қызметтің түрлерін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіп пен шарттарда жүзеге 

асыруға құқылы. 

Банк өзінің қызметін уәкілетті орган 2015 жылғы «20» ақпанда банктік және өзге операцияларды 

және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүргізуге берген, мыналарды жүргізуге құқық беретін 

№ 1.2.75/83 лицензияның шеңберінде жүзеге асырады:  

Ұлттық және шетелдік валютадағы банк операциялары: 

 депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; 

 депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; 

 банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 

корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; 

 кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсатуды, айырбастауды, қайта санауды, 

сұрыптауды, қаттап бууды және сақтауды қоса алғанда, оларды қабылдау және беру; 

 аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер және ақша аударымдары 

бойынша тапсырмаларын орындау; 

 есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де 

борышкерлік міндеттемелерін есепке алу (дисконт); 

 банктік қарыз операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен 

ақшалай нысандағы кредиттер беру; 

 шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру; 

 банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау; 

 төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау; 

 аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау; 

 банктердің ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беруі;  

 банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін 

және өзге де міндеттемелерді беруі; 

Ұлттық және шетелдік валютадағы өзге операциялар: 

1. лизинг қызметін жүзеге асыру; 

2. өзінің бағалы қағаздарын (акцияларды қоспағанда) шығару; 
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3. факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз 

тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу; 

4. форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып 

алушының қарыз міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу арқылы 

төлеу;  

5. сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаны, 

ипотекалық қарыздар бойынша талап ету құқықтарын басқару; 

6. сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беруді қоса 

алғанда, құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары 

мен құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер, 

сондай-ақ, Банк бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асырады: 

7. клинеттердің шоттарын номинал ұстаушы ретінде жүргізу құқығымен бағалы қағаздар 

нарығындағы брокерлік және дилерлік қызмет.  

7-1. Эмитент қаржылық агенттік мәртебесіне ие болған жағдайда, келесі мәліметтерді көрсету 

қажет: 

1) қаржылық агенттік мәртебесінің тағайындалу күні: Жоқ. 

2) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасының 2003 жылдың 25 

шілдесіндегі № 251 «Қаржылық агенттіктерге арналған пруденциалдық нормативтер мен 

қаржылық агенттік мәртебесінен айырылу тәртібі туралы» қаулысымен (нормативтік-

құқықтық актілердің мемлекеттік тіркелу Реестрінде № 2449 нөмірімен тіркелген) белгіленген 

пруденциалдық нормативтерін орындамау фактілері:  
 

Жоқ, себебі Банкке қаржылық агенттік мәртебесі тағайындалмады. 

 

8. Эмитентке немесе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг агенттiктерiнің 

және (немесе) Қазақстан Республикасы рейтинг агенттiктерiнің тағайындаған рейтингтерi 

туралы мәлiметтер. Егер Эмитентке қаржы агентігінің мәртебесі тағайындалса, уәкілетті 

органның қаулысының қабылданған күнін, нөмірін көрсету керек. 
 

2015 жылы 14 сәуірде «Fitch Ratings» «AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)» АҚ эмитентінің 

дефолтының рейтингін «Тұрақты» болжаммен «В» деңгейінде растады.  

2014 жылғы 23 қазанда жергілікті рейтинг агенттігі «РФЦА рейтинг агенттігі» АҚ Банктің 

екінші облигациялық бағдарламасы аясындағы бірінші облигациялық шығарылым бойынша 

ұзақмерзімді рейтингін «ВВВ3» деңгейінде, қысқамерзімді рейтинг деңгейін «Р3» деңгейінде 

бағалап, «Тұрақты» деген болжам жасады.  

«AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)» АҚ-тың айналымдағы алдыңғы облигациялық шығарылым 

рейтингілерін 2014 жылы 21 шілдеде «Fitch Ratings» растады:  

 

ҰСН 
Шығарылым 

көлемі 
Өтеу 

Ұлттық валютадағы 

ұзақмерзімді рейтинг  

 

Ұлттық 

ұзақмерзімді 

рейтинг  

 

KZP01Y07D887 10 млрд. теңге 2019 шілде В BB(kaz) 

KZP02Y07D885 10 млрд. теңге 2020 қыркүйек В BB(kaz) 

KZP03Y08D881 10 млрд. теңге 2021 қараша B BB(kaz) 

 

2014 жылы 24 шіледе Кредит рейтингілерінің қызметі «Standard & Poor's» Банк контрагентінің 

ұзақмерзімді рейтингі мен қысқамерзімді кредиттік рейтингін «В-/С» деңгейінде, «kzBB» ұлттық 

шкаласы бойынша рейтингін және «AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)» АҚ-тың қамтамасыз 

етілмеген артықшылықты борышының рейтингін  растады, бұдан соң Банктің сұрауы бойынша 

барлық рейтингілерді қайтарып алды. Рейтингілерді қайтарып алу кезіндегі болжам – «Позитивті».  
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9. Эмитенттің барлық филиалдары мен өкiлдiктерiнің атаулары, тiркелген күндерi, 

орналасқан жерлерi және пошталық мекенжайлары. 

№ 

р/н 
Филиалдың атауы Тіркелген күні 

Орналасқан жерлері және пошталық 

мекенжайлары 
1 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Алматы қ. филиалы  

Қазақстан Республикасының 

Әділет Министрлігі берген 2009 

жылғы 22 маусымдағы № 1738-

1910-Ф-л Филиалды есептік 

қайта тіркеу туралы куәлік  

Қазақстан Республикасы, 050059,  

Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-

Фараби даңғ., 17/1 үй, блок 5 Б 

2 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Алматы қ. филиалы ФҚБ-1 

2009 жылғы 22 маусымдағы № 

1738-1910-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік, ҚР ӘМ  28.02.13ж. Кір. 

№ 2193 Ескерту 

Қазақстан Республикасы, 050062,  

Алматы қ., 4 ы-а,  10а үй, «РӘШ» СО 

3 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Алматы қ. филиалы ФҚБ-2 

2009 жылғы 22 маусымдағы № 

1738-1910-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік, ҚР ӘМ  01.09.11ж. Кір. 

№ 16-37981-11 Ескерту   

Қазақстан Республикасы, 050031, 

Алматы қ., Аксай ы-а., 1а, «Car City» 

СО,  №789 орын 

4 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Алматы қ. филиалы ФҚБ-3 

2009 жылғы 22 маусымдағы № 

1738-1910-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік, ҚР ӘМ  03.03.10 ж. Кір. 

№ 4160 Ескерту   

Қазақстан Республикасы, 050000,  

Алматы қ., Гоголь к-сі 95-70 

5 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Алматы қ. филиалы ФҚБ-4 

2009 жылғы 22 маусымдағы № 

1738-1910-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік, ҚР ӘМ  24.12.14 ж. н/ж 

Ескерту   

Қазақстан Республикасы, 050000,  

Алматы қ., Розыбакиев к-сі, 181 А 

6 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Астана қ. филиалы  

Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі берген 2009 

жылғы 3 маусымдағы 2871-

1901-Ф-л Филиалды есептік 

қайта тіркеу туралы куәлік 

Қазақстан Республикасы, 010001, 

Астана қ., Есіл ауданы, Сарайшық к-

сі 34, ВП-6, ВП-7 

7 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Астана қ. филиалы ФҚБ-1 

2009 жылғы 3 маусымдағы № 

1901-Ф-л Филиалды есептік 

қайта тіркеу туралы куәлік, ҚР 

ӘМ  19.07.13 ж. н/ж Ескерту   

Қазақстан Республикасы, 010000,. 

Астана қ., Абай даңғ., 53 үй 

8 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Актөбе қ. филиалы  

Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі берген 2013 

жылғы 31 қазандағы №204-

1904-01-Ф-л  Филиалды есептік 

қайта тіркеу туралы куәлік 

Қазақстан Республикасы, 030000,  

Ақтөбе қ., Ә. Молдағұлова к-сі, 45 

9 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Актөбе қ. филиалы ФҚБ-1 

Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі берген 

2013 жылғы 31 қазандағы 

№204-1904-01-Ф-л  Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік, ҚР ӘМ  21.11.20143 ж. 

№ 014/31-Р-616 Ескерту   

Қазақстан Республикасы, 030000,  

Ақтөбе к-сі, 12 ы-а., 38 үй, блок «Б» 

10 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Атырау қ. филиалы 

Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі берген 

2009 жылғы 29 мамырдағы № 

2141-1915-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік 

Қазақстан Республикасы, 060009, 

Атырау обылсы, Атырау қ., Сәтбаев 

к-сі, 23 Б 

11 «AsiaCredit Bank 2009 жылғы 29 мамырдағы № Қазақстан Республикасы, 130000, 
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(АзияКредит Банк)» АҚ 

Ақтау қ. филиалы 

2141-1915-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік 

Маңғыстау облысы, Ақтау қү, 5 ы-а, 

46 үй 

12 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Қарағанды қ. филиалы 

Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі берген 

2013 жылғы 4 қарашадағы 

№305-1930-01-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік 

Қазақстан Республикасы, 1000008,  

Қарағанды қ., Н. Әбдіров к-сі, 12 

13 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Қарағанды қ. филиалы ФҚБ-

1 

2013 жылғы 4 қарашадағы 

№305-1930-01-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік, ҚР ӘМ  22.09.14 ж. Кір. 

н/ж Ескерту   

Қазақстан Республикасы, 100028, 

Қарағанды қ., Восток-2 ы-а, 5/7 құр. 

14 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Қарағанды қ. филиалы ФҚБ-

2 

2013 жылғы 4 қарашадағы № 

№305-1930-01-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік, ҚР ӘМ  24.12.14 ж. № 

37-03/746   Ескерту   

Қазақстан Республикасы, 100028,  

Қарағанды қ., Гүлдер-1 ы-а, 2 «А» үй 

15 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Павлодар қ. филиалы  

Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі берген 

2013 жылғы 6 қарашадағы 

№144-1945-01-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік 

 Қазақстан Республикасы, 1400008,  

Павлодар қ., Ломов к-сі, 135/1 

16 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Өскемен қ. филиалы 

Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі берген 

2013 жылғы 10 қарашадағы 

№229-1917-01-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік 

Қазақстан Республикасы, 070004, 

Өскемен қ., Горький к-сі, 21 

17 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Шымкент қ. филиалы 

Қазақстан Республикасының 

Әділет министрлігі берген 

2013 жылғы 08 қарашадағы 

№274-1958-01-Ф-л Филиалды 

есептік қайта тіркеу туралы 

куәлік 

Қазақстан Республикасы, 160011,  

Шымкент қ., Толстой к-сі  57 

18 «AsiaCredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Петропавл қ. филиалы 

22.05.2015ж. заңды тұлға 

филиалының есептік тіркеуі 

туралы анықтама  

Қазақстан Республикасы, 150000, 

Петропавл қ. Абай к-сі, 65 үй 

 
10. Эмитенттің соңғы аяқталған үш қаржылық жыл үшін қаржы есептілігіне аудитті жүзеге 

асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, 

палаталарға) тиістілігі көрсетілген толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, бар болса – 

әкесінің аты). 

2011 – 2015 жыл - «Делойт» ЖШС. 

Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметпен айналысу бойынша берілген мемлекеттік 

лицензиясының №0000015, сериясы МФЮ-2, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігімен 

2006 жылғы «13» қыркүйекте берілген. 

Марк Смит – Басқарушы әріптес, Каспий аумағы, Нурлан Бекенов – әріптес, Қазақстан 

Республикасының Білікті аудиторы, 1194 жылғы «13» маусымда берілген Біліктілік туралы 

куәліктің № 0082, «Делойт» ЖШС Бас директоры. 

Мекенжайы: 050000,  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 36/2, «АФЦ», «Б» 

ғимараты.  

«Делойт» атауы Ұлыбританияның заңнамасына сәйкес тіркелген қатысушылардың олармен 

кепілдендірілген шектердегі жауапкершілігімен «Делойт Туш Томацу Лимитед» жеке компаниясына 
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кіретін заңды тұлғалардың бір немесе кез келген санына кіреді; әрбір осындай заңды тұлға дербес 

және тәуелсіз заңды тұлға болып табылады. 

«Делойт» ЖШС - «Қазақстан Республикасы аудаиторларының палатасы» Кәсіби 

аудиторлық ұйымның мүшесі.  
 

Проспектіні уәкілетті органға тапсырудың алдындағы үш жылдың ішінде тиісті қызметтерді 

көрсетуге шарттар жасалған заңгерлік және қаржылық мәселелер бойынша кеңесшілердің 

тиісті алқаларға (қауымдастықтарға, палаталарға) тиістілігі көрсетілген толық ресми атауы. 

«Банк ЦентрКредит» АҚ ЕҰ «BCC Invest» АҚ 

 

05.10.2015 ж. бастап үшінші облигациялық бағдарламасны және үшінші облигациялық бағдарлама 

аясында бірінші облигациялық шығарылымды мемлекеттік тіркеу мәселесі бойынша Банктің 

қаржылық кеңесшісі «BCC Invest» Акционерлік қоғамы болып табылады, 2015 жылы 29 қазанда № 

BCC-I/2015-004 қаржылық-кеңес беру қызметтерін көрсету туралы шарт жасалған.  

«BCC Invest» Акционерлік қоғамы «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-тың «қор нарығының мүшесі» 

санаты бойынша мүшесі және Қазақстан Қаржыгерлер Қауымдастығының мүшесі болып табылады.   

«Сентрас Секьюритиз» АҚ 

29.10.2013ж. бастап Банктің екінші облигациялық бағдарламаны мемлекеттік қайта тіркеу 

мәселелері бойынша қаржылық кеңесшісі «Сентрас Секьюритиз» Акцилнерлік қоғамы болып 

табылды, 2013 жылғы 29 қазанда № 04-фк/2013 қаржылық-кеңестік қызметтер көрсету туралы Шарт 

бекітілген. 

10.10.2013ж. бастап Банктің бағалы қағаздардың бірінші шығарылымы аясында облигациялардың 

екінші шығарылымы бойынша қаржылық кеңесшісі «Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы 

болып табылды, 2013 жылғы 10 қазанда № 03-фк/2013 қаржылық-кеңестік қызметтер көрсету 

туралы Шарт бекітілген. 

22.08.2013 ж. бастап Банктің бағалы қағаздар шығарылымы бойынша қаржылық кеңесшісі «Сентрас 

Секьюритиз» Акционерлік қоғамы болып табылған, 2013 жылғы 22 тамызда № 02-фк/2013 

қаржылық-кеңестік қызметтер көрсету туралы Шарт бекітілген. 

«Сентрас Секьюритиз» Акционерлік қоғамы «Қазақстан Қор биржасы» АҚ «қор нарығының 

мүшесі», «мерзімдік нарық мүшесі» санаттары бойынша мүшесі, Қазақстан Қаржыгерлері 

Ассоциациясының мүшесі, сонымен қатар Алматы қ. Аймақтық Қаржы Орталығының 

Аккредиттелген қатысушысы болып табылады. 

«АСЫЛ-ИНВЕСТ» АҚ 

30.09.2014 ж. бастап Банктің екінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың 

бірінші шығарылымын орналастыру мәселелері бойынша қаржылық кеңесшісі «АСЫЛ-ИНВЕСТ» 

Акционерлік қоғамы болып табылды, 30.09.2014ж. № 2 қаржылық-кеңестік қызметтер көрсету 

туралы Шарт бекітілген. 

29.11.2014 ж. бастап Банктің екінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың 

үшрінші шығарылымын орналастыру мәселелері бойынша қаржылық кеңесшісі «АСЫЛ-ИНВЕСТ» 

Акционерлік қоғамы болып табылды, 29.11.2014ж. қаржылық-кеңестік қызметтер көрсету туралы 

Шарт бекітілген. 

30.09.2013ж. бастап Банктің бірінші облигациялық бағдарламасының аясында облигациялардың 

екінші шығарылымын орналастыру мәселелері бойынша қаржылық кеңесшісі «АСЫЛ-ИНВЕСТ» 

Акционерлік қоғамы болып табылды, 20.03.2013ж. № н/ж қаржылық-кеңестік қызметтер көрсету 

туралы Шарт бекітілген. 

22.01.2013 ж. бастап Банктің бағалы қағаздар шығарылымы бойынша қаржылық кеңесшісі «АСЫЛ-

ИНВЕСТ» Акционерлік қоғамы болып табылды, 22.01.2013ж. № н/ж қаржылық-кеңестік қызметтер 

көрсету туралы Шарт бекітілген. 
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«АСЫЛ-ИНВЕСТ» Акционерлік қоғамы «қор нарығының мүшесі» және «мерзімдік нарық мүшесі» 

санаттары бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ мүшесі, Қазақстан Қаржыгерлері  

Ассоциациясының мүшесі, сондай-ақ, Алматы қ. Аймақтық Қаржы Орталығының Аккредиттенген 

қатысушысы  болып табылады. 

Уәкілетті органға проспектіні ұсыну алдында, үш жыл ішінде өзге кеңесшілер болған жоқ. 

Егер жоғарыда көрсетілген тұлғалармен шартты бұзу орын алған болса, шарттың бұзылуы 

туралы ақпаратты оған тараптардың қайсысы бастамашы болғанын көрсете отырып 

ақпаратты ұсыну қажет. 

Банк пен «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Акционерлік қоғамы арасында жасалған, Қаржылық-кеңес беру 

қызметтерін көрсету бойынша  29.11.2014 ж. н/ж., 30.09.2013 ж. н/ж және 22.01.2013 ж. н/ж. 

Шарттар 08.04.2014 ж. Банктің бастамасы бойынша,   номиналды ұстаушы  ретінде клиенттердің 

шоттарын жүргізу құқығымен  бағалы қағаздар нарығында брокерлік және дилерлік қызметті 

жүргізуді жүзеге асыру үшін «АСЫЛ-ИНВЕСТ»  Акционерлік қоғамының мемлекеттік лицензиясын 

тоқтатуға байланысты бұзылды.  

 

Жоғарыда аталған өзге заңды тұлғалармен шарттар бұзылған жоқ. 
 

11. Эмитенттің корпоравтивтік басқару кодексін қабылдау күні (егер оны қабылдау қоғамның 

жарғысымен көзделген болса). 

Корпоративтік басқару кодексін «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Акционерлерінің жалпы 

жиналысы 2015 жылғы «4» мамырдағы № 46 хаттамамен бекітті.  

 

2. ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫ 
 

12. Эмитенттің басқару органдарының құрылымы. 

Эмитенттің басқару органдары болып табылатындар: 

Жоғары орган – Акционерлердің Жалпы жиналысы; 

Басқару органы – Директорлар кеңесі; 

Атқарушы орган – Басқарма; 

Бақылаушы орган – Ішкі аудит қызметі. 

Қазақстан Республикасының заңнамасына, эмитенттің жарғысына және ішкі құжаттарына 

сәйкес эмитенттің басқару органдарының құзыреттері: 

Акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер 

жатқызылады:  

 Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оны жаңа редакциясында бекіту; 

 корпоративтiк басқару кодексiн, сондай-ақ оған енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларды 

бекiту; 

 Банкті ерікті түрде қайта ұйымдастыру немесе тарату; 

 Банктің жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Банктің орналастырылмаған 

жарияланған акцияларының түрiн өзгерту туралы шешiм қабылдау; 

 Банктің бағалы қағаздарын айырбастау шарттары мен тәртібін, сондай-ақ оларды өзгертуді 

айқындау; 

 Банктің жай акцияларына айырбасталатын бағалы қағаздар шығарылымы туралы шешім 

қабылдау;  
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 Бір түрдегі орналастырылған акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы 

шешім қабылдау, осындай айырбастаудың шарттары мен тәртібін анықтау;  

 Есеп комиссиясының сан құрамын және өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін сайлау 

және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату; 

 Банктің Директорлар кеңесінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның мүшелерін 

сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар кеңесінің 

мүшелеріне олардың өз міндеттемелерін орындағаны үшін сыйақы төлеудің және 

шығындарын өтеудің мөлшері мен талаптарын айқындау; 

 Банктің аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу; 

 жылдық қаржы есептілігін бекіту; 

 Банк акцияларының ерікті делистингі туралы шешімдер қабылдау; 

 Банктің есепті қаржы жылындағы, жартыжылдықтағы, тоқтандағы таза табысын бөлу 

тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және 

Банктің бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшерін бекіту;  

 Банктің жай және артықшылықты акциялары бойынша өз капиталының теріс мөлшері болған 

жағдайда немесе егер Банктің өз капиталының мөлшері оның акциялары бойынша 

дивидендтер есептеу нәтижесінде теріс болса, сондай-ақ, егер қоғам Қазақстан 

Республикасының банкроттық туралы заңдарына сәйкес төлем қабілетсіздігі немесе 

дәрменсіздік белгілеріне сәйкес келсе не аталған белгілер Банкте оның акциялары бойынша 

дивидендтер төлеу нәтижесінде пайда болса, дивидендтер төлемеу туралы шешімдер 

қабылдау; 

 Банкке тиесілі барлық активтердің жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын 

сомадағы активтердің бір немесе бірнеше бөлігін беру арқылы Банктің өзге заңды 

тұлғаларды құруға немесе олардың қызметіне қатысуы туралы шешім қабылдау;  

 акционерлердің Жалпы жиналысын шақыру туралы Банктің акционерлерге хабарлау 

нысанын белгілеу және мұндай ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында беру туралы 

шешім қабылдау; 

 Банк акцияларды “Акционерлік қоғамдар туралы” Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес сатып алған жағдайда олардың құнын белгілеу әдістемесіне өзгерістерді бекіту (егер 

оны құрылтай жиналысы бекітпесе, әдістемені бекіту); 

 Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту; 

 Акционерлерге Банк қызметі туралы ақпарат беру тәртібін белгілеу, оның ішінде, егер 

мұндай тәртіп Банктің жарғысында белгіленбесе, бұқаралық ақпарат құралын анықтау; 

 шешім қабылдау «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 

және Банк жарғысында Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне 

жатқызылған өзге де мәселелер. 

Банктің Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады:  

1. Банк қызметінің басым бағыттарын және Банктің даму стратегиясын белгілеу немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда Банктің даму 

жоспарын бекіту; 

2. акционерлердің жылдық және кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы шешім 

қабылдау; 

3. жарияланған акциялардың саны шегiнде акцияларды орналастыру (өткiзу) туралы, оның 

iшiнде орналастырылатын (өткiзiлетiн) акциялардың саны, оларды орналастыру (өткiзу) 

тәсiлi мен бағасы туралы шешiм қабылдау; 

4. Банктің орналастырылған акцияларды немесе басқа да бағалы қағаздарды сатып алуы және 

оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау; 

5. Банктің жылдық қаржы есептілігін алдын ала бекіту; 

6. Директорлар кеңесінің комитеті туралы ережені бекіту; 
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7. корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау, оның өкілеттіктерін 

мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ лауазымдық айлықақысының мөлшерін және 

корпоративтік хатшыға сыйақы төлеу шарттарын анықтау; 

8. Банктің облигацияларын және туынды бағалы қағаздарын шығару талаптарын айқындау, 

сондай-ақ оларды шығару туралы шешім қабылдау; 

9. Банк Басқармасының сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және 

мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату; 

10. Банк Басқармасы басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлықақыларының мөлшерін және 

оларға еңбекақы және сыйлықақы төлеу талаптарын айқындау; 

11. Ішкі аудит қызметінің сан құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның басшысын және 

мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, Ішкі аудит 

қызметінің жұмыс тәртібін, ішкі аудит қызметі еңбекақы және сыйлықақы төлеудің мөлшері 

мен талаптарын айқындау; 

12. аудиторлық ұйымның қаржылық есептіліктің аудиті үшін, сондай-ақ ірі мәміле нысанасы 

болып табылатын мүліктің нарықтық құнын бағалау жөніндегі бағалаушының қызметіне ақы 

төлеу мөлшерін айқындау; 

13. Банктің ішкі қызметін реттейтін құжаттарды (бұған Банк қызметін ұйымдастыру мақсатында 

Басқарма қабылдайтын құжаттар қосылмайды), оның ішінде Банк қызметімен және 

тәуекелдер мониторингімен байланысты тәуекелдерді шектейтін саясаттар мен рәсімдерді, 

сондай-ақ аукциондар өткізу және Банктің бағалы қағаздарына қол қою шарттары мен 

тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту, сондай-ақ Банктің төмендегілерді бекітуге жауапты 

құзыретті органдары мен лауазымды тұлғаларын анықтайтын Банктің ішкі құжаттарын 

бекіту: 

 Банктің ұйымдық құрылымын;  

 Банк стратегиясын, соның ішінде Банктің рұқсат етілетін тәуекел деңгейін;  

 Банк саясаттарын (кадрлық, есептік, тарифтік, кредиттік, өтімділік тәуекелін басқару 

саясаты, нарықтық тәуекелді басқару саясаты, капиталды басқару саясаты, 

рентабельділікті басқару саясаты, операциялық тәрекелді басқару саясаты, Банктің 

тұрақты қызметін басқару саясаты, ақпараттық технологиялар тәуекелін басқару 

саясаты, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару саясаты, комплаенс-тәуекелді 

басқару саясаты, ішкі бақылау саясаты, ішкі аудит саясаты, сыртқы аудитті тарту 

саясаты (процедура);  

 Банктік қызметтер ұсыну барысында пайда болатын клиенттердің өтініштерін қарау 

тәртібі;  

 Банк қызметкерлері банк қызметіне қатысты бұзушылықтар туралы құпия түрде 

хабарлай алатын процедураларды анықтайтын ішкі құжаттар;  

14. Банктің филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар 

туралы ережелерді бекіту; 

15. Банктің басқа заңды тұлғалардың акцияларының он және одан да көп пайызын (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешімдерін қабылдау; 

16. Акцияларының он және одан да көп пайызды (жарғылық капиталға қатысу үлестері) Банкке 

тиесілі заңды тұлғаның акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының 

айрықша құзыретіне жатқызылатын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау; 

17. Банк міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы 

болатын шамаға көбейту;  

18. Банктің ірі қатысушысы – жеке тұлға немесе банктік холдинг банктік холдингінің немесе 

Банктің ірі қатысушысының тиісті мәртебесін алу аясында ұсынатын, Банк акцияларының 

жиырма бес және одан да көп пайыздарына ие (артықшылықты және Банк сатып алғандарды 

шегергенде) бизнес-жоспарды қарау;  

19. Банк немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпия болып 

табылатын қызметі туралы ақпаратты айқындау; 
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20. ірі мәмілелер және жасалуына Банк мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау; 

21. Банк филиалдарының директорлығына кандидатураларды бекіту; 

22. Банктің меншікті капиталының бес пайызынан асатын қарыз беруге талдау жасау және оның 

мақсаттылығын бағалау;  

23. Банктің тиісті жылға бюджетін бекіту және оның орындалуын бақылау;  

24. Банктің еншілес ұйымдарындағы ішкі аудит тәртібін, стандарттары мен қағидаларын енгізу;  

25. Басқару ақпаратының жүйесінің болуын және қызмет етуін қамтамасыз ету;  

26. Банктің басшы қызметкерлеріне және Банк қызметкерлеріне Банктің стратегиясын, саясаты 

мен өзге ішкі құжаттарын мәлімдеу;  

27. Реттеу есептілігін толық, дұрыс және уақтылы қалыптастыруға және ұсынуға мониторинг 

жүргізу және бақылау;  

28. Банк Басқармасының қызметіне мониторинг жүргізу, бақылау және бағалау;  

29. Банктің саясаты мен өзге ішкі құжаттарының стратегияға, ағымдағы нарықтық және 

экономикалық жағдайға, тәуекелдер бағытына және Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сай болуын қаматамасыз ету; 

30. Банктің Директорлар кеңесіне тікелей бағынышты Банктің басшы қызметкерлері мен Банк 

қызметкерлеріне сыйақы төлеу тәртібін анықтайтын ішкі құжаттарды бекіту; 

31.  «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңында және(немесе) 

Банктің Жарғысында және(немесе) Банктің ішкі нормативтік құжаттарында көзделген, 

Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатпайтын өзге де мәселелер. 

Басқарманың құзыретіне мынадай мәселелер мен өкілеттіктер жатқызылады:  

1) Банк атынан әрекет етеді, соның ішінде оның мүдделерін білдіреді; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Банктің Жарғысында белгіленген тәртіппен 

Банк атынан мәмілелер жасайды; 

3) Жарғыға сәйкес акционерлердің Жалпы жиналысы немесе директорлар Кеңесі қарастыруға 

тиіс болатын барлық мәселелерді алдын ала қарастырады, және олар бойынша тиісті 

материалдар, ұсыныстар және шешімдер жобаларын дайындайды; 

4) Банктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметіне басшылық жасау мәселелерін шешеді; 

5) Банк қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын орындауын қамтамасыз 

етеді; 

6) банктік және өзге операцияларды жүзеге асыру кезінде туындайтын мәселелерді дереу 

шешеді; 

7) Банктің қызметін ұйымдастыру мақсатында құжаттарды қарастырады және бекітеді;  

8) штаттарды бекітеді, кадрларды іріктеу, белгілеу және даярлау мәселелерін шешеді; 

9) Банк қызметкерлерінің барлығы орындауы міндетті болатын шешімдер (қаулылар) 

шығарады және нұсқаулар береді;  

10) есепті, есептілікті, ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелерін шешеді; 

11) Банк Басқармасы Төрағасының ұсынысы бойынша Банк Басқармасының қарауына 

шығарылған басқа мәселелерді қарастырады және шешеді. 

12) Банктің рұқсат етілген тәуекел деңгейін анықтау (есептеу) бойынша іс шаралар 

жүргізеді. Рұқсат етілген тәуекел деңгейін анықтау (есептеу) кезінде Банк баланстан тыс 

операциялардың тәуекелдерін қоса, Банкке тиесілі барлық тәуекелдерді есепке алады. Рұқсат 

етілген тәуекел деңгейін анықтау (есептеу) қорытындысы бойынша Басқарма Банктің рұқсат 

етілген тәуекел деңгейінің Банктің бизнес көлеміне, сипатына және күрделілік деңгейіне 

сәйкестігін Банкке тиесілі барлық тәуекелдерден болған қаржылық және қаржылық емес 

салдарды бағалау нәтижесін қарау арқылы, сонымен қатар:  

 сандық талдау нәижелерін пайдалану;  

 сезімталдық және стресс-тестілеуге талдау;  

 тарихи тәжірибесін зерттеу; 

 Банк қабылдай алатын тәуекелдердің жиынтық деңгейінің жоғарғы шамасын анықтау 

үшін жекелеген тәуекел түрлеріне жеке лимиттер белгілеу,  
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арқылы бағалайды.  

13.  Төмендегілерден тұратын есеп дайындайды:  

 рұқсат етілген тәуекел деңгейін есептеу және анықтау және оларды Банктің ағымдағы 

тәуекел деңгейімен салыстыру нәтижелері;  

 тәуекел көлеміне байланысты шығындар келтірілген жағдайда Банкке қолдау 

көрсетуге қажетті капитал деңгейі; 

 шығын келген жағдайда капиталды қалпына келтіру үшін басшылық қабылдай 

алатын әрекеттер жоспары;  

 рұқсат етілген тәуекел деңгейін Банк бизнесінің көлеміне, сипатына және күрделілік 

деңгейіне сәйкестігін бағалау нәтижесі. 

14. Банктің ұйымдық құрылымдық жобасын әзірлейді, сондай-ақ 

 Банктің стратегиясының жоспарын және Банк стратегиясының орындалуын 

қамтамасыз етеді;  

 анықтау әдістерін және Банктің рұқсат етілген тәуекел деңгейін есептеу;  

 бюджетті қалыптастырады және оның орындалуына мониторинг жүргізеді;  

 Банк саясаттарын (кадрлық, есептік, тарифтік, кредиттік, өтімділік тәуекелін басқару 

саясаты, нарықтық тәуекелді басқару саясаты, капиталды басқару саясаты, 

рентабельділікті басқару саясаты, операциялық тәрекелді басқару саясаты, Банктің 

тұрақты қызметін басқару саясаты, ақпараттық технологиялар тәуекелін басқару 

саясаты, ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін басқару саясаты, комплаенс-тәуекелді 

басқару саясаты, ішкі бақылау саясаты, сыртқы аудитті тарту және олардың 

стартегияға, Банктің ұйымдық құрылымына, тәуекелдерінің бағытына, қол жеткізген 

нәтижелерге және Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкестігіне 

мониторинг жүргізеді және Банктің оларды сақтауын қадағалайды;  

 Банктік қызметтер ұсыну барысында туындайтын клиенттердің өтініштерін қарау 

тәртібі және Банктің және оның қызметкерлерінің осы тәртіп талартарын сақтауына 

мониторинг жүргізеді.  

 Банк қызметкерлері Банк қызметіне қатысты бұзушылықтар туралы құпия түрде 

хабарлай алатын іс-шараларды анықтайтын ішкі құжат;  

 Ішкі және сыртқы аудит нәтижесінде анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктерді 

жоюды қамтамасыз етеді; 

 Банктің Директорлар кеңесіне міндеттемелерін тиімді орындау мақсатында, Банктің 

және оған бағынатын ұйымдардың қызметі туралы ақпаратты тұрақты негізде толық, 

дұрыс және уақтылы ұсынуды қамтамасыз ететін басқарушылық ақпараттың жұмыс 

істеу жүйесін айқындайтын тәртіп;   

 Банктің стратегиясын, саясатын және өзге ішкі құжаттарын Банктің басшы 

қызметкерлеріне және Банк қызметкерлеріне, олардың бекітілген жұмыс істеу 

учаскелері бойынша мәлімдеуді айқындайтын  тәртіп және осы тәртіп талаптарын 

Банктің және оның қызметкерлерінің сақтауына мониторинг жүргізу;  

 Уәкілетті органға шынайы және толық реттеуші есептілікті уақтылы ұсынылуын 

қаматамасыз етеді.  

 

Ішкі аудит қызметінің құзыретіне мынадай мәселелер мен өкілеттіктер жатқызылады:  

- ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тексеру және бағалау; 

- банк тәуекелдерін бағалау әдістемесін және банк тәуекелдерін басқару рәсімдерін 

(банк операцияларын және мәмілелерін жасау, тәуекелдерді басқару әдістемелерін, 

бағдарламаларын, ережелерін, тәртіптерін және рәсімдерін) қолданудың толықтығы 

мен тиімділігін тексеру; 

- бухгалтерлік есеп пен есептіліктің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және 

мерзімділігін, сондай-ақ ақпараттар мен есептілікті жинау мен ұсынудың сенімділігі 

мен мерзімділігін тексеру; 
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- Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілген өзге 

мәліметтердің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және мерзімділігін тексеру; 

- Банк мүлкінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын тәсілдерін (әдістерін) 

тексеру; 

- Банк жасайтын операциялардың экономикалық орындылығын және тиімділігін 

бағалау; 

- ішкі бақылау үдерістері мен рәсімдерін тексеру; 

- Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындау 

мақсатында жасалған жүйелерді тексеру; 

- Банктің бөлімшелері мен органдары Банктің бөлімшелерін тексерудің нәтижелері 

бойынша анықталған тәуекелдердің деңгейін төмендетуді қамтамасыз ететін 

шараларды қабылдауының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру, немесе бөлімше 

басшылығының және (немесе) басқару органдарының анықталған тәуекелдердің 

Банк үшін қолайлылығы туралы шешім қабылдауын құжаттау; 

- Банктің ішкі құжаттарымен көзделген басқа да мәселелер. 

 

13. Эмитенттің Директорлар кеңесінің мүшелері. 

 

Т.А.Ә. және туылған 

жылы 

Соңғы  

үш жылдағы және қазіргі кездегі 

атқарған лауазымдары 

хронологиялық тәртіппен, оның 

ішінде - қоса атқарғандары және 

олардың лауазымға кіріскен 

күні. 

Эмитенттің директор- 

лар Кеңесі әрбір мүшесінің 

оның жарғылық 

капиталы-на (акциясы-

на/үлесіне) қатысуы 

 

Эмитенттің директор- 

лар Кеңесі әрбір 

мүшесінің оның 

еншілес және тәуелді 

ұйымдары-ның 

жарғылық 

капиталына 

(акциясы-на/үлесіне) 

қатысуы, үлестерін 

көрсете отырып  

 

Директорлар кеңесінің 

төрағасы 
 

 

Еркебаев Мурат 

Сагидуллаевич, 

1976 ж.т. 

28.01.2010 – қазіргі уақытқа 

дейін - «Asia Capital» Басқарушы 

компаниясы» АҚ, Директорлар 

кеңесінің төрағасы 

01.03.2011 – қазіргі уақытқа 

дейін - «Меридиан-Капитал» 

ЖШС, Бас директордың 

орынбасары 

08.06.2011 – қазіргі уақытқа 

дейін - «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Директорлар кеңесінің төрағасы. 

жоқ 

 
жоқ 

 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі 
 

Мухамеджанов Адиль 

Бектасович, 

1981 ж.т. 

01.04.2004 – қазіргі уақытқа 

дейін - «Арал Петролеум Кэпитал» 

ЖШС, Бас директордың 

орынбасары; 

05.09.2008 – қазіргі уақытқа 

дейін -  «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Директорлар кеңесінің мүшесі. 

жоқ жоқ 

Директорлар кеңесінің 

мүшесі – тәуелсіз 

директор 
Кобзев Дмитрий 

Георгиевич, 

1966 ж.т. 

02.04.2009 – қазіргі уақытқа 

дейін -  «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ 

Директорлар кеңесінің тәуелсіз 

мүшесі.. 

жоқ жоқ 

 

Директорлар Кеңесінің құрамында алдыңғы екі жылдың ішінде болған өзгерістер. 

Алдыңғы екі жыл ішінде Директорлар кеңесінің құрамында өзгерістер болған жоқ.  
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13-1. Эмитенттің Директорлар кеңесінің комитеттері (ондайлар болған жағдайда). 

Банктің Директорлар кеңесінің жанында төмендегі комитеттер бар: 

 

КРЕДИТТІК КОМИТЕТ 

Үлкен Кредиттік Комитеттің құрамы: 

Лауазымы ТАӘ Туылған жылы Қызметке кіріскен күні 
Комитет басшысы Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981 24.10.2011 
Комитет мүшесі Нугыманов Бауыржан Табылдиевич 1979 24.10.2011 
Комитет мүшесі Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 1976 24.10.2011 
Комитет мүшесі Айтжанова Маржан Куанышевна 1973 24.10.2011 
Комитет мүшесі Жусупов Мажит Галымжанович 1983 24.10.2011 

Кіші Кредиттік Комитеттің құрамы: 
Лауазымы ТАӘ Туылған жылы Қызметке кіріскен күні 

Комитет басшысы Нугыманов Бауыржан Табылдиевич 1979 25.10.2011 
Комитет мүшесі Копешов Булан Бейсенбаевич 1970 12.06.2014 
Комитет мүшесі Айтжанова Маржан Куанышевна 1973 25.10.2011 
Комитет мүшесі Абенов Санат Муратович  1972 23.09.2014 
Комитет мүшесі Сафарбекова Баглана Болатбековна 1981 25.10.2011 
                                                   Малый Кредитный Комитет подотчётен Большому Кредитному Комитету 

 

АКТИВТЕР МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БАСҚАРУ КОМИТЕТІ 

Комитеттің құрамы: 
Лауазымы ТАӘ Туылған жылы Қызметке кіріскен күні 

Комитет басшысы Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 1976 18.02.2010 
Комитет мүшесі Нугыманов Бауыржан Табылдиевич 1979 22.04.2011 
Комитет мүшесі Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981 18.02.2010 
Комитет мүшесі Бижанов Бауыржан Галымович 1983 14.11.2013 
Комитет мүшесі Джумабаев Бахыт Парпебаевич 1978 11.07.2012 
 

АУДИТ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ 

Комитеттің құрамы: 
Лауазымы  ТАӘ Туылған жылы Қызметке кіріскен күні 

Комитет басшысы Кобзев Дмитрий Георгиевич 1966                                 16.06.2011 
Комитет мүшесі Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981 16.06.2011 
Комитет мүшесі Кириленко Елена Павловна 1976 16.06.2011 
 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ КОМИТЕТІ 

Комитеттің құрамы: 
Лауазымы  ТАӘ Туылған жылы Қызметке кіріскен күні  

Комитет басшысы Кобзев Дмитрий Георгиевич   1966          24.12.2012 
  Комитет мүшесі    Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 1976            24.12.2012  
   Комитет мүшесі    Копешов Булан Бейсенбаевич  1970            24.06.2014  
 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР КОМИТЕТІ 

Комитеттің құрамы: 
Лауазымы  ТАӘ Туылған жылы Қызметке кіріскен күні 

Комитет басшысы Кобзев Дмитрий Георгиевич 1966 24.12.2012 
Комитет мүшесі Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 1976 24.12.2012 
Комитет мүшесі Кириленко Елена Павловна 1976 24.12.2012 
 

ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ 

Комитеттің құрамы: 
Лауазымы  ТАӘ Туылған жылы Қызметке кіріскен күні 

Комитет басшысы  Кобзев Дмитрий Георгиевич 1966 24.12.2012 
Комитет мүшесі Мухамеджанов Адиль Бектасович 1981 24.12.2012 
Комитет мүшесі Мусагалиева Нургуль Манасовна 1972 24.12.2012 
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Директорлар кеңесі комитеттерінің құзыреттері  

Кредиттік комитет – жұмысы Банктің кредиттік саясатын ұйымдастыруға және дұрыс жүзеге 

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

тәуекелдер мен ілеспе залалдарды төмендету мақсатында оларды салудың тиімді нысандарын 

анықтауға бағытталған комитет.  

Комитеттің негізгі міндеттері болып табылатындар: 
 

- Банктің Ішкі кредиттік саясатын жүзеге асыру; 

- қарыздар мен оларға теңестірілген өнімдерді алуға арналған өтінімдерді қарастыру; 

- жүргізілетін Ішкі кредиттік саясатының шеңберінде Банктің қарыздық және оларға 

теңестірілген операцияларын реттейтін ішкі ережелерді, қарыздардың 

қайтарымдылығын сенімді қамтамасыз етудің тәсілдері, олардың дұрыс пайдаланылуын 

және дер кезінде қайтарылуын бақылау әдістерін қарастыру және ендіру; 

- проблемалық қарыздарға, мүмкін залалдарды жабу үшін резервтер қалыптастыруға, 

Банктің құрылымдық бөлімшелеріне қарыздық операциялардан болатын тәуекелдерді 

төмендету жөніндегі төтенше шараларды қабылдау жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге 

қатысты шешімдер қабылдау; 

- Банктің жіктеуге жататын активтерін жіктеу туралы шешімдер қабылдау; 

- бекітілген қарыздар, берілген кепілдіктер, ұсынылған аккредитивтер және өзге 

борыштық міндеттемелер бойынша Банктің жиынтық міндеттемелерін талдау, Банк 

Басқармасының және Директорлар кеңесінің қарауына ұсыныстар енгізу; 

- Банктің қарыз операцияларының жаңа түрлерін, оларды іске асыру жөніндегі, оның 

ішінде бастапқы талдауды және кейіннен операциялардың осы түрлері бойынша 

мониторингті жүзеге асыру жөніндегі ұсыныстарды қарастыру және ендіру;  

- Банк филиалдарының кредиттік қызметін талдау; 

- Банктің Басқармасына филиалдарға қарыз операцияларының жекелеген түрлеріне, 

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

 

Осы міндеттерге сәйкес Кредиттік комитет мынадай функцияларды жүзеге асырады: 

- қарыздар алуға арналған өтінімдерді қарастырады; 

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

(шарттары), қарыздың қайтарылуының қамтамасыз етілуі туралы берілген 

қорытындылардың негізінде қарыз алушыларды кредиттеудің мақсаттылығы туралы 

шешім қабылдайды;  

- қарыз шарттарын жасасу талаптарын белгілейді (сомасы, мерзімі, сыйақы мөлшерлемесі, 

қарыз алушы қарыз шарттарын орындамаған жағдайда өсімпұл мен айыппұл 

мөлшерлері, қарызды мониторингтеу шарттары және т.б.); 

- кепілдің өтімділігі және бағасы туралы мәселені шешеді; 

- қарыз беру туралы шарттардың талаптарын өзгерту туралы шешімдер қабылдайды 

(ұзарту, айыппұл санкцияларын қолдану және т.б.);  

- Банкпен айрықша қатынастармен байланысқан тұлғаларға қарыз беруге қатысты және 

белгіленген лимиттерден тыс кредиттеу кезінде оларды қарастырады және Банктің 

Директорлар кеңесіне ұсыныс енгізеді; 

- Банк филиалдары үшін қарыз операциялары, олардың түрлері және несиелеудің шекті 

мерзімдері бойынша лимиттерді белгілеу туралы ұсынысты Банктің Басқармасына 

енгізеді; 

- Банктің жіктелетін активтері бойынша әрбір есепті күнге жасалатын провизиялардың 

мөлшерін бекітеді; 

- өндіріп алу үмітсіз қарыздарды баланстан есептен шығару туралы Банк Басқармасына 

ұсыныс енгізеді;  
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- қарыз операцияларының жаңа түрлерінің әдістемесін және регламенттерін айқындайды; 

- Банктің даму стратегиясына сәйкес қарыз операцияларын жүзеге асыру стратегиясын 

жасайды; 

- Проблемалық кредиттеумен байланысты мәселелерді шешеді. 

Активтер мен міндеттемелерді басқару комитеті – жұмысы қарыз беру ережелерін белгілеу мен 

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

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

капиталдың табыстылығын, өтімділігін және жеткіліктілігін анықтауға бағытталған комитет.  

Активтер мен міндеттемелерді басқару комитеті мынадай мақсаттарда құрылған: 

- инвестициялар нәтижесінде оларды пайдаланудан болашақта пайда алынатын жаңа 

материалдық объектілерді жасау жобаларына салымдар негізгі активі болып табылатын 

қарыз алушыларды тікелей инвестициялау және кредиттеу саласындағы бірыңғай 

саясатты Банк бөлімшелерінің жүргізуін үйлестіру және бақылау;  

- инвестициялық үдерісті ұйымдастыру;  

- кредит тәуекелін азайту; 

- Банк ресурстарын пайдалану тиімділігін көтеру. 

- Банктің активтері мен міндеттемелерін стратегиялық басқару жөніндегі ұсыныстарды 

әзірлеу; 

- Банктің өтімділігінің сай келетін деңгейін анықтау және төлем қабілеттілігі бойынша 

айқындамаларды қадағалау; 

- Банк жұмысының тиімділігіне (жүргізілетін операциялардың табыстылығына) талдау 

мен мониторинг жүргізу; 

- Банк жұмысы көрсеткіштерінің белгіленген қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

жоспарлармен белгіленген бағдарларға сәйкестігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-

шараларды жасау; 

- Банктің табыстарын оңтайландыруға қол жеткізу үшін қаржылық тәуекелдерді бақылау 

мен төмендетуді жүзеге асыру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу. 

Активтер мен міндеттемелерді басқару комитетінің өкілеттіктері:  

- Басқарманың нарықтық жағдайлардың әрбір маңызды өзгерісіне түзетілетін Банктің 

активтері мен міндеттемелерін басқару жөніндегі ұсыныстарын қарастырады; 

- Басқарманың Банктің құрылымдық бөлімшелеріне активті операцияларды жүргізуге 

өкілеттіктерді (лимиттерді) белгілеу жөніндегі ұсыныстарын қарастырады;  

- Басқарманың бағалы қағаздарды сатып алуға жұмсалатын ақшаның лимитін белгілеу 

жөніндегі ұсыныстарын қарастырады; 

- Басқарманың дилерлердің жұмыс тәжірибесі мен оның іскерлік беделіне байланысты 

операцияларды жүргізуіне лимитер белгілеу жөніндегі ұсыныстарын қарастырады; 

- Басқарманың активтердің өтімділік көрсеткіштерін анықтау, соның ішінде кассадағы, 

корреспонденттік шоттардағы ақшаның оңтайлы көлемін – валюталардың түрлері мен 

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

ұсыныстарын қарастырады; 

- Банк Басқармасына салымдардың қаржылық тәуекелін төмендету жөніндегі ұсыныстар 

енгізеді; 

- Банк Басқармасына пайыздық мөлшерлемелердің және негізгі валюта түрлерінің 

бағамдарына сезімтал активтер мен міндеттемелер пропорциясын анықтау жөніндегі 

ұсыныстар енгізеді; 

- Банк Басқармасына Банктің ақша салуының жаңа нарықтарын анықтау (нарықты 

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

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

ұсыныстар енгізеді; 
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- Банк Басқармасына халықтың және заңды тұлғалардың, соның ішінде банктердің бос 

ақшаны орналастыру (тарту) мөлшерлемелерін анықтау жөніндегі ұсыныстар енгізеді; 

- Банк Басқармасына бір депозитордан, өзара байланысты депозиторлар тобынан және т.б. 

тартылатын ақшаның ек көп көлемін анықтау жөніндегі ұсыныстар енгізеді; 

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

мөлшерін өтеу мерзімдері бойынша анықтайды – сыйақы мөлшерлемелерінің деңгейлері 

факторлардың: тәкекелі жоғары күмәнді және үмітсіз активтердің үлесін, өз капиталы 

мен провизиялар мөлшерін, мерзімсіз депозиттердің үлестерін ескере отырып жасалады;  

- тұрақты негізде, кемінде тоқсанына бір рет, кредиттік өнімдердің табыстылық деңгейін 

төлем мерзімдері, валютасы және тұрпаттары бойынша анықтайды;  

- пайыздық тәуекелдің, пайыздық тәуекелдің негізгі көздерінің (өтеу мерзімдерінің 

әртүрлі болуы, қарыз капиталы нарығының мөлшерлемелері, кіріктірілген опциондар) 

мониторингін жүзеге асырады; 

- өтімділік тәуекелінің, пайыздық тәуекелдің және валюталық тәуекелдің мониторингін 

жүзеге асырады; 

- активтер мен міндеттемелерді басқару мәселелерін қарастырады;  

- тәуекелдерді басқару бөлімшелерімен өзара іс-әрекеттер жасайды;  

- баланстық және баланстан тыс операциялар бойынша өтімділік тәуекелін, пайыздық 

тәуекелді және валюталық тәуекелді апта сайын қадағалап отырады;  

- Директорлар кеңесін Банк тұрғысынан өтімділік тәуекелі, пайыздық және валюталық 

тәуекелдер бойынша динамикада және сатып алу/сату операцияларының түрлері 

бойынша ай сайын хабарландырады;  

- берілетін қарыздар мен тартылатын депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 

белгілеу жөнінде кеңестер береді; 

- қажетті ақшаны ақша ағыны кестесінің және нарықта ақшаны тұрақты тартуды 

қамтамасыз ету үшін активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдері кестесінің 

көмегімен бақылайды; 

- таяудағы он жұмыс күніне қолма-қол ақша бойынша гэп-айқындамалар мониторингін 

бақылайды;  

- есеп айырысу күніне сәйкес активтер мен міндеттемелерді өтеу мерзімдерінің кестесін 

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

негізде гэп-айқындама мониторингін жүргізеді;  

- ұлттық валютаға немесе басқа шетелдік валютаға айырбастамастан әрбір валютадағы 

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

- баланстан тыс банк операцияларын өтеудің болжамды көлемін ескере отырып 

өтімділікке бақылауды жүзеге асырады;  

- қолма-қол ақша бойынша гэп-айқындамаларды бақылайды; 

- пайыздық тәуекелдің, пайыздық тәуекелдің негізгі көздерінің (өтеу мерзімдерінің 

әртүрлі болуы, қарыз капиталы нарығының мөлшерлемелері, кіріктірілген опциондар) 

мониторингін жүзеге асырады, валюталық тәуекелдің деңгейін бағалайды және 

талдайды;  

- Банкпен айрықша қатынаспен байланысқан тұлғалардың тізілімін ай сайын растайды. 

Аудит жөніндегі комитет, ақпараттық комитет Банктің директорлар Кеңесінің Банктің қаржы-

шаруашылық қызметін және Банктің қолданыстағы заңнама мен реттеуші органдардың талаптарын 

орындауын жедел бақылауын қамтамасыз ету үшін құрылады. Аудит жөніндегі комитет Банк 

Басқармасының мүшелері болып табылмайтын Банктің директорлар Кеңесінің мүшелерінен 

құрылады. Аудит жөніндегі комитеттің басшысы тәуелсіз директорлар арасынан сайланады. Аудит 

жөніндегі комитеттің барлық мүшелері құпия ақпаратты жариялмайтын болса Банктің кез келген 

құжаттарына және ақпараттарына қол жеткізуге құқылы болады. 
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Аудит жөніндегі комитеттің функциялары болып табылатындар: 

- Банктің аудиторына кандидаттарды бағалау және Банктің директорлар Кеңесіне Банктің 

сыртқы аудиторын таңдау және оның қызметтері үшін сыйақы мөлшері бойынша 

ұсыныстар әзірлеу; 

- Банктің ішкі аудит қызметінің басшысы лауазымына кандидатураларды қарастыру және 

Банктің директорлар Кеңесіне осы лауазымға бекітілуге тиіс тұлғаның кандидатурасы 

бойынша ұсыныстар беру; 

- ішкі аудит қызметінің жұмыс жоспарын алдын ала қарастыру және оны ұстау жөніндегі 

ұсыныстар мен ұсынымдар әзірлеу; 

- Банктің ішкі аудит рәсімдерінің тиімділігін бағалау және оларды жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстар дайындау; 

- ішкі аудит қызметі басшысының есептерін, ұсыныстарын және ұсынымдарын алдын ала 

қарастыру; 

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

қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігі анықтаған 

бұзушылықтарды жою және мұндай бұзуларды болашақта болдырмау жөніндегі 

ұсынымдарды әзірлеу; 

- Банктің атқарушы органдары, ішкі аудит қызметі, Банктің өзге құрылымдық 

бөлімшелері, аудитті жүргізетін (жүргізген) аудиторлық ұйым дайындаған ішкі бақылау 

жүйесін ұйымдастыру жөніндегі құжаттарды қарастыру; 

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

және қарастыру нәтижелерін Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына 

материал ретінде беру; 

- Банктің Директорлар кеңесінің Банктің жылдық есебін алдын ала бекіту туралы 

ұсынымдарын дайындау. 

Стратегиялық жоспарлау комитеті Банктің Директорлар кеңесінің оның қызметінің басым 

бағыттары және стратегиялық мақсаттар бойынша жан-жақты негізделген кеңестерін жасап шығару 

арқылы Банктің дамуын тиімді басқаруды арттыру және оларды Банктің Директорлар кеңесіне 

ұсыну үшін құрылған кеңес беру-кеңесу органы болып табылады. 

Қызметкерлер және сыйақылар комитеті кадрлық саясат және уәждемеге қатысты Директорлар 

кеңесіне жан-жақты негізделген кеңестерді дайындау, сонымен қатар Директорлар кеңесімен 

кадрлық саясат және уәждеме саласында қабылданған шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге 

асыру арқылы Банктің дамуын тиімді басқаруды арттыру мақсатында құрылған. 

Әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесіне Банктің 

корпоративтік әлеуметтік жауапкершілігіне қатысты жан-жақты негізделген кеңестер дайындау, 

сонымен қатар Директорлар кеңесімен Банктің Банк қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау мен 

қайырымдылық көмек көрсету саласында қабылданған шешімдерінің орындалуын бақылауды 

жүзеге асыру арқылы Банктің дамуын тиімді басқаруды арттыру мақсатында құрылған тұрақты 

кеңес беру – кеңесу орагны болып табылады. 

 

 13-2. Ішкі аудит қызметі (болған жағдайда). 

 
Лауазымы  ТАӘ Туылған 

жылы 

Қызметке 

кіріскен күні 
Ішкі аудит қызметінің басшысы Мустафина Елена Анатольевна 1974 24.05.2010 
Бас маман Насыров Радамир Рахимович 1981 08.04.2015 
Бас маман Залихов Ерсаин Рустамович  1987 01.08.2013 
Жетекші маман Мусаинова Сауле Нугмановна 1987 04.10.2014 

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

асырады. 
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Ішкі аудит қызметінің құзыретіне мынадай мәселелер жатқызылады: 

- ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тексеру және бағалау; 

- банк тәуекелдерін бағалау әдістемесін және банк тәуекелдерін басқару рәсімдерін (банк 

операцияларын және мәмілелерін жасау, тәуекелдерді басқару әдістемелерін, 

бағдарламаларын, ережелерін, тәртіптерін және рәсімдерін) қолданудың толықтығы мен 

тиімділігін тексеру; 

- бухгалтерлік есеп пен есептіліктің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және 

мерзімділігін, сондай-ақ ақпараттар мен есептілікті жинау мен ұсынудың сенімділігі мен 

мерзімділігін тексеру; 

- Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілген өзге 

мәліметтердің дұрыстығын, толықтығын, объективтілігін және мерзімділігін тексеру; 

- Банк мүлкінің сақталуын қамтамасыз етудің қолданылатын тәсілдерін (әдістерін) 

тексеру; 

- Банк жасайтын операциялардың экономикалық орындылығын және тиімділігін бағалау; 

- ішкі бақылау үдерістері мен рәсімдерін тексеру; 

- Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын орындау 

мақсатында жасалған жүйелерді тексеру; 

- Банктің бөлімшелері мен органдары Банктің бөлімшелерін тексерудің нәтижелері 

бойынша анықталған тәуекелдердің деңгейін төмендетуді қамтамасыз ететін шараларды 

қабылдауының тиімділігіне бақылауды жүзеге асыру, немесе бөлімше басшылығының 

және (немесе) басқару органдарының анықталған тәуекелдердің Банк үшін қолайлылығы 

туралы шешім қабылдауын құжаттау; 

- Банктің ішкі құжаттарымен көзделген басқа да мәселелер. 

14. Эмитенттің алқа атқарушы органы. 

 

Эмитенттің алқа атқарушы 

органы мүшесінің ТАӘ, 

туылған жылы 

Эмитенттің алқа атқарушы органы мүшелерінің 

соңғы үш жылдағы және қазіргі кездегі атқарған 

лауазымдары хронологиялық тәртіппен, оның 

ішінде қоса атқарғандары, лауазымы бойынша 

қызметтеріне кірісу күні 

Қатысу үлесін көрсетумен 

эмитенттің атқарушы 

органы мүшесінің 

эмитенттің төленген 

жарғылық капитал мен 

ұйымдарға қатысуы 

Басқарма төрағасы 
Нугыманов Бауыржан    

Табылдиевич, 

1979 ж.т. 

2010 ж. мамыр –  2011 ж. сәуір – «Астана – 

Финанс» АҚ Басқарма Төрағасының орынбасары 

19.04.2011 ж. – 27.07.2011 ж. - «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Басқарма Төрағасының 

м.а.; 

28.07.2011 ж. –  қазіргі уақытқа дейін – 

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарма 

Төрағасы. 

Жоқ  

Басқарушы директор -  

Басқарма мүшесі 

 

Жусупов Мажит 

Галымжанович, 

1983  ж.т. 

2010 ж. шілде – 2011 ж. мамыр – «Астана – 

Финанс» АҚ Несие портфелімен  жұмыс жөніндегі 

департаментінің директоры; 

09.06.2011 – 11.09.2011 ж. - «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры – 

Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы; 

12.09.2011 ж. – 12.12.2011 ж. –  «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Кредиттеу жөніндегі 

Басқарушы директоры;  

13.12.2011 ж. – 15.02.2012 ж. -  «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры – 

Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы. 

16.02.2012 ж. – қазіргі уақытқа дейін - «AsiaСredit 

Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы 

директоры - Басқарма мүшесі. 

Жоқ  
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Басқарушы директор – 

Басқарма мүшесі – Бас 

комплаенс-бақылаушы 

 

Кириленко Елена           

Павловна, 

1976  ж.т. 

2010 ж. шілде – 2011 ж. мамыр- ЖК «Ориентир» - 

бизнес – бапкер; 

09.06.2011ж. – 05.09.2011 ж. – «AsiaСredit  Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ Басқарушы директоры – 

Басқарма мүшесінің міндетін атқарушы;  

06.09.2011 ж. – қазіргі уақытқа дейін –  

«AsiaСredit  Bank (АзияКредит Банк)»  АҚ 

Басқарушы директоры – Басқарма мүшесі. 

Жоқ  

Басқарушы директор – 

Басқарма мүшесі 

 

Копешов Булан  

Бейсенбаевич, 

1970  ж.т. 

2006 ж. тамыз – қазіргі уақытқа дейін – «Профит 

плюс А» ЖШС-Бас директор;  

2006 ж. қазан – 2015 ж. маусым  – «Табес» ЖШС – 

Бас директор;  

2008ж. қазан – 2011ж. қыркүйек - «Қазақстан 

микрокредиттік компаниясы» МКҰ ЖШС - Бас 

директор;  

2011 ж. қыркүйек – 2012 ж. мамыр – «ПОЗИТИВ 

Securities» ЖШС – Бас директор; 

2012 ж. мамыр – 2012 ж. қазан – «Bank RBK» АҚ 

– Басқарушы директор; 

2012 ж. қазан  – 10.06.2013 ж. -  «AsiaСredit Bank 

(АзияКредит Банк)» АҚ – Басқарушы директор;   

10.06.2013 ж. – қазіргі уақытқа дейін – «AsiaСredit  

Bank (АзияКредит Банк)» АҚ –Басқарушы 

директоры-Басқарма мүшесі. 

Жоқ  

 
Банктің Басқарма Төрағасы – Банктің лауазымды тұлғасы, қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне 
берілген құзыретінің шегінде Банктің жұмысын ұйымдастыру және Банктің құрылымдық 
бөлімшелерінің өзара әрекеттестігі бойынша басшылық етеді.  
Басқарма Төрағасы (Банктің жарғысына сәйкес):  

1) Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуын 
ұйымдастырады;   

2) Үшінші тұлғаларға қатысты Банк атынан сенімхатсыз әрекет етеді; 
3) Үшінші тұлғалармен Банкке қатысты оның атынан өкілдік ету құқығына сенімхаттар береді;  
4) Банктің қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, ауыстыру және жұмыстан босатуды жүзеге 

асырады       (Қазақстан Республикасының Заңнамасымен бекітілген жағдайлардан басқа) 
оларға қатысты  марапаттау шараларын қолданады және тәртіптік жаза қолданады,  Банктің 
қызметкерлерінің лауазымды еңбекақыларының мөлшері мен Банктің штаттық кестесіне 
сәйкес еңбекақыға жеке үстемеақы  мөлшерін тағайындайды,  Банктің Басқармасының және 
Ішкі аудит қызметінің, Комплаенс-бақылау қызметінің және Корпоративтік хатшының 
құрамына кіретін қызметкерлерден басқа қызметкерлердің сыйлықақы мөлшерін 
айқындайды.    

5) Өзінің болмауы кезінде өзінің міндеттерін атқаруды Банк Басқармасының мүшелерінің 
біріне жүктейді;   

6) Банк Басқармасының мүшелерінің арасында міндеттерді, сондай-ақ уәкілеттілік салалры мен 
жауапкершілікті бөледі;   

7) Банктің Жарғысымен және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің 
шешімдерімен айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.    

 

Басқарушы директор – Басқарма мүшесі (М.Г.Жусупов)  – Банктің лауазымды тұлғасы, 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде төмендегілерге жетекшілік етеді:  

1) Жетекшілік ететін  бөлімшелерін –  Корпоративтік бизнес   департаментін, Кредиттік талдау 
департаментін, Жобалық қаржыландыру департаментін  басқарады  және қызметін 
үйлестіреді;  

2) Өзі мүшесі болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына 
қатысады;   

3) Жетекшілік ететін  бөлімшелердің стратегиясын айқындайды;  
4) Жетекшілік ететін  бөлімшелердің бизнес-жоспары мен бюджетін айқындайды және іске 

асырылуын бақылайды;  
5) Банктік өнімдерді жылжыту және сеніп тапсырылған тұтас бөлімшелердің сатылымдарын 

қолдау бойынша жұмысты үйлестіреді;   
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6) Өзіне берілген уәкілеттіктер шеңберінде құжаттарға  қол қояды;   
7) Кредиттік өнімдерді беру шеңберінде кредиттік  талдау мен мониторинг жүргізу бойынша 

жұмысты ұйымдастырады және жетекшілік етеді.  
8) Қаржылық жобалау, Банк дамуының негізгі параметрлерін талдау және Банктің 

стартегиялық және тактикалық мақсаттарына қол жетізу бойынша іс шаралар жүйесін 
әзірлеу процестерін басқарады;  

9) Жетекшілік ететін қызмет бағыттарына байланысты шығыс баптары бойынша бюджет 
қаражатын жұмсауды бақылайды.   

10) Банк Жарғысында, ішкі нормативтерде және Банктің өкім құжаттарында, сондай-ақ Банктің 
алқалық органдары мен комитеттерінің шешімінде белгіленген өзге 
өкілеттіктерді/қызметтерді жүзеге асырады.  

 

Басқарушы директор – Басқарма мүшесі (Е.П.Кириленко) – Банктің лауазымды тұлғасы, 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде төмендегілерге жетекшілік етеді:  

1) Жетекшілік ететін  бөлімшелерін –  Банктік технологиялар    департаментін, 
Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі  департаментін, Құжаттама басқармасын басқарады  
және қызметін үйлестіреді;  

2) Өзі мүшесі болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына 
қатысады;   

3) Банктің уәкілетті органдарының және/немесе заңнаманың талаптарымен сәйкес бизнес-
процестерді оңтайландыру және автоматтандыру мәселелері бойынша Банктің құрылымдық 
бөлімшелерінің өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді;  

4) Банктің басым бағыттары бойынша жобалық топтардың қызметін ұйымдастырады;  
5) Банктің жаңа өнімдері бойынша бизнес-процестерді әзірлеу/түзету мәселелерін бақылайды;   
6) Банктің қызмет атқаруының барлық сұрақтары бойынша біртұтас әдістемелік базасын 

қалыптастыруды және жүргізуді қамтамасыз етеді;  
7) Банктің таңдаған  стратегиясына және  қолданыстағы заңнамаға сәйкес  және оны көкейтесті 

күйде қолдау үшін  Банктің ұйымдық құрылымын (уәкілетті органдар, Бас Банктің 
құрылымдық бөлімшелері, филиалдар) құрастыруды қамтамасыз етеді;  

 

Басқарушы директор – Басқарма Мүшесі (Копешов Б.Б.) – Банктің лауазымды тұлғасы, 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес өзіне берілген құзіретінің шегінде төмендегілерге жетекшілік етеді:  

1) Жетекшілік ететін  бөлімшелерін – Premium банкинг департаменті, Бөлшек бизнесті дамыту 
департаментін,  Бөлшек өнімдерді сату департаментін, Банктік карталар  департаментін,  
Жарнама және   PR департаментін, Байланыс орталығын басқарады және қызметін 
үйлестіреді;  

2) Өзі мүше болып табылатын Банктің Басқармасы мен Комитеттерінің отырыстарына 
қатысады;   

 

3) Жетекшілік ететін  бөлімшелердің даму стратегиясын айқындайды;  
4) Жетекшілік ететін  бөлімшелердің бизнес-жоспары мен бюджетті айқындау және іске 

асырылуын бақылайды;  
5) Ұсынылған уәкілеттіктер шеңберінде құжаттарға, соның ішінде банктік операциялар 

негізделіп жүргізілетін құжаттарға қол қояды;   
6) Қол астындағылардың өз лауазымды міндеттерін,  заңнама талаптарын, нормативтік және 

өкімдік құжаттарды, Банктің алқалық органдары мен комитеттерінің шешімдерінің  нақты, 
дұрыс және уақтылы орындауларын бақылайды және қадағалайды;   

7) Өзі жетекшілік ететін бөлімшелердегі істердің жай-күйін  және нәтижелерін  талдайды  және 
олардың жұмыстарын жетілдіру бойынша ұсыныстар мен нұсқаулықтарды қарастырады;   

8) Жетекшілік ететін бөлімше қызметкерлерінің кәсіби өсуін қамтамасыз етеді;    
9) Банктің ішкі саясатын сақтауды қамтамасыз етеді;   
10) Банктің Жарғысында, Банктің ішкі нормативтік және өкімдік құжаттарында, сондай-ақ 

алқалық органдарының  және Банк комитетінің шешімдерінде айқындалған өзге 
өкілеттіктерді/қызметтерді жүзеге асырады. 

 

15. Эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) берілген жағдайда: 
Осы тармақ акционерлік қоғамдармен толтырылмайды. 
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16. Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Атқарушы орган мүшелеріне және эмитенттің өзге 
басқарушы тұлғаларына төленетін сыйақы. 

                                                                                                                                                                          мың. теңге 

 Облигациялар шығару туралы шешім қабылдау күнінен бұрын соңғы үш 

айда төленген сыйақы мөлшері (шілде, тамыз, қыркүйек): 

 

Директорлар кеңесі 

 
– 

Директорлар кеңесінің 

комитеттері 

 

– 

Басқарма  

 
– 

 

Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитетінің және Басқарма мүшелеріне 

облигация шығарылымы туралы шешім қабылданған күннен бастап он екі ай бойы төленуі 

тиіс жоспарланатын сыйақы көлемі.   

Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитетінің және Басқарма мүшелеріне төленетін 

сыйақы көлемі Акционерлердің жалпы жиналысында белгіленеді.  

 

17. Эмитенттің ұйымдастырушылық ұрылымы. 

1) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелері, филиалдары және өкілдіктері. 

«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ ұйымдастырушылық құрылымы
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«AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың  2015 жылғы ұйымдық құрылымы 
 

 

 

    Ішкі аудит қызметі 

 

 

Акционерлердің 
жалпы жиналысы

 

 
Кредиттік 
комитет 

 

 
Аудит 

жөніндегі 
комитет

 

 
Активтер мен 

міндеттемелерді 
басқару комитеті

 

 
Басқарма 
Төрағасы

 

 

Банктің бас 
бухгалтері 

 

 
Бас бухгалтерия 

департаменті 

 
Банкішілік 

операцияларды 
есепке алу 

департаменті

 
 Банк 

операцияларын 
есепке алу 

департаменті 

Басқарушы 
директор 

 

Филиалдар
 

Стратегиялық 
жоспарлау, 

бақылау және 
баға белгілеу 
департаменті 

 
Бөлшек өнімдерді 

сату 
департаменті 

 
Банктік карталар 

департаменті 
 

Жарнама және 
PR департаменті 

 

 
Қазынашылық 
департаменті

 
Операциялық 
департамент

Басқарушы 
директор– Бас 

Комплаенс-
бақылаушы  

 

 
Банктік 

технологиялар 
департаменті 

Қызметкерлер 
құрамымен 

жұмыс 
департаменті 

 

 

Құжаттама 
басқармасы 

 

 
Әкімшілендіру 
департаменті 

Заң 
департаменті

  
  

Проблемалық 
борыштармен 

жұмыс 
департаменті

 

Кредиттік талдау 
департаменті 

 

 

 Корпоративтік 
бизнес 

департаменті  

 

 
ШОБ дамыту 
департаменті

 
Филиалдарды 

дамыту 
департаменті 

 

Бөлшек бизнесті 
дамыту 

департаменті 

 

Қаржы директоры 
 

Басқарушы 
директор 

 

 Тәуекелдер 
департаменті 

 

 
Қауіпсіздік 

департаменті 

 
 ІТ-Директор

 
Әкімшілік директор

 

 
Әкімшілік басқарма

 
Банк Басқармасы

 
 

Тарифтік 
комитет

 

 
Ақпараттық комитет

 

Басқарушы 
директор 

 

Басқарушы 
директор 

 

 
Банктің Директорлар 

Кеңесі 
 

 

Корпоративтік 
хатшы  

 

 

Төлемдер мен 
аударымдар 
басқармасы

 

Басқарма 
Төрағасының 

кеңесшісі 

 

 
Аймақтық өкіл

 
Стратегиялық 

жоспарлау 
комитеті

 

Қаржы 
мәмілелерін 
қолдау бөлімі

 

 
Жобалық 

қаржыландыру 
департаменті

 

 

Байланыс 
орталығы

 

Premium банкинг 
департаменті

 

 
Операциялық 

қызметті 
әкімшілендіру 
департаменті 

Кадрлар мен 
сыйақылар 

жөніндегі комитет

 
Әлеуметтік 
мәселелер 

жөніндегі комитет
 

 
Тендерлік комиссия

 

 
Сапа 

департаменті

 

Ақпараттық 
қауіпсіздік бөлімі 

 

 
Ақпараттық 

технологиялар 
департаменті 

 
Комплаенс-

бақылау қызметі 

 

Бас маман (ІТ-
тәуекелдер 

басқармасы)

 

 
Сараптама 
комиссиясы

 

 
Қамтамасыз етуді 

бағалау және 
мониторинг 

жүргізу 
департаменті

 

Қаржы 
институттарыме

н жұмыс 
департаменті

 

 
Операциялық 

тәуекелдерді басқару 
комитеті

 

 

 

Атқарушы 
директор
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2) қызметкерлердің, соның ішінде филиалдар мен өкілдіктердің қызметкерлерінің жалпы 

саны: 

2015 жылғы 01 қазандағы жағдай бойынша Банк қызметкерлерінің саны 710 адамды құрайды. 
Жұмыс орны Жұмыс істейтін адамдардың саны 

Бас  кеңсе  329 
Филиалдар, соның ішінде.:  

Астана 63 
Алматы 86 
Атырау 39 
Ақтау 29 
Ақтөбе 28 

Қарағанды 36 

Павлодар 21 

Шымкент 29 

Өскемен 28 

Петропавл 22 

Жиыны: 710 
 

3) Эмитенттің құрылымдық бөлімшелерінің басшылары туралы мәліметтер. 

ЛАУАЗЫМНЫҢ АТАУЫ ТАӘ Туған жылы 
Комплаенс-бақылау қызметі Ноғайбаев Сыржан Әлмұрзаұлы 25.11.1981 
Ішкі аудит қызметі Мустафина Елена Анатольевна 28.02.1974 
Тәуекелдер департаменті Айтжанова Маржан Куанышевна 01.02.1973 
Қауіпсіздік департаменті Медетов Абдрахман Кельтышович 14.02.1952 
Ақпараттық технологиялар департаменті Бухтияров Александр Викторович 27.01.1972 
Әкімшілік басқармасы Даутов Тимур Галимович 12.06.1980 
Бас бухгалтерия департаменті Каратаева Салтанат Аманжоловна 01.09.1977 
Банкішілік операцияларды есепке алу департаменті Назарова  Ольга  Григорьевна 15.01.1950 
Банктік операцияларды есепке алу департаменті Тажибаева Динара Бекболатовна 07.11.1981 
Корпоративтік бизнес департаменті Медетов Руслан Маратович 05.10.1987 
Кредиттік талдау департаменті Рябов Александр Николаевич 05.01.1984 
Қамтамасыз етуді бағалау және мониторинг жүргізу 

департаменті 
Шайхисламова Зарина Ринатовна 

(м.а..) 25.05.1989 

Бөлшек бизнесті дамыту департаменті Игнатенко Наталья Александровна 27.07.1982 
Бөлшек өнімдерді сату департаменті   Атабаева Зарима Ерлановна 16.02.1984 
Банктік карталар департаменті Сейтхан Гульжан (м.а.) 01.06.1978 
Жарнама және PR департаменті Жанайдаров Алибек Сырымович 16.09.1975 
Операциялық департамент Акилтаева Лейла Куралтаевна 07.10.1975 
Төлемдер және аударымдар басқармасы Смагулова Светлана Турсуновна 04.06.1979 
ШОБ дамыту департаменті Құсайын Жасұлан Айтболатұлы 28.07.1982 
Филиалдарды дамыту департаменті Искаков Совет Николаевич (м.а.) 20.12.1964 
Қаржы институттарымен жұмыс департаменті Ни Светлана (м.а.) 16.11.1961 
Қазынашылық департаменті Джумабаев Бахыт Парпебаевич 20.06.1978 
Қаржы мәмілелерін қолдау бөлімі Масюра Илья Владимирович 04.02.1982 
Стратегиялық жоспарлау, бақылау және баға белгілеу 

департаменті 

Омергалиева Асель 

Мухамедрахимовна (м.а.) 07.05.1982 

Банктік технологиялар департаменті Умирьяева Гульмира Балтабековна 

(м.а.) 07.02.1966 

Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі департамент Тимофеева Анна Владимировна 09.03.1973 
Құжаттама басқармасы Лерх Элина Арновна 14.07.1961 
Әкімшілендіру департаменті Юсупова Сауле Садвакасовна 16.03.1960 
Заң департаменті Сафарбекова Баглан  Болатбековна 02.08.1981 
Сапа департаменті  Мельникова Ольга Геннадьевна 01.12.1987 
Проблемалық борыштармен жұмыс жөніндегі департамент   Маутканов Дархан Ахметович 03.08.1985 
Байланыс орталығы  Халтурина Светлана Александровна 11.05.1967 
Операциялық қызметті әкімшілендіру басқармасы   Айтбаева Гульмира Алиаскаровна 18.03.1970 

Жобалық қаржыландыру департаменті    Медетов Руслан Маратович 05.10.1987 

Premium банкинг департаменті Асанова Алтынай Талгатовна 08.08.1981 

Ақпараттық қауіпсіздік бөлімі Сучков Дмитрий Николаевич 17.07.1982 
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4) Эмитент филиалдарының басшылары туралы мәліметтер. 
Филиал Филиал директорының Т.А.Ә. Туған жылы 

Астана қ. филиал Белый Вячеслав Юрьевич 1975 
Алматы қ. филиал Нугыманов Берик Табылдиевич 1976 
Ақтау қ. филиал Мухтаров Нурлан Кушкинбаевич 1969 
Атырау қ. филиал Канатов Марат Есенбекович 1979 
Ақтөбе қ. филиал Таскарин Артур Елубаевич 1981 

Қарағанды қ. филиал Байзаков Жасулан Нурбалаевич 1978 

Павлодар қ. филиал Анапьянов Нурлан Садвакасович 1959 

Өскемен қ. филиал Мустафин Сериккан Борангазинович 1964 

Шымкент қ. филиал Бегалиев Галымжан Нурланович 1977 

Петропавл қ. филиал Салимбаев Ерик Серикович 1981 

 
 

3. ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ) ЖӘНЕ ҮЛЕСТЕС ТҰЛҒАЛАРЫ  
 

18. Эмитенттің акционерлері (қатысушылары). 

1) 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 

акционерлерінің жалпы саны  алты акционерді құрайды, олардың ішінде 2015 жылғы 1 қазандағы 

жағдай бойынша эмитент үлестерінің (орналастырылған және дауыс беруші акцияларының) он және 

одан да көп пайыздарын иеленетіндер: 

Тегі, аты, әкесінің аты Акцияларды

ң саны 

(дана) 

Акционерге тиесілі жай 

акциялар санының 

орналастырылған 

акциялардың жалпы санына 

пайыздық қатынасы 

Акционерге тиесілі жай 

акциялар санының дауыс 

беруші акциялардың 

жалпы санына пайыздық 

қатынасы 

Султан Нурбол Сарыбайулы 10 959 882 88,49873 % 88,49873% 

 

2) эмитенттің акционерлері (қатысушылары) болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар 

арқылы эмитенттің қызметін бақылау құқығын иеленетін тұлғалар туралы мәліметтер. 

Банктің Банк акционерлері болып табылмайтын, бірақ басқа ұйымдар арқылы Банктің қызметін 

бақылау құқығын иеленетін тұлғалар жоқ. 

 

Егер эмитент банк болып табылса, бұл тармақта осы тармақтың 1)-2)-тармақшаларында 

аталған ақпараттан басқа банктің орналастырылған акцияларының он және одан астам 

пайызына тікелей немесе жанама иелік ететін немесе банктің дауыс беруші акцияларының он 

және одам астам пайызымен тікелей немесе жанама дауыс беруге не шарттың күшіне орай 

немесе өзгеше түрде банк қабылдайтын шешімдерге ықпал етуге мүмкіндігі бар акционерлер 

туралы ақпаратты көрсету керек. 

Банкте, осы тармақтың 1)-2-тармақтарында көрсетілген тұлғаларды қоспағанда, Банктің 

орналастырылған акцияларының он және одан астам пайызына тікелей немесе жанама иелік ететін 

немесе Банктің дауыс беруші акцияларының он және одам астам пайызымен тікелей немесе жанама 

дауыс беруге не шарттың күшіне орай немесе өзгеше түрде банк қабылдайтын шешімдерге ықпал 

етуге мүмкіндігі бар акционерлер жоқ.  

19. Эмитент өздерінің акцияларының (үлестерінің) он және одан астам пайызына иелік ететін 

заңды тұлғалар туралы мәліметтер. 

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Банк қандай да бір заңды тұлғалардың акцияларына 

(үлестеріне) иелік етпейді. 

20. Эмитент қатысатын өнеркәсiптiк, банктiк, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 

қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат. 
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Толық атауы Қысқартылған атауы Қызмет түрі Орналасқан орны 
«Қазақстан 

қаржыгерлер 

ассоциациясы» Заңды 

тұлғалар бірлестігі 

 «Қазақстан 

қаржыгерлер 

ассоциациясы» ЗТБ 

Банктер мен қаржы 

ұйымдарының мүдделерін 

білдіретін қоғамдық ұйым 

Алматы қ.,  Әйтеке 

би к-сі, 67-үй 

Society for Worldwide 

Interbank Financial 

Telecommunication 

S W I F T s.c. 

Банкаралық қаржылық 

телекоммуникациялардың 

халықаралық жүйесі 

Avenue Adelei, B-

1030 La Huple, 

Belgium 
«Қазақстан қор 

биржасы» Акционерлік 

қоғамы 

 «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ 
Биржалық, қор қызметі 

Алматы қ., Достық 

даңғ., 291/3 

«Бағалы қағаздардың 

орталық депозитарийі» 

Акционерлік қоғамы 

«Бағалы 

қағаздардың 

орталық 

депозитарийі» АҚ 

Бағалы қағаздарды сақтау 

және олармен 

операцияларды тіркеу 

жөніндегі қызметтер 

Алматы қ., Самал 

ы.а., 28 

«Бірінші кредиттік 

бюро» Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

«Бірінші кредиттік 

бюро» ЖШС 

Қарыз алушылар бойынша 

кредиттік тарихтың 

жалпылама банктің базасын 

қалыптастыру 

 

Алматы қ.,  

Наурызбай батыр к-

сі, 17 

ВИЗА Интернэшнл 

(Visa International) 

Халықаралық төлем 

ассоциациясы 

ВИЗА Интернэшнл 

(Visa International) 

Халықаралық төлем 

ассоциациясы 

Төлем карточкаларын 

шығару және төлем 

карталары бойынша 

транзакцияларды өңдеу 

жөніндегі қызметтер 

(415) 362-8472 

20 Joice St Ste 2, 

San Francisco, USA 

9410837.793 -

122.4003 

«Депозиттерді 

кепілдендірудің 

қазақстандық қоры» 

Акционерлік қоғамы 

«Депозиттерді 

кепілдендірудің 

қазақстандық қоры» 

АҚ 

Депозитор-жеке тұлғалардың 

құқықтарын қорғау, 

депозиттерге міндетті 

кепілдік беру жүйесінің 

қызмет атқаруының 

құқықтық негіздерін 

анықтайды. 

Алматы қ.,  

Көктем-3 ы/а., 21 

Western Union Network 

(France) SAS 
Western Union 

Ақшалай аударымдарды 

жүзеге асыру 

France, Paris. 

48/50 rue de la 

Victoire. 75009. 

 
21. Банктің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер. 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР 

№ Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) Туылған күні 
Үлестестікті тану 

үшін негіздеме 

Үлестестік 
пайда болған 

күні 
Ескерту  

1 2 3 4 5 6 

1 Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы 30.04.1976 1, 9 т. 14.04.2008 

Банктің ірі акционері,  

"Меридиан-Капитал" ЖШС 

жалғыз қатысушысы, "Азия 

Life» Өмірді сақтандыру 

компаниясы» АҚ ірі 

қатысушысы 

2 Сұлтан Анжелика Салаватқызы 27.07.1976 2 т. 14.04.2008 Жұбайы  

3 Сұлтан Әлнұр Нұрболұлы  16.10.2001 2 т. 14.04.2008 Ұлы  

4 Султан Авраам 01.06.2013 2 т. 01.06.2013 Ұлы  

5 Сұлтан Әлен Нұрболұлы 09.07.2004 2 т. 14.04.2008 Ұлы  

6 Ахимбекова Умытай Каскатаевна 01.01.1949 2 т. 14.04.2008 Анасы 

7 Калиев Салават Калиевич 25.09.1946 2 т. 14.04.2008 жұбайының әкесі 

8 Калиева Алтыншаш Жануаковна 10.10.1946 2 т. 14.04.2008 жұбайының анасы 

9 Калиева Жанар Салаватовна  04.11.1970 2 т. 14.04.2008 әпкесі жұбайы  

10 Еркебаев Мурат Сагидуллаевич 17.11.1976 3 т. 29.05.2008 
Банктің Директорлар 

кеңесінің Төрағасы, 
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"Меридиан Капитал" ЖШС 

Бас директоры 

11 Айсаутова Гульдана Мадияровна 09.10.1984 2 т. 22.08.2008 Жұбайы   

12 Еркебаев Сагидулла Батаевич  25.07.1951  2 т. 29.05.2008 Әкесі  

13 Ермаханова Сауле Ердуллаевна 03.09.1953 2 т. 29.05.2008 Анасы  

14 Еркебаев Бахыт Сагидуллаевич 01.03.1983 2 т. 29.05.2008 Ағасы  

15 Еркебаева Айдана Муратқызы 27.09.2008 2 т. 27.09.2008 қызы  

16 Еркебаева Алия Мұратқызы 25.11.2010 2 т. 25.11.2010 қызы  

17 Айсаутов Мадияр Абжанович 24.09.1958 2 т. 22.08.2008 жұбайының әкесі 

18 Кулова Шолпан Нуртазаевна 19.05.1960 2 т. 22.08.2008 Жұбайының анасы   

19 Айсаутова Лаура Мадияровна 17.11.1985 2 т. 22.08.2008 Әпкесі жұбайы   

20 Айсаутова Ұлбала Мадиярқызы 24.09.1992 2 т. 22.08.2008 Әпкесі жұбайы   

21 Әбжан Жанхайдар Мадиярұлы 07.11.1999 2 т. 22.08.2008 Ағасы жұбайы   

22 
Мухамеджанов Адиль Бектасович 

04.08.1981 3 т. 05.09.2008 
Банктің Директорлар 

кеңесінің мүшесі 

23 Мухамеджанов Бектас Гафурович 07.11.1957 2 т. 05.09.2008 Әкесі  

24 Айтиева Гульнара Тельмановна 04.10.1960 2 т. 05.09.2008 Анасы  

25 Айтиева Раушан Бахитовна  20.08.1935 2 т. 05.09.2008 Әжесі   

26 
Мухамеджанова Мадина 

Ахмагамбетовна 
02.10.1983 2 т. 10.12.2011 Жұбайы  

27 Мухамеджанова Аима Адильевна 26.04.2012 2 т. 26.04.2012 Қызы  

28 Дарменов Ахмагамбет Амиргалиевич  07.03.1956 2 т. 10.12.2011 Әкесі  жұбайы 

29 Дарменова Клемкуль Найзабековна 16.05.1954 2 т. 10.12.2011 Жұбайының анасы 

30 Дарменов Аскар Ахмагамбетович 10.12.1981 2 т. 10.12.2011 Ағасы жұбайы 

31 
Нугыманов Бауыржан 

Табылдиевич 
08.10.1979 3 т. 19.04.2011 Банктің Басқарма Төрағасы 

32 Нугманов Табылды Агидуллиевич 15.07.1950 2 т. 19.04.2011 әкесі  

33 Нугыманов Берик Табылдиевич 30.04.1976 2 т. 19.04.2011 ағасы  

34 Нугманова Айгуль Табылдиевна 01.01.1982 2 т. 19.04.2011 әпкесі  

35 Нугманова Жанат Табылдиевна 22.04.1985 2 т. 19.04.2011 әпкесі  

36 Нугманова Жибек Табылдиевна 07.04.1991 2 т. 19.04.2011 әпкесі  

37 Нугыманова Динара Жамсаповна 29.10.1986 2 т. 19.04.2011 жұбайы  

38 Абитаева Дакан Егизбаевна 06.01.1952 2 т. 19.04.2011 жұбайының анасы 

39 Абитаева Гульнар Жамсаповна 14.04.1975 2 т. 19.04.2011 әпкесі жұбайы 

40 Нугыманов Ерканат Бауыржанович 30.01.2010 2 т. 19.04.2011 ұлы  

41 Нугыманов Тарлан Бауыржанович 21.06.2013 2 т. 21.06.2013 ұлы  

42 Нугыманова Жамиля Бауыржановна 18.06.2006 2 т. 19.04.2011 қызы  

43 Жусупов Мажит Галымжанович 24.11.1983 3 т. 13.12.2011 Басқарма мүшесі 

44 Жусупова Нагима Мажитовна 27.09.1954 2 т. 13.12.2011 анасы  

45 Мыктыбаева Ардак Сериковна 27.02.1984 2 т. 13.12.2011 жұбайы  

46 Жусупов Ануар Мажитович 21.08.2010 2 т. 13.12.2011 ұлы  

47 Жусупов Аскар Мажитович 21.08.2013 2 т. 21.08.2013 ұлы  

48 Мыктыбаев Серик  Сламжанович 08.05.1959 2 т. 13.12.2011 жұбайының әкесі 

49 Мыктыбаева Кульзакира Усипбаевна 18.02.1961 2 т. 13.12.2011 жұбайының анасы 

50 Мыктыбаева Фарида Сериковна 08.04.1985 2 т. 13.12.2011 әпкесі жұбайы 

51 Мыктыбаев Максат  Серикович 29.09.1992 2 т. 13.12.2011 ағасы жұбайы 

52 Кириленко Елена Павловна 20.01.1976 3 т. 09.06.2011 Басқарма мүшесі 

53 Яшков Павел Георгиевич 25.03.1954 2 т. 09.06.2011 әкесі  

54 Яшкова Любовь Васильевна 11.04.1955 2 т. 09.06.2011 анасы   

55 Фундукчиева Светлана Павловна 12.05.1979 2 т. 09.06.2011 әпкесі 

56 Кириленко Александр Дмитриевич 15.07.1996 2 т. 09.06.2011 ұлы  

57 Постникова Анна Даниловна 28.07.1935 2 т. 09.06.2011 әжесі 

58 Копешов Булан Бейсенбаевич 14.12.1970 3 т. 10.06.2013 Басқарма мүшесі 

59 Курмангалиева Асем Канатовна 23.10.1975 2 т. 10.06.2013 жұбайы 

60 Копешов Бейсенбай 10.03.1938 2 т. 10.06.2013 әкесі 

61 Нурназарова Сагат 20.10.1949 2 т. 10.06.2013 анасы 

62 Бейсенбаев Арнур Буланович 10.10.1998 2 т. 10.06.2013 ұлы 

63 Бейсенбаева Арай Булановна 19.02.2003 2 т. 10.06.2013 қызы 

64 Бейсенбаев Амир Буланович 24.08.2007 2 т. 10.06.2013 ұлы 

65 Көпеш Күлән Бейсенбайкызы 28.02.1973 2 т. 10.06.2013 әпкесі 

66 Бейсенбайулы Нурлан 31.03.1975 2 т. 10.06.2013 ағасы 

67 Курмангалиев Канат 01.03.1948 2 т. 10.06.2013 жұбайының әкесі 

68 Курмангалиева Бакыт 18.07.1951 2 т. 10.06.2013 жұбайының анасы 

69 Кенжегалиева Назым Канатовна 16.08.1971 2 т. 10.06.2013 әпкесі жұбайы 

70 Сарыбаева Гульназ Канатовна 10.05.1974 2 т. 10.06.2013 әпкесі жұбайы 

71 Курмангалиев Алем Канатович 01.05.1986 2 т. 10.06.2013 ағасы жұбайы 

72 Даукенов Рауан Серикович 03.04.1976 3 т. 27.11.2014 

 «Азия Life» Өмірді 

сақтандыру компаниясы» АҚ 

директорлар кеңесінің 

Төрағасы 

73 Даукенов Серик  07.11.1951 2 т. 27.11.2014 Әкесі 

74 Даукенова Кульзира Ергешовна 02.03.1952 2 т. 27.11.2014 Анасы 

75 Аяпова Салтанат Сериковна 07.10.1974 2 т. 27.11.2014 Әпкесі 



 

 

84 

 

                                                                              
ПРОСПЕКТ  ВЫПУСКА  ВТОРОЙ  ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 

 

 

76 Даукенов Амир Рауанович 26.10.2005 2 т. 27.11.2014 Ұлы 

77 Даукенов Даулет Рауанович 18.05.1998 2 т. 27.11.2014 Ұлы 

78 Даукенов Мади Рауан Ұлы 14.11.2006 2 т. 27.11.2014 Ұлы 

79 Даукенов Мирас Рауан Ұлы 27.11.2008 2 т. 27.11.2014 Ұлы 

80 Турсунов Адильжан Серикович 22.06.1976 3 т. 05.12.2014 

«Азия Life» Өмірді 

сақтандыру компаниясы» АҚ 

Басқарма Төрағасы 

81 Адильбекова Салтанат Сапарбековна 22.07.1978 2 т. 05.12.2014 Жұбайы 

82 Турсунова Айя Адильжановна 10.04.2012 2 т. 05.12.2014 Қызы 

83 Серикова Камиля Сактогановна 26.02.1984 2 т. 05.12.2014 Әпкесі 

84 Дилдабекова Хадиша Абдибековна 04.01.1944 2 т. 05.12.2014 Жұбайының анасы  

85 Адильбекова Ботагоз Сапарбековна 29.07.1974 2 т. 05.12.2014 Әпкесі жұбайы 

86 Адильбекова Лаура Сапарбековна 01.06.1983 2 т. 05.12.2014 Әпкесі жұбайы 

87 
Иманбердиев Догдырбек 

Джакипаевич 
25.04.1967 3 т. 05.12.2014 

«Азия Life» Өмірді 

сақтандыру компаниясы» АҚ 

Басқарма мүшесі, Басқарма 

Төрағасының орынбасары  

88 Жиембаева Жанар Мухтаровна 06.08.1970 2 т. 05.12.2014 Жұбайы 

89 Иманбердиев Борасын Жакипбайулы 30.12.1947 2 т. 05.12.2014 Ағасы 

90 
Иманбердиев Буркасын 

Жакипбайулы 
24.06.1951 2 т. 05.12.2014 

Ағасы 

91 
Иманбердиев Догдырбай 

Жакипбайулы 
31.03.1956 2 т. 05.12.2014 

Ағасы 

92 
Иманбердиева Кумискуль 

Жакипаевна 
04.10.1958 2 т. 05.12.2014 

Әпкесі  

93 Ахметжанова Шайгул Жакипбайкызы 11.10.1964 2 т. 05.12.2014 Әпкесі  

94 Иманбердиев Бекжан Догдырбекович 26.06.2007 2 т. 05.12.2014 Ұлы 

95 
Иманбердиев Жаныбек 

Догдырбекович 
06.02.2015 2 т. 02.02.2015 Ұлы 

96 
Иманбердиева Аружан 

Догдырбековна 
11.11.2004 2 т. 05.12.2014 Қызы 

97 Жиембаев Мухтар Турсунбекович 17.08.1940 2 т. 05.12.2014 Жұбайының әкесі 

98 Жиембаева Бижамал Сергазиевна 02.11.1949 2 т. 05.12.2014 Жұбайының анасы 

99 
Мухтыбаева Айман 

Абдикаппаровна 
16.07.1967 3 т. 01.04.2015 

«Азия Life» Өмірді 

сақтандыру компаниясы» АҚ 

Басқарма мүшесі, Басқарма 

Төрағасының орынбасары 

100 Мухтыбаев Серик Хамитович 23.06.1963 2 т. 01.04.2015 Жұбайы 

101 Джакелов Абдикаппар Кенжебаевич 09.05.1932 2 т. 01.04.2015 Әкесі 

102 Джакелова Фаузия Билаловна 25.08.1940 2 т. 01.04.2015 Анасы 

103 Джакелова Шолпан Абдикаппаровна 25.08.1962 2 т. 01.04.2015 Әпкесі 

104 Жакел Серик Абдикаппарулы 10.01.1964 2 т. 01.04.2015 Ағасы 

105 Джакелова Айгуль Абдикаппаровна 07.02.1973 2 т. 01.04.2015 Әпкесі 

106 Мухтыбаев Санжар Серикович 06.08.1992 2 т. 01.04.2015 Ұлы 

107 Мухтыбаев Данияр Серикович 07.07.1995 2 т. 01.04.2015 Ұлы 

108 Мухтыбаев Берик Хамитович 24.08.1959 2 т. 01.04.2015 Ағасы жұбайы 

109 Мухтыбаева Бану Хамитовна 17.04.1968 2 т. 01.04.2015 Әпкесі жұбайы 

110 Исаев Сакен Даниярович 20.07.1984 9 т. 03.07.2014 
''АЗС Тех Строй'' ЖШС ірі 

қатысушысы  

111 Сембиев Нурмахан Адилханович 05.04.1986 3 т. 03.07.2014 
"АЗС Тех Строй" ЖШС 

лауазымды тұлғасы 

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР: 

№ Заңды тұлғаның 

толық атауы 

Мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, 

пошталық мекенжайы мен нақты 

орналасқан мекенжайы  

Үлестестікті тану 

үшін негіздеме 

Үлестестіктің 

пайда болған 

күні 

Ескерту  

1 
"Меридиан Капитал" 

ЖШС 

17.08.2006 ж. № 79773 – 1910- ТОО 
мем.тірк.туралы куәлік, БСН 

060840009250, Қазақстан, Алматы, 

Манас к-сі 32/а, 604 кеңсе 
  

 5 т. 14.04.2008 

Жалғыз қатысушысы Сұлтан Нұрбол 

Сарыбайұлы, Еркебаев М.С. - Бас 

директор 

2 

«Азия Life» Өмірді 

сақтандыру 
компаниясы» АҚ 

04.09.2014ж. №7931-1910-01-АО 

мем.тірк.туралы куәлік, БСН 
140940003807, Қазақстан, Алматы, 

050059, Бостандық ауданы, Әл-

Фараби даңғ., 17/1 үй, "Нұрлы-Тау" 
ҚО 5Б, 10 қабат, 17 кеңсе 

5 т. 23.10.2014 
Сұлтан Нұрбол Сарыбайұлы ірі 

қатысушы болып табылады 

3 
«Азс Тех Строй» 

ЖШС 

16.06.2014ж. №7065-е-1910-02-ТОО 

мем.тірк.туралы куәлік,, БСН 
140440006477, Қазақстан, Алматы, 

050000, Жамбыл к-сі, 77 үй, 6 қабат 

5 т. 03.07.2014 
Мухамеджанов Адиль Бектасович 
ірі қатысушы болып табылады 

 

 



 

 

85 

 

                                                                              
ПРОСПЕКТ  ВЫПУСКА  ВТОРОЙ  ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 

 

 

22. Үлестес тұлғалардың қатысуымен мәмілелер. 

№ Операция түрі/Тұлғаның атауы 
Сомасы, 

мың теңге 

Шартты жасау күні 

(талаптарын 

орындауды бастаған 

күн)   

Шешім 

қабылдаған 

органның атауы 

1. Қарыз беру 
   

  Жеке тұлға 413 525 2013-2014 Директорлар кеңесі 

Жиыны: 413 525 
  

    
   

2. Депозит қабылдау 
   

  «Азия Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ 163 394 2014-2015 Директорлар кеңесі 

  Жеке тұлғалар 890 386 2009-2015 Директорлар кеңесі 

Жиыны: 1 053 790 
  

3. Мүлікті кепілге қабылдау 
   

  Жеке тұлға 357 720 2013-2015 Директорлар кеңесі 

Жиыны: 357 720 
  

4. Сақтандыру шарттары бойынша банк төлеген 

сақтандыру сыйлықақылары (жарналар)     

  «Азия Life» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ 581 2015 Директорлар кеңесі 

Жиыны: 581 
  

5. Өзге мәміле түрлері (нұсқаулары жоғарыда 

қарастырылмаған мәмілелер)    

  Жеке тұлғалар 41 359 2012-2013 Директорлар кеңесі 

Жиыны: 41 359 
  

 

22-1. Арнайы қаржылық компания облигациялар шығарған кезде секьюритизациялау 

мәмілесі тараптарының үлестестігі туралы ақпарат үлестестікті тану үшін негіздемені және 

оның туындау күнін көрсете отырып ашылады. 

Банк арнайы қаржылық компания болып табылмайды. 

 

4. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ 

23. Эмитент қызметіндегі жалпы үрдістерді, соның ішінде эмитент қызметінің негізгі түрлері 
бойынша қысқаша сипаттамасы. 

 
2015 ЖЫЛҒЫ 1 ҚАЗАНДАҒЫ ЖАҒДАЙ БОЙЫНША ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАНКТІК 

СЕКТОРЫНА ТАЛДАУ ЖАСАУ 
 
ҚР Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - ҚРҰБ) деректеріне сәйкес 2015 жылғы 01 қазандағы жағдай 
бойынша Қазақстанда 35 екінші деңгейлі банк қызмет еткен.  
 
Банктік сектордың құрылымы 

Банктік сектордың құрылымы 01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж. 
Екінші деңгейлі банктердің саны, соның ішінде: 35 38 

-мемлекеттің жарғы капиталында 100% қатысуымен банктер 1 1 

-шетелдік қатысумен болатын екінші деңгейлі банктер 16 16 
-екінші деңгейлі еншілес банктер 14 14 
Екінші деңгейлі банк филиалдарының саны 343 395 

 

Банктік сектордың жиынтық активтерінің құрылымы 
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Көрсеткіштің атауы 

01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж. Өсім  
млрд. 
теңге  

Жиынтығ
ында %  

бойынша 

млрд. 
теңге  

Жиынтығ
ында % 

бойынша 

Қолма-қол ақша, тазартылған қымбат металдар және 
корреспонденттік шоттар  

3 571,8 15,5% 2 446,7 10,9% 46,0% 

Басқа банктерде орналастырылған салымдар 603,8 2,6% 382,3 1,7% 57,9% 
Бағалы қағаздар 47,9 0,2% 2 075,4 9,3% (97,7%) 
Банктік қарыздар және «кері РЕПО» операциялары  14 350,1 62,2% 14 184,4 63,4% 1,2%) 
Капиталға инвестициялар 406,1 1,8% 486,9 2,2% (16,6%) 
Өзге активтер 4 107,0 17,8% 2 794,0 12,5% 47,0% 

Барлық активтер (резервтердің (провизиялардың) 
қатысуынсыз) 

23 086,7 100,0% 22 369,7 100,0% (3,2%) 

ҚЕХС талаптарына сәйкес резервтер (провизиялар) (2 037,1) (8,8%) (4 130,7) (18,5%) (50,7%) 
Барлық активтер  21 049,5  18 239,0  15,4% 

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ҚР екінші деңгейдегі банктердің активтері 21 049,5 
млрд. тенгені құрады, 2015 жылдың 1 қаңтарымен салыстырғанда 2 810,5 млрд. тенгеге немесе 
15,4% өсті, басты түрде келесі баптардың: басқа банктерде орналастырылған салымдар есебінен 
221,5 млрд. теңгеге немесе 57,9%, қолма-қол ақша, тазартылған қымбат металдар мен 
корреспонтенттік шоттар есебінен 1 125,1 млрд.теңгеге немесе 46,0%, сондай-ақ басқа активтер 
есебінен  1 313,0 млрд. теңгеге немесе 47,0% өсті.  

Жыл басынан бері банктік сектордың жиынтық активтерінің құрылымындағы үлесі 9,3%-дан 
0,2%-ға дейін түскен, 47,9 млрд.теңгені құраған бағалы қағаздарды қопағанда, Екінші деңгейдегі 
банктердің активтерінің құрылымында жылдың басымен салыстырғанда маңызды өзгерістер 
болмаған. Активтер құрылымындағы негізгі үлесті банктік қарыздар мен «Кері РЕПО» 
операциялары алады – 62,2%, қолма-қол ақша, тазартылған қымба металдар және корреспонденттік 
шоттарға – 15,5%, бағалы қағаздарға 0,2% келеді. Жылдың басында банктік қарыздар мен «Кері 
РЕПО» операцияларына – 63,4% келген, %, қолма-қол ақша, тазартылған қымбат металдар және 
корреспонденттік шоттарға – 10,9%, портфельдегі бағалы қағаздарға – тиісінше 9,3%. 

Банктік сектордың несие портфелінің құрылымы. 
 

Көрсеткіштің атауы 
01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж. Өсім  

млрд. 
теңге  

жиынты
ғында % 
бойынша 

млрд. 
теңге  

жиынты
ғында % 
бойынша 

Қарыздардың баланстық құны, соның ішінде: 
 

15 327,2 100,0% 15 357,7 100,0% (0,2%) 

  -негізгі борыш 14 350,1 93,6% 14 184,4 92,4% 1,2% 
  -дисконт, сыйлықақы (28,0) (0,2%) (37,0) (0,2%) (24,3%) 
  -есептелген сыйақы 1 008,0 6,6% 1 212,3 7,9% (16,9%) 
Теріс/оң түзету (2,8) 0,0% (2,0) 0,0% 41,7% 
ҚЕХС бойынша провизиялар 1 516,1 9,9% 3 569,8 23,2% (57,5%) 

Провизияларды шегеріп тастаумен қарыздардың 
баланстық құны (қарыздардың таза құны) 

13 811,1 90,1% 11 787,9 76,8% 17,2% 

Несие портпелі  (негізгі борыш), соның ішінде: 
 

14 350,1 100,0% 14 184,4 100,0% (1,2%) 

Банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын банктер мен ұйымдарға арналған қарыздар 

59,9 0,4% 102,1 0,7% (41,3%) 

Заңды тұлғаларға арналған қарыздар 6 494,3 45,3% 7 016,2 49,5% (7,4%) 
Жеке тұлғаларға арналған қарыздар, соның ішінде: 3 876,9 27,0% 3 707,9 26,1% 4,6% 
   -баспана салу мен сатып алу үшін, соның ішінде: 1 093,1 7,6% 1 004,3 7,1% 8,8% 
        -ипотекалық тұрғын-үй қарыздары 1 026,5 7,2% 935,0 6,6% 9,8% 
   -тұтынушылық қарыздар 2 679,6 18,7% 2 639,9 18,6% 1,5% 
   -өзге де қарыздар 104,2 0,7% 81,9 0,4% 63,5% 
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне (ҚР 
резиденттері) арналған қарыздар  

3 789,7 26,4% 3 264,3 22,9% 16,6% 

«Кері РЕПО» операциялары 132,2 0,9% 45,8 0,8% (20,3%) 

ҚР банктік секторының 2015 жылғы 1 қазандағы жағдайы бойынша несиелік портфелі (негізгі 
борыш) 14 184,4 млрд. Теңгені құрады, жыл басымен салыстырғанда 165,7 млдр.теңгеге немесе 1,2% 
азайды.  

 Заңды тұлғалардың қарыздары 6 494,3 млрд теңгені құрады, 2015 жылдық басынан бері 521,9 
млрд. теңгеге немесе 7,4% қысқарды. Жеке тұлғаларға берілген қарыздар аздап  169,0 млрд.теңгеге 
немесе 4,6% өсіп,  3 876,9 млрд. теңгені құрады. Шағын және орта бизнес кәсіпкерлігіне берілген 
қарыздар 16,6% өсіп, 3 786,7 млрд. теңгені құрады.  

Екінші деңгейдегі банктердің несиелік портфелінің құрылымында заңды тұлғалардың қарыздары 
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көбірек үлеске ие болды – 45,3%, бұл орайда жеке тұлғалардың қарыздары  – 27,0%, шағын және 
орта бизнес кәсіпкерлігінің қарыздары – 26,4%, «кері РЕПО» операциялары – 0,9% құрады.   

Банктік сектордың активтерінің және несие портфелінің динамикасы 

 
Банктік сектордың несие портфелінің сапасы 

 
Көрсеткіштің атауы 

01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж. Өсім 
млрд. 
теңге  

жиынтығ
ында % 

бойынша  

млрд. 
теңге  

жиынты
ғында % 
бойынша  

Банктік қарыздар, соның ішінде: 
 

14 350,1 100,0% 14 184,4 100,0% 1,2% 

негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша 
мерзімі кешіктірілген берешек жоқ қарыздар 

12 099,1 84,2% 10 259,2 72,3% 17,9% 

1 күннен бастап 30 күнге дейін мерзімі кешіктірілген 
берешегі бар қарыздар 

620,6 4,3% 357,2 2,5% 73,8% 

31 күннен бастап 60 күнге дейін мерзімі кешіктірілген 
берешегі бар қарыздар 

194,0 1,4% 158,4 1,1% 22,5% 

61 күннен бастап 90 күнге дейін мерзімі кешіктірілген 
берешегі бар қарыздар 

120,5 1,0% 69,4 0,5% 73,7% 

90 күннен жоғары мерзімі кешіктірілген берешегі бар 
қарыздар 

1 315,7 9,2% 3 340,2 23,5% (60,6%) 

ҚЕХС бойынша провизиялар 
 

1 516,1 10,5% 3 569,8 25,2% (57,5%) 

90 күннен жоғары (пайыздарда) мерзімі кешіктірілген 
берешегімен ҚЕХС бойынша провизиялармен өтеу 
коэффициенті 

115,2%  106,9%   

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша олар бойынша негізгі борыш және/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзімі кешіктірілген берешегі жоқ қарыздар несие портфелінен 12 099,1 млрд. 
теңгені немесе 84,3% құрайды, жылдың басынан бері 17,9% артқан. 

1 күннен бастап 30 күнге дейін мерзімі кешіктірілген берешегі бар қарыздар несие портфелінен 
4,3% құрайды, 31 күннен бастап 60 күнге дейін мерзімі кешіктірілген берешегі бар қарыздар - 1,4%, 
61 күннен бастап 90 күнге дейін – 0,8% құрайды. 

90 күннен жоғары мерзімі кешіктірілген берешегі бар қарыздар есепті кезеңде несие портфелінен  
60,6%-ға айтарлықтай қысқарып 1 315,7 млрд. теңгені немесе 9,2% құрайды, жылдың басында 23,5 
%. 

Қаржылық есептіліктің халықаралалық стандарттарына сәйкес несие портфелі бойынша 
қалыптасқан провизиялар (резервтер) ЕДБ жиынтық несие портфелінен 1 516,1 млрд. теңгені немесе 
10,6 % құрады, жылдың басынан бері 57,5% төмендеді. 

Бұл ретте ҚЕХС бойынша провизиялардың 90 күннен жоғары мерзімі кешіктірілген берешегі бар 
қарыздарға қатысы 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 115,2% құрады. 

Банктік сектордың несие портфелі мен 90 күннен жоғары мерзімі кешіктірілген берешегі бар 
қарыздарының динамикасы 



 

 

88 

 

                                                                              
ПРОСПЕКТ  ВЫПУСКА  ВТОРОЙ  ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 

 

 

 
Банктік сектордың жиынтық міндеттемелерінің құрылымы 

 
Көрсеткіштің атауы 

01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж. Өсім  
млрд. 
теңге  

жиынты
ғында % 
бойынша 

млрд. 
теңге  

жиынты
ғында % 
бойынша 

Банкаралық салымдар 334,1 1,8% 384,4 2,4% (13,1%) 
Басқа банктер мен банктік операциялардың жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардан алынған қарыздар 

651,3 3,5% 567,4 3,6% 14,8% 

Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған қарыздар 187,2 1,0% 399,8 2,5% (53,2%) 
Халықаралық қаржылық ұйымдардан алынған қарыздар 39,1 0,2% 25,7 0,2% 52,0% 
Клиенттердің салымдары 13 886,3 74,4% 11 351,0 71,5% 22,3% 
Арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдардың салымдары      

Айналымға шығарылған бағалы қағаздар 1972,7 10,6% 1 215,1 7,7% 62,3% 
Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары 193,7 1,0% 860,3 5,4% (77,5%) 
Басқа да міндеттемелер 1 395,1 7,5% 1 069,5 6,7% 30,4% 

Барлық міндеттемелер 18 659,4 100,0% 15 873,2 100,0% 17,6% 

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша оларға қатысты негізгі борыш және/немесе есептелген 
сыйақы бойынша мерзімі кешіктірілген берешегі жоқ заңды тұлғаларға арналған қарыздар заңды 
тұлғалардың қарызынан 5 840,6 млрд. теңгені немесе 89,9% құрайды, 34,5% өскенін көрсетеді.  

Заңды тұлғалардың 1 күннен бастап 30 күнге дейін мерзімі кешіктірілген берешегі бар қарыздары 
2,7%, 31 күннен бастап 60 күнге дейін мерзімі кешіктірілген берешегі бар қарыздары – 0,9%, 61 
күннен бастап 90 күнге дейін – 0,7% құрайды. Заңды тұлғалардың 90 күннен жоғары мерзімі 
кешіктірілген берешегі бар қарыздар заңды тұлғалардың қарызынан 374,9 млрд. теңгені немесе 5,8% 
құрайды, жылдың басынан бері 84,7% айтарлықтай қысқарған. 

Қаржылық есептіліктің халықаралалық стандарттарына сәйкес қарыздар бойынша қалыптасқан 
провизиялар (резервтер) 717,4 млрд. теңге немесе 11,0% құрады, жылдың басынан бері 74,7% 
төмендеді. 

Бұл ретте ҚЕХС бойынша провизиялардың заңды тұлғалардың 90 күннен жоғары мерзімі 
кешіктірілген берешегі бар қарыздарға қатысы 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 191,4% 
құрады. 

 
Банктік сектордың міндеттемелерінің динамикасы 

 

 

ҚР банктік секторы клиенттерінің салымдары, соның ішінде шетелдік валютада: 

Көрсеткіштің атауы 01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж. 
Барлығы  Соның 

ішінде 
шетелдік 
валютада  

Жиынт
ығында 

үлесі  

Барлығы  Соның 
ішінде 

шетелдік 
валютада  

Жиынты
ғында 
үлесі 

Клиенттердің барлық салымдары, 
соның ішінде: 

13 886,3 8 990,0 64,7% 11 351,0 6 557,8 57,8% 

Заңды тұлғалардың салымдары 8 150,9 4 610,2 56,6% 6 908,6 3 562,6 51,6% 
Жеке тұлғалардың салымдары 5 735,4 4 379,8 76,4% 4 442,5 2 995,2 67,4% 
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2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша клиенттердің салымдары 13 886,3 млрд. теңгені құрады 
(ЕДБ жиынтық міндеттемелерінен 64,7%), жылдың басынан бері 2 535,3 млрд. теңгеге немесе 22,3% 
артқан. Заңды тұлғалардың салымдары 8 150,9 млрд. теңгені құрады, 2015 жылғы 1 қаңтармен 
салыстырғанда 1 242,3 млрд. теңгеге немесе 18,0%өскенін көрсетті Жеке тұлғалардың салымдары 
1 292,9 млрд. теңге немесе 22,5% артты, есепті кезеңде 5 735,4 млрд. теңгені құрады. 

Клиенттердің шетелдік валютадағы салымдары 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша 8 990,0 
млрд. теңгені құрады, қарастырылып отырған кезеңде 4 432,2 млрд. теңгеге немесе 27,1% өскенін 
көрсетті. 

ҚР банктік секторының шетелдік валютадағы салымдарының динамикасы 

 

Банктік сектордың қорландыру құрылымы 

Көрсеткіштің атауы 01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж.* 
млрд. 
теңге  

жиынтығ
ында % 

бойынша 

млрд. 
теңге  

жиынтығ
ында % 

бойынша 
Банкаралық салымдар 334,1 1,6% 384,4 2,1% 
Алынған қарыздар 877,6 4,2% 993,0 5,4% 
Клиенттердің салымдары 13 886,3 66,0% 11 351,0 62,2% 
Айналымға шығарылған бағалы қағаздар 1 972,7 9,4% 1 215,1 6,7% 
Жарғы капиталы 1 536,2 7,3% 2 892,4 15,9% 
Резервтік капитал 275,6 1,3% 465,1 2,6% 
Ағымдағы жылдың үлестірілмеген таза пайдасы (өтелмеген шығын) 148,7 0,7% 291,2 1,6% 
Өзге пассивтер 2 018,3 9,6% 646,7 3,5% 
Жиынтық пассивтер  21 049,5 100,0% 18 239,0 100,0% 
* Ескерту: жиынтық пассивтердің құрылымы бойынша ақпарат сыйлықақы/дисконттер, жағымды/жағымсыз түзетулерді ескере 
отырып ұсынылған. 
 
Банктік сектордың жиынтық пассивтерінің құрылымы 

 

* БТП – ағымдағы жылы  бөлінбеген таза пайды (өтелмеген шығын) 

 
2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша ЕДБ қорландыру құрылымында клиенттердің 

салымдарына 62,2% келеді, жарғы капиталына 7,3%, айналымға шығарылған бағалы қағаздарға 9,4% 
келеді. 

Банктік сектордың балансы бойынша жеке капиталдың құрылымы 
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2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша банктік сектордың реттеуші жеке капиталының 
мөлшері 2 397,4 млрд. теңгені құрады. Жылдың басында бұл көрсеткіш 2 347,4 млрд. теңгені 
құраған. 

Есепті кезеңде капиталдың жеткіліктілігінің коэффициенті к1-1 – 13,2%; к1-2 – 13,8%; к2 – 
16,2%.  құрады. Бұл ретте жылдың басында капиталдың жеткіліктілігінің коэффициенті к1-1 -  
11,0%; к1-2 – 13,5%; к2 – 18,7% құраған болатын. 

Банктік сектордың өтімділік динамикасы 

Көрсеткіштің атауы 
 

01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж. 

Ағымдағы өтмділік коэффициенті k4 
(min мәні 0,3) 

1,093 0,924 

Мерзімді өтімділік коэффициенті k4-1 (min мәні 1) 
 

7,206 4,119 

Мерзімді өтімділік коэффициенті k4-2 (min мәні 0,9) 
 

4,508 2,942 

Мерзімді өтімділік коэффициенті k4-3 (min мәні 0,8) 
 

2,221 2,305 

Өтімділігі жоғары активтер 
 

4 329,9 3 362,0 

Өтімділігі жоғары активтердің жиынтық активтерге қатысы (%) 
 

20,6% 18,4% 

2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша өтімділігі жоғары активтердің мөлшері ЕДБ жиынтық 
активтерінен 4 329,9 млрд. теңге немесе 20,6% құрады, олар жылдың басымен салыстырғанда 967,9 
млрд. теңге немесе 22,3% артқан. 

Есепті кезеңде ағымдағы өтімділік коэффициенті к4 – 1,093; к4-1 – 7,206; к4-2 – 4,508; к4-3 – 
2,221 (нормативтер жағдайында кемінде к4 – 0,3; к4-1 – 1,0; к4-2 – 0,9; к4-3 – 0,8) құраған. 

Банктік сектордың кірістілігі 

Көрсеткіштің атауы 
 

01.10.2015 ж. 01.01.2015 ж. 

Сыйақы алумен байланысты кірістер 1 213,8 1 099,6 

Сыйақы төлеумен байланысты шығындар 574,3 552,2 

Сыйақы алумен байланысты таза кіріс 639,5 547,4 

Сыйақы алумен байланыссыз кірістер 17 324,7 5 082,5 

Сыйақы төлеумен байланыссыз шығындар 17 760,5 5 462,1 

Сыйақы алумен байланыссыз таза кіріс (шығын) (435,9) (379,7) 

Табыс салығын төлегенге дейінгі таза кіріс (шығын) 203,6 167,8 

Табыс салығын төлеу бойынша шығындар 54,8 74,9 

Табыс салығын төлегеннен кейінгі таза кіріс (шығын) 147,8 92,9 

Банктік сектордың кірістілігінің көрсеткіштері * 
Табыс салығын төлегенге дейінгі таза кірістің жиынтық активтерге қатысы (ROA) 1,88% 0,99% 

Табыс салығын төлегенге дейінгі таза кірістің баланс бойынша жеке капиталға 
қатысы (ROE) 

14,84% 7,86% 

Сыйақы (мүдде) алумен байланысты кірістердің жиынтық активтерге қатысы 8,97% 9,13% 

Кредиттер бойынша сыйақы (мүдде) алумен байланысты кірістердің жиынтық несие 
портфеліне қатысы 

10,72% 9,46% 

Сыйақы (мұдде) төлеумен байланысты шығындардың жиынтық міндеттемелерге 
қатысы 

4,87% 5,04% 

Таза пайыздық маржа 5,77% 5,73% 

Таза пайыздық  спрэд 4,52% 2,82% 
* Көрсеткіштер есебіне соңғы 12 ай үшін жылдық орташа мәндер енгізіледі 

 
Есепті кезеңде табыс салығын төлегенге дейінгі таза кірістің жиынтық активтерге (ROA)  қатысы  

1,88% құрады, табыс салығын төлегенге дейінгі таза кірістің баланс бойынша жеке капиталға (ROE) 
қатысы 14,84%. Бұл ретте өткен жылдың осы кезеңінде ROA– 0,99%, ROE – 7,86%. 

Банктік сектордың кірістілігі 
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Есепті кезеңде таза пайыздық маржа – 5,77%, таза пайыздық спрэд – 4,52% құрады. 2014 жылғы 1 
қазандағы жағдай бойынша бұл көрсеткіштер тиісінше 5,73% және 2,82% құраған болатын. 

Бәсекелес ұйымдар туралы мәліметтер. 

Активтердің мөлшеріне қарай барлық банктерді үш топқа бөлуге болады. Бірінші топқа ең ірі 
банктер (былайша айтқанда жүйе қалыптастырушы институттар) кіреді. Одан кейін активтерінің 
мөлшеріне қарай орташа банктер кіреді, «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 35 банктің ішінде 
18 орынды алады, 2015 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 
АҚ активтері 247,8 млрд. теңгені құрады, ал жеке капиталы – 23,7 млрд. теңге. Бұдан кейін активтері 
бойынша ұсақ банктер орын алады, оған 70 бастап 20 млрд. теңгеге дейінгі активтерге ие банктер 
кіреді. 

01.10.2015 ж. арналған банктердің рэнкингі. 
мың. теңге 

 
Банктің атауы Активтер  

Несие 
портфелі 

Міндеттемелер 
Жеке капитал 

1 "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ 4 350 584 260 3 446 543 717 3 948 114 449 402 469 811 

2 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ 3 435 472 324 2 093 835 484 2 962 268 651 473 203 673 

3 "Сбербанк" АҚ ЕБ 1 655 697 956 1 049 760 276 1 511 599 593 144 098 363 

4 "Цеснабанк" 1 610 233 862 1 339 926 450 1 488 115 160 122 118 702 

5 "Банк ЦентрКредит" АҚ 1 311 366 427 971 255 130 1 221 854 691 89 511 736 

… ….     

15 
"Altyn Bank" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" 
АҚ-ның ЕБ) 

288 188 442 75 902 328 255 074 828 33 113 614 

16 "Альфа-банк" ЕБ АҚ 286 730 019 163 868 409 255 021 540 31 708 479 

17 "Qazaq Banki" АҚ 252 312 503 173 459 599 230 155 845 22 156 658 

18 "AsiaCredit Bank ББ" АҚ 247 770 570 142 886 012 224 061 882 23 708 688 

19 "Астана Банкі" АҚ 192 634 682 131 867 192 173 883 619 18 751 063 

20 "Банк ВТБ (Қазақстан)" АҚ ЕҰ 175 891 392 102 944 307 159 305 890 16 585 502 

21 "Казинвестбанк" АҚ 142 694 488 75 635 019 129 326 343 13 368 145 

22 "Банк Хоум Кредит" АҚ ЕБ 113 876 003 102 228 722 83 996 950 29 879 053 

23 Қазақстандағы Қытай Банкі ЕБ АҚ 109 546 016 16 423 659 87 280 143 22 265 873 

24 "RBS (Kazakhstan) ЕБ" АҚ 26 859 289 3 299 654 15 222 270 11 637 019 

25 "Банк Kassa Nova" АҚ 87 755 781 57 229 858 75 351 953 12 403 828 

Эмитент өз қызметін жүзеге асыратын саланың (сфераның) болашақ дамуына қатысты 
болжам және эмитенттің аталған саладағы жағдайы. 

Банктің жоспарларына сәйкес артықшылықты мақсаттар болып қаржылық тұрақтылық пен 
Банктің бәсекеге қабілеттілігі болып табылады. Сонымен қатар өз ұстанымын нарықтағы басқа 
банктердің арасында нығайту болып есептеледі. Алға қойылған мақсаттарға жету үшін Банк 
төмендегі міндеттерді жүзеге асыруды жоспарлап отыр: 
-Банктің ұйымдастырушылық құрылымын оңтайландыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру;  
Банктің жеке капиталын арттыру 
- корпоративтік басқару және тәуекелдерді басқару жүйелерін жетілдіру; 
- қызметтің барлық түрлерін жақсарту; 
- барынша кірісті және сенімді қаржы құралдарына бағытталған нарықтық конъюктураның өзгеруін 
икемді және жедел байқауды қамтамасыз ету; 
- тұрақты ресурстық базаның қалыптасуына қажетті жағдайларды орнату; 
- ақпараттық технологияларды дамыту; 



 

 

92 

 

                                                                              
ПРОСПЕКТ  ВЫПУСКА  ВТОРОЙ  ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 

 

 

- қызметкерлер құрамының біліктілігін арттыру, кадрлардың бейімделу және қалыптасуы үшін 
жағдайлар туғызу. 

Алға қойылған міндеттерді орындау мақсатында Банк Қазақстанныңт ірі өнеркәсіптік 
қалаларында жаңа филиалдар ашу арқылы Банк қызметтерін сату желісін кеңейтуді жоспарлап отыр. 
 
24. Эмитенттің қызметіне кейіннен елеулі ықпал етуі мүмкін эмитент жасасқан 
келісімшарттар, келісімдер туралы мәліметтер. 

Банк өзінің қызметіне кейіннен елеулі ықпал етуі мүмкін келісімшарттар, келісімдер жасасқан жоқ.  

25. Қызметін жүзеге асыру үшін эмитент алған лицензиялар, патенттер, рұқсаттар туралы 
мәліметтер. 

Банк заңнамасында көзделген банктік және өзге операцияларды ұлттық және шетелдік валютада 
жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында брокерлік-дилерлік қызметпен номинал ұстаушы ретінде 
клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен айналысуға ҚР қаржы нарығы мен қаржылық 
ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі Агенттігі 2015 жылғы «20» ақпанда берген № 1.2.75/83 
Мемлекеттік лицензия. 
 
26. Көрсетілген қызметтердің көлемі. 

Клиенттерге берілген несиелер. 
мың тенге 

Көрсеткіштің атауы 
 

30.09.2015 ж. 2014 ж. 2013 ж. 

Корпоративтік клиенттерге және шағын және орта бизнеске 
берілген кредиттер  

122 358 061 83 809 264 54 513 391 

Бөлшек клиенттерге берілген кредиттер     

Ипотекалық кредиттер (жылжымайтын мүлікпен амтамасыз 
етілген) 

14 052 880 16 311 704 13 626 718 

Ақшамен қамтамасыз етілген кредиттер  105 635 70 505 413 953 

Автомобильмен қамтамасыз етілген кредиттер  100 831 129 388 131 439 

Өзге кепілдермен қамтамасыз етілген кредиттер  11 822 487 2 184 898 1 431 305 

Бөлшек клиенттерге берілген, қамтамасыз етілмеген кредиттер  285 188 4 261 409 461 345 

Бөлшек клиенттерге берілген барлық кредиттер 26 367 021 22 957 904 16 064 760 

Қамтамасыз етуге резервті шегергенге дейін клиенттерге 
берілген кредиттер  

148 725 082 106 767 168 70 578 151 

Қамтамасыз етуге берілетін резервтер 2 541 708 (1 759 321) (1 036 495) 

Қамтамасыз ету резервін шегергенде, клиенттерге берілген 
кредиттер  

146 183 374 105 007 847 69 541 656 

 
Активтердің динамикалық өсуінің катализаторы болып табылатын несие портфелінің өсім қарқыны 
2013 жылдың осы кезеңіндегі көрсеткішпен салыстырғанда 2014 жылы 51,0% құрады. Сонымен 
қатар несие портфелінің өсім қарқыны бойынша Банк сектор бойынша орташа динамикадан елеулі 
түрде алға шығады, 2014 жылы ол 6,3% құраған. 2015 жылғы 9 айдың ішінде несие портфелі 50,0% 
артты, үлесі барлық активтерден 59,0% құрады. 
 
27. Эмитенттің негізгі қызмет түрлері бойынша сатудың (жұмыстың, қызметтің) 
табыстылығына жағымды және жағымсыз ықпал ететін факторлар. 
Жағымды факторлар: 

 Банк клиенттерінің тарапынан кредиттік ресурстарға деген сұранысты арттыратын 
макроэкономикалық тұрақтылық; 

 Банктің қолда бар өнім желісін кеңейту және дамыту; 

 Банктің филиал желісін кеңейту және дамыту; 

 Қаражаттарды актуалды техникалық жүйелер, бағдарламалық қамтамасыз етуге 
инвестициялау; 

 Банк акционерлерінің тарапынан қолдау көрсету. 
 
Жағымсыз факторлар: 

 Бәсекелестік ортасын  дамыту және күшейту, тұтас алғанда банктік сектор бойынша; 

 Қаржы дағдарысы салдары ретінде болашақтағы ықтимал өсім мен провизиялардың 
қалыптасуы; 
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 инфляциялық процесстердің күшеюі. 

28. Эмитенттің өз өнімдерін (жұмыстарын, қызметтерін) сатуды ұйымдастыру жөніндегі 
қызметі. 

1) барлық жеткізулердің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызы үлесіне келетін 
эмитенттің жеткізушілері: Жоқ.  
2) эмитенттің өнімдерін (қызметтерін) өткізуден түскен жалпы түсімнің 10 (он) және одан 
астам пайызы үлесіне келетін тұтынушылар: Жоқ. 

Банк қаржылық ұйым болып табылады, оның қызметінің негізгі түрі банк қызметтерін көрсету 
болып табылады. Банк қызметтерінің кең ауқымын негізгі тұтынушылар заңды және жеке тұлғалар 
болып табылады.  

29. Эмитенттің қызметіне ықпал ететін шешуші факторлар. 

1) эмитент қызметінің маусымдылығы, эмитенттің маусымдық сипаттағы қызмет түрлері 
және эмитенттің жалпы табысындағы олардың үлесі. 

Банкттің қызметі маусымдық сипатта емес. 

2) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы 
көлеміндегі импорттың үлесі және эмитент экспортқа өткізетін өнімнің (жұмыстардың, 
қызметтердің) өткізілетін өнімнің жалпы көлеміндегі үлесі. 

Банкке көрсетілетін және тиісінше Банк өткізетін қызметтердің жалпы көлемінде импорт пен 
экспорт жоқ. 

3) егер бұл мәміленің (мәмілелердің) сомасы эмитенттің активтерінің баланстық құнының он 
пайызынан асса, облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған күннен бастап алты 
айдың ішінде жасалуға (жасалған) немесе орындалуға тиіс (орындалған) мәміле (мәмілелер) 
туралы мәліметтер. 

Банк активтерінің баланстық құнының он пайызынан асатын және облигацияларды шығару туралы 
шешім қабылданған күннен бастап алты айдың ішінде жасалуға немесе орындалуға тиіс мәміле 
(мәмілелер) жасамаған. 

4) болашақ міндеттемелер. Эмитенттің негізгі болашақ міндеттемелері және осы 
міндеттемелердің эмитент қызметіне көрсетуі мүмкін жағамсыз ықпалдары ашып көрсетіледі. 

Банктің қызметіне ықпал етуі мүмкін банктің міндеттемелері болып өз салымшыларынан 
тартылған депозиттер,басқа қаржылық ұйымдардан тартылған кредиттер, өзінің орналастырылған 
облигацияларының нәтижесінде тартылған ақшалай қаражаттар табылады. Әртүрлі өсім жағдайында 
аталған міндеттемелер қадағалаушы органмен лицензиялардың кідіртілуіне әкелетін Банктің жеке 
капиталының жеткіліктілігі коэффициенттерінің төмендеуін білдіруі мүмкін. 

Клиенттердің депозиттері. 
Клиенттердің депозиттері Банкті қорландырудың негізгі көзі болып табылады. 2014 жылы 

клиенттердің депозиттері 148,7% айтарлықтай өсті, ал 2015 жылдың 6 айында бұл көрсеткіш 8,2% 
төмендеді. 

30.09.2015 ж. жағдай бойынша міндеттемелер құрылымындағы депозиттердің үлесі 64,5% 
құрайды (немесе 144,6 млрд. теңге). Банктің Депозиттік портфелі негізінен корпоративтік 
депозиттермен ұсынылған. 

Депозиттердің құрылымы 

мың тенге 
  30.09.2015 ж. 2014 ж. 2013 ж. 

Талап етілгенге дейінгі депозиттер:    

- корпоративтік клиенттер  22 847 770 36 869 680 13 666 392 

-жеке тұлғалар 1 684 081 1 340 566 833 466 

- мемлкеттік ұйымдар - - 4 272 

Мерзімді депозиттер:    

- корпоративтік клиенттер  66 174 566 69 672 819 26 720 230 
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-жеке тұлғалар 53 888 721 19 157 529 9 861 590 

ЖИЫНЫ 144 595 138 127 040 594 51 085 950 

 
Басқа қаржылық ұйымдардан тартылған кредиттер 
30.09.2015ж. жағдай бойынша Банк «ДАМУ кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, «КазАгро» Ұлттық 
басқару холдингі, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ-тан және COMMERZBANK AG кредиттер тартқан. 

Өз облигацияларын орналастыру нәтижесінде тартылған ақшалай қаражаттар 
2015 жылғы 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Банктің орналастырылған атаулы купондық 
қамтамасыз етілмеген облигацияларынан 42 693 486 мың теңге тартылды.  Берілген міндеттеме 
бойынша өтеу мерзімі 2019 жылғы 16 шілдеде, 2020 жылы 30 қыркүйекте, 2021 жылы 21 қарашада 
және 2024 жылы 11 қарашада басталады. Қазіргі уақытта Банк шығарылым проспектілерінің 
шарттарына сәйкес купондық сыйақы төлеп отыр, купондық сыйақыны төлемеу немесе толық 
төлемеу айғақтары жоқ. 
 
Мұндай эмитент, облигациялар саны, кепілдік шарттары, өтеу күні мен кепілді 
шығарылымның валютасы туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің үшінші тұлғалардың 
кепілдіктерімен қамтамасыз етілген өзге эмитенттердің облигациялары бойынша кепілдігі. 

Банк мұндай кепілдіктер бермеген. 

5) эмитенттің сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер. 

Өздерінің нәтижелері бойынша эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі орын 
алуы, оған ақшалай және басқадай міндеттемелер жүктелуі мүмкін эмитент қатысуымен 
болған барлық соттық процесстердің мәнін сипаттау.  

Банк өздерінің нәтижелері бойынша эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе шектелуі орын алуы, 
оған ақшалай және басқадай міндеттемелер жүктелуі мүмкін сот процесстеріне қатыспайды.  

6) соңғы жылдың ішінде уәкілетті мемлекеттік органдар және/немесе сот эмитентке және 
оның лауазымды тұлғаларына салған барлық әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер. 

 

Санкция сипаттамасы Санкция салған орган Санкция түрі 
Санкция 
салынған 

күн 

Орындалған 
күні 

Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес, ертерек әрекет 
ету шараларын орындамауына байланысты, Банктен 
міндетеме хат талап етілді.  

ҚР Ұлттық банкі 
№13-1-01/565 

Міндеттеме хат 
13.04.2015 ж 23.04.2015 ж. 

Банктер туралы Заңның 46 бабына сәйкес, уәкілетті 
органға дұрыс емес есептілік беруіне байланысты, Банктен 
міндетеме хат талап етілді.  

ҚР Ұлттық банкі 
№13-4-06/79 

Міндеттеме хат 
22.01.2015 

ж. 
02.02.2015 ж. 

Қазақстан Республикасының Банктер туралы Заңының 46 
бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің талаптарын сақтамағаны үшін 
Банктен міндетеме хат талап етілді.  
 

ҚР Ұлттық банкі 
№38-2-04-2054 
Міндеттеме хат 

22.10.2014 
ж. 

31.10.2014 ж. 

ҚР Банктер туралы Заңының 46 бабына сәйкес, 
нормативтік құқықтық актілерді бұзғаны үшін Банкке 
жазбаша ескерту берілді.  

ҚР Ұлттық банкі 
№38-2-04/2055 
Міндеттеме хат 

22.10.2014 
ж. 

қарастырылмағ
ан 

7) тәуекел факторлары. Облигацияларды ұстаушылар тартылатын тәуекел факторларының 

егжей-тегжейлі талдауын ұсыну керек. 

Қазақстанның банктік секторына жүргізілген талдау нәтижесінде тәуекелдің және жүйедегі 

жұмыстардың ағымдағы жағдайының мүмкіндіктерінің келесі факторларын бөліп көрсету қажет. 

 

Тәуекел факторлары  (жағымсыз факторлар) 

 

Мүмкіндіктер факторлары (жағымды 

факторлар) 
 тәуекелдерді басқарудың жоқ немесе 

жеткіліксіз дамыған жүйелері;  

 әлсіз корпоративтік басқару; 

 тиімділіктің төмен көрсеткіштері; 

 кредиттік портфельдің нашар сапасы; 

 өтімділік; 

 мемлекеттің елеулі қаржылық қолдауы; 

 ашықтық деңгейін көтеруге, сонымен 

қатар басқару сапасының жақсаруына 

бағытталған нормативтік-құқықтық 
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 жұмыс істемейтін қарыздардың 

салыстырмалы жоғары деңгейі; 

 кредиттер мен депозиттер бойынша жоғары 

концентрация; 

 экономиканың сыртқы жағымсыз 

факторлардың ықпалына сезімталдығы. 

базаның нығаюы. 

 

Өтімділік тәуекелі 
Төлемдерді кешіктіруге немесе Банктің төлем қабілеттілігінің жалпы дағдарысына алып келетін 

талаптар мен міндеттемелер сомасының қысқа мерзімді және орта мерзімді сәйкес келмеулері. 

Банк міндетті өтімділік нормативтерінің орындалуын қамтамыз етеді және күнделікті негізде 

бақылап отырады, сондай-ақ нормативтердің мәндерін берілген шектерде ұстап тұруға мүмкіндік 

беретін өтімділіктің міндетті нормативтерін болжамдау және ағымдағы бақылау әдістемелерін 

пайдаланады. 

Банктің өтімділік жағдайын талдау күнделікті, апта сайынғы және ай сайынғы негізде жүргізіледі. 

Банк Басқармасы, Активтер мен міндеттемелерді басқару  комитеті және Қазынашылық Басқармасы 

өз құзыреттерінің шектерінде өтімділікті талдау мен бағалаудың жоғарыда сипатталған әдістерінің 

бүкіл жиынтығының нәтижелерін пайдалана отырып, өтімділікті басқаруға қатысты шешімдер 

қабылдайды. 

Валюталық тәуекел 
Валюталық тәуекел – банктің өз қызметін жүзеге асыруы кезінде шетелдік валюталардың 

бағамының өзгеруімен байланысты ысыраптың туындау тәуекелі. Тәуекелдің бұл түрінен қорғау 

Банктің кредиттік қызметінде аса көкейкесті болады, өйткені кредиттік операциялар банк үшін өте 

пайдалы болып табылады және, тиісінше, Банк активтерінің елеулі бөлігі нақ кредиттерге 

орналастырылған. Жоғалту тәуекелі банктің позицияларын валюталар бойынша құндық көрінісінде 

қайта бағалауға байланысты туындайды. Валюталық тәуекелдерді төмендетуге ашылған позициялар 

лимиттерін және саудаға түсетін құралдардың әрқайсысы бойынша «stop-loss» лимитеттерін 

белгілеу жолымен қол жеткізіледі.  

Пайыздық тәуекел 
Сыйақы мөлшерлемелерінің жағымсыз өзгеруінің салдарынан ысыраптың пайда болу тәуекелі. 

Пайыздық тәуекелді барынша төмендету және/немесе оған жол бермеу мақсатында Банк мынадай 

әдістерді пайдаланады: пайыздық теңдессіздіктерді (пайыздық GAP) басқару; өтеудің орташа 

өлшенген мерзімдерін (уақыттық GAP) басқару; Активтер мен міндеттемелерді басқару комитеті 

пайыздық тәуекелге бейім активтерге лимитеттер белгілейді. Қайта қаржыландыру 

мөлшерлемелерінің өзгеруі тәуекелінен қорғану үшін Активтер мен міндеттемелерді басқару 

жөніндегі комитеттің қаражаттарды мөлшерлемелеріне байланысты қайта бөлу ұсынылатын 

ұсынымдары пайдаланылады. 

Кредиттік тәуекел 
Кредиттік тәуекел қарыз алушының немесе басқа тараптың Банк алдындағы өз міндеттемелерін 

орындамауы нәтижесінде қаржылық ысыраптардың болу тәуекелін білдіреді. 

Кредиттік тәуекелді және оған теңестірілген берешекті бағалау үшін Банк кредиттік   тәуекелдің 

көздерін анықтайды: кредиттік портфельді құрылымдық талдау; Банктің кредиттік портфелінің 

сапасына жүйелік талдау; активтік операцияларды кеңейтудегі перспективалы үрдістерді талдау 

жүргізіледі; кредиттік өтінімдерді талдау және клиенттерді мониторингтеу кезеңінде контрагент 

бойынша кредиттік тәуекел бағаланады. Оның көмегімен кредиттіктәуекелдерді реттеу жүзеге 

асырылатын маңызды құрал кредиттік және оған теңестірілген берешек бойынша мүмкін залалдарға 

арналған резерв болып табылады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің несиелер сапасын 

бағалауға қоятын жаңа, неғұрлым қатаң талаптарына сәйкес Банк тәуекелдің шынайы дәрежесімен 

салыстыруға болатын резервтер құрады.  

Кредиттік тәуекелді азайту және сапалы түрде басқару мақсатында ай сайынғы негізде кредиттік 

тәуекелге талдау жүргізіледі (тәуекел-менеджерінің есебі және Активтер мен міндеттемелерді 
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басқару комитетінің отырыстары), тұрақты негізде кредиттіктәуекел бойынша барлық белгіленген 

лимиттердің сақталуы қадағаланады. 

 

Контрәріптестер – банк-контрагенттер тәуекелі  
Тәуекелдің бұл түрін FOREX, DEPO және корреспонденттік операцияларға баланстық деректердің, 

басқару есептілігінің негізінде лимиттер белгілеу жолымен ай сайын қадағалап отырады. Банк-

контрагенттер бойынша қосымша ай сайынғы негізде Standart&Poors, Moody’s, Fitch халықаралық 

рейтинг агенттіктерінің ресми ақпараты қадағаланып отырады. 

Нарықтық тәуекел 
Нарықтық параметрлердің (валюталық бағам, сыйақы мөлшерлемесі, қаржы құралдарының құны) 

жағымсыз өзгерісімен байланысты шығыстардың (залалдардың) туындау тәуекелі. 

Нарықтық тәуекелдерді басқару үшін Банк мыналар пайдаланылады: 

 Тәуекелдерді бағалау мен басқару және қор құндылықтарымен операцияларды жүргізу 

функцияларын Банктің бөлімшелерінің арасында бөлу. 

 Қор құндылықтарына салымдар сомасын ашылған позицияларға лимиттер белгілеу арқылы 

шектеу.  

 «Stop-loss» лимиттерін қою арқылы ысырыптарды шектеу – белгілі бір уақыт аралығында 

белгіленген мөлшермен қор құндылықтарымен жасалатын операциялардан Банктің 

залалдарының мөлшерін шектеу.  

 Қабылданған тәуекелдерді тұрақты негізде бағалау. 

Операциялық тәуекел  
Ішкі үдерістердің, адамдардың, жүйенің немесе сыртқы міндеттемелердің жетіспеушілігі немесе 

іркілісі секілді факторлардың нәтижесінде туындайтын тікелей немесе жанама залал тәуекелі. 

Банкте операциялық тәуекелді басқару шарттарды жасасу және оларды іске асыру функцияларын 

бөлу жолымен құжаттардың өту технологиясын жетілдіруден, операциялар мен төлемдердің 

жүргізілуін бақылаудан, есептіліктің дер кезінде берілуін және оның толтырылу дәлдігін қатаң 

бақылаудан, қаржылық немесе өзге сипаттағы фактілер туралы толық және уақтылы ақпаратты 

жинаудан, Банктің транзакцияларды ресімдеу дұрыстығын ішкі және сыртқы аудиторлардың 

тексеруінен, сондай-ақ компьютерлік жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді тұрақты 

жоспарлы диагностикалаудан тұрады.  

Елдік тәуекел 
Тәуекелдің бұл түрі кез келген басқа мемлекеттің немесе кез келген басқа мемлекеттің резидентінің 

елдегі дефолттың салдарынан төлеуге қабілетсіздігімен немесе өз міндеттемелерін орындағысы 

келмеуімен байланысты болуы мүмкін. Елдік тәуекелді тиімді мониторингтеу мақсатында саяси 

тұрақтылық, ЖІӨ көлемі, инфляцияның, девальвацияның, мемлекеттің сыртқы қарызының, алтын-

валюталық қорларының деңгейі, ақша массасының жағдайы секілді индикаторлар талданады. 

Беделдік тәуекел 
Банкке қатысты жағымсыз қоғамдық пікірдің туындауынан немесе сенімнің төмендеуінен қорғану 

мақсатында мынадай іс-шаралар жүргізіледі: 

 Банктің екінші деңгейдегі банктерге қойылатын барлық қажетті нормативтерді орындауы. 

 клиенттердің шоттары бойынша операцияларды жүргізу дәлдігін тұрақты бақылау; 

 қызметкерлердің сыртқы келбетін және клиенттерге қызмет ету сапасын бақылау;  

 Банк қызметкерлерін өздерінің лауазымдық міндеттемелерін білуі және Банкте жұмыс 

істеу үшін қажетті жалпы дайындығы бойынша жыл сайынғы аттестациядан өткізу. 

8) эмитенттің қызметі туралы, оларда эмитент өз қызметін жүзеге асыратын нарықтар 

туралы басқа ақпарат. 

Банктің қызметі туралы, оларда ол өз қызметін жүзеге асыратын нарықтар туралы басқа ақпарат 

жоқ. 
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5. 30.09.2015 ж. ЖАҒДАЙ БОЙЫНША  
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ 

 
30. Баланстық құны материалдық емес активтердің жалпы баланстық құнының бес және 
одан көп пайызын құрайтын материалдық емес активтердің түрлері. 

мың тенге 

Атауы  

 
Бастапқы құны Амортизация Баланстық құны 

Бағдарламалық қамтамасыз ету 302 675 92 098 210 577 

 
31. Баланстық құны негізгі құралдардың жалпы баланстық құнының бес және одан көп 

пайызын құрайтын негізгі құралдардың түрлері. 
мың тенге 

Атауы  Бастапқы құны Амортизация 
Баланстық 

құны 

Ғимаратар және құрылыстар 3 126 184 576 185 2 549 999 
Есептеуіш техника 256 948 175 714 81 234 
Жабдық және басқа да активтер 720 352 302 121 418 231 
Көлік 130 314 47 607 82 707 
Жалға алынған ғимараттарға күрделі салымдар 199 024 74 641 124 383 
Жер телімдері 1 205 829  1 205 829 
Жиыны 5 638 651 1 176 268 4 462 383 

 

32. Инвестициялар. 
Үлестік қатысу әдісімен есептелетін инвестициялар және басқа да қаржылық активтер. 

Инвестициялар портфелінің құрылымы 

мың тенге 

Инвестициялық портфель 34 610 094 
басқа заңды тұлғалардың капиталына жасалатын тура инвестициялар 200 

ұзақмерзімді инвестициялар - 

Сату үшін қолда бар инвестициялар 

мың тенге 

Мемлекеттік облигациялар 10 055 260 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық міндеттемелері 10 055 260 
Корпоративтік облигациялар, соның ішінде 2 009 264 

ВВВ- бастап  ВВВ+ дейінгі кредиттік рейтингпен жиыны 1 194 245 
 ВВ- бастап ВВ+ дейінгі кредиттік рейтингпен жиыны 815 019 

Корпоративтік акциялар 250 529 

Өтеуге дейін ұсталатын инвестициялар  
                                                                                                                                                                                               мың теңге 

Мемлекеттік облигациялар 22 295 041 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылық міндеттемелері  22 295 041 

 
33. Дебиторлық берешек. 

Банк  алдында дебиторлық берешектің жалпы сомасының бес және одан астам пайызы 
мөлшеріндегі дебиторлық берешегі бар ұйымдар. 

мың тенге 

Төлемнің мақсаты 

 
Жеткізуші  Төлемнің сомасы 

ОС репонт шарты бойынша алдын ала төлем  «СК РеалСтрой» ЖШС 164 885 
Контр кепілдікті өтеу сомасы  

 
 «Сбербанк России» АҚ ЕБ 952 353 

Валюталық нарық қатысушысын клирингпен 
қамтамасыз ету. 

«Ұлттық Клиринг Орталығы 
Банкі» АҚ 697 073 
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33-1. Эмитент міндеттемесінің қамтамасыз етілуі болып табылатын, сондай-ақ әрбір активтің 
құнын және тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күнді көрсете отырып сенімгерлік 

басқаруға берілген эмитенттің активтері туралы мәліметтер. 

Қазақстан Қор Биржасының «Автоматты Репо» секторындағы мәмілелердің қаражаттары бойынша 
Банк қамтамасыз ету ретінде бағалы қағаздардың төмендегі түрлерін тапсырды: 

Бағалы 

қағаздың 

ҰСН 

Ашылған 

күні 

Жабылға

н күні 

Күнде

рдің 

саны 

РЕПО-

дағы 

бағалы 

қағаздарды

ң саны 

(дана) 

РЕПО 

ашылу 

көлемі 

(мың 

тенге) 

РЕПО 

жабылу 

көлемі 

(мың 

тенге) 

РЕПО-дағы 

бағалы 

қағаздардың 

баланстық 

құны (мың 

тенге) 
KZKDKY100110 21.09.2015 05.10.2015 14 567 071 500 001 503 069 556 760 

XS1120709669 25.09.2015 02.10.2015 7 2 067 446 500 000 501 630 529 432 

XS1120709669 25.09.2015 02.10.2015 7 2 067 446 500 000 501 630 529 432 

XS1120709669 25.09.2015 02.10.2015 7 814 574 197 000 197 642 208 596 

KZKDKY160031 25.09.2015 02.10.2015 7 585 519 500 001 501 689 548 273 

KZKDKY070099 29.09.2015 06.10.2015 7 249 121 220 001 220 718 244 473 

XS1120709669 25.09.2015 09.10.2015 14 496 188 120 000 120 736 127 064 

XS1120709669 25.09.2015 09.10.2015 14 2 067 446 500 000 503 260 529 432 

XS1120709669 25.09.2015 09.10.2015 14 1 653 957 400 000 402 608 423 545 

XS1120709669 29.09.2015 06.10.2015 7 2 091 109 500 000 501 673 535 491 

XS1120709669 29.09.2015 06.10.2015 7 2 091 109 500 000 501 673 535 491 

KZKDKY100110 29.09.2015 06.10.2015 7 565 929 500 000 501 673 555 639 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

KZKDKY080106 29.09.2015 06.10.2015 7 326 949 300 001 300 979 333 390 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 333 934 80 000 80 037 85 514 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 1 753 151 420 000 420 196 448 947 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 333 934 80 000 80 037 85 514 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 1 753 151 420 000 420 196 448 947 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 876 576 210 000 210 098 224 474 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 01.10.2015 1 2 087 085 500 000 500 233 534 461 

KZKDKY100110 29.09.2015 06.10.2015 7 565 929 500 000 501 673 555 639 

XS1120709826 25.09.2015 02.10.2015 7 2 275 795 500 000 501 640 569 404 

KZKDKY150032 30.09.2015 05.10.2015 3 499 390 453 000 453 652 503 334 

KZKDKY150073 30.09.2015 05.10.2015 3 499 491 424 001 424 611 471 112 

KZKDKY100110 30.09.2015 05.10.2015 3 139 198 123 000 123 177 136 667 

XS1120709669 30.09.2015 05.10.2015 3 2 087 085 500 000 500 719 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 05.10.2015 3 2 087 085 500 000 500 719 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 05.10.2015 3 2 087 085 500 000 500 719 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 05.10.2015 3 2 087 085 500 000 500 719 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 05.10.2015 3 2 087 085 500 000 500 719 534 461 

XS1120709669 30.09.2015 05.10.2015 3 2 087 085 500 000 500 719 534 461 

KZKDKY100110 21.09.2015 05.10.2015 14 510 364 450 001 452 763 501 084 

 ЖИЫНЫ       58 578 137 16 897 006 16 933 705 18 239 023 
 

34. Эмитенттің Жарғылық және Жеке капиталының мөлшері. 

Жарғылық капиталдың мөлшері 16 904 064 мың теңгені құрайды. 

Жеке капиталдың мөлшері 23 708 688 мың теңгені құрайды. 

35. Қарыздар. Қолданыстағы банктік қарыздар және кредиттік сызықтар туралы ақпарат. 

Қолданыстағы банктік қарыздар мен кредиттік желілер туралы ақпарат осы Проспектінің №1 
Қосымшасында берілген.  
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36. Эмитенттің жалпы кредиторлық берешектен (немесе эмитенттің алғашқы он ірі 
кредиторларының тізімі) 5%-дан асаын негізгі қызметті (жеткізушілердің алдындағы 

берешек, берілген аванстар) жүзеге асыруымен байланысты кредиторлық берешек. 

                                                                                                                                                            мың тенге            
Төлемнің мақсаты Жеткізуші Төлемнің сомасы 

Кейінге қалдырылған салықтық 
міндеттемелер 

ҚР Салық Комитеті 937 418 

 
36-1. Эмитентпен аяқталған соңғы үш қаржылық жылдың ішінде (үш жылдың әрбірін бөліп 

қарағанда) алынған (келтірілген) таза кірістің (шығынның) мөлшері. 
мың тенге 

2012 ж. 

 
 

2013 ж. 2014 ж. 
1 006 810 

 
1 301 578 1 556 414 

 
36-2. Левередж. 

Атауы  2012 ж. 2013 ж. 2014 ж. 30.09.2015 ж. 

Жиынтық міндеттемелер, мың теңге 42 614 913 70 906 408 171 316 962 224 016 167 

Жеке капитал, мың теңге 12 249 930 21 337 959 22 439 098 23 708 688 

Левередж* 3,48 3,32 7,63 9,45 

*Левередж эмитенттің міндеттемелерінің және жеке капиталының мөлшерлері арасындағы қатынас ретінде анықталады. 
 

36-4. Эмитент қызметі нәтижесінде соңғы аяқталған екі қаржы жылының бірі бойынша 
аудиторлық есеппен расталған қаржылық есебіне сәйкес тапқан ақша қаражаттарының таза 
ағындары көрсетіледі. 
 

мың тенге 

Ақшалай қаражаттардың таза ағындарының баптарының атауы 

 
2013 ж. 2014ж. 

Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттардың түсуі (пайдаланылуы) (19,268,186) 1 695 144 

Ақшалай қаражаттардың инвестициялық қызметте қолданылуы (663 117) (800 970) 

Ақшалай қаражаттардың қаржылық қызметтен түсуі 21 645 293 16 687 573 

Ақшалай қаражаттар мен олардың баламаларының таза артуы 1 713 990 17 581 747 

Жылдың басындағы ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары 3 627 965 5 380 698 

Жылдың соңындағы ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары 5 380 698 24 777 220 

 

6. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРДЫҢ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР 
 

37.  Облигациялар шығару туралы шешім қабылданған күнге дейін эмиссиялық бағалы 

қағаздардың барлық тіркелген шығарылымдарына қатысты мыналар көрсетіледі: 
1) әрбір шығарылымдағы облигациялардың жалпы саны, түрі және номиналды құны, әрбір 
шығарылым бойынша орналастырылған облигациялар саны, сондай-ақ орналастыру кезінде 

тартылған ақшаның жалпы көлемі, негізгі қарыздың сомасы, әрбір шығарылым бойынша 
есептелген және төленген сыйақының сомасы, қайта сатып алу күнін көрсете отырып, қайта 
сатылып алынған облигациялар саны. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді 

жүзеге асырған орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және мұндай шығарылымды мемлекеттік 
тіркеу күні. 
Облигациялардың бірінші шығарылымы (2005 жылы өтелген) 

шығарылатын облигациялардың түрлері Атаулы купондық облигациялар 
облигациялардың жалпы саны 1 000 дана 
орналастырылған облигациялардың саны 500 дана 
бір облигацияның номиналды құны 156 000 теңге 
айналым мерзімі 4 жыл 
айналымның басталған күні 16.08.2001 
өтелген күні 16.08.2005 
орналастыру кезінде тартылған ақшаның көлемі 80 037 836,66 теңге 
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негізгі борыштың сомасы 78 000 000  теңге 
сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу күні 140 дана, соның ішінде:  

- 100 дана 08.10.2004ж. сатып алынған 
-  20 дана 12.10.2004ж. сатып алынған 
-  20 дана 20.10.2004ж. сатып алынған. 

есептелген сыйақы сомасы шығарылым толығымен өтелген 
төленген сыйақы сомасы 14 864 334,81 теңге 
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген 
орган 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

мемлекеттік тіркеу нөмірі және шығарылымның мемлекеттік 
тіркеуден өткен күні 

№ А39, 2001 жылғы 31 шілде 

Бірінші облигациялық бағдарламаның шығарылымы туралы ақпарат 

Бірінші облигациялық бағдарлама шығарылымының 
тіркелген күні 

2010 жылғы 11 қарашада D88 нөмірімен 

Бірінші облигациялық бағдарлама шығарылымының жалпы 
көлемі 

30 000 000 000 теңге 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы облигациялардың бірінші шығарылымы 

Шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы купондық облигациялар 
Облигациялардың жалпы саны  10 000 000 000 дана 
орналастырылған облигациялардың саны 9 985 700 000  дана 
бір облигацияның номиналды құны 1 теңге 
айналым мерзімі 7 жыл 
айналымның басталған күні 16.07.2012 
өтелген күні 16.07.2019 
орналастыру кезінде тартылған ақшаның көлемі 9 934 016 813,45 теңге 
номинал бойынша негізгі борыштың сомасы 9 985 700 000 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны, сатып алынған күні 507 700 000 дана 
есептелген сыйақы сомасы 439 620 000 теңге  
төленген сыйақы сомасы 439 620 000 теңге  
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген 
орган 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі   

мемлекеттік тіркеу нөмірі және шығарылымның мемлекеттік 
тіркеуден өткен күні 

№ D88-1, 2015 жылғы «06» мамыр 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы облигациялардың екінші шығарылымы 

Шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы купондық облигациялар 
облигациялардың жалпы саны  10 000 000 000 дана 
орналастырылған облигациялардың саны 6 130 944 581  дана 
бір облигацияның номиналды құны 1 теңге 
айналым мерзімі 7 жыл 
айналымның басталған күні 30.09.2013 
өтеу күні 30.09.2020 
орналастыру үшін тартылған ақшаның көлемі 9 934 016 813,45 тенге 
номинал бойынша негізгі борыш сомасы 9 985 700 000 тенге 
сатып алынған облигациялардың саны, сатып алынған күні 507 700 000 дана 
есептелген сыйақы сомасы 439 620 000 тенге  
төленген сыйақы сомасы 439 620 000 тенге  
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген 
орган 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі  

мемлекеттік тіркеу нөмірі және шығарылымның мемлекеттік 
тіркеуден өткен күні 

№ D88-2, 2015 жылғы «06» мамыр 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы облигациялардың үшінші шығарылымы 

Шығарылатын облигациялардың түрі Атаулы купондық облигациялар 
облигациялардың жалпы саны 10 000 000 000 дана 
орналастырылған облигациялардың саны 0  дана 
бір облигацияның номиналды құны 1 теңге 
айналым мерзімі 8 жыл 
айналымның басталған күні 21.11.2013 
өтеу күні 21.11.2021 
орналастыру үшін тартылған ақшаның көлемі 0 теңге 
номинал бойынша негізгі борыш сомасы 0 теңге 
сатып алынған облигациялардың саны, сатып алынған күні   0 дана 
есептелген сыйақы сомасы 0 теңге  
төленген сыйақы сомасы 0 теңге  
Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден өткізген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі   
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орган 

мемлекеттік тіркеу нөмірі және шығарылымның мемлекеттік 
тіркеуден өткен күні 

№ D88-3, 2015 жылғы «06» мамыр 

Екінші облигациялық бағдарлама шығарылымы туралы ақпарат  

бірінші облигациялық бағдарлама шығарылымын тіркеу 
күні  

2014 жылғы 21 қазан  № Е56    

бірінші облигациялық бағдарлама шығарылымының жалпы 
күні 

50 000 000 000 теңге 

Екінші облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың бірінші шығарылымы  

Шығарылатын облигациялар түрі Атаулы купондық облигациялар 

Облигациялардың жалпы саны  50 000 000 000 дана 

Орналастырылған облигациялар саны 26 243 375 301 дана 

Бір облигацияның номиналды құны  1 теңге 

Айналыс мерзімі 10  жыл 

Айналыс басталған күн 11.11.2014 

Өтеу күні 11.11.2024 

Орналасастыру кезінде тартылған ақша көлемі  23 295 766 568,91  теңге 

Номинал бойынша негізгі борыш сомасы  26 243 375 301 теңге 

Сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу күні  24 261 152 425  дана 

Есептелген сыйақы сомасы  134 804 636,40 теңге  

Төленген сыйақы сомасы  134 804 636,40 теңге  

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркейтін орган  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі мен шығарылымның 
мемлекеттік тіркеу күні  

2015 жылғы «06» мамырдағы № Е56-1 

 
2) құрылтайшылар төлеген акциялардың жалпы саны, түрі және номиналды құны, сондай-ақ 
акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы сомасы. Айналыста жүрген, 

сатып алынған акциялардың соңғы күнгі сатып алу бағасы көрсетілген саны. Акцияларды 
сатып алу әдістемесін бекіту күні. Акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді жүзеге 
асырған орган, мемлекеттік тіркеу нөмірі және мұндай шығарылымды мемлекеттік тіркеу 

күні. 
Артықшылықты акциялар шығару: Банк артықшылықты акциялар шығармаған. 

Жай акциялардың шығарылымы: 

Түрі  Жай акциялар 

Жарияланған акциялардың саны  19 000 000 дана 
құрылтайшылар/акционерлермен төленген акциялардың 
номиналды құны (орналастыру бағасы) 

1 000 теңге 

акцияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы 
сомасы 

16 904 064 000 теңге 

айналымдағы акциялардың саны 16 904 064 дана 
Орналастырылмаған акциялардың саны 5 095 936 дана 
сатып алынған акциялардың саны сатып алынған кциялар жоқ 
соңғы күндегі сатып алу бағасы жоқ 

акцияларды сатып алу әдістемесінің бекітілген күні 
2006 жылғы «28» сәуірдегі акционерлердің жалпы 
жиналысымен бекітілген 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден 
өткізген орган 

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігі 

мемлекеттік тіркеу нөмірі және шығарылымның мемлекеттік 
тіркеуден өткен күні 

№ А0009, 06.05.2015 ж. 

3)эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау 

(облигациялар бойынша сыйақы төлемеу (төлеуді кешіктіруі), артықшылықты акциялар 

бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіруі)) фактілері туралы мәліметтер, 
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орындалмаған міндеттемелердің мөлшері мен мұндайларды орындау мерзімін кешіктіру 

туралы ақпаратты қоса алғанда, бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген 

сыйақылардың сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша бөлек). 
Банкте бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерді орындамау айғақтары - жоқ.  

4) егер бағалы қағаздардың қандай да бір шығарылымы тоқтатылса немесе болмады деп 

танылса не жойылса, осындай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, шешім қабылдау 

негіздемесі және күні көрсетіледі. 
Банкте тоқтатылған немесе жойылған деп танылған бағалы қағаздар шығарылымдары жоқ.  

5) әрбір тіркелген шығарылым бойынша сыйақы төлеу күндері, төленуге жататын сома, өтеу 

күндері және әрбір шығарылым бойынша өтеуге жататын сома: 

Облигациялардың бірінші шығарылымы (2005 жылы өтелген) 

Сыйақыларды 

төлеу күні 

Облигациялар айналысы 

кезеңінде төленген сыйақы 

сомасы 

теңге 

Сатып 

алу 

күндері 

Сатып алу 

сомасы, теңге Өтеу күні 

Өтеу кезінде негізгі 

борыштың төленген 

сомасы, теңге 

16.02.2003 2 998 242,38      

16.08.2003 2 833 290,53      

16.02.2004 2 699 194,39 08.10.04 13 363 457,83    

16.08.2004 2 622 540,29  12.10.04 2 666 318,06    

16.02.2005 1 824 095,73  20.10.04 2 645 604,14    

16.08.2005 1 886 971,49    16.08.2005  48 696 038,52  
БАРЛЫҒЫ: 14 864 334,81  18 675 380,03  48 696 038,52 

 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясында шығарылған облигациялардың бірінші 

шығарылымы бойынша өтеу кестесі 
Купондық 

төлемнің 

басталған 

күні 

Мөлшерле

ме, 

жылдық %  

Тізілімді 

белгілеу 

күні 

Төлемнің 

аяқталған 

күні 

Төленген сыйақы 

сомасы (теңге) 

Төленуі тиіс 

пайыздар (теңге) 

Негізгі борышты 

өтеу (теңге) 

16.01.13 8,000 15.01.13 26.01.13 40 204 000  -  -   
16.07.13 8,000 15.07.13 26.07.13 399 416 000  -  -   
16.01.14 8,000 15.01.14 26.01.14 399 428 000   -   
16.07.14 8,000 15.07.14 26.07.14 399 428 000  -   
16.01.15 8,000 15.01.15 26.01.15 399 428 000  -   
16.07.15 8,000 15.07.15 26.07.15 399 428 000  -   
16.01.16 8,000 15.01.16 26.01.16 -   399 428 000 -   
16.07.16 8,000 15.07.16 26.07.16 -   399 428 000   - 
16.01.17 8,000 15.01.17 26.01.17 -   399 428 000   - 
16.07.17 8,000 15.07.17 26.07.17   - 399 428 000   - 
16.01.18 8,000 15.01.18 26.01.18   - 399 428 000   - 
16.07.18 8,000 15.07.18 26.07.18   - 399 428 000  -   
16.01.19 8,000 15.01.19 26.01.19   - 399 428 000  -   
16.07.19 8,000 15.07.19 26.07.19   - 399 428 000  9 978 000 000* 

* Банк 01.07.2015ж. жағдай бойынша 9 985 700 000 дана облигацияны орналастырды және 507 700 000 дана облигация сатып алды, 

нәтижесінде негізгі борыштың жалпы сомасы 9 478 000 000 теңгені құрады. Ағымдағы купондық кезеңнің ішінде Банк аталған 
шығарылымның 500 000 000 дана облигациясын сатуды жоспарлап отыр. 
 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясында шығарылған облигациялардың екінші 

шығарылымы бойынша өтеу кестесі 
Купондық 

төлемнің 

басталған 

күні 

Мөлшерле

ме, 

жылдық %  

Тізілімді 

белгілеу 

күні 

Төлемнің 

аяқталған 

күні 

Төленген сыйақы 

сомасы (теңге) 

Төленуі тиіс 

пайыздар (теңге) 

Негізгі борышты 

өтеу (теңге) 

30.03.14 8,000 29.03.14 10.04.14 245 237 783,24    -   
30.09.14 8,000 29.09.14 10.10.14 245 237 783,24     -   
30.03.15 8,000 29.03.15 10.04.15 245 237 783,24    -   
30.09.15 8,000 29.09.15 10.10.15 245 237 783,24     -   
30.03.16 8,000 29.03.16 10.04.16 245 237 783,24     -   
30.09.16 8,000 29.09.16 10.10.16 -   400 000 000 -   
30.03.17 8,000 29.03.17 10.04.17 -   400 000 000 -   
30.09.17 8,000 29.09.17 10.10.17 -   400 000 000   - 
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30.03.18 8,000 29.03.18 10.04.18 -   400 000 000   - 
30.09.18 8,000 29.09.18 10.10.18   - 400 000 000   - 
30.03.19 8,000 29.03.19 10.04.19   - 400 000 000   - 
30.09.19 8,000 29.09.19 10.10.19   - 400 000 000 -   
30.03.20 8,000 29.03.20 10.04.20   - 400 000 000 -   
30.09.20 8,000 29.09.20 10.10.20   - 400 000 000 10 000 000 000 

 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясында шығарылған облигациялардың үшінші 

шығарылымы бойынша өтеу кестесі 

Купонды

қ төлем 

басталған 

күн 

Мөлшерле

ме, 

жылдық %  

Тізілім 

тіркелген 

күн 

Төлем 

аяқталған 

күн 

Төленген сыйақы 

сомасы (теңге) 

Төленетін 

пайыздар (теңге) 

Негізгі 

борышты өтеу 

(теңге) 

21.05.14 8,000 20.05.14 31.05.14 - -   -   

21.11.14 8,000 20.11.14 01.12.14 -  -   -   

21.05.15 8,000 20.05.15 31.05.15 -   -   -   

21.11.15 8,000 20.11.15 01.12.15 -   -   -   

21.05.16 8,000 20.05.16 31.05.16 -   -   -   

21.11.16 8,000 20.11.16 01.12.16 -   -   -   

21.05.17 8,000 20.05.17 31.05.17 -   200 000 000 -   

21.11.17 8,000 20.11.17 01.12.17 -   400 000 000   - 

21.05.18 8,000 20.05.18 31.05.18 -   400 000 000   - 

21.11.18 8,000 20.11.18 01.12.18   - 400 000 000   - 

21.05.19 8,000 20.05.19 31.05.19   - 400 000 000   - 

21.11.19 8,000 20.11.19 01.12.19   - 400 000 000 -   

21.05.20 8,000 20.05.20 31.05.20   - 400 000 000 -   

21.11.20 8,000 20.11.20 01.12.20  400 000 000  

21.05.21 8,000 20.05.21 31.05.21   - 400 000 000 10 000 000 000 

Екінші облигациялық бағдарлама аясында бірінші облигациялар шығарылымы бойынша 

өтеу кестесі  

Купонды

қ төлем 

басталған 

күн 

Мөлшерле

ме, 

жылдық %  

Тізілім 

тіркелген 

күн 

Төлем 

аяқталған 

күн 

Төленген сыйақы 

сомасы (теңге) 

Төленетін 

пайыздар (теңге) 

Негізгі 

борышты өтеу 

(теңге) 

11.05.15 8,000 10.05.15 20.05.15 - - -   

11.11.15 8,000 10.11.15 20.11.15 -  -  -   

11.05.16 8,000 10.05.16 20.05.16 -   -   -   

11.11.16 8,000 10.11.16 20.11.16 -   -   -   

11.05.17 8,000 10.05.17 20.05.17 -   -   -   

11.11.17 8,000 10.11.17 20.11.17 -   -   -   

11.05.18 8,000 10.05.18 20.05.18 -   -   -   

11.11.18 8,000 10.11.18 20.11.18 -   400 000 000   - 

11.05.19 8,000 10.05.19 20.05.19 -   800 000 000   - 

11.11.19 8,000 10.11.19 20.11.19   - 1 200 000 000   - 

11.05.20 8,000 10.05.20 20.05.20   - 1 600 000 000   - 

11.11.20 8,000 10.11.20 20.11.20   - 2 000 000 000 -   
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11.05.21 8,000 10.05.21 20.05.21   - 2 000 000 000 -   

11.11.21 8,000 10.11.21 20.11.21 - 2 000 000 000 - 

11.05.22 8,000 10.05.22 20.05.22 -  2 000 000 000 - 

11.11.22 8,000 10.11.22 20.11.22 -   2 000 000 000 -   

11.05.23 8,000 10.05.23 20.05.23 -   2 000 000 000 - 

11.11.23 8,000 10.11.23 20.11.23 -   2 000 000 000 - 

11.05.24 8,000 10.05.24 20.05.24 -   2 000 000 000 - 

11.11.24 8,000 10.11.24 20.11.24 -   2 000 000 000 50 000 000 000 

6) соңғы екі қаржылық жылдың әрбір жылы үшін немесе нақты қызмет ету кезеңі үшін бір 

акцияға келетін (жай, артықшылықты) дивидендтің мөлшері, есептелген дивидендтер сомасы 

мен төленген дивидендтер сомасын көрсете отырып. 

2015 жылғы 01 қыркүйектегі жағдай бойынша 2014 жыл үшін жалпы сомасы 1 556 413 мың теңгеге 

дивидендтер жарияланды және төленді, төлемдердің бастауынан ұсталған салықтың сомасы  41 1128 

мың теңгені құрады.  Банк артықшылықьы акциялар шығармады. 

Кезең  1 жай акцияға дивиденд 

мөлшері, теңге 

Жай акциялар бойынша есептелген 

дивидендтердің жиыны, мың тенге 

Жай акциялар бойынша 

төленген дивидендтер, мың тенге 
2012 жыл 34,7750  309 639  300 000 
2013 жыл 17,2162 291 023  280 995  

2014 жыл 92,0733 1 556 413 1 513 897 
  * 01.09.2015ж. жағдай бойынша акционерлермен талап етілмеген дивидендтердің сомасы 2 171 196,08 мың теңгені құрайды. 

7) сауда ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздарымен 
сауда жүзеге асырылатын негізгі нарықтар. 
2015 жылғы 01 қыркүйектегі жағдай бойынша эмитенттің бағалы қағаздары (ҰСН KZP01Y07D887 
және KZP02Y07D885, KZP03Y08D881, KZP01Y10E566) «Іскерлік бағалы қағаздар» («өзге 
борыштық бағалы қағаздар» санаты) секторында ұйымдасқан нарықта саудаланады, Банк 
акцияларын саудалау бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында жүзеге асырылады. 
8) бұрын шығарылған облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін 
құқықтар, соның ішінде шектеулерді (ковенант) бұзу кезінде іске асырылған және 
ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен көзделген 
құқықтар, ұстаушылардың осы құқықтарды іске асыру тәртібін көрсете отырып. 

Бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы облигациялардың бірінші шығарылым 
ұстаушыларының төмендегілерге құқығы бар: 

- облигациялар өтелген кезде номиналды құнын алуға; 
- осы Облигациялар шығарылымының Проспектімен қарастырылған мерзімдерде Банктен 

облигациялар бойынша купондық сыйақы алуға; 
- облигацияларды еркін сату және басқаша түрде иеліктен шығаруға; 
- заңнамамен және облигациялар шығару проспектісімен қарастырылған тәртіпте өзінің 

талаптарын қанағаттандыруға; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте ақпарат алуға; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жағдайларда және тәртіпте өзінің 

Эмитентке қойған талаптарын қанағаттандыруға; 
- облигацияларды иелену, пайдалану және билік етуге; 

 
Эмитенттен облигацияларды өтеуді  талап ету құқығы: 
Эмитент облигациялар бойынша купондық сыйақы төлеу мерзімін 180 (бір жүз сексен) жұмыс 
күнінен астамға бұзған жағдайда, облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды мерзімінен 
бұрын өтеуді Эмитенттен талап етуге құқығы бар. Эмитент  облигациялар бойынша купондық 
сыйақы төлеу мерзімін 180 (бір жүз сексен) жұмыс күнінен астамға бұзған жағдайда, облигация 
ұстаушылардың аталған оқиға орын алған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннің ішінде өтеу 
туралы Эмитенттің атына хазбаша өтініш жолдауға құқығы бар. Облигация ұстаушылардың 
өтінішін  Эмитент өтінішті алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде қарастырады. 
Облигацияларды өтеу Эмитентпен Эмитенттің Директорлар кеңесі облигацияларды өтеу мерзімдері 
мен тәртібі туралы тиісті шешім қабылдағаннан кейін жүзеге асырылады. Эмитенттің Директорлар 
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кеңесінің шешімі облигацияларды ұстаушылардың назарына ол қабылданған күннен бастап 5 (бес) 

жүмыс күні ішінде ақпаратты www.asiacreditbank.kz. сайтында, басқа бұқаралық ақпарат 
қүралдарында жариялау және «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі - Биржа) ресми сайтында 
орналастыру арқылы жеткізіледі. 
 
Эмитент шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өтеуді талап ету құқығы: 
-облигациялардың қандай да бір шығарылымына қатысты сыйақы төлеу мерзімі келіп жеткен және 
олар бойынша кез келген сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалмауы 14 (он төрт)  
күн бойы жалғасатын жағдайда сондай орындалмауға жол бермеу; 
-Эмитенттің және Еншілес ұйымдарының кез келген қолданылатын жеңілдік кезеңі біткеннен кейін 
төлем мерзімі келіп жеткенде берешек бойынша негізгі сомаға немесе сыйақыға немесе 
сыйлықақыға қатысты 25 000 000 (жиырма бес миллион) АҚШ долларынан (немесе кез келген өзге 
валютадағы немесе валюталардағы оған баламалы сомадан) асатын кез келген соманы төлеу 
бойынша міндеттемелерінің орындалмауына жол бермеу; 
-Эмитент пен Биржаның арасында жасалған листинг шартымен белгіленген жылдық және аралық 
қаржылық есеп беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу; 

-аудиторлық есептерді беру мерзімдерін бұзудың себебі аудиторлық компанияның кінәсі болып 
табылатын жағдайларды қоспағанда, Банк пен Биржаның арасында жасалған листинг шартымен 
белгіленген Банктің жылдық каржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну мерзімінің 
бұзылуына жол бермеу. 

 

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша Эмитентпен шарттар (ковенанттар) бұзылмаған 
және тиісінше кері өтеу құқықтары жүзеге асырылмаған, Эмитенттің облигация 
ұстаушыларымен бекітілген бағалы қағаздарды сатып алу-сату туралы шарттары жоқ. 
 
Бірінші облигациялық бағдарлама аясындағы екінші шығарылым ұстаушыларының 
төмендегілерге құқығы бар: 
-  Облигациялар Шығарылымының Проспектісімен көзделген мерзімде облигациялардың 
номиналды құнын алуға;   
-  Шығарылым Проспектісімен көзделген мерзімде купондық сыйақы алуға;   
-  Қазақстан Республикасы заңнамасымен көзделген тәртіпте ақпарат алуға;   
- еркін сатуға және өзге тәсілмен облигацияларды иеліктен айыруға;  
-  Шығарылым Проспектісімен көзделген тәртіпте өзінің талаптарын қанағаттандыруға;  
- Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте көзделген ақпаратты алуға;  
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Эмитентке 
қойылатын өзінің талаптарын қанағаттандыруға;  
- Облигацияларға иелік етуге, пайдалануға және басқаруға.  

орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитент жүргізуі тиіс  (Бағалы қағаздар 
нарығы туралы Қазақстан Республикасы  Заңының    18-4 бабына сәйкес):  
1) Эмитент органының облигацияларды делистингілеу туралы шешім қабылдауы; 
2) Биржаның тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және қор биржасының ішкі 
құжаттарымен анықталған ақпаратты қор биржасына ұсынуға қатысты арнайы (листингілік) 
талаптарының орындалмауы себепті Эмитенттің облигацияларын делистингілеу туралы шешім 
қабылдауы; 
3)   Облигацияларды  бұрынғы ұстаушысымен  жасалған  шарттың  әрекетін   тоқтату  немесе бұзу 
күнінен бастап, отыз күнтізбелік күннен асатын мерзімде облигация ұстаушыларының өкілімен 
Эмитенттің шарт жасаспауы.  

    Белгіленген оқиғалар туындаған жағдайда, Эмитент орналастырылған облигацияларды жиналған 
сыйақыны есепке алумен облигациялардың атаулы құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе 
қандай шаманың барынша жоғары болатындығына қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы 
бойынша төлеп алуға міндетті болады. 

Эмитент шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өтеуді талап ету құқығы: 
1)  облигациялардың қандай да бір шығарылымына қатысты сыйақы төлеу мерзімі келіп жеткен 
және олар бойынша кез келген сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалмауы 14 (он 
төрт) жұмыс күні бойы жалғасатын кезде сондай орындалмауға жол бермеу; 
2)  Эмитенттің және Еншілес ұйымдарының кез келген қолданылатын жеңілдік кезеңі біткеннен 
кейін төлем мерзімі келіп жеткенде берешек бойынша негізгі сомаға немесе сыйақыға немесе 

http://www.asiacreditbank.kz/
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сыйлықақыға қатысты 25 000 000 (жиырма бес миллион) АҚШ долларынан (немесе кез келген өзге 
валютадағы немесе валюталардағы оған баламалы сомадан) асатын кез келген соманы төлеу 
бойынша міндеттемелерінің орындалмауына жол бермеу; 
3)  Облигациялар Эмитенті мен Биржаның арасында жасалған листинг шартымен белгіленген 
жылдық және аралық қаржылық есеп беру мерзімдерінің бұзылуына жол бермеу; 
4) Облигация Эмитенті мен Биржа арасында жасалған листинг шартында белгіленген 
Облигация Эмитентінің жылдық қаржылық есебі бойынша аудиторлық есеп беру мерзімдерін бұзуға 
жол бермеу;  

Жоғарыда аталғандарды бұзған жағдайда, ковенант, облигация ұстаушылар сатып алуын талап 
етуге құқылы.  

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша Эмитент талаптарды (ковенанттарды) бұзбаса және 
сәйкесінде кері сатып алу құқығы жүзеге асырылмаса, Эмитенттің облигация ұстаушылармен 
жасалған бағалы қағаздарды сату-сатып алу шарттары жоқ   
 
Бірінші облигациялық бағдарлама аясында үшінші облигация шығарылымының 
ұстаушыларының құқықтары:  
- Облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген мерзімдерде облигациялардың 

номиналды құнын алуға;  
- Облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген мерзімдерде купондық сыйақы алуға;  
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте ақпарат алуға;  
- Еркін түрде иеліктен айыруға және өзіне тиесілі облигацияларды өзге тәсілдермен басқаруға;  
- Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңында белгіленген жағдайларда 

орналастырылған облигациялардың сатып алынуын талап етуге;  
- Шығарылым проспектінде көрсетілген ковенанттар бұзылған жағдайларда орналастырылған 

облигациялардың сатып алынуын талап етуге;  
- Облигацияларға меншік құқығынан туындайтын өзге құқықтар.  

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитент жүргізуі тиіс (Қазақстан 
Республикасының Бағалы қағаздар туралы заңының 18-4 бабына сәйкес): 
1) Эмитент органы облигациялардың делистингі туралы шешім қабылдауы;  
2) тізімі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде және қор биржасының ішкі 
құжаттарында белгіленген ақпаратты қор биржасының ұсынуына қатысты арнайы (листинг) 
талаптарын орындамауы салдарынан Биржаның Эмитент облигацияларының делистингі туралы 
шешім қабылдауы;  
3) Эмитенттің облигация ұстаушылардың өкілдерімен шартты бұзған немесе әрекет етуі 
аяқталған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен асатын мерзімде алдыңғы облигация 
ұстаушылардың өкілімен шарт жасамауы.   

 
Белгіленген жайттар басталған жағдайда, Эмитент орналастырылған облигацияларды 
жинақталған сыйақыны есепке ала отырып облигациялардың номиналды құнына сәйкес баға 
бойынша немесе көлемі үлкеніне қарай облигациялардың әділ нарықтық бағасы бойынша сатып 
алуға міндетті.   

Эмитент шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде облигацияларды сатып алуға талап ету 
құқылы:  
1) төлем мерзімі келгенде қандай да бір облигацияларды шығаруға қатысты кез келген сыйақы 
төлеу бойынша міндеттемелердің орындалмауына жол бермеу және осындай орындамау 14 (он төрт) 
жұмыс күні бйоы жалғасса;  

2) Эмитенттің және оның Еншілес ұйымдарының кез келген жеңілдік кезеңі аяқталған соң 
төлем мерзімі басталғанда негізгі сомаға, немесе сыйақыға немесе берешек бойынша сыйлықақыға 
қатысты 25 000 000 (жиырма бес миллион) АҚШ долларынан (немесе оған тең кез келген басқа 
валютадағы немесе валюталардағы сома) асатын кез келген соманы төлеу бойынша 
міндеттемелерінің орындалмауына жол бермеу.  
 

«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ-тың (Биржа) Листинг комиссиясы ұсынған шектеулер 
(ковенанттар):  

3) Облигация Эмитенті мен Биржа арасында жасалған листинг шартынде белгіленген жылдық 
және аралық қаржы есептілігін ұсын мерзімдерін бұзуға жол бермеу.  
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4)  Облигациялар Эмитенті пен Биржаның арасында жасалған листинг шартымен белгіленген 
Облигациялар Эмитентінің жылдық каржылық есептілігі бойынша аудиторлық есептерді ұсыну 
мерзімінің бұзылуына жол бермеу. 
     Эмитент 1); 2) тармақшалармен қарастырылған шарттарды бұзған жағдайда, облигация 
ұстаушыларының өтеуді талап етуге құқығы бар. 
     Эмитент 3); 4) тармақшалармен қарастырылған шарттарды бұзған жағдайда, Эмитент үш жұмыс 
күнінің ішінде өзінің ресми сайтында (www.asiacreditbank.kz)  аталған ковенанттардың 
бұзылғандығы туралы хабарламаны жариялауға міндеттенеді.  Аталған хабарлама жарияланған 
күннен бастап үш айдың ішінде Эмитент аталған ковенанттардың бұзылуын жоймаса, облигация 
ұстаушыларына  хабарлама жарияланған күннен бастап үш ай өткен күннен бастап 30 (отыз) 
күнтізбелік күннің ішінде жиналған сыйақыны есепке ала отырып, облигациялардың атаулы құнына 
сәйкес келетін баға бойынша облигацияларды өтеп сатып алуды талап ету құқығы ұсынылады. 
 

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша Эмитентпен шарттар (ковенанттар) бұзылмаған 
және тиісінше кері өтеу құқықтары жүзеге асырылмаған, Эмитенттің облигация 
ұстаушыларымен бекітілген бағалы қағаздарды сатып алу-сату туралы шарттары жоқ. 
 
Екінші облигациялық бағдарлама аясындағы үшінші шығарылым ұстаушыларының 
төмендегілерге құқығы бар: 
облигация ұстаушыларының құқығы бар: 

- облигациялар шығарылымының Проспектісіне қарастырылған мерзімдерде 
облигациялардың номиналды құнын алуға; 

- Шығарылым Проспектісімен қарастырылған мерзімдерде облигациялар бойынша купондық 
сыйақы алуға; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіпте ақпарат алуға;  
- Еркін сатуға және оған тиесілі облигацияларды өзге тәсілмен иеліктен айыруға; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда және тәртіпте Эмитентке 

қойылатын талаптарды қанағаттандыруға;  
- Облигация ұстаушы Проспектіде көзделген жағдайларды қоспағанда, облигацияларды сатып 

алуды талап етуге құқығы жоқ.  

Орналастырылған облигацияларды сатып алуды Эмитент жүргізуі тиіс  (Бағалы қағаздар 
нарығы туралы Қазақстан Республикасы  Заңының   15 және 18-4 баптарына сәйкес):  

1) Эмитент органының облигацияларды делистингілеу туралы шешім қабылдауы; 
2) Биржаның тізбесі уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен және қор биржасының 

ішкі құжаттарымен анықталған ақпаратты қор биржасына ұсынуға қатысты арнайы 
(листингілік) талаптарының орындалмауы себепті Эмитенттің облигацияларын 
делистингілеу туралы шешім қабылдауы; 

3) Облигацияларды бұрынғы ұстаушысымен жасалған шарттың әрекетін  тоқтату  немесе бұзу 
күнінен бастап, отыз күнтізбелік күннен асатын мерзімде облигация ұстаушыларының 
өкілімен Эмитенттің шарт жасаспауы.  

Белгіленген оқиғалар туындаған жағдайда, Эмитент орналастырылған облигацияларды жиналған 
сыйақыны есепке алумен облигациялардың атаулы құнына сәйкес келетін баға бойынша немесе 
қандай шаманың барынша жоғары болатындығына қарай облигациялардың әділ нарықтық 
бағасы бойынша төлеп алуға міндетті болады. 

 
Эмитент шектеулерді (ковенанттарды) бұзған жағдайда өтеуді талап ету құқығы: 
1) облигациялардың қандай да бір шығарылымына қатысты сыйақы төлеу мерзімі келіп жеткен және 
олар бойынша кез келген сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелердің орындалмауы 14 (он төрт) 
күн бойы жалғасатын жағдайда сондай орындалмауға жол бермеу; 
2) Эмитенттің және Еншілес ұйымдарының кез келген қолданылатын жеңілдік кезеңі біткеннен 
кейін төлем мерзімі келіп жеткенде берешек бойынша негізгі сомаға немесе сыйақыға немесе 
сыйлықақыға қатысты 25 000 000 (жиырма бес миллион) АҚШ долларынан (немесе кез келген өзге 
валютадағы немесе валюталардағы оған баламалы сомадан) асатын кез келген соманы төлеу 
бойынша міндеттемелерінің орындалмауына жол бермеу; 

 
«Қазақстан Қор биржасы» АҚ-тың (Биржа) Листинг комиссиясымен 

ұсынылған шектеулер (ковенанттар): 

http://www.asiacreditbank.kz/
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ПРОСПЕКТ  ВЫПУСКА  ВТОРОЙ  ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  АО «AsiaСredit Bank (АзияКредит Банк)» 

 

 

Қосымша «Қарыздар. Қолданыстағы банктік қарыздар мен кредиттік желілер туралы ақпарат» 
 

№ Кредитордың атауы 
Қарыз сомасы, 

мың теңге 
Қамтамасыз етуі Валютасы Өтеу күні 

Сыйақы 

мөлшерлем

есі 

30.09.2015 ж. жағдай 

бойынша қалдық, 

мың теңге 

1 «ДАМУ кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 14 406 684 қамтамасыз етусіз KZT 15.03.2035 ж. 3,54% 14 569 313 

2 «КазАгро ұлттық басқару холдингі» АҚ 3 818 602 қамтамасыз етусіз KZT 01.06.2017 ж. 3,00% 3 345 453 

3 «Қазақстан Даму Банкі» АҚ 3 000 000 қамтамасыз етусіз KZT 10.12.2034 ж. 2,00% 3 018 333 

4 COMMERZBANK AG 1 679 қамтамасыз етусіз USD 29.07.2016 ж. 4,54% 1 679 

Кестенің жалғасы: 

№ Кредитордың атауы 

Өтелетін сома*, мың  

2015 

4 тоқ. 

2016 

1 тоқ. 

2016 

2 тоқ. 

2016 

3 тоқ. 

2016 

4 тоқ. 
2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж. 2021 ж. 2022 ж. 2023 ж. 

1 «ДАМУ кәсіпкерлікті дамыту 

қоры» АҚ 

213 665 117 634 84 505 193 004 289 505 1 086 387 906 890 1 330 531 758 661 1 622 122 613 427 200 000 

2 «КазАгро ұлттық басқару 

холдингі» АҚ 

501 191 497 612 494 032 489 609 487 714 962 805 - - - - - - 

3 «Қазақстан Даму Банкі» АҚ 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

4 COMMERZBANK AG - - - 1 714 - -  - - - - - 

Кестенің жалғасы: 

№ Кредитордың атауы 
Өтелетін сома*, мың 

2024 ж. 2025 ж. 2026 ж. 2027 ж. 2028 ж. 2029 ж. 2030 ж. 2031 ж. 2032 ж. 2033 ж. 2034 ж. 2035 ж. 

1 «ДАМУ кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» АҚ 

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 6 160 000 4 040 000 

2 «КазАгро ұлттық басқару 

холдингі» АҚ 

- - - - - - - - - - - - 

3 «Қазақстан Даму Банкі» АҚ 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 3 060 000 - 

4 COMMERZBANK AG - - - - - -  - - - - - 

*өтелетін сома негізгі борыш пен пайыздар бойынша төлемдерден тұрады 
 




